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جنوري  .2022،  9 آچر،

وٽرامنڪس—   مضمون

: متن   جو 8: 40زبور  گولڊن

پوري"     مرضي تنهنجي :  ڻرڪمان تنهنجو       ها، خدا منهنجا اي آهيان، خوش ۾
". آهي     ۾ دل منهنجي قانون

: پڙهڻ  7-1: 119 زبورجوابدار

جي     اڳاڀس1 ۾ رستي ُاھي جي  ارڪبي يڪآھن شريعت   يڪآھن، جي خداوند
. آھن   ھلندا تي

جي   اڳاڀس2 اھي عمل      يڪآھن تي شاھدين جي جي  ا،ٿ نڪھن کيس يڪ۽
سان    دل .اٿ ولينڳپوري

پ 3 :       نداڪنه  وههڏبه  وڪ ڻاهي هلن  تي طريقن جي هن اهي .اٿآهن
ح   4 کي اسان ح     نوڏ مڪتوهان جي توهان ته .يانڌتي  منڪآهي رکو   سان
هدايت    5 طريقا منهنجا رک        ياڪاي برقرار کي قانونن جي توهان ته !ڻويا الء 
نه     6 شرم کي مون س     هنڏج يندو،ٿپوء جي توهان کي جو منڪح نيڀمون

.يوڪاحترام 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ساراھ    7 جي توھان س   ندسڪمان جي ج  ريلڌدل توھان   ھنڏسان کي مون
س  .ريلڌجي ويندو     سکيو کي فيصلن

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف )  9, 6: 30استثنا .1 11, 10,( 1جي

تنھنجي        6 ۽ دل تنھنجي خدا تنھنجو خداوند طھر     جٻ۽ جو دل ندو،ڪجي
س         پنھنجي کي خدا پنھنجي خداوند تہ الِء پنھنجي    يَءڄانھيَء ۽ سان دل

پيار    يڄس سان .ر،ڪجان رھن      جيئرو تون جيئن تہ
ھ        9 جي توھان کي توھان خدا تنھنجو خداوند ھر   ٿ۽ رپورڀ۾  مڪجي

ندو،ڪ
آواز       ھنڪڏجي10 جو خدا پنھنجي خداوند ح  ندين،ٻڌتون ۽ منڪسندس

عمل     تي قاعدن جي    يڪجي نديڪسندس شريعت آھن،   تابڪھن لکيل ۾
جي  س   ھنڪڏ۽ پنھنجي س    يَءڄتون پنھنجي ۽ خداوند   يڄدل سان جان

خدا   .ندينٽمو انھنڏپنھنجي

ا      11 کي تو آٌء جو الِء ح  ينھنڏ ڄانھيَء نه    و،ٿ يانڏ مڪجو توکان جھوڳاھو
ن   ۽ .يڪآھي آھي   پري

طرف )  1: 34تاريخون  2.2 طرف )  2،( 1جي مرمت )8،( ڻلڪمو )8،( ،2جي
طرف )  16،( ياڪهل )14،( ڻرڪ طرف )  22، 19،( ،1جي جي )23( ،3جي

پ )  30،( 1به ) 30، 29، 27( ،جيئن ،)26(،1طرف  هن س ) 33، 32( - هيوڙ۽ (ڀ۽
ا 1 ج    نٺيوسيا هو جو را  هنڏسالن يو،ڪشروع  ڻرڪ ڄهن

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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اھو  2 پيء         وڪجي يوڪ مڪ۽ پنھنجي ۽ ھو، صحيح ۾ نظر جي خداوند
ھليو،     تي طريقن جي داؤد

ح  يڻھا8 ار  مرانيَءڪپنھنجي ج   ھينڙجي ۾، کي     ھنڏسال گھر ۽ زمين ھن
ت  يوڪصاف  مو  ھنڏھو، جي...      ليوڪھن گھر جي خدا پنھنجي خداوند

.ڻرڪمرمت  الِء 
طرفان     ياڪهل14 موسٰي کي جو     نلڏپادريَء قانون جي .تابڪرب مليو 
اھو   16 شافن و  يڻک تابڪ۽ ويو، ٽبادشاھه
ائين   19 اھو جون    ھنڏج يوٿ۽ شريعت پنھنجا   يونٻڌ الھيونڳبادشاھہ ھن تہ

.ياڇڏ يڙاڦ اڙپڪ

ھل 22 مقرر       ياڪ۽ بادشاھہ کي جن اھي ھلداہ   يوڪ۽ ويا، انھنڏھو،
جواب     23 کي انھن ھن نو،ڏ۽
پ. . .         26 کان خداوند کي اوھان جنھن الِء، بادشاھہ جي ڻرڪ اڇاڳ اڇيھوداہ

مو  تنھن  ليوڪالِء جي     ريڪآھي، تہ، چئو کيس يونٻڌتو  الھيونڳ يڪاوھين
فرمائي           ھيئن خدا جو اسرائيل بني خداوند بابت تن .وٿآھن

پا        وڇ27 تو ۽ هئي، نرم دل تنهنجي ا    ڻته جي خدا هنڏج يو،ڪعاجز  يانڳکي
ج      هن لفظ جا هن خالف   ههڳتوهان رها    و،ٻڌجي جي اتي خالف،  نڪ۽ جي

پا  ا   ڻ۽ منهنجي پنهنجا   يو،ڪپيش  يانڳکي منهنجي  يو،ڇڏ يڙاڦ اڙپڪ۽ ۽
پ    يانڳا توکي مون فرمائي    وٻڌ ڻروئي؛ خداوند .وٿآھي،

مو  29 بادشاھہ س      ليوڪپوِء جي يروشلم ۽ يھوداہ گ   نيڀ۽ کي .يوڪ ڏبزرگن

گھر     30 جي خداوند بادشاھہ جي  ...     انھنڏ۽ انھن ھن ۽ س   ننڪويو، انھن نيڀ۾
پ  الھينڳ جي    ايائينٻڌ ھيڙکي عھد س  تابڪته جي  ڀجا خداوند يڪلفظ

. ھئا     مليا ۾ گھر جي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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بي     31 تي جاِء پنھنجي بادشاھہ ا    و،ٺ۽ جي خداوند واعدو وڪڙھ يانڳ۽
پ   وڪجي يائين،ڪ جي ح    يانٺخداوند سندس ۽ سندس من،ڪھلندو،

س       پنھنجي کي، آئينن سندس ۽ س    يڄشاھدين پنھنجي ۽ سان،  يڄدل جان
س  س    يڄپنھنجي پنھنجي ۽ .    يڄدل جي   لفظ جا عهد سان هن يڪجان

.تابڪ آهن    لکيل ۾
س      32 موجود ۾ بنيامين ۽ يروشلم ا    نيڀ۽ جي ان ب   ڻبيه يانڳکي سبب .يوڻجو

رها    جي يروشلم مطابق      نڪ۽ جي عهد جي ابن  وڪجي يو،ڪخدا سندن
.نڏاڏ آهي    خدا جي

س   33 جا ھن ابن    ينھنڏ ڀ۽ پنھنجي پيروي     نڏاڏاھي جي خدا خداوند، جي
نه    ڻرڪ پري .ياٿکان

1: 15 یمت.3

مان   1 يروشلم و       يڪپوِء عيسٰي فريسي ۽ عالم جا ۽  ٽشريعت آيا
چيائونس.

8( - وڇ )5: 7مرقس .4

ه          وڇ5 پر هلن، موجب روايت جي بزرگن شاگرد تنهنجا ماني ڙوئيندڌ ٿنه
کائين؟

جواب    6 کي انھن چ     تہ نوڏھن بابت منافقن اوھان ا  يَءڱعيسياہ يڳڪٿطرح
ما       ئيڪ ھي تہ آھي لکيل جيئن عزت     ھوڻآھي، منھنجي سان چپن پنھنجن
.ا،ٿ نڪ آھي         پري کان مون دل جي انھن پر

بي    7 اهي به هوندي پو  ارڪتنهن ح  هنڻما ا،ٿ نڪ اڄمنهنجي جي منڪجي
. الء    تعليم جي تعليمات

ح  8 جي ه  مڪخدا رک  ڪکي ما  ري،ڪجي  ڻطرف کي   هنڻتوهان روايت جي
پيالو     ا،ٿرکو  ۽ برتن اه  ،ڻوئڌجيئن جي   يتريونڪ يونڙ۽ شيون يڪئي

.نداڪتوهان  آهيو 

34-28: 12مرقس .5

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ھ     28 مان عالمن جي شريعت پا     وڪڙ۽ کي انھن ۽ بحث   ڻآيو ۽ وٻڌ نديڪ۾
چ      کي انھن ھن تہ پ    نوڏجواب  وڱسمجھيائين کانئس تنھن تہ يوڇآھي،

ح   منڪح نيڀس پھريون آھي؟ وڙھڪ مڪجو
ورا   29 عيسٰي تي س  يوڻتنھن ح   منڪح نيڀتہ پھريون تہ    مڪمان آھي ،ٻڌھي

     ! ه   خدا جو اسان رب اسرائيل بني :ڪاي آهي   رب
پال   30 پنھنجي تون س    ھارڻ۽ پنھنجي کي پيار    يڄخدا سان پنھنجي ر،ڪدل

س     يڄس پنھنجي ۽ سان، س     يڄجان پنھنجي ۽ سان، :يڄدماغ سان   طاقت
ح   پھريون .مڪاھو آھي 

پا        يوٻ۽ 31 پنھنجي تون آھي، ھي يعني آھي، پا  يسريَءڙاھو پيار وڙجھ ڻسان
و.   رڪ کان .ونهيڪ مڪح وبهڪ يوٻ ڪيڌان

32: ته     چيو کيس عالم : و،ڱچ ۽ آهي      چيو سچ توهان ه   وڇاستاد، اتي ڪته
سواء       کان هن ۽ آهي؛ :وبهڪ يوٻخدا ناهي 

س  33 کيس پيار    يَءڄ۽ سان س   يڄس ،ڻرڪدل ۽ س    يڄعقل ۽ سان، يڄروح
پا     پنھنجي ۽ سان، پا  يسريَءڙطاقت ڙيندڙسا نيڀس ،ڻرڪپيار  وڙجھ ڻکي
و     کان قربانين ۽ .ڪيڌقربانين آھي 

سمجھا   وڏٺعيسٰي  ھنڏج34 ھو جواب   يڻ���تہ ت   ئيڏسان آھي، کيس ھنڏرھيو
     . پوِء          کان ان ۽ آھين نہ پري کان بادشاھت جي خدا تون تہ به نهنڪچيائين

سوال   هوَءڻما نه    ڻرڪکانئس جرئت .ئيڪجي

39: 5 وحنای.6
جي  39 سمجھو   االِءڇ ريو؛ڪ والڳصحيفن توھان کي     اٿجو توھان ۾ انھن تہ

جي        آھن اھي اھي ۽ آھي، زندگي شاھدي   يڪدائمي .اٿ ينڏمنھنجي

13، 12، 4، 3: 1افسيون .7

جنهن            تڪبر 3 پيُء، ۽ خدا جو مسيح يسوع خداوند جي اسان هجي وارو
س        تي جاين آسماني ۾ مسيح کي بر  نيڀاسان نوازيو  تنڪروحاني سان

آهي:

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ا         4 کان بنياد جي دنيا کي اسان هن چون   ڳجيئن ۾ هن    يوڊهن اسين ته آهي،
ا  پا   يانڳجي ۾ هج    ڪپيار عيب بي :ڻ۽ گهرجي 

ساراھ         12 جي جالل سندس کي اسان تہ الِء پھرين   ڻرڪانھيَء جنھن گھرجي،
تي   .يوڪ روسوڀمسيح

پ   13 توهان تي جو       يو،ڪ روسوڀ ڻجنهن سچ توهان پوِء کان و،ٻڌ المڪان
جي   :   اريٽڪوڇتوهان پ   تي جنهن خوشخبري آندو،   ڻجي ايمان توهان

پا     جي واعدي کي مهر    ڪتوهان سان ويو، يوڪروح

صحت   سائنس۽
1.496 : 6 - ) سائنس۾ )   8عيسائي

فرمانبرداري         رسچنڪ...  جي خدا آهي فرض پهريون ۾، ذهن ڪه ،ڻرڪسائنس
پا  ئيٻ۽  ،ڻرک پيار   ڻکي .ڻرڪوانگر

2.9 :5-16

: نيڀس آهي          ۾ جواب جي سوالن انهن امتحان جو پا   اڇدعا پنهنجي يسريڙاسان
پ   هن پيار   ريڪجي  ڇڻکي پرا  اڇآهيون؟  نداڪبهتر جي   يڻاسان غرضيَء خود
دعا    نهنڪآهيون،  نداڪپيروي  الِء راضي   ڻرڪبهتر اسان ڪيڻجيتو ي،ٿتي

ره     مسلسل ۾ دعا جو       ڻپنهنجي اخالص جي درخواستن پنهنجي ثبوت وڪسان
جاِء      ھنڪڏجي يون؟ڏنه  جي مھربانيَء کي اسان   نيڏخودغرضيَء ته آھي،

پا  سان     يسريَءڙپنھنجي غرضيَء بي بر    سنداسين،ڏکي کي انھن تڪ۽
لعنت    يڪجي ينداسينڏ تي اسان.   اٿ نڪاسان کي     هنڪڏپر فرض عظيم هن به

پ  نه    ڇڻصرف پورو اهو   نداسينڪسان ايمان.     وٿسگهي  يٿته ۽ اميد جي اسان
اندوز      لطف مان ثمر ا  ڻيٿجي ھ  ڳکان ک  وڪڙاتي .وڻڻصليب آھي 

3.239 :13-32

: "رسچنڪ بد       آھي صحيفي لفظ واچ جو رستو    ارڪسائنس پنھنجو يڇڏکي
ما   يو،ڏ ظالم کي    ھوڻ۽ سوچ ."يڏ يڇڏپنھنجي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ب     اسان يقيني کي ترقي سک    ڻائڻجي کي اسان پيارا     ڻالء، جا اسان ته گهرجي
تسليم        يڪٿ اسين کي جن ۽ آهن فرمانبرداري    اٿ ريونڪرکيل جي خدا ۽
و        هنڪڏجي. اٿ ريونڪ ۽ پياري ويجهو، جي اسان محبت ڪيڌخدائي

حوالي        يٿحقيقي  جي روح پوء معاملو آهي، .  ريڪرهي شيون   اهي آهي رهيو
تعاقب   اسان يڪجي جي   اٿ ريونڪجي روح ظاهر   وڪ۽ اهو اٿ ريونڪاسان

ظاهر       کي نظر نقطي جي اسان   وٿ يکاريڏ۽  وٿ ريڪاسان رهيا يٽک اڇته
آهيون.

تسليم      فاني جي مقصدن انساني .   ٽسي يلٿذهن تصورات  مادي اهو آهي
پيدا        وٿ اهيٺ عمل ناپسنديده هر جي جسم خدائي  هنڪڏجي. وٿ ريڪ۽ عمل

ن   مان . رندوڪدماغ جي     آهي هموار عمل مان     هنڪڏآهي، ذهن فاني غلط اهو
ت  و،ٿاچي  ختم        رارڪاهو ۾ موت بيماري، گناهه، ۽ دمتضا هٻاهي.  وٿ ئيٿآهي

وه    هنڪڏذريعا  يا چشمي نه   ريڪبه . اٿ۾ م  کي مالڪدماغ  ملڪملن
. ڻاڪاڇ و،ٿ ليڪمو نام     آهي دماغ خدا پنهنجون   ملڪته ذهن فاني

مو  س        "و،ٿ ليڪمشابهتون آهي، چيو دانشور ۾ باري جي ."ڀجن آهي   باطل

طرف   )17-21: 4.9 4-25،.( 1جي

س  ”     اڇ پنھنجي کي خدا پنھنجي خداوند س   يَءڄتون پنھنجي ۽  يڄدل، جان
س  پيار    يَءڄپنھنجي سان ؟“ڪعقل ح  ر گه  مڪهن آهي،  جههڪ وڻ۾ شامل

س   جو تسليم          نيڀايستائين جي عبادت ۽ پيار احساس، مادي صرف .ڻرڪکي

س  اڇ الِء       نيڀتوهان سچائي الِء، جي مسيح پوِء     ڇڏڻکي ۽ آهيو، راضي تي
شمار    ۾ ! ي؟ڃو يوڪگنهگارن حاصل       اڇنه  کي نقطي هن واقعي ڻرڪتوهان

!  ا؟ٿچاهيو  پوِء  بابت   وڇنه مسيحي     گھيونڊان ۽ گھرو پ  ڻيٿدعائون وڇ و،ڇالِء
مال       پياري جي اسان کي توھان ھل     ڪته تي قدم نقش آھي؟  پرواھجي  ڻجي نه

پيروي      هنڪڏجي جي مثال جي چاهيندو،   ڻرڪهن دعا    وڇنه سان چپن ته
و        ريوڪ حصو ۾ فطرت جي هن توهان صحيح    ن؟ٺته نماز ڻرڪ مڪمسلسل

      . ھل   اسان آھي مطلب جو دعا آهي خواهش ۾   اٿچاھيون  ڻجي روشنيَء ۽
حاصل         کي ان اسان جو تائين ايتري جي  ڪيڻجيتو ريون،ڪھلنداسين رت

حقيقي             ڙوهند پنھنجي اسان ۾، انتظار جي خداوند سان صبر اھو ۽ سان، قدمن
کي   .ينداسينڏ يڇڏتمنائن انعام    جو ان

5.256 : 19-23

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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جي  يرڪاھو  مطالبو      وڪآھي جو فرمانبرداري جي جي  ري؟ڪاسان و،ڪاھو
لش  "  وليٻجي  تابڪ جي آسمان رها    رڪ۾، جي زمين مرضي   نڪ۽ پنھنجي ۾

۽   ندوڪمطابق  ھ   وڪآھي؛ سندس چوندو،     يڪرو ٿبه کيس يا سگھندو، نه
"و؟ٿ رينڪ اڇتون 

6.184:12-18

روحاني               اهي ۽ آهن، مطالبا ابدي ۽ جائز الِء انسان ئي محبت ۽ زندگي سچ،
نافذ           کي فرمانبرداري ذريعي جي قانونن خدائي آهن، ساز .اٿ نڪقانون

جي   خدائي . رولٽنڪذهانت جي        آهي ابدي ۽ آهنگي هم انسان جههڪ وڪ۾،
سن      ذريعي جي عقيدي غلط بي  وٿ يڃو اليوڀبه .ارڪاهو آهي    فاني ۽

7.375 : 11-20

ظاهر     اهو سائنسدان شفا     وٿ ريڪعيسائي دماغ االئي ج  يندوڏته ته هنڏآهي،
کي   زوریپنوتیه ختم        ڻرڪ رولٽنڪهن کي مريض جي انفراديت جي هن الء
ما  نهنڪ. وٿ ريڪ کي     هوَءڻبه ذهنيت پنهنجي يا   نهنڪکي تسلط ذهني

حوالي    جي نه    ڻرڪبدعمليَء فائدو . وٿسان س  مشق    ڀملي ذهني سائنسي غير
سمجھ       ۽ آهي طاقت بي ۽ بي     ڻغلط ئي ائين ۽ . يٿ ارڪگهرجي حقيقي  ويو

اضافو            ۾ طاقت اخالقي ۽ ذهني جي مريض پنهنجي سائنسدان ريڪعيسائي
و         کي روحانيت جي مريض پنهنجي ۽ آهي ج   ائيڌرهيو آهي کي   هنڏرهيو هن ته

بحال        تي طور جسماني ذريعي محبت .وٿ ريڪخدائي

8.381 :8-12 ،15-4

جي   جههڪ هنڏج .ندي،ڪ يڀڃڪڙقانون آهي       خطرو ته آهيو چوندا توهان
پيدا         اثر جسماني ۽ آهي خطرو خوف يا.     وٿ ريڪهي اخالقي ۾ حقيقت اسان

کانسواِء    قانون کي    نهنڪروحاني شيِء ش  ڙڻوٽبه .يٿ اٿن ارڪجو سگهون 
  . زندگي…            المحدود ناهي مصنف جو رموز وحشي هو پر آهي، ساز قانون خدا

۾،    محبت اعالن          ابهڪ۽ جو صحيفن ۽ ناهي، موت يا گناهه، وٿ ريڪبيماري،
حر    جيئرو، اسان .ت،ڪته آهي        ۾ خدا المحدود جي اسان ۽

گه       فاني ۾ باري جي قانونن جي جي       ٽذهن انسان ئي جلد توهان ۽ سوچيو،
جي   پ  مرانيڪح نلڏخدا ال.     ينداڪڙکي سان صحت کي انساني اپيلڳتوهان

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ن   مان سمجه    ڻرڪنظرين رستو پنهنجو توهان    ڻجو يا به هنڪڏگهرجي،
نه   توهان   نداڪيقين بل   نهنڪته کان .   لڪبيماري هم   جي انسان آهيو آزاد

سواِء        گيَءآهن کان سمجهه ان کي الفانييت ته     هنڪڏ۽ سگهندو نه پهچي به
.        نهنڪذهن  ختم    تي طور غيرقانوني کي بيماريَء ته اچو ناهي ۾ معاملي

عمل         ريون،ڪ تي قاعدي جي آهنگي هم دائمي .ريون،ڪ۽ قانون -    جي خدا
ه         هو ته آهي حق اخالقي جو انسان رد      ڪاهو کي سزا منصفانه ري،ڪغير

نه      هنڪڏسزا  يڙاه طرفان اختيار خدائي .نيڏبه آهي   وئي

رد      مسيح کي غلطي ان قانونن    وڪجي يوڇڏ ريڪيسوع جسماني جي صحت
رد.       ندوڪ وڳال ڊنڏالء  يڀڃڪڙجي  کي قانونن مفروضي جي معاملي هن
کو          يو،ڇڏ ريڪ جي اختيار خدائي مخالفت، جي آهنگي هم جي انهن  ٽروح ۽

حاصل        منظوري انساني صرف الِء منظوري .ئيڪجي

9.307 :25 - ) 30خدائي )

س          کي انسان ۽ آهي، روح جو انسان دماغ ح   نيڀاالئي تي ئيڏ مرانيڪشين
نه.        وٿ پيدا تي بنيادن مادي کي قانونن       يوڪانسان مادي ئي نه ۽ آهي، ويو

فرمانبرداري   پابند   ڻرڪجي جي   يوڪجو آهي نه  هنڪڏروح  يڪويو به
.اهياٺ             . ۾  قانون اعلي جي دماغ آهي، ۾ قانونن روحاني واليت جو هن آهن

10.311 :22-25

سمجهي      هنڏج کي سائنس هن قانون      ي،ٿانسانيت جو زندگيَء الِء انسان اهو
جي        جيڻب قانون، اعلٰي جو روح جو ايستائين هم    وڪويندو، تي احساسن مادي

غالب       ذريعي جي الفاني ۽ .وٿ ئيٿآهنگي
11.497 :24 - ) 27۽ )

واعدو      سان سنجيدگيَء اسان دعا   سون،ڏته  اٿ ريونڪ۽ اهو  اٿ ريونڪ۽ ته
جي     هجي ۾ اسان پ    وڪدماغ ۾ عيسى . ڻمسيح ائين   ينٻهو  جيئن ڻرڪسان

چاهيون   سان     اٿاسان اسان اهي پا.      نداڪته ۽ پسند انصاف رحمدل، .ڻهج ڪ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته هوندو فرض جو ميمبر هر جي چرچ هن اهو

          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان
سڀني                ڪالم جو توهان شايد ۽ ڇڏ منھن کان گناھن سڀني ۽ ڪرڻ قائم ۾ مون

! ڪري            حڪومت تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

هڪقاعدو      الِء عملن ۽ مقصد
جي               ميمبرن جي چرچ مادر ، لگاڳ ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي نه

. گهرجي       ڪرڻ متاثر کي عملن يا ئي        مقصدن کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
جي            سهولتن مٺي جي محبت سائنسدان عيسائي هڪ ۽ ٿي ڪري اختيار
. ۾                معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، ۾ هالئڻ کي گناهه ، ٿو ڪري هن عڪاسي

پيشنگوئي                ، ملي نجات کان براين سڀني ته ڪن دعا ۽ واچ روزانه ميمبر جا چرچ
سان                 طريقي غلط يا ٿيڻ متاثر ، ڏيڻ صالح ، ڪرڻ مذمت ، ڪرڻ قضا ، ڪرڻ

. کان   ٿيڻ متاثر

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
1سيڪشن 

خبرداري   فرضجي
واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

۽                رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ، ڪري دفاع کي پاڻ خالف جي تجويز ذهني
. وڃي              ڪيو نه مبتال ۾ غفلت ۽ وسارڻ کي فرض پنهنجي الِء جي هن ماڻهويت

      - ڪئي          مذمت يا ڪيو انصاف ۽ ، ويندو ڪيو فيصلو جو هن سان ڪم جي
ويندي.
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بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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