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نومبر  .2021،  25 آچر،

رگذاريڪش—   مضمون

: متن   جو 4: 4 انیپیلیف گولڊن

خوش"     هميشه ۾ چوان   يهرٻ۽:  يوٿخداوند ."يوٿخوش  و،ٿمان

: پڙهڻ  13، 11، 10، 8-6: 4 انیپیلیفجوابدار

ھر        نهنڪ6 پر رهو؛ محتاط الء شيء من    الھہڳبه ۽ دعا ش  ٿ۾ رگذاريڪسان
کي       خدا گذارشون جون توھان .نڃو ايونٻڌسان

جي    7 امن، جو خدا گذري    نيڀس وڪ۽ کان جي   و،ٿسمجھ عيسى مسيح
. رکندو         برقرار کي دماغ ۽ دلين جي توهان ذريعي

۾،  8 جي    يڪجي ائرو،ڀآخر آھن، سچيون جي    يڪشيون آھن، سچا يڪشيون
جي    آھن، سچا جي    يڪشيون آھن، خالص آھن،   يڪشيون پياريون شيون

س  يڪجي . ونٽرپور يونٺشيون جي  ۽   اڪ هنڪڏآھن آهي، فضيلت
غور       اڪ هنڪڏجي تي شين انهن آهي، .ريوڪساراهه

۾    10 خداوند کي ي،ٿخوشي  يڍاڏمون
سان         11 حوالي جي ضرورت آئون ته آهي نه : الهائيندوڳاهو مون  وڇآهيان  ته

جي   آهي، مطمئن        اڪسکيو سان ان آهيان، ۾ حالت .يٿبه

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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س    13 ذريعي جي مسيح مضبوط   وڪجي وٿسگهان  ريڪشيون  ڀمان کي مون
.وٿ ريڪ

خطبو   جو سبق

بائبل
11، 9، 8، 6، 5: 16زبور .1

5   : گه          منهنجو تون جو پيالو منهنجي ۽ آهي حصو جو وراثت منهنجي وڻرب
.اليندوڀسن آهين 

ج  انهنڏمون  يرونڪل6 و     ريڪ۾  هنڳخوشگوار مون ها، آهن؛ ڪه ٽرهيا
.وٺس آهي   ورثو

ا     8 منهنجي هميشه کي رب آهي،   يانڳمون منهنجي   ڻاڪاڇرکيو هو ته
ل    ٿه يڄسا مان آهي، .ندسڪنه  ڻپالڏتي

خوش         ريڪتنهن 9 جالل منهنجو ۽ آهي، خوش دل منهنجو: يوٿمنهنجي
پ  آرام    ڻگوشت ۾ .ندوڪاميد

رستو      11 جو زندگي کي مون خوشي:     يکاريندينڏتون ۾ موجودگي جي توھان
.   رپورڀجي  سا  جي توھان .ٿھ يڄآھي آھن      خوشيون الِء ھميشه ۾

24 , 23 , 19( , ڻيٿ )18 : 65  يسعياه.2

خوش...   18 خوش     يوٿتوهان الء هميشه جي   يوٿ۽ ۾ پيدا   وڪان ريانڪمان
yyyyyه    سو،ڏته،  وڇ: وٿ کي يروشلم ما     ڪمان جي هن ۽ کي هنڻخوشي،

ب  .وٿ ائيڻخوشي

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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خوش     19 ۾ يروشلم مان روئ       يندس،ٿ۽ ۽ خوشي، ۾ قوم منھنجي آواز  ڻ۽ جو
و   ۾ ن  وٻڌنه  ڪيڌھن .ڻروئ يڪويندو، آواز   جو

نه    23 محنت اجائي ن  ندا،ڪاھي آ   يڪ۽ الِء اهي  ڻاڪاڇ. ينداڻمصيبت ته
بر   جي گ        جٻجو  تڪyyرب سان انهن اوالد جو انهن ۽ .ڏآهن، آهي 

ائين  24 ا   يندو،ٿ۽ کان س   ڳان اھي جواب   ين،ڏجو ج.  يندسڏمان اھي ھنڏ۽
مان    الھائيڳ اڃا آھن، .ندسٻڌرھيا

( ڪه )16: 16اعمال .3  ، طرف )  17خاص ( )  18،( 1جي طرف ) جي 19،( 1پال
طرف)   مئجس ) 22، 20،( 2جي ( 33، 32-25، 23،( ٽريٽ۽ هو )  خوش ) 34۽ ۽

(يوٿ

سان         ريَءڪوڇخاص  ڪه... 16 اسان هو، موجود جذبو جو وحدانيت ۾ جنهن
مال   ئي،ڪمالقات  پنهنجي حاصل   افيڪکي  نڪجنهن :يوڪفائدو

پ      يوڳسا17 جي اسان ۽ پولس يان،ٺئي
غمگين   18 جي      ”     يوٽمو يٿپولس مسيح عيسٰي کي تو آٌء تہ چيائين کي روح ۽

ح   تي ن    يانڏ وٿ مڪنالي مان ھن .ڃو ريڪتہ
ج 19 مال  ھنڏ۽ ختم       وڏٺ نڪسندس اميد جي فائدي سندن آھي،  يٿتہ وئي

پ     ھنڏت کي سيالس ۽ .يائونڪڙپولس

مئجس   20 کي انھن ما     ” يٺو ٽو ٽريٽ۽ ھي تہ چيائون ۽ ھج  ھو،ڻآيا ڻيھودي
کي     ري،ڪ شھر جي .ينداڏ ليفڪت اڍاڏاسان آھن 

مئجس...   22 مار    يا،ڇڏ يڙاڦ اڙپڪپنھنجا  ٽريٽ۽ کي انھن ح  ڻ۽ .نوڏy مڪجو

ج 23 م  ھنڏ۽ ت   اڻگھ نٿانھن وھايا، کي       ھنڏدارا جيلر وجھي، ۾ جيل کي انھن
.يائونڪ يدڪتا رکي      سان حفاظت کين تہ

ا 25 دعا       ڌ۽ سيالس ۽ پولس جو واکا    ئي،ڪرات جي خدا قيدين  ئي،ڪ ڻ۽ ۽
.وٻڌ

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ھ    26 اتي اوچتو ل         وڏو وڪڙ۽ بنياد جا جيل جو قدر ايتري آيو، : يڏزلزلو ۽  ويا
س    تي طور ھ      ڀفوري ھر ۽ ويا، کوليا .ڪدروازا ويا     کلي بند جا

نن    27 داروغه جو جيل جا  ڊ۽ کليل       يڳمان دروازا جا جيل ۽ هن سي،ڏپيو،
تلوار   پا  ي،ڪڍپنهنجي ماري   ڻ۽ قيدي      يڇڏکي ته سمجهي اهو يڀڄها،

. آهن  ويا
و  28 پولس پا   ” ريڪ ڙر يڪوا يڏپر پنھنجي تہ نہ  وبہڪکي  ڻچيو نقصان

س  االِءڇ ر،ڪ اسين .ڀجو آھيون   ھتي
س    ھنڏت 29 کي روشنيَء گھ   يوڏھن اندر سيالس     ندوڏڪ۽  يوڙ۽ ۽ پولس ۽ آيو

ا  .ريڪ يانڳجي پيو 
کي   30 انھن کي   ”   يو،ڪڍ اھرٻ۽ مون سائين، چيو، اروٽڪوڇگھرجي  ڻرڪ اڇ۽

الء؟ ڻرڪحاصل 
آ        31 ايمان تي مسيح عيسي خداوند ته، چيائون ۽     يو،ڻ۽ ويندو، بچايو تون ۽

. گھر  تنھنجو
جو     32 خداوند کيس انھن س   ايو،ٻڌ المڪ۽ انھن جي  نيڀ۽ گھر  يڪکي سندس

. ھئا  ۾
بپتسما...    33 س      نيڏ۽ جو هن ۽ هن .وڌس ،ڀوئي،
خوش...   34 آ    يو،ٿ۽ ايمان تي س  ينديڻخدا .يڄپنھنجي سان   گھر

ها   4.1 28، 21، 18-16، 6، 5: 5تسالونیکی
5       : نه           ۽ آهيون جا رات نه اسين ٻار جا ڏينهن ۽ ، آهيو ٻار جا نور سڀ اسين

. جا  اونداهي
۽              6 ڏس کي اسان پر ؛ ماڻھو ٻيا جيئن ، ناھي سمھي کي اسان تنھنڪري

ڏسون.
16. ٿيو    خوش الِء هميشه

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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17. ٿيو      نه ختم کانسواِء ڪرڻ دعا
18: ڪريو      ادا شڪريو ۾ شي هر
جهليو           21 کي انهي آهي سٺو جيڪو ؛ ڪيو ثابت کي شين سڀني
28.  . آمين           ھجي گڏ سان توھان فضل جو مسيح عيسٰي خداوند جي اسان

صحت   ۽ سائنس
1.15 :25-30

خوش         ۾ فضل ۽ خوبصورتي جي راز ل   يا،ٿعيسائي کان کي   يل،ڪدنيا خدا پر
پا   ڻپا. اٿ نڻاڄ وساري، .    ائيڪکي نه      پيشو، نه مشق آهن دعائون مسلسل پيار ۽

حاصل    ڻسمجھ عقيدو، سا  نڪ ريوڪنه يقين      ٿه يڄ۽ اهي ۽ مطلق قادر جي
س     کي نعمتن المحدود .اٿ ينڏسان

2.2 :23-30

 . آ   است عشق بخواه   میتوان یم ایخدا او ب  میاز .شتریکه است     هوش خدا باشد؟
نامتناه  میتوان یم ایآ چ   یذهن از کن        یزیرا آگاه است نکرده درک قبالً او م؟یکه
دار  ایآ تغ   میانتظار را ب      ایآ م؟یده رییکمال که باز چشمه در ما   شتریما آنچه از
ب  شود،یم ریسراز میریپذیم به    یآرزو م؟یکن یشتریطلب را ما ناگفته

هست   همه نزد   یسرچشمه برکت .یم کتریو کند 
3.3 :22-2

ا  اڇ حاصل    ڳاسان ئي ش   يٺس يلڪ۾ واقعي اسان   رگذارڪالء پوِء آهيون؟
و      ڻپا فائدو مان نعمتن ان و  يڪجي نداسينٺکي اه   ٽاسان ۽ طرح يَءڙآهن،
تيار   ڻرڪحاصل  ڪيڌو . يٿالِء ش  جي رگذاريڪش رگذاريڪوينداسين

و    کان اظهار .    ڪيڌزباني و  کان تقرير عمل اظهار   رڪش ڪيڌآهي .وٿ ريڪجو

ش        هنڪڏجي بي الِء محبت ۽ سچائي زندگيَء، جي    رڪاسان ان ۽ آهيون،
س  ش     نيڀباوجود جو خدا الِء آهيون     ا،ٿ ريونڪادا  رڪنعمتن وفا بي اسان ته

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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مال    جو اسان اظهار       ڪ۽ جو مذمت سخت تي ۾  يڙاه. وٿ ريڪمنافقن صورت
آ          تي هونئن ته آهي دعا قبول ئي اها .رڱفقط رکجو       ياد کي نعمتن پنهنجي رکي

جي             هنڏج زندگين بنجر اسان آهي، پري کان محبت ۽ سچائي خدائي دل ته
ل   کي .اٿن ائيڪناشکري سگهون 

4.265 :23-30

س   انساني محسوس     ونڪجنهن کي نقصان الِء    يوڪجي خوشي روحاني آهي،
نه     حاصل خواهشون ني   يونڪمضبوط آسماني تمنا    يَءڪآهن؟ جي پوِء کان

ا   يٿاچي  کان دريافت     ڳان اهو اسان تعلق       ريونڪجو جو محبت ۽ عقل اڇته
و.       جو خوشين ۽ اميدن زميني ا    يترنڪ ڃڻو ائجيڃآهي جي دل ٽوا ڙرندڀئي

خبر.        وٿ ريڪروشن  کي کي اسان جلدي درد جا جون   اٿ ينڏاحساس احساس ته
. آهي        روحاني خوشي اها ۽ آهن فاني خوشيون

5.574 :25-30

غور    تي پ  ريو،ڪان مان       وڇ ،ڙهندڙپيارا اکين جي توهان اهو ائيٽه لهوٿته
توهان   يندو،ڇڏ وارو     سنداڏ۽ پرن نرم نازل    بوترڪته تي ئي.  يندوٿتوهان اها

ت      جي توهان کي جنهن ۽     ليفڪحالت، غضب احساس سمجهي ڙکوئيندڏجو
ه  و،ٿ ا   ڪمحبت کي .وٿسگهي  ريڪتفريح  اتلڻڄفرشتي

6.304 :3-5 ،9-15

۽    جهالت تي         وڙوڪاها احساس مادي بنياد جو جنهن آهي، آهي، لٻڌعقيدو
ل      وڪجي کي خوبي ۽ حسن آهي. ...   وٿ ائيڪروحاني سائنس رسچنڪهي

            : ن  محروم کان اعتراض يا ظاهر، جي ان کي محبت خدائي ته نظريو وٿجو
.       ريڪ نه  تبديل ۾ غم خوشي اها خوشي   ڻاڪاڇسگهي،  يٿسگهجي غم ته

مال  چ.  اهين ڪجو ب  هنڪڏ ائيڱاها نه   ائيڇڙبه . ريڪپيدا اهو  سگهي
ن    هنڪڏمعاملو  پيدا ذهن .ريڪ وٿبه آهي        نتيجو جو موت زندگي ۽ سگهي

سن  -    ملڪم طرفان جي خدا م  اليو،ڀانسان ۽  -   ملڪسندس گناهه بي اصول
. آهي  ابدي

7.390 :4-11

ان   ان  الههڳاسان اسان       ريڪ اٿن ارڪکان ۽ آهي، خودمختيار زندگي ته سگھون
ان        هنڪڏکي  کان آهنگي هم الزوال جي روح ان   ڻرڪنه  ارڪبه صرف گهرجي،
اچي         ريڪ نظر اختالف اتي الِء، حواس فاني اسان.      وٿته، ۾ باري جي خدا اها

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

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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جي      اصول، خدائي آهي، جهالت پيدا    وڪجي اختالف جي   و،ٿ ريڪظاهري هن ۽
بحال       آهنگي هم سان سمجهه س.     يٿ ئيٿصحيح اسان تائين حد کي نيڀسچائي

م            ندوڪمجبور  کي دردن ۽ خوشين جي احساس الِء خوشين جي روح .ائيٽته

8.242 :6-14

ان     کان دعوٰي جي تي        ارڪمعاملي جسم ۽ آزاديَء انساني خوشين، جي روح
ه     طرف جي فتح .وڏو ڪآخري آهي   قدم

کي            ڪه انهنڏآسمان  اسان مسيح ۾ سائنس خدائي ۽ آهنگي، هم آهي، رستو ئي
رستو   نه   اڪ يٻاها.  وٿ يکاريڏاهو -   ڻڻاڄحقيقت جو  زندگيَء وبهڪ يوٻآهي

هج   نه ع    ي،ڪني- ڻشعور سندس ۽ نام      اسيڪخدا جي احساسن ۽ سواِء، کان
م      کان خوشي ۽ درد .ڻيٿ انهونٿنهاد

9.4 :3-9

س   اڪجي کي و  ڀاسان وا        ڪيڌکان ۾ فضل آهي دعا اها آهي جي ڌضرورت
ني            ۽ محبت ، نرمي ، صبر ، جي خواهش پرجوش اظهار    ڪالِء ۾ .يوڪعملن

ح     جي آقا جي عمل   منڪاسان عمل       ڻرڪyتي تي مثال جي ان تي  ،ڻرڪ۽ ان
س         جي هن ۽ آهي قرض مناسب جو ش    منڪ نيڀاسان جي اسان رگذارڪالء

قاب   واحد .لجو آهي   ثبوت

10.140 :8-12

پو       ۽ فرمانبرداري سان تناسب ان فطرت     نداسينڪ اڄاسان جي خدا اسين جيئن
سمجهون   سمجھ    اٿکي کي هن پيار   ڻ۽ تي  ڪيڌو ا،ٿ ريونڪسان جسمانيت

نه   خوش        ندا،ڪجنگ ۾ خوشحالي جي خدا پنهنجي .ينداٿپر

11.125 :12-16

ه    سوچ انساني غم        ئيٻکان  يجٽاس ڪجيئن درديَء، بي ۽ درد شعوري ۾ مرحلي
ظاهر             تائين، سمجھه کان ايمان ۽ تائين اميد کان خوف خوشي، واري ڻيٿ۽

آخر  سن      ارڪمظهر ذريعي جي روح کي .اليندي،ڀانسان سان      احساس مادي ته نه
12.249 :6-9

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

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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محسوس          توانائي خدائي جي روح کي اسان ته زندگيَء   ريون،ڪاچو کي اسان
آ    ۾ نئينَء نه         نهنڪ۽  ينديڻجي تسليم کي طاقت مادي ۽ فاني جيئن ريونڪبه

.    ريڪتباهه  خوش  ته اچو “  يونٿسگهي تابع    ” جي طاقتون خدائي اسين ته
آهيون.

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته هوندو فرض 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

! ڪري            حڪومت تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

قاعدو      هڪ 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 ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

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

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


