
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 جنوري 
زندگي  – موضوع

جنوري  .2022،  16آچر،


زندگي—   مضمون

: متن   جو 16: 5 يوٿمي گولڊن

ما"    روشني جي ا  هنڻتوهان چ     يو،ڪچم يانڳجي جا توهان اهي سي،ڏ مڪ اڱته
واکا      جي پيء جي توهان ."وڪجي ن،ڪ ڻ۽ آهي    ۾ آسمان

: پڙهڻ  18، 17: 1 عقوبیجوابدار
15-11: 4افسيون 

س 17 هر    وٺهر ۽ م  املڪتحفو کان       يٿتحفا پيء جي روشنيء ۽ آهي، کان
سان   و،ٿاچي  ٺهي نه   ارڦيرڦ وبهڪجنهن پا  ڻيرائڦناهي، .وڇجو

جي        18 سچ کي اسان سان مرضيَء پنهنجي جنم   المڪهن اسان  نو،ڏسان ته
هئ       ميوو پهريون جو سندسمخلوق .ڻکي گهرجي 

هن  11 ۽   نو،ڏ جههڪ۽ ۽   ي،ڪرسولن؛ ۽   جهه،ڪنبي؛ ۽  ي،ڪمبشر؛ پادري
استاد؛

ت  12 جي وزارتجي    ميلڪبزرگن س      مڪLالِء، جي جسم جي مسيح اريڌالِء،
الِء:

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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زندگي – موضوع

س   13 اسين جو جي          ڀايستائين فرزند جي خدا ۽ ۾، وحدت جي ۾، ڻاڄايمان
تائين        انھن،ڏ ھوَءڻما املڪ يڪڙھ ماپ جي قد جي پوريَء جي مسيح

پھچيون.
و   14 اسان پوِء سان       لياڇُا ينداسين،ٿنه  ارٻ ڪيڌته واُء جي نظريي هر ۽ ويا

جي           ڏگ جنهن سان، چالبازيَء ۽ چالبازيَء جي انسانن رهياسين، ريڪهلندا
بي    ڻرڪ يٺڳاهي  ۾ انتظار .اٺجي آهن 

سچ    15 ۾ پيار و     نيڀس ،ڻالهائڳپر ۾ هن ۾ پ    وڪجي و،ڌشين مسيح آهي، .ڻسر

خطبو   جو سبق

بائبل
28: 12امثال .1

۾           28 رستي جي ان ۽ آهي؛ زندگي ۾ راهه جي .وڪسچائيَء آهي     نه موت به

11، 6، 5: 16زبور .2

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

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

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

19-16، 9، 6-1: 38يسعياه .3

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 ، 2022 ،16 جنوري 
زندگي  – موضوع

بيمار    ينھنڏانھن 1 حزقياہ .     يٿ۾ پ   جو نبيَء يسعياہ ۽ ھو و  ٽپيو سٽآموز
فرمائي     ”   خداوند تہ کيسچيائين ۽ ترتيب      وٿآيو کي گھر پنھنجي ي،ڏتہ

.االِءڇ رھندين       نہ جيئرو ۽ مرندين تون جو
منھن    ھنڏت2 پنھنجو تہ      يرايوڦ انھنڏ تڀحزقياہ گھريائين دعا کان خداوند ۽
ھا   3 ته، چيو پال  ر،ڪياد  يڻ۽ عرض     ھار،ڻاي کي توھان يئنڪ و،ٿ ريانڪمان

ا    جي توھان م   يانڳمون ۽ اھو       ملڪسچائي ۽ آھي، ھليو سان مڪدل
جي  يوڪ س     وڪآھي ۾ نظر جي .وٺتوھان     . روئي  روئي حزقياه ۽ آھي

جو   4 خداوند تہ   انھنڏيسعياہ  المڪپوِء چيائين آيو،
خدا،             ،ڃو5 جو پيُء تنھنجي خدا، جو دائود خداوند، ته، چئو کي حزقياه ۽

فرمائي   دعا    و،ٿھيئن تنھنجي تنھنجا    يٻڌمون مون آھن، اڏٺ ھاڙوڳآھي،
تنھنجي   س،ڏ اضافو      ينھنڏآٌء جو سالن پندرھن .ندسڪ۾

ھ           6 جي بادشاھہ جي اسور کي شھر ھن ۽ توکي مان بچائيندس۽   ٿ۽ کان
حفاظت      جي شھر ھن .ندسڪمان

لک     9 جي حزقيہ بادشاھہ جي بيمار   ھنڏج ين،ڻيھوداہ ۽   يٿھو ھو، پيو
صحتياب     مان بيماريَء :يٿپنھنجي ھو   ويو

مال  16 منهنجا ما    ،ڪاي سان شين س   ا،ٿرهن  هوڻانهن انهن ۾  نيڀ۽ شين
 : تنهن     آهي زندگي جي روح بحال     ريڪمنهنجي کي مون ۽ ندين،ڪتون

ب    جيئرو کي .ائينڻمون

17Lکي     س،ڏ مون الِء :        يڍاڏامن ان   ۾ محبت جي روح منهنجي تو پر هئي تلخ
جي    فساد : چيَءڳکي آهي    بچايو س    وڇمان منهنجا تو پنهنجي  ڀته گناهه

.الياڇا يانٺپ يَءٺپ آهن 
ن     وڇ18 ساراهه تنهنجي قبر نه      ريڪ يٿته ساراهه تنهنجي موت ريڪسگهي،

جي:  هي  ڏک يڪسگهي ن      اٿلهن  ٺ۾ اميد جي سچائيَء تنهنجي رکي اٿسي
سگهن.

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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زندگي – موضوع

ساراهه     19 تنهنجي هو جيئرو، ا   ندو،ڪجيئرو، مان پيُء: وٿ ريانڪ ڄجيئن
سچائي    ارنٻ تنهنجي .ائيندوٻڌکي

42-36: 9اعمال .4

ھ   يڻھا36 ۾ معنٰي           ڪيافا جي جنھن ھو، تبيتا نالو جو جنھن ھو، رھندو شاگرد
چ:   وٿ جيڏس ورسسڊ۾  عورت ني  منڪ نڱھيَء رپورڀسان  منڪ ڪ۽

ھئي.
انھن   37 اھو :   يو،ٿ۾  ينھنڏ۽ غسل        کي جنھن ويو مري ۽ ھئي، بيمار هوء جو

کيسھ   يئي،ڏ .مريڪ ئينٿم يڪڙانھن رکيو   ۾
شاگردن         38 ۽ ھو ويجھو جي يافا ته جيئن آھي،     وٻڌلدا اتي پطرس ته ھو

عرض   ليا،ڪمو ھوڻما هٻ انھنڏھن  ريڪتنھن و   يائونڪ۽ ھو ۾ ڻاچ نٽتہ
نہ   .ريڪدير

ا  39 پطرس گ    يوٿپوِء سان انھن . ڏ۽ ج  ت   ھنڏھليو آيو، م   ھنڏھو کي ئينٿھن
و  مريڪ س   يٺ۾ ۽ جي    يئيڀآيا، ھن رھيون   رسانڀبيواھيون روئي بيھي

اھي    ۽ جي  يکارينديونڏ اڙپڪ۽  ٽوڪھيون، اھيلٺ اسڪورڊ يڪرھيون،
ج  سا  ھنڏھيون، .ڏگ نڻھو ھئي 

س   40 انھن پطرس ا  نيڀپر گو  يوڇڏ ريڪ يانڳکي .ريڪ رڀ نڏ۽ گھريائين   دعا
کيسالش    ا  ” يرائيڦ انھنڏ۽ تبيتا، ۽    ھنڏت. ٿچيو، کوليون اکيون ھن

.يٺبي يٿا سيڏپطرسکي  
ھ     41 پنھنجو کي ھن ھن کيسم   نو،ڏ ٿ۽ ج   يٿ۽ ۽ ۽   ھنڏکنيو، بزرگن ھن

س   کي پيش    ي،ڏبيواھين .يوڪکيسجيئرو

س  42 اهو .  يڄ۽ ۽     هو مشهور ۾ .يترنڪيافا آندو      ايمان تي خداوند ئي

7-1: 4افسيون .5
التجا        ري،ڪتنهن 1 کي توهان قيدي، جو خداوند ان   ريانڪ وٿمان، توهان ته

Lس        مڪ کي توهان سان جنهن هلو الئق و،ٿ يڃو يوڏجي
ه       2 سان، صبر سان، نرمي ۽ نرمي برداشت     ئيٻ ڪتمام ۾ پيار ؛ڻرڪکي

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 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 جنوري 
زندگي  – موضوع

رک         3 برقرار کي اتحاد جي روح ۾ رشتي جي .وششڪجي  ڻامن

ھ    وڪڙھ4 ۽ آھي، س     وڪڙجسم کي توھان جيئن توھان وٿ يڃو يوڏروح،
س  ھ  ڏجي ۾؛  يڪڙجي اميد

ھ  وڪڙھ5 ھ  وڪڙرب، بپتسما، وڪڙايمان،
س    وڪڙھ6 پيُء ۽ جي  نيڀخدا م  نيڀس وڪجو، س   يٿکان ۽ جي نيڀآھي،

س    توھان ۽ .نيڀوسيلي، ۾ 
ه    7 هر مان اسان فضل         ڪپر مطابق ماپ جي تحفي جي مسيح ويو نوڏکي

آهي.

16( - مڪ )12: 2فلپين .6
۽...   12 جو     ڏڪڻخوف نجات پنهنجي .ريوڪ مڪسان

جي    االِءڇ13 آھي خدا اھو ۾   وڪجو الِء   وٿ ريڪ مڪتوھان مرضيَء پنھنجي
.ڻرڪ۽  الِء 

ب  ريوڪ مڪ ڀس14 ت  ڙٻڙبغير :رارنڪ۽ جي 
بغير             15 فرزند، جا خدا ھجو، ضرر بي ۽ قصور بي اوھين جيئن نھنڪته

ھ   جي، بگ  يڪڙ يڪڙمالمت توھان         يلڙ۽ ۾ وچ جي جن ۾، وچ جي قوم
چم     وانگر روشنيَء ۾ ا؛ٿ يوڪدنيا

ا    16 کي لفظ جي جي       ؛ڻائڌو تيڳزندگي مسيح آٌء تہ الِء تي ينھنڏانھيَء
اجايو     يان،ٿخوش  نہ مون ن   يوڙوڊتہ ۽ محنت   يڪآھي .ئيڪاجايو آھي 

10-7: 1 يٿموٽ 7.2

نه         ڻاڪاڇ 7 روح خوفجو کي اسان خدا .    نوڏته ۽  جي، طاقت پر آهي
. جي      ذهن صحيح ۽ جي، محبت

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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پال    ريڪتنھن 8 جي اسان نہ      ھارڻتون شرمسار کان شاھدي ن  يو،ٿجي يڪ۽
خوشخبري            مطابق جي قدرت جي خدا پر آھيان، سندسقيدي کان مون

و     حصو ۾ مصيبتن .ڙندٺجي آھيو 
پا        9 کي اسان ۽ آھي بچايو کي اسان س  ڏڻس ڪجنھن اسان  يوڏسان آھي،

جي         منڪجي  موجب، فضل ۽ مقصد پنھنجي پر نہ، کي  وڪموجب اسان
ا     کان شروعات جي ۾    ڳدنيا عيسٰي .نوڏمسيح ھو   ويو

ھا 10 جي    يوٿظاھر  يڻپر اسان ظهور    ڙيندڏ اريٽڪوڇآھي جي مسيح يسوع
ختم      کي موت جنھن کي      يوڇڏ ريڪسان، امرتا ۽ زندگيَء ۽ آھي،

: آھي       آندو ۾ روشنيَء وسيلي جي خوشخبريَء

14: 22وحي .8
جي   اڳاڀس14 ُاھي عمل   منڪسندسح  يڪآھن اھي    ا،ٿ نڪتي تہ الِء انھيَء

و   جي داخل          ڻزندگيَء مان دروازن جي شھر ۽ رکن حق .ينٿجو

28 :8روميون .9

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

. آھن  ويا

صحت   ۽ سائنس
1.200 : 11 - ) طرف   )12زندگي ) (،1جي

آهي،         خيال جو خدا انسان ۽ آهي، خدا زندگي
2.63 :5-11

 . سه       آهي اوالد جو روح انسان ۾ . اٺس ا،ڻسائنس هن      آهن خالصسندسنسب ۽
پهچ                تائين عقل هو ئي نه ۽ آهي، نه ۾ جبلت وحشي وانگر، انسانن اصليت، ڻجي

ا  گذري     ڳکان مان حالتن ذريعو.        وٿمادي آخري ۽ ابتدائي جو سندسوجود روح
قانو.             جو وجود جي هن زندگي ۽ آهي، پيُء جو هن خدا .نآهي آهي 

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 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 جنوري 
زندگي  – موضوع

3.202 : 3-5 ،17-23

جي       ۾ وچ جي انسان ۽ زندگيَء       اڪخدا کي ان آهي، موجود وحدت سائنسي
پيدا     ۾ عمل پورو         ي،ڃو يوڪجي تي سطح عالمي کي مرضي جي خدا ۽

.ڻرڪ گهرجي 

جا    اسان حج و  ڻجٽگه ينهنڏجي ج  نداڌبدران بادشاهي   هنڏويندا جي خدا
 . ايندي   تي زندگي        ڻاڪاڇزمين بدران جي موت رستو سچو و،ٿ يٺو انهنڏته

ظاهر              کي صالحيتن المحدود جي سچ ۽ حد جي غلطي تجربو زميني ريڪ۽
س      و،ٿ کي انسان خدا ۾ ح   يڄجنهن تي .وٿ ئيڏ مرانيڪزمين

4.516 : 4-12

جي       محبت، ۽ سچائي عقل، زندگي، مان      يڪمادي، تخليق جي هن آهن، ديوتا
ج.  اٿ ينٿظاهر  حواسجي     ھنڏ۽ جسماني سائنسجي    يڙوڪاسان کي شاھدي

ماتحت    جي ع       نداسين،ڪحقيقتن ۽ مشابہت سچو اھو کي ھن  سڪاسان ڌھر
. ايندو  نظر

ترتيب     خدا کي شيِء .  و،ٿ ئيڏهر جي     زندگيَء پوِء کان مشابهت پنهنجي
ني        يٿ ئيٿ اسيڪع جي خدا سچائي، ۾ سچائي ۾، جي  يَءڪوجود انهن اڪ۾،

کي        مزاجيَء مستقل ۽ امن پنهنجي .يٿ ئيڏجي
5.487 :3-12

        . 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،

موتس    ي،ٿ ئيٿحاصل  کي . يوڏجنهن آهي   و  ٻڌڻ۽  ڻسڏويندو ڪيڌ۾
   . في       جي دماغ کان مادي تي طور روحاني آهي دائمي  ريزڪٽعيسائيت جي

نقص     جي انهن ۾ و  ٽيڀجي  انمشق . ڪيڌ۾ و   آهي نه   ايلڃسائنس يٿ اٿاهي
ج  رهي    هنڏسگهن، دماغ ا.    وٿته خوفصديون نڙوٻ۽  ڻسڏکي  نڌان ڳانهيَء

موقعو   ٻڌڻکي  .نوڏجو ورجائيندو     عجب اهو ۽
6.376 :10-16

واپرائ       جي رت توهان کي جنهن ضايع   ڻبيوقوف، اعالن   ڻيٿسان ا،ٿ يوڪجو
کي   رت   يڃو ايوٻڌان نه    هنڪڏته زندگي کي       نيڏبه ان ئي نه ۽ هنڪڏآهي

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 ، 2022 ،16 جنوري

زندگي – موضوع

سگهي    کسي ه -        ي،ٿبه ته اهو ۽ آهي، روح زندگي و   يٺس ڪته ۾ ڪيڌمقصد
   . س    عمل، ۽ آهي امر ۽ جي  ٽيڀرتجي   نيڀزندگي فاني   هنڪڏ وڪ۾، نڳربه

نقل           احساسکي جسماني جي زندگيء ۽ هو وهندو .يوڪمان

7.550 : 15-24

ظاهر        رڪف ۾ غلطي جي عمل غلطي وجود.     يٿ ئيٿجي طور جسماني ۽ مادي
غور    مسلسل ختم -    ڻرڪجو ۽ ان        ڻيٿشروعات ۽ زوال، پيدائش، ۽ تي، طور جي

ل      -       کي زندگي روحاني ۽ سچي تي طور جي مرحلن جزوي ۽  ائيندوڪجي آهي،
م     کي معيار جي پيچرو   يءٽاسان جو   هنڪڏجي. وٿ ريڪ۾ وڪزندگي

ه        تيشروعا آهيان مان عظيم پوِء ته آهي، . ڪنقطو جي   آهي هنڪڏافسانو
اها              آهي، نه جنين زندگي ته آهي، مطلب جو صحيفن جيئن آهي، خدا زندگي

 . ه  آهي ه    ڪالمحدود الء ديوتا .نڪنامم ڪآنو بندشآهي  

8.260 : 13-7

ام  ڻرڪحاصل  ائيڱچ ڀسائنسس  ظاهر   انڪجي انسانن  ي،ٿ ريڪکي ۽
مقرر   مڪکي  دريافت    يٿ ريڪتي اهو خدا    ڻرڪته ته وڪچ ريڪ اڇالِء

پر   حاصل     نهنڪآهي؛ خوبي گهربل نتيجا      ڻرڪجي اعلٰي ۽ بهتر جي ڪڍڻ۽
ا     اعتمادي بي تي رو      نهنڪ ثرڪقابليت آزمائشکي جي پرن ۽ يٿ يڪجي

نا   ۾ ب   اميڪشروعات يقيني .يٿ ائيڻکي

ب      انسانن بهتر کي نموني پنهنجي تبديل     ڻائڻکي آدرش پنهنجا ڻرڪالِء
پيدا.        مان سوچن بيمار جسم بيمار موت.    وٿ ئيٿگهرجن ۽ بيماري بيماري،

ا   کان .       نداڌو تيڳخوف پيدا  حالتون اخالقي ۽ جسماني خراب حساسيت آهن
LLيٿ ريڪ.

حاصل        خودغرضي تعليم ۾ ذهن فاني حساسيت خيالن    ئيڪ۽ انهن آهي وئي
جي   ذريعي پا  هنڪڏ وڪجي گفتگو     انهنڏ ڻپنهنجي بابت جسم آهي، ورجندو

روحاني              ندي،ڪ تعليم اها ۽ سان؛ اميد جي درد يا خوشي دائمي مان ان ۽
 . جي     آهي تي خرچ جي ف  هنڪڏترقي ترتيب      رڪاسان لباس۾ فاني يونڏکي

و      اهو ا،ٿ کي فطرت الفاني پنهنجي .يندوڇڏ ائيڃضرور

جسم     هنڪڏجي الِء لذت ملندو      سنداڏ انهنڏاسان درد کي اسان ته آهيون
کي.       موت اسان الِء، زندگيَء غلطي      ولينداڳآهي کي اسان الِء، سچائي آهيون؛

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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برع.      يٿملي  جي ان اسان الِء، . ولينداڳمادو  س،ڪروح ھا  عمل  يڻآهيون ھن
رد   پري.    ريوڪکي کان س     سوڏجسم ۾، محبت ۽ آهنگي، همخوشين،  نيڀسچ

   . س    مزاجي، مستقل اصول جو الفاني سان       يٺ۽ قدمي ثابت کي سوچ سچي ۽
آ         ۾ تجربي پنهنجي کي انهن توهان ۽ جي     يندؤڻرکو، توهان سان تناسب ان

. ۾      قبضي جي انهن جي خيالن

9.289 :1-6

   . انسان      فاني آهي زندگي دائمي مظاهرو جو گناهه   هنڪڏسچائي غلطيَء، به
ا          مان دربدري عارضي جي موت ۽ بيماريَء عقيدت، سگهي، وٿن ريڀ۾

     . ۽          زندگي ته عقيدو اهو آهي زندگي ئي خدا ته سکي نه اهو هو جيستائين
سمجه       کي ان آهن، ۾ جي        ڻحواسجسم تصوير جي خدا کي انسان ته گهرجي

.اڇ تيطور  آهي 

10.324 :7-18

و        الفانييت ۽ آهنگي هم جي انسان نه   ڪيڌجيستائين آهي،  يٿواضح رهي
نه          حاصل کي تصور حقيقي جي خدا اسان .  ريڪتيستائين جسم   ۽ آهيون رهيا

ظاهر   سن   وڪجي ندوڪاهو کي غلطي،     اڇآهي،  اليندوڀان يا هجي سچ اهو
 . تنھن      معاملو يا روح عقيدو، يا واقف     ڻپا يڻھا "ريڪسمجهه سان ھن ۽ ڪکي ر،

  .      ". س   رستو رهو هوشيار ۽ هوشيار هوشيار، رھ ۾ مان     وڌامن جنهن آهي، تنگ ۽
اچي    ۾ .        وٿسمجهه اسان      ۾ جنهن آهي، جنگ سان جسم اها آهي زندگي ئي خدا ته

فتح        کي موت ۽ بيماري گناهه، کان         ڻرڪکي ان يقينًا، پوِء، يا هتي ته يا گهرجي،
سگهو        ڳا پهچي تائين مقصد جي روح اسين .ن،جو زندگي     ۾ خدا يا

11.249 :1-11

قبول      سائنسکي ته تي     ريون،ڪاچو گواهي جي کي   لٻڌعقل نظرين سمورن
۽   ملڪنام يون،ڏ يڇڏ کي   ڪيانڀنمونن ته    يون؛ڏ يڇڏنظرين اچو پوِء ۽

و  ھ  وڪڙھ ٽاسان ھ    وڪڙخدا، اھو ۽ شانداريت  مل،ڪم وڪڙدماغ، پنھنجي
پيدا    نمونا .ريونڪجا

"   خدا ظاهر    "   کي مادي ۽ نر جي تخليق روح.     يوڏ ڻرڪجي کي اسان ته اچو
محسوس     توانائي خدائي آ       ريون،ڪجي ۾ نئينَء جي زندگيَء کي ينديڻاسان

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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نه         نهنڪ۽  تسليم کي طاقت مادي ۽ فاني تباهه   ريونڪبه ريڪجيئن
خوش.     ته اچو .  يونٿسگهي    “ ئي    ” اها آهيون تابع جي طاقتون خدائي اسين ته

.   حقيقت جو     زندگيَء سائنس جي وجود ۽     يوٻ وڪآهي فريب خدا، يا نظريو،
. آهي  افسانوي

12.496 :9-19

س  سک  نيڀاسان .  ڻکي پا      پنهنجو آهي خدا زندگي ته پ  ڻگهرجي مان اڇ: وڇکان
جي     آهيان رهيو گذاري ني  اڪزندگي آهي؟    يڪعظيم ويجهو سچائي  اڇجي مان

مظاهرو         جو طاقت جي شفا جي محبت جي   ريڪ۽ آهيان؟ ائين هنڪڏرهيو
روشن       رستو اهو پوء ته ."   ينهنڏ ملڪم "يندوٿآهي، مي  جا توهان ثابت واتائين

کي       نداڪ انسان سمجھ جي خدا ته.       - ينديڻآ اڇته رکو، الِء هميشه کي سوچ هن
جي         مسيح، القدس۽ روح آهي، خيال روحاني يقين    وڪاهو سائنسي کي توهان

ح    جي شفا مظاهرو   مرانيڪسان، ب   ڻرڪجو قابل خدائي   و،ٿ ائيڻجي جي ان
م       بنيادي، محبت، تي، بنياد جي س  انهون،ٿاصول شامل   سچن نيڀ۽ .وٿ ريڪکي

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

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

قاعدو      هڪ الِء عملن ۽ مقصد

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

_____________________
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