
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،17 جوالء 
دگ�ي�  – موضوع ن�� ز�

جوالء   .2022، 17آچر،

زندگي—   مضمون

: متن   جو 3: 3 ولوسينڪ  گولڊن

گ"        سان مسيح ۾ خدا زندگي جي ."يلڪل ڏتوهان آهي 

: پڙهڻ  16، 15، 4-1: 7عبراني جوابدار

ميلچيسيد  1 الِء س    ،ڪھن بادشاھ، جو م  ڀسالم پادري،   اھينٿکان جو خدا
مو       وڪجي کان قتل جي بادشاھھ سان کيس  ئي،ڪمالقات  نديٽابراھيم ۽
.نيڏ تڪبر

پ  2 کي س  ڻجن جو    ڀس. نوڏحصو  ھونڏجو  نيڀابراهيم تفسير پهرين کان
جي            بادشاهه، جو سليم پوِء کان ان ۽ بادشاهه، جو صداقت وڪبادشاهه،

بادشاهه؛    جو امن آهي،
نه         3 سواِء، کان اوالد سواِء، کان ماُء پيُء، نه   ينهنڏبغير شروعات، جي

پ   جي وانگر      ي؛ڙاڇزندگيَء فرزند جي خدا . يوڪپر ه  ۾  ڪويو پادريَء
رهي   .وٿمسلسل

ما   ريوڪغور  يڻھا4 اھو مال       يتروڪ ھوڻته به ابراھيم کي جنھن ھو، عظيم
جو   .نوڏحصو  ھونڏغنيمت ھو 

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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ا  15 اھو :    روڌپ ڪيڌو اڃ۽ ميلچيسي  ته الِء انھيَء پوِء    ڊڪآھي کان مثال جي
پيدا   يوٻ وڪڙھ يو،ٿپادري

ح     وڪجي16 جسماني آهي، ويو ه       مڪبنايو پر نه، پوء کان قانون ڪجي
. پوء      کان طاقت جي زندگي المحدود

خطبو   جو سبق

بائبل
28: 12امثال .1

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

10-5: 36زبور .2

پال   5 اي رحمت، .    ھار،ڻتنھنجي وفاداري    تنهنجي ۽ آھي ۾ تائين رنڪڪآسمان
. آهي  پهچندي

و  6 صداقت .    نڏتنھنجي و    تمام فيصال تنهنجا آھي وانگر : اڏجبلن اي  آهن
. آهين        بچائيندو کي جانور ۽ انسان تون خداوند،

! وڏيڪ7 تنھن        خدا اي شفقت، تنهنجي آهي شاندار ارٻجا  ھنڻما ريڪنه
جي    پرن .اٿ نڪ روسوڀ ٺھي انوڇتنھنجي

جي    8 گھر تنھنجي گھ  ٿڌُاھي .     وڻمان پنھنجي   کي انھن تون ۽ ھوندا راضي
. پيئندين     مان درياَء جي خوشين

و  االِءڇ9 توھان :    ٽجو اسين     ۾ روشنيَء تنھنجي آھي چشمو جو زندگيَء
.سنداسينڏروشني 

جي         10 رکو جاري مھرباني جي پيار پنھنجي تي انھن کي   يڪاي نڻاڄتوھان
س.      اٿ ۾ دل سچائي تنھنجي .ريلڌ۽ الء 

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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17، 16: 90 زبور.3
جي      ئي،ٿظاھر  انھنڏ انھنٻتنھنجي  مڪتنھنجو 16 انھن شان تنھنجو ارنٻ۽
.انھنڏ

17     : ھ          جي اسان تون ۽ ھجي تي اسان حسن جو خدا خداوند جي اسان نٿ۽
قائم    مڪجو  تي ه.    رڪاسان جي اسان قائم    مڪجو  نٿها، کي ان توهان
.يوڪ

24-21، 18: 5پيدائش .4

ھ  18 يارد کيسحنو      ھٻسؤ  ڪ۽ ۽ رھيو جيئرو .يوٿپيدا  ڪسال
حنو 21 جي    ڪ۽ سالن پيدا    مارڄپنجاهه متوسلح .يوٿ۾،

حنو 22 گ   ڪ۽ سان پيدا          ڏخدا متوسلح کي ھن پوِء کان جنھن رھيو يوٿھلندو
پ     يٽ کيس ۽ سال، .ياٿپيدا  يئرڌ۽  ٽسؤ

حنو 23 س  ڪ۽ .يٽ ينھنڏ ڀجا ھئا     سال پنجاھ سؤ
حنو 24 گ   ڪ۽ سان . ڏخدا ھو      نه اھو ۽ .ڻاڪاڇھليو، ورتو     کيس خدا ته

17-14: 11 ايوب.5

ھ   ھنڪڏجي14 تنھنجي ب        ٿگناھ ۽ رک، پري کي ان آھي، پنھنجي  ائيءڇڙ۾ کي
رھ   ۾ .يوڏنه  ڻخيمن

م        وڇ15 داغ بي منھن پنھنجو تون پوِء قدم.    ندينڪ يٿته ثابت تون ها،
نه    ۽ :نديڊڄرھندين،

ياد           وڇ16 کي ان ۽ وساريندين، کي مصيبت پنهنجي تون جيئن ندينڪته
.وٿگذري  يڻپا

ا   17 عمر تنهنجي و  ڱڻ۽ .  ڪيڌکان چم   تون هوندي صبح  ندين،ڪصاف تون
.يندينٿوانگر 

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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20، 19، 14-11: 30 استثنا.6
ا   11 جو الِء ح   ڄانھيَء توکي توکان   و،ٿ يانڏ مڪآٌء ن   جھوڳاھو آھي، يڪنه

. آھي  پري
ته         12 چوين تون جو آھي، نه ۾ آسمان آسمان    يرڪاھو الِء انھنڏاسان

و    ھندو،ڙچ اسان اھو اھو    يندو،ڻآ ٽ۽ اسين عمل     يٻڌته تي ان ۽ سگھون
ريون؟ڪ

تہ         ڊسمن يڪن13 چوين تون جو آھي، پار ُان سمن   يرڪجي الِء پار ڊاسان
و  ريڪ اھو     يندو،ڻآ ٽاسان اسين جيئن ائين    يٻڌتہ ۽ ريون؟ڪسگھون

۾،              14 دل تنھنجي ۽ ۾، وات تنھنجي آھي، ويجھو تمام جي توھان لفظ اھو پر
تون     ته الِء .رينڪانھيَء

س     19 کي زمين ۽ آسمان هن   وٿ يانڏمان ر     ينهنڏته خالف جي توهان ڊارڪکي
ا     يو،ڪ جي توهان مون لعنت       يانڳته ۽ نعمت موت، ۽ آهي، ئيڪزندگي
چون  ريڪتنهن جو      يو،ڊزندگي توهان ۽ توهان :وٿسگهي  يٿجيئرو  جٻته

پيار         20 سان خدا پنھنجي خداوند تون تہ الِء تہ    رين،ڪانھيَء الِء انھيَء ۽
م   آواز ج    ين،ڃسندس سان انھيَء زندگي   االِءڇرھين،  يلڙ۽ تنھنجي اھو جو

تنھنجي    ۽ مل       گھائيڊجي  ينھنڏآھي، انھيَء تون تہ الِء انھيَء ۾ ڪآھي،
    . ابن       جي توھان ھو کنيو قسم خداوند جو جنھن ابراھيم، ،کي نڏاڏرھن،

يعقوب    ۽ کي   انھن،ڏاسحاق .ڻيڏانھن الء 

طرف   )36، 35، 3-1: 12 یوحنا.7 ( - 44،( 1جي طرف  )50، 49، 47هو ) :(جي

کان     1 فصح عيد عيسٰي ھو،     بيت ڳا ينھنڏ ھڇپوِء لعزر جتي آيو، ۾ عنياہ
.وڪجي جياريو         مان مئلن ھن کي جنھن ھو، مئل

کيسماني    2 ھنن مار.  نيڏاتي ھ     ئي،ڪخدمت  اٿ۽ مان انھن لعزر ھو وڪڙپر
وي   ڏگ سڻسا وڪجي تي .وٺميز ھو 

ه  3 مريم ک     ڊنارڪاسپي ڊپائون ڪپوِء عطر قيمتي تمام جي  يڻجو عيسٰي
ل   تي بوَء            ايوڳپيرن جي عطر گھر تہ ُاگھيا، پير سندس سان وارن پنھنجن ۽

.رجيڀسان  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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ا      ”35 تہ چيو کي انھن عيسٰي و     وريٿ اڃپوِء اوھان روشني تائين .ٽدير آھي 
و     اوھان جيستائين رھو اچي،       ٽھلندا تي اوھان اونداھي متان آھي، روشني

جي االِءڇ نہ       وڪجو اھو آھي ھلندو ۾ ھو   يڻاڄ وٿاونداھيَء انھنڏيڪته
ويندو.

و  36 اوھان آ      ٽجيستائين ايمان تي روشنيَء آھي، تہ   يو،ڻروشني الِء انھيَء
جا    روشنيَء .يوٿ ارٻاوھين

آ    وڪجي44 ايمان تي آ         و،ٿ يڻمون ايمان تي انھيَء پر نه، تي مون وٿ يڻسو
مو    کي مون .ليوڪجنھن آھي 

جي 45 کي   وڪ۽ کي    وٿ سيڏمون ان مو    وٿ سيڏسو کي مون ليوڪجنھن
آھي.

جي          46 تہ الِء انھيَء آھيان، آيو الِء روشنيَء ۾ دنيا آ    وڪآٌء ايمان تي ي،ڻمون
. رھي     نہ ۾ اونداھين سو

جي 47 نه    ي،ٻڌ الھيونڳمنھنجون  ھوڻما وڪ ھنڪڏ۽ يقين ان  ري،ڪ وٿپر مان
نه    سزا فيصلو     االءڇ يندس،ڏکي کي دنيا آء پر     ڻرڪجو آھي، آيو نه الء

بچائ   کي .ڻدنيا الء 
نه       ڻاڪاڇ49 ۾ باري پنهنجي مون .     الهايوڳته کي  مون جنھن پيُء پر آهي

ح     ليوڪمو کي مون تنھن کي     نوڏ مڪآھي، مون تہ ۽  ڻچو اڇآھي گھرجي
.ڻچو اڇ گھرجي 

مان  50 سندسح   وٿ انڻاڄ۽ :مڪته آهي    زندگي دائمي

41-36: 9اعمال .8

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

ھئي.

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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انھن   37 اھو :   يو،ٿ۾  ينھنڏ۽ غسل        کي جنھن ويو مري ۽ ھئي، بيمار هوء جو
کيسھ   يئي،ڏ .مريڪ يڪڙانھن رکيو   ۾

شاگردن         38 ۽ ھو ويجھو جي يافا ته جيئن آھي،     وٻڌلدا اتي پطرس ته ھو
عرض   ليائون،ڪمو ھوڻما هٻ انھنڏھن  ريڪتنھن و   يائونڪ۽ ھو ڻاچ نٽتہ

نہ    دير .ريڪ۾

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، ۽.     ٿچيو، کوليون اکيون هوَء پوِء

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

س   کي پيش    ي،ڏبيواھين .يوڪکيسجيئرو

14-12: 92زبور .9

و   ريلڌس12 جي و  ڻکجيَء و:      نداڌوانگر وانگر ديودار ۾ لبنان .نداڌھو

در             يڪجي13 جي خدا جي اسان سي آھن ويا پوکيا ۾ گھر جي ۾ ارٻخداوند
پوکيندا.

ا 14 پو  اڃاھي آ   ھائپڙتائين ميوو .لهاٿ۽  لهاٿاهي.  ينداڻ۾ هوندا 

صحت   ۽ سائنس
1.394 :28-29

رک    ياد کي .ڻاسان آهي            مطلق قادر خدا اهو ۽ آهي، خدا زندگي ته گهرجي
2.246 :27-31

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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     . معلوم   اهو کي اسان آهي ابدي شروع      ڻرڪزندگي مظاهرو جو ان ۽ گهرجي،
.   ڻرڪ ني  ۽ زندگي .       يڪگهرجي جي   وجود پنهنجي اسان پوِء ته اچو آهي الفاني

تبديل              ۾ تسلسل ۽ تازگي محبت، بجاِء جي بالغت ۽ عمر کي .ريونڪنظرين

طرف  ) 18-20: 3.249 (1جي

سا    " وانگر، مسيح آهي، ."   ،ڄا الهه،ڪ ئيڳزندگي وقت    ۽ تنظيم الء هميشه ۽
سان    زندگيَء .وڪجو ناهي    واسطو به

4.584 :1-2 ،4-8

.ينهنڏ خيال.           روحاني جو محبت ۽ سچ روشني، روشني؛ جي زندگي

غائب           وقت ۾ روشني جي سمجھ روحاني شيون احساسجون وينديون يٿ۽
ماپ           کي وقت مطابق ماپ جي وقت ذهن ۽ .وٿ ئيٿظاهر  وڪجي وٿ ريڪآهن،

ظاهر   جو   ڻيٿهي ."ينهنڏخدا هوندي   "    نه رات اتي ۽ آهي،
5.245 :32-6

نه   ئي    يوٿشروع  هنڪڏالمحدود نه جي.    يندوٿختم  هنڪڏ۽ ان ۽ ذهن
نه    هنڪڏکي  ڪجڙجو فنا .  ريڪ وٿبه پن  انسان برائي   ولمڊسگهجي آهي، نه
چ  جھول             ائي،ڱ۽ ۾ وچ جي موت ۽ زندگي صحت، ۽ بيماري غم، ۽ .ڻخوشي

صالحيتون      جون ان ۽ . رنڊئلينڪزندگي آهن      وينديون ماپيون نه املڪسان
ال  جي   فاني۽ .ڙاهيندٺانهن آهن     مثال ابدي جي

6.246 :10-26

کي         جوانيَء اندازو جو زندگيَء کان سالن بدصورت    وٿ ريڦشمسي کي عمر ۽
چم.     وٿ ائيڻب جو سچائي ۽ گ    ڙندڪفضيلت سان وجود مردانگي. وٿرهي  ڏسج

جي      آهي، منجهند ابدي جي له  وڪان .   ڻسج ۽     جسماني جيئن آهي نياز بي کان
احساسختم       عارضي جو خوبصورتي روشن     يٿمادي، جي روح آهي، يويندو

گ       سان جالل فاني غير ۽ روشني      ڏروشن احساستي واري .ڻيٿجذبي گهرجي 

ر   هنڪڏ عمر .اٽيڊتاريخي.  ريوڪنه  ڊارڪبه آهن        نه حصو جو وسيع الِء هميشه
مر  ڻمڄ خالف      يبلٽ ائيمٽجو  ڻ۽ عورتجي ۽ سازشون  يتريونڪمردانگي ئي

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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س.  ماپ     ينٺس نيڀآهن کي شين خوبصورت محدود   ڻ۽ کان   ڻرڪ۽ غلطي جي
انسان   ۽   يههٽسواِء، و  ههڏسال اندوز   ڪيڌکان ا  يندوٿلطف پنهنجي ائينت اڃ۽

     . سن      جي دماغ امر انسان، رکندو برقرار وعدو ۽ تازگي هميشه ال،ڀجوش،
  . ايند    هر آهي عظيم ۽ ح  ڙخوبصورت ظاهر      مت،ڪسال تقدسکي ۽ ريڪحسن،

.وٿ

7.247 :13-30

ه        پنهنجي آزاد، کان زوال يا عمر . ڪامرتا، الفاني   -    روشني جي روح آهي، شان
جي         آهن، نمونا احساسجا روحاني عورتون ۽ ذريعي   ملڪم يڪمرد جي ذهن

ع         اهياٺ جي تصورات اعلي جي انهن ۽ آهن نيڀس يڪجي اٿ نڪ اسيڪويا
کان    احساسن .اهرٻمادي آهن 

.   نرمي سمجه       کي انسانيت آهن آزاد کان مادي فضل ا  ڻ۽ جون    ڳکان ان ئي ۾
    . ه  جي زندگيَء خوبصورتي آهن جي   ڪخاصيتون آهي، الِء  اڪشيِء هميشه

رهي     ۾ ذهن ش   يٿابدي اظهار، ني     وڪخا ل،ڪ۽ سندس ۾ رنگ جي يَءڪ۽
ظاهر    کي جي.     يٿ ريڪخوبين آهي ئي محبت رنگن   يڙپنک اڪاها بيشمار کي

نظرون       ي،ٿ رنگيسان  ۾ شعاعن گرم جي خوبصورتيَء  رڪڪ ي،ٿ ئيڏسج کي
آراسته   مانڪجي  روشن        ي،ٿ ريڪسان سان جواهرن جي تارن کي ريڪرات
سان    رتيَءڌ۽  ي،ٿ پيار .يٿ يڍڪکي

جا   هوَءڻما سينگار، غريب         دارڪچم رتا،ڳجا جا حسن جي زوال ۽ عمر ابدي ۽
. آهن  متبادل

8.243 :30-6

  . ه         اهي آهن نه ميوا جا زندگيَء موت ۽ گناهه کي   ايونڙجه ڪبيماري، جن آهن
تباهه   متحر   مالڪ. يٿ ريڪسچائي کي س.    ريڪ وٿن ڪعيب خدا ته وٺجيئن

س   ۽ ن           نيڀآهي پيدا خرابي جسماني يا اخالقي هو آهي، بنياد جو ري؛ڪ وٿشين
ه      يڙاه ريڪتنهن  پر آهي، نه حقيقي ج    ڪخرابي غلطي آهي، .ووهم سراب 

ظاهر        کي حقيقتن عظيم انهن سائنس يسوع.     يٿ ريڪخدائي تي بنياد جي انهن
مظاهرو    جو نه    هنڪڏ يو،ڪزندگي خوف ئي    يوڪبه نه ش  نهنڪ۽ ۾ لڪبه

فرمانبرداري    جي .ئيڪغلطي

9.245 :30 - ) 31زوال )

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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ه...                پر آهي، ضرورت فطرتجي ئي نه ۽ آهي، نه مطابق جي قانون وهم ڪزوال
آهي.

10.407 :21-28

و   "   هنڪڏجي يادگيري پنهنجي مون چوي، "  يوڇڏ ائيڃفريب جي  ان آهي،
جي.   ريوڪمخالفت  في  اڪدماغ و  ريڪٽبه س.   ائجيڃنه وجود ڀسائنس۾،

م   روحاني، .   مل،ڪدائمي، م      ته اچو آهي هموار ۾ عمل توهان  ملڪهر نموني
  . جي           سوچ بدران جي مخالف بدعنواني جي ان هجي موجود ۾ سوچن جي

آ      ۾ روشني کي روحانيات آ     يندوڻهي دماغ االئي ۽ نه   يندوڻآهي، زندگي آهي،
. ۾     شعور جي توهان موت،

11.289 :1-4 ،14-20

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

. آهي        زندگي ئي خدا ته سکي نه اهو

غالب        حقيقت سچ، يا مسيح، ته آهي ا   وڪچ يٿاها ۽ غالب    اڃآهي تي موت به
"  وٿاچي  ه "   پر ، بادشاهه جو کي      ڪدهشتگردن جنهن غلطي، يا عقيدو، فاني

تباهه        سان ثبوتن روحاني جي زندگي ظاهر.      وٿ ريڪسچائي اهو مان ان ئيٿ۽
جي  وٿ اچي      وڪته نظر موت کي ه  وٿحواسن آهي،    ڪاهو وهم ته ڻاڪاڇفاني

حقيقي     ۽ انسان جو    ائناتڪحقيقي موت .وبهڪالِء ناهي   عمل
12.214 :5-8

ا         هنڪڏجي کان حواس مادي جي هن تصور جو محدود   ڳاينوچ تائين ثبوتن
هو     ته ها، گ  "  هنڪڏهجي سان خدا "  ڏبه نه  دائمي     يٿهلن ئي نه ۽ سگهيا،

هدايت      ۾ مظاهري جي .ئيڪزندگي وئي 

13.376 :10-16

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

ه -        و،ٿسگهي  ته اهو ۽ آهي، روح زندگي و   يٺس ڪته ۾ ۽  ڪيڌمقصد زندگي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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   . س  عمل، ۽ آهي جي  ٽيڀرتجي   نيڀامر ر   هنڪڏ وڪ۾، فاني وهندو نما نڳبه
نقل         احساسکي جسماني جي زندگيء ۽ .يوڪهو

14.206 :25-31

الِء   اڇ موت    وڪانسان يا ش    و،ٿسگهي  يٿجنم روحاني جي مثال؟  لڪخدا ۽
مو       موت ۽ بيمار بدران جي تباهه     ،ڻلڪخدا کي انهن کي   و،ٿ ريڪهو روشنيء ۽

س.      وٿ ريڪامر  دماغ المحدود ۽ مطلق س  اهيوٺکي  نيڀقادر .نيڀ۽ آهي    شامل ۾
نه     غلطي دماغ درست        ندوڪهي کي انهن ۾ بعد ۽ کي.   ٿ ريڪآهي انسان خدا و

مر  ،ڻيٿبيمار  ،ڻرڪگناهه  .ڻيا ناهي    سبب جو
15.492 :3-4 ،7-12

ف    الِء استدالل ا  رڪصحيح ه  يانڳجي هج  ڪفقط يعني  ڻحقيقت گهرجي،
. وجود  روحاني

.  يزگي،ڪپا ڻهج ا     اهو آهي امر آهنگي، ثابت    ڳهم ئي جو    وڪچ يٿ۾ ان ته آهي
نن  بلند            يڍعلم، کي معيار اخالقي ۽ جسماني جي انسان به، ۾ گهيڊ ندو،ڪدرجي
پا   ائيندو،ڌو مارڄ کي بلند   ڪشخصيت آخر   يَءڙاه. ندوڪ۽ ترقي ارڪطرح
ختم    نيڀس کي آ      يندي،ڇڏ ريڪغلطين ۾ روشني کي امرتا .ينديڻ۽

16.496 :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 پوء ته ."    ينهنڏ ملڪم "يندوٿآهي، ث  ميوا جا توهان نداڪ ابتتائين

کي       انسان سمجھ جي خدا .       - يندوڻآ اڇته ته  رکو، الِء هميشه کي سوچ هن آهي
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
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صفحو 11 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،17 جوالء 
دگ�ي�  – موضوع ن�� ز�

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
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.
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آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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