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سيپ  .2021، 26  مبرٽآچر،

تیاصل — مضمون

: متن   جو 40: 11یوحنا  گولڊن

جي"         ، ته ، هو چيو نه توکي جالل         هنڪڏمون جو خدا توکي ته ها مين ڻسڏتون
عيسى" -   مسيح گهرجي؟

: پڙهڻ  17-15: 6بادشاهن  2  جوابدار
20،  19،  17: 1روميون 

15: 3صفانيا 

ج 15 ما   ھنڏ۽ جي ُا      ھوَءڻخدا سوير جو صبح خادم ن   يوٿجو اھر ، توڪ۽
ھ   ڏ ، گھو   رڪلش وڪڙ،ائين کي .  نڙشھر سندس      ۽ پيو ري سان رتين ۽
مال    ”   رڪنو منھنجا ، افسوس تہ چيو نداسين؟ڪ يئنڪاسان!  ڪکيس

جواب   16 ھن جي    ڊ،  نوڏ۽ االِءجو ، گ   يڪنه سان کان    ڏاسان انھن سي آھن
ي  جي  ڪو گ   يڪآھن سان .ڏانھن آھن 

دعا   17 اليشع دعا           ئيڪ۽ کي تو مان ، خداوند اي ، چيو هن  وٿ ريانڪ۽ ،
هو       ته ، کول اکيون اکيون.      سيڏجون جون جوان انھيَء خداوند ۽

ھن    ۽ :  ڏکوليون ۽  گھو       سوڏو اري چو جي اليشع جبل باھ    نڙ، جي رت ۽
. ھو   ريل سان

ظاھر       17 سچائي جي خدا ۾ انھيَء ايمان     يٿاالِءجو مان ايمان :انھنڏآھي

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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جي 19 ا   وڪاالِءجو جي .وٿسگھي  يٿ پڻخدا آھي    ظاھر اھو
طور            20 واضح وي کان پيدائش جي دنيا کي شين پوشيده جي ھن االِءجو

،ي   ڏ جي         وٿو ، مان شين انھن وي پيو سمجھيو ،    يڪ، آھن ويون اھيون
خداپرستي؛     ڪيڻجيتو ۽ طاقت دائمي سندس

15: آھي             ۾ وچ جي توھان ، خداوند جو ايستائين ، بادشاھ جو اسرائيل
وي   کي .ڻسڏ وڙب  ڪتوھان ايندو    نه ۾

خطبو   جو سبق

بائبل
18،  12: 119زبور .1

.تڪبر 12      : سيکار      قانون پنھنجا کي مون خداوند اي ، آھين وارو
مان        18 ته ، کول اکيون منهنجيون تنهنجي    سيڏتون شيون عجيب سگھان

. اهر   کان قانون

طرف )  4-2: 60يسعياه .2 20-18،(  1جي

2  ، اونداھي   سوڏ،االِءجو گھ     ينديڪ، ۽ ، کي ما  يڻزمين پر: ھوڻاونداھي
پيدا     تي توھان ظاھر         يندوٿخداوند تي توھان جلوو جو ان ۽ .يندوٿ،

روشنيَء      3 تنھنجي اينديون قومون غير ر      .انھنڏ۽ ا تنھنجي بادشاھون ۽ ڻ،
چم  .انھنڏ ڪجي

۽       4 ، ري اري چو اکيون :سوڏپنھنجيون

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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مل  18 جي ي   ڪتوهان و ضايع      ڪ۾ ، ويندو نه جي    ڻيٿتشدد توهان تباهي يا
و        کي تين پنھنجن تون پر اندر؛ کي     اروٽڪحدن دروازن پنھنجن ۽ ،

ساراھيو.
ھوندو   19 نه ن    ينھنڏ ينھنڏسج روشني؛ جي چن  ڪچم يڪتوھان توھان ڊالِء

روشني   ھ      يندوڏکي الِء توھان خداوند پر توھان      وڪڙ، ۽ ، ھوندو نور دائمي
. شان     جي توھان خدا جو

ي   20 و سج نه   ڪتنھنجو چن  يڪن. يندوٿغروب پا  ڊتنھنجو کي ڻپنھنجو
تنھنجي:           ندوڪواپس  ۽ ، ھوندو نور جو ھميشه تنھنجو خداوند جو الِء

جا   .يٿختم  ينھنڏماتم ويندا 

18،  17،  6،  4-1: 4کورنتيان  3.2

و  ريڪتنھن1 وزارت   ٽاسان رحم      سيڏھيَء تي اسان جيئن ويو يوڪ،
نه      بيھوش اسان ، ياسينٿآھي

ل    2 جون ايمانيَء بي گھم     نائينڏ يڏشيون  يلڪپر ۾ يَء نه خدا     ڻ، ئي نه ۽ ،
ھالئ    المڪجي  سان فريب ظاھر.     ڻکي جي سچائيَء جي   ڻيٿپر خدا سان

ما    ھر ۾ ضمير   ھوَءڻنظر .ڻپا انھنڏجي ساراھيو   کي
جي 3 ل    ھنڪڏپر خوشخبري جي ل      ائيڪاسان الِء انھن اھو ، آھي ايلڪوي

:يٿگم  يڪجي آھن   ويا
کي          4 دماغن جي انھن ديوتا جي دنيا ھن ۾ جي  يوڏ ريڪجنھن نه يڪآھي

نہ      ائين ، آھن جي         ئيٿميندا ، نور جو خوشخبريَء شاندار جي مسيح وڪجو
ع   جو انھن    سڪخدا ، .يڪچم انھنڏآھي پوي 

چم        6 مان اونداھين کي روشنيَء جنھن ، الِء ح  ڪڻخدا اسان  نوڏ مڪجو ،
چم    ۾ دلين ا           يوڪجي جي جالل جي خدا ۾ منھن جي مسيح عيسٰي جي ڻ،

.ڻيڏروشني  الِء 
جي       17 ، الِء مصيبت جي روشنيَء جي ھ  اڪاسان ،   يَءڙگھ يڪڙر آھي الِء

الِء   گھ  يٿ ريڪ مڪاسان ي  وڻتمام الِء      ڪو جالل جو وزن 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 
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نھ        ھنڏج18 نظر تي شين انھن اسان و   ڏ يڪجي ريونڪ اٿته پر  يونٿيون ،
جي    تي شين ن  يڪانھن : يونٿنظر ا  جي  ڻاڪاچن ويون  ڏشيون  يڪته يون

جي      پر آھن عارضي اھي ن   يڪآھن نظر .يونٿشيون آهن     دائمي اهي اچن
53-46: 4یوحنا .4

پا            ريڪتنھن46 ھن جتي ، آيو ۾ قانا شھر جي گليل وري مئي  يَءڻعيسٰي کي
ھ.   ايوڻب اتي پ      وڪڙ۽ جو جنھن ، ھو .فرناحومڪ ٽامير ھو    بيمار ۾

ن      ھنڏج47 مان يھوديہ عيسٰي تہ ت    انھنڏگليل  ريڪھن ، آھي ھو ھنڏآيو
عرض    سٽو ۽ پ       يائينڪويو پنھنجي ۽ اچي لھي ھي شفا   ٽته :يڏکي
جي    ڻاڪا موت .ناريڪھو ھو   تي

48     ” معجزا     ۽ معجزا اوھين جيستائين تہ چيو کيس عيسٰي اوھين  سوڏپوِء ،
آ   نہ .ينداڻايمان

49. وي             مري منهنجو اچو هي ، سائين ، ته چيو کي ان امير
50  . پ    ”   تنهنجو و رستو پنھنجو تہ چيو کيس .  ٽعيسٰي ما   ۽ آهي انھيَء ھوڻزنده

جي     آندو ايمان تي وا         وڪلفظ پنھنجي ھو ۽ ، ھو ايو کيس ھليو  ٽعيسٰي تي
ويو.

ھا   51 ھو جئين نو       يڻ۽ سندس ، ھو رھيو وي ۽  سڻسا رڪھي مليا
پ   ”  تنھنجو تہ ،ايائون .ٽکيس آھي   جيئرو

پا  52 ان    يائينڪپوِء کان ج  ڪالڪانھن ترميم   ھنڏجو شروع ڻرڪھن
،.       ئيڪ تہ چيو کيس انھن کيس    ڪالڪستين  الھڪ۽ بخار .نوڏ يڏتي

عيسٰي              ريڪتنھن53 ۾ جنھن ، ھو تي وقت سائي اھو ته ھئي خبر کي پيُء
پ       تنھنجو ، ته ھو چيو :  ٽکيس پا   ۽ آھي و     ڻجيئرو سندس ۽ آندو ايمان

گھر.

32،  12،  2: 8یوحنا .5

ما            2 سئي ۽ ، آيو ۾ مندر وري ھو سوير جو صبح ويھي    سٽو ھوڻ۽ ھو ۽ آيا
. سيکاريو      کي انھن ۽ ، رھيو

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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12 : جي       ”     آھيان روشني جي دنيا آء تہ چيو کي انھن وري عيسٰي وڪپوِء
جي              زندگيَء کي ان پر ، ھلندو نہ ۾ اونداھين سو ھلندو پيان منھنجي

. ملندي  روشني
آزاد            32 کي توھان سچ ۽ ، سچ پوندي خبر کي توھان .ندوڪ۽

41-39،  7،  6،  3-1: 9یوحنا .6

ج 1 ھن       ھنڏ۽ ، ھو رھيو لنگھي ھ  ڏعيسٰي پنھنجي وڪجي ھوڻما وڪڙو
. ھو    ان کان پيدائش

2  ”       ، استاد ، تہ پيو کانئس شاگردن سندس ھن   يوڪگناھ  نھنڪ۽ ، آھي
ھو؟           ھوَءڻما ائو ان اھو ته ، جو والدين جي ان يا

ورا 3 ما  ”  يوڻعيسٰي ھن نہ ن   يوڪگناھ  ھوَءڻتہ ۽ :يڪآھي پيُء    ماُء سندس
جا      خدا تہ اھو ظاھر    مڪپر ۾ .ڻيٿھن گھرجن 

اھ  ھنڏج6 ت   وڙھن ، تي    ھنڏالھايو زمين ۽    ٿڪھن ، م  ٿڪااليو يٽجي
ما     ايائينڻب اني ھن ۽ م    ھوَءڻ، کي اکين مالئي   يَءٽجي ، يوڏسان

جي    ”        )7 ، ۾ تالَء جي سلوم ، ،و و تہ چيائين کيس ،    وڪ۽ آھي سان تعبير
.( ليوڪمو تنھن   آھي ۽            ريڪويو ، وئي ۽ ، ويو ،ي و رستو پنھنجو ۾ ڻسڏھو

آيو.
جي    ”            39 تہ الِء انھيَء ، ۾ دنيا ھن آھيان آيو آء الِء فيصلي تہ چيو عيسٰي يڪ۽

.   سيڏسي  سنڏنہ  جي  اھي ۽ ا  اٿ سنڏ يڪسگھن .اٿون  يٿسي
جي  يڪ۽ 40 گ   يڪفريسي سان يائونس        ڏھن ۽ يون الھيون اھي انھن ، ھئا

آھيون؟”      انا بہ اسان ا تہ
جي     ”41 تہ چيو کي انھن نه        ھنڪڏعيسٰي گناھہ کي توھان ، ھا اھجو اوھين

ھا     ڻرڪ پر ، ھا چئو   يڻگھرجي اسان   اٿاوھين ريڪتنھن. اٿ سونڏته
. رھندو   گناھ تنھنجو

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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(  5: 2کورنتيان  7.1 ( ، 12،  10،  9تنهنجو

ما   ۔۔۔ 5 ايمان جو بيھ     ھنڻتوھان نہ ۾ دانائيَء قدرت      ڻجي جي خدا پر ، گھرجي
۾.

نه       9 اکيون ، آھي لکيل جيئن ن    ڏپر ، آھن ئي     نڪ يڪيون نھ ، آھن يون
داخل     ھوَءڻما ۾ دل جي     يوٿجي شيون اھي ، تيار   يڪآھي آھن يونڪخدا

جي   الِء پيار   يڪانھن .يونٿ نڪکيس

اسان         10 وسيلي جي روح پنھنجي کي انھن خدا : يوڪظاھر  انھنڏپر االِء  آھي
وال       جي شيء ھر روح .وٿ ريڪجو شيون        جھيون جون خدا ، ھائو ،

حاصل   يڻھا12 جي           يوڪاسان روح اھو پر ، نہ روح جو دنيا ، جو  وڪآھي خدا
ا.     اسان جيئن ته جي    ونڻآھي کي شين کي    يڪانھن اسان سان آزاديَء

.نيونڏ طرفان      جي خدا آھن ويون

27،  26،  21،  16،  13: 1 وليسينڪ.8

پنھنجي             13 کي اسان ۽ ، آھي بچايو کان طاقت جي اونداھين کي اسان جنھن
ترجمو       ۾ بادشاھت جي فرزند :يوڪپياري آھي 

جي         16 ، آھن ويون ايون شيون وسيلي جي ھن ۽    يڪاالِءجو آھن ۾ آسمان
،     يڪجي آھن ۾ يا           ڻسڏزمين ، ھجن تخت اھي پوِء ، آھن پوشيده ۽ ۾

ح    يا ، :      ومتونڪبادشاھيون پيدا    پاران ھن شيون س طاقتون يا يونڪ،
: الِء      ھن ۽ ، آھن ويون

جي   21 ، توھان جي        نھنڪ يڪ۽ دشمنن ۽ ھئا ويا اريا جي  ريڪوقت توھان
ب   ۾ صلح      ريڪجي  منڪ نڙدماغ ھن تائين ا آھي يوڪ،

جي    26 راز اھو جو ل     وڪايستائين کان نسلن ۽ ھا     ايوڪزمانن پر ، آھي يڻويو
بزرگن     يوڪظاھر  سندس آھي :انھنڏويو

دولت              27 جي جالل جي اسرار ھن ۾ قومن غير ته ائيندو خدا کي يڙھڪجنھن
جي.  :وڪآھي اميد         جي جالل ، ۾ توھان آھي 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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صحت   ۽ سائنس
1.472 :24- ) 26س )

  . جي            اھو دائمي ۽ ھميشه ، آھي ۾ مخلوق سندس ۽ خدا حقيقت اھي وڪس
اھي         وٿ اھو ۽ ، آھي و س .وڪجي وٿاھو آھي    ويو اھيو

2.242 :9-14

ه    پر آهي اسان            وڪڙاتي ۾ سائنس خدائي مسيح ۽ ، آهنگي هم ، جنت رستو
.       --وٿ يکاريڏکي  ا   نه کي حقيقت ي آھي اھو رستو جو-  ڻڻهي يو وڪزندگيَء

ھج   نه ع-      ڻشعور سندس ۽ خدا ، ي و        سڪس تي ا ۽ ، سواِء نہاد   ڻکان نام الِء
خوشيَء      جي حواسن ۽ .کاندرد

3.325 :2-9

و   جنھن وائي             ٽاھو احساس و س جو برائيَء اھو آھي خيال صحيح جو ي س
جي      وٿ سبب انھيَء ۽ داخل       ريڪ، ۾ حقيقتن الزوال جي .يوڪروح وي   پيو

-  وڪڙھ وڙاھ جي       زندگي ، ۾ زندگيَء آھي نه     اڪرھندو حاصل مان يٿجسم
مدد     جي زندگيَء پنھنجي         ڻرڪسگھندي ، سان سچائيَء پر ، نه قابل جي

ظاھر     کي خيال هج   نوڏيسوع.  نديڪالفاني خيال جو    ڻسچو جنهن ، جو
. کي       انسانن ۾ نعمتن المحدود آهي نتيجو

4.264 :13-19

ما  ي  ھوڻجيئن حاصل    ڪو نظريا ما    نداڪصحيح ۽ خدا مخلوق   ھوَءڻآھن ، جي
گھ  جي    ڻجي ، شين ظاھر        يڪطرفي ، ھئا پوشيده ئي ي . يٿا ج  هنڏوينديون

سمجهون   ،      اٿاسان آهي روح زندگي و        هنڪڏته سمجهه هي ، ۾ مادي نه به
۽                  ، ،و س ، ۾ خدا ولهيندي کي ني س ، ۾ خودمختياريَء ندي و ئي نهنڪندي

. ناهي    ضرورت جي شعور
5.297 :32- ) 15بيماري )

ا         جون نتيجن انساني موت ۽ گناهه ، .  پوريونڻبيماري   ، زندگي آهن حقيقتون
       . ۽        آھن رندا ا ۾ ايمان اھي آھن حقيقتون جون سائنس خدائي پيار ۽ سچائي

.  نداڪچم جيئن     ۾ سمجھ روحاني ل   رڪڪ وڪآھن کي اھو  ائيندوڪسج آھي

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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ن  اھ   ريڪ وٿختم ، خام   جھڪعقيدو  وڙوڪطرح  يَءڙسگھي الِء و يٿ وشوقت
جي  وٿي  پر        وڪ، ، آھي آواز ھم تالفي ۽     وڙوڪناقابل ايمان ، سائنس عقيدو

ن       تباھ کي سائنس ليس سان .ريڪ وٿاميد سگھي 

وي      جنهن چيو احساس مادي ه   وٿکي صرف جي    ڪاها احساسن عارضي فاني
ج  يٿ ئيڏخبر  گواهي        هنڏ، جي سچ صرف احساس روحاني .وٿسگهي  ئيڏته

نه             درست احساس اهو جيستائين حقيقي آهي حقيقي غير ، الِء احساس مادي
.ئيٿ طرفان    سائنس عيسائي

سمجھ              روحاني ، ايمان ، اميد ، وجدان ، برخالف جي حواسن مادي ، ، ڻاحساس
. آھي     شامل حقيقت ، نتيجو

6.335 :27-28

. ابدي               ، خدائي ، امر ، تغير ناقابل ، آهنگي هم ، روحاني آهي حقيقت

7.212 :29-3

ا                ڻھج ، اصليت جي شين ني س ۽ ، عمل عام جو ان ، حقيقتون آھن لڏ ڻجون
ج    الِء احساس حر      هنڏفاني تقليدي ۽ حقيقي غير ،    تونڪته جون عقيدي فاني

مو  يڪجي رد     ڊامر کي عمل . نديونڪ۽ جي      هنديون ۾ انداز حقيقي هن  وڪ، به
مخالفت         جي تضاد جي حقيقت جي ذهن ف   وٿ ريڪفاني کي ،   ريبان آهي چئبو

. آهي        ويو يو ته آهي ويندو چيو يا
8.28 :4-8

ا          نھنڪ رٽماس ھنڪڏجي جي خدا ۽ ھا ي و نه کي کي  يڏ ڻشاگرد حقيقتن
چا        تي صليب کيس ته ھا ھجي .      يڏ ھيڙسيکاريو کي  روح ۾ گرفت جي مادي ھا

ستم        ڻرک جو پيار ۽ سچ عزم .ڙندڪجو آھي 
9.481 :7-12

احساس   سمجه        هنڪڏمادي کي خدا ، روح کي انسانن ن   ڻبه مدد .ريڪ وٿ۾
پيار             سان ديوتا ۽ آھي سمجھندو انسان ، ذريعي جي احساس روحاني صرف

.          ندوڪ جي  حواسن مادي تضاد مختلف جا دماغ جي سائنس لڏ ڻا ريڪآھي
ن    تبديل کي جي  نڪ اٿسچ .وڪ، آھي    برقرار ھميشه

10.486 :23-26

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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.    ڻ،  ڻسڏ ن           وائي کي انهن آھن ابدي ، حواس روحاني س جا انسان .وٿ، سگهجي 
تنھن                ، نه ۾ مادي ، آھن ۾ سمجھ ۽ روح امرتا ۽ حقيقت جي جو  ريڪانھن انھن

دائمي.

11.479 :29-7

چوي   واضح: ”             وٿپولس ، ي و کان پيدائش جي دنيا ، الِء شين پوشيده جي ان
تي   جي           ڏطور مان شين انهن آهن رهيا سمجھي ، آهن ويا .يڪا آهن   اهيل
ظاھر     ھنڏج.( 20: 1روميون)  مادو جو مادي     وٿ ئيٿروح ، ۾ سائنس عيسائي

تسليم   ابهڪجي  .    يلٿشيِء ر   جو خدا جتي آھي اتي     وحنه ۽ ، نه  اڪآھي جاِء
برائي        ، آھي نه خدا جتي نه   جھڪآھي .يٿبه برخالف  -      جي شيِء جي روح ،

ع  وڪ ھنڪڏجي اونداھيَء           سڪروحاني آھي ويو رھجي و ر پوِء ته ، آھي نه
. نشان         جو نشانن آسماني آھي نھ ۽ خال جو

12.572 :19-22

: 21 اشفوڪم پ  1۾  : -اٿ هونڙاسان

مون   ھ  ڏ۽ :      وڪڙو گذري      زمين پھرين ۽ آسمان پھريون زمين نئين ۽ آسمان نئون
ي.     و اتي ۽ .ڊسمن ڪويا هو   نه

13.573 :3-31

ج         ڙندڪظاهر  ، هو تي جهاز جي وجود جي اهو      هنڏاسان تائين ا ا سيڏته
نه       ا اکيون ته آهي جي   - سيڏرهيو ، پوشيده   لڏ ڻا وڪسگهنديون الِء سوچ

پا.  رکي           ڪآهي قائم کي حقيقت جي سائنس شاھدي ھيَء جي ته  يٿتحرير ،
ھ    زمين ۽ شعور   يڪڙآسمان جي    انھنڏانساني شعور اھو ، وٿ ئيڏ اخد وڪ،
ج    ، آھن ا     ھنڏروحاني ، الِء ،ئي . ھيلڙپ ڻته ھي       آھي مادي وژن ، دماغ انساني

ظاھر          وٿ ريڪظاھر  وٿ ريڪظاھر  ا روح ۽ الھيون جون دماغ انساني اٿ نڪته
. مرحال     جا شعور ۽ رياستون

گ    هن سان شعور ان  ڪه ڏسائنسي مان       شافڪيو آسمان اعالن جو ايستائين ، هو
سان                 انسانن هميشه ، اصول خدائي جو آهنگيَء هم ، خدا ته ، آهنگي هم اعلٰي ،

ما       سندس آهن اهي ۽ ، ما  يَءڙاھ. هوڻآهي ھا  ھوَءڻطرح ويو وڏ ونہڪ يڻکي
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بر       وڪڙھ جو خدا پر ، گنھگار سين  ڻاڪا و؟ڇ. اروارو  تڪبدبخت جو  ٽته جان
غائب        احساس جسماني جو زمين ۽ احساس      وڪچ يٿآسمانن غلط ان ۽ ، ھو

ھو              ذريعي جي جنھن حالت تابعتي ، ھو احساس روحاني تي جاِء سيڏجي
شعور              وٿسگھي  جو حقيقت ۽ خيال روحاني ۾ جنھن ، زمين نئين ۽ آسمان نئون

    . . اختي  صحيفي آھي ھي آھي پھچ    ارشامل تي نتيجي اھ   ڻان ته ا  يڙالِء پڻس
مم     يڻھا ، آھي ۽ ما  نڪ، اسان       -   ھنڻآھي جيئن ته ، ۾ حالت موجوده ھن جي

ھا     يٿباشعور  ۽ ھتي ، .  يڻسگھون بيش          اھو مان خاتمي جي درد ۽ غم ، موت ڪ،
ا     جي سائنس مسيحي .         يڪٿمطلق ھج  ھن ، مريض پيارا ، و و دل جي ڻآھي

ظاھر   قتحقي ۽   جھڪ ينديٿضرور .   نھنڪوقت ي   و اتي سان نه  ڪطريقي درد
س    يندوٿ ۽ .يٽپ ھاڙو ، ويندا 

14.208 :20-24

ا       جي ابدي ۽ سچي ته تيار    ريونڪحاصل  ڻاچو ۽ ،     ريونڪ، الِء را، جي روح
ح    -     ۽ را ، بادشاھت جي جي      مرانيڪآسمان ، جو آهنگيَء هم و  وڪعالمگير نه

سگھجي   سگھي         وٿائي رهي ۾ غيب سدائين ئي نه .وٿ۽

15.264 :28-31

ا  ھنڏج ا     رسچنڪرستو  اٿ ونڻاسان س ۽ ۾ روحاني  ھوَءڻما اٿ ونڻسائنس جي
   ، کي س       -     سنداسينڏوجود جون آسمان ۽ زمين ، خلق جي خدا سمجھنداسين ۽

. انسان   ۽ جالل

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

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

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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