
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،15 مئي 
الفاني    – موضوع ۽ فاني

مئي   .2022، 15آچر،

الفاني  —   مضمون ۽ فاني

: متن   جو 6:23روميون   گولڊن

". آهي"             زندگي دائمي ذريعي جي مسيح عيسى خداوند جي اسان تحفو جو خدا

: پڙهڻ  6-1: 23زبور جوابدار

ري  1 منهنجو .ارڍرب چاهيندس     نه مان آهي؛
لي      2 ۾ چراگاهن سائي کي مون کي:    وٿ ائيٽهو مون رسانڀجي  يڻپا ڙرندٻهو

.وٿ يٺو
بحال     3 کي روح منهنجي خاطر:       وٿ ريڪهو جي نالي پنهنجي کي مون هو

پهچائي     يَءڪني تي راهن .وٿجي
جيتو 4 پا    ڪيڻها، جي موت هالن     يڇمان مان وادي به نهنڪمان  و،ٿجي

نه    کان گ     وڇ: ندسڊڄبرائي سان مون تون .  ڏته ل  تنھنجي ۽ ٺآهين
ل  تسلي     ٺتنھنجي کي مون .اٿ ينڏاھي

ا       5 منهنجي ۾ موجودگي جي دشمنن منهنجي تيار   ڪه يانڳتون :رڪميز
م   منهنجي مسح     يٿتون سان تيل ختم.    رڪتي پيالو .يٿمنهنجو آهي   ويو

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 ،15 مئي

الفاني   – موضوع ۽ فاني

ني 6 پيروي     يڪيقينًا منهنجي رحمت س    نديڪ۽ جا زندگي ڀمنهنجي
.ينهنڏ رهندو:          ۾ گهر جي رب الِء هميشه مان ۽

خطبو   جو سبق

بائبل
( 16: 3 وحنای.1 ( ، 17خدا

پيار     16 ايترو کي دنيا ا    يو،ڪخدا پنهنجو هن جي  نو،ڏفرزند  يليڪجو وڪته
م  آ  سٿبه نه    يڻايمان برباد حاصل     ئي،ٿسو زندگي دائمي .ريڪپر

مو         االِءڇ17 نہ الِء انھيَء ۾ دنيا فرزند پنھنجو خدا کي    ليوڪجو دنيا تہ آھي
.ئيڏسزا  سگھجي.            بچائي کي دنيا وسيلي جي ھن ته الِء انھيَء پر

26-13، 11-9، 7-3، 1: 4 وحنای.2

تہ      ھنڏج ريڪتنھن1 ھئي خبر کي عيسٰي   وٻڌفريسين  يئنڪخداوند تہ ھو
و   کان بپتسما   اھيوٺشاگرد  ڪيڌيوحنا .نيڏ۽

يھوديہ  3 گليل   يڇڏھو .انھنڏوري ويو   ھليو
و      4 ذريعي جي سامريه کي هن .ڃڻ۽ گهرجي 
ھ    5 جي سامريہ ھو س       يڪڙپوِء سوخار کي جنھن آيو، ۾ آھي،  يوڏشھر ويندو

جي     ويجھو، جي زمين پ   اڪانھيَء پنھنجي کي   ٽيعقوب .نيڏيوسف ھئي 
. بڪجي يڻها6 تنھن     هو اتي کوهه ۾     ريڪجو سفر پنھنجي جيٿڪعيسٰي

اھ  وي    يَءڙپيو، تي کوھہ ا  وٺطرح .ڪالڪ ھونڇ لٽڪ۽ ھو 

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 ،15 مئي 
الفاني    – موضوع ۽ فاني

ھ  7 جي پا  يڪڙسامريہ کي       ڻرڀ يڻعورت مون تہ چيو کيس عيسٰي آئي،
.يڏ ڻپيئ

يھودي          9 تون تہ چيو کيس عورت جي سامريہ تي کان   يٿتنھن يئنڪمون
جي   ڻپيئ وٿ گھرين، آھيان؟     اڪالِء عورت جي جو  االِءڇسامريہ يھودين جو

سان   .ونھيڪواسطو  وبہڪسامرين

ورا 10 جي  يوڻعيسٰي بخشش          ھنڪڏتہ جي خدا تہ ھا ھجي خبر کي يڙھڪتو
اھو    ۽ جي  يرڪآھي پيئ       وڪآھي کي مون تہ چوندو کي هن.  يڏ ڻتو تون

پا        زنده توکي هو ۽ ها، گهرين .ئيڏ يڻکان ها 
و     11 تو سائين، چيو، کيس اونھو      جھڪالِء  ڪڍڻ ٽعورت کوھ ۽ آھي نه به

و    تو پوِء پا   ٽآھي، زنده آيو؟ انڪٿ يڻاھو
جواب  13 جي     نوڏيسوع چيو، کي هن پا   وڪ۽ هن پيئي   يڻبه يهرٻاهو  و،ٿمان

:ايلڃا آهي 
جي 14 کيس   وڪجي وٿپيئي  يڻپا وڪپر ا  هنڪڏ يندس،ڏمان ل  ڃبه .ندوڳنه

پا   اھو کيس   وڪجي يڻپر پا    يندسڏآٌء ۾ ھن ھ  يَءڻاھو چشمو وڪڙجو
جي  زندگيَء    وڪھوندو جي .رندوڀا انھنڏھميشہ

پا         15 اھو کي مون سائين، تہ چيو کيس عورت ا    يو،ڏ يڻانھيَء کي مون ڃجو
ل  ن  يڳنه پا  يڪ۽ .ڻرڀ يڻھتي اچان   الِء

و    16 تہ چيو کيس م  ،ڃعيسٰي س  سڙپنھنجي .ڏکي اچ    ھتي ۽
جواب  17 م    نوڏعورت کي مون .     ” سڙته سچ  تون تہ چيو کيس عيسٰي ناهي

ا  م   ئي،ٿچيو کي .ونھيڪ سڙمون

م    وڇ18 پنج توکي .  سڙته جي  ۽ و  وڪهئا م     ٽتوهان جو توهان اهو سڙآهي
.      : آهي  چيو سچ توهان اهو آهي نه

19. آهين              نبي تون ته آهي خبر کي مون سائين، ته چيو کيس عورت ان

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 ،15 مئي

الفاني   – موضوع ۽ فاني

ابا   20 جا پو    اڏاڏاسان ۾ جبل .    نداڪ اڄھن چئو  توهان ۽ ۾   اٿھئا يروشلم ته
ج  ما   ههڳاها جتي عبادت   هنڻآهي .ڻرڪکي گهرجي 

يقين        21 تي مون عورت، تہ چيو کيس آھي،     ر،ڪعيسٰي رھيو اچي وقت اھو
ن      ھنڏج تي، جبل ھن نہ عبادت      اڃا يڪاوھين جي پيُء ۾، .نداڪيروشلم

پو 22 نه    ينداڄاوھين اوھين اسين   اٿ ونڻاڄاسان:  اڇآھيو  نداڻاڄآھيو، اڇته
پو  .وڇ ا،ٿ ريونڪ اڄجي آھي      جي يھودين نجات ته

ھا       23 ۽ آھي، رھيو اچي وقت اھو ج  يڻپر پو  ھنڏآھي، پيُء ڙندڪ اڄسچا
عبادت   : نداڪجي سان     سچائيَء ۽ اھ  االِءڇروح پيُء وليندوڳکي  ينڙجو

جي  عبادت   وڪآھي .ريڪسندس

ه 24 :  ڪخدا جي   ۽ آهي عبادت    يڪروح جي ۽    اٿ نڪهن روح کي انهن
عبادت    سان .ڻرڪسچائي گهرجي 

ورا 25 س            يوڻعورت مسيح کي جنھن ايندو، مسيح تہ آھي خبر کي مون يوڏتہ
ج   آھي، ت   ھنڏويندو ايندو، س    ھنڏھو کي اسان .ائيندوٻڌ الھيونڳ ڀھو

ورا 26 جي   يوڻعيسٰي آٌء .وٿ الھايانڳتوسان  وڪتہ آھيان   اھو

50-44: 12 وحنای.3

ر 44 جي   ريڪ ڙعيسٰي تہ آ    وڪچيو ايمان تي پر     وٿ يڻمون نہ، تي مون سو
آ    ايمان تي مو    وٿ يڻانھيَء 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 آ    ي،ٻڌکي  الھينڳمنھنجي  ھوڻما وڪ ھنڪڏ۽ نہ ايمان ان  يندو،ڻ۽ مان
نه    سزا فيصلو     االءڇ يندس،ڏکي کي دنيا آء پر     ڻرڪجو آھي، آيو نه الء

بچائ   کي .ڻدنيا الء 

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 ،15 مئي 
الفاني    – موضوع ۽ فاني

جي 48 رد    وڪاھو کي منھنجي   و،ٿ ريڪمون نه    الھينڳ۽ قبول ري،ڪ وٿکي
جي  وڪڙھ وڪڙھ فيصلو    وڪآھي کي جي:   وٿ ريڪھن لفظ مون وڪاھو

آخري      ئي اھو آھي، فيصلو     ينھنڏچيو جو ان .ندوڪ۾

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 

ح        50 جو هن ته آهي خبر کي مون :  مڪ۽ تنهن    آهي زندگي وڪجي ريڪدائمي
چوان          الهائيندوڳ جههڪ مان آهي، چيو کي مون پيء جيئن .وٿآهيان،

16 )من- ) 12، ،( 2به)  1: 1 يٿموٽ 4.1

جي   1 اسان ح   ڙيندڏ اريٽڪوڇپولس، جي جو    مڪخدا مسيح عيسى سان
رسول، ڪه

ش       12 جو مسيح عيسٰي خداوند جي اسان مون  و،ٿ ريانڪادا  رڪمان جنهن
قابل   ۾            يو،ڪکي وزارت کي مون سمجهي، وفادار کي مون هن ته الِء ان

.يوڪشامل 

زيادتي    فر،ڪ۾  ڳا وڪجي13 ۽ آيو،       ڙندڪظلم رحم تي مون پر تہڻاڪاڇھو،
اھو   .يوڪ۾  ائيَءڻاڻڄا مڪمون ھو 

پال   14 جي اسان گھ        ھارڻ۽ تمام سان پيار ۽ ايمان فضل جي  وڻجو مسيح وڪھو،
. آھي   ۾ عيسى

ھ 15 چو  وڪڙاھو قبول     ڻسچو تمام ۽ جي    ڻرڪآھي، آھي، الئق وڪجي
بچائ     کي گنھگارن مسيح .ڻمسيح      . آهيان     سردار مان جو جن آيو ۾ دنيا الء

رحم      16 تي مون به هوندي پهريون       يوڪتنهن ۾ مون جيئن ته يسوع يروڀويو،
س  ظاهر    نيڀمسيح کي ه   ري،ڪصبر الء جي  ڪانهن پوء   وڪنمونو کان هن

آ    ايمان تي .يندوڻهن تائين    زندگي دائمي

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 ،15 مئي

الفاني   – موضوع ۽ فاني

57-50: 15 ينٿرنڪ 5.1
چوان   يڻھا50 وارث         ائرو،ڀ و،ٿآٌء جا بادشاھت جي خدا رت ۽ نہ يٿگوشت

ئي.    نه ۾    رپشنڪسگھندا ورثي .رپشنڪجي آهي 
ه   س،ڏ51 توکي س.  وٿ يکاريانڏراز  ڪمان اسان  نداسين،ڪنه  ڊنن ڀاسان پر

وينداسين،  ڀس بدلجي
چم     ڪه52 جي اکين ۾، آخري   ڪلمحي : رمپٽ۾، و   وڇتي  صور ۽ ندو،ڄته

جيئرو   تبديل    ندا،ٿا يٿمئل اسان .يٿ۽ وينداسين 
کي              53 فاني هن ۽ آهي، الزمي تي طور الزمي تي طور الزمي الء فاسد هن

. آهي     الزمي تي طور الزمي
فاسد    هنڏج ريڪتنهن 54 فاسد کي      يٿهي الفاني فاني هي ۽ ويندو،

چو  هنڏت يندو،ڍڪ پورو   ڻاهو جي  يوڪکي موت    وڪويندو، آهي، ويو لکيو
. آهي     ويو نگلجي ۾ فتح

تنهنجو   55 موت، فتح      يڪٿ نگڏاي تنهنجي قبر، اي آهي؟ يڪٿآهي؟
جو  56 .نگڏموت       . آهي   قانون طاقت جي گناهه ۽ آهي گناهه
ش   57 جو خدا جي          رڪپر مسيح عيسٰي خداوند جي اسان کي اسان جنھن آھي،

فتح   .نيڏوسيلي

صحت   ۽ سائنس
1.42 :26- ) 28۾ )

سن        رسچنڪ...  طرفان جي خدا انسان سچو ۾ چ   - اليوڀسائنس آهي ائيڱويندو
ان   -    ۽ برائي نه ه    ڪه ريڪسان، پر نه .ڪفاني آهي   امر

2.295 : 5-15

پيدا   ائناتڪخدا  سن  وٿ ريڪکي . اليندوڀ۽ انسان    بشمول روحاني ائناتڪآهي،
سان   ترقي      ريلڀخيالن هو کي جن فرمانبردار     و،ٿ ريڪآهي، جي ذهن اهي ۽

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 ،15 مئي 
الفاني    – موضوع ۽ فاني

جي  کي   يڪآهن .        اهينداٺانهن تبديل  ۾ مادي کي روحاني ذهن فاني ريڪآهن
بحال         يندو،ڇڏ کي نفس اصل جي انسان پوِء کان     ريڪ۽ موت جي غلطي ان
.           ڻبچ ۾  تصوير پنهنجي جي خدا آهن، نه وانگر امرن فاني المحدود  اهيل؛ٺالِء پر

س  آخر    جههڪ ڀروح، شعور فاني حاصل     ارڪآهي، کي حقيقت ۽ ندوڪسائنسي
م     يٿغائب  احساس، حقيقي ۽ ظاهر      ملڪويندو، برقرار، الء هميشه .يندوٿ۽

3.190 :14-20

وا    پيدائش، جي جيئن         ڌانسان آهن، وانگر گھاس ان زوال ۽ پختگي ويجهه،
ن      يَءٽم سان رنگن سائي خوبصورت س  رندي،ڪمان پنهنجي  ڃڻو يڪپوِء ۽

اهو.       ٽڻمو انهنڏاصليت  آهي؛ وقتي ظاهر فاني ۾    هنڪڏهي وجود الفاني به
ن  آخر  ئي،ٿ وٿضم ابدي،      و،ٿ يڃو يٿغائب  ارڪپر ۽ روحاني انسان، الفاني ۽

. آهي       مليو ۾ حيثيت جي انسان حقيقي

4.476 :1-5 ،10-20 ،28-32

  . بد     اهي آهن جعل جا امر ه   ارٻجا  ارڪفاني يا جي  ڪآهن، ريڪاعالن  وڪبرائي،
م   وٿ انسان شروع       يءٽته وانگر جنين مادي يا ۽.     وٿ ئيٿ۾ خدا ۾، سائنس ديوي

ال          ۾ حيثيت جي خيال ۽ اصول خدائي انسان، .ڳال ڳحقيقي آهن 

.   ريڪ ان غائب        انسان مادي نه ۽ آهي فاني نه جا      يٿانسان خدا يا امر، ۽ ويندا،
ظاهر         ار،ٻ وانگر حقيقتن ابدي ۽ واحد جي جا    ڻمر. ينداٿانسان خدا نه ارٻوارا

و.   انهن ه  هنڪڏ ٽآهن جي    ملڪم ڪبه هئي، نه ۾   اڪحالت حاصل يهرٻبعد
ک.       يٿسگهجي  ريڪ شروعات جي تاريخ فاني هئا، ۾ "  ان،اهي ۽ اواڄگناهه

پيدا    ۾ آخر."  ياٿگناهه .   ارڪموت ۽      بيماري، گناهه، آهي ويندو نگلجي ۾ امرت
غائب   جاء     ڻيٿموت کي حقيقتن جي  ڻيڏگهرجي تعلق    يڪالء سان انسان امر

.اٿرکن 

جي   هنڏج ۾    ارنٻخدا باري جي   الهائيندي،ڳجي چيو    ارنٻانسانن عيسى نه، جي
      " حقيقي "       محبت ۽ سچ آهي، اهو آهي؛ اندر جي توهان بادشاهي جي خدا ته،

ح   ۾ ش     وٿ يکاريڏاهو  ي،ٿ ريڪ مرانيڪانسان جي خدا انسان ا  لڪته اتلڻڄ۾
. آهي   ابدي ۽

5.296 :4-13

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

س             ۾ باري جي ذهن ۽ زندگي تي طور الزمي کي سائنس ختم   نيڀيا کي وهم
کي        ڻرڪ خود ۽ احساس مادي ۽ . ڻرڪپيدا  يهرٻگهرجي، پو  ھيڙگهرجي
پنھنجي   ھوَءڻما التعلق   رتوتنڪکي گنهگار    اڪ. يڃو يوڪسان يا حسي به

 . ه   ناهي الفاني مادي         ڪشيِء نامياتي موت، جو گناهه ۽ احساس مادي غلط
جي     آهي، نه موت ظاهر      وڪجو کي زندگي ۽ ۽   و،ٿ ريڪانسان حقيقي همراه،

ابدي.
6.496 :20-27

جو”   “ -   نگڏموت جو         عقيدي فاني آهي، قانون طاقت جي گناهه ۽ آهي؛ گناهه
قانون            روحاني جو ايستائين ۾، جنگ سان حقيقتن جي زندگي الفاني قانون،

جي  چوي    وڪسان، کي فتح ”   و،ٿقبر جي .   ”يڪٿتوهان ج  پر ؟ هي هنڏآهي
نابود   کي      يندو،ڇڏ ريڪفاسق ابديت فاني هي ڻچو واه هنڏت يندو،ڇڏ يڍڪ۽

“ . آهي           ويو نگلجي ۾ فتح موت آهي، لکيل ته آهي آيو

7.428 :22-29

آ      سامهون کي حقيقت روحاني م       ڻڻعظيم هوندو، نه آهي، انسان ته ملڪگهرجي
           . رک  برقرار کي شعور جي وجود تي طور الزمي کي اسان الفاني ۽  ڻ۽ گهرجي،

کي                موت ۽ گناهه کي اسان ذريعي، جي سائنس مسيحي ۽ مسيح ۾، بعد يا جلدي
.    ڻرڪ رٽماس هج  الفاني جي انسان و   ڻگهرجي ثبوت ويندو، يٿواضح  ڪيڌجو

کي     عقيدن مادي تسليم       يڃو نوڏ يڇڏجيئن کي حقيقتن الفاني جي وجود ۽
.يڃو يوڪ

8.246 :27-31

    . اهو   کي اسان آهي ابدي شروع       ڻولڳزندگي مظاهرو جو ان ۽ ڻرڪگهرجي،
ني.    ۽ زندگي .        يڪگهرجي نظرين   جي وجود جي اسان پوِء ته اچو آهي الفاني

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

9.247 :10-18

گ  ختم          ڏوگڏخوبصورتي، خوبصورتي جي شين مادي پر آهي؛ ابدي يٿسچ،
ختم         تي طور جي عقيدي فني آهي، .    يٿويندي فيشن   ۽ تعليم رواج، آهي ويندي

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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معيار     عارضي جا .        اهينداٺانسانن ه  پنهنجي آزاد، کان زوال يا عمر امرتا، ڪآهن
      . ا  -    روحاني عورتون ۽ مرد الفاني روشني جي روح آهي، نمونا  حساسشان جا

جي  ذريعي    ملڪم يڪآهن، جي تصورات       اهياٺذهن اعلي جي انهن ۽ آهن ويا
ع  .نيڀس يڪجي اٿ نڪ اسيڪجي آهن      باالتر کان احساسن مادي

10.76 :22-31

م   -    جي زندگي خوشي، گناهه الفاني،     ملڪبي ۽ آهنگي جسماني  نهنڪهم به
ني          ۽ حسن خدائي المحدود سواِء کان درد يا مال  يَءڪخوشي واحد -  ،ڪجو اهو

   . هيَء          جي وجود آهي روحاني وجود جو جنهن آهي، انسان تباهي ناقابل سچو،
ه     -  آهي، برقرار ۽ سائنسي س     مالڪ ڪحالت طرفان جي انهن مجهيصرف

.  وٿسگهجي  موت           آهي سمجھ آخري جي مسيح ۾ سائنس خدائي کي هنڪڏجن
ت       کي حالت هن جي وجود غالب    ڻاڪاڇسگهي،  ريڪ وٿنه  وڪڙبه کي موت ته

نه      ڻيٿ تسليم کي ان ا   ي،ڃو يوڪگهرجي، کان ظاهر    ڳان الفاني .ئيٿجو

11.495 :14-24

آزمائي         هنڏج کي توهان وهم جو گناهه يا ۽     و،ٿبيماري خدا سان قدمي ثابت
ج    سان خيال .     يلڙسندس کانسواِء  مثال جي هن کي   نهنڪرهو شيِء به

ره    ۾ سوچ ش.     يوڏنه  ڻپنهنجي ۽ خوف ته واضح    ڪنه جي توهان کي
پرس   ۽ تي   ونڪاحساس س    يو،ڏ ڻرڪ انيلڇاعتماد جي زندگي  -پڻاڃته

زندگي   تباهه    ڙکوئيندڏبه  نهنڪآهي  - دائميجيئن کي سگهي ريڪاحساس
جي     ي،ٿ يقين، تي ان . وڪيا ناهي   جسماني   رسچنڪزندگي کي، سائنس

حمايت           جي سمجھ جي وجود جي توهان بدران، جي اها  ريو،ڪاحساس ۽
گ      سان سچائي کي غلطي تبديل      ندو،ڪ ڏسمجھ سان ابدي کي ۽ ندو،ڪموت

.رارڪت سان    خاموشي کي

12.288 :27-28

ام      شاندار جي انسان الفاني ظاهر   اننڪسائنس فاني   ي،ٿ ريڪکي الِء هميشه
. المحدود   کان حواس

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

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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