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نومبر  .2021،  14آچر،

الفاني  —   مضمون	 ۽ فاني

: متن   جو 26: 1پيدائش  گولڊن

ش"            پنھنجي کي انسان کي اسان ته اچو ته، چيو خدا مشابہت   لڪ۽ پنھنجي ۾،
سمن:    اھيونٺتي  کي انھن م  ڊ۽ ۽        يءڇجي تي، پکين جي ھوا ۽ ۽  ورنڍتي، تي،
م    يڄس ۽ تي، بادشاهي   يٿزمين چرند.  يوڏتي جي  ڙهر چري   اڪشيِء تي زمين

."يٿ

: پڙهڻ  35، 29-25: 6یوحنا  جوابدار

ج 25 سمن   ھنڏ۽ کي ل  ناريڪ يَءٻجي  ڊھن ربي،   ”ھنڏت و،ڌتي تہ چيائون
ھتي   آھين؟  ھنڪڏتون آيو

جواب    26 کي انھن سچ  ”    نوڏعيسٰي کي اوھان آٌء مون   ايانٻڌ وٿتہ اوھين تہ
نہ     الِء انھيَء معجزا    وليوڳ اٿکي اوھان انھيَء   ا،ڏٺجو چاھيو اٿ ريڪپر

۽      کائي ماني اوھان .رڪاڀجو پائي 
نہ     27 محنت الِء گوشت الِء    ئي،ٿناس  وڪجي ريوڪانھيَء گوشت انھيَء پر

رھي       وڪجي قائم تائين زندگيَء جي کي  ابن وڪجي و،ٿھميشہ اوھان آدم
.يندو،ڏ آھي        ھنئي مھر پيُء خدا الِء انھيَء

تہ     ”ھنڏت28 کيسچيو جا     ريون،ڪ اڇانھن خدا جيئن ريون؟ڪ مڪتہ

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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جواب    29 کي انھن جو  ”   نوڏعيسٰي خدا ھي تي     مڪتہ انھيَء اوھين تہ آھي
آ  مو    يو،ڻايمان ھن کي .ليوڪجنھن آھي 

جي     ”     35 آھيان، ماني جي زندگيَء آٌء تہ چيو کي انھن و  وڪعيسٰي ٽمون
اھو   ل    ھنڪڏايندو نه بک جي.  ندوڳبھ آ    وڪ۽ ايمان تي سو يندو،ڻمون

ا  ھنڪڏ ل  ڃبه .ندوڳنه

خطبو   جو سبق

بائبل
5-1: 100زبور .1

س        1 اي مچايو، شور جو خوشيَء الِء جي .ڀرب زميندار 
خدمت     2 جي خداوند سان گ:   ريوڪخوشيَء سان سندسحضور  ڏگيت

.يانڳا اچو 
:       اٿ وڻاڄاوھين 3 ب      کي اسان جنھن آھي اھو اھو آھي خدا اھو خداوند ايوڻتہ

پا    اسان ۽ جون         ڻآھي، سندسچراگاهن ۽ آهيون، سندسقوم اسين نه؛
.ونڍر

داخل      رگذاريڪش4 ۾ دروازن سندس در   يو،ٿسان سندس :ارٻ۽ سان    حمد ۾
بر     يو،ٿ رگذارڪسندسش  تي نالي سندس .رڪ تڪ۽

ربچ  ڻاڪاڇ5 س         وڱتہ سندسسچائي ۽ آهي، ابدي سندسرحمت نيڀآھي؛
رهي    تائين .يٿنسلن

( 34: 6 مرقس.2 صرف )  عيسى ۽
34. . . عيسى  ۽

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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( - 24: 7 مرقس.3 37ويو )

داخل...        24 ۾ سرحدن جي صيدا ۽ ھ  يو،ٿصور داخل    يڪڙ۽ ۾ ۽ يو،ٿگھر
ل       ھوءڻما نھنڪ اھو پر پوندي، نه خبر .ائيڪکي سگھيو   نه

ھ االِءڇ25 جوان     يڪڙجو جي جنھن ناپا  يَءڌعورت، ھن    ڪکي تنھن ھو، روح
۾    باري تي      وٻڌجي پيرن سندس اچي .ريڪ۽ پئي 

ه       26 کان لحاظ جي قوم هئي، يوناني کيس    ڪعورت هن ۽ سائروفينيشين؛
پنهنجي    يوڪعرض  هو کي    يَءڌته شيطان .يڪڍمان

پھرين     ” 27 تہ کيسچيو عيسٰي ماني  ارنٻجو االِءڇ يو،ڏ ڻرڀکي  ارنٻپر جي
.ڻالئڇا انھنڏ تنڪ يڻک آھي    نہ مناسب

جواب   28 هن ا       نوڏ۽ رب، ها، ته، کيسچيو هي   تنڪ��تائين  اڃ۽ ميز انٺجي
.لهيٿجي  ارنٻ آهن    کائيندا مان

کيسچيو،   29 ھن چو  ۽ و   ڻهن ته وا  ڃالِء تنهنجي.   ٽتنهنجي يَءڌشيطان
ن  .ريڪمان آهي   ويو

ج 30 تہ      ھنڏ۽ آئي گھر پنھنجي ن   ائينڏٺھو شيطان ۽   ريڪتہ آھي ويو
لي   يَءڌسندس  تي .يلٽبستري آھي 

ن        31 مان ساحلن جي صيدا ۽ صور وري، جي   اپولسڪيڊ ري،ڪ۽ ساحلن جي
سمن     جي گليل ۾، .ڊوچ آيو   ۾

و  32 اھي آ  يڪڙھ سٽ۽ جي  ينداڻ���کي سندس    وڙوٻ وڪآھن ۽ ۾ ڻالهائڳھو،
.     ٽاوڪر کيسعرض  اھي ۽ ھ   اٿ نڪھئي پنھنجو .سٿم ٿته رکي 

مي    33 کي ھن ھو و   ڙپوِء پاسي آ    يٺکان پنھنجون ۽ جي   ريونڱويو، ننڪھن
تھو   وجھي، ھ     يائينڪ وڪ۾ کي زبان پنھنجي .يائينڪ ٿ۽
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آسمان  34 ھو   انھنڏ۽ افھا    ”يوٿڙڪنھاري، تہ چيائينس کليل   ا،ٿ۽ يٿيعني
.وڃو

سندس     35 تي طور فوري ۽          نڪ۽ ويو، کوليو تار جو زبان سندس ۽ ويا، کوليا
صاف   .الهائيندوڳهو هو 

تا    36 کي انھن ھن اھي   ئيڪ يدڪ۽ نه    نھنڪته به قدر:   ائنٻڌکي جيتري پر
تا   کين شايع        ندوڪ يدڪھو کي ان انھن ئي اوترو .يوڪرھيو،

چو     37 ويا، پئجي ۾ حيرت س   اڳل ڻ۽ ھن چ  ڀته، :يونڪطرح  يڱشيون آھن 
کي    وٿ يٻڌکي  نڙوٻھو  گونگن .وٿ الھائيڳ۽

12-7: 20اعمال .4
پھرين   7 جي ج  ينھنڏھفتي گ  ھنڏتي ماني   ياٿ ڏشاگرد پولس  ڙڻوٽتہ الِء،

منادي    کي س  ئيڪانھن .    ڃڻو يڻاڀتہ ا    تقرير پنهنجي ۽ آھي تيار رات ڌالِء
. رکي   جاري تائين

م 8 گ      يتريونڪ۾  مريڪ ئينٿ۽ اهي جتي هيون، روشنيون .ياٿ ڏئي هئا 
ھ 9 ھ     يڪڙُاتي رھيو ويھي ۾ يوتيخس     وڪڙدريَء نالو جو جنھن نوجوان،

نن    اونھي سو گھ       ڊھو، پولس جيئن ۽ ويو، پئجي تبليغ   وڻ۾ رھيو ريڪوقت
ت  نن  ھنڏھو، ۽     ڊھو ويو پئجي ھي  ڙما ئينٽ۾ م    ريڪ ٺتان مئل ۽ يٿپيو

. ويو  کنيو
م    ٺپولسھي  ھنڏت10 ۽ ويو کيس    ريڪ سٿلھي ۽ تہ   رڪاڀپيو چيائين پائي

ت”  .ڻاڪاڇ. ريوڪنہ  ليفڪپنھنجي آهي        ۾ هن زندگي جي هن ته
ج 11 ُا   ھنڏپوِء وري ت  يٿھو گھ   ي،ڙوٽماني  ھنڏآيو، ۽ تائين  يڻکائي، دير

جو     الھائيندوڳ قدر ايتري ا  ينھنڏرھيو، .ڱڻجي ويو      ھليو ھو پوِء تائين،
ما   12 جوان اھي ک   ھوَءڻ۽ جيئرو کين    يڻکي ۽ نه    وريٿآيا، تسلي .يٿبه

25-12: 8روميون .5

پ         ائرو،ڀ ري،ڪتنھن12 جي جسم نه، جا جسم آھيون، قرضدار ڻجيئ يانٺاسين
جا.

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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جي االِءڇ13 پ    ھنڪڏجو جي جسم پر     يانٺاوھين مرندا، تہ رھندؤ جيئرو
جي       ھنڪڏجي جسم وسيلي جي روح خراب   منڪاوھين تہ ندا،ڪکي

. رھندؤ  جيئرا
ما  االِءڇ 14 جيترا خدا          ھوڻجو سي آھن، ھلندا سان ھدايت جي روح جي خدا

. آھن   فرزند جا
وري          االِءڇ15 آھي مليو نہ روح جو غالميَء کي اوھان .  ڊڄڻجو توهان  پر الِء

و   گود روئون         ٺڻکي اسين سان جنهن آهي، مليو روح .ا،ٿجو بابا   ابا،
پا 16 شاھدي      ڻروح سان روح جي جا     و،ٿ ئيڏاسان خدا اسين :ارٻته آھيون 
جي  17 گ          ھنڪڏ۽ سان مسيح ۽ وارث، جا خدا وارث؛ پوء وارث؛ يلڏگ ڏاوالد،

گ       ھنڪڏجي سان ھن اسين تہ ھجي بہ      کڏ ڏائين کي اسان جيئن تہ سکندا،
.ھڏگ ملي   جالل

سمجھان   االِءڇ18 مان جا     وٿجو وقت ھن مقابلو     ک،ڏتہ سان شان ڻرڪانھيَء
جي     آھن، نہ الئق نازل    وڪجي ۾ .يندوٿاسان

پ        االِءڇ19 جي خدا اميد سخت جي مخلوق انھيَء انتظار    نٽجو جي ظاھر جي
. آھي  ۾

تابع     االِءڇ 20 جي باطل مخلوق پر     ئيڪجو سان، مرضيَء پنھنجي وئي،
جي   تابع       ريڪانھيَء سان اميد کي انھيَء يو،ڪجنھن

پا   ڻاڪاڇ21 مخلوق نجات        ڻته کان غالميء جي بدعنواني به ويندي نيڏکي
جي   .ارنٻخدا ۾     آزادي شاندار جي

اسان  االِءڇ22 س  اٿ ونڻ���اڄجو گ     يڄتہ تائين وقت ھن ر  ھڏخلقت ريڪ ڙ۾
دردنا  يٿ .يٿ ڪ۽ آھي   رھي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ر   23 نه پا   وڳ۽ پر جو         ،ڻپ ڻاھي، ايستائين آھي، ميوو پھريون جو روح کي جن
پا  ر    ڻاسين ۾ اندر و   نداڪ يونڙپنھنجي گود پنھنجي ،ڻسمجھ ،ٺڻآھيون،

جي   انتظار   اريٽڪوڇجسم .نداڪجو آھيون 
:   وڇ24 جي         اميد پر آهي ويو بچايو سان اميد کي اسان اچي   اڪته اها يٿنظر

 : ناهي  ا   وڇ و،ٿ سيڏ هوڻما ڪه اڇاميد هو رکي    اڃته اميد و؟ٿتائين
جي 25 صبر              ھنڪڏپر پوِء ته اچي، نه نظر کي اسان ته آھي اميد اھا کي اسان

انتظار     جو ان .ريونڪسان

3-1: 3 یوحنا 6.1
کي    سو،ڏ1 اسان جنھن   نيڏمحبت  يڙھڪپيُء جا    ريڪآھي، خدا کي اسان

س  ن    ريڪتنھن: وٿ يڃو يوڏفرزند کي اسان اھو ڻاڪاڇ ي،ڻاڃس يٿدنيا تہ
نہ   .يڻاڃس وٿکيس

ھا 2 ا        يڻپيارا، اھو ۽ آھيون، فرزند جا خدا نه   اڃاسين اسين   يوٿظاھر ته آھي
:   اڇ اسان  پر ج  اٿ ونڻاڄھونداسين ظاھر   ھنڏته، انھن  يندو،ٿھو اسين
. اڙجھ کيس    ڻاڪاڇھونداسين  اسان .سنداسينڏته آهي    هو جيئن

ما   3 ھر رکي     وڪجي ھوَءڻ۽ اميد ۾ پا  ڻپا وٿھن ھو  و،ٿ ريڪ ڪکي جيئن
.ڪپا آھي 

صحت   ۽ سائنس
1.428 :22-23

آ      سامهون کي حقيقت روحاني م       ڻڻعظيم هوندو، نه آهي، انسان ته ملڪگهرجي
. الفاني  ۽

2.195 :11-14

ه  فيصلو   ڪهر ته      ڻرڪالِء آهي اهو نقطو الفاني      اڇجو يا آهي ذهن فاني اهو
جي  .         ڻارڪ وڪذهن خدائي  جي ان سائنس۽ الطبيعاتي مابعد کي اسان آهي

کي       بنياد جي مادي الِء .ڇڏڻاصول گهرجي 
صفحو ڙايند 21-21 : 3.303

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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ملن                 ۾ انسان حرمتي، بي تقدس۽ موت، ۽ زندگي لذت، ۽ درد ته عقيدو ا،ٿاهو
پا-           ۽ آهي مثال جي خدا انسان مادي فاني، ه   - ڪه ڻاهو آهي، ڪخالق

. آهي   غلطي موتمار

ش    خدا، ذاتجي ه     لڪپنهنجي سواِء، کان مشابهت دماغ    ڪ۽ يا وجودي، غير
.ڻا           . هوندو   سواِء کان ثبوت يا شاهدي فطرتجي پنهنجي هو هوندو اظهاريل

ه         آهي، خيال يا تصوير جي خدا انسان جي  ڪروحاني وٿن ائيڃو وڪخيال
جدا           کان اصول خدائي جي ان ئي نه ۽ مادي هنڏج. وٿسگهي  يٿسگهي

ا  اسحو احساس     ڳکان روحاني ثبوت اهو  يو،ڪحاصل  انهنڏجو رسول
م           اڪته  يوڪاعالن  جي سچ ۽ زندگي کان، خدا کي هن شيء احساس يٺبه

کان    موجودگي .ريڪنه  ارڌ۽ سگهي 

۽   اها احساستي         وڙوڪجهالت مادي بنياد جو جنهن آهي، آهي، لٻڌعقيدو
ل      وڪجي کي خوبي ۽ حسن :وٿ ائيڪروحاني ته.       پولسچيو سمجهي، کي هن

اچ"    ...      نه شيون، موجود نه زندگي، نه موت، اونچائي،    ڻنه نه شيون، واريون
کو  ئي   ائي،ٽنه جدا         يٻ اڪنه کان محبت جي خدا کي اسان ريڪمخلوق،

آهي."    هي :     رسچنڪسگهندا جي    ان محبت خدائي ته نظريو سائنسجو
نه       محروم اعتراضکان يا .       يٿظاهر، نه  تبديل ۾ غم خوشي اها يٿسگهي

مال     ڻاڪاڇسگهجي،  ريڪ جو خوشي غم .  ڪته چ  اها به هنڪڏ ائيڱناهي
نه   ائيڇڙب .   ريڪپيدا معاملو  اهو ن    هنڪڏسگهي پيدا ذهن سگهي ريڪ وٿبه

زند  . گي۽ م     آهي نتيجو جو سن  -    ملڪموت طرفان جي خدا اليو،ڀانسان
.ملڪسندسم  آهي  -      ابدي ۽ گناهه بي اصول

پيدا        هم ذريعي جي اصول جي ان سن    ي،ٿ ئيٿآهنگي ذريعي جي اليوڀان
گ    وٿ يڃو سان ان . وٿرهي  ڏ۽ انسان.       آهي زندگي جي انسان اصول خدائي

ان    خوشي، .  ري،ڪجي غلطي       سچائي ناهي ۾ اختيار احساسجي جسماني
نه    آلوده .        ينديٿسان آهي  خوبصورت ئي اوتري آهنگي هم ۾ انسان آهي

موس  ت   يقيجيتري ۽ .رارڪ۾، آهي      حقيقي غير فطري، غير
4.312 :14-22

اتساهين       ڪه هوڻما احساستي جي رب ۾    ڪيڻجيتو ا،ٿجسماني دلين جي انهن
چم   گ  ڪمحبتجي خدا،         انڃا ؛ڏسان سواء، کان محبت ۽ آهي، پيار خدا تائين

ن   ظاهر .    ريڪ وٿامر سمجه  کي سچ انسان م   ڻسگهي سواِء وششڪجي  ڃڻکان

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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. نداڪ ا  .       انڃآهن موت     ته آهي دعوٰي جي انسانن آهي سچ خدا آهي؛ ناگزيرتائين
  . ه         انسان آهي زندگي موجود هميشه اصول ابدي جو انسان ذاتي  ڪپر محدود

رکن     يقين ۾ جي      هنڏج ا؛ٿخدا آهي، پيار المحدود خدا هج  وڪته ڻالمحدود
گهرجي.

صفحو ڙايند 5-27 : 5.475
انسان. -   آهي؟ اڇسوال

ه. -         جواب رت، دماغ، هو آهي؛ نه اهميت کي جو   ينٻ۽  نڏانسان عنصرن مادي
.     هيلٺ خبر  کي اسان صحيفن ۾        وٿ ئيڏناهي مثال ۽ تصوير جي خدا انسان ته
. اهيوٺ آهي   .     الههڳويو جي        روح مشابهت جي روح آهي مثال اها ته آهي نه اها

.    يٿنه  سڪبرع م  ۽ روحاني انسان .  ملڪسگهي ۽  روحاني  ته ڻاڪاڇآهي هو
م  سمجه        ملڪ۽ ايترو ۾ سائنس عيسائي کي هن .  ڻآهي، خيال  انسان گهرجي

    . مر        جو خدا هو آهي نه جسماني هو جي؛ محبت تصوير، آهي،  بڪآهي، خيال
س   ۾ . ڀجنهن س     آهن شامل خيال جي    نيڀصحيح اصطالح عام جي  وڪالِء خدا

ظاهر      کي مشابهت ۽ س    و؛ٿ ريڪتصوير شعوري جي ئنجي پڻاڃوجود
ملي    ع        ي،ٿسائنس۾ جو دماغ يا خدا انسان ۾ تنهن    سڪجنهن ۽ ريڪآهي،

ال       کان خدا جو جنهن آهي؛ .     ڳدائمي ه   جي ديوتا ۾ جنهن ناهي به ڪذهن
  . و   جنهن آهي نه تخليقي          ٽخوبي پنهنجي ئي نه ۽ عقل نه آهي، زندگي نه

س       اهو تي طور روحاني پر جي  وڪجي وٿ ريڪظاهر  جههڪ ڀقوت، هن
.ڙاهيندٺ آهي   سان

       ” : ش    پنهنجي کي انسان کي اسان ته اچو ته چيو خدا ش    لڪ۽ جي اسان لڪ۾،
سمن    اهيو،ٺ۾  کي انهن م  ڊ۽ تي،      ينڇجي پکين جي هوا س  ورنڍتي، يڄتي،

بادشاهي        تي شيء هر ۽ تي، جي  ڙچرند. يوڏزمين چري    اڪشيِء تي .يٿزمين

.      انسان نه        پري تقدسکان انسان حقيقي ناهي قابل جي موت ۽ بيماري گناهه،
ترقي           يٿ وٿ انسان ذريعي جي جنهن خدا، ئي نه ۽ گناهه  ئيڪسگهي، آهي،

پيدا      آزادي يا صالحيت انسان     ڪه. يٿسگهي  ريڪجي جو خدا گنهگار فاني
  . بد.      اهي آهن جعل جا امر فاني ه   ارٻجا  ارڪناهي يا وڪجي ئي،برا ڪآهن،

م   وٿ ريڪاعالن  انسان شروع       يءٽته وانگر جنين مادي يا ديوي. وٿ ئيٿ۾
ال              ۾ حيثيت جي خيال ۽ اصول خدائي انسان، حقيقي ۽ خدا ڳال ڳسائنس۾،

آهن.

زور       غلطي، تي حدن آخري جي تباهه   ڻپا ريو،ڀان . يوڪ�کي غلطي   آهي ويو
دعوٰي   آهي،            يٿبند  ڻرڪاها ۾ مادي عقل ۽ زندگي آهي، ۾ جسم روح ته ويندي

          . تصور     جو خدا انسان ۽ آهي، اصول جو انسان خدا آهي انسان معاملو اهو ۽

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

.  ارٻجا  و   انهن آهن ه  هنڪڏ ٽنه جي    ملڪم ڪبه هئي، نه ۾   اڪحالت يهرٻبعد
۾.        " يٿسگهجي  ريڪحاصل  گناهه کان، شروعات جي تاريخ فاني هئا، اهي

پيدا     ياٿپيدا  ۾ گناهه آخر."  ياٿ۽ . ارڪموت گناهه،      آهي ويندو نگلجي ۾ امرت
غائب     موت ۽ جاء     ڻيٿبيماري، کي حقيقتن جي  ڻيڏگهرجي انسان  يڪالء امر

رکن    تعلق .اٿسان

حيثيتجي            هي روحاني جي انسان سان دل ۽ فاني، اي ريو،ڪ والڳسکو،
کان    نيڀس اڪجي خودمختاري .      اهرٻمادي انسان  فاني صحيفن ته رکو ياد آهي

چوي     ۾ باري جا: "    وٿجي هن الء، :  ينهنڏانسان جي    ميدان آهن وانگر گھاس
هو    وانگر، م     ڻاڪاڇ و،ٿ يڦٽگلن جي ان واء ويو    و،ٿگذري  انٿته هليو اهو ۽

ج     جي ان ۽ س   ههڳآهي؛ کي . يڻاڃان و  ."ڪيڌويندي نه 
6.428 :23-29

رک         کي شعور جي وجود الء هميشه کي ۽        ڻاسان مسيح ۾، بعد يا جلدي ۽ گهرجي،
ماس           کي موت ۽ گناهه کي اسان ذريعي، سائنسجي .ڻرڪ رٽمسيحي گهرجي 

هج    الفاني جي و   ڻانسان ثبوت کي     يٿواضح  ڪيڌجو عقيدن مادي جيئن ويندو،
تسليم      يڃو نوڏ يڇڏ کي حقيقتن الفاني .يڃو يوڪ۽

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

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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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.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

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 


