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جوالء   .2021، 11آچر،

وٽرامنڪس — مضمون

: متن   جو ن 2: 5 رٽپي 1 ڊگول

جي”   جي  ريٻڪهللا کا      وڪکي آهي وچ جي ريوڪ ڪخورا ڌ۾توهان
سن    جي ان ر  ڻرڪ الڀ، .“ٽاوڪ، سان       مرضي پر ، نه کان

: پڙهڻ  27-21: 1جيمس جوابدار

خرچي        وڇ 21 فضول غالظت سي سان نرم   ريوڪ۽مايوسيَء ۽ ،
وصول       لفظ مشغول اهي سان جي  جنڪدليَء توهان يڪ،

بچائ    کي روحن .ڻجي آاهن    قابل جي
۽    ڻرڪجا  الھڳ يوٿپر  22 ، ر  ڙندٻڌوارا پا   وڳنه پنھنجي کي ڻ،

.ڻائٺڳ
جي  االِءڇ 23 نہ      ڙندٻڌ ھوڻما وڪ ھنڪڏجو ۽ ، جو ھو   ڻرڪلفظ ، وارو

۾         ھوَءڻما يڪڙھ شيشي چہرہ قدرتي پنھنجو جنھن آاھي رھيو سيڏوانگر
آھي:

پا  االِءڇ24 ھو رستي     وٿ سيڏکي  ڻجو پنھنجي يوڃو انھنڏ۽،
س   وٿ ۽ وساري   يڌ، ما   وٿطرح ھو .وڙھڪجو  ھوَءڻته ھيو 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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جي  25 جي    وڪپر آزادي کي   املڪبه ۾    وٿ سيڏقانون ان ۽ ،
رهي   وسار    وٿجاري نه هو پر   ڙندُٻٻڌواروK  ڻ، هي   ڻرڪ مڪ، ، Kوارو

بر   ھوڻما جي بر  تڪهن .يندوٿواروK  تڪ۾

مان   هنڪڏجي 26 هج   نهنڪتوهان مذهبي سان     يڳل ڻ۾ زبان جي هن ۽
نه   کي       ريڪپيار دل جي هن پر جو    ئيڏ وڪوڌ، انسان هي ،

. آهي    بنياد بي مذهب
ا        27 جي پيُء خدا دين ۽خالص پي     ڻا يانڳ۽ ، آهي اهو ۽ رنٽهي

گهم     ۾ مصيبت جي پا   ڻبيواهن رک       ڻ۽، پروا بي مان دنيا هن .ڻکي الِء 

خطبو   سبقجو

بائبل
13-10: 9متی .1

اھو    10 اھو ،          يوٿ۽ NNNNNNNوNNNيNNھNNر NNNNNNNNNيNNNھNNNيNو NNNNيNNت NNNNNNNيNNنNNاNNم ۾ NNNNNNNNNNNNرNNNNھNNNNNگ NNNNNNNNيNNNسNNيNNع NNNNNنNNيNئNج ،
سندس        ڪپبل يترائيڪ وتهڇ ۽ ھن ۽ رھيا اچي گنھگار ۽

و  .اٺوي ٽشاگردن رھيا 
ج  11 کي    ھنڏ۽ ان ت  وڏٺفريسيس پيا    ھنڏ، کي شاگردن پنھنجن

  ، NNNNNNنNNوNNکي    االِءڇچ استاد گ    ينڻھاڪتنھنجي سان گنھگارن ؟ڏ۽
ج   12 عيسٰي ت  وٻڌاھو  ھنڏپر اھي      ھنڏ، ، چيو کي انھن ھن

بل          يڪجي ، ناھن ضرورت جي طبيب ، آھن بيمار اھي ڪپوري
جي  .يڪآھن آاھن   بيمار

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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و  13 جو     وڃپر ان جائجو رحم       اڇ۽ تي مون ، آاھي قرباني   يندوٿمطلب ۽،
توبه          ڻاڪاڇ،  يڏنه  کي گنھگار ، کي Kراستبازن آء ڻرڪ۽ته

. آاھيان    آايو نہ Xِء لا
14-10،  8-1: 12متی .2

جي     1 سبت عيسي وقت مک  ينھنڏان . ڻتي ۽     ويو ھليو ذريعي جي
ه     شاگرد جا جي      ڪپوِءهن مک ، کائ  ننڪ۽بکيا ۽  ڻکي ،

.يوڪشروع  ڻکائ

ج 2 ،     ”وڏٺفريسين  ھنڏپر NNNNNنNNيNNئNاNيNچ NNNNNNNNسNNNيNNک NNNNNہNNتنهنجوشاگرد   سوڏت K،
جي   وڪجي وٿ ريڪاهو  .ڻرڪ۾  ينھنڏسبت ناهي   جائز

تہ      ”3 چيو کي انھن ھن پ  اڇپر ج   يوڪ اڇئينہآھيتهدائود      هيوڙتو ، ھنڏھو
جي      اھي ھيو بکيو گ   يڪ۽ھو سان .ڏھن ھئا 

گھ     يئنڪھو 4 گھر جي کا    يوڙ۾خدا شوبي ،  اڌ۽، NNNNNنNNيNNئNNاNNک
جي         ڻکائ وڪجي اھي ئي نه ، ھو نه گ   يڪالِءحالل سان ڏھن

ر    پر ، الِء؟ تننڪ وڳھئا
پ     اڇيا 5 نہ ۾ قانون اھو    ھيوڙتوھان ، جي    يئنڪآھي سبت ۾ ينھنڏآھي

حرمتي        بي جي سبت پادريَء م   ريوڪ۾مندر ۽ آھن؟  سٿ، الزام
چوان     6 کي توهان آائون ج    وٿپر هن ته و    ههڳ، کان مندر وڏو ڪه وڏ۾

آهي.
جي 7 ا  ھنڪڏپر مطلب      ينڻتون جو ھن ته رحم     وڙھڪھا مان ، ۽ نديسڪآاھي

نه   نه       ندسڪقربان مذمت گنھگار کي توھان ڻرڪ،
. ھا  گھرجي

جي     8 سبت تہ آدم .ينھنڏابن آھي    خداوند جو

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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ھ    10 اتي ، رويو ھ    ھوڻما وڪڙاو جو جنھن وڪچ يٿ ٿھ ٿھو
پ     کان انھن ۽ جي   اڇتہ  ”يوڇھو ته   ڻيڏشفا  ينھنڏسبت آھي؟ جائز

ه     الزام تي هن .يڻاهي سگھن 
ما      ”11 تہ چيو کي انھن اھو مان   ھوڻ۽ جنھن   يرڪاوھان ، ھوندو

ھ  جي     وڪڙجو ، آھي گھي  ينھنڏجي  رڇنڇ ھنڪڏ۽رو ۾ ٽاھو
تنھن    ، ويو چ    ريڪاچي تي ان سگھندو؟  ھيڙاھو نه

رکان   لوڀ يتروڪ ھوڻما12 جي   ريڪتنهن  و؟ٻڙآاھي ۾ ينهنڏسبت
.ڻرڪ مڪ وٺس آهي   حالل

ما   13 کي ھ    ھوَءڻپوِءھن پنھنجو ، کي.    ائيڌو ٿچيو ان اھو ۽
بحال     يائين؛ڇڏ يڙپکي سو اهو .ينٻ،  يوٿ۽ وانگر 

فريسيئس  14 Xِء ۾        ريڪن اھرٻپو مقابلي جي ھن ۽ ، ھيٺ ائونسلڪ اڪويا
کيس     ھن تہ .يوڪبرباد  يئنڪ،

25-22،  17،  16: 14 مرقس.3

ن   16 شاگرد اھو ھو             ريڪ۽ ويو چيو اھو جيئن ، پھتا شھر ، ۽ويا ۾ ۽
تياري          جي فسح انھن ، مليو کي .ئيڪ۽انھن

هو    17 جو شام اچي   ارهنٻ۽ .وٿسان
بر           22 ، ورتي ماني يسوع ، هئا کائيندا اهي ۽جيئن ۽  ئيڪ تڪ۽ ،

کي     يوڇڏ ريلڀ انهن و     نائينڏ۽، ، چيو : وٺ۽، اهو   کائو ،
. آهي   جسم منهنجو

23        Kجنھنمھلش K،۽اھوپيالوورتو کي     يوڪادا  رڪ۽ انھن اھو اھي:  نائينڏ، ۽
.ڀس پيئندا    ۾ان

خون      ”      24 جو نامي عهد نئين منھنجو اھا تہ چيو کي انھن اھو ۽
جي   ، .نڻگھ وڪآھي آھي     ويو بہايو الِء

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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کي    وتهڇ 25 توھان مان      وٿ ايانٻڌمان ميوي جي انگورن Xآا ،
ا      وڪڙھ جو تان ، Kپيئندس نہ        ينھنڏنہ نئون ۾ Nبادشاھت جي خدا کي مون

پپيئيندس.
(1stته ) 18،  17: 19یوحنا .4

برداشت      17 صليب پنهنجي کي هن ه  تيڳا نديڪ۽ ۾ ههڳج ڪهلي
کي    يوڏس جنهن ج  رڏوڪويو جنهن   يوڏس ههڳواري ، ويو

گولگو   عبراني س  اٿکي :يوڏ۾ آهي   ويندو
18 . پهچايو      تي صليب کيس انهن جتي

17-15،  12،  9،  6-1: 21یوحنا .5

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

ھ 2 ۽      ياٿ ڏگ ڪاتي ، پطرس شمعون جي    يدميوسڊ،  امسٿ، گليل ۽،
نا   جو پ     نايلٿقانا جي زبدي ۽ جي     نٽ، ھن نھيٻ ينٻ۽،

. کي  شاگردن
پي 3 م      رٽسائمن مان ، چيو کي چوندا.    وٿ انڃو ڻمار يڇانھن کي هن اهي

پ    اسين ، گ   ڻآاهن سان ن.  اٿ ونڃو جيڏتوهان فوري    ريڪاھي ، ۽ويا
تي   داخل   يَءڙيٻطور هنن.     ياٿ۾ رات انهي .جھڪ۽ ورتو    نه به

ج 4 سامون    يڪچ يٿصبح  ھنڏپر ٰيي عيس ، بي  ناريڪ يڊھئي پر: وٺتي
ا   نه .نداڻشاگرد آھي      عيسٰي اھو ته ھئا

تہ      5 چيو کي انھن ٰيي عيس Xِء و  اڇ،  ارنٻپو جواب      ٽتوھان کي هن انهن آاھي؟ ماني
.نوڏ نه   ،

ا           6 جال پاسي ساي جي جهاز تہ چيو کي انھن ھن ۽  اليوڇ۽ ،
کي   ھا   الياڇا ريڪُانھيَء.  سنداڏتوھان پيدا    يڻ۽، کي ان اھي

.ڻرڪ رھيا     نه قابل جي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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ت       9 ، پھتا ۾ زمينن اھي جيئن Xِء باھ   وئلنڪاتي  ھنڏپو م   يڏٺجي ۽ ۽ يڇ،
کا  .اڌاتي

12  . ۽        کائو ۽ اچو تہ چيو کي انھن پ      نهنڪعيسي نه کان Xَء پريشاني شاگرد تون  ياڇجا ،
ا  يرڪ .ڻڻآهين؟ هو    رب اهو

کا  ھنڏج ريڪتنھن15 جي          اڌاھي يونس ، شمعون ، پطرس شمعون عيسٰي ، کائين
،    ٽپ NNNNNوNNيNچ NNNNNNNيNNNو      اڇک کان انھن کي مون ندا؟ڪپسند  ڪيڌتوھان

تونا         خداوند جي ته آهي چيو کي هن توسان    وٿ ينڻهن کي مون ته
 ”      . م  منهنجي ، چيو کي هن Xَء ھو آاهي .نٺپپيار کارايو   کي

چوي     ئيٻهو 16 کي هن پ      وٿدفعي جو يونس ، شمعون تون اڇ،  ٽ،
پيار    سان هنهنکيچيوآهيتهجيخداوند        و؟ٿ رينڪمون

ا  .   وٿ ينڻتون چيو       کيس هن آهي پيار توسان کي مون ته
. کارايو      کي رن منهنجي ، آهي

17    ، NNNNNNNوNNNه NNNNNوNNيNچ NNNNNNنNNپ       يروڀ يونٽه جو يونس ، شمعون ، مون  اڇ،  ٽتيئن تون
پيار   ھو    و؟ٿ رينڪسان غمگين ھن   ڻاڪاڇپطرس اھو ته

،   يراڀ يٽکي  NNNNNوNNيNپيار     اڇچ سان مون چيو    و؟ٿ رينڪتون ھن اھو ۽
س ”     تون ، خداوند اي .وٿ ينڻا تون. وٿ ينڻا ڀتہ آهي       پيار توسان کي مون ته

ک   هن ٰيي .وٿچوي  يعيس کارايو      کي رن منهنجي ،
15: 14یوحنا .6

پيار     ھنڪڏجي15 سان مون ح   رڪتون منھنجا .مڪ، رک   جاري
8: 10یوحنا .7

شفا   8 کي ا    يوڪصاف  رڏوڪ،  يوڏبيمار کي مئل ، اريوٿ،
کي   سان:          يوڇڏي ڪشيطانن آازادي ، آاهي مليو کي توهان سان .يوڏآازادي

صحت   سائنس۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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1.18 :3-9

سبق           جو وحدت سان پيُء جي انسان کي ناصري ان  ياريوڏيسوع ۽
مظاهرو   عزت           يوڪجو حد بي جي هن اسان Xِء لا جي هن مشن.   ئيڪ۽ جو هن

.    نهيٻ جي      زندگيَء هن هو اجتماعي انفرادي کي مڪ۽جي
پا    پنهنجو صرف ۾          ڻنه رحم جي انسانن پر ، سان انصاف ،  -يوڇڏ ريڪکي

کي   کي    ڻيکارڏانهن انهن ئي        جيڪ ئينڪته نه الِء انهن نه پر ۽،
کي   .ڻرائڪذميواريکانآزاد    ڪه نهنڪانهن

2.20 :8-23

ه    تاريخ جي دور      اهيوٺ رڊئلينڪنئون  ڪيسوع عيسائي اسان کي جنهن ،
هن.   اٿ يونڏس نه    اڪپر عبادت ا.  ئيڪرسم بپتسما   وٿ يڻهو مرد ته
يو  وٿسگهي  يٺو و   ٽارسڪ، حصو پادرين  اٿسگهن  يٺجو ،

سه  جي    اٿ نڪ ارڪجي سبت عين  ينهنڏ، گهاڊ،  اٿ نڪ ڪجي
ا   اٿ نڪدعائون  گنهگار   حساستائين  انڃ۽، .اٿسگھن  يٿ۽
جي   يسوع وا.  ئيڪبرداشت  مزوريڪاسان جي  يڻهو عقيدي

ا   کي غلطيءَجورد   ”   ]   وٿ يڻغلطي سندسوارنسان K،شفا[  ڻرڪ۽ اسان
” .“ ما  آهيون “  ھنڻبخش لعنت      ، رد ۽ حقير واپس    ڻرڪکان نعمت ، نديڪجي

پا    کي انسانن برع  ڻهن پ      سڪجي طبيعت جي خدا ، ج   ڻسيکاري ھنڏ۽؛
س  محسوس    چغلطي طاقت و    ڙاوڪ،  ئيڪجي جو صليب جي  يڏ۽ استاد

 . ا  نه     انڃ۾انتظار واعظ هن س  يوڪتائين ح    وٺ، جي خدا جي مڪسان
تي     خدا ه   ڻرڪ روسوڀ۽اطاعت پوئتي گناهه    ٽڻ، بچايو ۽کان

پا  اختيار    ڻيٿ ڪکان رستو .يوڪتائين

3.25 :13-16  ،17-21

سمجهون           اسان ، سيکاريو معرفت Nسيکاريندي رستو جو زندگي ٰيي هي  اٿعيس ته
شفا      کي بيمار اصول غلطيون   ياريڏالهام فتح     وٿ،ي  ڪ، تي موت ۽ ،

”ريڪان.  وٿ ريڪ جي        ، قوت جي نصيحت جي توهان هنڪڏهن
پيار    سان ح   يوڪمون منهنجي عمل   منڪ، .يوڪتي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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4.28 :9-11

س   هنڏج ۾ کان     وٺس جههڪ ڀچرچ انهي يا ه   اهرٻهجي هر جو ڪ،
و        تي پيشي جي پيشي تعظيم سان .ڪيڌمسيح آهي 

5.31 :12-22). طرف )  جي
لس     جي فرائض عيسائي پيرو     ٽپهرين پنهنجن هن ، ۽   ارنڪ۾ سچائي کي

  . مر      هن سيکاريو طاقت بخش شفا جي کي   ڻمحبت تقريبن جي
نه   ابهڪ ،.         نيڏاهميت NNNNNNNيNNNئNNاNNچNNس NNNNNNNيNNNلNNمNNع ، NNNNNNNحNNNيNNسNNم NNNNNوNNرNNئNيNج NNNNNيNNئ NNNNNNNيNNNھ آNNا NNNNNNوNNھNNا
ُٻا   ”وڪجي کي “ ٿڻيسوع م   زندگي ح  يڪجي وٿ يٺو انھنڏ نيڙ۽ منڪسندس

عمل   ح.    نڪتي قيمتي جي جي    نديڪتابعداري  يج منڪهن هن K ،
پيروي    جي پ      ڻرڪمظاهري کي ان اسان جيستائين اسان   اٿ يوڪڙتائين N ،

کا         جي هن ، آهيون پيئندا پيالو جو سندس     ڻهن سان بائيبل ، مان
.      ائيڪپا آارام  اسان ۾ آاخر ۽ گ    نداسونڪآاهي سان ان جي     ڏ، اصول ديوي ، ويهنداسين
جي   ملڪم فتح    وڪ۾سمجھ تي و.ٿ يڏموت

6.4 :5-11

مال   جي ح  ڪاسان عمل   منڪجي پيروي      ڻرڪتي جي مثال جي هن ۽
جي             ڻرڪ جي هن آهي قرض مناسب جو هن الِء جي اسان وڪ۽،

هن   ثبوت    رگذارڪآهياهواسانجيهنجيشK       يوڪاسان قابل واحد جو
         . الِء  اظهار جي مهربانيَء دلي Kوفاداري ظاهري آهي اهرينٻ۽ثبوت

پا  ج   افيڪکي  ڻعبادت ، :هنڏناهي آهي      رهيو چئي هو کان
پيار     هنڪڏجي” سان مون ح   يوڪتو منهنجي عمل   منڪ، .يوڪتي

7.37 :20-31

ھن     عيسائي جا و  يريئرڪشايد مم  نڪعمليدرآمد   ڪيڌجي ،    نڪاهو NNNN ، NNNNNNNيNNNه آNNا
هر   N            ارٻاهو ، آاهي امتياز ۽ فرض جو عورت ۽ مرد ۽    نهنڪ، سچ تائين حد

پا     صحت ، مظاهرو   ائيڪ۽زندگي مثال  رٽماس نديڪجو جي
پيروي   پيرو.    ڻرڪجي جا هن دعوٰي   ڻهج ارڪعيسائي نداڪجي

پر    ، پيروي      ياه اڇآهن سان طريقي جي هن    نداڪهن جو جنهن آاهن
ح    يوڪ مڪح لازمي اهي تنهن  ” يٻڌ مڪآاهي؟ م  ريڪ، تيئن  يندينٿ ملڪتون ،

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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جي    پيُء جو م     وڪتوهان ، آاهي ۾ !“ ” ملڪجنت و  تو ۽     ڃآهي ، ۾ دنيا سي
مخلوق   ريوڪتبليغ  !“ ”   انهنڏهر شفا  کي بيمار !يوڏخوشخبري

8.34 :10-17

جو   هنڪڏ يڪجي هوڻما ڀس هنڪڏجي جي   ينڏ وڙاڀذميدارين انهن ها
آا                انقلاب کي دنيا اهي ، ها هجي پپيئندو پپيالو ۽ ياد کي مصيبتن جي .يڻعيسي ها 

جي     يڪجي هوڻما ئيڀس هنڪڏجي هن ذريعي عالمتن مادي
و  ک    نٺيادگيري کي صليب شفا     ڻڻ، کي بيمارن برائين   ڻيڏ، ۽  ڪڻ، ،

س    يا ، تبليغ   چائيمسيح غريبن   نڪکي ۾  -     -   انهنڏ، هزارين اهي ، سوچ آامديد خوش ،
.ينداڻآا

9.35 :19-29

س    بپتسما جو پا   نيڀاسان کان .    ڪغلطين خدائي  چرچ جو اسان آهي
تعمير      تي محبت ، .       يلٿاصول يٿآهياسانصرفهنچرچسانمتحد 

پهچون              اٿسگهون  زندگي اسين جئين ، آاهيون اول نوان جا روح اسين جيئن ، اٿ،
جي      اڪجي ، آهي سچ ميوو    وڪ۽سچ جو زندگي  ڪڻمحبت سان

  - غلطي   ، جي       ڪ کيآهي اسان بخشيندي شفا کي بيمار ۽ي
.    ڪه ٽريارسNڪاي      ، NNNNNNNيNNنNNاNNم NNNNNيNNج NNNNNنNNاNNسNNا NNيNNNه آNNا NNNNNNNNوNNNطNNNبNاNر NNNNNNNيNNنNNاNNحNNوNر NNNNNنNNاNNس NNNاNدNخ
نازل    اڪجي” مان .يٿ ئيٿآسمان      .   “ آهي  صليب کپ جي اسان آهي سچ ،

ماس          جي اسان ، الهام جي محبت محبت جي ۽    رٽاسان پپيئيو کي مسوده
پوئل  يوڪکيتعريف   نڳسندس

10.43 :27-4

قابو         حال هر کي انسان تعالٰي .    ڻرڪ۾هللا سيکاريو  يسوع جو Kسائنس گهرجي
س           بابت ذهانت ۽ Nماديت ، زندگي آاهي لازمي رهندو فتح    نيڀ۽ تي عقيدن مادي

اه  ڻرڪحاصل  ا   نڙ۽ مان .يونڻگه ڙرندڀعقيدن غلطيون 
فتح     محبت تي نفرت .     ڻرڪکي طور  الزمي زندگي سچائي ۽گهرجي

توجهه         تي فتح جي موت غلطي تاج    يٿ يڏ۽تي پهريان کان ،
الِء    مقابلي پيروي       اٿانڪجي جي تعظيم ، آهن سگهندا بچائي

س  ”يڃو ئيڪ س  وٺ، “     وٺ، جو     عظمت جي Kروح ، خادم ۽وفادار ۽
.يڃو يوڪمظاهرو 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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11.54 :8-17

عمل       يرڪ تي مثال تعليم س    ڻرڪ۽پنهنجي آاهي؟ تيار Xِء يا   نيڀلا جلد کي
پوک    ۾ مسيح Xِء .       ڻپو جي       پيارن پنهنجي سان آزاديَء هو ته خيال سچي جي خدا ، گھرجي

تي       يلڪخريد  گناهن يا خالي کي گودامن  ريلڀخزانن انساني
سگھي    وجهي جو       وٿ۾ قربانيَء انساني سخت جي يسوع ،

    . خدائي  جي هن هو هناهوثبوتپيش         ميشنڪحشر K،ته يوڪ۾جيگواهي
شفا            کي گنهگارن مرضن محبت ، سچائي ، ۽زندگي يندوڏ۽

          ، NNNNNNحNNتNNف NNNNNيNNج NNNNNNتNNوNNم NNNNNNNNيNNNعNNيNرNذ NNNNNيNNج NNNNغNNاNNمNNد ۽ ، NNNNNNNيNNNه .  اڪآNNا س   اهو ناهي ڀاهميت
و  .ريڪثبوتهوهوهوپيش      ڪيڌکان محبت      جي خدا هو رهيو

12.55 :15-26

و         پيو وجھندو کان صدين خيال بدنام جو بيمارين   يڃسچ پنھنجي ،
ھي    جي گنھگارن .    يٿ ڏگ انٺ۽ پيوآھيمنهنجيبياميداميد  

واري    خوشيَء محسوس   ينهنڏانهي ج  نديڪ وششڪجي  ڻرڪکي هنڏ،
کي     Kسائنس جي مسيح پا   ندوٺو يڻا انسان پنهنجي کي يسريڙ۽

پيار   ڻپا ج  - ندوڪوانگر محسوس      وه هنڏ، کي وسعت جي خدا  ندوڪخدا ۽
جي       طاقت بخش شفا جي محبت اهو   اڪجي انسان   يوڪهن ۽ آاهي

. .   يوڪالِء  پورا  وعدا .    ياڪآهي جي  شفا خدائي يهرٻ يهرٻويندا
جي        ڻيٿظاهر  ؛ آهي وقت سو وقت س     وڪ۽جو کي زمين پنهنجي ڀبه

رکي        جههڪ تي گاہ قربان جي Kسائنس ها  وٿاالئي جو سيحم يڻ،
ختم             سان طاقت ۽ روح جي علاج مسيحي ۽ آاهي پپيئندو .يٿپپيالو آهي   ويندو

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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ڏينهن            هر ته هوندو فرض جو ميمبر هر جي چرچ هن اهو
    "     " :  ، NNNNNNNيNNNئNNاNNچNNس NNNNNيNNج NNNاNدNخ ؛ NNNNNNيNNچNا NNNNNNNNNيNNNهNNNاNNشNNدNاNب NNNNNيNNج NNNNNNNنNNNاNNNهNNNوNNت NNيNNرNڪ NNNNاNNعNNد

ني            س ر قائم مون رھنمائي جي محبتن ، ڀزندگي ۽ ڻ ڪ ۾ ۽
ماڻهون           سڀني ڪلام جو توهان شايد ۽ ڇڏ منھن کان گناھن

! ري           ومت ح تي انهن ، ري متاثر کي محبت ڪجي ڪ ۽ ڪ
آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ

4سيڪشن 

قاعدو      ه الِء عملن ڪمقصد ۽
جي             چرچ مادر ، لگا ذاتي صرف ئي نه دشمني ئي ڳنه ۽

. گهرجي         ر متاثر کي عملن يا مقصدن جي ڻميمبرن ،   ڪ ۾ NNNNNNNNسNNNنNNئNNاNNس
ي               م جي محبت سائنسدان عيسائي ه ي ري اختيار ئي کي هو ما محبت ٺخدائي ڪ ۽ ٿ ڪ ڻ

. ۾                  معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، ۾ هلائڻ کي گناهه ، ٿو ڪري عڪاسي جي سهولتن
                  ، NNNڻNرNڪ NNNNNNNNNNNNيNNNNئNNNNوNNNNگNNNNنNNشNNي پNپ ، NNNNNNNيNNNلNNم NNNتNاNجNن NNNNNنNNاNNک NNNNNنNNيNاNرNب NNNNNNNNNNيNNNنNNNڀNNNس NNNNهNNت NNNنNڪ NNNNاNNعNNد ۽ NNNNNچNNاNNو NNNNNهNNنNاNزNوNر NNNNNرNNبNNمNNيNNم NNNاNج NNNNNچNNرNچ NNNNNNنNNه

. کان                  ٿيڻ متاثر سان طريقي غلط يا ٿيڻ متاثر ، ڏيڻ صلاح ، ڪرڻ مذمت ، ڪرڻ قضا
آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ

1سيڪشن 

فرضجيخبرداري  
روزانه            ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

خدا             ، ري دفاع کي پا خالف جي تجويز ذهني Kواري ۽جارحيت ڪ ڻ
۽             وسارڻ کي فرض پنهنجي Xِء لا جي ماڻهويت ۽ رهبر پنهنجي ، جي

. ي      و يو نه مبتال ڃغفلت ڪ يو        ۾ فيصلو جو هن سان م جي ڪهن ڪ
. ويندي  -        ئي مذمت يا يو انصاف ، ڪويندو ڪ ۽

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 


