
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 جوالء 
ون	رام�ن�ڪس  – موضوع

جوالء   .2022، 10آچر،

وٽرامنڪس—   مضمون

: متن   جو 8: 15 امثال  گولڊن

:  ارنڪبد" س       پر آهي نفرت الِء رب قرباني ."ريلڌجي آهي      خوشي سندس دعا جي

: پڙهڻ  17 - 15، 12 - 10 : 51زبور جوابدار

پيدا     10 دل صاف ۾ .        ر،ڪمون تازو   کي روح صحيح ۾ اندر منهنجي ۽ خدا اي
.ريوڪ

نه       11 پري کان حضور پنهنجي کي پا.     رڪمون پنهنجو کان مون نه  ڪ۽ روح
.وٺو

بحال       12 خوشي جي نجات پنھنجي کي روح.      رڪمون آزاد پنهنجي کي مون ۽
سن  .اليوڀسان

پال 15 .     ھار،ڻاي ساراهه      تنهنجي وات منهنجو ۽ کوليو کي چپن منهنجي تون
.ندوڪ

نه     وڇ16 قرباني تون . وٿته آئون    يٻچاهين  ۾ :  يانڏصورت کي  توهان ها
.ڙڻسا آهي       نه خوشي ۾ قرباني واري

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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ه   17 قربانيون جون : لٽٽ ڪخدا ه   آهن ه  لٽٽ ڪروح اي   ڪ۽ دل، متضاد
نه     نفرت تون .ندينڪخدا،

خطبو   جو سبق

بائبل
8-6: 6 اڪمي.1

ا    يَءڙھڪ6 جي خداوند ا      يانڳطرح جي خدا ۽ ويندس، کي ڻپا يانڳاچي
ا    اڇ ريان؟ڪسجدو  جي هن گ   يلڙسا يانڳمان سان سال ڪه ،ڏقربانين

گ  رينٻڪجي  ايندس؟ ڏسان
راضي   اڇ7 ر  يندوٿرب يا   نڍھزارين سان؟     ھنڏسان، تيل جي ندين ھزارن

پھرين    اڇ پنھنجي جي     اولڄمان گناھ پنھنجي جسم  ري،ڪکي منھنجي
الِء        گناھ جي روح پنھنجي ميوو يان؟ڏجو

توکي  8 ما   يکاريوڏھن اي .    وٺس اڇ ھو،ڻآھي، توکان  خداوند ۽ گھرندو اڇآھي
انصاف    پر پيار    ،ڻرڪآھي، سان عاجزي     ڻرڪرحم سان خدا پنھنجي ۽

ھل  جي؟ ڻسان

گ ) 1: 8بادشاهن  2.1 11( - يوٿ ڏسليمان

س        1 جي قبيلن ۽ بزرگن جي اسرائيل بني بني   نيڀسليمان کي، سردارن
ابن    جي و        نڏاڏاسرائيل سليمان بادشاھہ ۾ يروشلم کي سردارن ڏگ ٽجي

مان             يو،ڪ شھر کي صندوق جي عھد جي خداوند اھي تہ الِء يڪڍانھيَء
جي.   ينڻآ جو، .وڪدائود آهي   صيون

س    2 جا اسرائيل بني و    ڻپا ھوڻما ڀ۽ سليمان بادشاهه مهيني  ٽکي ايتانيم
گ    تي عيد .وڪجي يا،ٿ ڏجي آهي    مهينو ستين

س    3 جا اسرائيل بني ۽    ڀ۽ آيا، .اھننڪبزرگ کنيو    کي صندوق

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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س           4 ۽ کي، خيمي جي خيمي ۽ صندوق جي خداوند اھي برتن  ڀ۽ مقدس
ک      يڪجي کي انھن ھئا، ۾ کي     يڻخيمي انھن حتي .اھننڪآيا، آندو    ليوين ۽

س       5 جي اسرائيل بني ۽ بادشاھہ سليمان جي  يڄ۽ ڏگ ڏگ سڻسا يڪجماعت،
سا  ياٿ گ  ڻھئا، ا  يءڙيٻ ڏسان قربان   نڍڳ۽  نڍر يان،ڳجي رھيا ريڪکي

جي  .يڳڻ۽  اياٻڌ ريڪجي  ثرتڪ يڪھئا، سگھندا   نه
جي            6 گھر تي، جاِء پنھنجي کي صندوق جي عھد جي خداوند پادرين ۽

س   ۾، جاِء    ڀاوطاق مقدس ھي   روبينڪحتي  انھن،ڏکان پنن يڻک انٺجي
آيا.

پک       ہٻپنھنجا  روِبمڪجو االِءڇ7 تي جاِء جي صندوق انھيَء ۽  يلڙپرھ ھئا،
کي    روبيڪ صندوق م     يوڇڏ يڍڪانھيَء جي ان ۽ .يونٺل انٿھو

ل  8 انھن پ  اندنڏتہ  يونڪڍ يونٺپوِء جاِء     يونڙاڇجون مقدس ۾ جاِء مقدس
ا  سواِء        يانڳجي کان انھن ۽ ھيون اينديون ۽     وبہڪنظر ھو، ايندو نہ نظر
ا  .ينھنڏ ڄاھي آھن    اتي تائين

پ  يَءڙيٻ9 سواِء    نٻجي  رٿ۾ کان موسٰي      جھڪ يوٻتختن کي جن ھو، نه به
ج     رکيو، تي حورب واعدو      ھنڏاتي سان اسرائيلن بني ھنڏج يو،ڪخداوند

مل    جي مصر ن  ڪاھي .تاڪمان

ظاھر   10 اھو ج  اھنڪ ھنڏج يو،ٿ۽ ن  ھڳمقدس ت  رنداڪمان رڪڪ ھنڏھئا،
گھر،    رجيڀ جي خداوند ويو

سگھيا،    ڻرڪخدمت  ريڪجي  رڪڪ اھنڪ ريڪتنھن11 نہ بيھي الِء
گھر        االِءڇ جو خداوند سان جلوي جي خداوند .رجيڀجو ھو   ويو

2، 1: 12روميون .3
جي        ائرو،ڀاي  ريڪتنھن1 رحمت جي خدا کي اوھان وٿعرض  ريڪآٌء

ھ      ريانڪ کي جسمن پنھنجن اوھين پا   ڪتہ قرباني، جي  ،ڪجيئري خدا
.اڪجي ريو،ڪقبول  وڏآ آھي      خدمت معقول جي اوھان

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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نه      2 مطابق جي دنيا هن سان:       يوٿ۽ تجديد جي ذهن پنهنجي توهان پر
ثابت    و،ڃو يٿتبديل  توهان س   اٿسگهو  ريڪته اها م   ي،ٺته ۽ مل،ڪقبول،

مرضي    جي .اڇخدا آهي 

29-26، 20-17: 26 یمت.4

پھرين      بي17 جي عيد جي مانيَء و    ينھنڏخميري عيسٰي شاگرد ۽  ٽتي آيا
تون  ” يائونسڇپ تياري         وٿ يڪٿتہ جي فصح عيد الِء تو اسان جو چاھين

ريون؟ڪ
چيو،  18 هن و   ۽ ۾ چوي     ”  ٽو ھوَءڻما يڙاھ وڃشھر استاد تہ چئو کيس و،ٿ۽

     . گ     سان شاگردن پنھنجي مان آھي پھتو اچي وقت ۾   ڏمنھنجو گھر تنھنجي
فصح   .ندسڪعيد

ائين   19 شاگردن مقرر     يوڪ۽ کين عيسٰي .    يوڪجيئن تيار  فصح عيد ۽ ھو
.يائونڪ

ھو   يٿشام  ھنڏج يڻھا20 گ   ارھنٻتہ سان .وٺوي ڏشاگردن
ک        ھنڏج26 ماني عيسٰي تہ ھئا رھيا کائي يڙوٽ۽  ئيڪ تڪبر يڻاھي

کي   و    نائينڏشاگردن تہ چيائين .و،ٺ۽     . آهي  جسم منهنجو هي کائو
ک  27 پيالو س     نائينڏکين  ريڪ رڪش يڻپوِء اوھين تہ چيائين مان  ڀ۽ ان

پيئو.
جي         االِءڇ28 جو، نامي عهد نئين آھي رت منھنجو اھو ئي يترنڪ وڪجو

.ھنڻما آھي         ويو وھايو الِء معافي جي گناھن جي
کي    29 اوھان آٌء نہ           وٿ ايانٻڌپر مان ميوي ھن جي انگورن پوِء کان ھن آٌء تہ

انھيَء    جيستائين اوھان       ينھنڏپيئندس، ۾ بادشاھت جي پيُء پنھنجي کي
گ  .ڏسان پيئان    نہ نئون

18-16، 1: 19 یوحنا.5

پ    ريڪتنھن1 کي عيسٰي چھب  يڪڙپالطس .اياڻھ ڪکيس

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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چا     16 تي صليب کيس ھن حوالي    ھيڙپوِء جي کي.    يوڪانھن يسوع اھي ۽

و    يٺو کيس ۽ .يٺويا ويا 
ک    17 صليب پنھنجو ھو کوپ    انھنڏجاِء  يڪڙھ يڻ۽ کي جنھن جاِء  يڙويو جي

گولگو       يوڏس ۾ عبراني کي جنھن آھي، :اٿويندو آھن   چوندا
چا     18 تي صليب کيس ھنن جن  ڏگ سڻسا ياٻ هٻ۽  ايا،ڻھ اڪوڪ ھيڙجتي ھئا،

ھ  ئيٻجي  .وڪڙپاسي ۾     وچ عيسٰي ۽

17، 16، 1: 20 یوحنا.6
پھرين   1 جي ج        ينھنڏھفتي آئي، سوير جو صبح مگدليني مريم اڃا ھنڏتي

قبر      تہ ھو ئي ۽   انھنڏاوندھہ پ    ائينڏٺآئي، تان قبر .يوٽھ رٿتہ آھي   ويو
16  . پا    هوَء مريم چيو، کيس جو      ري،ڦ ڻعيسٰي جنهن ربوني؛ ته، چيو کيس

ماس  ڻچو .رٽآهي،
ھ       17 کي مون تہ چيو کي ھن . ٿعيسٰي ھليو   ا  االِءڇنہ آٌء پيُء  اڃجو پنھنجي

منھنجي     ھيوڙچ يٿم انھنڏ پر آھيان، آٌء     وڃو ٽو ائرنڀنھ تہ چئو کين ۽
پيُء       جي اوھان ۽ پيُء توهان.     وٿ ھيانڙچ انھنڏپنھنجي ۽ خدا، منهنجي ۽

. کي   خدا جي

طرف  )1: 21 یوحنا.7 ،( جي 17-15؛

جي   1 شين سمن     يڙھڪانھن جي توبيريا ، پنھنجو   ڊعيسٰي انھنڏ ڻپا يانڌ۾
پا.     ايوڪل تي عقلمندي هن نمايان   ڻ۽ .يوڪکي

کا  ھنڏج ريڪتنھن15 يونس         اڌاھي ، شمعون ، پطرس شمعون عيسٰي ، کائين
پ  ،    ٽجي چيو و      اڇکي کان انھن کي مون هن  ندا؟ڪپسند  ڪيڌتوھان هن

تونا       خداوند جي ته آهي چيو . وٿ ينڻکي ھوَء       آهي پيار توسان کي مون ته
م    ”  منهنجي ، چيو کي .نٺهن کارايو   کي

چوي     ئيٻهو 16 کي هن پ      وٿدفعي جو يونس ، شمعون سان   اڇ،  ٽ، مون تون
ا          و؟ٿ رينڪپيار  تون خداوند جي ته آهي چيو کي هن مون  وٿ ينڻهن ته

.          . کارايو    کي رن منهنجي ، آهي چيو کيس هن آهي پيار توسان کي

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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17    ، هو چيو پ       يروڀ يونٽهن جو يونس ، شمعون ، سان   اڇ،  ٽتيئن مون تون
ھو    و؟ٿ رينڪپيار  غمگين کي     ڻاڪاڇپطرس ھن اھو ،   يراڀ يٽته اڇچيو

پيار     سان مون س      ”    و؟ٿ رينڪتون تون ، خداوند اي تہ چيو ھن اھو ڀ۽
.   وٿ ينڻا تون. وٿ ينڻا ک       هن عيسٰي آهي پيار توسان کي مون ، وٿچوي  يته

. کارايو    کي رن منهنجي

16،( ڻرڪ )15: 13عبراني .8

واکا...     15 جي خدا ته پيش     ڻاچو مسلسل قرباني اسان  ريون،ڪجي يعني
جي     ميوو جو چپن ش    وڪجي جي نالي .وٿ ريڪ رگذاريڪسندس

چ 16 وساريو،    ڻالھائڳ۽  ڻرڪ مڪ اڱپر نه اھ االِءڇکي سان  ينڙجو قربانين
خوش   .وٿ ئيٿخدا

صحت   ۽ سائنس
1.241 :19-22

ع        نيڀس جو محبت جي خدا مادو جو شفا      سڪعقيدت کي بيمار آهي، مظاهرو ۽
تباهه     ڻيڏ کي گناهه ماس.   ڻرڪ۽ جي جي  "رٽاسان سان   هنڪڏچيو، مون توهان

ح  ا،ٿ ريوڪپيار  عمل   منڪمنهنجي ."ريوڪتي

2.25 :3-12

    . پيش      روحاني جي يسوع آهي قرباني جوهر روحاني جو افاديت  شڪرت جي
و   کان و    ڪيڌالتعداد کان ان سان       ڪيڌآهي احساس جي اسان جي رت انساني

پا.       وٿسگهجي  ريڪاظهار  کان گناهه رت مادي جو و  ڻرڪ ڪيسوع ڪيڌالِء
ج    هو نه و  ” هنڏاثرائتو ملعون ج      “ڻاهو ، هو ويو وهايو جي    هنڏتي هن نڳراهو

ج     هو رهيو وهي جي     هنڏ۾ پيُء پنهنجي .اروبارڪهو هو     هلندو روزانو بابت
      . گوشت        جو هن واقعي اهي ۽ هئا زندگي سندس رت ۽ گوشت سچو سندس

جي         آهن، پيئندا رت جو هن ۽ آهن و      يڪکائيندا حصو مان زندگي خدائي نداٺهن
آهن.
3.32 :28-26

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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جي   فصح، چ     اڪعيد تي صليب پنهنجي ا  ڻهڙيسوع نيسان   ڳکان رات جي
گ      سان شاگردن پنهنجي ۾ ه   ڏمهيني هئي، هو،  ڙندڪماتم  ڪکائي موقعو

جي     ڪه ماني جي رات ه      ينهنڏ اڪاداس وئي، ورتي ۾ آخر شاندار ڪجي
۾،    يريئرڪ شام هي   انوڇجي سان .     يٿ ٺتيزيَء ماني   جي رات هن ۽ هئي رهي

الء  .يڇڏ ريڪبند  ِهميشه ۾         معاملي کي رعايت يا رسم جي يسوع

پوئل  هن ماس     ،ڳجا پنهنجي خاموش، ۽ جي     رٽغمگين وقت جي غداري جي
جي        ورتو، حصو ۾ من آسماني ۾، جي       وڪانتظار سچ ۾ ريگستان ۾ زماني قديم

پوئل  کا  نڳستايل .       وڌکي نازل  مان آسمان واقعي ماني سندن اها. يٿهو
شفا          کي بيمار هئي، سچائي عظيم جي وجود کي    ڻيڏروحاني غلطي اهرٻ۽

مال.   ڪڍڻ جي س  ڪانهن ها   يوڇڏ ريڪبيان  ڳا جههڪ ڀاهو ۽ اها يڻهو،
       . پهچندي،       گهر گهر ماني اها هنن هئي رهي پالي ۽ کارائي کين کي ينٻماني

( يڙوٽ ها   نيڏسمجھائي ) ۽ تسلي   ڻپا يڻهئي، .نيڏکي هئي 

ب             نشانو جو تشدد کي آقا سندن الِء، سچائيَء هن جي وجود هو وڻائڻروحاني
پيالو      جو غم پنهنجي .     يوڇڏ يڙوٻ۽ کي  انهن کي هن . ڇڏڻهو ه  ڪگهرجي

م       سان شان عظيم جي فتح ش  ندي،ڪ انَوڇ سٿدائمي ۽ يوڪادا  ريوڪهن
س ”  اوهين .ڀچيو، پيئو    مان ان

جدوجهد        هنڏج سان خدا عنصر انساني ۾ استاد    ئي،ڪهن عظيم جي اسان
     " : پوري  تنهنجي، پر نه، منهنجي ته پر!" -       يٿچيو نه، جي جسم ۾ مون يعني،

نمائندگي    جي .  ئيٿروح س.        اهو سمجهه نئين جي محبت روحاني آهي ڀهي
.     وٿ ئيڏ جههڪ بر     کي دشمنن پنهنجي اهو سچ يا الِء، و،ٿ ئيڏ تڪمسيح

شفا   يمارب کي    يندوڏکي غلطي کي   و،ٿ يڪڍآهي، کان   وهنڏمئلن گناهن ۽
تبليغ     و،ٿ ريڪجيئرو  جي خوشخبري .وٿ ريڪ۽ نرم      ۾ دل کي، غريبن

4.34 :29-2

پال   جي گ          ھارڻاسان سان شاگردن سندس ۽ ماني جي رات آخري سندس ڏجي
۾       وچ جي ناشتي روحاني روشن      يتروڪآخري جو صبح آھي ۾ نڪالڪفرق

سمن  گ    ناريڪجي  ڊگليلي واري خوشيَء !     يڻجاڏتي ۾  جالل اداسي جي هن ۾
چ  فخر          -     يڪگذري ۽ عذاب کي دلين ۾، توبهه غم جو شاگردن جي هن ۽ هئي،

مل  .يوڪ امتکي ويو 
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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5.35 :10-19 ،25-29

ه        سان رب جي اسان مالقات روحاني جو     ڪاها صبح جي روشنيَء نئين
ياد          سائنسدان عيسائي کي جنهن آهي ماني جي .  نداڪصبح مسيح،  اهي آهن

ا   جي جي   يان،ڳسچ و  ڻيٿظاهر  يهرٻهن ۽  ڻرڪحاصل  ڪيڌکان الء
گفتگو         سان محبت اصول، جي خدا سان سجدو   ڻرڪخاموشيء .اٿ نڪالء

امتحان،              سندس ۾ جسم پوِء کان موت فتح، تي موت جي رب پنهنجي اهي
م          کان جسم يا مادي ۽ مثال، جي امتحان ۽   انهونٿانساني روحاني سندس

ج       آهن، ملهائيندا جشن جو عروج کان     هنڏآخري نظرن مادي ريڪن اهرٻهو
ويو.

س   اسان بپتسما پا   نيڀجي کان .ائيڪغلطي آهي 

ايچرس  اسان .   ڪه ٽجو ماني،      جي اسان آهي رابطي روحاني سان خدا
نازل    اڪجي" مان .  ي،ٿآسمان      . جي"   اسان آهي صليب پيالو جو اسان آهي سچ

ماس        جي اسان مسودو الهام، جو محبت پوئل    رٽشراب پنهنجي ۽ کي نڳپيتو
ساراهيو.

6.43 :11-4

س     ثبوت آخري جو و  ڀيسوع و  ڀس ،ڪيڌکان شاگردن   ڪيڌکان سندس قائل،
س  و  ڀالء .   ڪيڌکان ظلم    وحشي هو وارو ۽    نڙندڪفائدي غداري بدمعاشي، جي

خيانت   خود  ڙندڪسندس جي       شي،ڪجي انسان ذريعي جي محبت جي خدا
ختم         کي خيال حقيقي جي خدا ۽ جي     يوڪتسبيح يسوع کي جنهن ويو،

قتل   يونڪ وليونٺٺستمگرن  آخري.   ئيڪ وششڪجي  ڻرڪ۽ جو سچائي
جي  چا          وڪمظاهرو تي صليب کي هن الء جنهن ۽ سيکاريو، دنيا  هيوڙعيسى ويو،

ه  .    ڪالء قتل     کيس جن کوليو کي دور رهي      يوڪنئين قائم اثر سندس جيئن ته
و    کي ان .ايوڌ۽

م    ۾ مظاھري . ڻاڪاڇويو  يٿ اهونٿيسوع انساني       پيتو هن پيالو جو تلخيَء ته
مذمت     جي هن مظاهرو        ئيڪقانون جو سائنس خدائي هو پر رهيو ريڪهئي،

کان.          پهچ جي بربريت جي دشمنن جي هن جي     اهر،ٻهو موت ۽ مادي هو
تحت     يڀڃڪڙ قانون روحاني هن       ريڪ مڪ۾ قانون روحاني اهو ۽ هو، رهيو

.         يک غالب   تي انسان تي نقطي هر کي خدا رکيو .  ڻيٿبرقرار جي  يسوع اڪگهرجي
س               ۾ باري جي ذهانت ۽ مادو زندگيَء، کي ان رهي، جيئري ۽ سيکاري نيڀسائنس

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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حاصل      فتح تي عقيدن اه   ڻرڪمادي ۽ پيدا    نڙگهرجي، مان ينڻگه ڙيندٿعقيدن
. تي  غلطين

حاصل      محبت فتح تي نفرت .      ڻرڪکي طور  الزمي کي زندگي ۽ سچائي گهرجي
ل         مهر جي فتح تي موت ۽ غلطي ا    ڳڻتي کان ان تاج  نڊنڪجو  ڳگهرجي، کي

سگهجي    رکي پ   و،ٿالِء جي س " يان،ٺاحسان "  وٺشاباش، روح    ۽ خادم، وفادار ۽
مظاهرو     جو عظمت .يڃو يوڪجي

7.33 :31-17

پچ             يڪجي ڀس اڇ سچ ۾ ياد جي عيسي آھن پيئندا شراب ۽ آھن کائيندا ماني
پيئ   پيالو ک    ڻسندس صليب سندس س      ،ڻڻالء، الء اصول جي مسيح جههڪ ڀ۽

کي      يو؟ڏ يڇڏ الهام هن پوِء جيان    نهنڪته رسم ڻرڪظاهر  يون،ڏقرار  وڇمئل
کي    غلطيَء پا    ”يڪڍبجاِء، کي جسم “ ،ڪ۽ قبول      ۾ حضور جي ته ڪخدا ري،

جي      آهي؟ آيو ۾ سمجهه و      ھنڪڏسچ اسان ۾ مظاھري سچائي، آھي،  ٽمسيح، آيو
گ              وڪ يوٻ سان اسان خدا يا آھي، ايمانوئل الِء مظاھرو آھي، نه گھربل يادگار ؛ڏبه

جي  گ    وڪ هنڪڏ۽ سان اسان جي       ڏدوست يادگيري جي دوست ان ته هجي
و؟ڇضرورت 

س  هنڪڏجي جي         هنڪڏجن  ئيڀاهي عيسى واقعي هو ورتو حصو ۾ تقدير به
ياد    کي آ          نڪمصيبتن انقالب ۾ دنيا اهي پيتو، پيالو سندس ۽ .يڻها ها 

يادگيري        يڪجي ئيڀس هنڪڏجي جي هن ذريعي جي عالمتن آهن، ولينداڳمادي
ک   صليب شفا    ندا،ڻاهي کي کي   يندا،ڏبيمار مسيح،   يندا،ڇڏ يڪڍبرائي سچ، يا۽

تبليغ    کي آ  -     ڙندڪقبول -  ندا،ڪغريبن ۾ سالن هزارين اهي .ينداڻسوچ،

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
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: 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 

قاعدو      هڪ 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   جي فرض
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.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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