
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ 
مادو  – موضوع

مارچ   .2022، 13آچر،

مادو—   مضمون

: متن   جو 18: 8امثال  گولڊن

و”     مون عزت ۽ ."ٽدولت      . صداقت  ۽ دولت پائيدار ها، آهي

: پڙهڻ  18-16، 12: 119زبور  جوابدار
9، 8: 36زبور 

پال     تڪبر12 اي تون، آھين .ھارڻوارو سيکار:      قانون پنھنجو کي مون
پا     16 ۾ قانونن جي توهان خوش   ڻمان جي:    ندسڪکي توهان کي المڪمان

. وساريندس  نه
سخاوت   انھيٻپنھنجي  17 تنھنجي       ر،ڪسان ۽ رھان، جيئرو مان تي الھڳته

.ريانڪعمل 

شيون          18 عجيب مان شريعت تنهنجي مان ته کول، اکيون منهنجون تون
.سانڏ

جي    8 گھر تنھنجي گھ  انونٿُاھي پنھنجي       وڻمان کي انھن تون ۽ ھوندا، راضي
. پيئندين     مان درياَء جي خوشين

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ

مادو – موضوع

و  االِءڇ9 توھان :    ٽجو اسين     ۾ روشنيَء تنھنجي آھي چشمو جو زندگيَء
.سنداسينڏروشني 

خطبو   جو سبق

بائبل
6-1: 17خروج .1

م    1 جي اسرائيلن بني سفر       نيڙ۽ مان بيابان جي سينا پنھنجي يو،ڪجماعتن
ح      جي خداوند پوء، کان گھيرو       مڪسفر ۾ رفيديم ۽ مطابق، ۽ يو،ڪجي

پيئ  ھنڻما پا  ڻکي .ونھيڪ يڻالء

سان   ھنڻما ريڪتنھن2 پا      ئيڪ يٺڳموسٰي کي اسان ته چيائون ته يڏ يڻ۽
   ”       . سان  مون اوھين تہ چيو کي انھن موسٰي ۽ پيئون ھيو؟ڙچ اٿ وڇاسين

آهيو؟     وڇتوهان  رهيا آزمائي کي رب
ما   3 جا ُاتي ا  يڻپا ھوڻ۽ .  اڃالِء ما  پوِء خالف    ھنڻپيا جي ئيڪ ڙاوڪموسٰي

چو  اھو  ” اڳل ڻ۽ مان        وڇتہ مصر کي اسان تو جو انھيَء  يوڪڍآھي آھي،
جي        اسان ۽ کي اسان ته ا  ورنڍ۽  ارنٻالِء مارين؟  ڃکي ۾

تہ      4 چيو روئي کي خداوند موسٰي کي     ۽ قوم هن تقريبًا  ريان؟ڪ اڇمان اهي
پ   کي .ڻڻه رٿمون آهن    تيار الِء

تہ     5 چيو کي موسٰي خداوند ا  ھنڻما ۽ جي     يانڳجي اسرائيل بني ۽ ھل،
پا   کي و  ڻبزرگن ل.   ڃو يٺسان تنهنجو ماريو      ،ٺ۽ کي درياهه تو سان جنهن

ه   پنهنجي و  ٿآهي، و  ڃو يٺ۾ .ڃ۽
ا   س،ڏ6 توکان بي  ڳمان پ       وٺاتي تون ۽ حورب؛ تي کي رٿھوندسجبل

پا    يندين،ڇڪ مان ان ما  رندو،ڪن يڻ۽ .     ھوڻته ئي  ائين موسٰي ۽ يوڪپيئندا
. ۾        نظر جي بزرگن جي اسرائيل بني ھو

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ 
مادو  – موضوع

21-14: 14 یمت.2

عيسٰي  14 ھ   ريڪن اھرٻپوِء ۽ تي    ائين،ڏٺ ڙمي وڏو وڪڙويو انھن کين جو
شفا           کي بيمارن جي انھن ھن ۽ ويو اچي .نيڏرحم

و    يٿشام  ھنڏج15 سندسشاگرد ج       سٽتہ ويران ھيُء تہ چيائون ۽ ھڳآيا
 . مي      آھي ويو گذري وقت ۽ مو  ڙآھي هو   اليو،ڪکي و  نٺوڳته پا  نڃ۾ ڻ۽

خريد   .نڪکي
و        16 کي ھنن تہ چيو کي انھن عيسٰي .   ڃڻپر کي    انهن توهان ناھي ضرورت جي

.يوڏ ڻکائ

و     17 اسان تہ کيسچيو ر  ٽانھن ۽    وڳھتي مانيون .يونڇم ہٻپنج آھن 
و    18 مون کي انهن .يٺو ٽچيائين، اچ 
مي  19 ھن ويھ    ڙپوِء گھاستي ح  ڻکي ۽     نو،ڏ مڪجو مانيون پنج يونڇم ہٻ۽

گھري،    انھنڏآسمان  يڻک دعا کي    ي،ڀڃنھاري، شاگردن پنھنجي مانيون
مي   نيون،ڏ شاگردن .نيڏکي  ڙ۽

س 20 انھن    رڪاڀ۽  وڌکا نيڀانھن پوِء جي  رنٽڪپاتو، ارھنٻ يڪمان
.رجيڀ ريونڪوٽ کنيا      مان تن ھئا، رھيا

جي 21 ۽      وڌکا يڪ۽ عورتن ۾ تن ا   ارنٻکائين سواِء مرد   لٽڪکان ھزار پنج
ھئا.

(ڻولهڳ )31، 27، 24، 22: 12لوقا .3
تنھن       22 تہ چيو کي شاگردن پنھنجن ھن کي    ريڪپوِء اوھان تہ وٿ ايانٻڌآٌء

الِء    جان نہ   وبہڪپنھنجي اوھين   ريوڪخيال . اڇتہ ن  الِء،  يڪکائو جسم
.ڻپائ وڪجي گھرجي 

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ

مادو – موضوع

غور   نڪڪڙ24 پوکين    االِءڇ ريو،ڪتي نه اھي ن  اٿجو ۾.  اٿ ينڻل يڪ۽ جنهن
.      وڪنه  کارائي     کي انهن خدا ۽ گودام نه آهي کان:   وٿگودام پکين توهان
آهيو؟  يتروڪ بهتر

غور   27 تي اهي   ريوڪليلين :    نداڌو يئنڪته محنت  نه اهي اهي ا،ٿ نڪآهن
ا.  اٿ نڪ يڦٽنه  کي     اڃ۽ توهان مان پنهنجي   وٿ ايانٻڌتائين سليمان ته

ه      مان انهن ۾ شان .وڙجه ڪپوري هو   نه
کي...      31 بادشاھت جي خدا س.   ولھيوڳتوھان اھي شامل    ڀ۽ ۾ توھان شيون

.يونڪ وينديون 

27-24: 17 یمت.4

ت   فرناحومڪاھي  ھنڏج24 پھتا، کي   ھنڏ۾ سي     ڙاڀجن ھئي ملي رقم جي
تہ     ٽپطرسو  چيائونس ۽ مال  اڇآيا نہ   ڪتنھنجو ئي؟ڏ وٿمحصول

25 . ج    ها ته چيو رو        ھنڏهن کيس عيسٰي تہ پھتو ۾ گھر تہ  ينديڪھو چيو
بادشاھ      وٿ اڇتون”  جا زمين شمعون؟ خراج    نھنڪسمجھين، يا رواج کان

پنهنجن   نداٺو جي؟    ارنٻآھن؟ اجنبي يا جي،
26 ”     . پوِء      تہ کيسچيو عيسٰي مان اجنبي ته، .ارٻپطرسکيسچيو آھن   آزاد
ناراض        27 کي انهن اسان متان به، هوندي سمن  ريون،ڪتنهن ۽ ،ڃو انهنڏ ڊتون

م  الئي،ڇا لهوٿ ڪه و  يءڇ۽ اچي   وڪجي يٺکي ج.  وٿپهرين تون ھنڏ۽
ت     کوليندين، وات جو ھ     ھنڏھن جو پئسن کي : روٽڪ وڪڙتوھان اھو  ملندو

کي    و،ٺو انھن .يوڏ۽ الِء    منھنجي ۽

44-41: 12 مرقس.5
م    41 جي خزاني عيسٰي ۽    انٿپوِء رھيو، ۾  ھوڻما يئنڪتہ  ائينڏٺويھي خزاني

وجھن   گھ  ا،ٿپيسا .اڻ۽ ھئا    دولتمند ئي
ھ  42 اتي ھن      يڪڙپوِء ۽ آئي، بيواھ ا  نڪڪڙ نٻغريب يڪجي الئي،ڇ۾

.اٿ لھينٿ وڪڙھ

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ 
مادو  – موضوع

پا     43 کي شاگردن پنھنجن ھن سچ   ”    يڏس ٽو ڻپوِء کي اوھان آٌء تہ وٿچيو
س      ايانٻڌ انھن بيواھيَء غريب ھن و  نيڀتہ خزاني   وڌو ڪيڌکان جن آھي،
ا  .الياڇ۾ آھن 

س 44 جي  نيڀانهن گه   يڪالِء جي ا  ائيڻانهن پنهنجي    الياڇ۾ هوَء پر هئا؛
موجبس   و  جههڪ ڀمرضيَء تو  ٽهن س    يڙهئي، جي هن .يڄجو زندگي 

15-13، 9: 8 ينٿرنڪ 6.2
اوھين  االِءڇ9 فضل،        اٿ وڻاڄجو جو مسيح عيسٰي خداوند جي اسان تہ

غريب         ڪيڻجيتو خاطر جي اوھان پر ھو، امير اوھين    يو،ٿھو تہ الِء انھيَء
دولتمند     مان .يوٿسندسغريبيَء

ته       ڻاڪاڇ13 ناهي اهو مطلب منهنجو آسان   هنڻما ينٻته ۽ ي،ڃو يوڪکي
بار    بار :يوڪتوهان

ه 14 گه         ڪپر جي توهان وقت هن ته ذريعي، جي گهرج   ائيڻبرابري جي انهن
فراهمي   گه    ي،ٿسگهي  يٿجي جي انهن ضرورتجي    ڻپ ائيڻته جي توهان

.يٿسگهي  يٿبرابري:  يٿسگهي  يٿفراهمي 
گھ     15 جنھن تہ، آھي لکيل و   يوڪ ڏگ وڻجيئن تنھن . جھہڪ ٽھو، ۽    ھو نہ بہ

کي    يوڪ ڏگ وروٿجنھن  تنھن .تائيٽگھ اڪھو ھئي   نه

6-1: 23زبور .7

1. چاهيندس        نه مان ؛ آهي چرواه منهنجو خداوند
لي     2 ۾ چراگاهن سائي مونکي مجبور   ٽڻهن ا:    يوڪالِء کي مون تائين اڃهو

.يڻپا آهي     هالئيندو ويجهو جي
بحال     3 کي روح منهنجي خاطر:       وٿ ريڪهي جي نالي پنهنجي کي مون هو

رهجي      ۾ رستن جي .وٿصداقت

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ

مادو – موضوع

جيتو  4 ، موتجي    ڪيڻھائو مان       انوَءڇمان ، رھي گھمندو ۾ واديَء جي
،   ڊکان  ڇڙب نھنڪ گ     ڻاڪاڇندس سان مون تو .   ڏته چھال  جي اوھان آھي

گذارين          سان آرام کي مون اھي عملو پنھنجو .اٿ۽
ا       5 منھنجي ۾ موجودگي جي دشمنن منھنجن ، وٿ رينڪتيار  يبلٽ يانڳتون

م   منھنجو گل    وٿتون سان .رڪتيل ويو.     رنھجي پيالو منھنجو
ني 6 س       يڪيقينًا جي زندگي پوري منهنجي رحمت منھنجي ينهنڏ نيڀ۽

.نديڪتابعداري  رھندس          ۾ گھر جي خداوند سدائين مان ۽ ،

صحت   سائنس۽
1.468 :16-24

آهي؟ اڇمادي سوال. - 
جي -    جواب. آهي اها ت    اڪمادي ۽ آهي .رارڪابدي آهي       نه قابل جي زوال ۽

استعمال             لفظ هي ۾ صحيفن جيئن آهن، مادو پيار ۽ زندگي ويو يوڪسچائي،
     " : رکي   اميد جي شين جي ۾ عبراني نه      ي،ٿآهي ثبوت جو شين ويو وڏٺانهن

آه."            مادو حقيقي واحد مترادف، جو خدا يا روح، دماغ، روح، روحاني. يآهي
ه    ائنات،ڪ سميت، انسان جي    ڪانفرادي آهي، خيال خدائي   وڪجامع جي روح

ظاهر    کي .وٿ ريڪمادي
2.206 :15-18

ال      سائنسي جي خدا سان معلوم     اپيڳانسان کي اسان جي  وٿ ئيٿ۾، به وڪته
بر  نيڀس و،ٿ ئيڏ تڪبر رو   و،ٿ ئيڏ تڪکي يسوع م  يٽجيئن سان يَءڇ۽
روح،  -  يکاريوڏ .الههڳ اڪآهي، آهي      ذريعو جو سپالئي ناهي،

3.530 :5-12

جي              خدا آهي، ويندو رکيو برقرار طرفان جي خدا کي انسان ۾، سائنس خدائي
    . ح   جي خدا زمين، اصول جو کا      مڪوجود الء استعمال جي انسان پيدا وڌتي،

ه  ندي،ڻاڄاها.  يٿ ريڪ الء   "   ڪيسوع زندگي پنهنجي چيو، به وڪدفعو
نه   توهان    اڇتوهان  ريو،ڪخيال يا " -  اڇکائو، خا  پنهنجي جي لقپيئندا،

س       کي خدا پر نه، تي .نيڀس ي،ڻاڃاستحقاق قدر        جيتري کي، ماء ۽ پيء جي
کارائ   کي لليون     ڻيڏ اڙپڪ۽  ڻانسان هو جيئن .ندوڪالِء آهي 

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،13 مارچ 
مادو  – موضوع

4.91 :16-17

جذب     ۾ خودمختاري سمجھون   يٿمادي ع  اٿاسين پر اٿ ريونڪ اسيڪ۽
. مادو       جو دماغ يا زندگي سان بيچيني

5.278 :4-22

تسليم             پاران سائنس خدائي کي جنهن آهي شعور ۽ مادو واحد ويو يوڪروح
مخالفت.       جي حواسان مادي آهن،      ا،ٿ نڪآهي نه حواس مادي ته ڻاڪاڇپر

جو   .   وڪمادي ۾   روح ناهي جيتو    وڪدماغ ناهي، معاملو ۾   ڪيڻبه اڪسچ
چ     ۽ ناهي، غلطي .  اڪ۾  ائيڱبه ه    ِاهو ناهي برائي آه   ڪبه مفروضو ي،غلط

برع         جي روح آهي، مادو حقيقي ته تصور آهي،.    سڪِاهو المحدود خدا، روح،
جو.   ڀس نه    وڪروح ضد .يٿبه سگهي 

مان             اهو عقيدن غلط جي انسانن آهي، احساس ۽ زندگي يا آهي اهم معاملو
ه    ڪه صرف ۽ .  ڪآهي، انهيَء       آهي موجود ۾ شعور فاني ري،ڪمفروضي

پهچون        سان سچائيَء ۽ روح اسين شعور     ا،ٿجيئن جو معاملي اسان تيئن
مادو.      اٿويهون  ائيڃو مادي ته اعتراف ه   و،ٿسگهي  يٿاهو الِء ئيٻ ڪان
خود             ترافاع مادو اهو ۽ آهي نه المحدود روح اهو يعني آهي، ضرورت جي

     . معلوم      اهو مان ان آهي ابدي ۽ موجود خود سبب  هٻته  وٿ ئيٿتخليقي، ابدي
ه  جنگ     ئيٻ ڪآهن، الِء هميشه ا  ندي؛ڪسان چئون    انڃ۽ اسان ته اٿتائين

س    ۽ عظيم .ڀروح آهي   موجود
6.517 :30-23

بر      کي خيالن پنهنجي پيار و    و،ٿ ئيڏ تڪخدائي کي انهن سبب  ڻائڌ۽ جو
ظاهر  -      ائيندوڻب کي طاقت جي هن .   ڻرڪآهي، م  کي انسان ڻهڇکي  يَءٽالء

ب   نه .    ايوڻالِء ح   حق پيدائشي سندس آهي .مرانيڪويو آهي     نه تابعداري آهي،
مال        جو عقيدي ۾ آسمان ۽ زمين پا  - ڪهو خا  يلوڪا ڻآهي، جو لقپنهنجي

.      . سائنس  جي وجود آهي هي آهي ماتحت

تہ    ”. 30، 29: 1پيدائش چيو خدا ھر     س،ڏ۽ کي تو آھي، نوڏ جٻجو  يٽوٻمون
و      يڄس وڪجي ھر ۽ آھي تي ۾   ،ڻزمين و  ڻپوک جٻجنھن .ڻواري آھي    ميوو جو

          . پکيَء      هر جي هوا کي، جانور هر جي زمين ۽ هوندو الء گوشت اهو الء توهان

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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جي      کي شيِء هر ۽ مون         وڪکي، آهي، زندگي ۾ جنهن آهي، چرندو تي زمين
ال  سائي   ِءگوشت :    نيڏ يٽوٻهر ئي  ائين ۽ .يوٿآهي

نن  و  يڍخدا پا   ڍڻنڳسان  يڏکي پنهنجو خيال   ڻالِء اعلي    و،ٿ ئيڏجو ۾، بدلي ۽
هي  .       ينٺهميشه مدد    جي غريبن دولتمند ۾ روح آهي بچائيندو ڪه اٿ نڪکي

س    ۾، برادريَء سا  نيڀعظيم بر      يوڳجو ۽ پيُء؛ يا آهي، اھو   تڪاصول آھي وارو
ضرورت   اُءڀپنھنجي  وڪجي ھوڻما پورو     سيڏجي کي ان جي ئيٻ ري،ڪ۽
پا   الئيڀ پنھنجو گه.  وليڳکي  ڻ۾ گه  ٽمحبت خيال   ٽ۾ ي،ٿ ئيڏروحاني

چ    ۽ امر چم  نيڀس اڪجي ائي،ڱطاقت، ذريعي     نديڪ۾ جي گلن جيئن آهي
.   ندوڪچم س  جي خدا ظاهر     نيڀآهي کي اظهارن صحت، وٿ ريڪمختلف

. محبت  -      ۽ سچ، زندگي، المحدود امرتا تقدس،

7.281 :14-17

ه  ڪه س       ڪانا، خدا کي جنهن روح يا انفراديت    يوڏدماغ المحدود آهي، ويندو
جي  ش  اڪآهي، فراهم    لڪهر خوبصورتي جي  يٿ ريڪ۽ روحاني  اڪ۽ انفرادي

ظاهر          کي ديوتا ۽ حقيقت ۾ شين ۽ .يٿ ريڪانسان

8.507 :24-29

س   دماغ سن  اهيٺکي  نيڀالتعداد .اليندوڀ۽ تائين       المحدود کان انوول ذهني آهي،
۽              نيڀس انسان ۽ ۾، تخليق پنهنجي کي فن سائنس۽ اصول خدائي هي جو
اظهار     ائناتڪ جو الفانيت هميشه.       وٿ ريڪجي ۽ آهي، ۾ ظهور هميشه تخليق

ظاهر          مان فطرت جي فراموشماخذ ناقابل جي .ڻيٿان گهرجي 

9.60 :29-31

و  بر         ٽروح کي ذات انسان سان جن آهن وسيال ۽  ڻيڏ تڪالمحدود الِء،
و  حاصل    ڪيڌخوشيون سان رک    ينديونٿآسانيَء جي اسان و  ڻ۽ ڪيڌ۾

جي   هونديون، ۾   هنڪڏمحفوظ .يڃو وليوڳروح
10.494 :10-14

پورو             کي ضرورت انساني هر هميشه ۽ آهي ملي هميشه محبت .نديڪخدائي
تصور   مظاهرو         وٺس ڻرڪاهو جو طاقت جي خدا يسوع ته شفا  يوڪناهي ته

ه   ڻيڏ صرف تائين،      ڊچون ڪالء عرصي محدود يا س  ڻاڪاڇنمبر نيڀته
هر     ۽ الء س     ڪالڪانسانن تمام محبت خدائي .وٿ ريڪفراهم  وٺ۾،

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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11.140 :7-15

طور               دماغ االئي کي هن اسين تي طور روحاني پر نه تي طور ا،ٿ ونڻاڄمادي
       . پو     ۽ فرمانبرداري سان تناسب ان اسان محبت ۽ سچائي زندگي، اڄجيئن

سمجهون        نداسينڪ کي فطرت جي خدا اسين سمجھ    اٿجيئن کي هن سان ڻ۽
نه     ڪيڌو ا،ٿ ريونڪپيار  جنگ تي جي    ندا،ڪجسمانيت خدا پنهنجي پر
خوش   حاليخوش .   ينداٿ۾ کو.         جي محبت جو سر نه هوندو جو دل پوِء ٽمذهب
ها  ريڪجي  کي      -   يڻانسان ماکيَء رهندو، نه حرامي ۽ ا  ڪڍڻظالم کي نٺ۽
.ڻنگل

12.577 :32-18

ھ   نلڏ ٺھي ۾ روشني    ڪيڻجيتو و،ٿ يکاريڏلفظ  وڪڙزبور اھو سان، بيچيني
ا    رسچنڪ وڪجي تي جي    وٿ الئيڇسائنسصحيفن ديوتا احساس، جسماني

متبادل        احساسکي روحاني يا جسماني : -نديڪغير

23زبور 

  ] ري]  منهنجو محبت .  ارڍخدائي نه  مان آهي
چاهيندس.

      ] لي] ۾ چراگاهن سائي کي مون :وٿ ائيٽمحبت
   ] ا] کي مون يڃو يٺو رسانڀجي  يَءڻپا ايلڃمحبت

.يٿ
     ] بحال] کي روح منهنجي روحاني ]وٿ ريڪمحبت

       ] خاطر[: ] جي نالي جي هن کي مون محبت احساس
و    يَءڪني تي رستن .وٿ يٺجي

جيتو  پا    ڪيڻها، جي موت مان   يڇمان وادي جي
نه     نهنڪمان  و،ٿهالن  کان برائي ته وڇ: ندسڊڄبه

   ] گ] سان مون [ ڏمحبت  [ . رن  جي محبت ۽ ڊڪآهي
 ] اس]  جي تسلي     افٽمحبت کي مون .اٿ ينڏاهي

      ] منهنجي] ۾ موجودگي جي دشمنن منهنجي محبت
تيار   ڪه يانڳا [  وٿ ريڪميز م: ] منهنجي يٿمحبت

وجهي    تيل ختم.    وٿتي پيالو .يٿمنهنجو آهي   ويو

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ني  سمورا      يڪيقينًا جا زندگيَء منهنجي رحمت ۽
پ  ينهنڏ الِء.    نديڳل يانٺمنهنجي هميشه مان ۽

.     ] رهندس] ۾ گهر جي محبت

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته فرضهوندو 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

! حڪومتڪري            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 

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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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 ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 


