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.2021،  5 سمبرڊآچر، 

خالق    —   مضمون ۽ سبب واحد خدا

: متن   جو 3:19امثال  گولڊن

ح"  .       متڪخداوند قائم      کي آسمان هن سان عقل رکيو بنياد جو زمين يوڪسان
آهي."

: پڙهڻ  6-1: 95زبور جوابدار

آ      1 جي خدا ته اچو اچو، پ:       ايونڳگيت  وڏاي جي نجات جي اسان ته رٿاچو
. مچايو     شور سان خوشيء تي

ش  2 ته گ          رگذاريَءڪاچو سان زبور کيس ۽ اچون، ۾ حضور سندس ڏسان
آواز    جو .يونڏخوشيَء

ھ  االِءڇ3 خداوند ھ    وڏو وڪڙجو ۽ آھي، س  وڏو وڪڙخدا نيڀبادشاھہ
م   کان .يٿمعبودن آھي 

ھ  4 جي ج     ٿھن اونھيون جون زمين :    ھونڳ۾ پ  طاقت جي جبلن ڻآھن
. آھي  سندس

کي        ڊسمن5 ان هن ۽ آهي، جو ه:    اهيوٺهن جي هن .اهيٺزمين  ڪخش نٿ۽

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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سجدو    6 ته اچو سجدو   ريونڪاچو، جي:      ريونڪ۽ رب جي اسان ته اچو
.ريونڪ رڀ نڏگو يانڳا

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف ) 5-3، 1: 1پيدائش .1 طرف ) 8، 6،( 1:جي جي )31، 27، 26، 10، 9،( 1:جي

(1:طرف
پيدا        1 کي زمين ۽ آسمان خدا ۾ .يوڪشروعات

روشني      3 اتي ته، چيو خدا .ئيٿ۽ هئي:     روشني اتي ۽
کي    4 روشني خدا س   و،ڏٺ۽ اهو :      وٺته کان  اونداهين کي روشني خدا ۽ هو

.يوڪجدا 

کي    5 روشنيَء خدا س     يو،ڏس ينھنڏ۽ رات کي اونداھين .يوڏ۽

پا    6 ته، چيو خدا ھ    يءڻ۽ ۾ وچ پا     وڪڙجي اھو ۽ ھجي، پا  يڻآسمان يءڻکي
. ورهائي  مان

س     8 آسمان کي آسمان خدا .يوڏ۽

ھي     9 جي آسمان چيو، خدا ھ  يَءڻپا انٺ۽ گ   يڪڙکي تي ۽ ي،ڃو يوڪ ڏجاِء
ظاھر    ڪخش کي ئي     يو،ڏ ڻيٿزمين ائين اھو .يوٿ۽

س  10 خدا س   يڪ۽ کي پا.  يوڏزمين گ  يَءڻ۽ سمن  ڻيٿ ڏجي ۽: اٿ ينڏس ڊکي
س   وڏٺخدا  اھو .وٺته آھي 

ش           26 پنھنجي کي انسان کي اسان ته اچو ته، چيو خدا پنھنجي  لڪ۽ ۾،
تي   سمن    اھيو،ٺمشابہت کي انھن م  ڊ۽ ۽       يءڇجي تي، پکين جي ھوا ۽ تي،

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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س  ورنڍ ھ     يڄتي، ھر ۽ تي، بادشاھي   ڪزمين .  ڻرڪتي تي  زمين گھرجي
.ڙچرند شيِء 

ش     ريڪتنهن 27 پنهنجي کي انسان پيدا   لڪخدا ش   يو،ڪ۾ جي ۾ لڪخدا
پيدا    کي پيدا        يو؛ڪهن کي انهن هن مادي ۽ .يوڪنر

س  31 خدا کي   نھنڀڪ۽ هن   وڏٺشيء ۽،   اهيوٺته س   سو،ڏهو، تمام .وٺاهو هو 

15، 14، 11، 9، 6، 3، 1: 9نحميا .2

چوويھين     يڻھا1 جي مھيني گ    ينھنڏھن اسرائيل بني رک  يا،ٿ ڏتي ڻروزا
گ  م   نڙپڪجي  چيَءڳ ،ڏسان ۽ .نٿسان زمين 

بي     3 تي جاِء پنھنجي اھي جو        ا،ٺ۽ شريعت جي خدا پنھنجي خداوند تابڪ۽
چو  ينھنڏ ھندا،ڙپ .  ونٿجو ۽  اقرار    ونٿچو يوٻحصو انھن ۽ يو،ڪحصو

عبادت      جي خدا پنھنجي .ئيڪخداوند

جيتو 6 ا  ڪيڻتون، انھن        يلوڪتون، آسمان، جو آسمانن آسمان، تو آهين؛ رب
م  جي    رڪلش نيڙجي ۽ زمين سمن    جھڪ يڪسان، آھي، ۾ جي  ڊُان يڪ۽
آھي،    جھڪ ۾ س     اھيوٺُان انھن تون ۽ حفاظت   نيڀآھي، ۽. وٿ رينڪجي

لش   جو عبادت   رڪآسمان .وٿ ريڪتنهنجي
ابن      9 جي اسان ۾ مصر مصيبت   نڏاڏ۽ ناريڪجي  ڊسمن ھوڙاڳ۽  ي،ڏٺجي

روئ   سندن و؛ٻڌ ڻتي
ا    11 جي انھن تو تنھن   ڊسمن يانڳ۽ ورهايو، سمن  ريڪکي مان   ڊاھي وچ جي

.         يڪس ا    ۾ اوندهه تو کي ستمگرن جي انهن ۽ ويا تي يو،ڇڏ الئيڇزمين
پا   زبردست پ  يڻجيئن .رٿ۾

پا    14 پنھنجي کي انھن جي   ڪ۽ ح    ايو،ڻاڄکي  ينھنڏسبت کي انھن نو،ڏ مڪ۽
پنھنجي     قانون، ۽ ھ   انھيٻقانون جي :انٿموسي

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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ماني          15 مان آسمان الِء بک جي انھن کي انھن ا    ني،ڏ۽ جي انھن جبل  ڃ۽ الِء
پا  واعدو     يائين،ڪڍ يڻمان سان انھن مل    يوڪ۽ انھيَء اھي قبضو  ڪته تي
داخل   ڻرڪ کين     ين،ٿالِء تو کي .ڻيڏجنھن ھو     کنيو قسم جو

( - 11، 8-5: 1لوقا .3 64-62، 57، 25، 24، 20-18، 13اتي )

جي     5 ھيروديس بادشاھہ جي ز      ينھنڏيھوديہ ۾ دور جي ابيا نالي رياڪ۾
جي       اھنڪ وڪڙھ هارون زال سندس ۽ نالو     يئرنڌھو، سندس ۽ ھئي مان

. ھو  اليشبع
اھي  6 آ   ئيٻ۽ جي س    ريلڌس وڏخدا جي خداوند ح  منڪح نيڀھئا، منڪ۽

بي  .تي ھئا   ھلندا عيب
کي    7 انھن ايلسبي االِءڇ ونھي،ڪاوالد  وڪ۽ اھي    ڍسن ٿجو ۽ يڻھا ئيٻھئي،

س  يَءڱچ .يڙطرح ھئا   ويا
اھو  8 ج  يٿ۽ ا         ھنڏگذريو، جي خدا سان ترتيب جي عمل پنھنجي يانڳھو

انجام      کي آفيس جي ئي،ڏپادريء
ظاهر...     11 کي هن ه    يوٿاتي جو رب جي     ڪمالئ ڪته گاهه قربان جي بخور

بي  يڄسا .وٺپاسي آهي 
ج  12 کي   رياڪز ھنڏ۽ پريشان   و،ڏٺھن ۽   يٿاھو .يڊڄويو، ويو 
مالئ 13 تہ    ڪپر چيو ز  ڊڄکيس دعا   االِءڇ ريا،ڪنه، تنھنجي .يٻڌجو آھي   وئي

ايلسبي    زال تنهنجي پ  ٿ۽ .منديڄ ٽتوکي رکين       جان نالو سندس تون ۽
جي       ڪمالئ رياڪز18 انھيَء آٌء تہ چيو مان االِءڇ ان؟ڻاڄ يئنڪکي جو

چ     ھوڙپو وڪڙھ زال منھنجي ۽ .يَءڱآھيان، آھي       متاثر کان سالن سان طرح
مالئ  19 جي     يوڻورا ڪ۽ آھيان، جبرائيل آٌء بي     وڪتہ ۾ حضور جي .وٺخدا آھيان 

مو    کي مون سان      ليوڪ۽ توهان ته آهي اهي     ڻالهائڳويو کي توهان ۽ الء،
.يانڏخوشخبري 

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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۽     س،ڏ۽، 20 رھندين، گونگي اھي      ڻالھائڳتون جيستائين رھندين، نه قابل جي
انجام   منھنجي   ڻاڪاڇ ن،ڃو نيونڏشيون تون نه   الھينڳتہ يقين تي

پوريون     يڪجي ندين،ڪ ۾ موسم .ينديونٿپنھنجي

انھن  24 ايلسبي     ينھنڏ۽ زال سندس پوِء پا  ي،ٿحاملہ  ٿکان مھينا   ڻ۽ پنج کي
تہ  ائيڪل چيائين

انھن      يَءڙاھ 25 سان مون خداوند ج  يوڪ يلڊ۾  ينھنڏطرح مون  ھنڏآھي ھن
دور     ھنڻما و،ڏٺکي  بدنامي منھنجي .ڻرڪ۾ الِء 

ترسيل          ٿايلسبي يڻھا57 هوَء ته آھي ويو اچي وقت پورو هوء.  ئيٿجو ۽
.يوڪپيدا  ٽپ ڪه

پيُء     62 جي ھن انھن کيس    يونڪنشانيون  انھنڏ۽ ھو .يندوڏس يئنڪتہ

لک   63 ھن .  يبلٽجي  ڻ۽ اھي     ”     ۽ آھي يوحنا نالو جو ھن لکيائين، ۽ گھريو، الِء
.يٿحيران  ڀس ويا 

ل            64 زبان سندس ۽ ويو، کوليو تي طور فوري کي وات سندس اھو  ي،ٿ لڪ۽ ۽
واکا    الھايو،ڳ جي خدا .ئيڪ ڻ۽

18، 12، 8، 5: 45يسعياه .4

۽    5 آهيان، رب سواء      وڪ يوٻمان کان مون ناهي، :وبهڪ يوٻبه ناهي   خدا
کي    توهان نه     ڪيڻجيتو يو،ڍنڳمون کي مون :اتوڄتوهان

و  ٺھي8 م   و،ڃلھي آسمان، ھي       يٿاي کي صداقت کي آسمان ۽ ڻرڪ ٺکان،
کول:   يوڏ کي نجات     يو،ڏ ڻزمين کي انھن گ    ي،ڏ۽ کي انصاف .يوڏ ڻرڪ ڏ۽

پيدا     رب کي .يوڪمون آهي 
پيدا    12 کي زمين پيدا       يو،ڪمون کي انسان تي ان ھ:   يوڪ۽ پنھنجا ،ٿمون،

کي   س     يوڪ گھوڊآسمان جي انھن ۽ ح   رڪلش نيڀآھي، مون نوڏ مڪکي
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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فرمائي    االِءڇ18 خداوند اھو ب    وٿجو کي آسمانن پا.  ايوڻجنھن جنهن ڻخدا
کي    اهيٺزمين  ان قائم     اهيو؛ٺ۽ کي ان بي    يو،ڪهن کي ان نه  ارڪهن پيدا

آباد     يو،ڪ کي ان ۽:     يوڪهن آهيان، رب .وڪ يوٻمان ناهي   به

11: 4وحي .5
پال    11 اي آھين، الئق حاصل       ھار،ڻتون طاقت ۽ عزت ۽ ته وڇالء،  ڻرڪجالل

س  پيدا   ڀتوھان پيدا          يونڪشيون ۽ آھن اھي الء، رضا جي توھان ۽ آھن،
.يونڪ آھن   ويون

صحت   سائنس۽
1.295 :5-8

پيدا   ائناتڪخدا  سن  وٿ ريڪکي . اليندوڀ۽ انسان    بشمول روحاني ائناتڪآهي،
سان   ترقي      ريلڀخيالن هو کي جن فرمانبردار     و،ٿ ريڪآهي، جي ذهن اهي ۽

جي  کي   يڪآهن .اهينداٺانهن آهن 
2.470 : 21-28 ،32-5

م         جي انسان ۽، آهي، خالق جو انسان خدائي    ڻره ملڪخدا اصول، خدائي جو
ف   يا م  ر،ڪخيال .وٿرهي  ملڪانسان، آهي.        اظهار جو وجود جي خدا انسان

ج   وڙاه وڪ هنڪڏجي هو خدائي   هنڏلمحو نه    مالڪانسان اظهار يوڪجو
ه    پوِء ته ج    ڪهجي، هو به نه      هنڏلمحو اظهار جو خدا ۽  يوڪانسان هجي،

ه  نتيجي ج   ڪ۾، هجي بيان    هنڏوقت غير -   يلٿديوتا کان  وجود يعني هجي
سواِء.

ال    خدا جا انسان . اپا،ڳ۽ ۽          آهن تباهي ناقابل ۾ سائنس خيال، ۽ اصول خدائي
نه   همراهيَء        نهنڪته  يٿ يڻاڄسائنس وري نه ۽ کان خرابيَء ،ٽڻمو انهنڏبه
ح   خدائي رکي     مڪپر قانون روحاني س      ي،ٿيا اهو ۽ خدا ۾ جههڪ ڀجنهن

پيدا   وڪجي ۾         ملڪم و،ٿ ريڪهو تاريخ ابدي جي ان آهي، ابدي به اڪ۽
. آهي    رهي نه تبديلي

3.525 : 22-29

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 ،5 سمبرڊ 
خالق ۽ سبب واحد خدا  – موضوع

پ      اسان ۾ سائنس جي س    اٿ هونڙجينيسس اهو هن وڪجي وڏٺ جههڪ ڀته
۽،  " اهيوٺهن  س   سو،ڏهو، تمام ."   وٺاهو حواس  جسماني ۾  يٻهو صورت

جي  ا؛ٿ نڪاعالن  سا      هنڪڏ۽ تي تاريخ جي غلطي اٿ يونڏ يانڌ يوڳاسان
ر    جي سچ جو     انهن،ڏ ڊارڪجيئن موت ۽ حواس  ڊارڪر تابيڪگناهه مادي

نتيج   غلط حمايت   يجي کان.       وٿ ريڪجي حقيقت کي موت ۽ بيماري، گناهه،
و   سمجهيو چ   يڃخالي اهي .اڱجيئن خدا   آهن،

4.332 : 4 - ) 8پيء )

جي-      آهي، نالو جو ديوتا ماُء نرم      وڪپيُء سندس سان تخليق روحاني سندس
نشاندهي    جي بيان.         وٿ ريڪرشتي ۾ لفظن کي ان رسول ته آهي، يوڪجيئن

ه  وڪجي نقل       ڪهن سان منظوري جي شاعر : "يوڪمشهور ته ڻاڪاڇآهي 
پ  ."ڻاسين آهيون    اوالد سندس

5.583 :20-25

س.    ڙندڪتخليق  ذهانت؛ دماغ؛ متحر  نيڀروح؛ جي   ڪجو اصول وڪخدائي
س   ۽ جي         وٺحقيقي پيار؛ ۽ سچ، زندگي، جي وجود خود ابدي  ملڪم وڪآهي؛ ۽

جو         جنهن ضد، جو برائي ۽ مادي .    وڪآهي؛ س    اهو جنهن خدا، ناهي اصول ڀبه
ه       اهيوٺ وڪجي اهيوٺ جههڪ سامهون جي ان ۽ هو پيدا   مٽاي ڪويو عنصر يا
.ريڪنه  سگهيو 

6.286 :16-26

ويهن   سنڪسي س    ولينٻ ينٻ۽ الء خدا .   وٺ۾ اعالن   جو صحيفن آهي اصطالح
س   وٿ ريڪ هن س  نيڀته پا  ايو،ڻب وٺکي س -     ،ڻجيئن ۾ خيال ۽ تنهن. وٺاصول
ظاهر      يٺس ائناتڪروحاني  ريڪ کي خدا ۽ .وٿ ريڪآهي، آهي    هو جيئن

م   خدا خيال .   ملڪجا عارضي        ۽ مادي آهن زندگي ۽ مادي آهن، ابدي ۽
واحد              روح، خدا، ته جيئن ۽ آهي، شامل غلطي ۾ جن آهن، انساني سوچون

ه     ۾ انهن آهي، .      ڪسبب جي     روح پوِء مادي ۽ وقتي آهي نه سبب خدائي
.         . جعلي   جا ابدي ۽ روحاني پر آهن اهي آهن نه تخليق

7.262 :27-20

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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ت  .   رارڪفاني تي          طور صحيح آهي احساس غلط جو اصليت جي انسان بنياد جو
ختم     ڻرڪشروع  تي طور .   ڻرڪصحيح جي  تصور هر شروع   وڪآهي سان دماغ

شروع     وٿ يڳل ڻيٿ تي طور يا.       وٿ ئيٿغلط سبب واحد جو وجود ذهن خدائي
           . ش  جسماني يا ۾، ذهن فاني ناهي، موجود ۾ مادي سبب آهي .لڪاصول ۾ 

.  انسان پا    اهي آهن غرض آزاد   ڻخود ليک  نن،ڪارڪکي حتي   ن،ڪذاتي نهنڪ۽
ب      يافته مراعات جا شيِء م  ڻجڻ���خاص نه      ينداڃوارا ديوتا کي جنهن يا اهيٺآهن،

.   اهيٺنه        . انسان  روحاني الفاني آهن مادي تخليقون جون ذهن فاني سگهي
نمائندگي      يلوڪا جي سچائي جي .وٿ ريڪتخليق

مالئي           هنڏج سان روحاني کي خيالن جي وجود پنهنجي انسان صرف  وٿفاني ۽
جي   ها  و،ٿ ريڪ مڪوانگر  مڪخدا ه    يڻهو نه ۾ سان   ندوڻاونداهي زمين ۽

.    ڻاڪاڇ يندو،ڪچم کي        اسان عقيدا جسماني آهي چکيو نه کي آسمان هن ته
ه.    اٿ ينڏ وڪوڌ کي انسان ب    ڪاهي منافق ارادي پيدا برائيآهن،  - ائينداڻغير

ج  نداڪ س  هنڏآهن پيدا    اهيندوٺ وٺهو خرابي ۽   هنڏج وٿ ريڪآهي، فضل هو
بيان    کي پهچائي     و،ٿ ريڪخوبصورتي نقصان کي نعمت    وٿانهن هو کي جن

ه.  يندوڏ تخليق   ڪهو غلط هو  وٿسمجهي  وڪجي و،ٿ يڃو جيڻب ارڪعام ته
.   "   ڪه م    کي اميد لچائي جو هن آهي خدا تبديل   يٽنيم م  و،ٿ ريڪ۾ يٽاها

س  اڪجي ."     ايوڇڪکي  نيڀاسان جي  بائيبل شايد هو : "وليٻآهي س   چوي وٺ۾
چاهيان   وڪجي نه   و،ٿمان ب:  ريانڪ وٿمان چاهيندس،   وڪجي وڇڙپر نه مان

مان   ."وٿ ريانڪاهو

ه  وٿسگهي  يٿ س   ڪپر جنهن پيدا   نيڀخالق، .يوڪکي آهي 

8.68 :27-16

ظاھر   رسچنڪ تائين       اروڌوا ي،ٿ ريڪسائنس دماغ کان انوول اهو به اڪنه؛
ن    ظاهر ترقي ۽    ري،ڪ وٿمادي انسان ه    انهنڏ ائناتڪپر جو دماغ .ڪاالئي تاثر 

ختم        نسل انساني جيئن تي طور ا       يٿمتناسب جا وجود آهنگ هم ابدي، ڻويندي،
.   اڍڻنڳ ڙندٽٽ انسان،      ۽ ويندا سمجھيا تي طور خدا     زمينيروحاني پر نه مان زمين

گ  ۽.       يندوٿظاهر  ،ڏسان انسان ته حقيقت سائنسي پيدا   ائناتڪاها مان روح
جيئن                يونٿ آهي، ثابتي ئي اها به ۾ سائنس االئي آهن، به روحاني ئي ائين ۽ آهن

ت          الههڳان  احساس جو صحت کي انسان ته آهي ثبوت حاصل   هنڏجو وٿ ئيٿئي
بيماريء    هنڏج ۽ گناهه و   َهو احساس .  ائيڃجو انسان   آهن به هنڪڏويهندا

نه       سمجهي کي تخليق جي ج  وٿخدا انسان      هنڏسگهي، ته آهي يقين اهو ته
.   ڪه جا   خدا آهي پيدا    ڳا يڪجي ارٻخالق ئي ان      ياڪ۾ صرف کي انهن آهن ويا

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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س   ۾ معلوم         اتوڃصورت حقيقت جي حقيقت کي انسان جيئن يَءڙاه. ئيٿويندو،
ت    آهي اهو ظاهر        هطرح سان تناسب ان انسان مثالي ڙوڪجيئن  وٿ ئيٿحقيقي،
غائب    مادي . يٿ۽ ها   آهن شادي   يڻويندا ۾  "  ڻرڪنه شادي "  نيڏيا انسان  نه وئي

بند     کي تسلسل و         وٿ ريڪجي ۾ منصوبي المحدود جي خدا ئي نه تعداد ڙندڌ۽
    . سمجھ  تي طور روحاني احساس ھ   ڻجو ته خدا،   وڪڙھ وڪڙالء آھي، خالق

ظاھر    نيڀس کي تصديق    و،ٿ ريڪمخلوقات جي وٺم وڪڙھ و،ٿ ريڪصحيفن
آ  م            يندوڻيقين ۽ موت بي جي انسان ۽ درد، نه جدائي، نه .ملڪآھي ابدي   ۽

9.502 :27-5

 . آهي  -     -   خدا پيار ۽ سچ، زندگي، اصول ظاهر    ائناتڪتخليقي کي .يٿ ريڪخدا
ر  ھ   وڪڙھ وڳاتي ۽ .       وڪڙخالق جي   انهن ۽ خيالن روحاني تخليق هي آھي تخليق

ظاهر   پڻاڃس جي    ڻيٿجي آهي، مشتمل پک    يڪتي ۾ ذهن ۽  يلڙالمحدود آهن
ظاهر    الء .      ينداٿهميشه المحدود  کان التعداد خيال اهي اعلٰي   تائينآهن ۽ آهن،

پ    جا خدا .يئرڌ۽  ٽخيال آهن 

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 

هڪقاعدو      الِء عملن ۽ مقصد

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               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 

_____________________

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 


