
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

.2021،  19 سمبرڊآچر، 

اي   ائنات،ڪ اڇ—   مضمون سميت، ذريعي   ميٽانسان جي قوت
آهي؟  ئيڪترقي  وئي

: متن   جو 19: 103زبور  گولڊن

تيار"       تي آسمان تخت پنهنجو .    يوڪخداوند س  بادشاهي سندس ۽ تي نيڀآهي
."يٿ ريڪ مرانيڪح

: پڙهڻ  9-7: 12 وبیاجوابدار
10-6: 9 وبیا

پ   يڻھا7 کان .      و،ڇجانورن اهي     ۽ پکي، جا هوا ۽ سيکاريندا توکي اھي ۽
: چوندا  توکي

سان   8 زمين :  الھايو،ڳيا سمن     ۽ سيکاريندو توکي اھو م  ڊ۽ توھان يونڇجون
بيان   .نديونڪکي

س 9 ه     يڻاڄ وٿنه  يرڪ۾  الهينڳ نيڀانهن جي رب اهو آهي؟ يوڪ ٿته
تان      وڪجي6 جاِء پنهنجي کي جا    و،ٿ يڇڪزمين ان .وٿ يڪل اڀنٿ۽
ح   وڪجي7 کي ا  و،ٿ ئيڏ مڪسج سيل.     وٿنه  ريڀ۽ کي تارن .وٿ ريڪB۽

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 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ – موضوع

پکي   يلوڪا وڪجي8 کي سمن  و،ٿ يڙآسمان چ    ڊ۽ تي لهرن .وٿ ھيڙجي
پلي    ورسڪٽآر وڪجي9 ۽ اورين چيمبر   ڻکڏ۽  يزڊ، .وٿ اهيٺجا

ا  ڻولهڳ وڪجي10 شيون   ڳکان .ندوڪعظيم       . سواء  کان انگ عجب ۽ ها، آهي

خطبو   جو سبق

بائبل
3، 1: 1 وحنای.1

۽     1 هو، لفظ ۾ گ   المڪشروعات سان ۽   ڏخدا .المڪهو، هو   خدا
جي    ڀس3 هن سواِء      اهيلٺشيون کان هن ۽ جي     اڪهئا؛ هئي نه شيِء اڪبه

.اهيٺ هئي   وئي

1: 2پيدائش .2

ختم      يَءڙاھ1 زمين ۽ آسمان س     يٿطرح جو انھن ۽ .رڪلش ڀويا،

30، 19، 5، 2، 1: 104زبور .3

واکا  1 جي .      ر،ڪ ڻرب و    تمام تون خدا، منهنجا اي جان منهنجي .وڏاي آهين 
سان      شان ۽ عزت .يلڍڪتون آهين 

پا  وڪجي2 سان    ڻپنهنجو روشنيَء : و،ٿ يڍڪکي جي    سان لباس وڪجيئن
وانگر     پردي کي .وٿ يڇڪآسمان

ه            5 نه الِء هميشه کي ان ته رکيا، بنياد جا زمين .يڃو ايوٽجنهن

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 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

چن 19 مقرر     ڊهن الِء موسمن :       يوڪکي غروب  سندس ته آهي خبر کي سج آهي
.ڻيٿ

کي    30 روح پنھنجي پيدا   ليو،ڪمو اھرٻتون :   ياڪاھي زمين   توھان ۽ آھن ويا
تازو     کي منھن .يوڪجي

: 5-1: 20بادشاهن  4.2 طرف )  :6،( 2جي طرف )  ،( 1جي :8؛ طرف )  -9،( ،2جي
11

.     ينهنڏانهن 1 پ       جو نبيَء يسعياہ ۽ هو بيمار جي موت حزقياه و  ٽ۾ سٽآموز
فرمائي     ”   خداوند تہ چيائين کيس ۽ ترتيب      وٿآيو کي گھر پنھنجي .يوڏتہ

.االِءڇ رھندين       نہ جيئرو ۽ مرندين تون جو
منھن    2 پنھنجو ھن تہ      يرايوڦ انھنڏ تڀپوِء گھريائين دعا کان خداوند ۽
عرض    3 کي تو مال   و،ٿ ريانڪمان منهنجا مون يئنڪته  رڪياد  يڻها ،ڪاي

ا   جي م   يانڳتوهان ۽ اهو       ملڪسچائي ۽ آهي، هليو سان آهي يوڪدل
س     وڪجي ۾ نظر جي .وٺتوهان     . روئي  روئي حزقياه ۽ آهي

اھو  4 واري      يٿ۽ وچ جي يسعياہ و  ٽورڪويو، ا  ڃڻ۾ جو  ،ڳکان خداوند
تہ   انھنڏھن  المڪ چيائين آيو،

جي     ڃو يٽمو5 قوم منهنجي کي   پتانڪ۽ تنهنجي ” اِء،ٻڌحزقياه خداوند،
فرمائي      خدا جو دائود دعا    و،ٿپيُء تنهنجي تنهنجا   يٻڌمون مون آهي،

شفا    س،ڏآهن،  اڏٺ هاڙوڳ توکي .يندسڏمان

تنھنجي   6 مان اضافو      ينھنڏ۽ جو سالن پندرھن .ندسڪ۾

اها      8 چيو، کي يسعياه حزقياه جي   يڙهڪ۽ هوندي کي   اڪنشاني مون رب
يندو،ڏشفا 

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 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ – موضوع

و      9 توھان نشاني ھي چيو، يسعياه اھو       ٽ۽ خداوند ته جي، خداوند مڪآھي
: وڪجي ندوڪ آھي    چيو ا  ھڏ وڇپا اڇھن درجا ھڏيا  ندو،ڌو تيڳدرجا

ويندو؟   ھليو پوئتي
جواب   10 حزقياه هي  ههڏالِء  انوڇته،  نوڏ۽ الههڳ يڪهل ڪه ڃڻو ٺدرجا

پر:    نه، مو   ههڏکي  انوڇآهي پوئتي .يوڏ ٽڻدرجا

روئي      11 کي خداوند نبيَء يسعياہ پا:   نوڏ۽ اھو ھليو   ھڏ وڇ۽ پوئتي درجا
جي       آھز اھو سان جنھن ھي  ائلڊويو، .ٺ۾ ھو    ويو لھي

(12: 22 وبیا.5 ؟ )   طرف جي
آهي؟       اڇ12 نه ۾ اوچائي جي آسمان خدا

:2, 1: 10 يشوع.6 طرف )  ( 6، 4، 3،( 1جي   ( ، ؛ طرف :10-7جي طرف )  11،( 1جي
 ):  (، طرف :13، 12جي طرف )  (14،( 1جي طرف، )  جي

زيد     ھنڏج يو،ٿاھو  يڻھا1 ادوني بادشاھہ جي ته   وٻڌ ڪيروشلم يئنڪھو
قبضو     تي عي م    يو،ڪيشوع کي ان تباھ    ملڪ۽ تي هن.  يوڪطور جيئن

سان      وڪيري بادشاهه جي ان بادشاهه        يوڪ۽ جي ان ۽ عي هن تيئن هو،
.  يوڪسان  ۽  رها   يئنڪهو جي صلح    نڪگبون سان ۽  يوڪاسرائيل هو،

هئ    شامل ۾ .اانهن
اهي   2 کان ويا، يڊڄ اڍاڏجنهن
زيد     ريڪتنھن3 ادوني بادشاھه جي ھوام    ڪيروشلم بادشاھ جي حبرون

پيرام     انھن،ڏ بادشاھہ جي يافيا     انھن،ڏيرموتھ بادشاھہ جي ۽ انھن،ڏلکش
دبير     بادشاھہ جي تہ، ليائينڪمو انھنڏعجلون

و 4 مدد     ٽمون منھنجي ۽ ھ     ريو،ڪاچو، کي گبيون اسان تہڻاڪاڇ ايو،ٽته
صلح        سان اسرائيلن بني ۽ يشوع .يوڪاھو آھي 

ما  6 جي تہ ليوڪBBمو انھنڏ ئمپڪ انھنڏگلگل  انھنڏيشوع  ھنڻِجبعون
ھ  انھنٻپنھنجن”  ھ  ٿکان .ايوٽنه

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 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

چ    ريڪتنھن7 کان گلگال سا    ھيڙيشوع ۽ ھو ما  ڏگ سڻويو، ۽ ھنڻجنگي
ما  يئيڀس .ھوڻزبردست

نه         8 کان انھن ته، چيو کي يشوع خداوند کي   ڻاڪاڇ ،ڊڄ۽ انھن مون تہ
ھ  .   نوڏ۾  ٿتنھنجي ھ  مان انھن ا   ھوڻما وڪڙآھي جي نہ  يانڳتوھان بيھي

رھندو.
و    ريڪتنھن9 انھن اوچتو س   ٽيشوع ۽ .يڄآيو ويو      ھليو کان گلگال رات

ا       10 جي اسرائيل بني کي انھن خداوند يو،ڪبيزار  يانڳ۽
ائين  11 ا      يو،ٿ۽ جي اسرائيل بني اھي -يڀڄ يانڳجيئن حورون    بيت ۽ ويا،

م      ٺھي انھنڏ خداوند ته ھئا، رھيا و   نٿلھي مان اڪعزي الئيڇا رٿپ اڏآسمان
:انھن،ڏ ويا     مري اھي ۽

سان    12 خداوند يشوع ج  ينھنڏان  الھايوڳپوِء بني    ھنڏ۾ کي امورين خداوند
حوالي    جي تون          ” يو،ڪاسرائيلن سج، تہ چيو ۾ نظر جي اسرائيل بني ھن ۽

   . چن    تون، ۽ رھ بيھي تي .،ڊجبعون ۾     وادي جي اجالون
بي  13 سج چن  و،ٺ۽ ما  و،ٺبي ڊ۽ بدلو     ڻپا ھنڻجيستائين کان دشمنن پنھنجن کي

.يوڪنه 

ا   14 کان ان اه     ڳ۽ پوِء کان ان هو،  ينهنڏبه  وڪ وڙيا نه

19: 103زبور .7

تيار      19 تخت پنهنجو ۾ آسمان .    يوڪرب س  بادشاهي سندس ۽ تي نيڀآهي
.يٿ ريڪ مرانيڪح

( 13-7 : 26 وبیا.8   ( ، ؛ طرف (14جي د )
ُاتر  7 تي    انھنڏھو جاِء کي    و،ٿ گھائيڊخالي زمين ل   نھنڪ۽ تي ائيٽڪشيِء

.وٿ

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 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ

آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ – موضوع

پنهنجي  8 پا  رنڪڪ نٿڌهو بند   يڻ۾ ھي.     وٿ ريڪکي جي انھن بادل انٺ۽
.يوڙاڀنه  آھي 

جھلي        9 کي منھن جي تخت پنھنجي پنھنجو   و،ٿھو .وٿ يڙپکي سٿم رڪڪ۽
پا 10 گهيرو     يَءڻهن سان حدن جو    يوڪکي تان ختم    ينهنڏآهي، رات يٿ۽

.يڃو
جا     11 آسمان تي مالمت حيران   اڳل ڏڪڻ اڀنٿسندس .يٿ۽ ويا 
سمن    12 سان طاقت پنھنجي ورهائي   ڊھو ھو     و،ٿکي سان، سمجھ پنھنجي ۽

ما  ماري   ھنڻمغرور .وٿکي
13. آهي         سينگاريو کي آسمان هن سان روح جي هن
گجگو…   14 جي قدرت سگهي   يرڪکي  ڙسندس و؟ٿسمجهي

(11: 20وحي .9 طرف؛ )  جي
ھ  11 مون جي   و،ڏٺتخت  وڇا وڏو وڪڙ۽ اھو وي   وڪ۽ تي جي   وٺان جنھن ھو،

آسمان      ۽ زمين تان .يڀڄمنھن ويا 

:5: 21وحي .10 طرف )  :6،.( 1جي طرف )  (2جي
جي  5 اھو وي   وڪ۽ تي تہ     وٺتخت چيو تنھن س  س،ڏھو نئون  ڀآٌء شيون

.وٿ ريانڪ
ته،      6 چيو کي مون هن .       وڪچ يٿ۽ ۽  شروعات آهيان، اوميگا ۽ الفا مان آهي

.يڙاڇپ

صحت   سائنس۽
1.135 :9-10

. آهي          الئق جي مشق جي طاقت خدائي صرف ارتقا روحاني

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 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

2.275 :20-23

نازل         تي سمجھه روحاني جيئن الطبعيات، مابعد طور  ي،ٿ ئيٿخدائي واضح
س  يٿ يکاريڏ سموري           ڀته ، مطلق قادر آهي، خدا دماغ اهو ۽ آهي، دماغ

س    -   يعني ، علم ، س  ڀموجودگي س  ڀطاقت، .ڀموجودگي، سائنس 
3.547 :19-22

مادي            سبب پهريون عظيم ته آهي اهو مطلب جو ارتقا ۽  ڻيٿمادي گهرجي،
ذهن      ته يا ۾ م   ٽڻمو انهنڏبعد يا بي  يٽگهرجي و  ارڪ۽ .ڃڻ۾ گهرجي 

4.555 :16-23

کي     اصل جي ع   وڪجي ،ڻولڳانسان جو خود     سڪخدا اصليت، جي خدا آهي،
جي     ابدي ۽ . ڻرڪ والڳوجود ر   آهي مادي     مزورڪ وڳوانگر کي روح ئي غلطي

ني  گ        يڪسان، سان فاني کي الفاني سان، برائيَء وششڪجي  ڻرڪ ڏکي
س       ندي،ڪ انسان کي وحدت شيام هن مادي      ڄڻ يو،ڏ۽ ۽ دماغ انسان جو نهيٻته
انسانيت     الداو ۽ ديوتا .      نهيٻآهي، رکي  تي بنياد روحاني تخليق .يٿجو

5.317 :2- ) 5مواد )

قبضو          … تي تخت جي اصول خدائي تخليقي علم جي  يو،ڪمادي مادي
اصرار         ڙوڪطاقت،  تي قدري بي جي روح قوت، ه  يو،ڪجي ڪ۽

اعالن    ڪانتھروپمورف جو .يوڪخدا

6.257 :15-21

ترجمو            ۾ عقيدن مادي کي خيالن روحاني تصورات انساني ۽ حواس مادي
ه        ندا،ڪ بدران جي اصول المحدود ته چوندا ينٻخدا،  - ياڊلوپيڪانسائي ڪ۽

پيدا    -     "    کي جنهن آهي، پيء جو مينهن محبت، خدائي ۾، آهي  يوڪلفظن ويو
جا   جي.  اڦڙمينهن پيدا "      وڪاوس، ۾ موسم پنهنجي کي ۽" و،ٿ ريڪمزاروت

پ  ورسڪٽآر "وٿ ريڪهدايت  ."نٽپنهنجي سان 

طرف  )3-9 : 7.124 ( جي  ، ،14-24 ،26-31
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پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود
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 -    ) ه  )  آهي، علم انساني نهاد نام سائنس ه     ڪجسماني قانون، جو ذهن ڪفاني
ه  وڌان ش     ڪاعتقاد، جو طاقت پنهنجي ان    هنڏج. ارڪسامسن عقيدو انساني هي

حمايت   ختم         ڻرڪجي بنياد جا ان آهي، نه تنظيمون .  يٿالء ته   نه آهن ويا
پا          پنهنجو ئي نه ۽ بنياد، روحاني نه طاقت، مقد  ڻاخالقي هي  سجو اصول،

غلط       کي اثر جي سبب کي        وٿ ريڪعقيدو عقل ۽ زندگي ۾ معاملي جي ڻولڳ۽
و،ٿ ريڪ وششڪ

تعبير            ائنات،ڪ کان خدا اصول، ديواني جي ان کي سائنس وانگر، يڻرڪانسان
سگهجي        سمجهي کي ان پوِء ۽ ج.  وٿآهي، بنياد    هنڏپر جي احساس جسماني

وضاحت   پيش     ئيڪتي ۽ آهي ۽       يوڪوئي پختگي ترقي، ته جيئن آهي ويو
تابع،    جي ه   ائنات،ڪزوال وانگر، ره     ڪانسان جاري ۽ آهي، .يگهرج ڻمعما

۽      آهنگي هم ، .    ششڪآسپاس سان     اصول خدائي اهي آهن خاصيتون جون دماغ
رکن   سهارو        ا،ٿواسطو کي قوت جي سوچ انهيَء کي   ا،ٿ ينڏ۽ زمين جنهن

ال    ۾ مدار ا       ”وٿپنهنجي چيو، کي لهر واري فخر “.اڃ۽ پري     نه ۽ پري

.    اسان و     واپس کي انهن هلون پيا تي ختم     و،ٺقوتن کي تخليق .ڻيٿ۽ گهرجي 
نالو         جو قوتن مادي کي انهن علم اعالن.     وٿ ئيڏانساني سائنس ديوي ريڪپر

م   يٿ اهي رکن        ملڪته تعلق سان دماغ ديوي تي موروثي    ا،ٿطور ۾ دماغ هن
انهي    ۽ بندي          ريڪآهن، درجه ۽ گهر صحيح جي انهن کي بحال  ڏانهن ريڪانهن

.وٿ

8.192 :11-21

ه    طاقت واري ه    ڪگمراهي آهي، عقيدو جو    يڌان ڪمادي ارادي طاقت، غلط
     . موتي،             طويل ُسر آهي ُاهو جو فاني نه ۽ جو ذهن فاني نه، جو عقل ۽ آهي اوالد

.       ڙندڀڙڪ س     اهو آهي، طوفان ۽ روشني اها ساهه جو طوفان جههڪ ڀشعال،
بد   غرض، ناپا    ار،ڪخود ۽ ايمان .ڪبي آهي 

جي         اخالقي آهي، سان روح تعلق جو طاقت روحاني ُم ” وڪ۽ “ٺپنهنجي واُء   ۾
رکي.           وٿرکي  مطابقت سان آهنگي هم ۽ سائنس تعليم اها ۾،.  يٿ۽ سائنس

مخالفت      جي خدا کي حواس       اڪجي  ڻرڪتوهان جسماني ۽ آهي، نه طاقت به
گواهي      غلط جي انهن .ڇڏڻکي گهرجي 

9.252 :15-17 ،24-8

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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جو    احساس ت         وڙوڪمادي تي طور شاندار سان گواهي جي روح رارڪثبوت
بلند.          وٿ ريڪ آواز پنهنجو سان غرور جي حقيقت احساس ۽ وٿ ريڪمادي

:وٿچوي 

.      دنيا بي    ۾ خوبصورتيَء جي مادي مان آهي بادشاهي .  وٺمنهنجي ه  پر ڪآهيان
ه  قانون،     ڪلمس، جو خدا س    نهنڪحادثو، منهنجي وقت تباهه  ونڪبه کي

. ڻاڪاڇ و،ٿسگهي  ريڪ آهن       موتمار خوشيون سموريون منهنجون ڙندٽاڦته
و    مان وانگر، چم       وٿ ايانڌالوا ۽ تائين، اميديَء نا پنهنجي باهه  ندوڪپر آهيان
. سان   شعلن جي

ک   روح، شاھدي :وٿچوي  ندي،ڻمخالف

. مان          . هو   آهي مثل منهنجي آهن، روحاني حواس جا جنهن انسان، آهيان روح
ظاهر     کي سمجهه .  وڇ و،ٿ ريڪالمحدود جو     تقدس آهيان المحدود مان ته

جو    وجود س   - مال،ڪحسن، شان، آهن،   ڀالفاني خدا   وڇمنهنجا مان ته
امرت.      کي انسان مان .   وڇ و،ٿ يانڏآهيان شامل     مان آهيان سچ مان ريانڪته

س  وٿ کي   نيڀ۽ .   وڇ و،ٿ يانڏنعمتن زندگي     مان آهيان پيار مان و،ٿ يانڏته
بغير،      بغير ۽ شروعات .     وڇبغير س     ۽ آهيان عظيم مان آهيان زندگي مان ڀته

.  وڇ و،ٿ يانڏ جههڪ س     مان آهيان دماغ مان آهيان،    نيڀته مادو ته ڻاڪاڇجو
. آهيان     مان ته آهيان مان

10.524 :28-3

برع    اڇ جي ان صالحيت         س،ڪروح جي مصيبت ۽ گناهه کي مادي ۽ معاملو،
م   اڇ و؟ٿسگهي  ئيڏ خدا، داخل   يٽروح، آخر    يوڪ۾ ۽ آهي، مادي ارڪBويو

خارج     تي تقاضا آهي؟   يوڪجي م  اڇويو داخل   يٽروح ۾   و،ٿ ئيٿ۾ ان ۽
و      مطلق قادر ۽ فطرت داخل     اڇ و؟ٿ ائيڃخدائي مادو خدا، تيا وٿ ئيٿدماغ،

ب   ڪه گنهگار متحر     ي،ڃو جيڻفاني سان سانس جي ؟ڪخدا
11.195 :11-14

ه  فيصلو   ڪهر ته      ڻرڪالِء آهي اهو نقطو يا     اڇجو آهي ذهن فاني اهو
جي   ذهن .       ڻارڪ وڪالفاني مابعدالطبعي  کي بنياد جي ماديت کي اسان آهي

کي        اصول خدائي جي ان ۽ .ڇڏڻسائنس گهرجي 
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12.306 :25-29

جي    حواس ا      ڙائيندڪرڇمادي سائنس، ۾، وچ جي تي   اڃشاهدي تخت تائين
ظاهر            وٺبي کي اصول خدائي آهنگ، هم ترتيب، بي الِء انسانن رهيو ريڪآهي،

۽ -    زندگي ظاهر   ائناتڪآهي، .ريڪکي ابدي       ۽ موجود هميشه آهي، رهيو

طرف  )3-5: 13.520 طرف  )24-23،!( جي ،(2 جي
اظهار    ڻاڻڄا جو .    يوڪذهن کو   جي محبت المحدود آهي رائي،ڪوي ائي،ٽويو

س      جالل ۽ عظمت، طاقت، !افيڪاهو.  وٿ ريڀکي  ههڳج يڄاونچائي، آهي 

س       هتي خدا ته آهي اعالن واضح پيدا     نيڀاهو ذريعي ذهن مادي  و،ٿ ريڪکي نه
ذريعي،

14.471 :18-20

تنهن     آهي، المحدود ۽     ريڪخدا آهي، موجود ۽   اڪ يٻهميشه طاقت به
  . ان  ناهي .ائناتڪ ريڪموجودگي آهي        حقيقت جي تخليق ئي روحانيت جي

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
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 

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 



صفحو 11 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،19 سمبرڊ 
آهي؟ وئي ئيڪ ترقي ذريعي جي قوت ميٽاي سميت، انسان ائنات،ڪ اڇ  – موضوع

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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