
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،10 وبرڪٽآ 
آهن؟ حقيقي موت ۽ بيماري
 جي گناهن  – موضوع

آ  .2021، 10  وبرڪٽآچر،

آهن؟      —  مضمون حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن�

: متن   جو 6: 22امثال  گولڊن

تربيت       ڪه” سان طريقي ان کي و      يوڏار کي هن سان طريقي : ڻجنهن ۽  گهرجي
پو  هنڏج .يٿ هوڙهو ويندو         نه پري کان ان هو ته ويندو

: پڙهڻ  7-1: 78زبور   جوابدار

قانون        يڏ نڪ1$$ منھنجي ، قوم منھنجي اي کي ننڪپنھنجي:  انھنڏ،
لفظن     جي وات .ايوڪجھ انھنڏمنھنجي

ھ   2 وات پنھنجو : يڪڙمان مان    کوليندس ۾ پرا  تمثيل يونڻائيندس
چو  :يونڻاونداھيون

ابن           وڪجي3 جي اسان ۽ ، آھي اتو ۽ و .نڏاڏاسان آھي     ايو کي اسان
ل       4 کان ارن جي انھن کي انھن کي     ائيڪاسان نسل ، سگھنداسين نه

سندسشاندار           يکارينداسينڏ ۽ سندسطاقت ۽ ، ساراھ جي خداوند ته
.ياڪھن  يڪجي مڪ آھن 

ھ    5 ۾ يعقوب ھن قائم   يڪڙاالِءجو ھ      ئيڪشاھدي ۾ اسرائيل بني ۽ وڪڙ،
مقرر   ابن        يوڪقانون جي اسان ھن کي جنھن ح  نڏاڏ، ته  نوڏ مڪکي ھو

سا       کي ارن پنھنجن کي انھن :ينڻاھي

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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ايند   6 ته الِء سا    ڙانھيَء کي انھن جيتو  يڻنسل ڻيٿپيدا  يڪجي ڪيڻ،
بيان         ٿڻا يرڪگھرجن  کي ارن پنھنجي کي انھن ۽ :ڻرڪگھرجي گھرجي 

جي              7 خدا ۽ ، سگھن رکي اميد پنھنجي ۾ خدا اھي تہ الِء نہ  منڪانھيَء کي
سندسح     پر ، عمل   منڪوسارين .نڪتي

خطبو   جو سبق

بائبل
9-6،  3-1: 6استثنا .1

ح    يڻھا 1 اھي آھن جي          مڪھي توھان خداوند کي جن ، فيصال ۽ قانون ،
ح  انھيَء            نوڏ مڪخدا کي انھن توھان جيئن ته ، سيکاريو کي توھان ته آھي
و     ريوڪ۾  ڪمل کي ان توھان وو   ڻجتي .اٿالِء

کان        2 خدا پنھنجي خداوند اوھين ته الِء جا      ڊانھيَء ان جو الِء انھيَء ، و
سندسح     ۽ قانون ح        مڪسئي توکي مان جو جنھن ، يندو ، يانڏ وٿ مڪم

پ    تنھنجو ، پ    ٽتون تنھنجي ۽ پ  ٽ، جا     ٽجو زندگيَء پنھنجي ته  ينھن؛ڏ، ۽
جا   .يٿ گھاڊ ينھنڏاوھان سگھن 

عمل          ريڪتنھن3 تي ان ۽ و ، اسرائيل بني توسان.     ريوڪاي اھو ته الِء انھيَء
تون      ئيٿسو  جيئن ته ۽ ابن        اڏ، تنھنجي خداوند جيئن ، ين خدا  نڏاڏو جو

واعدو   مل    يوڪتوسان انھيَء ، جي  ڪآھي وھي      وڪ۾ سان ماکي ۽ .وٿکير
ح         6 ا توکي مان جو جن ، لفظ ھي .يانڏ وٿ مڪ۽ ھوندو      ۾ دل تنھنجي ،
الھاِء               7 ۾ باري جي انھن ۽ ، سيکار سان محتاجيَء کي پنھنجن کي انھن تون ۽

ج        ھنڏج ۽ ، ويھندين ۾ گھر پنھنجي ۽      ھنڏتون ، ھلندين تي رستي تون
ج      ھنڏج ۽ ، ويندين لھي م  ھنڏتون .ينٿُا يٿتون

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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ھ     8 پنھنجن کي انھن تون بند     نٿ۽ الِء نشانيَء اکين     رڪجي تنھنجي اھي ۽ ،
. ھوندا      وانگر جھازن ۾ وچ جي

چو        9 جي گھر پنھنجي لکندين کي انھن تون .نڪ۽ تي      دروازن پنھنجن ۽ تي

24،  23: 4متي .2

گھم    23 ۾ گليل عيسٰي عبادت    ڻ۽ سندن ، تعليم    ويو ۾ ۽   يندوڏخانن ، رھيو
تبليغ      جي خوشخبريَء ما    ندوڪبادشاھتجي ۽ ، جي    ھنڻرھيو قسم ھر ۾

شفا         کي بيماريَء جي قسم ھر ۽ .يندوڏبيماري رھيو 
ما      :       24 بيمار سئي اھي ۽ ، ويئي ي و ۾ شام سندسشهرت آيا يڻک ھوڻ۽

جي          يڪجي ۽ ، ھئا ورتل ۾ عذابن ۽ بيمارين مبتال   يڪمختلف ۾ شيطانن
جي    ۽ ، .      يڪھئا شفا        کي انھن ھن ۽ ھو فالج کي جن ۽ ھئا .نيڏپاگل

6-2: 18متي .3

ھ  2 عيسٰي سا  وڙنن  وڪڙ۽ ،        يوڏس ڏگ سڻار بيھاريو ۾ وچ جي انھن کيس ۽
بيش   3 ، چيائين ايان    ڪ۽ توکي نن       وٿمان ۽ وو بدلجي اوھين جيستائين ،

نہ    وانگر نه         يوٿارن داخل ۾ بادشاھت جي آسمان اوھين .ينداٿ،

پا  وڪجي ريڪتنھن4 نن    ڻبہ ھن عاجز   يڙکي آسمان    ندوڪوانگر ئي اھو ،
و      سکان ۾ بادشاھت .وڏجي آھي 

جي 5 قبول        وڙاھ وڪڙھ ندوڪحاصل  وڪ۽ کي مون تي نالي منھنجي ار نن
.وٿ ريڪ

جي 6 نن  وڪپر بدنام   يڪڙھ نھنڪمان  نڙ انھن جي  ندوڪکي تي  يڪ، مون
آ  چ            ينداڻايمان ۾ چيَء جي ان ته ھو بھتر الِء ان اھو پ  رٿ، ويو ايوٽڪل رٿجو
سمن   اھو کو  ڊ۽ .يڏ۾  ائيَءٽجي ويو 

15-13: 19متي .4

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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و   13 ھنن اتي ھ         اڙنن  ٽپوِء تي انھن ھو تہ ، ويا آندا ۽     ٿار ، گھري دعا رکي
. ينيو    کي انھن شاگردن

نن    ” 14 تہ چيو عيسٰي ت   نڙپر کي منع       يوڏ ليفڪارن نہ کي انھن ۽ ، ريوڪ،
و  .ڻاچ ٽمون         : آھي  بادشاھت واري آسمان مان انھن جو االِء الِء

ھ   15 پنھنجا ھن روانو        ٿ۽ اتان ۽ ، رکيا تي .يوٿانھن

15-11: 7لوقا .5

ائين    ينھنڏئي 11 پوِء شھر      يوٿکان نالي نائين ھو .  انھنڏجو سندس  ۽ ويو
سا  يترائيڪ گھ    ڏگ سڻشاگرد ۽ ، .ھوڻما اڻويا

،         ھنڏج يڻھا12 آيو ويجھو جي دروازي جي شھر ھ    ڏھو اتي ، مئل وڪڙ،ائين
جي    ھوڻما ، ھو ا    وڪويل جو ماُء ھ    ٽپ يلوڪپنھنجي ھوَء ۽ بيوا ڪھو

جا:     شھر ۽ .ڏگ سڻسا ھوڻما يترائيڪھئي ھئا 
ج 13 کي    ھنڏ۽ ان ته              ڏخداوند چيائين کي ھن ۽ ، آيو رحم تي ھن کي ھن ، ،و

. نه  روِء
ھ      14 کي بيئر ۽ آيو ھو :  ٿ۽ جي  ۽ . نداڻکيسک  يڪالتائين ۽      ھئا ا بي سي ھئا

چوان          توکي مان ، جوان ، ته چيو ا  وٿهن .يٿ،
جي 15 الھائ       وڪ۽ ۽ ، وي ھو ويو .      ڻمري حوالي  ماُء پنھنجي کيس ھن ۽ لو

.يوڪ

9-1: 3اعمال .6

گ    يڻھا1 يوحنا گھ      جيڏپطرس۽ جي دعا ويا ۾ نائين    يَءڙمندر ، ڪالڪ۾
.ريڪ ڻھج

ھ 2 پي    ھوڻما وڪڙ۽ جي ماُء اھي        ٽپنھنجي کي جنھن ، ويو ھليو لنگھي مان
س            خوبصورت کي جنھن ھئا رکندا تي دروازي جي مندر روز ويندو يوڏھر

گھر      خيرات کان انھن ، جي  ڻآھي داخل    يڪالِء ۾ .ياٿمندر

و       وڪجي3 ۾ مندر کي يوحنا .سيڏالِء  ڻپطرس۽ پيو      تنھن ، ھو رھيو

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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اسان            ” 4 ، چيو مالئيندي سان يوحنا تي ھن اکيون پنھنجيون ، پطرس انھنڏ۽
.سڏ

انھن   5 ھن مان    نوڏيان  انھنڏ۽ انھن .ڻرڪحاصل  جھڪ، ۾    اميد جي
و         6 مون سون ۽ چاندي ، تہ پطرسچيو مون.    ونھيڪ ٽپوِء ته جيئن پر

:       نوڏتوکي  ا  ناصري تي نالي جي مسيح عيسى ..يٿآهي پن   ۽
ھ    7 کيسسا ھن کيسم       ٿ۽ ۽ ، ورتو و :    يٿکان تي  :  طور فوري ۽ ويو ي ک

۽    ھ  نگنٽسندسپيرن .ينڏجي ملي    طاقت کي
ھو  8 گ          يٿا يئيڏ پٽ۽ سان انھن ۽ ، ويو ھليو ۽ ، داخل   لڪھي ڏبي ، يوٿ۾

۽    ، واکا     يندوڏ پوٽگھمندو جي خدا ۽ .ندوڪ ڻ، رھيو 
ما  9 سني واکا      ھنڻ۽ جي خدا ۽ :وڏ نديڪ ڻکيسگھمندي

4-1: 103زبور .7

بر  1 کي :  يڏ تڪخداوند جي     ۽ جان منھنجي اي ۾   جھڪ يڪ، اندر منھنجي
پا     جي ان ، بر   ڪآھي کي .يڏ تڪنالي

واکا  2 جي .رڪ ڻخداوند وسار            نه فائدا سندسسئي ۽ ، جان منھنجي اي ،
سني    وڪجي3 جي معاف   وهنڏتوهان سني  وڪجي و؛ٿ$ ريڪکي تنهنجي

عالج    جو وٿ ريڪبيمارين
بچائي       وڪجي4 کان تباھيَء کي زندگيَء پيار   وڪجي. وٿتنھنجي کي توهان

تاج     سان شفقت و؛ٿ ريڪ۽

17،  15،  14: 54يسعياه .8

قائم   14 ۾ :          يٿصداقت نه  تون ته و رھندين پري کان ظلم تون :ڊويندؤ ندين 
. ايندو           نه ويجهو جي توهان اهو ته و کان؛ خوف ۽

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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گ    سڏ15 ضرور اھي : ينداٿ ڏ، جي      نه طرفان منھنجي پر خالف   وڪ، تنھنجي به
.يندوٿ ڏگ پوندو      ي خاطر تنھنجي سو

سو        وڪجي يارٿه وبهڪ17 آهي ويو اهيو خالف جي نه اميابڪتوهان
جي.    يندوٿ زبان ھر ا     اڪ۽ خالف تنھنجي ۾ مذمت    يٿفيصلي تون ، بيھندي

مان.              ندينڪ مون صداقت جي انھن ۽ ، جو انھن جي خداوند آھي ورثو ھي
فرمائي     خداوند ، .وٿآھي

صحت   سائنس۽
1.415 :4-5

جو       موت ۽ بيماري ، .ونھيڪبنياد  وڪگناھ ۾   سچائيَء
2.412 :13-15

  . بيش          اھو آھي مطلق قادر محبت خدائي ۽ طاقت سائنسجي ڪعيسائي
پ   آھي ختم   ڪڙمناسب تباھ         ڻرڪکي کي موت ۽ گناھ ، بيماري .ڻرڪ۽ الِء 

3.127 :16-29

ظاھر      کي خدا سائنس ليک   يٿ ريڪعيسائي نه بيماري      ڪ، ، گناھ تي طور جي
ب                   . ني س ، دماغ ، وجود اعلٰي ، تي طور جي اصول خدائي پر ، جو موت نڙ۽

پا  سيکاري.   ڪکان اھو           وٿاھو جي؛ وجود ، نه حقيقت ، آھي باطل مادو ته
      ، معدہ ، دماغ ، آھ      اڙاعصاب ، تي ا يا ، -    -      ن۽ زندگي نه ، عقل نه مادو ته جيئن

. حواس    ئي نه ۽
مان             ابهڪ دماغ خدائي سچائي ي س قدر جيتري ، آھي نه سائنس جسماني
معاملو             ريڪتنھن. يٿ ريڪن جو و ، ناھي قانون جو مادي ۽ ، ناھي انسان سچ

اھيند  .         ڙقانون ا   ۽ ، آھي اياس جو دماغ خدائي سائنس آھي خدا  يلوڪنه ئي
تشريح    صحيح .    ڻرڪجي ھ    آھي ۾ ان آھي قابل مادي    انيروح وڪڙجي نه ۽ ،

ھ.   اھو جي     -  وڪڙاصل مددگار ، آھي بيان سچائي    وڪخدائي ني وي انھنڏس
.وٿوي 
4.234 :25-26

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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سوچ    بيماري ۽ ظاھر         ڻگناھ اھي جو ا کان ان .ينٿگھرجن

5.236 :12-20  ،23-32

تعليم      ڪه ترين مضبوط آهي .ڙيندڏماُء خالف           جي ان يا خالف جي جرم ته يا ،
ه    خيال جا تي             ڪهن طور الشعوري ۽ ، آهن اهيندا کي جنين جي دماغ فاني ئي

ه        ته يا ، آهن اهيندا کي پا  ڪان ان        ”ڻنمونو ، وسيلي اثر خدائي يا بدصورت کان
جي    مطابق جي تي     وڪنموني جبل کي .  يکاريلڏتوهان انھيَء  مسيحي ريڪهو

سکون         اسان مان جنھن ، اھميت دستيابي     وڪڙھ اٿسائنسجي سي ۽ دماغ
. عالج       جو مصيبت ھر تي طور جي

تعليم           والدين جلد کان جلد کي ارن پنھنجي ته گھرجي ۽  ينڏکي صحت
.   ائيَءڪپا ي   و ار حقيقتون ي     ڪجون جي بالغن آھن ي     ٽقابل و ۽ ، و  ڪ۾ سکي
پيار    اٿن  سان جي    ڻرڪآسانيَء حقيقتون سادي خوش۽س     يڪالِء کي انهن

ب  .ائينديونڻيون

پيار      يسوع کي ارن ن جي            يوڪنن حق جي انهن ۽ کان غلط آزادي جي انهن ته و
ر        هنڏج. ريڪقبوليتجي   ۾ وچ جي راين ن عمر باطل    جيڪته يا آهي رهي
و   سان سچ             هنديڙعقيدن آهن ندا و تي ا سان تيزيَء ۽ آسان نوجوان .انهنڏ،

6.237 :1-32

جي  ريڪ،و يڙنن  ڪه ،      هنڪڏ هنڪڏ اڪ، هئي ندي کي وضاحتن منهنجي
      . زخمي    تي طور خراب کي ر آ جي جو.       يوڏ ريڪهن ان ته پئي ي ل هوَء

.      يسٽنو اا   ا پ بابت ان ورتو جواب     ڻرڪنه هن ، ،   نوڏتي سان هوشياريَء
۾”   .     وبهڪمعاملي بند   سان اکين کلندي ناهي شامل يڻھا ھن،  نديڪاحساس

ر  ”     يوڪ آ منھنجي ، ماما .ڙکوئيندڏبه  يڙورٿ، ناھي 

سال    شايد يا دوائون            ياٿمهينا پنهنجون والدين جا هن جو ا کان ان يڏهوندا
قدرتي                  ينڏ ايتري کي يَء ي نن جي انهن ها ن و پهچي تي اونچائي ذهني يا ، ها

  . ي  و تي ا        ڪطور نظريا جا پيُء ماُء ۽ عقيدا پا    ثرڪضد ج ا ۽   ڻس سندن۾
اسائي      ۾ دماغن جي .   ينداڏاوالد جھ  ، انديشو “   ڪوڙآھن ج ”    و س ، پکي جا ھوا

وي       ڻپوک ري ئي ا .وٿکان

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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        ، عالج سچائي ي و سيکاريو کي سبقن      رسچنڪارن پھرين جي انھن ، سائنس
بحث     ۽ ، .ڻرڪمان خياالت           بابت بيمارين يا نظريات رھيا پري کان تفريح يا

رو         کي تجربي جي مصيبتن جي ان ۽ دماغن      ڪڻغلطي جي ارن پنھنجن ، الِء
بيمار         يا گنهگار ته يا رھو اھر خارج.    خيالمان کي اصول    يوڪپوئين ئي سا وي

و   . ا جيئن .رسچنڪ وٿ ريڪهي.  وڻتي دستياب    سائنسجلد

جي   جھڪ آھن ا   يڪناجائز کي جي        ڻڻحقيقتن ان ۽ فهميَء غلط جي معاملي يا
بابت   يلڪفرض  .  ڻقانونن پا    اھي ناھن تيار وقف    وريَءٿکي  ڻالِء الِء نڪدير

ج      اٿ ، الِء ديوتائن مادي جي       يلڪڙپنھنجي معاملي ۽ عقيدي جي زندگيَء آھن
اميد      ۽ ، تي ل     نڪ اٿذھنيت انھن غلطي ھن ي  اِءته الِء   ئيڪ ڪو انھيَء ھوندي

قبول    اھي .   ڻرڪجو وضاحت          جي توھان خدا سچو ۽ جيئرو و ر آھن تيار الِء
تحقيق          سائنسجي جي دماغ ، صبر بي جي    ڻرڪتي ناھي تيار کي  يڪالِء انھن

ش  نجات   ايتنڪسندن ا      يارينداڏکان کي عقيدن غلط اھي وائتا   رڪ، ۽ پائيندا
. ويندا  نتيجا

7.273 :10-28

رد          کي شاھدي غلط جي حواسن سائنسمادي اھ   يٿ ريڪخدائي ۽ طرح يَءڙ،
.  يٿوجھي  ھاڙو انھيَء    بنياد جا ۾      ريڪغلطيَء وچ جي حواسن سائنس۽

م    ۽ ، حاصل   ملڪدشمني نامم  ڻرڪسمجھ احساسجون   نيتڪجي جيستائين
نه    ختم .ينٿغلطيون

قانونن        مادي نهاد نام سائنسجي طبي م    هنڪڏ۽ کي انسانن هم  ملڪبه ،
ب     نه امر ۽ .     ايوڻ$$$آهنگ ج  آھي ھوندو ھميشه انسان طرفان   ھنڏآهي جي روح

  . انھيَء   آھي ويندو سمجھ     ريڪسناليو کي حقيقت ،   ڻاھميتجي اھميت جي
.يٿ ريڪظاھر  اڪجي کي      قانونن جي وجود روحاني

ه  هنڪڏ خدا نه     ڪبه مقرر قانون رد     يوڪمادي کي قانون .ڻرڪروحاني الِء 
مخالفت             اڙاھ ھنڪڏجي عظمتجي جي خدا ، روح اھو ، ھا ھجن قانون مادي
بدنام         ريڪ کي دانائيَء جي خالق ۽ ، .      ريڪھا  ، ھو ھلندو تي موج عيسٰي ھا
شفا        ڙمي کي بيمارن ، ھو کارائيندو کي      يندوڏکي مئل ۽ ، يندوڏ ريڪ جيئروھو

        . مادي       ، مظاهرو سائنسجو هئا سندسعمل ۾ مخالفت جيسي قانونن مادي
جي     قانون يا پائ    نڙوڪاحساس قابو تي .ڻدعوائن

8.380 :28-31

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ي   ابهڪ و م    ڙندڪمايوس  ڪشيِء آهي ته    ڻنه سواِء خدا   اڪکان آهي طاقت
عطا            خدا ته ۽ ، ي س يا ، برخالف سان     وٿ ريڪجي طاقت طاقت مخالف هي

.ڻرڪاستعمال  خالف             جي آهنگي هم ، صحت ، زندگي ، خالف پنهنجي الِء
9.184 :3-5

رک          ۾ ضابطي کي موت ۽ گناھ ، بيمار ن  وڪالِء  ڻسچ اھي    وٿقانون االِءجو ، اھي
ا   کان نه         ڻا ڻسچ تسليم طور حقيقت کي انھن ۽ .يوڪآھن وي 

10.402 :8-13

اچي    ويجھو بنيادن         ھنڏج وٿوقت مادي ۽ ساختي ، جسماني پنھنجي دماغ فاني
ج  يندوڏ يڏکي  پک         ھنڏ، سائنس۾ صورتون جون ان ۽ دماغ جيڙالفاني

نه           مداخلت ۾ حقيقتن روحاني عقيدا مادي ۽ ، ۽.   نداڪوينديون ازلي انسان
. آهي  ابدي

11.598 :23-30

ھ    جو شعور ھميشه           وڪڙخدائي ، سمجھ روحاني جي محبت ۽ زندگي يا ، لمحو
ا  .      يڪٿجي حاصل  ، قول اعلٰي ھي ج     يوڪآھي ويو رکيو برقرار سائنس ھنڏ۽

جو             موت تي طور روحاني سان زندگيَء ويندو سمجھيو ، ويندو سمجھيو کي
م            جي آهنگيَء هم دائمي ۽ امرتا پنھنجي انسان ۽ ، ،    ملڪوقفو ھوندو ۾ شعور

.  . نامعلوم       آھن موت ۽ بيماري ، گناھ جتي

12.201 :1-3

جي   واعظ ظاھر        يوڪتبليغ  يڻھا وڪبھترين ۽ مشق آھي سچ آھي ڻرڪويو
. سان        تباھيَء جي موت ۽ بيماري ، گناھ

فرض   جو ڏينهن
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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
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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_____________________
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