
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،20 مارچ 
مواد  – موضوع

مارچ   .2022، 20آچر،

مواد—   مضمون

: متن   جو 6 :28امثال  گولڊن

جي"     غريب اھو آھي بھتر        وڪبهتر کان انھيَء آھي، ھلندو تي سچائيَء پنھنجي
جي  وا  وڪآھي ب  ٽپنھنجي جيتو  وڇڙ۾ ."ڪيڻھجي، آھي    امير ھو

: پڙهڻ  9، 5-1: 112زبور  جوابدار

ساراهه   1 جي ما    تڪبر. ريوڪرب اھو آھي کان  وڪجي ھوڻوارو خداوند
ح  وڪجي و،ٿ يڊڄ گھ   منڪپنھنجي تمام .وڻ۾ خوشآھي  

طاقتور    جٻسندس 2 تي بر  ريلڌس: يندوٿزمين .يندوٿوارو  تڪنسل

3 .      : رھندي       ھميشه سندسصداقت ۽ ھوندي ۾ سندسگھر دولت ۽ دولت
اچي      يَءڌس4 روشني ۾ اوندهه .يٿالِء آهي:        صالح ۽ رحمدل ۽ رحمدل هو
قرض   و،ٿ ريڪاحسان  ھوڻما وٺس5 کي:    وٿ ئيڏ۽ معاملن پنھنجي ھو

ھدايت    سان .ندوڪسمجھداريء

منتشر  9 کي     يوڪهن غريبن هن .    نوڏآهي، الِء  هميشه سندسصداقت آهي
      . بلند  سان عزت سندسسينو رهي .يوڪقائم ويندو 

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 ،20 مارچ

مواد – موضوع

خطبو   جو سبق

بائبل
19-17: 6 يسٿتيم 1.1

جي    17 و چارج کان وارا           يڪانھن دماغ اعلٰي اھي ته ، آھن دولتمند ۾ دنيا ھن
ئي      نه ۽ ، جي           اٿ نڪناھن ، ۾ خدا جيئري پر ، تي دولت يقيني اسان وڪغير

گھ  وٿ ئيڏکي  اندوز    يونڻتمام لطف الِء ڻيٿشيون
اھي  18 آھن    اٿ نڪ مڪاھو اھي تقسيم     منڪ، ، دولتمند ،   ڻرڪ۾ تيار الِء

تيار؛   الِء رابطي
پا  ڻرک19 رک   ڻالِء ذخيرو ايند   ڪه ڻ۾ آهي جيئن      ڙبنياد ته ، خالف وقتجي

. زندگي      دائمي سگھن رکي قائم اهي

طرف   )10: 7 يشوع.2 طرف   )26، 25، 22-19، 13، 11،( 1جي (1جي

چيو،    10 کي يشوع خداوند ۽
گناهه  11 جي       يوڪاسرائيل عهد منهنجي انهن ۽ آهي ئيڪ يڀڃڪڙآهي،

ح      کي انهن مون جو لعنت    ڻاڪاڇهو،  نوڏ مڪجنهن انهن مان  يلٿته شيء
پ      چوري ۽ آهي، ورتو ۽   يوڪ ڻبه پنهنجي     ڻپ يوڙوٽآهي، کي انهن ۽ آهي،

وجهي    ۾ .يوڇڏسامان آهي 
پا  ھنڻما و،ٿا13 س    ريوڪ ڪکي تہ چئو پا  ڻپا يڻاڀ۽ جواالِءڇ ريو،ڪ ڪکي

فرمائي         طرح ھن خدا جو اسرائيل بني تنھنجي ”  و،ٿخداوند اسرائيل، اي
ھ   ۾ :     يڪڙوچ ا     جي دشمنن پنھنجن تون آھي شيِء واري بيھي يانڳلعنت
ل    ينڪ تون جيستائين و  يڏسگھندين، لعنت.      ينڃنہ ۾ وچ جي يلٿتوهان

شيء.

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 ،20 مارچ 
مواد  – موضوع

19: ته      چيو کي آخن يشوع پ  ۽ دعا     ،ٽمنھنجا کي تو بني  و،ٿ يانڏآٌء خداوند
واکا     جي خدا جي آ    ر،ڪ ڻاسرائيل جي ان ھا.  رڪاقرار  وڏ۽ ته اِءٻڌ يڻ۽

.    يوڪ اڇتو  ل  نه کان مون .ايوڪآھي

جواب     20 کي يشوع آخن بيش    نو،ڏ۽ ته چيو اسرائيل    ڪ۽ بني خداوند مون
گناھ      خالف جي خدا اھ   يوڪجي ۽ مون   يءڙآھي، :يوڪطرح آھي 

ھ     ھنڏج21 مان غنيمت مال جو    وڪڙمون بابل شي  هٻ و،ڙپڪبھترين لڪسؤ
ھ       جو سون مثقال پنجاھ ۽ اللچ    ھنڏت م،ڏٺپچر  وڪڙچاندي کي انھن مون

و    نو،ڏ کي انھن .  يٺ۽ ۽،  ۾        سو،ڏويا زمين ۾ وچ جي خيمي منھنجي اھي
ھي     يلڪل جي ان ۽ .انٺآھن، چاندي 

مو   ريڪتنھن22 قاصد خيمي    ليا،ڪيشوع اھي .  يڀڄ انھنڏ۽ ۽،  اھو سو،ڏويا
ل    ۾ ھي     يلڪسندسخيمي جي ان ۽ .انٺھو، چاندي 

کي      25 اسان تو چيو، يشوع ا  يو؟ڪپريشان  وڇ۽ ت  ڄخداوند ليفڪتوکي
س.  يندوڏ پ    نيڀ۽ کيس اسرائيلن سنگسار   رنٿبني باھ    يو،ڪسان کي انھن ۽

سا  پ    يو،ڇڏ يڙسان کي انھن گ  رنٿپوء .يوڪ ڏسان

م  26 انھن و  رنٿپ سٿ۽ ا  ينھنڏُان  يرڍ وڏجو .اريوٿتائين

12-6،( مانیسل )1: 1تاريخون  3.2

پ  1 جو مضبوط      ٽدائود ۾ بادشاھت پنھنجي سندس   يو،ٿسليمان خداوند ۽
سا  گھ     ڏگ سڻخدا تمام کيس ۽ .ايوڌو وڻھو،

ا     6 جي خداوند اتي سليمان گاہ    اميٽ يانڳ۽ قربان جي  انھنڏجي وڪويو،
ھ         تي ان ۽ ھو، تي اجتماع جي چا  ڙرندٻھزار  وڪڙخيمي .ھيائينڙقربانيون

سليمان     7 خدا ۾ رات پ     يو،ٿظاھر  انھنڏانھيَء ته، کيسچيو مان  وڇ۽ ته
.يانڏ اڇتوکي 

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 ،20 مارچ

مواد – موضوع

و           8 تي دائود پيُء منهنجي تو ته، چيو کي خدا سليمان ۽ ئيڪمهرباني  يڏ۽
را      تي سندسجاِء کي .يوڪ ڄمون

قائم            ي،ڻھا9 واعدو جو توھان سان داؤد پيء منھنجي خدا، خداوند يوڪاي
ھ    االءڇ ي،ڃو کي مون تو بادشاھ    يڪڙجو تي زمين   يوڪقوم جيئن آھي

م  .ثرتڪوانگر  يٽجي ۾ 
کي   يڻھا10 علم   اھپڏمون ن   ي،ڏ۽ آٌء ما   انڃو ريڪته ھنن ا  ھنڻ۽ يانڳجي

ويس،   جو     االِءڇاچي قوم تنھنجي ھن اھو و،ٿسگھي  ريڪانصاف  يرڪجو
آھي؟ وڏو وڏاي

چيو،     11 کي سليمان خدا دولت،          ڻاڪاڇ۽ نه تو ۽ ھو، ۾ دل تنھنجي اھو ته
ن             ۽ آھي، گھري زندگي جي دشمنن پنھنجي نه ۽ عزت، يا اڃا يڪدولت،

طلب    گھيڊتائين  جي .   ئيڪعمر پا  تو پر گهريو   اهپڏالِء  ڻآھي علم ۽
فيصلو        جو قوم منهنجي تون ته بادشاهه      رين،ڪآهي، کي تو مون تي جن

.هيآ يوڪ

عطا      متڪح12 کي تو علم عزت         يوڪ۽ ۽ دولت دولت، توکي مان ۽ آهي؛ ويو
ا   يندس،ڏ توکان وري         نھنڪ يڳجيتري نه ۽ آھي ملي نه کي بادشاھ به

پوِء   .نھنڪتوکان ملندي   کي

30-(ڪه )18: 18لوقا .4

پ  مڪحا نهنڪ... 18 وارث      وڱچ يو،ڇکانئس جو زندگيَء دائمي الِء ڻيٿاستاد،
ريان؟ڪ اڇمان 

ني       19 کي مون تون تہ کيسچيو س  وڪ ين؟ڏس وٿ وڇ ڪعيسٰي آهي،  وٺبه نه
.ڪه خدا      آهي، اهو سواء، کان

ح 20 نه   و،ٿ ينڻاڄکي  منڪتون نه   ر،ڪزنا نه   ر،ڪقتل يڙوڪ ر،ڪچوري
نه   عزت        يو،ڏشاھدي جي ماء پنھنجي ۽ پيء .ريوڪپنھنجي

س     21 اهي ته، چيو هن سن     ڀ۽ کان جوانيء پنهنجي .اليڀمون آهن   رکيا

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 ،20 مارچ 
مواد  – موضوع

اھي   ھنڏج يڻھا22 و     ھنڏت يون،ٻڌ الھيونڳعيسٰي تو تہ ٽکيسچيائين
گھ   يڪڙھ جي : تائيٽشيِء جي  و  وڪآھي س   ٽتو سو غريبن يڪڻو ڀآھي

ورهائي   و   ،ڇڏ۾ تو :    ٽتہ پ     منھنجي اچو، ۽ ھوندو خزانو ۾ .يانٺآسمان ھل 
ج 23 ھو  ڻاڪاڇ يو،ٿغمگين  وڍاڏاھو  و،ٻڌاھو  ھنڏ۽ .وڍاڏتہ ھو   مالدار
ج 24 ھو   وڏٺعيسٰي  ھنڏپوِء ت   وڍاڏتہ آھي، تہ   ”ھنڏغمگين وڙھڪچيائين

جي  لڪمش داخل         يڪسان ۾ بادشاھت جي خدا سي آھن !ينٿدولتمند

ُا االِءڇ25 ِن    ٺجو جي ُسئيَء لنگھ  يڪجو ما     ڻمان دولتمند پر آھي، ھوَءڻآسان
داخل       ۾ بادشاھت جي خدا .ڻيٿالِء کان 

اھو   26 جن پوِء    يٻڌ۽ تہ سگھندو؟  يرڪچيو بچي
جي    27 ته، چيو هن نامم    يڪ۽ سان انسانن مم    نڪشيون سان خدا نڪآهن

آهن.
تہ    28 پطرسچيو س  سو،ڏپوِء پ  يڇڏ جھڪ ڀاسان .يانٺتنھنجي آھيون   آيا
سچ          29 کي اوھان آٌء تہ چيو کي انھن ھن ونھيڪ ھوڻما وبہڪتہ  ايانٻڌ وٿ۽

پيُء،          ماُء گھر، خاطر بادشاھتجي جي خدا يا   ائر،ڀجنھن نوڏ يڇڏ ارٻزال
آھي.

اچ           وڪجي30 جي زندگي دائمي ۾ دنيا ۽ ۾، وقت موجوده يترائيڪ۾  ڻهن
نه   ڪيڌو يراڀ .ندوڪحاصل

17-15: 2 وحنای 5.1
نه  15 ن   ريوڪمحبت سان، جي    يڪدنيا سان شين .يڪانھن آھن    ۾ دنيا

پيار    ھوڻما وڪ ھنڪڏجي سان ۾      و،ٿ ريڪدنيا ھن پيار جو پيُء ته
.ونھيڪ

جي االِءڇ16 جي         جھہڪ يڪجو اکين خواھش، جي جسم سو آھي، ۾ دنيا
. آھي             جو دنيا پر آھي، نہ جو پيُء فخر جو زندگيَء خواھش۽

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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،20 مارچ

مواد – موضوع

ختم   17 دنيا جي       ي،ٿ يڃو يٿ۽ اھو پر خواھش، جي ان مرضي   وڪ۽ جي خدا
عمل   .وٿ ريڪتي رھندو   ھميشہ

صحت   سائنس۽
1.468 :8-15

بيان    سوال -  سائنسي جو آهي؟ اڇوجود
۾  جواب -  . اڪمادي س         آهي نه مادو ۽ سمجهه سچائي، زندگي، المحدود ڀبه

آهي،        مظهر المحدود جو ان ۽ س   ڻاڪاڇذهن خدا .  جههڪ ڀته امر  روح آهي
        . حقيقي      غير معاملو آهي؛ ابدي ۽ حقيقي روح آهي غلطي فاني معاملو آهي؛ سچ
  .           . تنهن   آهي مثال ۽ سندستصوير انسان ۽ آهي، خدا روح آهي عارضي ريڪ۽

.    . آهي   روحاني هو ناهي مادي انسان
2.477 :9-17

.    وڪجي حواس       جسماني پنجن آهي فاني سو آهي مادي ظاهر  انهن،ڏبه انسان
پر      وٿ ئيٿ متحد؛ ذهن ۽ طور       رسچنڪمادو تصور جي خدا کي انسان سائنس

قرار          ي،ٿ ريڪظاهر  وهم غلط ۽ فاني حواسکي جسماني ديواني. يٿ ئيڏ۽
نامم   اهو ه  يٿ ريڪثابت  نڪسائنس جيتو   ڪته جسم، جي  ڪيڻمادي مادي

ج    علٰيا سان سطح ۽        -  يلڙترين حقيقي هجي، انسان ذهن، رکيل نالو غلط هجي،
.ملڪم ابدي        ۽ تباهي غير تصور، الفاني انسان،

3.279 :13-21 ،26-29

گ      ته نه مادو ۽ تعاون     اٿسگھن  يٿ ڏروح ئي نه به وڪ۽  ا،ٿسگھن  ريڪ۽
ن  ڪيڌو پيدا      ريڪ وٿپيدا غلطي سچائي سواء ان  و،ٿسگھي  ريڪسگھي يا

برع  .سڪجي

غائب       ان عقيدو اهو جيئن سان ۾      وٿ يڃو يٿتناسب مادي عقل ۽ زندگي ته
اچن          نظر حقيقتون الفاني جون وجود آهن، يا واحد    يون،ٿآهن جو انهن ۽

          . سمجھ      محبتجي ۽ سچ ۽ زندگي دائمي صرف روح آهي ۾ خدا عقل يا خيال
پهچي     ذريعي مظاهري .وٿ۽

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 ،20 مارچ 
مواد  – موضوع

ته            ڪه ذريعي جي علم صرف آهي پهچندو تي نتيجي سائنسي ۽ منطقي
جا   ه        هٻوجود پر دماغ، ۽ مادو آهن، نه .يلو،ڪا ڪبنياد دماغ 

4.301 :17-23 ،24-29

ه        انسان ۽ آهي مادو خدا ته ش  ڪجيئن کي     لڪخدائي انسان آهي، مشابهت ۽
صرفچ      ڻرڪخواهش  ۾، حقيقت ۽ مادو،      ائيڱگهرجي، جو روح آهي، مادو جو

.      ابهڪ و   انسان ته آهي عقيدو اهو ناهي ذهن،    وڪ يوٻ ٽشيء يا آهي، مادو
ح      پهرين ۽ آهي نه ه   و،ٿ يڙوٽکي  مڪروحاني کي ه  ڪتوهان غدما ڪخدا،

احساسجي. …          مادي موت ۽ بيماري گناهه، فريب، مان  يڙوڪهوندو شاهدي
مر    وڪجي و،ٿ ئيٿپيدا  جي روح کان   زيڪالمحدود فرضي ڪه اهرٻفاصلي

ه        جي مادي ۽ ذهن کان، نظر پيش   يٽال ڪنقطه کي   و،ٿ ريڪتصوير شيء هر
.يرايوڦ يٿم آهي   ويو

5.269 :21-28

  . تنهن            خدائي ئي نه ۽ آهي مطلق ته نه شاهدي جي حواسن مان ريڪمادي
۽             ڻپا جي، نبين سندسرسولن، تعليمات، جي يسوع تي طور پناهه بي کي

پوکيان        تي گواهي سائنسجي جي . وڪ يوٻ. وٿدماغ آهي     نه بنياد ياٻبه
جي  -   ئيڀس نظام اهي مادي       ملڪم يڪنظام تي طور جزوي يا تي طور

حاصل     ذريعي سان  -   لٻڌتي  ڻاڄ يلڪحواسجي واء سڊري يلڇڪآهن
پ  .هيلٺتي  رٿآهن، آهن    نه گهر
6.326 :8-14

سيکاري         محبت جي خدا کي انسان فطرت محبت     ي،ٿسموري سان خدا انسان پر
رکي           ريڪ وٿنه  تي شين روحاني کي محبت سموري پنهنجي ۽ و،ٿسگهي
محبت     هنڏج سان مادي تي    ڻرڪته ان و  ڻرڪ روسوڀيا روحاني ڪيڌکان

. تي  شين

کي          اسان بنياد جي نظام مادي تي طور الزمي جيتو  ڇڏڻکي وقت ڪيڻگهرجي،
جي    کان، لحاظ نجات       هنڪڏجي واحد پنهنجي کي مسيح طور ڙيندڏاسان

.نداسينڪحاصل 

7.593:6

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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رک.     خزانو ۾ معاملي .؛ڻپرس غلطي 

8.262 :17-26

   ” : کي  تو مون چيو ھا   وٻڌسان  ننڪايوب پر توکي    يڻآھي، اک سيڏمنھنجي
ج.       يٿ گونجائيندو، کي سوچ جي ايوب خوشي     هنڏانسان ۽ درد جو معاملي

غلط.          يڃو يٿبند  ڻيٿغالب  جي غمن ۽ خوشين خوشين، ۽ زندگيَء اھي پوِء
کي   پيار      يندا،ڏ يڇڏتخميني سان غرضيَء بي سان   ،ڻرڪ۽ ۽ ،ڻرڪ مڪصبر

برخالفس    جي فتح   نيڀخدا حاصل    ڻرڪکي نعمت نقطه  ڪه. نداڪجي اعلٰي
شروع    کان ا   ڪه ندي،ڪنظر بخود بغير    و،ٿ ريڀخود روشني جي وششڪجيئن

خارج   جي  "       ڻاڪاڇ. يٿ ريڪروشني توهان اتي آهي، خزانو جو توهان جتي ته
". هوندي   به دل

9.272 :19-25

خوفنا    جي وجود ابت    رڪف ڪمادي جي نتيجن جي   ،ڙجي سوچ اها
  . پا       اها آهي عيسائيت جي زندگيَء روزاني ۽ پا  يزگيڪروحانيائيزيشن يزگيڪ۽

ابت    جي ان زميني      ئينٺهي ڙآهي، ۽ رجحانن حس۽    ششڪطرفجي جي ثقل
جي  ۾   اڪنجاست، تصديق        رسچنڪحقيقت جي عمل ۽ اصل خدائي سائنسجي

.يٿ ريڪ
10.322 :26-5

۽             مايوسيون جون اسان تجربا، تيز جا يقين ۾ زندگيَء مفروضي جي مادي
کي     اسان مصيبتون، محبتجي     ارنٻ لهيٿالتعداد خدائي انهنڏ انهنٻوانگر

سک.        يونٿ ينڙمو سائنس۾ االئي کي زندگي اسان ان. اٿ ريونڪشروع  ڻپوِء
سواِء،   ” کان کي   ولهينديڳتون  اڇعمل ج  و؟ٿسگهين  وليڳخدا طلب يحق

حاصل       ڻرڪ نجات کان غلطي آهي .   ڻرڪآسان شايد  انسان رسچنڪکان
حاصل     سمجھه الِء     ا،ٿسگھن  ريڪسائنسجي انھن ھو کان ڻرڪ وششڪپر
کي      حقيقتن جي ھوَء حاصل    رسچنڪسواِء .ريڪسائنسمان سگھندا   نه

جهي  کي      وڙهي غلطي جي قسم ۽    وششڪجي  ڻيڏ يڇڏهر آهي مشتمل تي
سواء   وٺس .وڪ يوٻکان آهي    نه شعور

11.61 :4-11

چ    ۾ محبتن م        ائيڱانساني جانور کي روحاني ۽ تي برائيَء گهرجي، ڻهڙچ انٿکي
خوشي   ک  هنڪڏيا .       يٽبه جي   اسان حاصالت حالتجي آسماني هن سگهندي نه

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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ب    بهتر کي گه    ائيڻنسل کي جرم اعلي     يندو،ڇڏ ائيٽسگهندي، کي مقصد اعلي ۽
بلند.       يندوڏمقصد  کي وادي هر جي غر   ي،ڃو يوڪگناهه خود جبل   ضي۽ هر جي

گه  تيار           ي،ڃو ايوٽکي سائنس۾ وي هاء جي خدا جي اسان .يٿسگهي  يٿته
12.518 :15-19

مدد       جي غريبن دولتمند ۾ س    ڪه اٿ نڪروح ۾، برادريَء جو نيڀعظيم
بر      يوڳسا ۽ پيُء؛ يا آهي، ما    تڪاصول اھو آھي اُءڀپنھنجي  وڪجي ھوڻوارو

ضرورت   پورو     سيڏجي کي ان پا   الئيڀجي  ئيٻ ري،ڪ۽ پنھنجو کي ڻ۾
.وليڳ

13.451 :14-18

هو         طرف جنهن آهي هلندو طرف ان خزانو      سندوڏانسان جو هن جتي ۽ آهي
 . جي       هوندي به دل جي هن اتي محبتون     هنڪڏهوندو ۽ اميدون جون اسان

م    اهي آهن، اچن   يٿروحاني هي  يون،ٿکان کي      ان،ٺنه ميوي جي روح اهي ۽
ک   يڻپرا تي .نداڻطور آهن 

14.390 :9-11

س     اسان تائين حد مجبور   نيڀسچائي الِء     ندوڪکي خوشين جي روح ته
م       کي دردن ۽ خوشين .ائيٽاحساسجي

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

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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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.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

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 


