
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،25 جوالء 

سچ – موضوع

جوالء   .2021، 25آچر،

سچ — مضمون	

: متن   جو 10: 25زبور  گولڊن

س”   جا جي               ڀخداوند ان ۽ عهد جو هن جيئن ، آهن سچ ۽ رحم تي ان رستا
“. رهي    قائم تي شاهدن

: پڙهڻ  20،  6-3: 5یوحنا  1جوابدار

سندسح           االِءڇ 3 اسان تہ ، آھي پيار جي خدا اھا عمل   منڪجو :ريونڪتي
سندسح   .کياڏ مڪ۽ آھن   نه

پيدا      نهنڪ 4 طرفان جي خدا اچي      ڻيٿبه غالب تي دنيا ئي:   يٿواري اها ۽
جي   آهي .اڪفتح به         کي ايمان جي اسان ، کي دنيا

جي  يرڪاھو  5 جي        وڪآھي اھو پر ، اچي غالب تي ته وٿ ريڪيقين  وڪدنيا
آھي؟     فرزند جو خدا يسوع

جي   6 آھي اھو جيتو       يڻپا وڪاھو ، آيو طرفان رتجي ؛   ڪيڻ۽ عيسٰيمسيح
پا     يڻپا وڳر پر ، ذريعي .      يڻجي جي    آھي روح ئي اھو ۽ سان رت وڪ۽

.االِءڇ،  ئيڏ وٿشاھدي  آھي     سچ روح جو
اسان   20 ھ           اٿ ونڻ۽ کي اسان ۽ ، آھي آيو فرزند جو خدا نيڏسمجھ  يڪڙته

ا     اسين تہ ، جي           اٿسگھو يڻآھي آھيون ۾ ھن اسين ۽ ، آھي سچ اھو وڪته

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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   ، آھي پ   وتهڇسچو جي .      ٽھن دائمي    ۽ خدا حقيقي ئي اھو ۾ عيسٰيمسيح
. آھي  زندگي

خطبو   جو سبق

بائبل
4-1: 32 داتان.1

وس    وڊنڪاي  1 اي مان   يڏ، ۽   الهائيندوڳ، منهنجي     وٻڌآهيان؛ ، زمين اي ،
. لفظ   جا وات

وانگر     2 مينهن نظريو وانگر       يٻڏمنهنجو اوس تقرير منهنجي ، يٿ ائيڻويندو
او   ، نن    ڻو ڻويندي ان گاستي         يڙتي ئي جيئن ۽ ، وانگر ينديڻبارش

شايع       االِءڇ 3 نالو جو خداوند مان جي:    ندسڪجو خدا پنھنجي توھان
بيان   .ريوڪعظمت

پ  4 جو     رٿهي هن ، :   ملڪم مڪآهي س  جي هن فيصلو   نيڀآهي سان طريقن
. آهي:               صحيح ۽ صحيح هو سواِء، کان گناهه بي ۽ خدا جو سچ آهي

17،  16: 28يسعياه .2

چوي     ريڪتنھن16 ائين خدا پ    وتهڇ،  وٿخداوند تي بنياد آھي وٺالِءوي  رٿمان
ھ   رٿپ يڪڙھ ، پ  وڪڙجو ھ  رٿآزمايل کن  وڪڙ، پ  ڊقيمتي يقيني  رٿجو ،

جي:    آھي اھو نہ   وٿ يڃم وڪبنياد .ريڪجلدبازي

ل   17 مان به رکان    يرڪفيصلو قائم صدمو     وٿتي کي صدمات ۽: وٿ يانڏ۽
ه    ڙوڪاوليت  تان پناهه پا    يٽجي ۽ ، وهندو   يلڪل يڻويندي جاِءتي
ويندو.

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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19: 12تمثيل .3

لپ  19 جي الِءقائم    يٽسچ :  يٿهميشه پر   آهي ه  يڙوڪويندي لمحي ڪزبان
الِءآهي 

17،  16،  14،  8-6: 1یوحنا .4
ھ 6 .ھوڻما وڪڙاتي ھو         جان نالو جو جنھن ، ھو رھيو
شاھدي          7 شاھديَءجي ، الِءآيو شاھدي ئي وسيلي     ڻيڏاھو جي ھن ته ،

.نڃم ھوڻما ئيڀس پيا 
الِءمو            8 شاهدي روشنيَءجي ان پر ، هو نه روشن اهو .ليوڪهو ويو 

ب   المڪ۽  14 گوشت جي         )   ايوڻکي ھن اسين ۽ ، رھيو رھندو ۾ اسان ۽ ، ويو
ا     پيُءجي ، وانگر     يليڪعظمت شان ئي (    وڏٺجي سچائيَءسان  ۽ فضل ،

پورو.
سندس   16 س  املڪ۽ حاصل   جههڪ ڀجو جي     يوڪاسان فضل ۽ ، آهي

. سان  فضل
طرفان     موسى االِءڇ 17 شريعت قانون عيسٰيمسيح      نوڏجو پر ، ھو ويو

. آيو     سچائي ۽ فضل طرفان
34-32،  30-25: 5مرقس .5

ه 25 ه        ڪ۽ جي رت کي جنهن ، ۾   ڪخاصعورت ،  ارهنٻمسئلي سال
برداشت      رنڪٽاڊ يترنڪ۽ 26 بيماريون جون بيمارين س  يونڪجي ڀ۽

خرچ   جههڪ نه   جههڪ۽  يوڪپنهنجي بل   يوڪبهتر ، و  هڪويو يوڌبدتر
جي    هنڏج 27 عيسي لباسکي           يٻڌهو جي هن ۽ آئي پريس۾ پويان ، پئي

.ايوڇڪ

جي    28 ، ته چيو جا    وٿسگهان  يڇڪمان  هنڪڏهن هن سو   اڙپڪپر آئون ،
.يندسٿ

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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پنهنجي                29 کي هن ۽ ويو مي چشما جو سندسرت تي طور فوري مان ان ۽
محسوس    ۾ شفا       وڳل ڻيٿجسم مان بيماري هوَءانهي .يڪچ يٿته آهي 

پا      30 پنھنجو فورًا عيسٰي، اتو   ڻ۽ کان     يٿ۾ ھن پريت ،  ريڪن اھرٻته وئي
منھنجن           ، چيائين ۽ ، گھمايائين پريس۾ کي ھي؟ٺ يرڪکي  نڙپڪتنھن

هو   32 هو   ائينڏٺ۽ س   سنڏ ڻسڏته اهو .يوٿ جههڪ ڀته آهي 
عورت   33 ۽   ڊپر ا   ڊندي اهو ، ۾   ريڪ ڻڻندي جي      يٿ اڇهن هن ۽ اچي ، وئي

س       يانڳا کي هن ۽ ، پهتي .ائيٻڌحقيقت  ڀاچي

34      ، کيسچيو هن م      يُءڌ۽ کي توهان ايمان تنهنجي امن. يوڇڏ ائيڻب ملڪ،
و  پورو        ڃسان جو عزتي بي پوري پنهنجي .يوٿ۽

17،  6،  2،  1: 5متي .6

ما 1 ھ   سيڏکي  ھنڻ۽ ھو چ   يڪڙ، ۾ ج    ھيڙجبل ۽ ، ت  ھيٺ ھنڏويو ھنڏويو
و    ھن .ٽسندسشاگرد آيا 

2           ، سيکاريو کي انھن ۽ ، کوليو کي وات پنھنجي ھن ۽
جي   اڳاڀس 6 اھي ا   يڪآھن ۽ جي     ڃبک ي سا جو االِءڇ،  اٿ نڪ ريڪجي

.رباڀاھي  ويندا 
تباهه       17 آُءقانون ته سوچيو نه :  ڻرڪاهو تباهه       آئون نبين يا ، آهيان الِءآيو

م       ڻرڪ پر ، آهيان آيو .ڻرڪ ملڪالِءنه الِء 

27-24: 7متي .7

جملو     وڪجي ريڪتنھن24 اھو منھنجو اھو   وٿ يٻڌبہ کيس   وٿ ريڪ۽ مان ،
تشبيح     سان عقلمند پ     يندوڏان گھر پنھنجو جنھن :اھيوٺتي  رٿ،

نازل   25 مينهن ۽   يوٿ۽ تيز      ڏوٻ، هوا ۽ ، . يٿآئي ۽        هارايو تي گهر هن ۽ ، ويون
نه   ه   ڻاڪاڇ: يوٿاهو اهو قائم   رٿپ ڪته .يوڪتي هو   ويو

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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ھر   26 جون    وڪجي وڪ۽ منھن عمل     وٿ يٻڌ الھيونڳپنھنجي تي انھن اھو ۽
ھ  ريڪ وٿن وانگر   يڪڙ، جي  يندوٿبيوقوف ر   وڪ، گھر تي تیپنھنجي
:اھيوٺ

نازل   27 مينهن ۽   يوٿ۽ تيز      ڏوٻ، هوا ۽ ، . يٿآئي ۽        هارايو تي گهر هن ۽ ، ويون
.       : ھو   زوال جو ان عظيم ۽ ويو گريو اھو

12: 4 عبراني.8

جو  12 ۽        المڪخدا آهي تيز ۽ طاقتور ، ،    يلڌڪبه  نهنڪتيز تيز کان تلوار
۽          تائين جداگي جي روح ۽ روح ۽ ۽        ڙڻوٽتکي خيالن جي دل ۽ ، ميرو ۽

ه   جو .ڪارادن آهي   ماهر

18-13: 16متي .9

ت         ھنڏج13 ، آيو ۾ ساحل جي فلپائن شاگردن   ھنڏعيسٰيقيصري پنھنجي ھن
پ  ما  ”يوڇکان آھيان؟       وڙھڪکي  ھنڻ، آدم ابن آء تہ آھي چوندو

تہ    14 چيو انھن بپتسمہ     اٿچون  جھڪ۽ جان تون . ڙيندڏته ، جھڪآھي 
۽.   ه     ياٻالياس يا ، جريمي .ڪ، نبين 

توهان       15 پر ، چيو کين آهيان؟    يرڪهن مان آهيو چوندا
پطرسجواب    16 شمعون جي    ”   نوڏ۽ ، مسيح تون ، چيو جو   وڪ۽ خدا جيئري

.ٽپ آھي 
عيسٰيجواب    17 پا    ” نوڏ۽ اي تہ چيو ! ڪ۽ جونا      بار شمعون ، جو االِءڇآھي

نه         ظاھر تي اوھان تو رت ۽ جي       يوڪگوشت پيُء، منھنجو پر ، وڪآھي
. آھي   ۾ آسمان

پ   18 مان چوان    ڻ۽ کي م       وٿتوھان اور ، آھي پطرس تو م    ںیتہ پر پتھر ںیاس
. ايندا              نہ غالب خالف جي ان دروازا جا دوزخ ۽ گا؛ بناؤں چرچ اپنا

32،  31،  16-12: 8یوحنا .10

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 ، 2021 ،25 جوالء

سچ – موضوع

کي    12 عيسٰيانھن : الھايوڳ يھرٻپوِء اھو    ”     آھيان نور جو دنيا آئون ، چيائين ،
پيروي   وڪجي زندگيَء        وٿ ريڪمنھنجي کيس پر ، رھندو نه ۾ اونداھي

. ھوندي   روشني جي
جي      ”13 ، فريسيَءکيسچيو تي پا   وڪتنھن پنھنجي ر  ڻتون .رڪ وٿ ڊارڪجو

ر   جو .ڊارڪتوهان ناهي   صحيح
جيتو    ”نوڏعيسٰيجواب   14 تہ چيو پا   ڪيڻ۽ پنھنجو بيان   ڻمان ، وٿ يانڏکي

ر   منھنجو ،    ڊارڪپر آھي مان        االِءڇسچ تہ آھي خبر کي مون آيو انڪٿجو
و     جتي ۽ ، ن     وٿ انڃھو اهو توهان پر مان    ائيٻڌ اٿ؛ ته آيو انڪٿسگهو

مان     ۽ ، .وٿ انڃو انهنڏيڪآهيان
ن       15 انصاف مان ؛ کانپوِءگوشت جج .ھوڻما ريانڪ وٿھو نه 
ا  16 جي  اڃ۽ فيصلو   ھنڪڏتائين : ريانڪمان آھي      سچ فيصلو منھنجو االِءڇ،

ا   آئون مو           يلوڪجو کي مون پيُءجنھن ۽ آء پر ، آھيان .ليوڪنه آھي 
جي      ريڪتنھن 31 چيو کي يھودين آ  سٿم يڪعيسٰيانھن ،  ينداڻايمان ھئا

منھنجي   ھنڪڏجي .الھھڳتوھان آھيو         شاگرد منھنجا پوِءاوھين ، رکو جاري
ا    32 کي تو آزاد       ڻ۽ توکي سچ ۽ ، .ندوڪهوندي

صحت   سائنس۽
1.7 :13-21

.      نڙسوچيند نظامن      خودمختيار ۽ اصولن ، حقيقت آهي ويو اچي وقت جو
پور      جي انسانيت ، آزاد دست  يٽکان ماديت.     اٿ ينڏ ڪتي ۽ مطمئن سان ماضي

ختم      رويو ترين سرد .     يٿجو انداز   نظر کي خدا آهي ايمان يڻها ڻرڪرهيو
پ  .        رٿجي پريشا    صحيح جي ان ضمانت واحد جي فرمانبرداري آهي رهيو نينه

رک     باخبر کي جنهن . وٿ يڻا ڻآهي جيتو    آهي دائمي ختم  ڪيڻحياتي سلطنتون
."يٿ رهندو    "    قائم هميشه رب ، آهن وينديون

2.254 :10-12

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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انتظار       هنڏج سان صبر تي خدا سچي     اٿ يونڪاسان سان سچائي ولينداڳ۽
س       رستو جو اسان هو ، .وٿ ريڪ وڌآهيون

3.224 :28-31

ک     عنصر آزاديَءجا متاثر.        يٿ يڻسچائي کان روح تي بينر جي مقبرو يلٿانهي
خاتمو  ”    جو غالمي ، .“       يوڪآهي نجات  کي بندن قدرت جي خدا يارينديڏويو

ن      اڪآهي.  برداشت کي محبت خدائي .ريڪ يٿطاقت سگهي 
4.136 :1-2  ،29-11

قائم     چرچ پنهنجي هن         ئيڪيسوع تي بنياد روحاني جي شفا جي مسيح ۽
. رکيو     برقرار کي مشن جي

و   ينٻ شاگرد کان ماس    ڪيڌاستادن پنهنجي نموني انھن.  يوڪڙپ رٽبهتر پر
جي       نيڀس آيو پئي نہ ۾ سمجھ ۽    يڪکي چيو ا    يوڪھن اھي يا کيس ثرڪ،

ن  ثابت.       نڪ اٿسوال سان تحمل ۽ صبر قدمي    ڻيٿيسوع ثابت هن. ئيڪتي
شاگردن   کي            وڏٺجي برائي ، بخشيندي شفا کي بيمار هن طاقت جي سچ ته

زنده     يوڇڏ ي، ڪ کي مئلن شاندار    يو؛ڇڏ ريڪ، هن مقصد   مڪپر آخري جو
نه      مشاهدو تي طور ،           يوڪروحاني جو تائين ايتري ، به کان انهن ، هو ويو

ج    ڻيٿسولي  پوِء، ا      هنڏکان سندن استاد چين بي ،   وٺبي يانڳسندن بيمار ،
. فاتح         تي قبر ۽ موت ، بيماري ، گناهه

ماس    ڻسمجه ، خواهش بار   رٽجي توهان  "  يوڪبار پر مان   يرڪ، ته چئو
 : مطلب"      جو تجديد نئين ھن جي  وڙھڪيا  يرڪآهيان؟ ڻرڪ مڪاھو  وڪآھي

دماغ      مشھور ، قابل پراسرار؟  انھنڏجي ايترو
5.137 :16-11

پنهنجي        شمعون ، سان بيچيني معمولي جو    نوڏالِءجواب   ائرنڀپنهنجي هن ۽ ،
ه  بيان   يڏو ڪجواب جي: "   وٿ ريڪحقيقت ، مسيح جو   وڪتون خدا جيئري

:    ٽپ   "! جي  آهي اهو مسيح آهي اهو اعالن   وڪآهي ،   -  يوڪتوهان مسيح ، آهي
جي           ، محبت ۽ زندگي ، سچائي ، روح جو ب     اڪخدا شفا تي طور ريڪ خشذهني

ا.         يٿ کان طرف عيسٰيجي حضرت قياسکي بر   ”ايوڻهن ، يوٿوارو  تڪويو

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 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،25 جوالء

سچ – موضوع

 : جونا    بار شمعون نه           وڇتون نازل تي توهان رت ۽ الِءرت ان پر  يوڪته ،
پيُءجي   “        وڪمنهنجو جو     زندگي کي توهان محبت ، آهي اهو ؛ آهي ۾ جنت

!يکاريوڏرستو  آهي 

ا  ان -    ڳکان جو            جونا يا ، جونا بار سائمن ، سان نالن عام جي هن فقط شاگرد بيدار
.  بوڏس ٽپ ها  پر ه     رٽماس يڻهو ۾ لفظن انهن نالو   ڪصاحب مان: " نوڏروحاني ۽

پ   کي .    ]  وٿچوان  ڻتوهان ان      ، هيسز دروازا جا دوزخ آهيو پطرس توهان ته رڊ،
. ڊورل       ] ايندا    نه غالب خالف جي ان قبر يا سماج      ينٻ، پنهنجي عيسى ، ۾ لفظن

رک   بنياد ارادو   ڻکي طور           يوڪجو جي انسان پطرسکي تي طور ذاتي ته نه ،
جي         ، تي طاقت جي خدا پر ، جي       اڪتي اقرار جي مسيح حقيقي پطرسجي

ل  .ائيڪپويان

ه                يڻها اهو نه ۽ ، محبت ۽ ، سچائي ، زندگي خدائي ته هو الِءواضح ڪپطرس
عالج       جو بيمارن ، شخصيت پ  ڙندڪانساني دائري      رٿ۽ جي آهنگي هم مضبوط ،

ه  .          ڪ۾ پنهنجا   يسوع ، تي بنيادن سائنسي تي طور روحاني انهي بنياد مضبوط
بيان   جي  ياڪعالج طور    هنڻما اهرينٻ يڪ، معجزانه .ناڏکي

6.380 :5-7  ،19-21

پ    جو عمر ،   رٿسچائي پ  ڪڻڪجو  ڊنڪآهي تي  "   رٿجو جنهن پر گريو  يرڪ، به
گره     کي هن ، گرائون  ڻويندو ."ندوڪ ڊجو

رو           جھڪ کي خوف جي غلطي طاقت جي سچ پر نه ۽  يٿسگھي  يڪبه ،
ثابت        کي غلبي تي غلطي تي .يٿسگھي  ريڪانسان

7.269 :21-28

    . تنهن          ، مان خدائي نه ۽ آهي مطلق نه شاهدي حواسجي پا  ريڪمادي کي ڻ،
تي                 شاهدي سائنسجي جي من ۽ جي نبين ، رسولن جي ان ، تعليمات جي يسوع

پوک      تي طور محفوظ جو.     وٿ ريانڪغير بنيادن بنيادي . وبهڪهتي ياٻناهي 
م   ئيڀس ـ حاص          ملڪنظام حواسمان مادي تي طور جزوي يا تي يلڪ لطور

ا        کي هوا ـ تي بنياد جي نه    اميوڏعلم آهي گهر هيلٺتي  رٿپ يڪويندو
8.542 :7-13

ظاهر            کي نقص ، ذريعي جي قانونن ابدي پنهنجي ، گناهه.  وٿ ريڪسچ سچائي
پا  خيانت   ڻجو قائم           ڻيارڏکي کي نشاني جي جانورن تي بنياد جي غلط ريڪ۽

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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ل  ڻرڪمعاف  وههڏ. يٿ .    ڻائڪيا پاسو      کان انصاف آهي سزا اها به ۽ ڻرڪجي
ان   کان رک     ارڪسچائي قائم کي گناھ دعوت     ڻ، کي جرم جي   ڻيڏ، نفس ،

خطرو   رولٽنڪ ب      ڻرڪکي مذاق جو رحمت خدائي ريڪ وششڪجي  ڻائڻ۽
.وٿ

9.368 :2-19

جي    الهامي جو ظاهر    وڪسائنس سان سچ      وٿ ئيٿيقين ته آهي ۾ حقيقت اهو
   . چو      سچ غلطي آهي حقيقي غلطي ۽ آهي ا  ڻحقيقي . ڳکان االئي   آھي بزدل

اصرار   س    وٿ ريڪسائنس اهو وقت غلطي.    ندوڪثابت  جههڪ ڀته ۽ نهيٻسچ
و    ٽيڀجي  کان پهريان ا     يوٿويجهو  ڪيڌ۾ سچ ۽ ، يندوٿواضح  ڪيڌو اڃآهي

پا   غلطي تباهه   ڻجيترو .وٿ ريڪکي
طاقت             انتھائي برائي اھا ، آھي جيتري وانگر سچائي غلطي ته خالف جي عقيدي

جي    آھي برابر ،         انھيڪچائي  ھنڪڏ۾ آھي معمولي وانگر معمول اختالف اھو ۽ ،
وجھند              ۾ حيرت به کي اميد آزاديَءجي کان غالمي جي گناھ ۽ .وششڪ ڙبيمار

و  هنڏج و   ٽاسان جي اچ   ڪيڌسچ ۾ ۾    ڪيڌوکان  ڻايمان غلطي جي اسان
و    ڻهج کان مادي مر     ڪيڌ، ، ايمان تي و  ڻروح انسان    ڻجيئ ڪيڌکان ، ايمان جو

و    کان خدا پوِء    ڪيڌ۾ ، رو     وبهڪايمان کي اسان فرض .وٿنه  يڪمادي سگهي 
شفا    کي ختم     ڻيڏبيمار کي غلطي ڻرڪ۽

10.191 :8-15

ه            ڪه جي وجود بنياد جي زندگي نظرياتي ، تي طور جي فهمي  ڪمادي غلط
فائز             يٿپيدا  تي سوچ انساني اصول خدائي ۽ روحاني جو انسان ، يڃو يٿآهي

نن     ”  وٿ جتي کي انهي ۽ “  ارٻ وڙ، و   طرف ، نئين  اڃا - يڃو وٿ يٺهو تائين
پرا   هج   وڻپيدائشجي ، جي      ڻخيال ۽ احساسکي روحاني شامل  ڪجي زندگي و

اھ.  تبديل            يڙآهي تي روشني جي پن پنھنجي جي سچ زمين پوري ، ينديٿطرح
دور      کي اونداھين جي .نديڪگمراھي

11.225 :5-13

ا   شايد پيرو     هنڏج اٿسگهو  يڻتوهان جي هن سچائي جي ارنڪپهريون
جي    تائيٽگھ وفاداري مارچ       يڙاه. اٿرهن  ريڪ۽ جو وقت ته آهي اهو ريت
.     وٿ يڌو تيڳا و     طاقتون جون دنيا هن تي بينر جي جي    هنداڙآزادي انهن ۽ ،

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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ح   کي نه      وٿ يانڏ مڪسرپرستن حفاظت جي سچ هي  يڏ ڻرڪته جيستائين
رعايت    سندن جي م.       نڪنظام نه بائنون نشاندهي ، سائنس ا  ينديڃپر تيڳ،

هميشه.   وڌو .جههڪهتي رشآهي            کي معيار جي سچ پر ، آهي هوندي طمع

12.450 :15-26

لمس    هوڻما جههڪ جي پيدا    انهنڏسچائي رفتاري . نداڪسست جھڪآهن 
۽       سواِء، کان جدوجھد حاصل      ڃڻم يترائيڪپيداوار اھي ته آھن مشغول ۾

نه         ياڪ واضع داخال اها جيستائين پر ؛ چائيَءکان      ئيٿآھن کي خود برائي ،
گ.         ندوڪ انهونٿم کي موت ۽ بيماري ، برائي سائنسدان الِء  ڻائٽهعيسائي جي

.           ئيڪتوجهه  س  جي خدا ۽ بيچيني جي انهن کي انهن هو ۽ ني   ائيٺآهي يا يڪ،
سمجه   ذريعي قابو   ڻجي گه   ڻيٿبيمار  انهنڏهن.  ندوڪتي کان آزمائش ٽگناهه

سمجه            کي قدرت جي خدا تي انهن هو ۽ ، آهي شفا     ڻنه کي انهن .يندوڏسان آهي 
ا   سائنسدان ي   وٿ يڻمسيحي اهي جي     قينته ، آهن غلطيون ريڪسچائي  اڪجي

تباهه   يٿسگهي  .ندوڪ۽

صرف 4: 13.380
. آهي    فاتح هميشه سچ

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   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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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   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 


