
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 1ٽآگس 

پيار – موضوع

آگس  .2021، 1 ٽآچر،

پيار — مضمون�

: متن   جو 10: 13روميون  گولڊن

پورو”     کي قانون .“ڻرڪمحبت آهي 

: پڙهڻ  165،  133،  127،  117،  114،  97: 119زبور جوابدار

!    يتريڪاي  97 سو       منهنجو اهو قانون جو توھان مان آھي منهنجو ينهنڏمحبت
. آهي  مراقبو

ل   114 منهنجي :    يلڪتو جي      توهان مان آهي پناهه منهنجي اميد  المڪجاِء۽ ۾
.وٿ ريانڪ

:       ايوڇڪمونکي  117 احترام     جو قانون جي اوھان آء ۽ رھندس محفوظ مان ۽
.ندسڪ

م    ريڪتنھن127 سون کي ح  انٿمون .   منڪپنھنجن صحيح    ، ها آھي پيار سان
م   کان .يٿسونهن

پنھنجي     133 کي قدمن ترتيب   المڪمنھنجن تي   ڪب نھنڪ۽:  يوڏ۾ مون کي
نہ    .يوڏ ڻيٿحاوي

جي     يڏو 165 کي انھن آھي پيار      يڪسالمتي سان قانون جي .نداڪتوھان آھن 
ناراضنه      جھڪ۽  کي انھن .ندوڪبه

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 ، 2021 ، 1 ٽآگس

پيار – موضوع

خطبو   جو سبق

بائبل
(5: 22جوشو .1 وٺو )

الزام               5 تي توهان خادم جي خداوند جيڪو کان موسى خادم جي خدا ۽ خدا ـ
۽               هلڻ سان طريقن سڀني جي هن ۽ محبتڪرڻ جي خدا هو ڪيو عائد
 . هن              دلجاِءڪر الِء ڪرڻ رجوع سان هن ۽ ڪرڻ عمل تي حڪمن جي هن

. خدمتڪرڻ           جي هن سان جان تمام ۽ دل سي جي

طرف )  2،  1: 1روٿ .2 ( -9،  8،  6-3،(  3جي طرف )  11پوِء ) ،(  1جي جي )12،
  ).، :(  14طرف  ( ، طرف .(19،  16جي طرف )  جي

جو              1 ڏڪار ملڪ۾ ته ، ڪيو فيصلو ججن جڏهن ويو اچي ڏينهن اهو هاڻ
            . ملڪ۾  جي موآب خاصماڻھو ھڪڙو جو يھوديہ لحم بيت ۽ هو شڪار

. پٽ             ٻه جا ان ۽ ، زال سندس ۽ ھو ، ويو رھڻ
پٽن             2 ٻن سندس ۽ نومي نالو جو زال سندس ۽ اليمليمچ ماڻھو ھڪڙو ۽

. ھو      نالو جو شيلين ۽ مھلون
3. ويا                  ڇڏيا پٽ ٻه کي هن ۽ ، هو ۽ ، ويو مڙسمري جو ايلليمڪنومي ۽
4    . اورپه          نالو جو هڪڙي ورتو زالون جون عورتن جي موآب کي انھن انھن ۽

.         : هئا         آباد سال ڏهه اٽڪل اتي اهي ۽ نالو جو روٿ ٻيو ۽ ، هو نالو جو
ٻن               5 پنهنجي عورت اها ۽ ، ويو مري مان ٻنهي انهن پڻ چيلين ۽ محلوـن ۽

. وئي      سندسمڙسڇڏي ۽ پٽن

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 ، 2021 ، 1ٽآگس 

پيار – موضوع

ملڪکان              6 جي موآب ھو جيئن ته ، اٿيو گڏ سان ڌيئرن پنھنجي پوِءھو
پنھنجن              خداوند ڪيئن ته ھو ٻڌو ملڪ۾ جي مآب ته ڇاڪاڻ ، موٽي

. آھي         الِءويو ڏيڻ ماني جي انھن کي ماڻھن
ماُءجي        ”        8 جي ان ھڪکي ھر ، جائو ، چيو کي ڌيئرن ٻن پنھنجي نعومي ۽

           : مون   ۽ مئل توھان جيئن ، ڪري شفقت سان توھان خداوند وڃ ڏانھن گھر
. آھي   ڪيو سان

9. ڪيائون              ، ڪري بلند آواز اهي ۽ ، ڏنم چمي کي انهن پوِءهوء
10. موٽائينداسين            ڏانھن ماڻھن پنھنجن توکي اسان يقينًا تہ چيو کي انھن ۽
11   ، چيو نومي ۽
12     . الِءپوڙهو         مڙسهئڻ آئون ڏانھن رستي پنھنجي ، ڌيئر منھنجا ، موڙ منھنجا

. آهيان   چڪو ٿي
14: روئي          ٻيهر ۽ ، ڪيو بلند آواز پنھنجو اھي ۽
پٺيان    ”            16 پنھنجي يا ، ڇڏي کي تون ته ڪر نه ارشاد کي مون تہ چيو روٿ ۽

تون                جتي ۽ ؛ ويندس مان ، وڃين ڪٿي تون ته ڇو ، موٽي کان اچڻ
          : خدا    جو توهان ۽ ، هوندي قوم منهنجي قوم تنهنجي لهندو مان ، گذاريندو

: خدا  منهنجو
19. آيا            ۾ لحم بيت اهي جيستائين ويا تيستائين ٻه اهي ڪري تنهن

طرف )  2،  1: 2روت .3 ،(  1جي ،5  ،6  ،8-12

جو               1 خاندان ايلليمڪجي ، جو مال جي امير ، مڙسجو پنهنجي کي نومي ۽
هو         بوعز نالو جو هن ۽ هو هڪرشتو

ان                2 ۽ ، وڃان ھالئين کي مون ته اچو ھاڻي ، چيو کي نومي موبيبس روٿ ۽
. ملندو                فضل کي مون ۾ نظر جي جن ، کنيو کي مون جو ڪن پٺيان جي

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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پيار – موضوع

قائم            5 مٿان جي وارن ڏيڻ پھچي جيڪو چيو کي نوڪر پنھنجي پوِءبوعز
آھي؟     ڪير اھو ، ھو

موبيطي              "6 ، چيو ۽ ڏنائين جواب ، ھو ويو ڪيو مقرر رئيپر جيڪو نوڪر ۽
. آئي            گڏ سان نڪومي ٻاهر ملڪکان جي موآبي جيڪا آھي ڻڙي

نه      ”           8 مان گلن ۾ ميدان ٻئي وڃو نه ٻڌو؟ ڌيُءنه اي ، چيو کي روٿ پوِءبوعز
رھندي             ھميشه جي ڌڻين منهنجي پر ، وڃ کان هتان ئي نه ،

جي               9 توهان ۽ ، ،ن ڪ تراشي اهي ته اچو ري کي اکين پنهنجي تي اکين
          : اهي     ته آهي هنيو نه الزام تي نوجوانن مون ڇا وڃي پويان جي هنن پويان

انھيَء              ۽ وڃو ڏانھن برتن ، آھيو پھچي اوھين جڏھن ۽ ڇڪيندا؟ نه توکي
. آھي       ٺڳيو نوجوان ان جيڪو پيئو کي

۽                10 ، جھڪائي طرف جي زمين کي پاڻ ۽ ، بيهي تي هوَءمنھن پوِء کان ان
کي  ”              مون تون ته ، آهي مليو ڇو فضل ۾ اکين تنهنجي کي مون ، چيائين

آهيان؟       اجنبي ته مان ، ڪر واقف
جيڪو               11 سان مڙڻ جي عورت منهنجي هي ، چيو کي هن ۽ ڏنو جواب بوعز ۽

  . توهان            ۽ آهي پوِءڪيو کان مرڻ شيَءپنهنجي تنهنجو اهو آهي ڪيو توڻ
. هئين          نه واقف توهان جي جنهن آيو هڪماڻهو وٽ

توھان             12 انعام پورو ھڪڙو ۽ ، ڏيندو بدلو جي ڪم ڪيل جي توھان خداوند
اعتبار              تون تي پنن جي جنھن ، ويندو ڏنو جو اسرائيل خداوند خداوند کي

ٿو  ڪرين
17: 3صفنیاه .4

17    . هو          ، بچائيندو هي آھي زبردست ۾ وچ جي تو خدا جو اوھان خداوند
هو               ، ڪندو آرام ۾ پيار پنهنجي هو ؛ ٿيندو خوش سان خوشي سان توهان

. خوشڪندو      کي توهان سان ڳائڻ
10،  8: 13رومیوں .5

8 : جيڪو              الِء ڪرڻ پيار سان ٻئي هڪ پر ، پهچايو نه به ڪجهه کي ڪنهن
. آهي           چڪو ڪري پورو قانون وارو ڪرڻ پيار سان ٻئي هڪ

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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سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 1ٽآگس 

پيار – موضوع

10  . پيار           ڇونه آهي ٿئي نه بدنامي ڪابه ۾ ڪرڻ پيار کي پاڙيسري پنهنجي
. آهي     ڪرڻ پورو کي قانون

14: 5 ګاالنیان.6

پاڙيسري               14 پنهنجي ؛ پڻ ۾ ان ، آهي چڪو ٿي پورو ۾ لفظ هڪ قانون سي
. ڪندؤ      پيار ئي وانگر توهان کي

طرف ) 10،  8،  7: 4یوحنا  7.1 21،  19،  18،  16،  12،  11،(  3 جي

7      : ۽         ؛ آهي جو خدا محبت کپي ڪرڻ پيار سان هڪٻئي کي اسان ، محبوب
. ٿو               اڻي خدا ۽ ، آهي ٿيندو پيدا مان خدا پيار هڪکي هر جيڪو

8.      . آهي        پيار خدا ته ڇاڪاڻ سڃاڻي نٿو کي خدا جيڪو ڪندڙ پيار اھو
10                  ، ڪيو پيار کي اسان هن پر ، ڪيو پيار سان خدا اسان ته نه ، آهي پيار هتي
هڪٻئي              11 پڻ کي اسان ، ڪيو پيار ايترو سان اسان خدا جيڪڏهن ، محبوب

. گهرجي    ڪرڻ پيار سان
12    . پيار          ھڪڙو اسين جيڪڏھن آھي ڏٺو نه ۾ وقت ڪنھن خدا ماڻھو به ڪو

. ٿي               ڪامل ۾ اسان محبت جي ھن ۽ ، رھندو ۾ اسان خدا ، ڪريون
16. آهي               سان اسان خدا جيڪو کي پيار هن مڃي ۽ آهيون چڪا اڻي اسان ۽

خدا                 ۽ ، آھي رھندو ۾ خدا آھي رھندو ۾ پيار جيڪو اھو ۽ آهي؛ محبت خدا
. آھي    رھندو ۾ ھن

18: ٿي              ڪري ختم کي خوف محبت مڪمل پر ؛ خوفڪونھي ڪوبہ ۾ پيار
       . ڪري      مڪمل ٿو ڪري کان خوف جيڪو آهي عذاب کي خوف ته ڇاڪاڻ

. ويو      ڪيو ناهي ۾ محبت مڪمل
19. هو               ڪندو پيار سان اسان پهرين هو ته ڇاڪاڻ ، ڪيو پيار کي هن اسان
ڪندو              21 محبت سان خدا جيڪو هو ته آهي حڪم هي جو الِءهن اسان ۽

. ڪندو        پيار پڻ ڀاُءسان پنهنجي اهو آهي

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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:(3: 5یوحنا  8.1 طرف )  جي
3. رکون               جاري حڪم جا ھن اسين تہ ، آھي پيار جي خدا اھا ڇاالِءجو

صحت   سائنس۽
1.384 :5-6

. ڏي            اطمينان کي پاڻ سان قانون جي محبت کي اسان ته اچو
2.494 :10-15

. ڪندي             پوري کي ضرورت انساني هر هميشه ۽ آهي ملي هميشه محبت الهامي
هڪ               يا تعداد چونڊيل رڳو عيسٰينه حضرت ته آهي نه صحيح ڪرڻ تصور اهو
ته              ڇاڪاڻ ، ڪيو مظاهرو جو طاقت الِءخدائي بخشڻ الِءشفا وقت محدود

ڪري               فراهم کي شين سڀني محبت الهي ، ۾ هڪڪالڪ هر ۽ انسانن سڀني
ٿو.

. ناهي        معجزو الِءڪو محبت معجزو جو احسان

3.454 :17-24

   . انگيز              حيرت پيار آهي جذبي اصل ۾ ٻنهي تدريس ۽ شفا ، الِءپيار انسان ۽ خدا
  . مقصد              صحيح ٿو ڪري اڳواڻي جي رستي ۽ ، ٿو ڪري مقرر ، ٿو روڪي ،

   . جي             سچ محبت آهن ڏياريندا قوت ۽ آزادي جي عمل ۽ تقرير ۽ قوت ۽ سوچ
          . پاڻي    مان ذهن يڪدم سان الِءصبر محبت جي خدا آهي پادري تي قربانگاهه
   . ڪرڻ          ضرور صبر ڪريو قائم تصور مڪمل ۽ ڪريو انتظار جو وڃڻ وهي

". آهي "     ڪم پورو جو هن گهرجي
4.243 :4-13  ،25-29

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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پيار – موضوع

ابلڻ                کي انسانن جنهن ، ويو بڻايو وائپر زهر گهريل اڻ کي جنهن ، محبت خدائي
۾                  عمر هر ، پهچايو تان جبلن جي شعر ، تپشمان جي باهه ، مان تيل واري

   . مثال            بي هن سگهندو ڪري فتح تي موت ۽ گناهه ۽ ڏيندو شفا کي بيمار
  . ساڳيو           پر ڪيو تاج جو مظاهرن عيسٰيجي حضرت سان محبت ۽ طاقت

       “       … ۽” پيغمبرن جي خط سائنس۽ هميشه هو ۾ عيسى مسيح پڻ جيڪو دماغ
. ٿو               رهي گڏ تي طور الِءالزمي تراشي ۽ تصديق جي مظاهرن قديم جي رسولن

     . ڪوبه        جو نفرت ۾ محبت ھوندو ناھي شعور جو غلطي ڪنھن کي سچ
    .        . ۽  زندگي ، سچ ناهي تعلق ڪوبه سان موت زندگيَءجو احساسڪونهي

اهيهللاکان                 ته ڇاڪاڻ ، آهن قانون جو ٿيڻ فنا وانگر شيون سڀ ۾ پاڻ محبت
. آهن       ڪندا نه اعالن جو سواِءڪنهن

5.135 :21-32

                ، گهرجي سائنسهجڻ تي طور الزمي عيسائيت ، پچ سچ ۽ ، آهي ويو چيو اهو
سود                 بي ۽ غلط ڪو ٻيو يا هڪ ٻيو ، آهي عيسائيت تي طور سائنسالزمي ۽
  . هڪ                  اهو آهن هڪجهڙا ۾ ظاهر اهي ۽ ، آهي غلط يا اهم غير ئي نه پر ؛ آهي

      . سيکاريو       تي طور جي يسوع عيسائيت ٿو ثابتڪري هڪجهڙائي سان ٻين کي
هڪخاص                   تي طور رسمي وري ئي نه ۽ ، نظام جو رسمن نه ، عقيدو ته نه هو

                ، ڏي شفا کي بيمار ۽ ڇڏي ڪي مظاھري جو محبت خدائي اھو پر ؛ جووهه تحفا
آھي                  ئي اھو ، ۾ مظاھري جي سچائي پر ، نہ تي نالي جي سچ يا مسيح صرف

ٿئي       ۾ چڪر جي روشن االئي جيڪو

6.304 :9-15

        : شيَءکان      يا ، ظاهر پنهنجي محبت ديوي آهي عقيدو جو سائنس عيسائي اهو
            . ته    ڇاڪاڻ ، سگهي ٿي ٿي نه تبديل ۾ غم خوشي اها سگهي ٿي نٿي محروم

 . اهو              سگھي ڪري نٿو پيدا برائي ھرگز سٺو اھو ، ناهي مالڪ جو خوشي ڏک
بڻجي                نتيجو جو موت زندگي ئي نه ۽ ٿو سگهي ڪري نه پيدا کي ذهن معاملو

    -       -   . ابدي  ۽ گناھ بي اصول سندسمڪمل ، طرفان خدا انسان مڪمل ٿي سگهي
آھي.
7.288 :3-8

روحاني              آهي تڪرار ذهني فقط جنگ قياسواري ۾ وچ جي غلط ۽ سچائي
گوشتجي                 ۽ روح ۽ ، ۾ وچ جي شاهدي حواسجي مادي ۽ شاهدي حواسجي

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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پيار – موضوع

ڪري                حل کي سوالن سڀني ذريعي جي سمجھڻ جي پيار ۽ خدا جنگ اها ۾ وچ
ٿي.
8.560 :10-17

اصول              جي مطابقت آسماني سائنس الهي ۽ ، ٿو ڪري نمائندگي جي آہنگ جنت
            . ۽    ، آهي محبت خدائي ، الِء معنى انساني ، معجزو عظيم ٿو ڪري تعبير کي

ڪرڻ               قائم کي بادشاهي جي جنت جي انسان ته آهي اها تقاضا عظيم جي وجود
      . نه       پهچي به ڪڏهن مقصد اهو ڪري حاصل خيال صحيح جو واقعي واري
به             ڪنهن يا آهيون ڪندا نفرت کان پاڙيسري پنهنجي اسين جڏهن آهي سگهندو

ڪيو              مقرر الِء ٻڌڻ ڪالم پنهنجو خدا کي جنهن آهيون لڳائڻا اندازو غلط جو
آهي
طرف ) 3-10: 9.367 ،(2 جي

عيسائي                 ۽ صبر ڏکوئيندڙ ، الِءهڪغلط جي ڪرڻ ختم کي هن ۽ خوفن جي هن
قرضدار            دقیانوسي ، نظريا ڏورانهين جي هتڪومب لفظ وارو افزائي همٿ جي

تي              سائنس عيسائي جائز جيڪي ، آهن بهتر کان ڊولنگ جي دليلن ۽ تقريرون
. گڏ         سان محبت ديواني ، آهن پيچيدگيون ئي ڪيتريون

           ، مسيح ، آھي سان مدد جي سچائي جيڪو آھي اھو اھو

10.239 : 16-22

ڪٿي                اثر جا اسان ته پوندو سکڻو کي اسان الِء، جانچڻ کي ترقي جي اسان
 . جيڪڏهن              ٿا اطاعتڪريون ۽ ٿا سمجهون خدا اسين کي جن ۽ آهن ويا رکيا

وري                معاملو ، آهي رهيو ٿي وڌيڪحقيقي ۽ پيارو ، ويجهو جي اسان پيار الهامي
        . جنهن      ۽ آهيون ڳوليندا اسين جيڪي شيون اهي آهي رهيو ٿي تابع جي روح

ڏيکاريندو            ڪري ظاهر موقف پنهنجو اهو آهيون هوندا ظاهر اسين جو روح
. آهيون            رهيا کٽي ڇا اسان ته ڪري ظاهر اهو ۽ ، آهي

11.55 :15-26

گڏ               ھيٺان جي ونگن پنھنجي ، آھي رھيو وجھندو کان صدين خيال بدنام جو سچ
         . کي    ڏينهن خوشيَءواري انهي اميد اميد بي منهنجي گنھگار ۽ بيمار ٿي

اڻي             سائنسکي جي مسيح انسان جڏهن ، ڪوششڪندي جي محسوسڪرڻ

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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پيار – موضوع

جي          -     خدا هو جڏهن ، ڪندو پيار وانگر پاڻ کي پاڙيسري پنهنجي ۽ وٺندو
هن              جيڪا بخشطاقت شفا جي شفقت جي خدا ۽ محسوسڪندو کي وسعت

   .     . . جي        شفا خدائي ويندا ڪيا پورا وعدا آهي الِءڪيو انسان ۽ آهي ڪيو اهو
سڀ                 کي زمين پنهنجي به جيڪو ۽ ؛ آهي وقت سو وقت جو ٿيڻ ظاهر ٻيهر ٻيهر

پيئندو               پيالو جو مسيح هاڻي ، ٿو رکي تي گاہ قربان سائنسجي االئي ڪجهه
. آهي             ويندو ٿي ختم سان طاقت ۽ روح جي عالج مسيحي ۽ آهي

12.412 :13-15

   . پڪسان          اهو آهي مطلق قادر طاقت محبتجي خدائي سائنس۽ عيسائي
. آهي             الِءڪافي ڪرڻ تباهه کي موت ۽ گناهه ، بيمارين ۽ هلجڻ

13.241 :19-24

ڏيڻ                 شفا کي بيمار ، آهي مظهر ۽ مظهر جو محبت خدائي ، مادو جو عقيدت سي
    ”      . پيار     سان مون تون جيڪڏھن ، چيو ماسٽر جي اسان ڪرڻ تباهه کي گناهه ۽

. ڪر       عمل تي حڪمن منهنجي ، ڪر

ڳولڻ                کي نقشقدم جي سچ ، نقطو هڪ ٻاهر کان ايمان ، مقصد جو هڪڙي
. رستو       تقدسجو ۽ صحت ، گهرجي

14.340 :9-14

      :        : هن   ۽ محبتڪريو سان خدا ٻڌون نتيجو جو معاملي سي ته اچو ۾ لفظن ٻين
.             : آهي    ۾ صورت ۽ تصوير جي ان انسان سو اهو ته ڇو رکون جاري حڪم جا

خدا            آھي موجود ۾ حقيقت جيڪو سڀ تنھنڪري آهي۔ المحدود محبت ديوان
. ٿو         ڪري ظاھر کي محبت جي ان ۽ جي

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

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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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 

الِءهڪقاعدو      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 


