
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،5 جون 
خالق      – موضوع ۽ سبب واحد خدا

جون  .2022، 5 آچر،

خالق    —   مضمون ۽ سبب واحد خدا

: متن   جو 17: 32يرمياه   گولڊن

 ! خدا"   رب سان          س،ڏاي طاقت عظيم پنهنجي کي زمين ۽ آسمان ۽  اهيوٺتو آهي
الِء     يوڪ گھوڊ ٿه توهان ۽ مش  اڪآهي، ."لڪبه آهي   نه

: پڙهڻ  6، 5، 3-1: 121زبور جوابدار
5، 3: 148زبور 

جبلن    1 اکيون پنهنجون .انهنڏمان ايندي      مدد منهنجي جتان نهاريندس،
اچي     2 کان خداوند مدد ب      ي،ٿمنھنجي کي زمين ۽ آسمان .ايوڻجنھن

ھل    3 کي پيرن تنھنجي ت  ڻھو کي  وڪجي: يندوڏنه  ليفڪجي توھان
نن  اليندوڀسن .ندوڪنه  ڊسو

سن  5 تنهنجو :   ڙاليندڀرب سا  تنهنجي رب تنهنجو   ٿه يڄآهي .انوڇتي آهي 
نه    6 کي تو .ڊچن يڪن ھندو،ڇ۾  ينھنڏسج جو   رات
ساراهه  3 چن   ريو،ڪسندس ۽ ساراهه:   ڊسج جا   ريو،ڪسندس روشني اي

.ڀس تارا 

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 ،5 جون

خالق     – موضوع ۽ سبب واحد خدا

واکا      5 جي نالي جي خداوند کي ح  ڻاڪاڇگھرجي،  ڻرڪ ڻانھن اھو مڪتہ
پيدا    نو،ڏ اھي .ياڪ۽ ويا 

خطبو   جو سبق

بائبل
20، 19: 3امثال .1

ح 19 قائم            متڪرب کي آسمان هن سان عقل رکيو؛ بنياد جو زمين يوڪسان
آهي.

سان    20 علم جي ۽    يٽٽ هاڙوڳهن آهن، .جيٻد رڪڪپوندا آهن   ويندا

4، 3، 1: 25يسعياه .2

مال  1 منهنجا .      ،ڪاي بلند     سر کي تو مان آهين خدا منهنجو مان ندس،ڪتون
ساراهه     جي نالي شاندار   االِءڇ. ندسڪتنهنجي تو .يوڪ مڪجو آھي 

پرا  .اڻتنهنجا آهن      سچائي ۽ وفا نصيحتون
ما  ريڪتنهن 3 واکا  هوڻمضبوط شهر   ڪخوفنا ندا،ڪ ڻتنهنجي جا قومن

.نداڊڄتوکان 

الِء          االِءڇ4 محتاجن ۾ مصيبت پنھنجي آھين، طاقت الِء غريبن تون جو
کان       گرميَء پناهه، کان طوفان ج  انوڇطاقت، ھنڻما ڪخوفنا ھنڏآھي،

م   وڪماڌجو  جي .انٿديوار آھي    وانگر طوفان

( 16، 8: 55زبور .3 ( ، 22، 17آء

فرار         8 کان طوفان ۽ طوفان جي هوائن تيز .يٿمان ويندس 

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 ،5 جون 
خالق      – موضوع ۽ سبب واحد خدا

س   16 کي خدا .يندس؛ڏمان بچائيندو      کي مون خداوند ۽
دعا        17 مان جو، منجھند ۽ صبح، ۽ :  ندس،ڪشام، ھو      ۽ روئندو سان آواز بلند ۽

کي    آواز .ندوٻڌمنھنجي

سن         22 کي توھان اھو ۽ وجھو، تي خداوند بار س:  اليندوڀپنھنجو ھنڻما ريلڌھو
ھل  ھنڪڏکي  .يندوڏنه  ڻبه

:( 8، 5: 14خروج .4  ( )  ( ، طرف جي هو 31، 30، 27، 26، 23-21، 13، 10۽

کي     5 بادشاھه جي مصر ما   ايوٻڌ۽ ته سندس     يڀڄ ھوڻويو ۽ فرعون ۽ ويا،
ما   رنڪنو دل خالف   ھنڻجي اھو      "  يٿجي اسان ته چيو انھن ۽ وڇوئي،
خدمت         يوڪ پنھنجي کي اسرائيل بني اسان جو نوڏ يڇڏکان  ڻرڪآھي،

آھي؟
پ      . . .8 جي اسرائيلن بني هو :وڳل يانٺ۽

ج 10 م        ھنڏ۽ اکيون پنھنجون اسرائيل بني آيو، ويجھو ۽  يٿفرعون کنيون،
پ    سو،ڏ جي انھن .   يانٺمصري اھي  ۽ :   يڊڄ اڍاڏپيا اسرائيلن  بني ۽ ويا

س   کي .يوڏخداوند

ما  13 موسٰي نہ      ھنڻ۽ اوھين تہ چيو جي     و،ڊڄکي خداوند ۽ رھو بيھي
کي   ڄا وڪجي سو،ڏکي  اريٽڪوڇ جي االِءڇ يکاريندو،ڏاوھان يڪجو

ا   اوھان وري     اڏٺ ڄمصري کي تن نہ   ھنڪڏآھن، .سنداڏبہ

ھ   21 پنھنجو موسٰي م  ڊسمن ٿ۽ س.   يوڪ گھوڊ انٿجي خداوند رات يڄ۽
او   ڊسمن زوردار واپس    رڀکي سان سمن  يو،ڪواء خش  ڊ۽ بنايو،  ڪکي زمين

پا  .يڻ۽ ويو   ورهايو
سمن   22 اسرائيل بني خش    ڊ۽ ۾ وچ پا     ڪجي ۽ ويا تي سا  يڻزمين ۽ يڄسندن

ب     يٻکا ديوار الِء سندن .جيڻپاسي ويو 

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 ،5 جون

خالق     – موضوع ۽ سبب واحد خدا

تعاقب   23 مصري پ    يو،ڪ۽ جي انھن گھ    ڊسمن يانٺ۽ ۾ وچ حتي  يڙجي ويا،
گھو   ڀس جا ر  ا،ڙفرعون گھو  ٿسندس .يڙ۽ سوار 

ھ       26 پنھنجو تہ چيو کي موسٰي خداوند م  ڊسمن ٿ۽ تہ ر،ڪ گھوڊ انٿجي
پا  ر   يڻجيئن سندن گھو   نٿمصرين، سندن .نڙ۽ اچي    وري تي

ھ   27 پنھنجو موسٰي م  ڊسمن ٿ۽ سمن  يو،ڪ گھوڊ انٿجي طاقت  ڊ۽ پنھنجي
ج  يٽمو انھنڏ خالف.      يوٿصبح  ھنڏآيو جي ان مصري . يڀڄ۽ ۽  ويا

سمن    کي مصرين ختم     ڊخداوند ۾ وچ .يوڪجي

انھيَء    يَءڙاھ30 خداوند ھ      ينھنڏطرح جي مصرين کي اسرائيل کان ٿبني
اسرائيل.    ۽ سمن   وڏٺبچايو مصري .ناريڪجي  ڊته ويا    مري تي

اسرائيل   31 بني عظيم   وڏٺ۽ تي    وڪجي مڪاھو مصرين ۽ يو،ڪخداوند
کان   ھوڻما سندس     ن،ڊڄخداوند ۽ خداوند .انھيٻ۽ آندو     ايمان تي موسٰي

( - 28، 24، 23: 107زبور .5 30اهي )
جي 23 سمن  ينڙيٻ يڪاھي واپار  يَءڻپا يڏو يڪجي ا،ٿلھين  ٺھي انھنڏ ڊ۾ ۾

.اٿ نڪ
جا    سنداڏاھي 24 خداوند .م،ڪآھن ۾      گھرن عجائب سندس ۽
خداوند...      28 ۾ مصيبت پنھنجي جي      ا،ٿروئن  انھنڏاھي انھن کي انھن اھو ۽

مان   .وٿ يڪڍمصيبتن
پرس   29 کي طوفان ا      و،ٿ ائيڻب ونڪهو لهرون جون ان جيئن .يلٽڪته آهن 
آھن    30 خوش اھي . االِءڇپوِء تنھن    آھن خاموش اھي کي   ريڪجو انھن اھو

پناهه     گھربل جي .يندوڻآ انھنڏانھن

27-23، 18: 8 یمت.6

چو   ھنڏج يڻھا18 پنھنجي ح  ھنڏت ا،ڏٺ ڙمي اڏو اريڌعيسٰي تہ نوڏ مڪھن
و   يٻ” ھليو .ڃطرف

ج 23 چ  يَءڙيٻھو  ھنڏ۽ پ     ھيوڙ۾ سندس شاگرد سندس .اڳل ڻھل يانٺتہ

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 ،5 جون 
خالق      – موضوع ۽ سبب واحد خدا

ھ  ڊسمن سو،ڏ۽، 24 جو      وڏو وڪڙ۾ قدر ايتري آيو، موجن  يءڙيٻطوفان کي
نن    يوڍڪسان  ھو پر .ڊويو، ھو   ۾

و   25 شاگرد سندس جا    سٽ۽ کيس ۽ اسان     ائي،ڳآيا، خداوند، اي ته، چيائون
   : تباهه  اسين بچاء .يٿکي آهيون   رهيا

اوھين      26 تہ چيائين کي انھن ا    ڃڻم وراٿ اي و؟ڊڄ اٿ وڇپوِء ھو پوِء يوٿوارا؟
سمن    ۽ ھوائن ه.   ايوڪرڇکي  ڊ۽ اتي .وڏو ڪ۽ هو   امن

ما 26 چو      ھوڻپر ۽ ويا پئجي ۾ ھيُء  ” اڳل ڻعجب جو  ھوڻما وڙھڪتہ آھي،
سمن   ۽ م     ڊھواَء چيو جو ھن .ينڃبہ

3-1: 32يسعياه .7

ح    وڪڙھ س،ڏ 1 سان سچائي ۾    ندو،ڪ ومتڪبادشاھہ فيصال شهزادا ۽
.نداڪ ومتڪح

ھ 2 ل   ھوڻما وڪڙ۽ کان ھ        ڪڻھوا کان طوفان ۽ ھوندو، وانگر جاء وڪڙجي
.  يلڍڪ س  جيئن پا   يڪھوندو تي جيئن    يَءڻجاِء درياَء، ۾  لٿڪجا زمين
پا   يڏو جو .وڇجبل

جي  3 نه      اٿ سنڏ يڪ۽ مدھم اکيون جون جا    ينديون،ٿتن انھن نداٻڌ نڪ۽
.نداٻڌ يڪجي

طرف   )5: 37 ایوب.8 ،( جي طرف   )14، 10-12، 6، ،( جي (ڻبيه )14،
شيون           5 عظيم آهي؛ گرجندو تي طور شاندار سان آواز پنهنجي و،ٿ ريڪخدا
چوي     االِءڇ6 کي برف ھو . رتيَءڌتون  و،ٿجو سا   ھجان نن  يَءڳتي يڍطرح

و       جي طاقت سندس ۽ تائين، .يڏمينهن تائين   مينهن
سان    10 ساهه جي :  نيڏ ٿڌخدا پا   ۽ آهي وي  يڻوئي .يٿتنگ  رڪجي آهي   وئي

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 ،5 جون

خالق     – موضوع ۽ سبب واحد خدا

هو   ڻيڏ يڻپا ڻپ11 روشن:    وٿ ائيٿڪکي  رڪڪ لهيٿسان پنهنجي رڪڪهو
پک  :يلڙکي آهي 

چو      12 جي صالحن جي ھن اھو اھو:   وٿ ريڦ اريڌ۽ اھو يڪجي نڪاھي
.وٿ ريڪ مڪح سامھون -        جي دنيا تي زمين کي انھن

عجيب     و،ٺبي... ي،ٻڌ الههڳاها 14 جي خدا غور   منڪ۽ .ريوڪتي

13: 4اموس ع.9

جي  االِءڇ 13 اھو، کي   وڪجو، کي    و،ٿ اھيٺجبلن واء کي   و،ٿ اھيٺ۽ انسان ۽
خيال    وٿ ريڪبيان  سندس جي  اڇته اونداھي    وڪآھي، کي و،ٿ ريڪصبح

لھي        تي جاين اونھين جي زمين لش  و،ٿ۽ .رڪخداوند، آھي     سندس خدا، جو

صحت   ۽ سائنس
1.583 :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 نه    مٽاي ڪويو پيدا عنصر يا
.ريڪ سگهيو 

2.275 :10-24

هج     ۾ سائنس جي سمجه      ڻان کي ترتيب ۽ حقيقت خدا    ڻجي کي توهان الِء،
شروع     سان حساب س    ڻرڪجي جيئن ته . جههڪ ڀگهرجي روح،    آهي ۾ حقيقت

ه    پيار، سچائي، گ    ڪزندگي، سان حيثيت جا -    ،ڏجي خدا . تابيڪ۽ س   آهن ڀناال
ح   عقل، رکن          مت،ڪمادو، تعلق سان خدا اثر ۽ سبب امر، جون.   اٿوجود، هن اهي

 . آهن          مظهر ابدي جي محبت اصول، خدائي المحدود آهن، دانائي  اڪصفتون به
ح     سندس پر آهي نه         ابهڪ مت؛ڪنه آهي، پيارو پيار نه آهي، نه سچ سچائي

 . خدا     پر آهي زندگي چ  اڪزندگي س    ائيڱبه پر آهي، عطا   وٺنه .وٿ ريڪخدا

نازل        خدائي تي سمجھه روحاني جيئن الطبعيات، طور  ي،ٿ ئيٿمابعد واضح
س  يٿ يکاريڏ جي            ڀته طرح هر مطلق، قادر آهي، خدا دماغ اهو ۽ آهي، دماغ

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 ، 2022 ،5 جون 
خالق      – موضوع ۽ سبب واحد خدا

س   -   يعني شيِء، هر س  ڀموجودگي، س  ڀطاقت، .  ڀموجودگي، ان  ريڪسائنس
.ڀس آهي       مظهر جو ذهن ۾ حقيقت

3.209 :5-8 ،10-11

س   پنهنجي س      ڪجڙجو نيڀذهن، انهن ۽ آهي اعلٰي ح  نيڀتي ريڪ ومتڪتي
مر      و،ٿ جو نظام جي نظامن وسيع     زيڪپنهنجي سموري پنهنجي آهي، سج

.        . آهي     ماتحت جي دماغ خدائي انسان ۽ روشني ۽ زندگي جي تخليق

سواِء    دنيا کان جي      يٽٽدماغ سواِء کان عقل ان پنهنجي   اڪپوندي، کي هوائن
رکي    ۾ .يٿگرفت

4.597 :27-30

جي.  ڊون ح        وٿ ريڪظاهر  وڪاهو روحاني جي خدا ۽ طاقت جي ومتڪطاقت
تحري  شامل    نيڀس ن،ڪجي کي .؛ڙاوڪتباهي؛.  وٿ ريڪشين شوق   فاني
5.192 :17-26 ،11-16

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

مخالفت       جي خدا کي توهان جسماني      اڪجي  ڻرڪ۾، ۽ آهي، نه طاقت به
گواهي       غلط جي انهن کي . ڇڏڻحواس س  ان     يٺگهرجي اثر جو توهان الِء

جي   تيوزن  آهي ا     وڪمنحصر تي پيماني صحيح جي.  اليوڇتوهان يڪتوهان
ب    نداڪ مڪ اڱچ مجسمو ۽ حاصل      ائينداڻآهيو صرف کي توهان اهو آهيو
طاقت   ڻرڪ .    وٿ ئيڏجي جو.     طاقت اها آهي نه طاقت آهي، وليونٺٺبرائي
دغا   مزوريَءڪپنهنجي  وڪجي ُا  هنڪڏ۽  وٿ ئيڏکي .وٿنه  ريڀبه پوي 

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

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

6.293 :21-31

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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جو    ذهن وي  وڪفاني باهه،   -     ڪهاڙبه بجلي، موج، واء، زلزلي، ناهي غضب
ظاهر     ۾ وحشت تباهه   -        يوڪحيواني خود ذهن نهاد نام اهو ۽ آهي ويو يٿويو

جي.     ظاهر، جي برائي نقل     يڪآهي کي انصاف س   ا،ٿ نڪخدائي ۾ يوڏصحيفن
         ". تباهي  "   خود جي معاملي يا غلطي اهي ۾، حقيقت غضب جو رب آهي، ويندو

ظاهر   مستقليت          اٿ نڪکي ۽ طاقت جي روح مخالف، جي معاملي اشارو انهنڏ۽
آ    رسچنڪ. اٿ نڪ ۾ روشنيَء آفاقي      يٿ يڻسائنس باالدستي، جي ان ۽ سچائي

چ      پوري، جي خدا آهنگي، جي    ائي،ڱهم برائيَء .ابهڪ۽ شيِء 

7.97 :5- ) 13جي )

ويجه…   نقل      ائيڙجيتري کي سچائي غلطي ان     يٿ ريڪسان معاملو نهاد نام ۽
رکي        مشابهت سان ذهن فاني جوهر، ه  مزورڪ ڪيڌو و،ٿجي عقيدي ڪغلطي

۾    حيثيت .        يٿجي برقي   ۽ آهي تيز روشني موجب، عقيدي انساني آهي ويندي
ت   ٽرنڪ آهي، ه   رسچنڪبه  هنڏتيز ۾ ا  ڪسائنس بي ڌڪجو  ئيٻ۽  امڏجي

.  يٿ ضرر و  جيترو مادو    ڪيڌويندو وارو جي     يندوٿتباهي ان ئي اوترو ويندو،
نه     اڪ ظاهر شيِء تي        يندي،ٿبه عروج فاني پنهنجي ۾ وهم مادو جيستائين

غائب       الِء هميشه ۽ ويندو .يٿپهچي ويندو 

8.183 :1 - ) 7سچائي )

س  مم  ڀسچائي کي          وٿ ائيڻب نڪشيون روح قانون نهاد نام جا مادي پر کي؛ روح
نه    وڪ فائدو مطالبو        يندا،ڏبه جو فرمانبرداري جي ضابطن مادياتي ندا،ڪ۽
ه  يڙاه ه  ڪطرح پري       ڪخدا، کان بنياد جي ساز .  يٿقانون فرض  اهو ويندا
قانون        ڻرڪ جا آهنگي هم غير خدا .  ڪه و،ٿ اهيٺته کي   اختالفن آهي غلطي

جي      قانون خدائي يا جيتو      اڪفطرت آهي، هوندي نه حمايت وڻگه ڪيڻبه
برع   جههڪ جي .سڪان آهي    ويندو چيو

9.134 :21-26 )   ( ، طرف جي ( - 27عيسي 8خاموش )

تي      طور نمايان لوگو قانون       رسچنڪسچا قدرتي جو آهنگي هم آهي، سائنس
اچي    رارڪت وڪجي غالب يا       ريڪان -  و،ٿتي الفطرت مافوق سائنس هي ته نه

ان        ئي نه ۽ آهي، فطري پر         ريڪغير آهي، ورزي خالف جي قانون خدائي اها ته
س         ريڪان  آهي، قانون بدليل ناقابل جو خدا اهو ...  وٺته کي.  طوفان يسوع
شفا    يو،ڪرو کي .    يَءڻپا ني،ڏبيمارن روحاني    تي مزاحمت مادي ويو هليو تي

م     کي برتري جي .ڃڻطاقت آهي     اختيار خدائي الِء

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 9 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،5 جون 
خالق      – موضوع ۽ سبب واحد خدا

پورو      معجزو کي قانون جي جي     و،ٿ ريڪخدا قانون ان .ريڪ وٿن يڀڃڪڙپر
و        به کان معجزي وقت هن حقيقت ل  ڪيڌاها اي: ”ائينديڳزبور.  يٿ يڳپراسرار

کي   ،ڊسمن تون   يوٿ اڇتو ه        يڀڄجو پوئتي کي تو جو اردن، اي ويو؟ ايوٽوئين؟
ر     تون ته جبل، نن    يڀڄوانگر  نڍاي تون ۽ جي   گھمنجبل،  اڍڙويو، رب وانگر؟

  ". معجزو       ۾ حضور جي خدا جي يعقوب متعارف    نهنڪموجودگي، کي خرابي به
ح   ري،ڪ وٿن بنيادي ظاهر   مڪپر تبديل     و،ٿ ريڪکي غير جي قانون ڙيندٿخدا

قائم     کي سائنس .وٿ ريڪجي
10.240 :1-9

آواز          جو محبت خدائي ۽ قانون روحاني قدرتي، عقيدو   و،ٿ ئيڏفطرت انساني پر
تشريح     غلط جي ا   ڪڪڪآر. وٿ ريڪفطرت سج ريون،ٽڪ ڙرندڀا ڙرندڀعالئقا،

بلون،      ريون،ٽڪ يونڏو زبردست واُء، وارا شاندار      ڙرندٻپنن ۽ گل، وارا جشن ويال،
س -  ذه  ا،ٿ نڪاشارو  انهنڏدماغ  ڀآسمان، ظاهر   يڪجي انتروحاني نڪاهي

ه.      اٿ جا ديوتا رسول جا .      فیروگلیگلن سيکاريندا  سبق عظيم سيارا ۽ سج آهن
ب.      خوبصورت کي رات تارا تي        ائينداڻآهن طور قدرتي رخ جو پتي ۽ آهن،

.يندوٿ انهنڏروشنيَء  آهي 
11.143 :26-31

ن        مان ذهن ۽ آهي، خالق عظيم سواِء    تلڪذهن کان نه    اڪطاقت طاقت يٿبه
جي.  ام         هنڪڏسگهي پهريون هو، پهريون کان لحاظ جي تاريخ طور انيڪذهن

پهريون        تي طور الزمي ۽ آهي، عزت،      ڻهج يروڀتي شان، کي ذهن پوء گهرجي،
طاقت   مرانيڪح جي        يوڏ۽ نالي مقدس جي ان الء .ريڪهميشه

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   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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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 

_____________________

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 


