
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل 
امتحان     – موضوع پوِء کان موت

اپريل   .2022، 24آچر،

امتحان�   —   مضمون پوِء کان موت

: متن   جو 26: 15 ڪرنٿين 1  گولڊن

جي"   دشمن ."يوڪتباهه  وڪآخري آهي    موت ويندو

: پڙهڻ  8-6: 2يسعياه جوابدار
12، 11: 13روميون 

25, 20: 15 ڪرنٿين 1

لش    6 ۾ جبل ھن پال  رڪ۽ عيد    لهيٿالِء  ھنڻما نيڀس ھارڻجو جي ندو،ڪشين
سان        ميرو عيد، جي شراب تي جي      لهيٿ ريلڀليز شراب تي ليز جي، شين

س  يڱچ .ريلڌطرح

س     7 ۾ جبل ھن اھو ناس     ڍڪڻ يلڍڪتي  ھنڻما نيڀ۽ کي منھن ۽ ندو،ڪجي
جي  پک   نيڀس وڪپردو تي .يلڙقومن آھي 

س         8 خدا خداوند ۽ نگلندو؛ کي موت ۾ فتح تان    نيڀهو منهن يٽُا هاڙوڳجي
س.       يندوڇڏ کي مالمت جي قوم پنھنجي مان   يڄ۽ يندو،ڇڏ يڪڍزمين
اھو   ڻاڪاڇ خداوند .الھايوڳتہ آھي 

نن    يڻھا11 آھي وقت جا  ڊاھو : ڳڻمان ھا  جي   يڻجو وقت  اريٽڪوڇاسان ان
ج    آھي ويجھو .ھنڏکان ھو     آندو ايمان اسان

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 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل

امتحان    – موضوع پوِء کان موت

چ  12 گذري :     ٿه ينهنڏآهي،  يڪرات جي   اونداهين ته، اچو آهي کي مڪ۾
ه      يو،ڏ يڇڏ جي روشني ته اچو .يارنٿ۽ رکون   تي

جيئرو     يڻھا20 مان مئلن ب       يوٿا يٿمسيح ميوو پھريون جو انھن ۽ جيڻآھي،
جي   آھي .يڙس يڪويو آھن   ويا

را    ڻاڪاڇ25 کي هن س    ڻرڪ ڄته هو جيستائين کي  نيڀگهرجي، دشمنن
هي   پيرن .يڇڏ ريڪ انٺپنهنجي

خطبو   جو سبق

بائبل
37-35، 6-3: 37زبور .1

تي  3 چ  رڪ روسوڀرب ضرور.       رڪ مڪ اڱ۽ ۽ رھندين، ۾ زمين تون پوِء
. ويندو   کارايو توکي

پ  ڻپا4 خوش    ڻکي ۾ توکي    ر،ڪخداوند اھو جون   يندوڏ۽ دل تنھنجي
خواھشون.

خداوند   5 رستو پ    انھنڏپنھنجو تي هن انجام      ڻوجھو؛ کي ان اھو ۽ اعتماد؛
.يندوڏ

آ        6 وانگر روشني کي صداقت جي اوھان اھو فيصلي    يندو،ڻ۽ جي توھان ۽
. وانگر   منجھند کي

ب   وڏٺمون 35 ته و  نڇڙآهي پا    يڏکي ۽ ۾، و     ڻطاقت جي گلي سائي ڻکي
پک  .يلڙوانگر آهي 

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 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل 
امتحان     – موضوع پوِء کان موت

۽،      هنڏت36 ويو، مري هو :     س،ڏبه کي    هن مون ها، هو نه ملي   وليو،ڳهو هو پر
. سگهيو  نه

ل    املڪ37 نشان کي س  ايو،ڳانسان جي    ڻاڪاڇ: سوڏسنئون  وڌ۽ انسان ان ته
. آهي    امن ۾ آخر

29-23: 10 یوحنا.2

ھي  23 يسوع .لڪ۽ ھو        گھمندو ۾ پورچ جي سليمان ۾
چو   24 سندس يھودي تون      ” اريڌپوِء تہ چيائون کيس ۽ اسان يستائينڪآيا

ش  آ  ڪکي صاف        ھنڪڏجي يندو؟ڻ۾ صاف کي اسان آھين، مسيح .اءٻڌتون

جواب    25 کي انھن کي     نوڏعيسٰي اوھان مون نہ     ايوٻڌتہ ايمان اوھان پر آھي،
 : جي  آھي تي       مڪ يڪآندو نالي جي پيُء پنھنجي اھي و،ٿ ريانڪآٌء

شاھدي   .اٿ ينڏمنھنجي
نه   26 اوھين ر   ڻاڪاڇ يو،ڃم اٿپر منھنجي اوھين جيئن    نڍتہ آھيو، نہ مان

. آھي     چيو کي اوھان مون
ر 27 آواز   ونڍمنھنجون س     يون،ٿ نٻڌمنھنجو کي انھن آٌء اھي  و،ٿ انڻاڃ۽ ۽

پ  .يانٺمنھنجي آھن 
زندگي      28 دائمي کي انھن مان اھي.   وٿ يانڏ۽ نه    ھنڪڏ۽ ناس يڪن يندا،ٿبه

ھ    ھوڻما وڪ منھنجي کي .ندوڪڍمان  ٿانھن

کي     29 مون جنھن پيُء، س   نوڏمنھنجو اھو و  نيڀآھي، .  وڏکان ۽  به وڪآھي
ھ      ھوڻما جي پيء منھنجي کي .ڪڍڻمان  ٿانھن آھي     نه قابل جي

51 ،32 ،31 :8 یوحنا.3

م       ھنڏت31 جن چيو، کي يھودين انھن جي    ”سٿعيسٰي ھو، آندو ھنڪڏايمان
منھنجي   شاگرد         المڪاوھين منھنجا واقعي اوھين پوِء تہ رھندؤ، قائم تي

آھيو.

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 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل

امتحان    – موضوع پوِء کان موت

معلوم     32 سچ کي توهان آزاد      يندو،ٿ۽ کي توهان سچ .ندوڪ۽

کي     51 توهان مان پچ، چو  هوڻما وڪ هنڪڏجي و،ٿ ايانٻڌسچ تي ڻمنهنجي
نه     هنڪڏهو  ري،ڪعمل  کي موت .سندوڏبه

16-11: 7لوقا .4

اھو  11 .   يوٿ ينھنڏپوِء سندس        ۽ ويو ۾ شھر نالي نائين ھو شاگرد يترائيڪجو
۽   ڏگ سڻسا .ھوڻما يترائيڪويا

ت        ھنڏج يڻھا12 آيو، ويجھو جي دروازي جي شھر ھ  ھنڏھو مئل وڪڙاتي
جي    ھوَءڻما ويو، کنيو ا    وڪکي جو ماُء بيواھ    ٽپ يلوڪپنھنجي هوَء ۽ ھو،

گھ     جا شھر ۽ .ڏگ سڻسا ھوڻما اڻھئي، ھئا 
ج 13 کي    ھنڏ۽ ھن م  و،ڏٺخداوند .سٿکيس نہ       ”  روُء تہ چيو کيس ۽ آيو، رحم
کي      14 بيئر ۽ آيو ھو بي:   ھيائينڇ۽ اھي جي  اٺ۽ . يڪرھيا ۽     ھئا کنيا کي ھن

ما     نوجوان ته چيو چوان    هو،ڻهن توکي .ٿا و،ٿمان
جي 15 ا    وڪ۽ سو هو حوالي.     وڳل ڻالهائڳ۽  وٺبي يٿمئل ماُء سندس کيس ۽

.يائينڪ

س 16 واکا        نيڀپوِء جي خدا ۽ ويو، اچي خوف اسان  ”اڳل ڻچو نديڪ ڻتي تہ
ھ    ۾ وچ پيدا   وڏو وڪڙجي .       يوٿنبي دورو  جو قوم پنهنجي خدا ته ۽، آھي

.يوڪ آهي 

36-34: 8 مرقس.5
ج 34 گ     ھنڏپوِء سان شاگردن پنھنجي پا   ھنڻما ڏھن بہ يو،ڏس انھنڏ ڻکي

جي     ھنڏت تہ چيائين کي پ   وڪانھن منھنجي پا   يانٺبہ سو رد  ڻايندو، کي
ک   ري،ڪ صليب پ  يڻپنھنجو .يانٺمنھنجي ھل 

جي االِءڇ35 و     وڪجو اھو بچائيندو جان جي.  ائيندوڃپنھنجي منھنجي وڪپر
و        جان پنھنجي خاطر جي انجيل ۽ .ائيندو،ڃخاطر بچائيندو      کي ان ئي اھو

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 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل 
امتحان     – موضوع پوِء کان موت

کي  36 س  هنڪڏجي يندو،ٿفائدو  اڇانسان حاصل   يڄهو ۽ ري،ڪدنيا
و   جان ائي؟ڃپنهنجي

1: 9 مرقس.6

سچ          1 کي اوھان آٌء تہ چيو کي انھن ھن مان    ايانٻڌ وٿ۽ انھن ھتي يڪتہ
جي  اٺبي جي         يڪآھن، خدا اھي جيستائين چکندا، نہ ذائقو جو موت

نہ       ايندي سان قدرت کي .سنداڏبادشاھت

39-37، 35، 31، 28: 8 روميون.7

اسين  28 س  اٿ ونڻاڄ۽ گ  ڀته چ   يونٿ نڪ مڪ جيڏشيون الِء الِء ائيڱانھن
پيار    يڪجي سان جي   ا،ٿ نڪخدا الِء س    يڪانھن موجب مقصد ياڏسندس

. آھن  ويا
کي     31 شين انهن اسان جي  اڇپوِء ته      هنڪڏچئون؟ آهي الِء اسان يرڪخدا

خالف    جي و؟ٿسگهي  يٿاسان
جدا        يرڪ35 کان محبت جي مسيح کي مصيبت،   اڇ ندو؟ڪاسان يا مصيبت،

يا    ظلم، تلوار؟      ار،ڏڪيا يا خطرو، يا ننگي، يا
س  ه،ڪبل37 و      نيڀانهن کان فاتحن اسان ۾ ذريعي    ڪيڌشين جي ان آهيون

پيار     سان اسان .يوڪجنهن

ن      االِءڇ38 تہ آھي يقين کي مون ن  يڪجو ن  يڪموت، ،ڪمالئ يڪزندگي،
ن  يڪن ومتون،ڪح يڪن ن   يڪطاقتون، شيون، شيون، ڙايند يڪموجود

ن  يڪن39 پيار      يٻ اڪ يڪن ائي،ٽکو يڪاونچائي، جي خدا کي اسان مخلوق،
جدا   جي  ريڪکان .وڪسگھندي، آھي        ۾ مسيح عيسٰي خداوند جي اسان

1: 1وحي .8

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 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل

امتحان    – موضوع پوِء کان موت

جي    1 نزول، جو مسيح کيس   وڪيسوع اهي  انهنٻپنهنجي  نو،ڏخدا کي
جي  ڻيکارڏشيون  .    يونڻيٿجلد  يڪالِء مالئ  پنھنجي ھن ۽ جي ڪآهن

نو   پنھنجي اشارو   ليوڪمو انھنڏجان  رڪمعرفت :يوڪ۽

6-1: 20وحي .9

ھ  1 مون ھي    ڪمالئ يڪڙ۽ مان آسمان ھ   و،ڏٺلھندي  ٺکي جي ۾ ٿجنھن
ھ  نجيڪجي  ڏک اھينٺھي .وڏو وڪڙ۽ ھو   زنجير

پ    2 کي ازدھا انھيَء پرا  يو،ڪڙ۽ جي   يڻانھيَء کي، شيطان   وڪنانگ ۽ شيطان
ج      ورھيہ ھزار کيس ۽ يو،ڪڙآھي،

ا    3 ۾ اوندهه کيس بند   اليو،ڇ۽ م  يو،ڇڏ ريڪکيس ل  سٿ۽ ھو  ايو،ڳُمھر ته
و   کي نه        يٺڳ ڪيڌقومن پورا سال ھزار جيستائين سگھندو، ان  ين،ٿنه ۽

کي     ھوَء پوِء آزاد    وريٿکان ۾ .يڃو يوڪوقت
تخت   4 مون وي     ا،ڏٺ۽ تي انھن اھي فيصلو     ا،ٺ۽ کي انھن :  يوڪ۽ مون  ۽ ويو

روح    جا جي          اڏٺانھن خدا ۽ الء، شاھدي جي عيسي کي الء  المڪجن جي
قلم   پو       يوڪسر جي جانور نه جن ۽ ن  ئيڪ اڄويو، جي.  يڪھئي، هن

ه              جي انهن يا تي، پيشانين جي انهن نشان جو هن ته نه ۽  نٿتصوير، ۾؛
رھ  گ    يااھي سان مسيح ح   ڏ۽ سال .ئيڪ ومتڪھزار

نه      5 جيئرا وري مئل باقي نه      ياٿپر پورا سال هزار پهرين.  ياٿجيستائين هي
. آهي  قيامت

پا   تڪبر6 ۽ جيئري         ڪوارو پھرين آھي حصو جو جنھن اھو :ڻيٿآھي ۾ 
کي   ئيٻ يَءڙاھ پادري       ونھي،ڪاختيار  وڪموت جا مسيح ۽ خدا اھي پر

سا   ۽ ح   ڏگ سڻھوندا، سال .نداڪ ومتڪھزار

صحت   سائنس۽
1.470 :21-24 ،32-5

م         جي انسان ۽، آهي، خالق جو انسان خدائي    ڻره ملڪخدا اصول، خدائي جو
ف   يا م  ر،ڪخيال .وٿرهي  ملڪانسان، آهي.        اظهار جو وجود جي خدا انسان

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 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،24 اپريل 
امتحان     – موضوع پوِء کان موت

ال    خدا جا انسان . اپا،ڳ۽ ۽          آهن تباهي ناقابل ۾ سائنس خيال، ۽ اصول خدائي
نه   همراهيَء        نهنڪته  يٿ يڻاڄسائنس وري نه ۽ کان خرابيَء ،ٽڻمو انهنڏبه
ح   خدائي رکي     مڪپر قانون روحاني جي     ي،ٿيا ۽ خدا ۾ پيدا   وڪجنهن هو به

م  و،ٿ ريڪ ۾         ملڪاهي تاريخ ابدي جي ان آهن، ابدي رهي    اڪ۽ نه تبديلي به
آهي.
2.476 :4-5

ال               ۾ حيثيت جي خيال ۽ اصول خدائي انسان، حقيقي ۽ خدا ۾، سائنس ڳديوي
.ڳال آهن 

3.487 :3-6 ،27-29

        . جي    آهي، آخري ۽ اصل جي انسان زندگي آهي موت بي به هنڪڏ اڪزندگي
نه      حاصل ذريعي جي هل       يٿموت تي رستي جي حقيقت پر سان ڻسگهي،

س    ي،ٿ ئيٿحاصل  موت کي .يوڏجنهن آهي   ويندو

جي        ڻسمجھ اهو اسان روح، آهي، خدا زندگي وٿ ريڪ گهوڊکي  ينهنڏته
مضبوط      کي اعتماد جي جي        ريڪاسان ان ۾، حقيقت واري موت جي زندگي

. آهي    امر ۽ عظمت

4.429 :31-12

يوحنا  )  چيو پر(          51: 8عيسٰي ، آهي نه محدود تائين زندگي روحاني بيان اهو
        . شفا       کي مرندڙ ، ڪيو مظاھرو اھو عيسٰي آهي شامل ۾ جزن سڀني جي وجود
         . سان      غلطي تي طور الزمي ڪم جو دماغ انھيَء ڪرڻ زندہ کي مئلن ۽ ڏيندو

وارو                رھڻ ھميشه ۽ ، گھرجي ڪرڻ پري کي پاڻ سان عمل پنھنجي ، گھرجي ٿيڻ
       . ۽       گهرجن وڌائڻ حدون پنهنجون کي ايمان ٿيندو ظاھر ، مثالي مسيح ، انسان

ڪرڻ             مضبوط بنياد پنهنجو تي بنياد جي روح بدران ڪرڻ مضبوط کي بنياد
۽.               زندگي ، خدا هو ، ڏيندو ڇڏي عقيدو پنهنجو تي موت انسان جڏهن گهرجي

        . سان       پڪ ، يقين تي موت ۽ بيمار ويندو وڌي سان تيزي وڌيڪ ڏانهن محبت
ڪرڻ               بند کي احساس صحيح جي صحت ۽ زندگي ، يقين تي گناهه سان پڪ

         . جاڳندو؟  ڪڏهن کي حقيقت عظيم انهي ۾ سائنس انسان طرف جي
5.42 :5-8

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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عقيدو     آفاقي ۾ .       وڪموت ن     ظاهر کي سچائي يا زندگي اهو آهي نه فائدو وٿبه
.  ريڪ ه  موت جي       ڪسگهي ملندو، تائين حد جي خواب ۾  وڪفاني اونداهي

غائب     وٿاچي  سان روشني .وٿ يڃو يٿ۽
6.296 :4-13

پيدا     مان تجربي جي.        يٿ ئيٿترقي جنهن آهي، پختگي جي انسان فاني اهو
       . يا         مصيبت آخرت، يا هتي ته يا آهي ويندو گرايو الء فاني غير کي فاني ذريعي

س            ۾ باري جي ذهن ۽ زندگي تي طور الزمي کي ختم    نيڀسائنس کي ڻرڪوهم
کي        خود ۽ احساس مادي ۽ . ڻرڪپيدا  يهرٻگهرجي، پو  کي ھوَءڻما ھيڙگهرجي

التعلق   رتوتنڪپنھنجي  الفاني      اڪ. يڃو يوڪسان شيِء گنهگار يا حسي به
ه.  آهي،             ڪناهي نه موت جو مادي نامياتي موت، جو گناهه ۽ احساس مادي غلط

ظاهر      وڪجي کي زندگي ۽ .و،ٿ ريڪانسان ابدي     ۽ حقيقي همراه،

7.409 :27-3

چو    اهو کي مادي          وڪجو  ڻاسان وقت هن دارومدار جو زندگيَء ته ناهي حق به
مر    پر آهي، .    ڻتي سائنس         جي زندگيَء اسان رهندو نه دارومدار تي ان به پوِء کان

ا  پنهنجا    ائيَءڻاڄ ڻجي هتي الِء      اٿنه  ينهنڏ۾ جهالت انهيَء ۽ سگهون، گذاري
کان   رکون     اهرٻقبر اميد جي ا.  اٿانعام ب      سانموت نه الفاني ۽ الفاني ائيندوڻکي

 . جي     ۾ بدلي جي جهالت سائنس     هنڪڏجيئن مسيحي اسان نه يانڌ انهنڏهتي
نه            وڪجي يون،ڏ تيار الء زندگي روحاني جي آخرت اسان آهي، ابدي ۽ روحاني

.نداسينڪ

8.290 :23-27

جي    غلطي ۽ رکي         اڪگناهه تي طور فوري جي موت کي ختم   ي،ٿاسان وقت ان
برداشت         ينديٿنه  تائين موت جي غلطين انهن پر . نداڪآهي، م  طور ملڪآهن

روحاني   هج      ڻيٿتي گناهه بي کي انسان اه    ڻالء، هو ۽ يٿطرح  يءڙگهرجي،
م  هنڏج وٿسگهي  پهچي    ملڪهو تي .وٿطور

9.291 :12-18

. آهي               حاصل ناقابل سواِء کان انهن ۽ آهي، مبني تي امتحان ۽ ترقي نجات آفاقي
ه       وڪجنت  جي دماغ پر آهي، نه جا       ڪعالئقو ذهن ۾ جنهن آهي، حالت خدائي

آهن،       ئيڀس الفاني ۽ آهنگ هم کي        ڻاڪاڇظهور انسان ۽ آهي نه گناهه اتي ته

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    ذات " اڪپنهنجي ذهن      "   جي رب پر آهي، نه صداقت . "جيبه    ، آهي ۾ قبضي
.وٿچوي  تابڪجيئن 

10.76 :32-18

س     جي المحدوديت ۽ .پڻاڃروح آهي         ايندي نه ۾ آخرت يا هتي اوچتو
پولي   : ” ارپڪپرهيزگار ه  مان برائيَء   ائيَءڱچ دمڪچيو وٿنه  انهنڏکان

.   يڃو ته  نه ه        ياٻسگهان کي تبديليَء ۾ سچ کان غلطيَء تائين  ڪانسان حد
.اٿ نڪپورو 

وجود         وجود، جي سائنس جيستائين رهندو، عقيدو جو احساس جسماني
و    نه پهچي آخرت.     يڃتائين ۽ هتي تباهي    نهيٻغلطي خود پنهنجي جي

حالتون       ڻاڪاڇآهي،  ينديڻآ جسماني پنهنجون ذهن فاني موت. وٿ اهيٺته
ايند     جي وجود وقت تي   ڙهن روحاني    يندو،ٿجهاز جي زندگيَء جيستائين

و    نه پهچي ظاهر.         يڃسمجهه اهو نه، تائين وقت ان ۽ ته  يوڪپوء، ويندو
جي   يٻ" ."اڪموت ناهي   طاقت

۽             مادي خوشين نهاد نام جي ان عرصو، گهربل الِء خواب هن جي زندگيَء
کي   غائب    ي،ڍنڳدردن مان ما  وڪ ڻاڄ ”،ڃڻو يٿهوش پ...  هوڻبه پر ،ٽنه

عرصو“.    اهو نن  گهوڊپيُء .وڍيا مطابق       جي شدت جي غلطي هوندو،

11.427 :17-21 ،29-2

غالب     هنڪڏانسان  هنڪڏجي تي موت صحيف     ڻيٿبه ته ناهي، اٿ وڇوارو
جي "   دشمن آخري "   يوڪتباهه  وڪچون، عرصو    جو لفظ ؟ آهي موت ويندو

حاصل       وٿ يکاريڏ فتح تي موت اسان اسين    نداسينڪته جيئن ۾ تناسب
غالب    تي .ينداٿگناهه

حاصل          موت ۾ آخرت يا هتي کي ذهن خواب .  ڻرڪجو پنهنجي  سوچ گهرجي
جا    مان اعالن چ ”  ندي،ڳمادي مري “     وڪمان لفظ  طوطي هن جي سچ ، آهيان

پ  نه  ”    ڪڙڻکي آهي، موت نه رد        وڪالِء، نه ۽ زيادتي عمل، وارو بيماريَء عمل،
عمل.

12.428 :6-14

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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ثابت               کي لفظن جي آقا جي اسان استحقاق جو انسان تي لمحي عظيم ڻرڪهن
جي: " چو  هوڻما وڪ هنڪڏآهي عمل   ڻمنهنجي کي   هنڪڏهو  ري،ڪتي موت به

ف     روسيڀ يڙوڪ." سندوڏنه  جي ثبوتن مادي وجود    ڙڻوٽکي  رڪ۽ جيئن ته الِء
ظاهر     حقيقتون روحاني و    يٿجون ئي اها جي    يڏسگهن، جنهن آهي، حاصالت

اسان   ختم   ڙوڪذريعي جاِء    ريڪکي کي سچ   يَءڙاھ. ينداسينڏسچ اسان طرح
قائم      جسم يا مندر، جو "  ا،ٿسگھون  ريڪ۾ ."ڙاھيندٺ۽  ڙاھيندٺجنھن آھي   خدا

13.492 :7-12

.  ائي،ڪپا ڻهج ا     اهو آهي امر آهنگي، ثابت   يڳهم جو    وڪچ يٿئي ان ته آهي
نن  بلند           يڍعلم، کي معيار اخالقي ۽ جسماني جي انسانن به، گهيڊ ندو،ڪهوندي

پا   ائيندو،ڌو مارڄ کي بلند   ڪشخصيت آخر   يءڙاه. ندوڪ۽ ترقي ارڪطرح
ختم    نيڀس کي آ      يندو،ڇڏ ريڪغلطين ۾ روشني کي امرتا .يندوڻ۽

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 

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

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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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 

_____________________
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