
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،27 مارچ 
تیاصل  – موضوع

مارچ   .2022، 27آچر،

تیاصل—   مضمون

: متن   جو 4:17 یمت گولڊن

ه:    ريوڪتوبه"  بادشاهي جي ."ٿآسمان آهي   ۾

: پڙهڻ  7، 5-3، 1: 21وحي  جوابدار

مون  1 ھ    وڪڙھ وڏٺ۽ ۽ آسمان : يڪڙنئون زمين   پھريون االِءڇنئين جو
. ھئا       ويا گذري زمين پھريون ۽ آسمان

ھ    3 مان آسمان مون ھو،   "وڪجي وٻڌآواز  وڏو وڪڙ۽ جو  سو،ڏچوندو خدا
ما  گ       ھنڻخيمو سان انھن ھو ۽ آھي، ھوندا،      ڏسان سندسقوم اھي ۽ رھندو،
پا   خدا گ   ڻ۽ سان .ڏانھن ھوندو       خدا جو انھن ۽ ھوندو،

س      4 مان اکين جي انهن خدا و.   ندوڪصاف  هاڙوڳ ڀ۽ اتي نه  ڪيڌ۽ موت
روئ     نه غم، نه وري   ،ڻھوندو، ھوندو،   وڪنه ا  وڇدرد گذري  يونڳته شيون

. آھن  ويون
س  سو،ڏ5 نئين   ڀمان لک،.       وٿ ريانڪشيون چيو، کي مون هن اهي  وڇ۽ ته

. آهن     وفادار ۽ سچا لفظ

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 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،27 مارچ

تیاصل – موضوع

جي 7 وارث    نيڀس وٿسگھي  يٿغالب  وڪاھو جو جو.    يندوٿشين هن مان ۽
پ    يندس،ٿخدا  منهنجو هو .يندوٿ ٽ۽

خطبو   جو سبق

بائبل
( 23: 4 یمت.1 صرف ) عيسي

عيسي. . .23

طرف  ( )ڻسڏ )1: 5 یمت.2 2،( 1جي

مي...  1 چ   ڪه سي،ڏکي  ڙُهو تي :هيڙجبل ويو 
تہ          2 چيائين سيکاريو، کي انھن ۽ کوليو، وات پنھنجو ھن ۽

21: 7 یمت.3

چوي    وڪجي وڪهر 21 کي نه        و،ٿمون داخل ۾ بادشاهي جي آسمان رب، رب،
جي.   يندوٿ اھو عمل       وڪپر تي مرضي جي پيُء وڪجي وٿ ريڪمنھنجي

. آھي   ۾ آسمان

( -24: 13 یمت.4 .30جي )

ھ   24 بادشاھت جي تشبيھ   ھوَءڻما يڪڙآسمان پنھنجي   نيڏسان جنھن آھي
س   ۾ :جٻ وٺپوک پوکيو 

ج 25 ت    ھوڻما ھنڏپر ھئا، رھيا ۽     ھنڏسمهي آيو وچ  ڪڻڪسندسدشمن جي
دا  وا   اڻ۾ پنھنجي .ٽپوکي، ويو   ھليو

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 ،27 مارچ 
تیاصل  – موضوع

ج 26 ميوو   تي،ڪن يڦٽ يڦٽ ھنڏپر .ياٿظاھر  ڻپ اڻدا ھنڏت يائين،ڪڍ۽

نو    27 جا واري گھر سائين،      ” رڪسو ته کيسچيائون ۽ ۾    اڇآيا پوک پنھنجي تو
پوِء    جٻ وڱچ پوکيو؟ پيو؟ يٽٽکان  انڪٿنه

اھو     ” 28 تہ چيو کي انھن . يوڪدشمن  نھنڪھن نو  اڇکيسچيو،   رنڪآھي
و      اسان ته چاهين پوِء گ   يڃتون کي ريون؟ڪ ڏانهن

نه       29 ائين نه؛ ته چيو هن ج  ئيٿپر ھنڏت ندا،ڪ ڏگ يونڄاڀاوھين  ھنڏته
گ   سان .ڪڻڪ ڏانھن پوکيندا   به

ته  30 گ  نھيٻاچو گ  ڻيٿ ڏکي ل:       وڌو ڏتائين مان ۾ وقت جي فصل کي نڙندڻ۽
گ "   پھريائين اوھين سا    ريو،ڪ ڏچوندس، کي انھن بن  ڙڻ۽ پر يو،ڍنڳ۾  لنڊالء

گ   کي .ريوڪ ڏانھن ۾    گودام منھنجي

طرف   )23-10: 13 یمت.5 (3جي
و  ھنڏت10 ۾          سٽشاگرد مثالن سان انھن تون تہ چيائونس ۽ الھائي؟ڳ وٿ وڇآيا
جواب    11 کي انھن اھو  ڻاڪاڇتہ  نوڏھن آسمان     نوڏتہ کي اوھان آھي ويو

نہ          کي انھن پر جي، اسرار جي بادشاھت .نوڏواري آھي   ويو
و  االِءڇ12 جنھن کي    ٽجو تنھن و   نوڏآھي، ۽ ائيڻگھ ڪيڌو سٽويندو،

و    جنھن پر جي         ٽھوندي، ويندو ورتو کسي اھو کان تنھن آھي، سٽو وڪنہ
آھي.

۾      ريڪتنھن13 مثالن سان انھن اھي  االِءڇ و،ٿ الھايانڳآٌء نہ   سنديڏجو اٿبہ
نه   ٻڌڻ۽.  سنڏ ن  نداٻڌسان .يڪآھن، آھن   سمجھندا

پوري       14 پيشنگوئي جي يسعيا ۾ انھن ندا،ٻڌسان  ٻڌڻ "ي،ٿچوي  اڪجي ي،ٿ۽
  . ۽   نه سمجھندا نه   سندين،ڏ سنديڏپر .سندينڏ۽

ما 15 بي   ھنڻھنن دل سندن    ارڪجي ۽ سندن     ٻڌڻ نڪآھي، ۽ آھن، بيزار کان
   . اھي   متان آھن بند سان     نھنڪاکيون اکين پنھنجين پنھنجن  سن،ڏوقت ۽

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 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،27 مارچ

تیاصل – موضوع

تبديل        ن،ٻڌسان  ننڪ ۽ سمجھن، سان دل پنھنجي انھن   ن،ڃو يٿ۽ مان ۽
شفا   .يانڏکي

بر 16 اکيون،      تڪپر جون توهان آهن اهي   ڻاڪاڇوارا جا:   اٿ سنڏته توهان ۽
اهي   وڇ ن،ڪ .اٿ نٻڌته

سچ     االِءڇ17 کي اوھان آٌء ني    يترنڪتہ  ايانٻڌ وٿجو ۽ نبين جي ھنڻما ڪئي
شيون        اھي اھي تہ خواھشھئي انھن  ا،ٿ سوڏاوھين  يڪجي سن،ڏاھا پر

.   وڏٺنہ  اھي  ۽ کي    ا،ٿ وٻڌاوھين  يڪجي وٻڌ الھيونڳآھي انھن نه وٻڌپر
آھي.

.ڙپوکيند جٻ وٻڌ ريڪتنھن18 مثال   جو
جو   وئيڪ ھنڏج19 نہ    و،ٿ يٻڌ المڪبادشاھت سمجھي اھو ھنڏت و،ٿپر

ک       وڪجي و،ٿاچي  وڇڙب سو ھو، پوکيل ۾ اھو.  وٿ يڃو يڻسندسدل اھو
کان        پاسي جي رستي کي جنھن .جٻآھي مليو 

جنھن     20 آھي اھو اھو پ  جٻپر حاصل   ھنڳج ريليٿکي آھي   يو،ڪ۾ اھو اھو
قبول      و،ٿ يٻڌ المڪ وڪجي سان خوشيء اھو .وٿ ريڪ۽

پا    انڃا21 پنهنجي هن ج  ڻتائين پر    يلڙ۾ آهي، رهي    وريٿنه الء :وٿوقت
ج  ڻاڪاڇ پيدا     هنڏته ايذاء يا جي  ري،ڪلفظجي   يٿ ئيٿمصيبت هن

ناراض      کي هن ۽ .يوڪطرفان آهي   ويندو
پ 22 کي   ڻاھو جي    وٿملي  جٻمان  نڊنڪجنھن آھي اھو .وٿ يٻڌ المڪ وڪاھو

کي            لفظ فريب، دولتجي ۽ پرواهه، جي دنيا هن هو   يندوڇڪ۽ ۽ آهي،
.يٿ ارڪبي آهي   ويندو

س      23 کي جنھن آھي اھو اھو ۾   يٺپر جي    و،ٿملي  جٻزمين آھي اھو وڪاھو
سمجھي   وٿ يٻڌ المڪ پيدا   و،ٿ ئيڏميوو  ڻپ وڪجي. وٿ۽ و،ٿ ريڪ۽

40, 22, 20-16, 8-5, 1: 10 یمت.6

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 ،27 مارچ 
تیاصل  – موضوع

ج 1 پنھنجن   ھنڏ۽ پا   ارھنٻھن کي کي   ھنڏت يو،ڏس ٽو ڻشاگردن انھن ھن
طاقت     ڪناپا خالف جي کي   ني،ڏروحن جي    ن،ڪڍانھن قسم ھر ۽

شفا         کي بيمارين جي قسم ھر ۽ .ينڏبيمارين

مو  ارھنٻاھي 5 ح   لياڪعيسٰي کين وا  ”   نائينڏ مڪ۽ جي قومن غير نہ  ٽتہ ۾
جي    وڃو سامرين و    نھنڪ۽ نہ ۾ .وڃشھر

و      6 جي گھر جي اسرائيل بني .وڃو انھنڏ نڍر ايلڃپر
و  7 جيئن .ريو،ڪتبليغ  و،ڃ۽ آھي         ويجھي بادشاھت جي آسمان ته آھن چوندا
شفا   8 کي صاف    ھہڙوڪ يو،ڏبيمارن کي جيئرو    ريو،ڪوارن کي ريو،ڪمئل

کي   حاصل:     وڪڍشيطانن توھان ۾ ۾    يوڪمفت مفت .يوڏآھي،

ر    س،ڏ16 کي توهان بگھ  نڍمان مو    نڙوانگر ۾ وچ ريڪتنهن: وٿ ليانڪجي
۽      عقلمند وانگر نانگن ضرر    بوترڪتوهان بي .يوٿوانگر

ما 17 رھجو،    ھنڻپر ھوشيار کي    االِءڇکان اوھان اھي جي ائونسلنڪجو
عبادت   نداڪحوالي  پنھنجن چھب    ۽ کي اوھان ۾ .نداڻھ ڪخانن

ا         18 جي بادشاھن ۽ گورنرن خاطر منھنجي کي توھان يوڪپيش  يانڳ۽
. الء         شاھدي خالف جي قومن غير ۽ انھن ويندو،

ج 19 حوالي     ھنڏپر کي اوھان نہ   ھنڏت ن،ڪاھي اڇ۽  يئنڪته  جوڪخيال
گھ      االِءڇ الھائيندا،ڳ ئي انھيَء کي اوھان اھو جي  نوڏ۾  يَءڙجو يڪويندو

.الھائينداڳاوھين 

آھي           ڻالھائڳجو االِءڇ20 روح جو پيُء جي اوھان پر آھيو، نہ اوھين وارا
۾   وڪجي .وٿ الھائيڳاوھان

جي    22 نالي منھنجي س  ريڪ۽ نفرت   ھنڻما نيڀتوھان پر  ئيڪکان ويندي،
جي  برداشت    وڪاھو تائين .ندو،ڪآخر ويندو    بچايو اھو

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 ، 2022 ،27 مارچ

تیاصل – موضوع

قبول    وڪجي40 کي قبول     وٿ ريڪتوهان کي مون جي  و،ٿ ريڪاهو وڪ۽
قبول    کي قبول     وٿ ريڪمون کي ان مو    وٿ ريڪاهو کي مون ليوڪجنهن

آهي.

(27: 3 یوحنا.7 اي )
نه    جھڪانسان 27 حاصل مان       ريڪ وٿبه جنت کي ان سواء نوڏسگهي،

.يڃو

طرف   )12، 10، 8، 6: 5 یمت.8 (2جي
جي   اڳاڀس6 ُاھي ُا  ڃُا يڪآھن پوِء،     اڃ۽ کان سچائيَء اھي االِءڇآھن جو

.رجيڀ ويندا 
: تڪبر8 خالص      ۾ دل آهن کي     ڻاڪاڇوارا خدا اهي .سنداڏته

جي    تڪبر10 اھي آھن :  يڪوارا الِء       انھن آھن ويا ستايا خاطر انصافجي
. آھي    بادشاھت جي آسمان

خوش    يو،ٿخوش 12 بيحد و      االِءڇ يو،ٿ۽ اجر جو توھان ۾ آسمان .وڏجو آھي 

صحت   سائنس۽
1.275 :10-14

هج     سائنس۾ جي سمجه      ڻان کي ترتيب ۽ حقيقت خدا    ڻجي کي توهان الِء،
شروع     سان حساب س    ڻرڪجي جيئن ته . جههڪ ڀگهرجي روح،    آهي ۾ حقيقت

ه    پيار، سچائي، گ    ڪزندگي، سان حيثيت جا -    ،ڏجي خدا .تابيڪ۽ آهن   ناال
2.7 :13-18

.         نڙسوچيند نظام،      معزز وقتجي ۽ آزاد کان عقيدن سچ، آهي ويو اچي وقت جو
پور   جي دست  ٽانسانيت سرد.       وٿ ئيڏ ڪتي ماديتجي ۽ اطمينان مان ماضيَء

خاتمو    جو .    يٿروايتن ها   جهالت جي خدا آهي .يڻرهيو آهي      نه قدم الِء ايمان
3.95 :19-22 ،28-32

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 ،27 مارچ 
تیاصل  – موضوع

وا    جي علم کي      اريڌاسان خاتمي جي غلطي ته وڇ ا،ٿ يونڪ ارڪليڀ۽
جو       ان به کي ايجادن چاهيون     ڻهج ينهنڏانساني اسان ۽ اهو  اٿگهرجي، ته

ذريعي       ينهنڏ جي حقيقت خدائي سائنس، .ئيٿ اميابڪمسيحي

۾    بيوقوفيَء وهم نن  ل،ٿاڦجي آهي،      ڻپڍدنيا رهي سمهي ۾ پينگهي جي
خواب   نڪالڪ .       سنديڏجا ظاهر  کي حقيقتن جي احساسوجود مادي رهي
سچائي.         ريڪ وٿن ابدي کي شعور انساني احساس روحاني .وٿ ائيڌو انهنڏپر

4.109 :32-7

جون   روح           - يٽروح ، علم ، موجودگي سموري ، مطلق قادر حقيقتون، عظيم
مال   نيڀس جو کي   يڄس ،ڪطاقتن هميشه - ،ڙندڪهٺسائنسکي   نيڀس ،ڻرڀخال

حقيقي          معاملو ته آهي تضاد جي عقيدي ان ابدي.  وٿسگهي  يٿالِء اهي
وجو            ابتدائي تي طور حقيقتجي روشن جي تخليق جي خدا کي دحقيقتون

جي    يون،ٿ نڪظاهر  هن ۾ سندسح    يوڪ جههڪ وڪجنهن اهو جي متڪآهي
بيان   يءڪني .يوڪسان آهي   ويو

3( -ڀس )24: 5.472

.  ڀس جي            اھو ابدي ۽ آهنگي هم آهي، ۾ سندسمخلوق ۽ خدا پيدا وڪحقيقت
چ  وٿ ريڪ س    وڱسو اھو ۽ بيماري،  ريڪتنهن.  وٿ اھيٺ جھڪ ڀآھي، گناهه،

خوفنا       اها حقيقت واحد جي موت الِء      ڪيا انسان حقيقتون ته آهي حقيقت
اچن    نظر ل        يون،ٿحقيقي جي انهن خدا جيستائين تي، عقيدي کي يرڪغلط

آھن،.     يڇڏ ريڪ ختم نہ سچا . ڻاڪاڇاھي اسان      آھن نہ جا خدا اھي تہ
بي            رسچنڪ سموري جي جسم يا ذهن فاني ته آهيون سکندا سائنس۾

ه  س            ڪترتيبي ئي نه ۽ آهي حقيقت ته نه ۾ جنهن آهي، پ،ڻاڃوهم
ه   ڪيڻجيتو ۽ اچي   ائيڙجهڪحقيقي .يٿنظر
6.335 :27-31

 . آهي          ابدي خدائي، الفاني، بدل، بي آهنگ، هم روحاني، غير  اڪحقيقت به
نه         ابدي يا آهنگي هم حقيقي، شيِء .    يٿروحاني موت  ۽ بيماري، گناهه، سگهي

هج          تضاد جي حقيقت ۽ آهن، ضد فرضي جا .ڻروح گهرجن 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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7.186 :11-5

ه  آهي،   ڪبرائي .  ڻاڪاڇنفي اهو        آهي موجودگي غير جي سچائي اها جھڪته
آهي،    نه اهو   ڻاڪاڇبه .   نهنڪته حقيقي      غير اهو آهي موجودگي غير جي شيء

پيش         ڻاڪاڇآهي،  کي موجودگي غير جي خدا اهو و  ڀس و،ٿ ريڪته ڪيڌکان
س   ۽ و  ڀطاقتور سک.    ڪيڌکان کي انسان طا      ڻهر نه ۾ برائي ته آهي قتگهرجي

. حقيقت   نه ۽

.   ائيڇڙب چوي    اهو آهي بخود ه: " وٿخود س    ڪمان آهيان، ادارو تسلط وٺحقيقي
."  شیب هن   حد ختم        ڙوڪاز کي برائي جي طرح هر .  ڻرڪکي جي  برائي گهرجي

پا   طاقت تباهه   ڻواحد .  ڻرڪکي اهو  ني  هنڪڏآهي ه  يَءڪبه به  ڪجو ذرو
ن  . ريڪ وٿتباهه ني  تباهه   يڪسگهي هر     ڻرڪکي جي برائي وششڪجي

برائي     اميڪان صرف ۽ سزا   ڙندڪآهي، مدد   ڻيڏکي هنڪڏجي. يٿ ريڪ۾
سا    اختالفجي تسليم       يڳاسان الِء آهنگيَء هم کي ته ا،ٿ ريونڪحقيقت
م    جي اسان .انٿاختالف جو          آهنگيَء هم جيترو آهي، دعوٰي دائمي ئي ايتري

. هنڪڏجي جي           آهي امر ئي اوتري به برائي آهي، حقيقي جيترو هنڪڏبرائي
ه      وتم امر آهي، حقيقي وانگر . ڪزندگي جي   آهي جي   هنڪڏافسانو درد درد

آهي،      حقيقي وانگر موجودگي هج   نهيٻغير امر .  ڻکي جي  ۽ ائين هنڪڏگهرجي
هج      نه آهنگي هم ته، قانون   ڻآهي .وٿسگهي  يٿجو

پا   ذهن اهو       ڻفاني يا آهي، خبر بي پا  هنڪڏکان .وٿن يٺڳکي  ڻبه سگهي 
ذهن   هنڪڏجي بهتر   وٿ يڻاڄفاني بهتر   ي،ٿ يئنڪته اهو.   يندوٿاهو ته جيئن
سواِء   ڻپا رکي     نهنڪکان يقين تي ۾      و،ٿشيِء حيثيت جي ديوتا معاملو اهو

آهي،.          وٿرکي  رهيو پرست بت ئي کان شروع ذهن رکي  عبودنم ينٻانساني کي
ه  وٿ و   ڪ۽ کان .ڙيندڃم ڪيڌذهن آهي 

س           جيئن اهي آهن، سمجھندا نه به کي وجود فاني انسان ۽   ڻڻاڄ ڀته ذهن واري
کان     مخلوقات جي .يتراڪهن هوندا   جاهل

8.122 :1-7

ا     ثبوت حواسجو رد       ريڪ ثرڪجسماني کي وجود سائنسجي ريڪحقيقي
اه  و،ٿ ت  يءڙ۽ را  رارڪطرح کي -     و،ٿ ريڪپيدا  ڄجو موت ۽ بيماري گناهه،

تفويض     ڻرڪظاهر  کي طاقت حقيقتون،     ؛ڻرڪواري عظيم جون زندگيَء پر
هن          جي غلطين آهن، ويون سمجھيون تي طور ش  يڊنٽڪصحيح ينڏ ستڪکي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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رد    نڙوڪجي  هنان يون،ٿ کي کي     يون،ٿ نڪشاهدن بادشاهي جي آسمان ۽
ح       يون،ٿ نڪظاهر  حقيقي جي همراهيَء تي زمين .مرانيڪيعني

9.590 :1-3

        . ا   تسلسل؛ جو آهنگيَء هم سائنس۾ ديوي بادشاهي جي ۽  ،ڻاڻڄآسمان ابدي،
. آهي            عظيم روح جتي ماحول، جو روح دائري؛ جي ذهن مطلق قادر

10.242 :9-14

ھ  آسمان    وڪڙاتي آھي کي       ،ٿهم انھن،ڏرستو اسان سائنس۾ االئي مسيح ۽
رستو   نه   اڪ يٻاها.  وٿ يکاريڏاھو -   ڻڻاڄحقيقت جو  زندگيَء وبهڪ يوٻآهي

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

11.503 :9-15

 . حقيقت       -       آهي بنياد جو ابديت ۽ جنت آهنگي، هم روحاني خيال ۽ اصول خدائي
.   ائناتڪجي  جو     غلطي آهي نامعلوم مادو ن     وڪ۾، داخل اتي تصور .ئيٿ وٿبه

جو     خدا سائنس، چوي        الم،ڪديواني کي اونداهيَء تي منهن جي و،ٿغلطيَء
س”  “       جههڪ ڀخدا روشني  جي محبت موجود هميشه ۽ روشن  ائناتڪآهي، کي

.يٿ ريڪ
12.560 :11-19

و            جي وجود ۽ آهي، محبت خدائي احساسالء، انساني معجزو، يڏعظيم
حاصل             خيال صحيح جو بادشاهي جي آسمان ۾ انسان ته آهي اهو ضرورت

.   ڻرڪ مقصد  اهو نه    هنڪڏالء پهچي ج  وٿبه پنهنجي  هنڏسگهي اسان
نفرت   يسريڙپا تفريح      نهنڪيا  اٿ ريونڪکان سان اندازي غلط نداڪجي

کي    جنهن آواز   المڪپنهنجي  خداآهيون مقرر   ڻيڏکي . يوڪالِء ان يهر،ٻآهي 
اسين             سواء، احساسکان صحيح جي خيال واري نظر ترين بلند هنڪڏجي

ن      سمجهي کي اصول خدائي .اٿبه سگهون 

13.291 :13-18
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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

ذاتجي    . "اڪپنهنجي     "   "      ، آهي ۾ قبضي جي ذهن جي رب پر آهي، نه صداقت به
.وٿچوي  تابڪجيئن 
صرف 27: 14.207

حقيقتس   .نيڀروحاني آهي      حقيقت سائنسي ۾ شين

15.372 :14-17

م  هنڏج تي   ملڪانسان مظاهرو    رسچنڪطور هو ندو،ڪسائنسجو
.     يٿ ملڪم گناهه  ته نه هو ريڪبرداشت  کڏنه  و،ٿسگهي  ريڪويندو

ئي   و،ٿسگهي  تابع    نهنڪنه جي قانون      وٿسگهي  يٿمعاملي جي خدا ئي نه ۽
نافرماني   مالئ    ريڪتنھن. وٿسگهي  ريڪجي ۾ آسمان .نڪھو ھوندو   وانگر

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 

هڪقاعدو      الِء عملن ۽ مقصد
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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   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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