
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،31 وبرڪٽآ 
سزا دائمي  – موضوع

آڪٽوبر  .2021، 31  آچر،

سزا —   مضمون	 دائمي	

: متن   جو 17: 5 ایوب گولڊن

ما      سوڏ” اھو آھي خوشنصيب ساري     ھوڻ، خدا کي غالب  ريڪتنھن: وٿجنھن تون
سزا   نه    ڻيڏکي نفرت .رڪکان

: پڙهڻ  13-11،  8-6: 12عبراني   جوابدار

پيار    6 خداوند الِء کيسسزا    وٿ ريڪجنھن پ    وٿ ئيڏاھو ھر ۽ وئي   ٽ، وٿکي
ملي     اھو کي .وٿجنھن

برداشت    ھنڪڏجي7 عذاب اھ      نداڪاوھين سان توھان خدا ، ڪسلو وڙآھيو
.  نٽپ وڙجھ وٿ ريڪ اھو  نہ       ٽپ وڙھڪسان سزا پيُء کي جنھن وٿآھي
ئي؟ڏ

جي 8 شري           ھنڪڏپر سئي جا جنھن ، جي عذاب بغير ھجو ،  ڪاوھين آھن
اوھين   ن   ڪپوِء ، آھيو .ٽپ يڪو

الِء    يڻھا11 عذاب پر      ابهڪموجوده ، نه خوشگوار :  ڙکوئيندڏسزا جي  ان آھي
ميوو         پرامن جو صداقت کي انھن اھو جي  وٿ ئيڏباوجود جي  يڪ، انھيَء

استعمال   .ياڪذريعي آھن   ويا
ل   يڪجي جوڻک يٿم ٿھ ريڪتنھن12 ۽    لٿھي ، اڏگو مزورڪآھن

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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جي           13 اھو متان ، ،اھيو رستا ا س الِء پيرن پنھنجن رستي   وڙلنگ وڪ۽ سو آھي
       . لو   و چ کي ان پر وي ري .ڻيٿکان گھرجي 

خطبو   جو سبق

بائبل
8: 6 اڪمي.1

توکي  8 ما    يکاريوڏھن اي ، .      ھوڻآھي ا      کان اوھان خداوند ۽ آھي و چ ا وٿ،
انصاف     پر ، پيار      ڻرڪگھري سان رحم ۽ سان     ڻرڪ، خدا پنھنجي ۽ ،

ھل   سان ؟ڻعاجزيَء

6-1: 1زبور .2

ما    1 ُاھو آھي و ب   وٿنه  وڪجي ھوڻسا ن     نڙھلندو ، ۾ صالح آھي  يڪجي بيو
وا   جي ن    ٽگنھگارن ۽ ، سي       يڪ۾ جي لن وي آھي و .ٽوي تي 

ھو              2 ۾ قانون پنھنجي ۽ آھي؛ ۾ قانون جي خداوند خوشي جي ھن ينھنڏپر
غور     جو رات .وٿ ريڪ۽

و    3 انھيَء اھو جي  يندوٿوانگر  ڻ۽ ،      يَءڻپا وڪ، آھي پوکيل ۾ درياھن جي
۾      وڪجي موسم پنھنجي ميوو .    ندوڪپنھنجو نه  به سندسپتي آھي
جي   يڪس ۽ خوشحال   ندوڪبه  جھڪ وڪويندو؛ .يندوٿسو

:   اڙاھ اڙب4 و   انھيَء پر آھن ھالئي       يٽنه واُء کي جنھن آھن .وٿوانگر
ن       ارڪبد ريڪتنھن5 ۽ ، بيھندو نه ۾ ۾    يڪفيصلي جماعت جي صالحن

گنھگار.
ا  6 خداوند :  نڪني وٿ يڻاالِءجو بد   پر رستو ناس    ارنڪجو رستو .يندوٿجو

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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:(  29: 16بادشاهن  3.1  ( ، طرف 33-30جي

بني                29 عمري بن احاب ۾ سال ين ا ۽ ين ا جي آسا بادشاھہ جي يھوداہ ۽
ح   تي .ئيڪشروع  ڻرڪ ومتڪاسرائيل

پ  30 احاب ب    ٽ۽ جو کان        يوڪ مڪ وڙعمري سني انھن ۾ نظر جي خداوند
.يڪجي ھئا     ايان جي ھن

ائين   31 ،   يٿ۽ ھ     ڻڪويو الِء جي ھن نرب    يڪھل ڪاھو جو ھئي پ  ٽالھ ٽجي
جي              اتبعال بادشاھه جي زيدونين ھن جو ، ويو ھليو ۾ گناھن جي يربعام

خدمت                جي بعل ي و ۽ ، ويو ي و سان زال کي ايزيبل هن   يائينڪيَء ۽ ،
پوا   .ئيڪجي

ھ        32 الِء بعل ۾ گھر جي بعل ھن تيار   يڪڙ۽ جي  ئيڪقربانگاھ ھن اڪ،
. ھئي    اھي ۾ سامريہ

ھ  33 احاب ي      وڪڙ۽ و احاب ۽ اھيو کي     يوڪ ڪباغ خدا جي اسرائيل خداوند
جي        ڻرڪناراض  کان بادشاهن ني س جي اسرائيل يان    يڪالِء ا جي هن

هئا.
1: 17بادشاهن  4.1

الياس  1 جي  شبيٽ۽ جيئن           وڪ، ، چيو کي احاب ، ھو مان باشندن جي گلياد
                ، آھيان و بي مان يان ا جي جنھن ، آھي جيئرو خدا جو اسرائيل بني خداوند

وس      نه ۾ سالن چو       يندوٿانھن منھنجي پر ، مينھن نه .ڻ۽ مطابق 

طرف  )18،  17: 21بادشاهن  5.1 طرف  )29-27،  22-20،:(  جي :(جي

جو   17 خداوند و  المڪ۽ ،    ٽاليشع چيائين ، آيو
جي            يٿا18 ، سان بادشاھ جي اسرائيل احاب و و ھي .وڪ، آھي    ۾ سامريہ
جواب                 20 ھن ۽ دشمن؟ منهنجا اي ، مليو کي مون تو ا ، کي ايليا چيو احاب ۽

: نوڏ ا      آھي مليو توکي مون پا    ڻاڪ، پنھنجو توھان آھيب  يوڏ يڪڻو ڻتہ
.ڻرڪ مڪ يڙ ۾      نظر جي خداوند الِء

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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آ      سڏ21 برائي تي تو مان کي      يندسڻ، نسل تنھنجي ۽ احب   يندسڏي  ڪ، ۽ ،
سان   وڪجي يندسڏي  ڪکان  جي   وٿ رائجيٽڪت ۽ ۾    وڪ، اسرائيل ۽ بند
،   يڏ آھي ويو

پ      22 جي يروبعام اھيندس گھر تنھنجو پ         ٽ۽ جي بشا ۽ ، وانگر گھر جي ٽنباط
جي         اشتعال انھيَء ، وانگر گھر جي کي      ريڪاخياہ مون تو سان جنھن ،

گناھہ        يوڙاوڪ کي اسرائيل بني ۽ ، .رايوڪآھي آھي 
اھو  27 پنھنجا          ھنڏج يوٿ۽ ھن ته ، يون الھيون اھي احاب ۽  ياڏ يڙا اڙپڪ، ،

تي    نرميَء             ياڏوجھي  رڪاٽسندسگوشت ۽ ، ا وي ۾ چن ۽ ، رکيا روزا ۽ ،
. ويا   ھليا سان

جو   28 خداوند و  المڪ۽ ،    ٽاليشع چيائين ، آيو
تو  29 پا    ڏا احب ته آھي ايان    ڻو منھنجي اھو تہڻاڪا ايو؟ڪجھ يئنڪکي

پا    يان ا عاجز   ڻمنھنجي پنھنجي    وٿ ريڪکي مان ب   ينھنڏ، نه ائيڙ۾
.يندسڻآ

11،  10،  5-1: 2زبور .6

و   1 قومون ما   يونٿ جنڙاوڪغير ۽ تصور     يڪڙھ ھوڻ، جو شيِء نڪاجائي
ا؟ٿ

پا   2 بادشاھن جي ح     ڻزمين ۽ ، ھرايو ن    جيڏگ مرانڪکي و ، اٿصالح
چون            ، خالف جي سندسمسيح ۽ ، خالف جي ، اٿخداوند

جا     3 انهن اسان ته کان       يونڏ ريڪجدا  والٽاچو اسان تارون جون انهن ۽ ،
.يونڏ ريڪپري 

:     وڪجي4 وليون       کي انھن خداوند کلندو سو آھي ويو ۾ .ندوڪآسمانن

سخت             5 پنھنجي کي انھن ۽ ، الھائيندو ۾ غضب پنھنجي سان انھن اھو پوِء
پريشان    ۾ .ندوڪناراضگيَء

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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:  يوٿدانشمند  يڻھا ريڪتنھن10 هدايت    بادشاھن اي جا      ئيڪ، زمين اي ، ي و
جج.

عبادت   11 جي خوش      ريوڪخداوند ۽ ، سان .ڻجٿڪ يوٿخوف سان 

طرف )  25-22،  20-18: 7روميون .7 .(1جي

ا   ڻاڪا18 مان ( وٿ انڻته ۾    )     گوشت منهنجي ، يعني ۾ مون سي   اڪته به
      : و   مون مرضي منهنجي ته و رهندي نه .   ٽشيِء اھو   پر آهي يئنڪموجود

.وڪجي يانڏانجام  مليو        نه کي مون آھي و س
جي   19 الِء چائيَء نه    ندسڪمان  وڪانھيَء مان ب:   ندسڪ، وڪجي وڙپر

نه   مان    ندسڪمان اھو .ندسڪ،

اھو   ھنڪڏجي يڻ���ھا 20 نه    ندسڪ�مان مان ي    ندسڪته و اھو اھو ڪ،
جي     ريانڪمان  وڪجي ونھيڪ گناھ اھو پر رھي    وڪ، ۾ .وٿمون

ما         22 باطني ۾ قانون جي خدا آھيان خوش مان :ھوَءڻاالِءجو پوِء   کان
مون  23 ھ   ڏپر آھي جي         وڪڙو قانون منھنجي ، ۾ ميمبرن منھنجي قانون يو

و  آ       ھندوڙخالف ۾ قيد کي مون ۽ قانون    يندوڻ، جي وڪجي انھنڏگناھ
. آھي    ۾ ميمبرن منھنجي

جي    24 انسان بدبخت !        وڪاي مان   جسم جي موت ھن کي مون آهيان يرڪمان
بچائيندو؟

ش   25 جو خدا جي      وڪجي وٿ ريانڪ رڪمان مسيح عيسٰي خداوند جي اسان
. آھي  وسيلي

(7: 16ساموايل  8.1 الء )
ن...   7 خداوند ما  سيڏ وٿاالِءجو .  سندوڏ ھوڻجيئن ما  االِءجو ظاھر ھوڻآھي

کي   رکي        وٿ سيڏظاھر نظر تي دل خداوند پر .وٿ،

22-18: 34زبور .9

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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جي     18 آھي ويجھو جي انھن .   لٽٽ يڪخداوند جيئن    بچايو ۽ آھن جا دل
.وڪڙھ جو    روح متضاد

جون  19 :      يتريونڪصالحن سني    انھن کيس خداوند پر آھن مصيبتون ئي
.وٿ ائيڏمان 

ھ    20 سيون پنھنجون ھ:   وٿسنالي  يونڏھو مان .لٽٽبه  وڪڙانھن ناھي 
ماري   :نڙب  اڙب21 جي  ينداڏ�کي نفرت   نڪني يڪ۽ ويران   نداڪکان يٿسي

ويندا.
کي      22 روح جي انھن پنھنجي مان:    وٿ ائيڏخداوند انھن م  يرڪ۽ روسو سٿبہ

.ريڪ وٿنہ 

12: 94زبور .10

ما   12 اھو آھي پنھنجي            ھوڻساو کي ھن ۽ ، خداوند اي ، ايذايو تون کي جنھن
تعليم    مان .يڏشريعت

صحت   ۽ سائنس

1.35 :30-1

اھ   جو سار    ڻمحبت کي گنھگار کيس       ھنڪڏجي. ڻآھي ان ھتي سزا جي گنھگار
نا  ڻار م     افيڪالِء ي چ ، .سڙھجي ھوندي       دوزخ الِء گنھگار جنت جي

2.36 :4-6  ،7-9

سائنسظاھر    مر      ليفڪت افيڪ يٿ ريڪخدائي ته يا ، ضرورت ا  ڻجي کان
ختم         کي محبت جي گناھ ، پوِء .      ڻرڪيا ح  جي خدا فرار کان سزا ومتڪالِء

. آهي           انهي جي رحمت انصاف ته و ، ناهي مطابق جي
3.104 :29-2

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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تسليم       کي ثبوتن عدالتون جون ثابت      يونٿ نڪاسان کي مقصد جيئن نڪته
گ  .        ميشنڪجي  وهنڏ ڏوگڏ۽ کي   دماغ انساني ته ناھي واضح اھو ا به کي

کي    جسم مئل     ؟ڻرڪمنتقل  انھنڏ مڪ يڙب نھنڪگھرجي دماغ فاني يررڊا
ھ   آھي؟ سو          ٿنه کي انھن جي دماغ فاني بغير ن   ِءال ڻرڪ، قتل ريڪ اٿ،

سگھن.
4.105 :13-15

   ، دماغ صحيح            ابهڪفاني قانون انساني ۽ آهي مجرم ۾ صورت هر ، ناهي ،الهه
تي   ائي     وهنڏطور ل اندازو پاس         وٿجو سزا تي طور معقول عدالتون ۽ نڪ،

.يونٿ مطابق     جي مقصد ،
5.542 :1-13

    . پيدا          ناراضگي خدائي اھو تي قدم ھر کي گناھن عقيدو جو زندگيَء ۾ معاملي
ماري       وٿ ريڪ کي عيسٰي اھو ۽ اھو   يندوڏ، سچ ڙکوئيندڏ وٿسگھي  يٿته

ماري.        کي خيال روحاني عقيدا مادي ظاھر     ھنڏج ينداڏکان به جتي .يندوٿ۽
ل  ڪيڻجيتو ۽     ڙوڪ يٿ ائيڪغلطي يان پ غلطي  يٿري ڪمعاف  وھڏجي ،

ل  .         يٿن ائيڪسدائين غلطين  ، ذريعي جي قانونن ابدي پنھنجي ، سچ سگھجي
ظاھر   پچ.   وٿ ريڪکي پا  وٿ ريڪسچ دغا   ڻگناھ تي     ڻيڏکي غلطيَء ۽ ، الِء

.       وٿ ريڪمقرر  معاف    کي گناهه عادت جو ايستائين نشان جو يا ڻرڪحيوان
ل   کي .   ڻائڪان بچ     کان انصاف آهي سزا به ان    ڻجي کان سچ کي  ارڪ۽ گناهن
س  وهنڏ،  ڻرڪدائمي  وجه       ڏڻکي ۾ خطري کي قابو خود رحمت   ڻ، خدائي ۽

ا   مذاق .ڻائڏجو آهن 
6.105 :22-27

استعمال         وڪجي کي طاقتن ذهني يافته ترقي پنهنجي يلٿفرار  وٿ ريڪبه
ظلم    وهاريڏ تازو اهو       ڻرڪوانگر ته ملي موقعو جيئن محفوظ  هنڪڏالِء به

گرفتار.     کيس خدا کيس.    ندوڪناهي انصاف هن.    يندوڪخدائي گناهه جا هن
وي    ۾ چيَء ک          ينداٿثابت  ڪهاڙجي جي موت ۽ ذلت ۽ وزن کي هن .ائيٽو، تائين 

7.266 :20-21  ،26-27

ب   اھي    ريڪ وڙگنھگار دوزخ پنھنجي      وٿپنھنجو بھشت پنھنجو پرھيزگار ۽ ،
. سان  حق

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 



صفحو 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،31 وبرڪٽآ

سزا دائمي – موضوع

جي  اڙ ب پيدا   ھنڻما يڪعقيدا .اٿ ينٿ۾ آھن    دوزخ سي
8.196 :6-10

جي    مصيبت بھترين خواب       وٿجاائي  وڪاھو جسماني جي ان کي دماغ دماغي
غلط     انھن ، جي  وششنڪمان . يڪکان گناهه       کي خواب ھن آھن رھندا ھميشه

آ   موت .يندوڻئي آهي          عنصر جو تباهيَء ئي گناهه ته و ،
9.447 :20-27

مذمت    ۽ ش          نڙب  ريوڪظاھر سني جي انھن کي دعوائن جي بيمارين لنڪ۽
۾       انھن سمجھو پر ، رو      وڪڙھ. انھيڪحقيقت  اڪ۾ آھي ويندو سريو نه گنھگار

يقين    کي نه      ڻيارڏانھيَء گنھگار اھو ته ته    يٿ وٿسان و گناھ وڪسگھي
ائ.      ونھيڪ د کي دعوٰي جي ول      ِءال ڻگناھ کي ان کي توھان نقاب   ڻ، ، گھرجي
ظاھر     ايوٽھ کي فريب اھ   ريوڪ، ۽ حاصل      يَءڙ، فتح تي گناھ ۽ ريوڪطرح
ثابت        يَءڙاھ کي حقيقت غير جي ان .ريوڪطرح

طرف )  1-13: 10.327 3-22،.(  2جي

سمجھا    انھيَء ارو اچي   يَءڻس ب   وٿسان خوشي  ابهڪ۾  ائيَءڙته دائمي
حاصل            پيار الِء ائيَء چ مطابق سائنسجي ۽ ، جي   ڻرڪناھي ، امر اڪسان

ظاھر    کي بھو         يٿ ريڪحقيقت نه ، درد نه ، خوشي نه ،    ڪته جذبو نه ،
ج     وٿسگھي  يٿموجود  ، ۾ مادي . هنڏيا دماغ    خدائي سگھي  ڪته ۽ وٿري

جيس              وٿ ريڪتباھ  دماغ انساني ۽ خوف يا ، درد ، خوشي جي عقيدن غلط
بھو   گنهگار .نڪني کي 

ول        ڙکوئيندڏنه  يڙھڪ خوشي ۾ انتقام ، بدنصيبي آھي نھنڪآھي  وڙب! ڻنظر
ي      ھوَءڻما و کان س تي         ڪجو ائيَء سندسچ جيستائين ، تصور جو حق

مضبوط   ب.    يٿ ئيٿگرفت ھو وائي    ائيَءڙپوِء خوشي سندس    وٿ۾ اھو ۽ ،
ب  بچ.     وٿوي  جيڻعذاب کان مصيبت جي گناھ     جو ڻگناھن ته آھي اھو طريقو

.  يوڪبند  ڻرڪ يو  .وبهڪوي ناهي   رستو

خوف   سزا ب      هنڪڏجي نه سچو کي انسان ضروري.   ايوڻبه جرئت اخالقي
منهن      کي غلط ته اعالن     ئيڏآهي جو حق ما.    ريڪ۽ ان اسان کي ھوَءڻپر

و     يئنڪ جنھن ، ارينداسين ي     ٽس و کان جرئت ۽    ڪاخالقي ، آھن جانور
و  خيال    يَءڪني ٽجنھن سچو ف      ونھي؟ڪجو ، ذريعي جي شعور انيانساني

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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ول        ھوَءڻما مطلب مادي تي غلطيَء جي ان حاصل    ڻکي خوشي الِء ڻرڪ۾
ي.      ريوڪقائل  و کان في   ڪسببس انساني .   يٽلڪسرگرم اھو  ته اچو آھي

خبردار    کي ما  ريڪجذبات اخالقي        ھوَءڻ۽ ائي جا احساسکي فعال غير جي
جي              احساسن انساني ويندو سکي اھو کان لحاظ جي درجن ۽ ، جو ذميواريَء

جي   جي           اڪخوشين ، نعمت ۽ عظمت احساسجي روحاني ۽ شيِء اڪبه
خاموش      کي جسم يا بچايو.         يٿ ريڪمادي پر ، ويندو بچايو رو نه اھو پوِء

ويندو.
11.253 :18-21  ،25-31

رکو    ھنڪڏجي يقين ا  اٿتوھان فوري   اٿ ريوڪ مڪغلط  يڻوا يڻ۽ توھان ،
سگھو      بدالئي رخ پنھنجو تي درست   اٿطور يا.   اٿسگھو ريڪ۽ گناھ معاملو

جي      خالفحق جي ن  اڪجي  وششنڪبيماريَء ،  ريڪ وٿمخالفت سگھي
.ڻاڪا آھي         عقل بي ، فعال غير معاملو ته

موتجي       گناھ يا ، بيماري نه       نھنڪ، يقين تي ضرورت ضروري ، ريوڪبه
ا )   ڻڻا کي توھان (   ڻڻجيئن خدا  ته مادي   نھنڪبه  ھنڪڏگھرجي نهاد نام

ن      گھرج جي فرمانبرداريَء جي اھ    ريڪ وٿقانون ته و موجود  وڪ وڙ، قانون
تباھ.       ونھيڪ عقيدو ۾ موت ۽ جي     يٿگناھ خدا آھي ،  قانونويو طرفان
ت            وڪجي بدران جي موت ، قانون جو زندگيَء قانون جو موت ،  رارڪآھي جو
.رارڪت جو         روح بدران جي روح ، بدران جي

12.542 :19-24

ظاھر    کي وا     يوڏ ڻرڪسچ پنھنجي جي خدا تباھ     ٽ۽ کي گمراھيَء ۽  ريوڪ۾ ،
بنائ       نمونو جو خدا کي انصاف ئي.        يوڏ ڻانساني ، سزا پوري جي ان ملندو گناھ

     . ب        نشانو کي گنھگار انصاف الِء ا اھو ۽ الِء ا اھو کي    وٿ ائيڻالِء انسانن ۽ ،
ه       وٿسيکاري  نه کي نشانن جي خدا .ايوٽته

13.323 :6-12

و             تي ا کي اسان ، ذريعي جي عذابن صحتمند ملي    ڻمحبتجي مدد يٿ۾
پا     ۽ امن ، جي  انھنڏ ائيَءڪصداقت .  يڪ، جي     سچ آھن نشان سائنسجا

رو   سنديڏکي  منڪالمحدود  اسان انتظار  -    اٿ يونڪ، جو خدا پوِء. ريوڪ،
وون     تي ا ھلندي      اٿاسان سوچ المحدود جيستائين ا     يٿ، تصور ۽ ، ھيل ڻوي

پھچ        تائين جالل جي خدا آھي ونگو .ڻآھي الِء 

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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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 

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
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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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