
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،29 مئي 
هائپنو           – موضوع ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج ويو يوڪ ينسڊ،  يمٽغير

مئي   .2022، 29آچر،

۽        —   مضمون ميميرزم الياس ، نمانوائيشن� جديد ۽ مروج غير
ويو يوڪ ينسڊ،  يمٽهائپنو�

: متن   جو 13: 6افسيون   گولڊن

و"  ه    ٽتوهان سمورا جا برائي     و،ڃو يڻک يارٿخدا توهان جيئن ۾ ينهنڏته
س  ا،ٿسگهو  ريڪبرداشت  بيه   ڻرڪ جههڪ ڀ۽ پوء، ."ڻکان

: پڙهڻ  11-7: 12وحي جوابدار
6: 19وحي   

7 : مائي     هئي جنگ ۾ آسمان سندسمالئ   لڪ۽ و  ريگنڊ ڪ۽ . هنداڙسان ۽  هئا
سندسمالئ   ھيوڙو ريگنڊ ،ڪ۽

نه   8 غالب .يو؛ٿ۽ ملي         ۾ آسمان جاِء سندن وري ئي نه
و  9 اھو پرا   يوڪڍ اھرٻازدھا  وڏ۽ اھو ۽     وڻويو، شيطان کي جنھن نانگ،

س  جي   يوڏشيطان آھي، کي   يڄس وڪويندو تي:   وٿ يٺڳدنيا زمين ھو
سندسمالئ    اليوڇا ۽ .الياڇا ڏگ سڻسا ڪويو، ويا 

ھ    10 ۾ آسمان مون خدا      يڻھا "و،ٻڌآواز  وڏو وڪڙ۽ جي اسان ۽ طاقت، نجات،
آھي،           رھي اچي طاقت جي سندسمسيح ۽ بادشاھت، اسان االءڇجي جو

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ھ   ائرنڀجي  الزام ھي  ڻڻتي جي   يوڪ ٺوارو آھي، خدا   وڪويو جي اسان
ھ     ينھنڏجي  الزام تي انھن .وٿ يڻ۽ رات. 

م  11 انھن جي       يٽگھي سٿ۽ شاھدي سندن ۽ رت، اچي   المڪجي غالب سان
ويو.

مون  6 ھ   وٻڌ۽ اھو گھ     ڙمي وڏو وڪڙجيئن ۽ ھو، آواز آواز  ينڻپا نڻجو جي
گجگو    زوردار ۽ چوي     ڙوانگر، وانگر، آواز خداوند ڻاڪاڇالليلويا،  و،ٿجي تہ
ح    مطلق قادر .مرانڪخدا آھي 

خطبو   جو سبق

بائبل
:(13: 6 یمت.1 طرف )  جي

آ      13 نه ۾ آزمائش کي اسان :يو،ڻ۽ بچايو       کان برائي کي اسان پر

( 7-1: 3پيدائش.2   ( ، ؛ طرف 13-8جي

جي     يڻھا1 ميدان انھيَء و    نھنڪنانگ کان جانور جنھن   ڪيڌبہ نفيسھو،
خدا    خداوند .       ” اھيوٺکي ھائو،  تہ چيو کي عورت ھن ۽ آھي   اڇھو چيو خدا

و      ھر جي باغ تون کائين؟   ڻتہ نہ مان
و         2 جي باغ اسان ته، چيو کي نانگ عورت سگهون     نڻ۽ کائي مان ميوي جي

:اٿ
و  3 انھيَء جي   ڻپر ميوو تہ         وڪجو آھي فرمايو خدا آھي، ۾ وچ جي باغ

ن”      کائو، نہ مان ان ھ   يڪاوھين کي ھ  ٿان .جو،ڻنہ مرندا   متان
4. مرندين         ضرور تون ته، چيو کي عورت نانگ ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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خدا  االِءڇ5 جنھن   وٿ يڻاڄجو ت     ينھنڏتہ کائو، مان ان توھان ھنڏتوھان
ديوتا        اوھين ۽ وينديون، کلي اکيون چ  يٿجون جي   يَءڱويندؤ، برائيَء ۽

.ڙندڻاڄ
ج 6 و   وڏٺعورت  ھنڏپوِء اھو چ  ڻکائ ڻتہ و      وڱالِء الِء اکين اھو ۽ ڙندڻآھي،

ھ   ۽ جي  ڻو وڪڙآھي، بنائ   ھوَءڻما نھنڪ وڪآھي، عقلمند گھريو،  ڻکي الِء
م          ھنڏت پنھنجي ۽ کائي، ۽ ورتو ميوو جو ان بہ   سڙھن ھن. نائينڏکي

کا    هن ۽ .وڌسان؛
انھن  7 ننگا            نھيٻ۽ اھي تہ پئي خبر کي انھن ۽ ويون، کوليون اکيون جون

آھن.
آواز      8 جو خدا خداوند اھي ھو      وٻڌ۽ گھمندو ۾ باغ : يٿڌجي  ينھنڏجو ۽  ۾

پا     زال سندس ۽ و         ڻآدم جي باغ کان حضور جي خدا خداوند جي نڻکي
ل   ۾ .ايوڪوچ

س     9 کي آدم خدا خداوند تون      يو،ڏ۽ ته، کيسچيو آهين؟ يڪٿ۽
تہ  10 چيو ۾      ھن باغ آواز تنھنجو ننگا  االِءڇويس،  يڊڄ۽  وٻڌمون آٌء جو

پا.    مون ۽ ل  ڻھوس .ايوڪکي

توکي    11 تہ چيائين آھين؟     ايوٻڌ نھنڪ۽ ننگا تون و   اڇتہ ان کا  ڻتو وڌمان
ح       کي تو مون جو جنهن کائو؟    نوڏ مڪآهي، نه ته هو

ما  12 ان گ         ھوَءڻپوِء سان مون تو کي عورت جنھن تہ آھي، نوڏالِء  ڻھج ڏچيو
و    کي مون کا   نوڏمان  ڻتنھن مون .وڌ۽

ھي       13 چيو، کي عورت خدا خداوند جي  يوڪ اڇ۽ ۽  يوڪتو  وڪآھي آھي؟
کي       مون نانگ ته چيو کا   يو،ٺڳعورت مون .وڌ۽

طرف  ) 3-1: 5 يسلونينٿ 3.1 24،( ڻائڳل )8، 6-4 ،(، 1 جي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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کي         ائرو،ڀپر 1 توهان ۾، باري جي موسمن ۽ مان    اڪوقت ته ناهي ضرورت
.انهنڏتوهان  لکان 

پا  االِءڇ2 اوھين جو    اٿ وڻاڄطرح  يَءڱچ ڻجو خداوند اچي   ينھنڏتہ وٿائين
.وڙجھ چور    جو رات

ج  ڻاڪاڇ3 م        هنڏته اوچتو پوِء حفاظت؛ ۽ امن چوندا، اچي،  نٿاهي تباهي
اوھين،  4 اھو       ائرو،ڀپر جو آھيو، نہ ۾ وانگر    ينھنڏاونداھين چور تي اوھان

اچي.
س 5 جا   ڀاوهين ۽   ارٻروشني :    ارٻجا  ينهنڏآهيو جا  رات نه اسان آهيو

. جا    اونداهي نه آهيون،
سمه   ريڪتنهن 6 کي .    ينٻ يو،ڏنه  ڻاسان ته  اچو پر محتاط  سوڏوانگر ۽

رهون.
رک...       8 تي سيني جي پيار ۽ ه  ؛ڻايمان .ٽهيلم ڪ۽ اميد     جي نجات الء،

جي   24 آھي اھو س   وڪايماندار کي جي  يندوڏتوھان .ندوڪ ڻپ وڪآھي،

50-46، 41-36، 16-14، 4-1: 26 یمت.4

ائين  1 س   ھنڏج يو،ٿ۽ اھي پنھنجن ھنڏت يون،ڪپوريون  الھيونڳ ڀعيسٰي
تہ    چيائين کي شاگردن

ابن       ينھنڏ نٻتہ  اٿ وڻاڄاوھين 2 ۽ آھي فصح عيد پوِء تي   کان صليب کي آدم
پ  ڻهڙچا .جيڪڙالِء پيو 

سردار   3 ھو ما     اھنن،ڪپوِء ۽ عالمن انھيَء    ھنڻشريعتجي کي بزرگن جي
گ     اھنڪسردار  يڏو اچي ۾ محالت .يا،ٿ ڏجي ھو      قائفا نالو جو جنھن

صالح  4 پ    يائونڪ۽ کي عيسٰي .ينڇڏمارائي  يڪڙتہ

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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ھ  ارھنٻپوِء 14 اس  وڪجي و،ڪڙمان سردار  يندوڏس ريوتيڪيھوداہ ھو،
.ٽو اھننڪ ويو 

کي       15 مون اوھين تہ چيو کين حوالي      يندا،ڏ اڇ۽ جي اوھان کيس آٌء ۽
سا   ندس؟ڪ انھن جا   يوڪواعدو  سڻ۽ .اڪس يھٽچانديَء

و    16 کان وقت ان خيانت    يٺ۽ کي موقعو   ڻرڪهن .وڳل ڻولڳجو
گ    36 سان انھن عيسٰي ھ  سمنيٿگ ڏپوِء کي      يڪڙنالي شاگردن ۽ آيو تي جاِء

و  ”       اتي آٌء جيستائين ويھو، ھتي اوھين تہ .يڃچيائين گھران   دعا
پا  37 ھو گ  ڻپوِء جي     ڏسان زبديَء و  نٽپ نٻپطرس۽ ۽   يٺکي وڍاڏويو

۽   .وڳل ڻيٿ روڳغمگين
روح        38 منھنجو تہ چيو کي انھن ھن ھتي     وڍاڏپوِء تائين، موت آھي، غمگين

گ     سان مون ۽ .يوڳجا ڏرھو،

ھو  39 تي    يو،ڌو تيڳا وروٿپوِء منھن اي      ريڪپنھنجي تہ گھريائين دعا ۽ پيو
جي  و      يٿ ھنڪڏبابا، مون پيالو ھي تہ و  انٽسگھي جيئن  ي،ڃھليو پر

. چاھيو      توھان جيئن پر مرضي، منھنجي
و   40 شاگردن ھو نن    ٽپوِء کين ۽ تہ      ”ائينڏٺ۾  ڊآيو چيائين پطرسکي ا،ڇ۽

گ    سان مون جا  ڪالڪ ڪھ ڏاوھين سگھيا؟  يڳبہ نہ
دعا    نداڳجا41 ۽ :   ريو،ڪرھو راضي       واقعي روح پئو نہ آزمائش۾ اوھين تہ

جسم    پر .مزورڪآھي، آھي 
و   و،ٿا46 ته ھ  سو،ڏ: ونڃاچو جي   ٿاھو آھي دغا    وڪ۾ کي .وٿ ئيڏمون
تہ    الھائيڳھو  اڃا47 ھو ھ   ارھنٻرھيو مان سا    وڪڙشاگردن ۽ آيو سڻيھوداہ

ل   ڙمي وڏو وڪڙھ ڏگ ۽ گ  نٺتلوارن جي  ڏسان ۽ اھننڪسردار  يڪھو،
و   ھنڻما بزرگن .انٽجي ھئا 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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پ    يڻھا48 کي ھن ھ     يوڪڙجنھن کي انھن تنھن تہ  ينديڏنشاني  ڪھو، چيو
   : پ”       کي ان آھي ئي اھو چميندس، مان کي .يوڪڙجنھن

و   49 عيسٰي ھو .ٽپوِء    ! کيسچميائين      ۽ سالم تہ چيائين ۽ آيو
تون        50 دوست، تہ کيسچيو عيسٰي تي ۽      وڇتنھن آيا اھي پوِء آھين؟ آيو

ھ   تي پ   ٿعيسٰي کيس .يائونڪڙرکي

14، 13: 1 یعقوب.5
ج   ھوڻما وبہڪ13 چئجي آزمائي   ھنڏنہ آھي،      و،ٿھو آزمايو جو خدا کي مون

ن     ڻاڪاڇ آزمائي سان برائي خدا ن  وٿتہ کي ھوَءڻما نھنڪاھو  يڪسگھي،
:وٿآزمائي 

ما  14 ھر ج     ھوَءڻپر آھي، ويندو آزمايو ۽      ھنڏکي اللچ نفسجي پنھنجي ھو
۾   .اسيڦاللچ آھي   ويندو

8، 7: 4 عقوبی.6

حوالي     ڻپا ريڪتنھن7 جي خدا مزاحمت.    ريوڪکي جي ۽ ريو،ڪشيطان
کان    اوھان .يڀڄاھو ويندو 

و   8 ويجھو جي ويجھو      و،ڃخدا جي اوھان اھو ھ.  يندوٿ۽ صاف ٿپنھنجا
پا       ريو،ڪ کي دلين پنھنجن ۽ گنھگار؛ .يٻٽاوھين  ريو،ڪ ڪاي وارا   دماغ

11-8: 5 رٽپي 7.1

رهو؛     8 هوشيار رهو، شيطان،    االِءڇهوشيار مخالف تنھنجو شينھن ڙرندٻجو
ته        الِء انھيَء آھي، گھمندي گھمندو .نھنڪوانگر، کائي   کي

مزاحمت        9 سان قدميَء ثابت ۾ ايمان کي اھي ڻاڪاڇگھرجي،  ڻرڪجن تہ
جي       اٿ نڻاڄ اوھان مصيبتون ئي اھي پوريون   ائرنڀتہ يڪجي يونٿتي

. آھن   ۾ دنيا

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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پنھنجي             10 معرفت جي عيسٰي مسيح کي اسان جنھن خدا، جو فضل تمام پر
جالل   توھان      يوڏس انھنڏابدي پوِء کان تنھن سھي، کڏوقت  جھڪآھي،
م   کي آباد     مل،ڪتوھان ۽ مضبوط .ريڪمضبوط،

11 .  . آمين       ھجي ھميشہ ھميشہ بادشاهي ۽ سندسشان

صحت   ۽ سائنس
1.228 :25-27

سواِء    کان .   اڪخدا و     مطلق قادر آهي نه طاقت ۽     ٽبه آهي، طاقت نهنڪتمام
تسليم    ئيٻ کي عزتي     ڻرڪطاقت بي جي .ڻرڪخدا آهي 

2.469 :13) 21-جي )

ختم    کي س        ڻرڪغلطي خدا، ته آهي اهو سچ عظيم ۽    و،ٺوارو آهي، دماغ واحد
س       -       برائي يا شيطان کي جنهن آهي مخالف مفروضو جو ذهن المحدود يوڏاهو

 . اتي  -              سواء کان حقيقت يا عقل غلطي، پر آهي، نه سچ آهي، نه دماغ آهي ويندو
ه  وٿسگهي  يٿ ر   ڻاڪاڇدماغ،  ڪپر اتي .  ڪه وڳته جي   ۽ آهي هنڪڏخدا

نه     ئيٻ نهنڪانسانن  دعوٰي جي نه    وڪ يوٻ۽  ئيڪدماغ قبول گناهه يو،ڪبه
  . و  اسان هوندو ھ  ٽنامعلوم جي   وڪڙصرف آھي، ھ  ھنڪڏدماغ وڪڙاھو

. آھي  المحدود
3.526 :14-22

ذ    پهريون جو افسانوي    ئيٻپيدائشجي   رڪبرائي ۾ .تابيڪباب آهي    ۾ متن
چ  اعالن   ائيڱخدا پيدا   وڪجي يوڪجو اعالن    يو،ڪهن صحيفن وٿ ريڪ۽

س   هن پيدا   نيڀته و. ”  يوڪکي جو بي     “ڻزندگيَء الِء نظريي جي آهي، وٺسچ
جي   تلوار حفاظت    اڪ۽ جي .ي،ٿ ريڪان قسم       سائنسجو خدائي آهي اها

و  علم" بي"     ڻجو الء جي نظريي آهي،       وٺغلط حقيقي علم جو برائي ته آهي
عطا    ريڪتنهن جي .ڻاڄجي  يٺس يل،ڪخدا وانگر 

4.563 :27-16

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،29 مئي

هائپنو          – موضوع ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج ويو يوڪ ينسڊ،  يمٽغير

ل    روپ، جو بي  ليَءڪناگن و         وٺالِء رستو پنهنجو ۾ وچ جي برائيَء هر ائيڄآهي،
اهو   و،ٿ تي    ائيڱچ مڪپر نالي .   ريڪجي اس   جو ان آهي پولسطرفان  نگٽرهيو
ج   الهايوڳ آهي، هن  " هنڏويو اعلي " نڌهو بدعت    روحاني ريڪاشارو  انهنڏتي
جي.       وٿ آهي، جبلت حيواني ۾ انسانن ه   اڪاها کي و   ئيٻ ڪانهن کائي ۽ ڃڻکي

کي     شيطانن ذريعي مجبور   ڪڍڻبيلزبب .نديڪتي

ا    يڻپرا برائي تي، ۽         اڃطور فطرت پنهنجي جي غلطي کي خيال روحاني تائين
چارج    سان مان.       وٿ ريڪطريقن جنهن جبلت، حيواني بدصورت ڪه ريگنڊهي

مار           تي طور جسماني ۽ اخالقي کي انسانن آهي، جو سا    ڻقسم جي انهن يٿالِء
کي           معصوم بدتر، به کان ان ۽ به، کي الزام   وههڏانسانن .  ڻيڏجو جي  گناهه الِء

آخري   مرت   مزوريڪاها جي ه  بڪان غرق       ڪکي ۾ رات سواِء کان ريڪتاري
.ينديڇڏ

ل         مصنف تي ناصريَء عيسٰي حضرت ته آهي قائل صليب     ايلڳجو جي ان ۽ الزام
چ  بيان    ڻهائڙتي هتي ابت    وهنڏ يلڪبه جي جبلت .  ڙجي وحي  يسوع ڙندڪهو

۽      ليمب جو خدا تي        ريگنڊکي طور خالفجنگجي معصوميتجي جي
.     الهائيندوڳ س  کي يسوع ته جيئن ب       نيڀآهي هو، هوندو، ويو آزمائيو ۾ ينقطن

مالقات        سان گناهه ۾ روپ هر فتح   ئيڪعيب، .ئيڪ۽

5.564 :24-5

و   کان انتقام،           -يٺپيدائش ۽ نفرت، حسد، موت، ۽ بيماري، گناهه، تائين، وحي
ه  - ڀس . ڪبرائي، يسوع           آهن نمايان سان نموني ذلتجي جي جانور يا نانگ،

ه    مان زبور حوالو   يرڪل ڪچيو، بغير "    نو،ڏجو کان مون کان  نهنڪهنن سبب
.   ئيڪنفرت  آخر."         کان شروع آهي ويجهو تي هيل همتجي هميشه نانگ

پيروي         جي خيال روحاني سان نفرت ناگ .   ندوڪتائين، هي  پيدائش۾، آهي
بيان       ڻالهائڳتمثيل،  کي ذهن فاني ناگن جي "  و،ٿ ريڪوارو به نهنڪميدان

و   کان ."   ڪيڌجانور ج  ۾، وحي اهو      هنڏذيلي آهي، ويجهو جي عذاب پنهنجي
و  عظيم   وٿ يڌبرائي سان   و،ٿ جيڻب ريگنڊ هوڙاڳ۽ و،ٿ سوجيگناهه

سان      خالفجنگ .   ريل،ڀروحانياتجي خواهش۽      اها آهي تيار الء تباهي ۽
سان   نفرت        ريلڀنفرت کان روشني جي جالل خدائي .يٿ ريڪآهي،

6.103 :18-24

ته   نالو    رسچنڪجيئن ۾ يا      نوڏسائنس مقناطيسي جي جانورن آهي، ويو
    . آهي         عقيدو غلط اهو آهي مخصوصاصطالح الء دماغ فاني يا غلطي، ہپناڻزم

س         ۽ برائي ۽ آهي، ۾ معاملي ذهن .      وٺته جيترو  آهي حقيقي جيترو برائي اهو آهي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي 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 ،29 مئي 
هائپنو           – موضوع ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج ويو يوڪ ينسڊ،  يمٽغير

و  وٺس .      ڪيڌ۽ ه  جي سچائي ۾ عقيدي هن .  يفيتڪبه  ڪطاقتور يا   اهو آهي نه
         . اچي     ۾ بيوقوفيَء اخالقي روپ بدصورت جو ہپناڻزم خراب يا آهي جاهل .وٿته

7.484 :21-27

      . رضاکارانه     جي غلطي مقناطيسي جي جانورن وهم مادي آهي، فاني ميسميرزم
س        جي ان آهي عمل ارادي غير انساني      لنڪش نيڀيا سائنسجو خدائي اهو ۾؛

           . حاصل  فتح احساستي مادي تي طور الزمي سائنسکي آهي ڻرڪضد
اه      سچائي، تي غلطي ۽ س  يءڙگهرجي، شامل      نيڀطرح ۾ عملن ۽ نظرين غلط

ختم   وضنمفر .ڻرڪکي گهرجي 

8.104 :13-18

و       رسچنڪ تائين تہه جي عمل ظاهر     ي،ٿ يڃسائنسدماغي کي نظريي ريڪ۽
خدائي       يٿ ريڪظاهر  اڪجي ي،ٿ جيئن صحيحيت، جي عمل خدائي سموري

پيدا    جي کي،             -،ڻيٿدماغ غلطيَء جي عمل نهاد نام مخالف ۾ نتيجي جي ان ۽
.  ,    ,  , . ہپناڻزم   مقناطيس جي جانورن ميسميرزم عصبيت جادوگري، برائي،

9.567 :18-26 ،31-5

پرا       وڙوڪاھو  اھو عقيدو، قديم اھو ـ آھي      وڻدعوٰي شيطان نالو جو جنھن نانگ
           ) ما) ته يا آھي عقل ۾ معاملي ته آھي دعوٰي اھو ، فائدو   ھنڻبرائي يا ڻيڏکي

ري      ڻرڪزخمي  آھي، خالصفريب اھو روحاني     ريگن؛ڊ ڊـ سچائي، مسيح، اھو ۽
ذريعي    جي ثابت        يوڪڍخيال طاقت بي اھو ۽ آھي، زمين.  " يوٿويو انهنڏلفظ

بي  ريگنڊ" الئيڇا م  يٽم ار،ڪکي تنهن.   وٿ يکاريڏ يٽکي پنهنجي ري،ڪ۽
کان        ڻهج ڙالهائيندڳ شروع کي هن ۾، ظاهر .ڻهج ڙوڪجي گهرجي 

بگھ  يئنڪته  يٿ يکاريڏسائنس  ديواني .  ڙميمو ۽    معصوميت آهي ماريندو کي
غالب       تي غلطي ۽ گناهه تي،      هنڏج. يٿسچائي بنياد جي دنيا کان هنڪڏکان

قائم      کي عقيدي مادي جي   ندي،ڪغلطي کي   ئيڪ وششڪبرائي ليمب آهي
سائنسهن     ڻمار پر تباهه   ڙوڪجي؛ س     ڻرڪکي برائي آهي، قابل ويندو يوڏجي

آهي.
10.534 :24-5

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 10
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،29 مئي

هائپنو          – موضوع ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج ويو يوڪ ينسڊ،  يمٽغير

و         کان ان جي معنٰي سائنسي روحاني، جي هوندي،   ڪيڌصحيفن مخالفت ذهني
و       کان شروعات جي دور مسيحي عورتجي.     يٿ يٺجيترو احساس، مادي ناگن،

تباهه -       يندو،ڇڪکي  يڪڙ کي خيال روحاني جي جدوجهد  ڻرڪمحبت الء
کي         ندو؛ڪ سر هوسجي خيال، هي عورت، کي.   يندوڇڏ يڇڪ۽ خيال روحاني

ه      نوڏ ڻسمجھ سائنس۾ عيسائي ته .   ڪآهي جو   سچ آهي گمراھيَء  جٻقدم ۽
جو     -    ج،ٻجو  روح ھائو، جو، سمجھ ۽ جو    جٻعقيدي مادي ۽ ڪڻڪاھي -  ج،ٻ۽
جي  اڻدا جدا   يڪآھن، سا  يڪڙھ يندا،ٿوقت .يوڙسا يوٻويندو،  يوڙکي ويندو 

هن  گ  نڌآسماني .يوڪ ڏتي ويو 
11.568 :24-30

ش      يڪڙھ يڪڙھ اسين الء، فتح تي لش  اٿ يونڏ رانوڪگناھ کي   رڪ۽ رب جي
س.  اٿساراھيو  بابت      نيڀاسان فتح زبردست تي ه  اڇگناهن آواز  ڪچوندا؟ بلند

ا   گيت، و   يڳوارو به چ    وٺم ڪيڌکان پهچي تي ها  وڪآسمان ڪيڌو يڻآهي،
 . آهي         ويجهو جي دل عظيم جي مسيح ۽ الزام   وڇصاف آهي،    ڻيڏته نه اتي وارو

د        دائمي ۽ ابتدائي جي هن محبت مو  اءٻ۽ .وٿ ليڪکي

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته فرضهوندو 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

! حڪومتڪري            تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

قاعدو      هڪ الِء عملن ۽ مقصد

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، .يوڪسائنسچرچ هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 



صفحو 11 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،29 مئي 
هائپنو           – موضوع ۽ ميميرزم الياس ، نمانوائيشن جديد ۽ مروج ويو يوڪ ينسڊ،  يمٽغير

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 ، .يوڪسائنسچرچ هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس سائنسجي مسيحي هيل    تابڪ۽ سائنس۽ ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 


