
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل 
آهن؟        – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

اپريل   .2022، 10آچر،

آهن؟      —   مضمون حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

: متن   جو 14: 5 یوحنا 1 گولڊن

جي"     آھي اھو اھو م   وڪ۽ کي جي   سٿاسان آھي، سندس  ھنڪڏاعتماد اسين
موجب   کي    ا،ٿگھرون  جھہڪمرضي اسان ."ندوٻڌاھو آھي 

: پڙهڻ  20، 14، 9، 8، 6، 5، 2، 1: 107زبور جوابدار

ش   1 جو خداوند س   ڻاڪاڇ ر،ڪادا  رڪاي هو :   وٺته رحمت  جي هن آهي
. آهي   الء هميشه

جو    2 رب ته ه        ڙيندڏ اروٽڪوڇاچو جي دشمن هن کي جنهن چون، ٿائين
.نوڏ اروٽڪوڇکان  آهي 

ُا  5 ۽ ۾     ،ڃبک انهن روح .اسيڦسندن پيو 
روئي        6 کي خداوند ۾ مصيبت پنھنجي انھن جي      نو،ڏپوِء انھن کي انھن ھن ۽

. بچايو   کان مصيبتن
ما  8 ته واکا   هوڻها جي ني    نڪ ڻرب جي هن عجيب     يڪها جي هن ۽ الِء،

جي    منڪ انسانن !ارنٻالِء الِء 

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
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

س     االِءڇ9 کي روح آرزومند ھو ني     و،ٿ ئيڏ ونڪجو کي روح بکايل يَءڪ۽
.وٿ ريڀسان 

موتجي       14 ۽ اونداھين کي انھن بندن    يو،ڇڏ يڪڍمان  انوڇھن جي انھن ۽
.يوڇڏ يڙوٽکي 

پنهنجو  20 شفا     ليو،ڪمو المڪهن کي انهن تباهي      ني،ڏ۽ جي انهن کي انهن ۽
. بچايو  کان

خطبو   جو سبق

بائبل
2: 65زبور .1

دعا   2 تون و  و،ٿ ينٻڌاي .ڀس ٽتو ايندا   گوشت

(8، 5-1: 42زبور .2 رب )
پا  1 هار وه  يَءڻجيئن ت   ريڪجي پوِء روح    پنديڙکان منهنجو تيئن آهي،

. خدا    اي پوِء، توکان
ا     2 الِء جي خدا روح :  ڃمنهنجو مان     الِء خدا جيئري ايندس۽  هنڪڏآهي،

ا   جي يندس؟ٿحاضر  يانڳخدا
ج      ينهنڏ هاڙوڳمنهنجا 3 آهن، رهيا گوشت منهنجو مسلسل  هنڏرات اهي

آهن،     چوندا کي خدا؟   يڪٿمون تنهنجو آهي
اھي    ھنڏج4 کي ۾         الھيونڳمون مون کي روح پنھنجي کي مون آھن، ياد

ما  ڻاڪاڇ: وٿوجھي  مان گ  ھنڻتہ گ       ڏسان سان انھن مان ھو، ويو خدا ڏھليو

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 ،10 اپريل 
آهن؟        – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

گھر   ھ         انھنڏجي سان، آواز جي ساراھ ۽ خوشيء ھو، سان ڙمي يڪڙويو
.ينھنڏمقدس  وڪجي ڏگ ويو   رکيو

تون    5 جان، منھنجا ۾        ٺھي وڇاي مون تون ۽ آھين؟ ويو پريشان وڇلھي
 : آھي       اميد ۾ خدا کي توھان ا  االِءڇآهين؟ مان الِء     اڃجو مدد جي ھن تائين

تعريف   .ندسڪسندس

ح     ينهنڏرب...  8 جو شفقت پنهنجي سندسگيت     يندو،ڏ مڪ۾ جو رات ۽
گ   سان خدا         ڏمون جي زندگي منهنجي دعا منهنجي ۽ .انهنڏهوندو،

25-23: 4 یمت.3

س  23 عيسٰي عبادت       يڄ۽ جي انھن رھيو، گھمندو ۾ تعليم   گليل ۾ يندو،ڏخانن
منادي      جي خوشخبريَء ما   ندوڪبادشاھتجي ۽ قسم   ھنڻرھيو، ھر جي

شفا          کي بيمارين جي قسم ھر ۽ بيمارين .يندوڏجي رھيو 
س    24 مشهوري جي هن ۾   يڄ۽ :   يٿشام و  هن ۽ ما  نيڀس ٽوئي کي هنڻبيمار

جي  يڻک پک      يڪآيا سان عذابن ۽ بيمارين کي     يلڙمختلف جن ۽ وتنڀهئا،
جي        ريلڀسان  ۽ هو، چريو کي جن ۽ .     يڪهئا، شفا   کي انھن ۽ هئا .نيڏفالج

گليل،  25 ما        اپولس،ڪيڊ۽ کان درياَء جي اردن ۽ يھوديہ و  ھنڻيروشلم، اڏجا
پ  ڙمي .يانٺسندس آيا 

طرف  )2، 1: 11لوقا .4 (1 جي

ائين  1 ھ   يو،ٿ۽ ھو ج       يڪڙجيئن ھو، رھيو گھري دعا تي روانو  ھنڏجاِء ھو
ھ    ھنڏت يو،ٿ مان کي       يڪڙسندسشاگردن اسان خداوند، اي تہ کيسچيو

گھر  پ       ڻدعا کي شاگردن پنھنجن يوحنا جيئن .ڻسيکار، سيکاري 
تہ     2 چيو کي انھن ھن ۽

دعا   هنڏج )6: 6 یمت.5 13-9،( ريوڪتوهان

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 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

پنھنجي     ھنڏج...6 گھرين، دعا گھ  مريڪتون ج  ي،ڙ۾ پنھنجو  ھنڏ۽ تو
بند   دعا     يو،ڪدروازو کي پيُء .  جھوڳ وڪجي رڪپنھنجي تنھنجو  ۽ آھي

جي  پ    سندوڏ جھيڳ وڪپيُء کي تنھن .يندوڏاجر  روڌآھي

دعا      9 توھان پوِء کان طريقي جي:    ريوڪھن پيُء جا آھي،   وڪاسان ۾ آسمان
پا   نالو .ڪتنھنجو ھجي 

10       . پوري   تي زمين مرضي جي توھان اچي بادشاهي جيئن ي،ٿ ئيٿتنهنجي
. آھي   ۾ آسمان

کي       ڄا11 اسان ماني روزاني جي .يوڏاسان

قرضمعاف       12 جا اسان کي اسان کي     ر،ڪ۽ قرضدارن پنھنجن اسين جيئن
.نداڪمعاف  آھيون 

آ      13 نه ۾ آزمائش کي اسان بچائي،       يو،ڻ۽ کان برائي کي اسان توھان  وڇپر ته
.  . آمين        الء ھميشه آھي، شان ۽ طاقت بادشاھت، جي

(اڻگه )11، 10-7: 7 یمت.6
کي     و،ڇپ7 اوھان اھو . نوڏ۽ توهان   ايو،ڙڪک. وليندؤڳ۽  وليوڳويندو  اهو ۽

:انهنڏ ويندو   کوليو
جي  نهنڪهر 8 جي.  ريڪحاصل  وٿگهري  وڪالِء وليڳسو  وٿ وليڳ وڪ۽

جي.  وٿ .ائيندوڙڪک وڪ۽ ويندو     کوليو الِء ان
مان   9 اوهان پ     هوڻما وڙهڪيا سندس کان جنهن کيس    ٽآهي، ته گهري ماني

يندو؟ڏ رٿپ
جي 10 م  هنڪڏيا پ  يَءڇهو نانگ    يڇکان کيس يندو؟ڏته
پيُء...     11 آسماني جو س   ڪيڌو يتروڪاوھان کي يندوڏشيون  يونٺانھن

گھرندا؟  يڪجي کانئس

13، 10-5: 8 یمت.7

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 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل 
آهن؟        – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

داخل   فرناحومڪعيسٰي  ھنڏج5 و  وڪڙھ ھنڏت يو،ٿ۾ ۽  سٽصوبيدار آيو
تہ يائينڪ ٿمن

چو 6 مال   و،ڳل ڻ۽ منهنجا نو  ،ڪاي لي      رڪمنهنجو ۾ گهر بيمار جي يوٽفالج
. ۾     عذاب سخت آهي، ويو

کيسشفا         7 اچي آٌء تہ کيسچيو عيسٰي .يندسڏ۽

جواب  8 منھنجي          نوڏصوبيدار تون جو آھيان نہ الئق انھيَء آٌء خداوند، تہ
ر   انٺھي تڇ پر نو   رڪ الھڳ وڳاچين، منھنجو .يٿ لوڀ وڱچ رڪتہ ويندو 

ھ  االِءڇ9 مان جي  ھوڻما وڪڙجو ھي  وڪآھيان منھنجي   ٺاختيار ۽ آھي،
ما      انٺھي ھن مان ۽ آھن، چوان   ھوَءڻسپاھي و   ،ڃو و،ٿکي ھو ۽. وٿ يڃ۽
اچي      ئيٻ هو ۽ اچو، نو.   وٿکي، منهنجي هي   رڪ۽ اهو    ر،ڪکي، هو ريڪ۽
.وٿ

اھو   ھنڏج10 آٌء          ھنڏت وٻڌعيسٰي تہ چيائين کي انھن ۽ ويو پئجي ۾ عجب
سچ    کي و     ايانٻڌ وٿاوھان ايترو کي مون بني  ونھي،ڪايمان  وڏتہ جو

۾   .ونھيڪاسرائيل

و       13 تہ چيو کي صوبيدار عيسٰي تي آهي،.      ڃو ،ڃتنھن آندو ايمان تو جيئن ۽
سان     تو ئي نو.   يڃو يوڪتيئن سندس شفا   ڪالڪئي  ڻپا رڪ۽ .يٿ۾ ويو 

8-1: 9 یمت.8
ھ  1 ھو چ  يَءڙيٻ يڪڙپوِء .ھيڙ۾ آيو         ۾ شھر پنھنجي لنگھي اتان ۽ ويو
و  سو،ڏ۽ 2 ما    يڪڙھ سٽاھي بيمار جي ک  ھوَءڻفالج جي  يڻکي وڪآيا،

ايمان          جو انھن عيسٰي ۽ ھو، پيو تي .سيڏبستري چيو     کي مفلوجيَء انھيَء
معاف       ،ٽپ توکي گناهه تنهنجا .نڃو ياڪخوشرهو؛

پا    يڪ سو،ڏ۽ 3 عالمن ما     ڻشريعتجي ھي تہ چيو .وٿ فرڪ ھوڻ۾ چوي 
کي     4 خيالن سندن عيسٰي ب       ينديڻاڄپوِء ۾ دلين پنھنجي اوھين تہ وڇڙچيو

سمجھو؟ اٿ وڇ

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 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

چو    اڇ5 آھي، آسان معاف      ڻالِء گناھ تنھنجا ته، ا.   نڃو ياڪالِء چئجي، وٿيا
ھلندو؟  ۽

ابن        6 تہ پوي خبر کي توھان الِء انھيَء معاف      پر گناھہ تي زمين کي ڻرڪآدم
چوي   )        مريضکي جي فالج ھو پوِء آھي، طاقت بسترو  ،ٿُا( وٿجي پنھنجو

و    ،ڻک گھر پنھنجي .ڃ۽
ا  7 ھو گھر    يوٿ۽ پنھنجي .يوٿروانو  انھنڏ۽

ج 8 واکا         وڏٺاھو  ڙمي ھنڏپر جي خدا ۽ ويا پئجي ۾ عجب يائون،ڪ ڻتہ
ما  اھ  ھنڻجنھن .نيڏطاقت  يڙکي ھئي 

15-11: 7لوقا .9
اھو  11 .   يوٿ ينھنڏپوِء سندس        ۽ ويو ۾ شھر نالي نائين ھو شاگرد يترائيڪجو

۽   ڏگ سڻسا .ھوڻما يترائيڪويا

ت        ھنڏج يڻھا12 آيو، ويجھو جي دروازي جي شھر ھ  ھنڏھو مئل وڪڙاتي
جي    ھوَءڻما ويو، کنيو ا    وڪکي جو ماُء بيواھ    ٽپ يلوڪپنھنجي هوَء ۽ ھو،

گھ     جا شھر ۽ .ڏگ سڻسا ھوڻما اڻھئي، ھئا 
ج 13 کي    ھنڏ۽ ھن .سٿکيسم  و،ڏٺخداوند نہ         روُء تہ کيسچيو ۽ آيو رحم
کي      14 بيئر ۽ آيو ھو بي:   ھيائينڇ۽ اھي جي  اٺ۽ . يڪرھيا ۽     ھئا کنيا کي ھن

ما     نوجوان ته چيو چوان    هو،ڻهن توکي .ٿا و،ٿمان
جي 15 ا    وڪ۽ سو هو حوالي.     وڳل ڻالهائڳ۽  وٺبي يٿمئل کيسسندسماُء ۽

.يائينڪ

طرف  )5، 1: 10  یمت.10 8،(  3جي
ج 1 پنھنجن   ھنڏ۽ پا   ارھنٻھن کي کي   ھنڏت يو،ڏس ٽو ڻشاگردن انھن ھن

طاقت     ڪناپا خالف جي کي   ني،ڏروحن جي    ن،ڪڍانھن قسم ھر ۽
شفا         کي بيمارين جي قسم ھر ۽ .ينڏبيمارين

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 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل 
آهن؟        – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

ح   لياڪمو اھرٻعيسٰي  ارھنٻاھي 5 کين تہ نائينڏ مڪ۽
شفا   8 کي صاف    ھہڙوڪ يو،ڏبيمارن کي جيئرو    ريو،ڪوارن کي ريو،ڪمئل

کي   حاصل:     وڪڍشيطانن توھان ۾ ۾    يوڪمفت مفت .يوڏآھي،

16-13: 5 یعقوب.11
مان   اڇ13 دعا        وڪتوهان کي هن آهي؟ ۾ مصيبت خوشي اڪ. يوڏ ڻرڪبه

زبور     کي هن .يوڏ ڻائڳآهي؟

مان   اڇ14 س         وڪتوهان کي بزرگن جي چرچ کي هن آهي؟ ۽ يو؛ڏ ڏڻبيمار
م  مسح         ن،ڪدعا  سٿاھي سان تيل کيس تي نالي جي .ريڪرب

کيسجيئرو           15 رب ۽ بچائيندو، کي بيمار دعا جي ايمان جي.  ندوڪ۽ ھنڪڏ۽
گناھ   .ياڪھن ويندا      کيسبخشيا اھي آھن،

اقرار    16 جو عيب ھ   ئيڪٻھ ريوڪپنھنجن ۽ دعا   ئيٻ ڪسان، ته ريو،ڪالِء
حاصل     شفا اوھين . ريڪجيئن ه  اثرائتي   ڪني ڪسگھو جي انسان

گه   دعا و  وڻپرجوش .نديٺفائدو آهي 

صحت   ۽ سائنس
1.473 :7-12

        . کان         ان ۽ آهي، تي جاِء هر خدا آهي مطلق قادر ۽ عالمگير تمام اصول جو خدا
.  اڪسواِء  ه        مسيح آهي نه طاقت يا موجود شيِء جي    ڪبه آهي، سچ وڪمثالي

شفا          کي گناهه ۽ بيمار ذريعي سائنسجي اچي   ڻيڏمسيحي جي   و،ٿالء خدا ۽
منسوب    نيڀس کي .وٿ ريڪطاقت

2.395 :11-14

سائنسه   هنڏج اچي        ڪخدائي غالب تي ايمان تي ذهن تي   ي،ٿجسماني خدا ۽
س         ۾ طريقن مادي جي شفا ۽ گناهه تباهه    نيڀايمان کي پوء و،ٿ ريڪايمان

غائب      موت ۽ بيماري .يٿگناهه، ويندا 

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 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

طرف ) 27-29: 3.228 ( 2جي

ختم       کي تصور ان ناصري طاقت       يوڇڏ ريڪعاجز ۾ موت ۽ بيماري گناهه، ته
ثابت.       وس بي کين هن .يوڪآهي

4.1:1-9

جي   دعا س   اڪاها کي شفا     يٿ اريڌگنهگار کي بيمار ايمان ملڪم ڪه يٿ ئيڏ۽
س   ته مم    ڀآهي الِء خدا ه      نڪشيون سمجهه، روحاني جي هن بيحد ڪآهن،

تي.       موضوع ان نظر قطع سگھي     وٿ اڇ يوٻپيار سوچي يا تجربي  و،ٿچئي مان
گ   ،ڻرڪ مڪ۽  ،ڻسڏدعا،.  وٿ الھايانڳمان  سان فضل جيخدا  ،ڏخودمختاري

جي    آهن وسيال جي  ڻرڪحاصل  يڪوارا آهي  يوڪسان  اميابيءڪ يڪالء ويو
. الء      صحت انسانيتجي ۽ مسيحيت

5.12 :1-15

 “ بچائيندي،”      کي بيمار دعا جي دعا.     وٿچوي  تابڪايمان جي شفا اڇهي
ه   صرف شفا        ڪآهي؟ کي بيمار خدا ته آهي ه  يندوڏگذارش ۾ ٿهميشه

و      کان موجودگي جي خدا . ڻرڪحاصل  ڪيڌموجود بيمارن    ناهي طاقت جي
اه  جي           يڙالِء آهي، پوندو تي ذهن جي انسان اثر فائديمند جو تي  وڪدعا خدا
و   ريڪعقيدتجي   يڌان تي .  يندوٿاثرائتو  ڪيڌجسم بهرحال،  اهو، آهي
جي   ڪه آهي ه  اتلڻڄا - و،ٿ يڪڍکي  ئيٻ وڪاعتقاد ۾   ڪ۾ بيماري عقيدو
جي.          وٿ يڪڍعقيدو  ڪه سچ ئي نه ۽ آهي سائنس ته نه عقيدي يڌان اڪاها

ذريعي   شفا          ي،ٿ ريڪ مڪجي خدائي آهي سمجھ انساني اها ئي نه ڻيڏ۽
ظاھر        ۾ يسوع جيئن جي اصول دعاون      ئيڪواري عاجز جون جن آهي، وئي

۽       -       مشابهت سان خدا جي انسان هئا، احتجاج ايماندار ۽ گہرا جو سچائي
.    . پيار    ۽ سچ جي اتحاد جي انسان

صفحو ڙايند 12-30: 6.14
هوشيار    ڪه الِء ته         وڃو يٿلمحي نه آهن، خالصروحاني عقل ۽ زندگي ته

۾        جسم وري نه ۽ ۾، ش  اڪمادي جي  هنڪڏجي. ينديٿنه  ايتڪبه بيماريَء
پا       توهان ته آهيو، مبتال ۾ چ   ڻعقيدي اوچتو ۾  کڏ. ولينداڳطرح  يڱکي خوشي

ج   يٿتبديل  آهي محبتجي       هنڏويندو ۽ سچائي زندگي، روحاني جسم
.  رولٽنڪ انهيَء    آهي هوندو عطا      ريڪ۾ يسوع اميد جي :وٿ ريڪوعدي

آ    وڪجي” ايمان تي ئي   و،ٿ يڻمون  ...و؛ٿ ريانڪآٌء  يڪجي ندو،ڪ مڪسو

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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و     ڻاڪاڇ پيُء پنهنجي مان غائب     ڻاڪاڇ - ]و،“ٿ انڃو ٽته مان جسم انا ته
       ].     . آهي،    دعا جي روح دعا جي رب سان محبت ۽ سچائي آهي موجود ۽ آهي،

.مادي نه    احساسجي

م        کان خواب ۽ عقيدي جي زندگي ال   ملڪمادي تي خدائي  ،ڳطور زندگي
جي  ظاهر     اڪآهي، کي سمجهه س  يٿ ريڪروحاني جي    يڄ۽ انسان تي زمين

ظاهر     مرانيڪح کي شعور ختم.      يٿ ريڪجي کي غلطي سمجھ يٿ ريڪاها
شفا     کي بيمار توهان     ي،ٿ ئيڏ۽ سان ان ه " اٿسگهو  الهائيڳ۽ اختيار ڪجيئن

آهي."

دعا   هنڏج" داخل   مريڪپنھنجي  رين،ڪتون ج  يو،ٿ۾ پنھنجو  ھنڏ۽ توھان
بند   جي       يوڪدروازو گھرو دعا کي پيء پنھنجي توھان   جھوڳ وڪآھي، ۽ آھي؛

جي   پيء، پ   و،ٿ سيڏ۾  جھيڳ وڪجو کي ."يندوڏانعام  روڌتوھان

.      ائين کي    حرمت جي روح الماري چيو يسوع جو  و،ٿ ريڪ ائيپٽچئي جنهن
بند       احساسکي جي گناهه ۾       وٿ ريڪدروازو پيار ۽ زندگي سچائي، ئيڏپر

بند.    وٿ کي سچ    يوڪغلطي اهو برع      انهنڏويو، جي ان ۽ آهي، راز. سڪکليل
س          هو پر آهي، غيب الِء حواسن جسماني پيُء کي   نيڀ۾ ۽ وٿ يڻاڄشين

      . داخل        ۾ دل جي نماز مطابق جي تقرير نه سان، حساب جي الء، ڻيٿانعامن
بند      دروازو حواسجو .      ڻيٿگمراهه پسندي  ماديت ۽ گونگا کي چپن گهرجي

سامعين          ڻخاموشهج  سان محبت اصول، خدائي روح، کي انسان ته گهرجي،
ختم    نيڀس وڪجي و،ٿسگهي  ريڪحاصل  کي .وٿ ريڪغلطين

داخل       ڻرڪدعا  صحيح ۾ الماري کي اسان بند     ڻيٿالء، دروازو ۽ ڻرڪگهرجي
بند.       کي چپن کي اسان خاموش      ڻرڪگهرجي حواسکي مادي ۽ گهرجي

.  ڻرڪ گه  تمام کان         يڻگهرجي گناهه کي اسان ۾، خاموشحرم جي خواهشن
س     ڻرڪ ارڪان جي خدا ۽ درخواست   جههڀڪگهرجي .ڻرڪجي گهرجي 

طو    الزمي کي ک   راسان صليب عزم   ڻڻتي دلين    ڻرڪجو ايمانداري ۽ گهرجي،
ا  ح  ڻرڪ مڪالء  ڌڻو تيڳسان الء     مت،ڪ۽ محبت ۽ .ڻسڏسچائي گهرجي 

دعا     "  تي طور الزمي کي ." ڻرڪاسان اه  جواب    يڙگهرجي جو ويو نوڏدعا
رکون             تي طور عملي خواهشکي پنهنجي اسان جو تائين ايتري .اٿآهي،

ح  رٽماس ا   مڪجو ته اسان        جهيڳ سانآهي، کي جانن جي اسان ۽ رکون نماز
ثبوت     خلوصجو .يوڏجي

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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خوش        عيسائي ۾ فضل ۽ خوبصورتي جي ل   يا،ٿراز کان کي   يل،ڪدنيا خدا پر
پا  ڻپا. اٿ نڻاڄ .    يزگيڪبخشش، نه      پيشو، نه مشق آهن دعائون مسلسل پيار ۽

حاصل    ڻسمجھ ايمان، سا  نڪ ريوڪنه اهي     ٿه يڄ۽ ۽ مطلق قادر جي
س       کي نعمتن المحدود تي طور .اٿ ينڏيقيني

7.16 :1-5 ،7-11 ،24-15

ه    جي شين ا         ڪمادي کان سمجهه روحاني يافته ترقي هن قرباني الزمي ڳعظيم
ر.    دعا اعلٰي . وڳآهي    . اه     آهي مظاهرو اهو آهي نه مان شفا    يڙايمان کي بيمار دعا

تباهه       يندو،ڏ کي موت ۽ گناهه .ڻرڪ۽ گهرجي 
ماس   جي ه    رٽاسان کي شاگردن اسين      ڪپنهنجي کي جنهن سيکاري، دعا مختصر

پ    نالي جي رکون     يانٺهن دعا جي ماس.   اٿرب جي طريقي   " رٽاسان انهي ته، چيو
دعا     توهان پوء، دعا"     ريو،ڪکان هن پوء ضرورتن  نيڀس اڪجي نيڏ۽ انساني

.ينديڍڪکي  آهي 

اھو    ھتي کي سمجھان   وڪجي وٿ يانڏمون روحاني     وٿمان جي دعا جي رب
: آھي  احساس

جي    پيُء جو آهي،   وڪاسان ۾ آسمان
آهنگ،        هم تمام خدا، ماُء پيُء جو اسان

پا   نالو .ڪتنهنجو هجي 
ه  .ڪپيارو

. اچي   بادشاهي تنهنجي
. آهين        موجود هميشه تون آهي؛ آئي بادشاهي تنهنجي

پوري       تي زمين مرضي جي .ي،ٿ ئيٿتوھان آھي     ۾ آسمان جيئن
کي   قابل   ڻڻاڄاسان قادر -       -  ر،ڪجي خدا تي، زمين تيئن ۾، آسمان جيئن

. آهي   عظيم مطلق،

کي       ڄا اسان ماني روزاني جي .يوڏاسان
ا   کي فضل   ڄاسان کارايو؛;    يڏالء کي پيارن بکايل

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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قرضمعاف        جا اسان کي اسان کي     ر،ڪ۽ قرضدارن پنھنجن اسين جيئن
.نداڪمعاف  آھيون 

ظاهر      ۾ محبت پيار .وٿ ئيٿ۽

آ       نه ۾ آزمائش کي اسان .ي،ڻ۽ بچائي       کان برائي کي اسان پر
نه        آزمائش۾ کي اسان خدا موت       ئي،ڏ وٿ۽ ۽ بيماري گناهه، کي اسان پر

بچائي   .وٿکان

. الِء         ھميشه آھي، شان ۽ طاقت بادشاھي، الِء تنھنجي
س      ڻاڪاڇ طاقت، تمام المحدود، خدا پيار،   يڄته سچائي، زندگي،
م  نيڀس س  انهونٿکان .جههڪ ڀ۽ 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

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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. ۾                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   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 


