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اپريل   .2021،  25آچر،

امتحان   — مضمون کانپوِء موت

:نڊگول متن   14: 5 افسيون  جو

جا”  ا        ريڪ ڊنن وڪجي وٿ ينڳتون جي مان مئلن ۽ ، آھي مسيح   يوٿرھيو ۽ ،
روشني    کي “ .ئيڏاوھان

پ  54-50: 15 ينسٿورڪ 1:ڻهڙجوابدار

چوان    يڻھا 50 ھي ،   وٿمان جا         ائرڀته بادشاھت جي خدا رت ۽ گوشت اھو ،
ن  .  يٿ اٿوارث نه  .رپشنڪسگھي آهي     وارث جو ناانصافي

ه    سڏ 51 توکي مان س   ائيندوٻڌراز  ڪ، اسان پر  نداسينڪنه  ڊنن ڀآهيان؛ ،
س  .جههڪ ڀاسان وينداسين   بدلجي

ه    ڪه 52 ، ۾ جھم   ڪپل جي آخري    يڪپل ، : رُٽڪ۾ ،   وتهڇتي  گونجندي آواز
جيئرو     کي مئل تبديل       يوڪ۽ کي اسان ۽ ، .يوڪويندو ويندو 

رک         53 تي ناانصافي تي طور الِءالزمي فساد الفاني      ڻان فاني هن ۽ ، گهرجي
رک     تي طور الزمي .وڻکي آهي 

ج  ريڪتنھن 54 م   ھنڏ، ظالم پوِء         يوڇڏ ھيڙھن ، رکي تي عيوض فاني اھو ۽ ،
چو  جي  ڪ ڻاھو ويندو .وڪيو ويو          گلي ۾ فتح کي موت ، آھي لکيل

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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خطبو   جو سبق

بائبل
(  1: 17زبور .1  ( ، خداوند 15اي

روئ    1 منهنجي ، خداوند حاضر   ڻاي تي     يٿتي دعا منهنجي ، يڏ يانڌ،
کان    وڪجي لبن ن  اهرٻخيالي .توڪنه

کي        15 صداقت چبوترو پنھنجو مان الِء، : سنديڏمنهنجي آئون  رھندس
ج    ، رھندس .ندسڳجا ھنڏمطمئن سان     شان تنھنجي ،

20: 68زبور .2

20     . آهي           واسطو جو خدا ۽ آھي خدا جو نجات خدا جو اسان ته آھي اھو اھو
. مسئال    کان موت خداوند

(  4: 13هوسا .3 ( ، طرف  )14،  9مان (2 :جي

مل   4 جو مصر سواِء          ڪمان کان مون ۽ آھيان خدا جو توھان خداوند مان
،    :  نھنڪ ائو نہ خدا سواِءبچائيند     ڻاڪاڇبہ کان مون .ونھيڪ ڙتہ

پا      9 پنهنجو تو ، اسرائيل تباهه   ڻاي مدد.     يوڇڏ ريڪکي تنھنجي ۾ مون پر
آھي.

جهلي         14 کان طاقت جي قبر کي انهن کان.     يندسڇڏمان موت کي انهن مان
.    يندسڏ اريٽڪوڇ         :، مان قبر اي ويندس مري جي توهان مان ، موت اي

تباهي    تنهنجي :يٿمان ويندس 

طرف  )1: 4لوقا .4 (1 :جي

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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پا  1 عيسي م  ڪ۽ مو    ڻيٿ ملڪروح کان اردن ،  يٽجي آيو

طرف  )42-40 :8لوقا .5 طرف  )56-49،(  1 :جي :(جي

اھو    40 اھو عيسٰيمو   يوٿ۽ ما   يٽتہ جتي کيس    ھنڻآيو سان ، وڏٺخوشي
س   االِءڇ اھي انتظار    ڀجو جو .ريڪھن ھئا   رھيا

ھ    وڀڳ41 نالي ييرس حا      ھوڻما وڪڙ، جو عبادتگاھ اھو ۽ ھو   مڪآيو ۽ ھو
تي     پيرن عرض     ريڪعيسٰيجي کيس ۽ ۾     يائينڪپيو گھر پنھنجي ھو ته

اچي.
 

ه    ڻاڪاڇ42 کي هن ،   يُءڌئي  يڪڙته هن       ارهنٻهئي ۽ ، جي عمر جي سالن
مر  هئي  ڻجي واري

ا  ھنڏج49 ھ     الھائيڳتائين  انڃھو اتي ته آھي جي   وڪڙرھيو گھر عبادتگاھ
جي         مڪحا توھان ، چيائين کيس ، آيو . يڌمان ماس    آھي وئي کي رٽمري
.رڪنه  ليفڪت

 
عيسٰيج  50 جواب     وٻڌاھو  ھنڏپر کيس ھن مت    ” نوڏ، ، چيو : ڊ، صرف : و

سي     ريوڪيقين  ھو ۽ .يٿ، ويندي 
 

اھو         51 ، آيو ۾ گھر ھو مھل جنھن و   ھوَءڻما نھنڪ۽ اندر نه   ڃڻکي الِءبرداشت
پيُء۽              يائينڪ ۽ ، کي يوحنا ۽ ، جيمس ۽ ، پطرس ماُءکي   يئرنڌ، جي

بچايو.
س 52 ۽   ڀ۽ نن              ياڳوڀرويا پر ، ناهي هوَءمئل ؛ نه رھو تہ چيو ھن پر .يٿ يڙ،
کيس   53 انهن ه  ڙاوڪ۽ ا  نديڪ ڙاوڪ يڻ۾ .يڻ، آهي       ويو مري هو ته ورتو
س  54 هن ه    يوڇڏ،ي  ڪ اهرٻکي  نيڀ۽ پنهنجي ۽ س  يڻک ٿ، ۽  يوڪ ڏکيس ،

ا     ، مريد ، .يوٿچيو

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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روح     55 جو اھو ا      يھرٻ۽ فورًا ھو ۽ ، ماني      يوٿآيو کي ھن ۽ ح  ڻيڏ، مڪجو
.نائينڏ

حيران      56 والدين جا هن :يٿ۽ ويا 

21،  20: 17لوقا .6

ج 20 مطالبو     هنڏ۽ کان فريسين ج   يوڪهو ، اچ    هنڏويو بادشاهت جي ڻخدا
جواب       کي انهن هن ، سان        نوڏگهرجي مشاهدي بادشاهت جي خدا ، چيو ۽

.يٿن اچي 
ھي       21 ھتي ، ته چوندا اھي ته ! ٺنه اتي!    ، توهان     وڇيا بادشاهي جي خدا ،

. آهي   اندر جي

23،  22،  18-16: 6روميون .7

ا 16 م       ينڻنه اوھان کي الِءجنھن انھيَء پنھنجن   ڃڻ، پيدا   انھنٻوارا ، يوڪکي
جا   فرمانبرداري      انھاٻان اوھان جي جن ،.      ريوڪتون آھي گناھ جو موت يا

اطاعت؟     جي صداقت يا
ش   17 جو خدا اوھان          يڃو يوڪادا  ريوڪپر پر ، آھيو خادم جا گناھ اوھان ته ،

پيروي    جي جي     ئيڪدل آھي ئي اھو جي    وڪآھي جو وڪانھيَءاصول
. ويو   پهچايو توکي

آزاد   18 کان ني     ڻيٿگناھ تون ، باوجود .يٿ انھوٻجا  يڪجي ويا 
ھا 22 آزاد    يڻپر کان جو    ڻيٿگناھ خدا کي     يٿ انھوٻ۽ اوھان ، آھي رھيو

آخر     ۽ تقدس ميوو .ارڪپنھنجو آھي    زندگي دائمي
عيسٰي             23 خداوند جي اسان تحفو جو خدا پر آھي؛ موت جي اجرت جي گناھ

. آهي      زندگي دائمي ذريعي جي مسيح

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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طرف  )6-3: 1 رٽپي 8.1 (  1 جي  ، ،7-9  ،13-16

ش          3 پيُءجو ۽ خدا جي عيسٰيمسيح خداوند جي ، ريوڪ رانوڪاسان
و  وڪجي مسيح         يڏپنھنجي پوِءجيئري کان مسيح کي اسان مطابق رحمت

جيئري    وري اميد    ريڪجي  ڻيٿجي زنده .يڻيڏوري آھي 
الِء                 4 اوھان ۾ جنت ، رھندو نه پري اھو ۽ ، نجات ناقابل ۽ ، ناجائز ۾ وراثت

 ، محفوظ
کان       يڪجي5 ايمان ذريعي قدرت جي آهن     اريٽڪوڇخدا ويا الِءرکيا جي

نازل      ۾ وقت آخري .ڻيٿاهي آهن    الِءتيار
گھ  6 جتي يندينٿخوش  وڻتون
گه        اڪجي7 کان سون ، آزمائش جي ايمان آهي  ڪيڌو وڻتنهنجي قيمتي

حاالن  يڃو يٿختم  اڪجي و     هڪ، آزمايو سان باهه عيسى   يڃاها شايد ،
ظاهر    جي تعريف       ڻيٿمسيح ۽ عزت ۽ ساراهه :جيڪتي

جيتو           وڏٺجن 8 ، ۾ جن ؛ آهي پيار سان تو ، نه    يڻها ڪيڻناهي کي هن توهان
۽               وڏٺ مثال بي سان خوشي سان رهو خوش توهان ، سان يقين پوِءبه ،

: پورو   جو جالل
پا   9 جي عقيدي پ      ڻرڪحاصل  يڻپنهنجي نجات جي روحن پنهنجي . ڻ،

جي    ريڪتنھن13 دماغ گھيرو   ڇڪپنھنجي عاجز   ريوڪکي جي   جوٿ، خدا ۽
ختم    تي جي    ڻيٿفضل رکجو اميد تي     وڪجي وحي جي عيسٰيمسيح

آ   تي .ڻڻاوھان آھي   وارو
پا    ارنٻفرمانبردار 14 پنهنجي ، ا  ڻوانگر پنهنجي    يڻوڳکي مطابق جي جهولن

ل    نه ۾ :ائنڳآپشن

س        15 کي اوھان کي جنھن اھو تہ جيئن پا  يوڏپر تنھن   ڪآھي ، ھر ريڪآھي
پا     ۾ گفتگو جي .ڪطرح رھيو 

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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پا      وڇ16 ، آھي لکيل اھو پا   ڻاڪاڇ يوٿ ڪته مان .ڪته آهيان 

طرف  )10-4،  1: 5 ينسٿورڪ 9.2 (جي ؛ 

ا   االِءڇ1 اسين جي  اٿ ونڻجو وارو       ھنڪڏته زمين جاِءجو انھيَء جي اسان
و    يٽٽگھر  اسان ، ھ      ٽويو ، آھي عمارت جي ھ   وڪڙخدا نھ سان نٿگھر

رھ    ، ويو . ڻبنايو آھي    ابدي ۾
جي  4 ، غمگين      يڪاسان آهيون ۾ خيمي الِء       يٿهن هن ته نه ، آهيون رهيا

م      اڙپڪاسين  پر ، ها سين و  هجيڙوي نٿپهرايا زندگي     يڃپئي موت اها ته ،
. پئي     گهيري کي گولي جي

پا    وڪجي ڻها5 پنهنجو کي هن       يوڙالِءسهي  ڻاسان جنهن ، آهي خدا اهو آهي
اجر       جو روح کي اسان .نوڏکي

ا      ريڪتنھن6 ، آھيون بااختيار ھميشه ۾     اٿ ونڻاسين جسم اسين جيستائين ،
 : آھيون         حاضر غير کان خداوند ، آھيون تي گهر

هل)  7 جي هل    ڻاسان نه ايمان ،   ڻسان (ڻسڏسان نه   سان
کي  8 چوان     روسوڀاسان مان ، چاهيان    وٿآهي ۽ ره     وٿ، پري کان جسم ، ڻته

حاضر     سان خداوند .ڻيٿ۽
اسين          اٿ ريونڪ مڪاسين  ريڪانھيَء 9 ، غائب يا ھجي موجود اھو ، اھو ،

م    کي ھن . ونڃشايد

س   االِءڇ10 اسان سي      نيڀجو واري فيصلي جي مسيح پيش   ٽکي وڻيٿتي
؛  آھي

صحت   ۽ سائنس

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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1.470 :21-24

جو           انسان ، ۽ ، آهي خالق جو انسان ره   ليڪخدا قائم م  ڻاصول ، املڪ ملڪ۾
ف    يا خيال م    رڪخدائي ، انسان اظهار.      وٿرهي  ملڪ، جو وجود جي خدا انسان

آهي.
2.242 :9-14

ه   جو اهو            ڪجنت کي اسان مسيح ۾ سائنس آسماني ۽ ساهيت ، آهي طريقو
ا.  وٿ يڏرستو  زندگيَءجو     يٻ نهنڪ ڻڻاهو ـ س    وڪ يوٻحقيقت ـ نه ، وٺشعور

ع     جي هن ۽ م          اسيڪخدا کان حواس ۽ درد نهاد نام ۽ ، انهنڏ ڻيٿ انهونٿکان
آهي.
3.324 :4-18

پا     جي نفس ۽ . "ائيڪاحساس س     آهي ثبوت جو جي  اڳاڀترقي جا  يڪآھن دل
   ، آھن کي     االِءڇصاف خدا اھي ."سنداڏجو

نه          واضح واقعو الفاني ۽ مطابقت جو انسان خدا   يندوٿجيستائين اسان تيستائين
ن     حاصل خيال سچي .    ريڪ اٿجو ظاهر  جسم ۽ تي    ندوڪسگهون انهي اڇته

سمجھ      اڇ،  ندوڪ مرانيڪح ، غلطي يا سچ .ڻاهو آهي        معاملو يا روح ، عقيدو يا
پا  يڻھا "ريڪتنھن واقف   ڻپنھنجو ."   رڪسان خبردار    ، ھوشيار سالمتيَءسان ۽

  . س   رستو رھيو ھوشيار جي     وڌ۽ ، آهي تنگ و    وڪ۽ طرف جي ته وٿ يٺسمجهه
             . بيماري    ، گناهه کي اسان ۾ جنهن ، آهي جنگ سان گوشت هي آهي زندگي ئي خدا

فتح     کي موت خدا         -       ڻرڪ۽ يا ، روح کي اسان يقينًا ، آخرت يا هتي ته يا ، گهرجي
پهچ      تائين مقصد زندگيَءجي ا  ڻجي .ڳکان

طرف  )23-25،  12-18: 4.291 31-28،.(  1 جي

رهي        تي جستجو ۽ ترقي نجات .يٿآفاقي آهي         مقصد ناقابل بغير کان انهن ۽ ،
ه  ه      ھڳج ڪجنت جي ذهن پر ، جي       ڪناهي ذهن ۾ جنهن آهي حالت خدائي

،        ئيڀس آهن امر ۽ آهنگي هم کي       ڻاڪاڇظاهر انسان ۽ ناهي هتي گناهه ته
جو    ذات .  "وڪپنهنجي    "   "     ، ۾ قبضي جي دماغ جي خداوند پر ، ناهي جيئنحق

چوي   .وٿصحيفو
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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کي     انسان موت ،         وٿ وليڳجئين هوندو پوِءبه کان موت هو تيستائين ،
وا    ۽ تيزي اثرانداز     ڌتيستائين تبديليَءتي .ينديٿگهربل

نه         وئيڪ ۾ انتظار جي موت فيصلو آخري دانش  ڻاڪاڇ،  يندوٿبه ته
جو    فيصلي ل  ڪالڪ ينهنڏجي جنهن     وٿاچي  اتارڳ۽ فيصلو اهو حتي ،

س    ئي انسان .نيڀذريعي آهي      وانجهيل کان غلطين مادي
5.46 :20-24

اچ     نه تبديلي جي جي      ڻيسوع ۾ بعد حالت جسماني موت جههڪ وڪواري
پ     يڳل جي هن هو س   يانٺرهيو بعد م    نيڀمادي جي حالتن ختم انٿمادي
م        يٿ جي هن شهادت هن ۽ ؛ وضاحت   ڻهڙچ يٿويو قبر   ئيڪجي ۽ ،

ه   ڻاڻا اهرٻکان  تي ظاهر       ڪطور حالت پسند ترقي ۽ .ئيڪآزمائشي

6.290 :16-11

بيمار             ھنڪڏجي ، گناھ عقيدو جو تنھن آھي چيو موت کي موت جنھن تبديلي
ختم     کي موت ک       يوڪ۽ وقت جي مصلحتـ خوشي ، ھميشه   يڃو يوٽآھي ۽ ،

 . ناهي     ائين هي پر حاصل   مالڪصرف  مالڪرھندي . يندوٿسان اھي  آهي
ا    يڪجي سي آھن سائنس        اڃظالم جي خدا جيستائين ، رھندا ناجائز تائين

ا       ھر ، ۾ سچائي ، کي    ائيڻا ڻمسيح گناھ .وٿي ڪ۽
جي    غلطي ۽ آ     وڪگناهه جي موت کي فنا   ارڌاسان ختم    وٿ ريڪتي وقت انهي ،

برداشت         ئيٿ وٿن تائين موت جي غلطين انهن پر تي  ملڪم. ريوڪ، طور
هج  هج        ڻروحاني گناه بي کي انسان الِء، انهي       ڻجي صرف هو ۽ ، آهي الزمي

و   مالڪهو  هنڏج وٿ ئيٿوقت  پهچي جيتو.   يڃکي ، ۾   ڪيڻقاتار مقتولعمل
اھ   ، ن    يڙآھي کي گناھ يقين.   يڇڏ وٿطرح ته   ڪيڌالِءو  ڻرڪهو ناهي روحاني

سک      ۽ ويو مري جسم .  وڳل ڻپنهنجو جون        هن ويو نه مري دماغ ظالم سندس ته
ني     ڪپا يستائينڪسوچون  جيستائين آهن هونديون ني  يڪنه نه  يڪکي کان

و  ه.       يڃبچايو تي طور مادي جسم جو برع       ڪهن جي ان ۽ ، آهي .سڪجيترو

معاف     گناهه جو هج    يوڪفرضن غلط ، گناهه      ڻويو خوشي اها ، باوجود جي
حقيقي     ۾ وچ آزاد           يٿسگهي  يٿجي کان گناهن موت نهاد نام جي جسم ته يٿ،

غلطيون             -   يڃو قبريون هي ، بربادي جي گناه پر آهي صحيح معافي جي خدا ۽ ،
ا .   اسين س  اٿ ونڻآهن ويندو   “جههڪ ڀته چم  ڻر بدلجي ” ڪجي ج   ، هنڏ۾

ح.  يندوڏآواز  رُٽآخري  آخري    متڪپر اهو ن    الڪجو تائين وقت اچي وٿاس
مسيحي     جيستائين ، وا  ردارڪسگهي ا    ڌجي موت ۾ ه   ڳويجهه هر ٽگه ڪئي

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
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چ    پهچي تائين .         وڪقبوليت جي  موت ته آھي نه شوق اھو کي موتھن آهي
تي   تسبيح    روسوڀتجربي کين جا  ڻيٿ، .نديڳواري

7.569 :3-5

   ، انسان مخالفت            جههڪهر جي خدا ، ۾ آخرت يا هتي ، تي قوت ڙندڪوقتن
م  گ   نيڙتي سان پائ    ڏايمان قابو ۽ .ڻجدوجهد آهي   الزمي
8.77 :9-11

ايند   جي پا     ڙوجوديت پنهنجو موت تي زندگيَءجي    يندوٿ ڻجهاز جيستائين ،
سمجها  و   ڻروحاني پهچي .يڃتي

9.409 :27-7

چو    اهو کي ها     وڪجو  ڻاسان زندگي ته ناهي ،     يڻحق آهي منحصر تي مادي
نه        منحصر تي کانپوِءان موت پنهنجي.    يندوٿپر هتي جي  ينهنڏاسان زندگي

ن      گذاري ۾ العلمي جي رکي     اٿسائنس اميد ۽ کان    وٿسگهون قبر ا  اهرٻته ڻهن
.      ائيَءڻا بدانتظام    ۽ الوارث کي اسان موت آهي انعام بدلو   يجو ونهڪجو
ن       هنڪڏجي. ائيندوڻب پيروي جي سائنس مسيحي هتي ، ريونڪ اٿاسان

.وڪجي ناهيون              الِءتيار زندگي الِءروحاني آخرت اسان ، آهي ابدي ۽ روحاني
   “ چوي”     يسوع ، آهي ابدي زندگي -  وٿهيَء هئ   نه هن     ڻ، پوِء ۽ ؛ گهرجي

ه          جي ذات پنهنجي پيُء۽ پنهنجي زندگيَءکي جي   ڪدائمي علم موجوده
.ئيڪتعريف  علم         جو زندگي ۽ سچائي ، محبت ،

10.427 :29-14

ره        هتي يا دماغ هينئر خواب جو .     ڻموت کان  اعالن مادي پنهنجي سوچ گهرجي
و  ڻپا ”  يڙوڪکي هن   “     ، آهيان ويو مري مان ، کي    رمپٽويندي لفظ سچائي جي
نا   “      ڪڙڻپ ، عمل نه ، موت نه .”اريڪالِء، عمل        رد نه ۽ زيادتي ، عمل

       . جي         روح ۾ روح عيسٰيجي حضرت آهي سراب بي موت ۽ ، آهي حقيقي زندگي
ه   جو بي           ڪحقيقتن ۽ آهنگي هم کي نظرن اونداهي جي احساس مادي ثبوت

حل    ۾ اسان.           وٿ ريڪترتيبي ته آهي اهو استحقاق جو انسان تي لمحه عظيم هن
مال  ثابت     ڪجي کي لفظن : ” وڻرڪجي جي  انسان چو  هنڪڏآهي ريجا ڻمنهنجو

کي      موت هو ته نه   هنڪڏرکي مادي     روسوڀغلط.“  سيڏبه ۽ کي سوچ جي

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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تقسيم    کي ظاهر         ڻرڪثبوتن حقيقتون روحاني جي وجود جيئن يٿالِءته
کي  -           يونٿسگهن  غلط اسان ذريعي جي جنهن آهي حاصالت عظيم هي ائيڏوڌ،

ج    ينداسينڇڏ کي سچ کي        يڙاھ. ينداسينڏ ههڳ۽ جسم يا مندر ، سچ اسان طرح
جو  "  اٿسگھون  ريڪقائم  جنھن ."ڙاھيندٺ۽  ڙاھيندٺ، آھي   خدا

11.74 :10-12

جي             هنڏج نقص ، آهي ناپيد عقيدو جو زندگي ۾ ماده آخرت يا عقيدي وڪهتي
بند   گ    وٺوي ريڪکي سان عقيدي پرا  هنڪڏ۽  ئيٿ وٿختم  ڏآهي حالت يڻبه

.انهنڏ اچي    نه واپس
12.296 :4-13

     . مر     جي انسان آھي اھو آهي پيدائش جي تجربو وسيلي     ڻترقي جي جنھن ، جو
کي     الِءھميشه ت.       يڃو وٿ يوڇڏھميشه ، هتي يا هتي ته سائنس  ليفڪيا يا

س       ۾ باري جي دماغ ۽ تباهه    ڀزندگي کي احساس     ڻرڪبيچيني مادي ۽ ، گهرجي
کي    خود س    هوَءڻما هيڙپو. ريڪپيدا  يهرٻ۽ اعمالن پنهنجي ختم  انکي ضرور

. ڻرڪ امر     جھڪگهرجي  گنھگار يا ۽    ڪه. ونھيڪسينو احساس مادي غلط
جي             آهي اهو ، موت جو ماديت نامياتي نه ، موت جو زندگي   وڪگناهه ۽ انسان

ه     ، ترتيبي بي هج     ائيڙجهڪجي دائمي ۽ حقيقي .ڻ،
13.492 :11-12

آخر   يَءڙاه ترقي ختم    ڀس ارڪطرح کي کي    ينديڇڏ ريڪغلطي امر ۽ ،
آ   .ينديڇڏ يڻروشنيَء۾

فرض  ينهنڏ جو
با  طرفان ديڊاي سرڪميري

دعا  روزانه
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هر            ته هوندو فرض جو ميمبر هر جي چرچ هن :ريڪدعا  ينهنڏاهو
          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان

قائم    ۾ س  ڻرڪمون منھن    نيڀ۽ کان جو     ڇڏگناھن توهان شايد نيڀس المڪ۽
متاثر      کي محبت جي ح     ريڪماڻهون تي انهن ۽ !ريڪ ومتڪ،

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
4 شنڪسي

الِءه     عملن ۽ قاعدو ڪمقصد
لگا         ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي جي      ڳنه ميمبرن جي چرچ مادر ،

متاثر      کي عملن يا .ڻرڪمقصدن ئي        گهرجي  کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
ه  يٿ ريڪاختيار  م     ڪ۽ جي محبت سائنسدان جي  يٺعيسائي سهولتن

هالئ    وٿ ريڪ اسيڪع کي گناهه .ڻ، ۾          معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، هن ۾
دعا        ۽ واچ روزانه ميمبر جا س  نڪچرچ پيشنگوئي      نيڀته ، ملي نجات کان براين

قضا   ڻرڪ مذمت   ڻرڪ، صالح   ڻرڪ، متاثر   ڻيڏ، سان    ڻيٿ، طريقي غلط يا
.ڻيٿمتاثر  کان 

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
1 شنڪسي

خبرداري   جي فرض
واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

پا     خالف جي تجويز دفاع   ڻذهني ۽        ريڪکي رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ،
وسار       کي فرض پنهنجي الِء جي نه      ڻماڻهويت مبتال ۾ غفلت هن .يڃو يوڪ۽

فيصلو     مڪجي  جو هن -   يوڪسان انصاف    ۽ ، مذمت   يوڪويندو ئيڪيا
ويندي.

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
6 شنڪسي

_____________________
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