
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ، 8 مئي 
انسان     – موضوع گنهگار ۽ آدم

مئي   .2022، 8آچر،

انسان   —   مضمون گنهگار ۽ آدم

: متن   جو 28، 27: 1پيدائش   گولڊن

ش"     پنهنجي کي انسان پيدا   لڪخدا بر     يو،ڪ۾ کي انهن خدا ."نيڏ تڪ۽

: پڙهڻ  28-24: 17اعمال جوابدار
36، 33: 11روميون 

س       24 موجود ۾ ان ۽ دنيا جنهن پيدا   ڀخدا اهو   يونڪشيون ته وٿ سيڏآهن،
مال      جو زمين ۽ آسمان ه  ڪهو نه    هيلٺسان  نٿآهي، ۾ .وٿمندرن رهي 

ما  25 ئي ھ  ھنڻنه پو  نٿجي آھي،   ئيڪ اڄسان کيس   ڄڻوئي شيء نھنڪته
اھو     ھئي، ضرورت س   وٿ سيڏجي ھو س    ڀته ۽ سانس، شيون ڀزندگي،

.وٿ ئيڏ
ھ 26 ما   يڪڙ۽ مان س  ھنڻرت م     نيڀجي جي زمين کي رھ  ريڇاٿقومن ڻتي

مقرر    اھيوٺالء  ۽ ا   يلڪآھي، کان جي    يوڪمقرر  ڳوقت انھن ۽ آھي،
حدون؛   رھائشجون

کي    27 رب اهي جي  ڻولڳته پ    هنڪڏگهرجي، جي هن ن،ڪمحسوس  يانٺاهي
کي    هن ه     ڪيڻجيتو ولي،ڳ۽ هر مان اسان .ڪهو ناهي    پري کان

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 2
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رهون      ڻاڪاڇ28 اسين ۾ هن .  ا،ٿهلون  ا،ٿته ته      جيئن آهي وجود جو اسان ۽
جي   پ  جههڪتوهان پ     ڻشاعرن اسان ته، آهي .ڻچيو آهيون    اوالد سندس

ح   33 جي خدا کو      متڪاي جي دولت جي علم فيصال!    ائيٽ۽ جا نه اڏيڪهن
معلوم        جهاڳ طريقا جا سندسماضيَء ۽ !ڻرڪآهن، ۾ 

س          36 الِء، هن ۽ ذريعي، جي هن ۽ الِء، جي :    ڀهن ۾   شان جي جن آهن شيون
.  . آمين  الِء هميشه

خطبو   جو سبق

بائبل
: )4-1: 1پيدائش .1 طرف  طرف   )31، 28-26،( جي (:1جي

پيدا        1 کي زمين ۽ آسمان خدا ۾ .يوڪشروعات

ش   2 بي زمين .  لڪ۽        . خدا    ۽ هئي تي منهن جي اوندهه اوندهه ۽ هئي خالي ۽
پا   روح منتقل     يڻجو تي منهن .يوٿجي

روشني      3 اتي ته، چيو خدا .ئيٿ۽ هئي:     روشني اتي ۽
نور   4 خدا س   و،ڏٺ۽ اھو :وٺته ھو 

تي             26 مشابہت پنھنجي تي، تصوير پنھنجي کي اسان ته اچو ته، چيو خدا ۽
ب   کي سمن:    ايونڻانسان کي انھن م  ڊ۽ ۽       يءڇجي تي، پکين جي ھوا ۽ تي،

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

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 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ، 8 مئي 
انسان     – موضوع گنهگار ۽ آدم

بر    28 کي انھن خدا و       " ني،ڏ تڪ۽ ميوو، ته، چيو کي انھن خدا زمين  و،ڌ۽ ۽
تابع     ريندؤ،ڀکي  کي ان سمن  ريو،ڪ۽ م  ڊ۽ پکين     ينڇجي جي ھوا ۽ تي،

غالب        تي شيء جاندار ھر ۽ چ.   يوٿتي، تي .ڻهڙزمين
خدا  31 جي    وڏٺ۽ شيء هر ۽،   اهيٺهن  اڪته س   سو،ڏهئي، تمام .وٺاهو هو 

1:17 عقوبی.2

س 1 هر    وٺهر ۽ م  املڪتحفو کان       يٿتحفو پيء جي روشني ۽ آهي کان
سان   و،ٿاچي  ٺهي نه   ارڦيرڦ وبهڪجنهن پا  ڻيرائڦناهي، .وڇجو

( 7، 6: 2پيدائش .3  ( ، طرف؛ 22، 21جي

تان    6 زمين ُاتي س  ي،ٿُا يٿم وھڪپر پا   يڄ۽ کي .يوڇڏ يئيڏ يڻزمين

م       7 جي زمين کي انسان خدا خداوند ن   اهيو،ٺمان  يٽ۽ سندس زندگي  ڪ۽ ۾
سانس   .يوڪوڦجو

نن      21 اوندهه تي آدم خدا خداوند :   ئي،ڪ ڊ۽ پنهنجي     هن ۽ پيو سمهي هو ۽
ه   مان بند        ڪپسينن گوشت بدران جي ان ۽ .يوڪورتو،

ر  22 اها ه         اڪجي ،ڱ۽ کي هن هئي، ورتي مان انسان خدا عورت ڪخداوند
مرد     ائي،ڻب کي ان .يٺو انهنڏ۽ آيو 

طرف ) 17، 16: 3پيدائش .4 ،( 1جي ،19

تمام             انهنڏعورت 16 کي تصور جي توهان ۽ غم جي توهان مان ته، چيو هن
تون   کڏ. ائيندسڌو وڻگه خواهشتوهان     ندين؛ڪپيدا  ارٻ۾ جي توهان ۽

م  ح      انهنڏ سڙجي تي توهان هو ۽ .ندوڪ مرانيڪهوندي،

17: ته     چيو کي آدم ۽

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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زمين           19 تون جيستائين کائيندين، ماني ۾ پگهر جي منهن پنهنجي انهنڏتون
مان     االِءڇ. يٽمو ان کي توھان آھي،   يوڪڍجو م  ڻاڪاڇويو تون يٽتہ

م    تون ۽ .ندينٽمو انھنڏ يٽآھين،

6، 4، 1: 4 وحنای 5.1
م     1 نہ کي روح ھر آھن،         يو،ڃپيارا، جا خدا اھي تہ آزمايو کي روحن پر

۾   االِءڇ دنيا ن  اڙوڪ يترائيڪجو .تاڪنبي آھن 
نن    4 آھيو، جا خدا : ار،ٻ اڍڙاوھين آھيو       آيا غالب تي انھن و  االِءڇ۽ اھو وڏجو

جي  و      وڪآھي کان انھيَء آھي، ۾ .وڪجي ڪيڌاوھان آھي    ۾ دنيا
6 : جي    آهيون جا خدا کي   وڪاسان جي    وٿ يڻاڄخدا اسان .وٿ يٻڌسو

نه         وڪجي کي اسان سو آهي، نه جو اسان.    يٻڌ وٿخدا سان اٿ ونڻاڄان
. روح       جو غلطي ۽ روح، جو سچ

31-21: 15 یمت.6

روانو    21 اتان عيسٰي جي      يوٿپوِء صيدا ۽ صور .يوٿروانو  انھنڏ نارنڪ۽

سا   نعانڪ يڪڙھ س،ڏ۽، 22 عورت ن   ينڳجي مان ر   رندي،ڪساحلن کيس ڙ۽
پ  "    ريڪ جا دائود خداوند، اي رحم    ،ٽچيو، تي يَءڌمنهنجي.  رڪمون
.ڪه آهي      پريشان سخت سان شيطان

کيسه   23 هن نه     ڪپر جواب به و.    نوڏلفظ سندسشاگرد ۽  سٽپوِء آيا
مو    يائونڪعرض  کي ھن پ     وڇ. يوڏ لڪتہ جي اسان هوَء روئي يانٺته

.يٿ
جواب   24 ھن مو    نوڏپر نہ آٌء جي        ليوڪتہ گھر جي اسرائيل بني پر آھيان ويو

.انھنڏ نڍر يلٿگم 

سجدو       25 کي هن ۽ آئي هوَء مال     نديڪپوِء منهنجا اي ته، منهنجي ،ڪچيو
.ريوڪمدد 

جواب   26 ھن ک   ارنٻتہ  نوڏپر ماني .ڻالئڇا انھنڏ تنڪ يڻجي آھي    نہ مناسب

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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پال    27 سچ، چيو، هن آهن   تاڪبه  هنڏت: هارڻ۽ سندن يڪجي راٽڪ لهاُٿکائيندا
تان     ميز جي .رنداڪآقا آهن 

ورا  ھنڏت28 و      يوڻعيسٰي ايمان تنھنجو عورت، اي ھجي    وڏتہ ئي ائين آھي،
   . سندس   ۽ گھرين تون ئي   يَءڌجيئن .يٿ ڪيٺکان  ڪالڪان وئي 

روانو   29 اتان .  ڍنڍگليل  يٿعيسٰي ه    ۽ آيو ويجھو چ   ڪجي تي ويو، ھيڙجبل
وي   اتي .وٺ۽

و 30 جي  سٽو ڙمي اڏ۽ گ  ڻپا يڪآيا، گھ  ياٻ۽  اڊنُٽگونگا،  ا،ڌان ا،ڊمن ڏسان اڻبه
ا        تي پيرن جي عيسٰي کي تن شفا.      يوڇڏ الئيڇھئا، کي انھن ھن :نيڏ۽

مي   31 جو قدر ج  يٿحيران  ڙايتري گونگا   وڏٺانھن  ھنڏويو، سگھندا، الھائيڳتہ
من   اڊنٽ آھن، ان    اڊسدا ۽ آھن :     سنداڏ اڌھلندا جي  اسرائيل بني انھن ۽ آھن

واکا   جي .ئيڪ ڻخدا

25-22: 15 ينٿرنڪ 7.1

س   22 ۾ آدم س      ڀجيئن ۾ مسيح تيئن ويندا، .ياڪجيئرا  ڀمري ويندا 
ما  23 هر :        هوڻپر اھي    پوِء کان ان ميوو؛ پهريون جو مسيح ۾ ترتيب پنهنجي

اچ   يڪجي جي .ڻمسيح آھن   تي
پ 24 ج  يڻاڄپوِء حوالي       ھنڏايندي، جي خدا کي بادشاھت يعني ندو،ڪھو

 . ج  کي س  هنڏپيُء س  مرانڪح ڀهو ختم     ڀ۽ طاقت ۽ ريڪاختيار
.يندوڇڏ

را    ڻاڪاڇ25 کي هن س    ڻرڪ ڄته هو جيستائين کي  نيڀگهرجي، دشمنن
هي   پيرن .يڇڏ ريڪ انٺپنهنجي

3-1: 3 وحنای 8.1

کي    سو،ڏ1 اسان فرزند       نيڏمحبت  يڙھڪپيُء جا خدا کي اسان جو آھي،
س     ريڪتنھن: نڃو ياڏس نہ کي اسان نہ   ڻاڪاڇ ي،ڻاڃدنيا کيس اھو تہ
.اتوڄ

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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ھا 2 ا       يڻپيارا، ۽ آھيون، فرزند جا خدا نه    اڃاسين ظاھر اسين   يوٿاھو ته آھي
:   اڇ اسان  پر ج  اٿ ونڻاڄھونداسين ظاھر   ھنڏته، جھ   يندو،ٿھو ان اڙاسين

کيس    ڻاڪاڇھونداسين.  اسان .سنداسينڏته آهي    هو جيئن
ما  3 ھر رکي     وڪجي ھوَءڻ۽ اميد ۾ پا  ڻپا وٿھن ھو  و،ٿ ريڪ ڪکي جيئن

.ڪپا آھي 

صحت   ۽ سائنس
1.516 :28 - ) 29خداوند )

۾       تصوير پنهنجي کي انسان ظاهر      اهيو،ٺخدا کي روح جي .ڻرڪخدا الء 
2.545 :10-11

پيدا     جي خدا ح   يڄس يل،ڪانسان، تي .نيڏ مرانيڪزمين وئي 
3.258 : 9-15 ،27-30

ه  ش  ڪانسان و  لڪمادي کي        ڪيڌکان جنهن آهي، ذهن اندر جي جنهن آهي
ن     ڻيٿامر  مان ماحول پنهنجي .    وڻرڪالِء ظاهر  کي المحدوديت انسان پوندو
ع   و،ٿ ريڪ اهو .سڪ۽ آهي      خيال حقيقي جو خدا

اظهار       خدا جو خيال المحدود ۾ پا    وٿ ريڪانسان پنهنجو الِء کي ڻهميشه
بلند        وٿ ئيٿوسيع  و،ٿ ريڪترقي  ۽ بلند کان بنيادن بيحد .وٿ ئيٿ۽

نه    هنڪڏ پيدا نامم     يندوٿبه اهو مرندو، نه دائمي    نڪ۽ الء، انسان هو،
ح     جي خدا مل   ،ٺهي ومتڪسائنس۾ اعلي گر  يتڪپنهنجي .ڻکان

4.282 :28-31

جو              وڪجي موجودگيَء غير جي خدا يا سامهون جي خدا يا زوال جي انسان به
جي      و،ٿ ئيڏاشارو  آهي، خواب جو آدم انسان،       وڪاهو نه ۽ آهي عقل ڻاڪاڇنه

پيدا      کان پيُء اهو .يلٿته آهي   نه

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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طرف  )15: 5.579 ( - 16؛(  2جي طرف  )17جي ) (؛ 1جي
ه.   غلطي؛ برع  ائيڱچ ... ؛ڙوڪ ڪآدم سندستخليق؛ -    س،ڪجي ۽ خدا

6.580 :21-27

نمائندگي       جي تصور غلط آدم جي        وٿ ريڪنالو ان پر آهي، نه دائمي زندگي ته
پ   ۽ .      يڙاڇشروعات داخل  ۾ محدود المحدود ته ذهانت    و،ٿ ئيٿآهي غير عقل اها

گذري   رهي        ي،ٿ۾ ۾ معنى مادي روح اهو نتيجو      و؛ٿ۽ ۾ مادي ذهن الفاني اهو
ه        ته معاملو؛ ۾ ذهن فاني ۽ داخل     ڪآهي، خالق ۽ پيدا   وڪجي يوٿخدا يو،ڪهن
غائب        ۾ الحاد جي مادي پوِء .يٿ۽ ويو 

7.306 :32-6

ت   انساني -   رارڪسموري نن    گہرے هو، خواب آدم والدين فريب    ،ڊجو اهو ۾ جنهن
ا     يوٿپيدا  ذهانت ۽ زندگي گذري     يٿ يڌو تيڳته ۾ مادي پرست.   يٿ۽ مذهب هي

ا      سانپ، نهاد نام يا ابت    اڃغلطي، جي سچ اصرار   ڙتائين و،ٿچوي  و،ٿ ريڪتي
     " کي"     غلطي مان يعني هوندو؛ وانگر ديوتا کي سچ    حقيقيتوهان کي ابدي ۽

.يندسڇڏ ائيڻب

8.307 :11) 14 -آء )

وجهي"...        ۾ ان کي روح س     يندسڇڏمان مادو مان کي ۽  يندوڏجنهن آهيان،
ل     ائين به کي جي    ندوڳمادي روح، خدا، ."وڪجيترو آهي    زندگي واحد

پا  هن ثابت    ڻغلطي غلطي .يوڪکي آهي 

9.523 :3-13

جي      بنيادن غلط جي جي   ري،ڪان دونهون   يلٿپيدا  ريڪغلطيَء جو اوندهه
و   يڙوڪ کي اعالن     و،ٿ ريڪمضبوط  ڪيڌدعوٰي ۾ آخر خدا  وٿ ريڪ۽ ته

کي   ب        وٿ يڻاڄغلطي بهتر کي سندستخليق غلطي اها .يٿسگهي  ائيڻ۽
بل   ڪيڻجيتو جي دعوٰي    ڙوڪ ندي،ڪپيش  ڙابت لڪسچ جي .وٿ ريڪسچ

جون   پيدا      يڙوڪيا  يٻدٻد ڪه تخليقونماديَء مان اسرار يا ۽ يون،ٿ ينٿدعوٰي
۽          سچ خدا کي جنهن سمجھه، يا آسمان، ۾    ڙوڪنه وچ ۾.  وٿ اهيٺجي غلطي
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اچي   انٺهي جههڪ ڀس م  و،ٿکان . يٿنه س  روح    جههڪ ڀکان آهي، افسانو مادي
ع  .اسيڪجي بدران   جي

10.214 :9-17

نمائندگي     ۾ صحيفن م   ئيڪآدم، جيئن ه    هيل،ٺمان  يٽوئي الء ذهن ڪانساني
        . پيدا   مان مادي وانگر، آدم حواس، مادي آهي م  اٿ ينٿاعتراضسبق ۾ يَءٽ۽

ثابت -    ا،ٿ نڃو يٽمو عقلمند اندر    رنداڪن اهرٻاهي.  اٿ ينٿغير اهي جيئن آهن
آهن،   ا   ڻاڪاڇآيا اهي هج     اڃته نه آهن، غلطي . ڻتائين ج   سچائي اهو هنڏجي

انسان            وٿ ئيٿمعلوم  کي تاثرات جي دماغ مادي، ته نه حواس، روحاني انهنڏته
.و،ٿپهچائي  ملندو       ۽ ويندو سمجھيو اهو پوء

11.338 :30- ) 32آدم )

بر         زمين الء جنهن هو، نه انسان مثالي .  ئيڪ تڪآدم انسان   مثالي هئي وئي
نازل    ۾ .يو،ٿوقت هو         مشهور سان نالي جي عيسى مسيح ۽

12.259 :6-21

   . جو          فطرت خدائي آهي تصوير حقيقي جي خدا انسان ۾، سائنس جي خدا
اظهار        ۾ عيسى مسيح تي طور سچو       يوڪبهترين جو خدا تي انسانن جنهن ويو،

بلند       اليوڇا سڪع کي زندگين جي انهن و   يوڪ۽ کان غريب   ڪيڌان جي انهن
ما   جي اجازت   لڊسوچ جي -   ا،ٿ ينڏجي خيال بيمار،    يڪاهي گر، کي انسان

مر   ۽ پيش     ڻگناهه تي طور مسيح.       اٿ نڪجي جي شفا خدائي ۽ وجود سائنسي
سمجھ  ه  ڻوانگر م      - ملڪم ڪ۾ آهي، شامل خيال ۽ م   ملڪاصول ۽ ملڪخدا

ف -  .رڪانسان، تي        طور جي بنياد جي مظاهري ۽

ه  هنڪڏجي ها   املڪ يروڀ ڪانسان پر آهي، وڪچ ائيڃو مالڪپنهنجو  يڻهو
انسانن    پوِء ش       هنڪڏته اضطراري جي خدا ۾ انسان .  يڏٺنه  لڪبه گم  يلٿآهي

.     اڪتصوير  ع   جي خدا مثال حقيقي ناهي و  اسيڪتصوير وٿنه  ائيڃ۾
" : تنھن.     چيو يسوع سمجھي، اھو طرح يءڙجھ يو،ٿ املڪاوھين  ريڪسگهجي

جي   وھانا پيء آھي    وڪجو ۾ ."املڪآسمان آھي 
13.470 :16-20 ،32-5

جي   ه   ارنٻخدا صرف .   ڪکي ني   ۾ برائي آهي ي،ٿسگهي  يٿ يئنڪ يڪدماغ
دماغ،     هنڏج جو انسان نه    هنڪڏخدا، گناهه معيار  مالڪآهي؟  ندوڪبه جو
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 . هو      انسان ۽ خدا ۾ ھي     اڇاصل کي معيار پنھنجي ۽  يوڇڏ ريڪ ٺخدا آھي،
آھي؟  ھوڻما گريو

ال    خدا جا انسان . اپا،ڳ۽ ۽          آهن تباهي ناقابل ۾ سائنس خيال، ۽ اصول خدائي
نه   همراهيَء        نهنڪته  يٿ يڻاڄسائنس وري نه ۽ کان خرابيَء انهنڏبه

ح   ،ٽڻمو خدائي رکي     مڪپر قانون روحاني جي     ي،ٿيا ۽ خدا ۾ به وڪجنهن
پيدا   م  و،ٿ ريڪهو ۾         ملڪاهي تاريخ ابدي جي ان آهن، ابدي به اڪ۽

. آهي    رهي نه تبديلي
طرف  )26: 14.473 ،( جي ،28 - ) 31هن )

ثابت    اهو ثابت      ...    وڪجي يوڪيسوع اهو هن سان، مظاهري هو چيو يوڪهن
.    وڪجي      . ثابت   اصول اهو يسوع سائنس عيسائيتجي آهي هي سيکاريو هن
شفا    وڪجي يو،ڪ کي ختم      يندوڏبيمار کي غلطي ۽ هج  و،ٿ ريڪآهي .ڻخدا الء 

15.476 :29 - ) 5عيسي )

     . محبت   ”       ۽ سچ آهي، اهو آھي اندر جي توھان بادشاھت جي خدا تہ چيو عيسٰي
ح    ۾ انسان ش     وٿ يکاريڏاهو  ي،ٿ ريڪ مرانيڪحقيقي جي خدا انسان ۾ لڪته

.    اتلڻڄا م    سائنس۾ يسوع آهي ابدي کي   ملڪ۽ ظاهر   وڪجي و،ڏٺانسان کي هن
گناهه   يوٿ ظاهر      ڙندڪجتي کي انسانن انسان ۾  ملڪمهن.  وٿ ئيٿفاني انسان
کي      ڙيندڏ اروٽڪوڇ مثال پنهنجي جي نظر      و،ڏٺخدا صحيح هن جي انسان ۽

شفا    کي برقرار        يَءڙاھ. نيڏبيمار بادشاھت جي خدا ته سيکاريو عيسٰي طرح
ما      اھو ۽ آھي، آفاقي .ھوڻآھي، مقدسآھي     خالص۽

16.200 :9-19

۽      هئي، هميشه آهي، رهندي؛      هنڪڏزندگي آزاد کان مادي زندگي  ڻاڪاڇبه ته
تي                 طور روحاني پر نه، تي طور مادي آهي، خيال جو خدا انسان ۽ آهي، هيلٺخدا

م   ۽ م  يٽآهي، .   يٽ۽ چو    جو زبور ناهي تابع : "   ڻجي پنهنجي   کي هن تو ته آهي
غالب   منڪجي  نٿه س   يوڪتي توهان هي      نيڀآهي، پيرن جي هن کي ٺشين
."يوڪ آهي 
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و    وجود سائنس۾ هميشه         يڏجي ۽ آهي، هو، انسان حقيقي ته يندو،ٿسچائي،
ت  جي  ڻاڪاڇآهي؛  رارڪناقابِل ع    هنڪڏته جو خدا ته  سڪع س،ڪانسان آهي،

اون    ته نه ئي     وڌهو نه ۽ س  يرايو،ڦآهي جه   وڌپر خدا .وڙ۽ آهي 

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
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
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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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