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جوالء   .2022، 31آچر،

پيار—   مضمون

: متن   جو 23: 31زبور   گولڊن

پيار"     سان رب س  ريو،ڪاي بزرگ،   ئيڀاي بچائيندو     وڇسندس کي وفادارن رب ته
فخر    ۽ گه    ڻرڪآهي، تمام کي ."يندوڏانعام  وڻوارن آهي 

: پڙهڻ  21-17، 14: 3افسيون جوابدار

آ         14 پيُء جي مسيح عيسٰي خداوند پنھنجي آٌء الِء و،ٿ يڙکو اڏگو وڏانھيَء
17     . ج         ۾ پيار تون، ته رھي ۾ دلين جي اوھان سان ايمان مسيح ۽ يلڙاھو

يل،ڙج
سمجھ   نيڀس18 کي قابل   ڻبزرگن وي  وٿسگھي  يٿجي ائيٽکو گھائي،ڊ ر،ڪته

اونچائي   .اڇ۽ آھي 
کي     19 محبت جي مسيح گذري   وڪجي و،ڻاڄ۽ اوھين    و،ٿعلم تہ الِء انھيَء

طرح     پوريَء جي .وڃو رجيڀخدا
جي   يڻھا20 الِء و       وڪانھيَء کان سوچن يا گھرج جي ريڪ مڪ ڪيڌاسان

جي    و،ٿسگھي  موجب طاقت ۾   وڪانھيَء .وٿ ريڪ مڪاسان

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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وسيلي     21 جي مسيح عيسٰي انتها        ليسياڪمسيح بي عمر، ھر ۾ شان سندس ۾
دنيا.

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف  )18-7: 4یوحنا  1.1 :(جي

ھ    77 ته اچو پيار   ئيٻ ڪپيارا، . االِءڇ ريون،ڪسان ۽     آھي جو خدا پيار جو
پيدا     وٿ ريڪپيار  وڪجي مان خدا کي     يوٿسو خدا ۽ .وٿ يڻاڄآھي

ن  وڪجي8 ن    ريڪ وٿپيار کي خدا .ڻاڪاڇ. يڻاڄ وٿسو آهي     محبت خدا ته
ظاھر         9 محبت جي خدا الِء جي اسان ۾ پنھنجي  ڻاڪاڇوئي،  ئيڪان خدا تہ

مو     يليڪا ۾ دنيا کي وسيلي       ليو،ڪفرزند جي ھن اسين تہ الِء انھيَء
. گذاريون  زندگي

پيار         10 سان خدا اسان ته نه آهي، محبت سان      يو،ڪهتي اسان هن ته اهو پر
پ   يو،ڪپيار  پنهنجي مو  ٽ۽ جو      ليوڪکي گناهن جي اسان فاروڪته

.جيڻب

جي 11 پيار      هنڪڏپيارا، ايترو سان اسان پ   يو،ڪخدا کي ئيٻ ڪه ڻاسان
پيار   .ڻرڪسان گهرجي 

نه      نهنڪ12 کي خدا وقت . وڏٺبه جي  ھ  ھنڪڏآهي پيار  ئيٻ ڪاسان سان
۾           ا،ٿ ريونڪ اسان پيار سندس ۽ آھي، رھندو ۾ اسان .املڪخدا آھي 

اسان   13 سان رهون      اٿ ونڻاڄان ۾ هن اسين ۾،     ا،ٿته اسان هو ته ڻاڪاڇ۽
روح      پنهنجو کي اسان .نوڏهن آهي 

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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اسان  14 شاھدي    وڏٺ۽ ۽ پ   اٿ يونڏآھي پيُء مو  ٽته جو   ليوڪکي دنيا آھي
.ڙيندڏ اروٽڪوڇ

اقرار   وڪجي15 رهي           ندوڪبه ۾ هن خدا آهي، فرزند جو خدا يسوع ۽ وٿته
. ۾   خدا هو

اسان  16 جي       اٿ ونڻاڄ۽ پيار اھو آھي آندو ايمان .وڪ۽ آھي     سان اسان خدا
جي    ۽ آهي؛ ھن            وڪخداپيار خدا ۽ آھي رھندو ۾ خدا سو آھي رھندو ۾ پيار

. آھي   رھندو ۾
پورو      17 کي پيار جي اسان انصاف        يوڪھتي کي اسان ته الِء انھيَء آھي، ويو

حاصل    ينھنڏجي  جرئت ھن      االِءڇ: ئيٿ۾ اسين تيئن آھي، ھو جيئن جو
. آھيون   ۾ دنيا

۾  18 .  وڪپيار م    پر ناهي خوف ختم     ملڪبه کي خوف :وٿ ريڪپيار

(23: 4متی .2 عيسي )
س  23 عيسٰي عبادت       يڄ۽ جي انھن رھيو، گھمندو ۾ تعليم   گليل ۾ يندو،ڏخانن

منادي      جي خوشخبريَء جي ما   ندوڪبادشاھت ۽ قسم   ھنڻرھيو، ھر جي
شفا          کي بيمارين جي قسم ھر ۽ بيمارين .يندوڏجي رھيو 

48-43، 2، 1: 5متی .3
ھ  سيڏکي  ڙمي1 چ   يڪڙھو تي ج   ھيڙجبل ۽ بي  ھنڏويو سندس  وٺھو تہ

و  .سٽشاگرد آيا 
تہ          2 چيائين سيکاريو، کي انھن ۽ کوليو، وات پنھنجو ھن ۽

پا         وٻڌتوھان 43 پنھنجي تون آھي، ويو چيو اھو ته پيار   يسريڙآھي ر،ڪسان
نفرت      کان دشمن پنھنجي .رڪ۽

کي    44 توهان مان پيار     و،ٿ ايانٻڌپر سان دشمنن کي  ريو،ڪپنهنجن انهن
لعنت    يڪجي يوڏ تڪبر کي س   ا،ٿ نڪتوهان سان يڪجي ريوڪ وٺانهن

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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نفرت    کان دعا     ا،ٿ نڪتوهان الء انهن استعمال   يڪجي ريوڪ۽ کي توهان
.ڻرڪ آهن        ايذائيندا کي توهان ۽ باوجود، جي

جا       45 پيُء پنھنجي اوھين تہ الِء آھي،   وڪجي وڃو يٿ ارٻانھيَء ۾ آسمان
ا    االِءڇ سج پنھنجو ھو چ   وٿ ريڀجو ۽ مو    ائيَءڱبرائيَء مينھن ۽ ليڪتي،
.نڪني وٿ تي     انصافن بي ۽

جي االِءڇ46 پيار     ھنڪڏجو سان انھن پيار   يڪجي اٿ ريوڪاوھين سان اوھان
کي    ا،ٿ نڪ اوھان آھي؟   وڙھڪتہ سا   اڇاجر به آهي؟  يوڳعوام نه

جي 47 ر  ھنڪڏ۽ سالم   ائرنڀپنھنجن  وڳاوھين کان ينٻتوھان  ريو،ڪکي
آهي؟      اڇ ريو؟ڪ اٿ اڇ ڪيڌو نه ائين به کي عوام

جي     يَءڙجھ يو،ٿ املڪاوھين  ريڪتنھن48 پيُء جو اوھان ۾  وڪطرح آسمان
.املڪآھي  آھي 

50( - ڪه )36: 7لوقا .4

خواهش     ڪه... 36 جي هن سا   ئيڪفريسي هو .  ڏگ سڻته ھو  پوِء کائين
کائ        ماني اچي ۽ ويو گھر جي .وڳل ڻفريسي

ھ   سو،ڏ۽ 37 ۾ جي  يڪڙشھر ج   اڪعورت، ھئي، تہ    ھنڏگنھگار پئي خبر اھا
وي       کائي ماني گھر جي فريسي ت  وٺعيسٰي جو    ھنڏآھي، عطر جو عطر

ک  آئي، يڻصندوق
بي    38 تي پيرن سندس پ  وٺ۽ کي     و،ڳل ڻروئ يانٺسندس پيرن سندس هاڙوڳ۽

م     و،ڳل ڻوءڌ پنھنجي کي انھن سان    يٿ۽ وارن پيرن   وئي،ڌجي سندس ۽
ل        سان عطر کي انھن ۽ چمي، .ايوڳکي

دعوت      ھنڏج يڻھا39 کيس جنھن فريسي اھو    نيڏانھيَء تنھن و،ڏٺھئي،
چو   ھنڏت ۾ ما   وڳل ڻدل ھي خبر       ھنڪڏجي ھو،ڻتہ تہ ھا ھا، ھجي نبي اھو

عورت      ھيَء تہ ھا جي   يڙھڪ۽  يرڪپوي آھي، کي   اڪريت ي،ٿ ھيڇھن
.االِءڇ آھي    گنھگار ھوَء جو

ورا   40 عيسٰي تي سان       يوڻتنھن تو کي مون شمعون، .  وڻچو جھڪتہ هن  ۽ آھي
ماس  .ر،ٽچيو، چئو 

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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ه 41 جا     ڪاتي جنهن هو، : هٻقرضدار ه   هئا ۽     ڪقرضدار پئنس سؤ پنج تي
.يوٻ پنجاهه 

ج 42 و  هنڏ۽ ت    جههڪالِء  ڻرڪادا  ٽانهن هو، نه صاف   هنڏبه صاف هن
معاف   نهيٻ کي   ريڪتنهن.  يوڇڏ ريڪکي مان    ايوٻڌمون انهن يرڪته

گه    تمام کي ندو؟ڪپيار  وڻهن
جواب  43 گھ           نوڏشمعون تمام ھن کي جنھن آھي، اھو ۾ خيال منھنجي يڻتہ

:    نيڏمعافي    . فيصلو  صحيح تو َلُه َفَقاَل .يوڪآھي آهي 
عورت     44 انھيَء ھو تي عورت       يوٽمو انھنڏتنھن ھن تہ چيائين کي شمعون ۽

داخل      و؟ٿ سينڏکي  ۾ گهر تنهنجي پا      يس،ٿمان الِء پيرن کي مون نه يڻتو
پير:     نوڏ منهنجا هن م   وئي،ڌسان  هنڙوڳپر پنهنجي سان   يٿ۽ وارن جي
.وئيڌ

کي   45 مون نه   وڪتو ج:    نيونڏچميون عورت هن و  هنڏپر آهيان،  يٺکان آئي
چم    کي پيرن رو   ڻمنهنجي نه .يوڪکان آهي 

م  46 منهنجي ل    يٿتو نه تيل ل        ايو،ڳتي عطر تي پيرن منهنجي عورت هن ايوڳپر
آهي.

کي    ريڪتنھن47 تو جي    و،ٿ ايانٻڌآٌء گناھ، جا معاف   اڻگھ يڪھن ياڪآھن،
 . آھن  گه    ڻاڪاڇويا تمام هوء کي:    يوڪپيار  وڻته جنهن معافي يڙورٿپر

ئي     نيڏ اهو آهي، .ندوڪپيار  وروٿوئي آهي 
معاف        48 گناھ تنھنجا تہ، چيو کي ھن .ياڪ۽ آھن   ويا
جي 49 وي   ڏگ سڻسا يڪ۽ تي پا   اٺماني سي چو  ڻھئا ھي   اڳل ڻ۾ آھي يرڪتہ

بخشي     وڪجي بہ کي و؟ٿگناھن
50   . و            ۾ امن آھي بچايو کي تو ايمان تنھنجي تہ، چيو کي عورت ھن .ڃ۽

39-35: 8روميون .5

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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کان       يرڪ35 محبت جي مسيح کي يا    اڇ ندو؟ڪ ارڌاسان مصيبت، يا مصيبت،
يا   تلوار؟      ار،ڏڪظلم، يا خطرو، يا ننگي، يا

س       36 اسين خاطر تنھنجي تہ آھي لکيل و   ينھنڏ وڄجيئن پيا اسان. ونڃماريا
ذبح   ر  ڻرڪکي حساب   نڍالء .وٿ يڃو يوڪوانگر

س  ه،ڪبل37 و      نيڀانهن کان فاتحن اسان ۾ ذريعي    ڪيڌشين جي ان آهيون
پيار     سان اسان .يوڪجنهن

ن      االِءڇ38 تہ آھي يقين کي مون ن  يڪجو ن  يڪموت، ،ڪمالئ يڪزندگي،
ن  يڪن ومتون،ڪح يڪن ن   يڪطاقتون، شيون، شيون، ڙايند يڪموجود

ن  يڪن39 ن  ائي،ٽکو يڪاونچائي، جي     يٻ اڪ يڪ۽ خدا کي اسان مخلوق،
جدا    کان جي  ريڪپيار ۾      وڪسگھندي، مسيح عيسٰي خداوند جي اسان

آھي.

3-1: 3یوحنا  6.1
کي    سو،ڏ1 اسان فرزند       نيڏمحبت  يڙھڪپيُء جا خدا کي اسان جو آھي،

س     ريڪتنھن: نڃو ياڏس نہ کي اسان نہ   ڻاڪاڇ ي،ڻاڃدنيا کيس اھو تہ
.اتوڄ

ھا 2 ا       يڻپيارا، ۽ آھيون، فرزند جا خدا نه    اڃاسين ظاھر اسين   يوٿاھو ته آھي
:   اڇ اسان  پر ج  اٿ ونڻاڄھونداسين ظاھر   ھنڏته، جھ   يندو،ٿھو ان اڙاسين

کيس    ڻاڪاڇھونداسين.  اسان .سنداسينڏته آهي    هو جيئن
ما  3 ھر رکي     وڪجي ھوَءڻ۽ اميد ۾ پا  ڻپا وٿھن ھو  و،ٿ ريڪ ڪکي جيئن

.ڪپا آھي 

صحت   سائنس۽
1.243 :4-13

ب         ضرر بي کي وائپر زهريلي جنهن محبت، کي   يو،ڇڏ ائيڻخدائي انسانن جنهن
نجات           ڙندڪهٽ مان جبلن جي شينهن کان، باهه جي باهه ۾   ني،ڏتيل، دور هر

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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شفا    کي حاصل        يٿسگهي  ئيڏبيمار فتح تي موت ۽ گناهه .يٿسگهي  ريڪ۽
تاج             سان محبت ۽ طاقت مثال بي کي مظاهرين جي يسوع اهو.  يوڪاهو پر

جي " ... يوڳسا پ    وڪدماغ ۾ عيسى "      ڻمسيح گ  سان خط جي سائنس هميشه ڏهو
.ڻهج ورجائي              ۽ تصديق جي مظاهرين قديم جي رسولن ۽ نبين جيئن ته گهرجي

2.112 :32-6

    . ر       اتي ته جيئن آهي اصول جو الطبعيات مابعد خدائي اتي   ڪه وڳخدا آهي، خدا
س  وٿسگهي  يٿ ه   نيڀپر جو جي       ڪسائنس اصول خدائي هن ۽ اصول؛ خدائي

هج     قاعدا مقرر الِء .    ڻمظاهري ا  خط جو سائنس تمام    ڄگهرجن تائين انسانيت به
روح       وڻگه جو ان پر آهي، اچي    يڙورٿپهچندو ۾ روح    ماه. وٿدرجي ۽ دل حصو،

. آهي     پيار جو، سائنس مسيحي
3.285 :23-31

جسماني    کي تعبير     ڙيندڏ اريٽڪوڇخدا تي طور بچاُء   ڻرڪجي پر سان
ذريعي             معافي اسان نه، تي طور جي محبت خدائي يا اصول، اريٽڪوڇواري

س     والڳجي  نه ۽ رکنداسين الِء       اريڌجاري عالج جي بيمارن ۽ ذريعي، جي
و       سهارو جو معاملي بدران جي آهن،.    نداسينٺروح پهچندا انسان جيئن

ه      رسچنڪ ذريعي، جي علم جي سک    ڪسائنس اهي احساس، جي ڻاعلٰي
کان،          ندا،ڪ وششڪ خدا اصول، جي خدا پر کان، مادي يوڪظاهر  يئنڪنه
بچائ      يڃو ۽ شفا جيئن سچائي، .ڻمسيح، طاقت   واري

4.454 :17-23

تعليم          ۽ شفا ئي محبت الِء انسان ۽ . نهيٻخدا محبت     آهي ترغيب حقيقي ۾
افزائي   رستو   يٿ ريڪنامزد  ي،ٿ ريڪروشن  ي،ٿ ريڪحوصال .يٿ يکاريڏ۽

آزادي              جي عمل ۽ اظهار ۽ طاقت ۽ پنشن کي سوچ مقصد محبت. اٿ ينڏصحيح
    . انتظار       سان صبر آهي پادرين تي گاهه قربان جي م   ريوڪسچ جي الِء حبتخدا

پا    جي ذهن هل  يَءڻفاني م    ڻتي ۽ ، .اهيوٺتصور  ملڪالِء

5.230 :1-10

جي         هنڪڏجي آهي؛ امر تعلق جو ان آهي، حقيقي اھو   ھنڪڏبيماري آھي، سچ
 . آھي    حصو جو سان    اڇسچ دوا معيار     ندا،ڪ وششڪتوهان جي سچ بغير، يا

تباهه     کي حالت جي   ڻرڪيا پر هن       هنڪڏالء؟ ته آهن، وهم گناهه ۽ بيماري

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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بيدار     مان خواب ۾         ،ڻيٿفاني الفاني ۽ تقدس صحت، کي اسان وهم، يا
اچ.       يندوڻآ الِء هميشه جو مسيح بيداري يافته     ڻهي ترقي جي سچ آهي،

جي  ختم    اڪظاهر، کي شفا     يٿ ريڪغلطي کي بيمار اھو.  يٿ ئيڏ۽ اھو
جي   آھي اچي     وڪنجات ذريعي جي جيئن    و،ٿخدا محبت، اصول، خدائي

پاران   .يکاريلڏيسوع آھي 
6.366 :12-19

جي  سا  وڪطبيب نه    يَءٿپنهنجي همدردي کو       وٿالِء جي پيار انساني ۾ ان ٽرکي
و    اسان ۽ پ  ٽآهي، وارن   ڇڻاهو رسولي : ”ٽالِء جي   ته سان اُءڀپنهنجي  وڪآهي

ن  هن    ريڪ وٿپيار کي اهو   وڏٺجنهن پيار    يئنڪآهي، سان وٿسگهي  ريڪخدا
نه     هن کي هئ      وڏٺجنهن نه پيار روحاني هي دماغ    ري،ڪ ڻآهي؟ االئي کي طبيب

س           جي محبت المحدود کي ان ۽ آهي نه يقين جي   پڻاڃتي آهي شفا يلوڪا اڪنه
عطا    طاقت .يٿ ريڪجي

7.248 :26-29

سوچ   کي مسلسل      ڻاهٺنموني  رپورڀ۾  ڻاسان کي انهن ۽ گهرجي، ڻسڏگهرجي
۾          زندگي عظيم ۽ عظيم کي انهن اسان نه   هنڪڏيا .اهينداسينٺبه

8.326 :3-11

پيروي     هنڪڏجي جي مسيح مقرري     ا،ٿچاهيون  ڻرڪاسان جي خدا اهو سچ،
هج    ۾ رستي .    ”ڻجي جي  تہ چيو عيسٰي آ    وڪگهرجي ايمان تي سو يندو،ڻمون

جي.  وٿ ريانڪآٌء  يڪجي ندوڪ مڪاھي  هر     وڪهو، ۽ پهچندو تائين ماخذ
عالج     خدائي جو کي   وليندو،ڳبيماريَء جي    ئيٻ نهنڪتنهن سائنس تان رستي

چ  ريَءٽڪ .     ڻرڪنه  وششڪجي  ڻهڙتي خدا  کي انسان فطرت سموري گهرجي
سيکاري    محبت نه       ي،ٿجي محبت سان خدا انسان پنهنجي   ريڪ وٿپر ۽ سگهي

رکي        تي شين روحاني کي محبت محبت     هنڏج و،ٿسموري سان مادي يا ڻرڪته
تي   و  ڻرڪ روسوڀان .ڪيڌکان تي    شين روحاني

9.304 :3-15

۽    جهالت تي         وڙوڪاها احساس مادي بنياد جو جنهن آهي، آهي، لٻڌعقيدو
ل      وڪجي کي خوبي ۽ حسن :وٿ ائيڪروحاني ته.       چيو پولس سمجهي، کي هن

اچ"    ...      نه شيون، موجود نه زندگي، نه موت، نه     ڻنه اونچائي، نه شيون، واريون
ئي   ائي،ٽکو جدا         يٻ اڪنه کان محبت جي خدا کي اسان ."ڪمخلوق، سگهندا  ري

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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آهي   :        رسچنڪهي اعتراض    يا ظاهر، جي ان محبت خدائي ته نظريو جو سائنس
نه    محروم .       يٿکان نه  تبديل ۾ غم خوشي اها ڻاڪاڇسگهجي،  ريڪ يٿسگهي

مال     جو خوشي غم .  ڪته چ  اها ب  هنڪڏ ائيڱناهي نه   ائيڇڙبه ريڪپيدا
معاملو.    اهو ن    هنڪڏسگهي پيدا ذهن زند   ريڪ وٿبه ۽ جو  گيسگهي موت

 . م  آهي سن  -    ملڪنتيجو طرفان جي خدا م  اليو،ڀانسان بي  - ملڪسندس اصول
. آهي    ابدي ۽ گناهه

10.410 :14-21

مضبوط            کي اسان آزمائش هر جي ايمان جي اسان تي جيترو. يٿ ريڪخدا
قابو        وٿ يڳل کيوڏ ڪيڌو ذريعي جي روح کي حالت اسان ي،ڃو يوڪمادي

و         کي پيار جي اسان ۽ مضبوط ايمان . ڻرڪمضبوط  ڪيڌجو رسول  گهرجي
چوي   ۾: "  وٿجان م      وڪمحبت پر آهي، نه خوف کي   ملڪبه خوف محبت

م    وٿ يڊڄ وڪجي. ... وٿ ريڪختم  ۾ پيار ." يوڪنه  ملڪاهو هتي   آهي ويو
ه    جو سائنس متاثر    ڪمسيحي ۽ .يلٿواضح آهي   اعالن

11.286 :9-15

ته،   "رٽماس ما  وڪچيو و  هوڻبه هج  ]وٿنه  ٽپيء [ ڻاچي پر    ، اصول خدائي جو
     " محبت؛  سچائي، زندگي، مسيح، طرفان، چوي    ڻاڪاڇمنهنجي مسيح و،ٿته

          ". عيسى"   انسان، اصل هن تائين آخر کان پهرين سبب جسماني آهيان رستو مان
  . هو   هئي رکيل پيدا       وٿ يڻاڄطرفان محبت، اصول، جو خدا تي   وٿ ريڪته ان ۽

.وڪجي وٿ ريڪ ومتڪح آهي   حقيقي
12.265 :3-15

سمجهي         سان تناسب ان کي وجود روحاني ۽     وٿانسان سچائي جي هن جيئن
وسيع     خزانا جا متوجه.       اٿ ينٿمحبت طرف جي خدا کي گهرجي، ڻيٿانسانن

ترقي        روحاني مقصد ۽ پيار جا هج -   ا،ٿ نڪانهن کي وسيع  ڻانهن جي
هج    ويجهو جي جي     ڻتشريح المحدود ۽ احساس  جههڪگهرجي، صحيح

ختم -         ي،گهرج ڻرڪحاصل  کي موت ۽ گناهه ته الء .يڃو يوڪانهي

کي        معاملي جي روح احساس، سائنسي سان   نهنڪ ،ڻيڏ يڇڏاهو طرح به
جذب      ۾ ديوتا جي س    ڻيٿانسان جي ان ضايع   پڻاڃ۽ ن   ڻيٿجي مشورو وٿجو

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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ف      ئي،ڏ انفراديت، وسيع کي انسان ه    رڪپر جي عمل ه   ڪ۽ دائري، ڪوسيع
ه   ڪيڌو محبت، و   ڪوسيع ۽ .ڪيڌاعلي امن.   مستقل

13.248 :29-32

ني    خودغرضي، ته جي      -  ي،ڪاچو آسمان محبت تقدس، صحت، انصاف، رحم،
را -     اندر جي اسان گه      ن،ڪ ڄبادشاهي موت ۽ بيماري گناهه، ويندا جيٽ۽

آخر   اهي .يٿغائب  ارڪجيستائين ويندا 

14.225 :21-22

آزاد   .ڙندڪمحبت آهي 

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

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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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.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

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 


