
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،19 جون 
اي   ائنات،ڪ اڇ  – موضوع سميت، ترقي     ميٽانسان ذريعي جي آهي؟  ئيڪقوت وئي

جون  .2022، 19 آچر،

اي   ائنات،�ڪ اڇ—   مضمون سميت، ترقي    ميٽانسان ذريعي جي قوت
آهي؟  ئيڪ وئي

: متن   جو 10: 2 يڪمال  گولڊن

س  اڇ" ه  نيڀاسان ناهي؟   ڪجو نه      ڪه اڇپيُء پيدا کي اسان "يوڪخدا آهي؟ 

: پڙهڻ  9-5: 42يسعياه جوابدار
6: 32 استثنا   
3: 100زبور    
6: 95زبور    

چوي  5 پيدا       وٿھيئن کي آسمانن جنھن اھو کي    يوڪخدا، انھن .يوڪ گھوڊ۽
پکي     کي زمين جنھن جي  يو،ڙاھو ن   وڪ۽ مان .  رندوڪان آھي  اھو آھي

سانس     ھنڻما وڪجي تي ان جي     و،ٿ ئيڏکي روح کي انھن ھلندو   وڪ۽ ۾ ان
آھي.

س      6 سان سچائيَء کي تو خداوند ھ    يوڏآٌء تنھنجو ۽ تو  يندس،ڪڙپ ٿآھي، ۽
سن  کي    اليندس،ڀکي تو جي      ھنڻما يندسڏ۽ قومن غير الِء، واعدي جي

. الِء  روشنيَء
کول   نڌان7 اکيون مان      ڻجون جيل کي قيدين جي   ڪڍڻالِء، ۽ يڪالِء

وي   ۾ مان      اٺاونداھين جيل کي تن .ڪڍڻ اھرٻآھن الِء 

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 ، 2022 ،19 جون

اي   ائنات،ڪ اڇ – موضوع سميت، ترقي     ميٽانسان ذريعي جي آهي؟  ئيڪقوت وئي

8     :     : مان   شان منھنجي ۽ آھي نالو منھنجو اھو آھيان خداوند ئيٻ نھنڪمان
نه   .يڪن يندس،ڏکي کي       مجسمن جي قبرن ساراھہ منھنجي

اعالن           يونڳا س،ڏ9 جو شين نئين مان ۽ آهن، رهيون اچي :وٿ ريانڪشيون
بهار   ا  ڻيٿاهي بابت      ڳکان انهن کي توهان .وٿ ايانٻڌآئون

ما     6 عقل بي ۽ بيوقوف اه  اڇ هو،ڻاي بدلو     يڙتوهان کي رب اڇ ا؟ٿ يوڏطرح
خريد         توکي جنھن آھي نہ پيُء تنھنجو نه   اڇآھي؟  يوڪاھو توکي ھن

قائم      ايوڻب کي تو ۽ آھي؟ يوڪآھي
:       وڻاڄ3 ب      کي اسان جنھن آھي اھو اھو آھي خدا اھو خداوند ۽  ايوڻته آھي،

پا  ر          ڻاسان جون چراگاهن سندس ۽ آهيون، قوم سندس اسين .ونڍنه؛
سجدو    6 ته اچو سجدو   ريونڪاچو، جي:      ريونڪ۽ رب جي اسان ته اچو

.ريونڪ رڀ نڏگو يانڳا

خطبو   جو سبق

بائبل
24: 44 يسعياه.1

فرمائي    24 خداوند طرح کي     ،ڙيندڏ اروٽڪوڇتنھنجو  و،ٿھيَء تو جنھن اھو ۽
ب  ٽپي جي    ايو،ڻمان آھيان اھو . اھيندوٺشيون  ڀس وڪآٌء جي  وڪآھيان
و   يلوڪا کي طرفان   وڪجي. وٿ ائيڌآسمان پکي  رتيَءڌپنهنجي .وٿ يڙتي

( - 1: 43 يسعياه.2 :( 3خوف ) طرف)  15، 13-10، جي

نه  1 توکي    وڇ ر،ڪخوف مون تنھنجي    نوڏ اروٽڪوڇته توکي مون آھي،
س   سان .يوڏنالي    . آهين  منهنجو تون آھي

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 ، 2022 ،19 جون 
اي   ائنات،ڪ اڇ  – موضوع سميت، ترقي     ميٽانسان ذريعي جي آهي؟  ئيڪقوت وئي

پا  ھنڏج2 گ     يَءڻتون توسان مان گذرندين، .   ڏمان جي  دريائن ۽ ھوندس
 : ج      وهندا نه کي توهان اهي کي      هنڏذريعي، توهان هلندا، ذريعي باھ توهان

س  .      يڙنه تي  تو شعال ته نه .رنداٻويندي

پا         االِءڇ3 جو اسرائيل بني آھيان، خدا تنھنجو خداوند آٌء تنھنجو ،ڪجو
:ڙيندڏ اروٽڪوڇ آھيان 

فرمائي      10 خداوند آھيو، شاھد منھنجا منھنجو   و،ٿاوھين کي  انھوٻ۽ جنھن
چون  اوھين      يوڊمون تہ الِء انھيَء آ     وڻاڄآھي، ايمان تي مون ۽ يو،ڻ۽

   : ا     کان مون آھيان اھو آٌء تہ ن   ھيلٺخدا  وڪ ڳسمجھو ھو، کان  يڪنہ مون
. ھوندو  پوِء

پ  11 مان سواِء       ،ڻمان، کان مون ۽ آهيان؛ .ونهيڪ ڙيندڏ اروٽڪوڇ وبهڪرب

اعالن  12 مون       يوڪمون ۽ آھي، بچايو ۽ ج  يکاريوڏآھي، جي  ھنڏآھي، اوھان
۾   تنھن     وڪوچ ھو، نه ديوتا خداوند     ريڪاجنبي آھيو، شاھد منھنجا اوھين

.و،ٿفرمائي  آھيان     خدا مان ته
ان  13 ا  ينهنڏها، ۽      ڳکان آهيان؛ هو مان جي    وڪجو آھي نه منھنجي وڪبه

:  ٿھ مان    سگھي بچائي اجازت    يرڪ۽  ندس،ڪ مڪمان کي يندو؟ڏان
پا    15 تنهنجو آهيان، رب .،ڪمان بادشاهه       تنهنجو خالق، جو اسرائيل بني

14-10، 5-1: 1 یوحنا.3
۽     1 هو، لفظ ۾ گ   المڪشروعات سان ۽   ڏخدا .المڪهو، هو   خدا
.يوڳسا2 هو       ۾ شروع سان خدا ئي
جي    ڀس3 هن سواِء      اهيلٺشيون کان هن ۽ نه    اڪهئا؛ شيِء وئي اهيٺبه

.هيلٺ اڪجي هئي 
4. هئي          روشني جي انسانن زندگي ۽ هئي؛ زندگي ۾ هن
چم    5 ۾ اوندهه روشني .وٿ يڪ۽ سمجهي.       نه کي ان اونداهي ۽

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 ، 2022 ،19 جون

اي   ائنات،ڪ اڇ – موضوع سميت، ترقي     ميٽانسان ذريعي جي آهي؟  ئيڪقوت وئي

جي        10 هن دنيا ۽ هو، ۾ دنيا نه      اهيلٺهو کيس دنيا ۽ .اتوڄهئي،

و  11 پنھنجن نه       ٽھو قبول کيس پنھنجن ۽ .يوڪآيو،

قبول     12 کيس قدر جيتري اختيار     يو،ڪپر اھو کي جا    نوڏانھن خدا ھو ته
ب  جي    جن،ڻفرزند کي انھن آ     يڪحتي ايمان تي نالي .اٿ ينڻسندس

ن   يڪن يا،ٿپيدا  يڪجي13 مان، ن     يڪرت سان، مرضيَء جي يڪجسم
.ھوَءڻما جي       خدا پر سان، مرضيَء جي

ب   14 جسم لفظ جالل        )    جيڻ۽ سندس اسان ۽ رھيو، ۾ وچ جي اسان ۽ و،ڏٺويو،
ا     جي پيء شان، (     ٽپ يليڪاھو سان  سچائي ۽ فضل .رپورڀوانگر،

4-2: 1 ينٿرنڪ 4.2

طرفان            2 جي مسيح عيسٰي خداوند ۽ خدا پيُء جي اسان تي اوھان شل
. ھجي    سالمتي ۽ فضل

پيُء،            تڪبر3 جو رحم پيُء، جو مسيح عيسٰي خداوند جي اسان خدا، وارو
س  خدا؛   نيڀ۽ جو راحت

س   وڪجي4 جي تسلي      نيڀاسان کي اسان ۾ اسين   و،ٿ ئيڏمصيبتن جيئن ته
تسلي    کي تسلي      نهنڪ يڪجي اٿسگهون  ئيڏانهن انهي آهن، ۾ مصيبت به

تسلي       جي خدا کي اسان .نيڏسان آهي 

طرف )  2: 5 وحنای.5 طرف )  16، 15، 9، 8، 5،:( 1جي 26، 24، 20-17،:( 1جي

ر   يڻھا2 ۾ من  نڍيروشلم آھي،  وڪڙھ ٽو يڊجي تالُء
ھ  5 اتي ا    ھوڻما وڪڙ۽ کي جنھن .نٺھو، ھئي     بيماري جي سالن
ا    8 تہ چيو کيس ک   ،ٿعيسٰي بسترو گھم  ڻپنھنجو .رڦ ڻ۽
ما  9 اھو تندرست     ھوڻ۽ تي طور ھل       يٿفوري ۽ کنيو بسترو پنھنجو ۽ ڻويو،

سا:  وڳل جو   ينھنڏ ئيڳ۽ .ينھنڏسبت ھو 

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 ، 2022 ،19 جون 
اي   ائنات،ڪ اڇ  – موضوع سميت، ترقي     ميٽانسان ذريعي جي آهي؟  ئيڪقوت وئي

ما 15 کي      ھوڻاھو يھودين ۽ ويو کيس      ايوٻڌھليو جنھن آھي، عيسٰي اھو تہ
.يوڪ لوڀ وڱچ آھي 

ايذايو،    ريڪتنھن16 کي عيسٰي يھودين
جواب     17 کي انھن عيسٰي تائين       نوڏپر وقت ھن پيُء منھنجو ندوڪ مڪتہ

بہ      آٌء ۽ آھي .وٿ ريانڪ مڪرھيو
و   ريڪتنھن18 کيس نہ  ڻاڪاڇ ئي،ڪ وششڪجي  ڻمار ڪيڌيھودين ھن تہ

جي   وڳر پ    يوڙوٽکي  ينھنڏسبت اھو پر پيء      ڻھو، سندس خدا ته ھو چيو
پا  ب     ڻآھي، برابر جي خدا .ائيڻکي

جواب     ھنڏت19 کي انھن سچ      نوڏعيسٰي کي اوھان آٌء پ  ايانٻڌ وٿتہ ٽتہ
طرفان   جي    ريڪ وٿنہ  جھہڪپنھنجي اھو پر کي   وڪسگھي، نديڪپيُء

جي االِءڇ و،ٿ سيڏ بہ     و،ٿ ريڪھو  جھہڪ يڪجو فرزند ئي .وٿ ريڪاھي
پ  االِءڇ20 پيُء پيار   ٽجو س   و،ٿ ريڪسان کيس وٿ يکاريڏشيون  ڀ۽

بھتر       و،ٿ ريڪ ڻپا يڪجي کان انھن کيس ھو جيئن  يکاريندو،ڏ مڪ۽ تہ
و     پئجي ۾ عجب .وڃاوھين

سچ    24 کي اوھان جي  ايانٻڌ وٿآٌء تي   وٿ يٻڌ المڪمنھنجو  وڪتہ انھيَء ۽
آ  مو    وٿ يڻايمان کي مون زندگي      ليوڪجنھن جي ھميشه کي انھيَء آھي،

     . زندگي      کان موت پر ايندي نہ ۾ سزا ۽ .يوڪمنتقل  انهنڏآھي، آهي   ويو
پا   26 پيُء ته رکي    ڻجيئن زندگي کي    ريڪتنھن. وٿ۾ فرزند پا   نوڏھن ته ڻآھي

. زندگي  ۾

12-9: 23 یمت.6
تي   9 زمين س     ھوَءڻما نھنڪ۽ نہ پيُء پنھنجو ھ االِءڇ ،ڏکي آھي  وڪڙجو ئي

جي   پيُء، .وڪتنھنجو آھي    ۾ آسمان
س    يڪن10 آقا کي ھ االِءڇ و،ٿ يڃو يوڏتوھان جو    وڪڙجو اوھان آھي ئي

.،ڪمال مسيح   يعني

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 ، 2022 ،19 جون

اي   ائنات،ڪ اڇ – موضوع سميت، ترقي     ميٽانسان ذريعي جي آهي؟  ئيڪقوت وئي

جي   11 آھي اھو س   وڪپر ۾ و  ڀتوھان نو   وڏکان تنھنجو .رڪآھي آھي 
جي 12 بلند   ڻپا وڪ۽ .  يوڪذليل  ندوڪکي جي  ۽ ذليل  ڻپا وڪويندو کي

بلند   ندوڪ .يوڪاھو ويندو 

22، 21: 10لوقا .7

خوش      ڪالڪانھيَء 21 ۾ روح عيسٰي ش     يو،ٿ۾ تنھنجو آٌء چيائين، رگذارڪ۽
پال        جا زمين ۽ آسمان پيُء، اي ۽       ھار،ڻآھيان، عقلمند کي شين انھن تو جو

ما  ل  ھنڻسمجھدار نن     ايوڪکان کي انھن ۽ پ  ارنٻ نڍڙآھي، .يوڪ روڌتي آھي 
س       وڇ ۾ نظر جي توهان اهو .وٿ يڳل وٺته

حوالي        ڀس22 جي پيُء منهنجي کي مون :  يونڪشيون پيُء   ۽ آهن ويون
سواِء   پ  يڻاڄ وٿن وبهڪ يوٻکان .   يرڪ ٽته پيُء  ۽ پ   يرڪآهي پر ،ٽآھي،

پ     تي جنھن اھو ظاھر   ٽ۽ .ندوڪکيس

طرف )  1: 51 يسعياه.8 :(3جي

جي  و،ٻڌ الھہڳمنھنجي 1 پ   يڪاوھي جي اوھيو   يانٺسچائيَء آھيو، ھلندا
کي   يڪجي پ   ولينداڳخداوند انھيَء توھان   انھنڏ رٿآھيو، جتان نھارو،
آھيو،  جيڪٽ ويا

صحت   ۽ سائنس
1.63 :5-11

 . سه       آهي اوالد جو روح انسان ۾ . اٺس ا،ڻسائنس هن      آهن نسب سندس خالص ۽
پهچ                تائين عقل هو ئي نه ۽ آهي، نه ۾ جبلت وحشي وانگر، انسانن اصليت، ڻجي

ا  گذري     ڳکان مان حالتن ذريعو.        وٿمادي آخري ۽ ابتدائي جو وجود سندس روح
قانو.             جو وجود جي هن زندگي ۽ آهي، پيُء جو هن خدا .نآهي آهي 

2.31 :4-11

نه     تسليم کي جو      يوڪيسوع جسم ته آهي :وبهڪويو    . ته   چيو هن ناهي تعلق
تي"   ما  نهنڪزمين س     هوڻبه نه پيء پنهنجو ه  وڇ يو،ڏکي جو   ڪته توهان ئي
جي   آهي، ." وڪپيء آهي    ۾ پ  يهرٻآسمان ماُء: ”  يوڇهن ۽   يرڪمنهنجي يرڪآهي،

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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“      ائرڀمنهنجا  جي  آهن ئي اهي ته مطلب تي     يڪآهن، مرضي جي پيُء پنهنجي
و.  اٿ نڪعمل  ر  وڪجو  الههڳان  ٽاسان هن     ڊارڪبه ته آهي هوَءڻما نهنڪنه

س      سان نالي جي پيُء تسليم.   يوڏکي ۽      يوڪهن طور، خالق صرف خدا، روح،
.نيڀس ريڪتنهن  پيء   جو
3.555 :16-32

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 نهيٻته

او  انسانيت     الدجو ۽ ديوتا .      نهيٻآهي، رکي  تي بنياد روحاني تخليق .يٿجو
ت   پنهنجي و   ميلڪاسان معيار تصور     اٿويهون  ائيڃجو صحيح جي ديوتا ۽

تسليم   هنڏج ا،ٿ يونڏ يڇڏکي  جو   نهنڪ املڪته  اٿ ريونڪاسان شيِء به
جي  ڪليک گناهه    و،ٿسگهي  يٿناقص  وڪآهي خدا طاقت   ڻرڪته ئيڏجي
غلطي     يا و،ٿ کي سچائي صالحيت   ڻرڪاهو عظيم.   وٿ ئيڏجي جو اسان

بحال         کي ظاهر انفرادي جي وجود يسوع، موت وڪجي و،ٿسگهي  ريڪمثال،
غائب   پا        وڻاڄ. يڳل ڻيٿ۾ يسوع هئي، زندگي جي انسان خدا صليب  ڻته کي

تبديل     بغير پوء .ڻرڪکان هو    قابل جي

4.544 :13-17

پيدا       مادو نه دماغ ۾، پيدا      وٿ ريڪسائنس ذهن مادو نه به نهنڪ. وٿ ريڪ۽
پيدا     کي ذهن تباهه   ڻرڪفاني ح      ڻرڪيا يا حق يا طاقت . متڪجي س  ڀناهي

جي   ڪه جههڪ .ٺهي رولٽنڪذهن خدا     جو ايستائين آهي،
5.262 :27-6

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

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

.لڪش ۾ 

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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  . پا    اهي آهن غرض خود آزاد   ڻانسان ليک  نن،ڪارڪکي حتي  ن،ڪذاتي ۽
ب      نهنڪ يافته مراعات جا شيِء م  ڻجڻخاص ديوتا    ينداڃوارا کي جنهن آهن،
نه   اهيٺنه  . اهيٺيا       . الفاني  آهن مادي تخليقون جون ذهن فاني سگهي

ا   انسان نمائندگي      يلوڪروحاني جي سچائي جي .وٿ ريڪتخليق
6.547 :19-22

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

7.524 :28-29

برع    اڇ جي ان صالحيت         س،ڪروح جي مصيبت ۽ گناهه کي مادي ۽ معاملو،
و؟ٿسگهي  ئيڏ

8.69 :2-7

۽       انسان ته حقيقت سائنسي پيدا    ائناتڪاها مان ئي    يونٿروح ائين ۽ آهن
ان              جيئن آهي، ثابتي ئي اها به ۾ سائنس االئي آهن، به ثبوت  الههڳروحاني جو

ت        احساس جو صحت کي انسان ته حاصل   هنڏآهي ۽    و،ٿ ئيٿئي گناهه هو جيئن
و    احساس جو .  ائيڃبيماريَء انسان   آهن خ  هنڪڏويهندا کي   دابه تخليق جي

ج     آهن سگهندا نه م   هنڏسمجهي اهو ه    ينداڃته انسان ته .ڪآهن آهي   خالق

27-18 ،صرف 8: 9.178

.وڪوراثت  ناهي   قانون

کان         بنياد جي احساس ۾ مادي ذهن، . ري،ڪ مڪفاني پر    آهي مقناطيس حيواني
س       مان جنهن ذهن، نهاد نام اچي   ڀهي رکي    ڻپا ي،ٿبرائي تضاد آخر  ي،ٿ۾ ارڪ۽

دماغ        خدائي يا سچائي، ابدي کي سائنس     ٽڻمو انهنڏان اظهار جو جنهن گهرجي،
.        يوڪ۾  تن   جي سمجھ جي اسان جي سائنس مسيحي آهي اسان  اسبويو ۾،

آزاد      کان عقيدي جي جي        يٿوراثت جانور يا مادي جي ذهن آهيون، ويا
ختم             کي گناهه جي طاقت تخيالتي جي ان اسان ۽ ۾؛ ان اٿ ريونڪمقناطيس

. حيثيت           جي وجود الفاني جي سمجهه روحاني جي اسان ۾ تناسب
10.259 :22-31

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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منتقل       کي تصويرن پنهنجي سوچ پوِء      ي،ٿ ريڪفاني کان وهم جي انسان ۽
اوالد   طور.     يٿ اهيٺپنهنجو روحاني روح، .و،ٿ ريڪ مڪخدا، نه     تي طور مادي
مادو    يا نه     هنڪڏدماغ تصور انساني .     اهيوٺبه تنهن  آهي؛ نه عقل وائبريشن آهي

ه  ريڪ .    ڪاهو خالص،   خيال، الفاني ناهي دماغ  پائيدار،۽  املڪخالق االئي
منتقل      ذريعي سائنس االئي جي   ياڪذريعي آهن، کي    يڪويا غلطي سان سچائي

تقاضا        اٿ نڪدرست  جي تصورن خدائي خيالن، روحاني تائين  ا،ٿ نڪ۽ آخر
پيدا      نتيجا آهنگي هم .يونٿسگهن  ريڪاهي

11.257 :12-21

ه     پنهنجي ۾ خيالن ذهين      و،ٿ ريڪپيدا  ائيڙجهڪذهن غير مادو جو خيال ۽
مادو     فرضي جي گه   ڻيٿمادي تمام .  وڻکان ان   آهي مادي   ريڪپري دماغ فادر

         . مادي   کي خيالن روحاني تصورات انساني ۽ حواس مادي ناهي پيُء جو
ترجمو    ۾ ه        ندا،ڪعقيدن بدران جي اصول المحدود ته چوندا ڪ۽

آهي،     -    ينٻخدا،  - ياڊلوپيڪانسائي پيء جو مينهن محبت، خدائي ۾، لفظن
پيدا"    کي جا     يوڪجنهن مينهن آهي جي.  اڦڙويو کي " وڪاوس، مزاروت

پيدا     ۾ موسم هدايت"   و،ٿ ريڪپنهنجي پ  ورسڪٽآر "وٿ ريڪ۽ نٽپنهنجي
سان."

12.135 :9-10

. آهي          الئق جي مشق جي طاقت خدائي صرف ارتقا روحاني
13.264 :13-31

و          ۾ باري جي انسان ۽ خدا انسان جيئن حاصل   ڪيڌجيئن نظريا صحيح
جون     ندا،ڪ تخليق تيئن جي   يتريونڪتيئن شيون، پوشيده  ڳا يڪئي ۾

ظاهر   محسوس   هنڏج. ينديونٿهيون، آهي،    اٿ ريونڪاسان روح زندگي ته
نه   هنڪڏ سمجھ    نهنڪبه اهو ۾، م  ڻمعاملي و   ملڪخود تي ايوڌطور

س    ۾ خدا .ئيٻ نهنڪ۽  و،ٺس ،ڻولڳ جههڪ ڀويندو، ناهي     ضرورت جي شعور

ش     جون ان ۽ .   ليونڪروح جي      روح مادو آهن حقيقتون جون وجود ئي
هي  ۽.         وٿ يڃو يٿغائب  ٺخوردبيني بيمار ۽ آهي، نه قائم سان سچائي گناهه

غالب     طرفان عيسى ثابت         يٿموت ۾ صورت جي غلطي کي انهن جن ويا،
بر.    يوڪ ۽ زندگي ه  تڪروحاني اسان      ڪصرف ذريعي جي جنهن آهي، ثبوت

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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وجود   محسوس       اٿسگهون  يڻاڃس کيحقيقي کي امن بيان ناقابل ريڪ۽
حاصل       ڪه وڪجي اٿسگهون  مان محبت روحاني جذباتي .وٿ ئيٿتمام

وجود            هنڏج روحاني جي انسان ۽ آهيون سکندا رستو ۾ سائنس مسيحي اسان
س  کي        نداڻاڃکي تخليق جي خدا اسان ته زمين   - سنداڏآهيون، سمجھنداسون، ۽

س      جي انسان ۽ آسمان .نيڀ۽ کي   عظمتن

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 

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 

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

_____________________

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


