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اپريل   .2021،  11آچر،

واقعي؟      اڇ — مضمون موت ۽ بيماري ، گناهه

:نڊگول متن   10،  9: 91زبور  جو

ب     ڻاڪاڇ" کي خداوند تو جي   ايوڻته ، س    وڪآھي ، پناھون و  ڀمنھنجا ، وڏکان
    . نه    تي تو آھي رھائشي جي نه   نديڻشي  اڪتوھان گهر     وڪ، جي توهان اچي وير
."انهنڏ هلندو 

پ  16-11: 91زبور :ڻهڙجوابدار

مالئ    االِءڇ11 پنھنجي ھو م    نڪجو جي توھان توھان  ئيڏمعاوضو  انٿکي ،
م   پنھنجي رک   نيڙکي تي .ڻطريقن الِء 

ھ    12 پنھنجن کي اوھان ک  نٿاھي پ     ندينڻ۾ پير پنھنجو متان خالف  رٿ، جي
و ڀ .يڃي

۽    13 شعر چ  ڪڻاڏتون ش    ڻھڙتي جوان ، ھي    ريگنڊ۽  ریکپي جي پيرن انٺکي
.يڏ ڻرل

طئي       االِءڇ14 تي مجھ پيار پنھنجو ھن تنھن   يوڪجو ، ھن  ريڪآھي آئون
آزاد   .ندسڪکي

س   15 کي مون جواب       ندوڪ ڏهو کي هن مان ۽ کي:   يندسڏ، هن مان
عزت       جي هن ۽ ، .ندسڪپهچائيندس

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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راضي       گهيڊ16 کي هن مان سان نجات     ندسڪحياتي منهنجي کيس ۽ ،
.ياريندسڏ

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف  )26،  1: 1پيدائش .1 طرف  )28،  27،:(  جي طرف  )31،:(  جي جي

1st. ).

1. ڪيو         پيدا کي زمين ۽ آسمان خدا ۾ شروعات
26. ڏيو             ۾ شڪل پنهنجي کي انسان ته اچو ، ته چيو خدا ۽
 

ھن              27 ۾ تصوير جي خدا ، ڪيو پيدا ۾ ظاھر پنھنجي کي انسان خدا تنھنڪري
. ٺاهيا         کيس مادي ۽ نر ؛ ڪيو پيدا کيس

ڏيو                  28 ضرب ۽ ، ٿيو خشڪ ، چيو کي انھن خدا ۽ ، ڏني برڪت کي انھن خدا ۽
. ڪريو            تابع جي ان ۽ ، ڇڏيو موھي کي زمين ۽ ،

31. هو                   سٺو تمام اهو ، ڏسي ، ۽ ، هو ٺاهيو هن جيڪو ڏٺو کي شي هر خدا ۽
20: 68زبور .2

20     . آهي           واسطو جو خدا ۽ آھي خدا جو نجات خدا جو اسان ته آھي اھو اھو
. مسئال    کان موت خداوند

11-1: 8یوحنا .3

1. چڙھيو      تي جبل جي عيسٰيزيتون
 
2. ويا                اچي ڏانھن سندس ماڻھو سڀ ۽ ، آيو ۾ ھيڪل وري ھو سوير جو صبح

. سيکاريو        کي انهن ۽ ، ويٺو هو ۽

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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3     . کي           ان اھي جڏھن ۽ آيا وٺي ۾ زنا کيس وٽ عورت فريسيز ۽ صحافي ۽
ھو     ڪيو طئي ۾ وچ

 
4. ويو               ورتو ۾ زنا ڏاي کي عورت ھن ، ماسٽر ، آھن چوندا کي ان
 
ڪيو            5 سنگسار طرح اھڙي ته ، ڏنو حڪم کي اسان موسى قانون ھاڻي

چوين؟:      ٿو ڇا تون پر وڃي
6  . عيسٰي               پر ھڻن الزام تي ھن شايد اھي ته ، ڏئي اللچ کي ھن ، چيائون اھو

. ھجي                ٻڌو نه کي انھن ڻھو ، لکيو تي زمين آر پنھنجو ۽ ، ويو چڙھي
تہ               7 چيو کي انھن ۽ ، اٿاريو کي پاڻ تڏھن ، رھيا پڇندا اھي جڏھن تنھنڪري

پٿر”                تي ھن اڳ کان سڀ تہ اچو ، سواِءآھي کان گناھ ۾ اوھان جيڪو
اڇاليو.

8. لکيو          تي زمين ۽ ، ڪيو ڀيڙو هن ٻيهر ۽
ھڪٻئي               9 ھڪڙي ، ھو رھيو مليل سزا کي ضمير پنھنجي جيڪو ، ٻڌو اھو ۽

  : عيسٰي             ۽ تائين آخري جو تائين ايتري ، ٿيو شروع کان وڏي ، ھليو پٺيان
. رھي          بيٺي ۾ وچ عورت ۽ ، ويو رھجي اڪيلو

عورت                10 هن ، ڏٺو نه ڪوبه سواِءٻيو کان عورت ۽ ڪيو بلند کي عيسٰيپاڻ
جي               توھان ماڻھو ڪنھن ڇا آهن؟ ڪٿي تراشيل الزام اهي ، عورت ، چيو کي

آھي؟    ڪئي نه مذمت
11           . مذمت       ٿو نھ مان تہ چيو کي عيسٰيهن ۽ آقا ، مڙس نه ، شاليَءچيو

. ڪريو:       نہ گناھ وڌيڪ ۽ وڃ ڪريان
23،  14-12: 6روميون .4

جي              12 ان توهان ته ، ۾ بدن جي توهان گهرجي ڪرڻ نه گناهه ڪري تنهن
. ڪريو      اطاعت جي ان ۾ خواهشن

13 . پر              ڏيو سامان جو انصافي بي کان گناھن کي ميمبرن جي اوھان ئي نہ ۽
مئلن              جيڪي آھن ماڻھو اھي جيئن ، ڪريو حوالي جي خدا کي پاڻ پنھنجو

. آھن               رکندا طور آالت جا صداقت کي خدا ميمبر جا اوھان ۽ آھن جيئرا مان

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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14 : ڇاالء         رھندو نہ حاوي تي توھان تي گناھ جي    ڇاالِءجو قانون توھان جو
. ھيٺ      فضل پر ، نہ تحت

عيسٰي             23 خداوند جي اسان تحفو جو خدا پر آھي؛ موت جي اجرت جي گناھ
. آهي      زندگي دائمي ذريعي جي مسيح

7،  6،  3-1: 9یوحنا .5

انڌو               1 کان مڻ پنهنجي جيڪو ، ڏٺو ماڻهو هڪ هن ، عيسٰيگذريو جيئن ۽
هو.

هي       ”        2 ، ڪيو گناهه ڪير ، استاد اي ، پڇيو کان هن پوئلڳن سندس ۽
هو؟           انڌو هو ته ، والدين جا هن يا ، شخص

سندس                3 نہ ۽ ، آھي ڪيو گناھ ماڻھوَءکي ھن ئي نه ، ڏنو عيسٰيجواب
. وڃن:           ڪيا ظاھر ڪم جا خدا تہ آھي اھو پر والدين

مٽي               6 ساٿيَءجي ۽ ، ڪرييائين تي زمين ھو ، ھو رھيو ڳالھائي ھو جڏھن
            ، اسي اکيون ماڻھوَءجون انڌو کي ميندي ان ۽ ، ڪيائين مان

ذريعي            )    7 جي تعبير جيڪو ، ڌوئو تالَء۾ جي سيوالم ، وڃ ، چيو کيس ۽
            ). ۽    ، ڌوئي ۽ ، ويو ڇڏي رستو پنهنجو ڪري تنهن هو ويو موڪليو ، آهي

. آيو  ڏسڻ

18،  17،  2: 5متي .6

2           ، سيکاريو کي انھن ۽ ، کوليو کي وات پنھنجي ھن ۽
17  : تباهه              آئون نبين يا ، آهيان الِءآيو ڪرڻ تباهه آُءقانون ته سوچيو نه اهو

. الِء          ڪرڻ مڪمل پر ، آهيان آيو الِءنه ڪرڻ
گذرڻ              18 جي زمين ۽ آسمان تئين ، چوان ٿو سچ کي اوھان آء ڇاالِءجو

نہ              تي طريقي به ڪنھن مان قانون ٽڪڙو ھڪڙو يا جوڙو ھڪڙو ، تائين
. ٿئي        نہ پورو کي سڀني جيستائين ، پھچي

33: 4اعمال .7

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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جي            33 جيئري جي وري عيسٰيجي خداوند کي رسولن سان طاقت وڏي ۽
 .       : ھو  فضل وڏو تي سڀني ۽ ڏني شاھدي

16-14،  12: 5اعمال .8

12  ( . سليمان            اھي ۽ ھو تعجب ۽ نشان گھڻا ۾ ماڻھن سان هٿن جي رسولن ۽
. ھيا        گڏ سان ھڪٻئي سڀ ۾ پورش جي

14. ۾              عورتن ۽ مردن ٻنهي ، هئا شامل وڌيڪ ۾ خداوند آڻيندڙ ايمان ۽
15                 ، رکيو تي پلنگ ۽ بستر کي انهن ۽ آيا ڇڏي ۾ گلي کي بيمار جو تائين ايتري

. ٿو             ڇيئي کي ڪجهه مان انهن پاڇو جو پطرس گهٽ ۾ گهٽ ته
اھي            16 ۽ ماڻھون بيمار ، ويو ڏانھن يروشلم ٻاھران جو گھميا ماڻھو ڪيترائي

. ويو        ڪيو تنگ سان روحن ناپاک کي جن
12-7: 20اعمال .9

پولس              7 ، ٿيا الِءگڏ ٽوڙڻ ماني شاگرد جڏھن ، ڏينھن پھريون جو هفتي ۽
     . پنهنجي          تائين رات اڌ ۽ ٿيو الِءتيار روانگي سڀاڻي ، ڪئي تبليغ کي انھن

. رکي   جاري تقرير
8. هئا            گڏ اهي جتي ، هيون روشنيون ڪيترائي ۾ چيمبر مٿي ۽
جوان            9 ھڪڙو نالي ايچچس نالي جو جوان خاص ھڪڙي رھيو ويھي اتي ۽

          : ھو       ، ھو رھيو ڪري تبليغ ڊگھي پولس جيئن ۽ ويو سمھي ۾ ننڊ گہری ، ھو
. ويو                 کڻي مئل ۽ ، لھي ھيٺ کان الفٽ ٽئين ۽ ، پيو سمھي گڏ سان ننڊ

10                 ، چيو ورتائين گلي کي ھن ۽ ، گريو تي ان ۽ ، ويو لھي ھيٺ پولس ۽
.       . آهي”      زندگي جي الِءهن هن ڪر نه پريشان کي پاڻ پنھنجو

تائين                  11 دير گھڻي ۽ ، رھيو کائي ۽ ، ويٺو ٿو تري ۽ ، بيٺو اٿي ٻيھر ھو جڏھن
. ويو              ٿي روانو اھو سو ، تائين وقفي جي ڏينھن جيتوڻيڪ ، رھيو ڳالھائيندو

12. ھيا              نه ۾ آرام ڪجھھ ۽ ، آيا کڻي زندہ کي جوان اھي ۽

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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8: 26اعمال .10

مئلن               8 خدا اھو ، گھرجي رکڻ يقين ناقابل گڏ سان پاڻ ڳالھھ ھڪ ڇو کي ھن
ڪري؟   جيئرو کي

37: 1لوقا .11

37. ناهي      شيِءناممڪن ڪا سان خدا

صحت   ۽ سائنس
1.521 :5-6

. آھي              سٺو سڀ ۽ ، آھي ڪم جو خدا آھي ويو ٺاھيو ڪجھھ جيڪو
2.519 :3-6

جي               ان تخليق روحاني ته ڇاڪاڻ ، ٿو سگهي ٿي ڪيئن ۾ صورت ٻي هو
. هئي            واڌ ، واڌ جي حڪمت فاني غير ۽ ساخته خود المحدود

3.525 :20-29

           . نه        هن ، هجي جان بي يا قدر قابل به جيڪو ٺاهيو خدا ، الئق يا سٺي شي هر
ته  -               ٿا پڙهون اسان ۾ پيدائش جي سائنس حقيقت غير جي هن ڪري ان ، ٺاهيو

 “. الشعوري         ”        هو سٺو تمام اهو ، هو ، ۽ ، هو ٺاهيو هن جيڪو ڏٺو ڪجهه سڀ هن
       . جي       رڪارڊن جي سچ اسان جيڪڏهن ۽ ٿا ڪن اعالن ۾ صورت ٻي حواس
حواس               مادي رڪارڊ صحيفي جو موت ۽ گناهه ، ڏيو ڌيان تي تاريخ جي غلطي

         . تي       طور الزمي کي موت ۽ بيمار ، گناهه ٿو ڪري حمايت جي نتيجو غلط جي
. خدا            ، آهن سٺا اهي ته ڇاڪاڻ وڃي سمجهو ڌار کان حقيقت

4.472 :9-12
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حڪومت                 سندس نه ۽ ابتدا نه ۾ خدا ، هجڻ جٿو ، موت ۽ گناهه ، بيماري
           . کي    انهن ، سمجهي تي طور صحيح ، قانون جو هن ٿا رکن تعلق سان

.        . ڪيا   پيش ثبوت جا بيانن انهن يسوع ٿو ڪري تباهه
5.11 :9-21

عيسٰيجي             حضرت جئين ، آهي نتيجو جو عالج جسماني جي سائنس مسيحي
بيمار                ۽ گناهه ۾ اڳ کان جنهن ، کان ڪارروائي جي اصول خدائي ، ۾ زماني

الزمي               ۽ تي طور قدرتي ۽ آهن چڪا وڃائي حقيقت پنهنجي ۾ شعور جي انسان
ڏانهن               اصالح کي گناہ ۽ روشنيَءکي اونداهي جئين ٿا وڃن ٿي غائب تي طور
فطري   .               انتهائي پر ، نه ماورانه ڪم عظيم اهي ، ته جيئن ، هاڻي ٿي وڃي وٺي
    “ اثر.        ”    خدائي هڪ ــ ، خدا سان اسان يا ، آهن نشاني جي اممانوئيل اهي آهن
هاڻ                ، ٿو ورائي ٻيهر کي پاڻ ۽ آهي موجود ۾ شعور انساني به ڪڏهن جيڪو

          ، هو ويو ڪيو وعدو ئي اڳي جيئن آهي رهيو اچي
] ڪرڻ]      الِءتبليغ نجات جي قيدين

ڪرڻ       بحال مان نگاهن کي اکين ۽
الِءته      ڪرڻ قائم آزاديَءکي

6.206 :26-31

الفاني                 روشن ۽ ، ڪندو تباهه کي انهن هو ، موڪلڻ موت ۽ بيمار بدران جي خدا
            . کي    سڀني ۽ بڻايو کي سڀني ذهن محدود ال ۽ مطلق قادر آهي آڻيندو ۾ وجود

             . ڪندو  درست کي انهن ۾ بعد ۽ آهي ڪندو نه غلطيون دماغ هي ڪري شامل
. ڇڏي.                 ٿو الِءنه مرڻ يا ، ٿيڻ بيمار ، ڏيڻ نه گناهه کي انسان خدا آهي

7.302 :8-13  ،19-24

خدا              جڏهن ، آهي حقيقي جيڪو گهرجي وڃائڻ کي انسان ته آهي ناممڪن اهو
            . نهاد     نام جيڪي ۽ ، آهي ۾ معاملي ذهن ته تصور اهو آهي جي هميشه ۽ سڀني
اصل                 اهي ، آهن موت جو مادي ۽ بيمار ، گناهه ، پيدائش ، تڪليفون ۽ خوشيون

          . گم      به ڪڏهن جيڪو الِءآهي سڀني ايمان اهو ۽ آهي عقيدو هڪمرداني ، آهن
ٿيندو.

               ، روح ته ڇاڪاڻ ، آهي ڪامل پيُءوانگر هن سائنس جي ٿيڻ ڪامل جو انسان
۽                 ، آهي اصول خدائي جو وجودن سڀني ، آهي خدا ، دماغ ، روح جو انسان

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               روح ، آهي حاوي تي روح بدران جي احساس انسان اصل اهو ته ڇاڪاڻ
. جي           قانونن نهاد نام جي معاملي ئي نه ، طرفان قانون

8.207 :10-14

       . قانون          اصلي جا مادي ئي نه ۽ آهي هوندو نه الچار سٺو ؛ آهي نه عظيم برائي
        . ڪامل       جي انسان اسان کانسواِء، سبق هن آهن قانون جا قانون ثانوي روح ۽

. ٿا            وڃون ٿي محروم کان اصول خدائي جي انسان يا ، باپ

9.147 :32-6

نه              مشڪل جي ڏيڻ شفا يا خطرناڪ تي طور جي بيماري به ڪڏهن يسوع
ناڪام               ۾ ڪرڻ عالج اهي ته آيا کڻي ڪيس تي هن شاگرد سندس جڏهن هئي

       “ جي       ”   ڏيڻ شفا ته آهي اهو مطلب نسل ايماندار اي چيو کي انهن هن ، ويا ٿي
          . جي     قانونن مادي ، نه ڏنو حڪم جو دوائن هن هئي ۾ دماغ طاقت گهربل

ڪيو             عمل جي نافرماني سڌي جي انهن پر ، ڏنو زور تي اطاعت
10.  476 :32-4

گنھگار              جتي ٿيو ظاهر کيس جيڪو ، ڏٺو کي انسان ڪامل ۾ عيسٰيسائنس
        . جي     خدا ڏيندڙ ڇوٽڪارو ۾ انسان ڪامل هن ڪيو ظاهر گنهگار کي انسانن
شفا              کي بيمارن نظارو صحيح اهو جو انسان ۽ ، ڏٺي شڪل ساڳي پنهنجي

. هو  ڏيندو
11.  26 :14-18  ،28-30

 . هن                ڏنو اختيار تي موت ۽ بيماري ، گناهه عيسٰيکي محبت ۽ زندگي ، سچ االئي
ڪرڻ               ثابت اهو ، هو ڪرڻ ظاهر کي سائنس جي مخلوق جي خلوص مشن جو

. ٿو            ڪري الِءڇا انسان هو ۽ آهي ڇا خدا ته جو
  . هر              اهو ٿو ڏي تعليم جي عقيدي يا نظريي ، تعليم صرف نه مالڪ جو اسان

. ڪيو              مشق ۽ سيکاريو هن کي جنهن هو اصول اصلي اهو جو وجود حقيقي
12.  231 :20-29

کان               انهي کي توهان خدا ته ڇاڪاڻ ، رکڻ بلند کان گناهن کي پاڻ پنهنجو
   . ڊڻ           کان گناهه آهي حڪمت سچائي ، ڪري حڪومت تي انسان ۽ ڪيو مٿانهون

غلط              جي سائنس آسماني ۾ تعلق سان انسان جي خدا ۽ طاقت جي محبت

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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جي    -            طرح هر جي هن ۽ ڪرڻ شڪ کي حڪومت پنهنجي ، آهي ڪرڻ تشريح
          . هڪ    اعلٰيسمجهڻ کي موت ۽ بيمار کي پاڻ پنهنجي اعتمادي بي تي حفاظت

      .          ، آهي ناممڪن ڊڻ کان انهن آهي مطابق جي سائنس خدائي ۽ ، آهي عقلمند برابر
جو                 مخلوق جي هن اهي ته ٿا اڻو ۽ ٿا سمجهو کي خدا طور مڪمل توهان جڏهن

. آهن   نه حصو
13.  494 :30-3

  .         ) سندس    ) اهو ڏني شفا کي بيمار ۽ ڇڏيو ڪي کي براين شيطانن مالڪ جا اسان
براين                مڙني ۽ خوف مان ٻين ۽ پنهنجن اهي ته ، وڃي چيو پڻ بابت پيروڪارن

.           کي خدا      انسان جڏهن ، ڏيندو شفا کي انسان بيمار خدا ڏين شفا کي بيمارن ۽ ٽي
          . اڻويهين   جيئن آهي ڇڏيو نڇڙي وانگر غلطين هاڻي کي سچ ڪندو را طرفان

. اڳ  صديون
14.  495 :6-16

ڪري                ٿا نه ختم کي بيمار توهان ، خيال جو سچ يا آهي صحيح بيمار جيڪڏهن
      . درجي         جي غلطي ۽ پوِءبيمارين هوندو معنى بي ڪرڻ ڪوشش اهو ۽ ، سگهو

جن               “ ، ڪئي ڳالهه جي بيمار هن جڏهن ، ڪيو مالڪ جو اسان جئين ڪريو بندي
          ” الِء      غلطي ۾ طاقت واري بخشڻ زندگي جي سچ ۽ ، آهي بڻايو پابند شيطان کي

طور               آزاد کي قیدي ۽ ، آهن پابند جئين دروازا اهي ڳولي ترميم خودمختيار هڪ
. ٿا        ڪن مقرر طور اخالقي ۽ جسماني تي

جي                هن ۽ خدا ، وجهي ۾ آزمائش کي توهان وهم جو گناهه يا بيمار جڏهن
         . کانسواِء      برابر جي رهڻ قائم ۾ سوچ جي توهان سان رهڻ قدم ثابت تي خيال

. ناهي    به ڪجهه ٻيو
15.  391 :7-9

ڪرڻ             تسليم پرسکون ۽ انڌو تي مرحلن واري ترقي يا شروعات جي بيماري
. ٿيو        اضافو ۾ بغاوت خالف جي انهن بدران

16.  390 :20-26

   . ختم             کي ان جي وڌڻ اڳتي تي سوچ جي بيمار يا رکو دعوٰينه جي گناهه
توهان              ته ڇاڪاڻ ، آهي ناجائز اهو ته ڪريو برطرف سان عقيدي واري ڪرڻ

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 10
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 مارچ 21

مواد – موضوع

    . جو            ھن وٽ توھان ناهي مصنف جو بيمار ڪو وڌيڪ کان گناهه خدا ته ٿا اڻو
جي                 خدا کي توھان پر الِء، ڏيڻ مدد کي مددگري يا ضرورت ته آھي نہ قانون

. ڏيڻ             شفا کي بيمار ۽ ڪرڻ رد کي ضرورت ان ته آھي اختيار
17.  393 :8-15

ڪري                فتح کي موت ۽ گناهه ، بيمار ۽ ، آهي مالڪ جو حسن جسماني دماغ
      .        .  ، ڪريو قبضو تي جسم پنهنجي ڪريو مشق کي اختيار پاڪ هللا هن ٿو سگهي

      . جي         الِءروح مزاحمت جي سڀني ڪريو حڪومت تي عمل ۽ احساس جي ان ۽
           . ۽     ، آهي ڇڏيو بڻائي قابل جي انهي کي انسان خدا ناهي سٺو اڀرڻ ۾ طاقت

. ڏئي             نٿو نيڪالي کي طاقت ۽ قابليت ڪيل عطا جي انسان به ڪجھ

فرض  ينهنڏ جو
با  طرفان ديڊاي سرڪميري

دعا  روزانه
هر            ته هوندو فرض جو ميمبر هر جي چرچ هن :ريڪدعا  ينهنڏاهو

          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان
قائم    ۾ س  ڻرڪمون منھن    نيڀ۽ کان جو     ڇڏگناھن توهان شايد نيڀس المڪ۽

متاثر      کي محبت جي ح     ريڪماڻهون تي انهن ۽ !ريڪ ومتڪ،

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
4 شنڪسي

الِءه     عملن ۽ قاعدو ڪمقصد
لگا         ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي جي      ڳنه ميمبرن جي چرچ مادر ،

متاثر      کي عملن يا .ڻرڪمقصدن ئي        گهرجي  کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
ه  يٿ ريڪاختيار  م     ڪ۽ جي محبت سائنسدان جي  يٺعيسائي سهولتن

هالئ    وٿ ريڪ اسيڪع کي گناهه .ڻ، ۾          معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، هن ۾
دعا        ۽ واچ روزانه ميمبر جا س  نڪچرچ پيشنگوئي      نيڀته ، ملي نجات کان براين

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
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قضا   ڻرڪ مذمت   ڻرڪ، صالح   ڻرڪ، متاثر   ڻيڏ، سان    ڻيٿ، طريقي غلط يا
.ڻيٿمتاثر  کان 

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
1 شنڪسي

خبرداري   جي فرض
واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

پا     خالف جي تجويز دفاع   ڻذهني ۽        ريڪکي رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ،
وسار       کي فرض پنهنجي الِء جي نه      ڻماڻهويت مبتال ۾ غفلت هن .يڃو يوڪ۽

فيصلو     مڪجي  جو هن -   يوڪسان انصاف    ۽ ، مذمت   يوڪويندو ئيڪيا
ويندي.

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
6 شنڪسي

_____________________

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 


