
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،17 اپريل 
نظريو    – موضوع جو عيوض

اپريل   .2022، 17آچر،

نظريو  —   مضمون جو عيوض

: متن   جو 30: 10 یوحنا  گولڊن

ه”     پيُء منهنجو ۽ “. -  ڪمان عيسى  مسيح آهيون

: پڙهڻ  23-19، 2، 1: 17 یوحناجوابدار

آسمان       الھيونڳاھي 1 اکيون پنھنجون ۽ چيو چيائين   انھنڏعيسٰي ۽ کنيون
    . واکا ”      جي فرزند پنھنجي آھي ويو اچي وقت بابا، اي توھان  ر،ڪ ڻتہ ته

پ   فرزند جالل    ڻجو کي :ئيڏتو

س    2 کي هن تو طاقت    نيڀجيئن تي زندگي      نيڏجسمن دائمي هو ته ئيڏآهي،
ما  يترنڪ وٿ کي      هنڻئي هن توهان جيئن .نوڏکي، آهي 

پا     19 مان خاطر جي انھن پا  ڻ۽ بہ     و،ٿ ريانڪ ڪکي اھي تہ الِء انھيَء
پا    وسيلي جي .ينٿ ڪسچائيَء

ر  يڪن20 دعا    وڳمان الِء جي      وٿانھن به الِء انھن پر سندن   يڪگھران، تي مون
آ   المڪ ايمان .ينداڻذريعي

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 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

س  21 اهي ته           ن؛ڃو يٿ ڪه ڀته ۾، تو مان ۽ آهين ۾ مون بابا، تون، جيئن
ه      ۾ اسان به اهي آ:     ينٿ ڪجيئن ايمان دنيا جيئن کي    يڻته مون تو ته

.ليوڪمو آهي 
جي   22 شان اھو کي    وڪ۽ مون کي     نوڏتو انھن مون .  نوڏآھي، جيئن  ته آھي

ه  ه    ڪاهي اسين جيئن :ڪهجن، آهيون 
ھ            23 اھي تہ الِء انھيَء ۾، مون تون ۽ آھيان، ۾ انھن م  يڪڙمان ۽. ينٿ ملڪ۾

مو         کي مون تو ته پوي خبر کي پيار      ليوڪدنيا سان انهن ۽ آهي، يوڪآهي،
پيار      سان مون تو .يوڪجيئن آهي 

خطبو   جو سبق

بائبل
17 :4 یمت.1

و   17 کان وقت منادي   يٺانھيَء چو  يو،ڪشروع  ڻرڪعيسٰي تہ وڳل ڻ۽
.االِءڇ ر،ڪتوبھہ”  آھي      ويجھي بادشاھت واري آسمان جو

31: 13 یوحنا.2

ھا     ”توڪن اھرٻھو  ھنڏج ريڪتنھن31 تہ چيو عيسٰي جلوو  ابن يڻتہ جو آدم
م      يوٿظاھر  جلوو جو خدا ۽ .سٿآھي آھي 

12-8، 2: 14 یوحنا.3

۾     2 گهر جي پيُء : يتريونڪمنهنجي جي    آهن عمارتون نه  هنڪڏئي ائين
کي       توهان مان ته ها .      ايانٻڌهجي تيار  جاِء الِء تنهنجي مان انڃو ڻرڪها

.وٿ

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 ،17 اپريل 
نظريو    – موضوع جو عيوض

پيُء          8 کي اسان خداوند، اي تہ چيو کي ھن الِء    يکار،ڏفلپس اسان اھو ۽
.افيڪ آھي 

ورا 9 و    يوڻعيسٰي تو آٌء نہ          وڻگھ ٽتہ کي مون تو بہ پوِء پر آھيان، رھيو وقت
کي     ا،ڇآھي  اتوڃس مون جنھن کي     وڏٺفلپس؟ پيُء تنھن .وڏٺآھي آھي 

تون   پيُء      وٿ يئنڪپوِء کي اسان ته يکار؟ڏچوين
نه   اڇ10 اھي           ينڃم وٿتون ۾؟ مون پيُء ۽ آھيان ۾ پيُء آٌء الھيونڳته

سان    يڪجي اوھان نہ      و،ٿ ايانٻڌآٌء طرفان پنھنجي آٌء پر ايان،ٻڌ وٿاھي
جي   پيُء رھي    وڪاھو ۾ ئي   و،ٿمون .وٿ ريڪ مڪاھو

م  11 کي :  يوڃمون يا           آھي ۾ مون پيُء ۽ آھيان، ۾ پيُء مان ۾  يٻته صورت
آ    ايمان تي .ريڪجي  منڪانھن  يوڻمون

سچ    12 کي اوھان جي  ايانٻڌ وٿآٌء آ    وڪتہ ايمان تي اھي   يندو،ڻمون مڪسو
و.     وٿ ريانڪآٌء  يڪجي ندوڪ کان انھن اھو ته ڻاڪاڇ. ندوڪ مڪ وڏ۽

و    پيُء پنهنجي .وٿ انڃو ٽمان

طرف  )18، 16، 3-1: 19 یوحنا.4 (1جي

پ    ريڪتنھن1 کي عيسٰي چھب  يڪڙپالطس .اياڻھ ڪکيس

تاج   نڊنڪسپاھين 2 م   اھيٺجو جي وا     يٿھن کيس ۽ رکيا چادر ائيڱڻتي
پھريائون.

3     ! ھ       پنھنجن کيس انھن ۽ بادشاهه جا يهودين سالم، ته چيو .نٿ۽ ماريو   سان
چا     16 تي صليب کيس ھن حوالي     ڻهڙپوِء جي انھن يسوع.   يوڪالِء اھي ۽

و  و    يٺکي کيس ۽ .يٺويا ويا 
چا    18 تي صليب کين ويو، هيوڙجتي

28( - میمر )11، 1: 20 یوحنا.5

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 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

پھرين   1 جي ج        ينھنڏھفتي آئي، سوير جو صبح مگدليني مريم اڃا ھنڏتي
قبر      تہ ھو ئي ۽   انھنڏاوندھہ پ    ائينڏٺآئي، تان قبر .يوٽھ رٿتہ آھي   ويو

جي   11 قبر :      يٺبي اهرانٻمريم هئي،    رهي روئي هوَء جيئن ۽ هئي رهي روئي
هي  قبر   ٺهن و،ڏٺ انهنڏلهي،

پوشا  ڪمالئ هٻ۽ 12 وي  ڪسفيد ۽   يٿم وڪڙھ ا،ڏٺ لٺ۾ و  يوٻتي ،ٽپيرن
. ھو      پيو الش جو عيسي جتي

تون       13 عورت، تہ چيو کيس انھن تہ      وڇ۽ چيو کين ھن اھي االِءڇروئين؟ جو
پال  ک  ھارڻمنھنجي کيس            يڻکي ھن تہ آھي نہ خبر کي مون ۽ آھن، يڪٿويا

. آھي  رکيو
ج 14 ت    ھنڏ۽ چيو، ائين مو  ھنڏھن بي    يوٽپوئتي کي عيسٰي پر ائين،ڏٺ وٺ۽

. آھي        عيسٰي اھو تہ ھئي نہ خبر کيس
تون       15 عورت، اي تہ چيو کيس توهان   وٿ وڇعيسٰي وليڳکي  نهنڪروئين؟

جي          ”  سائين، ته، چيو کيس سمجهي، باغبان کي هن هوَء، آهيو؟ هنڪڏرهيا
پيدا      هتان کي هن کي     يوڪتوهان مون ته کي    ايوٻڌآهي، هن توهان ته

و       يڪٿ کي هن مان ته آهي، .يٺرکيو ويندس 
16  . پا    هوَء مريم چيو، کيس چو       ري،ڦ ڻعيسٰي جو جنهن ربوني؛ ته چيو ڻکيس

ماس  .رٽآهي،
ھ      17 کي مون تہ چيو کيس . ٿعيسٰي ھليو   ا  االِءڇنہ آٌء پيُء  اڃجو پنھنجي

منھنجي     ھيوڙچ يٿم انھنڏ پر آھيان، آٌء     وڃو انھنڏ ائرنڀنھ تہ چئو کين ۽
پيُء       جي اوھان ۽ پيُء توهان.     وٿ ھيانڙچ انھنڏپنھنجي ۽ خدا، منهنجي ۽

. کي   خدا جي
کي      18 شاگردن ۽ آئي مگدليني کي     ايوٻڌمريم خداوند هن هن   وڏٺته ۽ آهي

اهي   .ايونٻڌ الهيونڳکي آهن 
سا 19 پھريون      ينھنڏ ئيڳپوِء جو ھفتي جو، ج  ينھنڏشام بند  ھنڏھو، دروازا

جي       ياڪ يھودين شاگرد جتي ھئا، گ  پڊويا ت  ياٿ ڏکان آيو  ھنڏھئا، عيسٰي
بي    ۾ وچ .وٺ۽ ھجي     ”  سالمتي تہ چيائين کين ۽

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 ،17 اپريل 
نظريو    – موضوع جو عيوض

ج 20 چ   ھنڏ۽ چئي انھن    وڪاھو ھن ھ  انھنڏھو، پاسو   ٿپنھنجو پنھنجو ۽
خوش.    يکاريوڏ شاگرد کي    ھنڏج يا،ٿپوِء خداوند .وڏٺانھن

منھنجي            21 جيئن کي، اوھان ھجي سالمت تہ چيو وري کي انھن عيسٰي پوِء
مو    کي مون مو       ليوڪپيُء کي اوھان بہ آٌء تيئن .وٿ ليانڪآھي،

ج 22 چ   ھنڏ۽ چئي تي     وڪاھو انھن ھن اوھين      يوڪوڦھو، تہ چيو کي انھن ۽
حاصل   ڪپا :ريوڪروح

معاف     23 اوهين گناھ جا معاف    ا،ٿ ريوڪجن کين جا.   اٿ نڃو ياڪُاھي جن ۽
رکو    توھان .ا،ٿگناھ آھن    برقرار اھي

توما،  24 ھ  ارھنٻپر س    و،ڪڙمان ديدمس کي انھن    يوڏجنھن سو آھي، ويندو
گ  ج   ڏسان ھو .ھنڏنہ آيو   عيسٰي

کي        ينٻ ريڪتنھن25 خداوند اسان تہ چيو کيس .   وڏٺشاگردن انھن  ھن پر آھي
ھ        جي ھن آٌء جيستائين تہ چيو نہ      نٿکي نشان جا ميخن ۽ سان،ڏ۾

آ  جي   رڱپنھنجي ھ     انَءڇکين پنھنجو ۽ وجھان، نہ     ٿ۾ ۾ پاسي جي ھن
نہ     ان،ڌو يقين آٌء .ندسڪتيستائين

۽         ينھنڏ نٺا26 ھئا اندر شاگرد سندس وري پوِء گ   امسٿکان سان پوِء ،ڏانھن
بند     دروازا آيو، بي     ياڪيسوع ۾ وچ ۽ .وٺويا ھجي      سالمت تہ چيائين ۽

ھن  27 آ     امسٿپوِء پنھنجي تہ چيو ھ     رڱکي منھنجا ۽ پھچ، ُاتي.  سڏ ٿھتي ۽
ھ  و        ٿپنھنجو ۾ پاسي منھنجي کي ُان ۽ نه:     اِءڌپھچاِء، وفا بي پر يو،ٿ۽

آ  .يوڻايمان

جواب   28 توماس پال      نوڏ۽ منھنجا ته، چيو کيس .ھارڻ۽ خدا    منھنجو ۽

11-8: 5روميانو .6

تعريف        8 جي پيار پنھنجي الِء اسان خدا ج   و،ٿ ريڪپر ۾، اسين ھنڏانھيَء
.اڃا ويو        مري الِء اسان مسيح ھئاسين، گنھگار

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 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

و   9 به کان انصاف      يڻها ،ڪيڌان سان رت جي و  يوڪهن هن  ي،ڃپيو اسان
. ويندو      بچايو کان غضب ذريعي جي

جي االِءڇ10 موت         ھنڪڏجو جي فرزند سندس سان خدا ھئاسين، دشمن اسين
ميالپ    ريڪجي  جو گھ   يٿاسان آھي، و  يوڪصلح  ،ڪيڌو وڻويو ي،ڃپيو

. ويندي      بچائي جان سندس کي اسان
ر  11 نه پ     وڳ۽ کي اسان پر جي        ڻايترو، مسيح عيسي خداوند جي اسان ۾ خدا

خوشي   ھا      ي،ٿوسيلي کي اسان وسيلي جي .فاروڪ يڻجنھن آھي   مليو

11-9،( وڙجه )4، 2، 1: 6روميانو .7

گھ        اڇچوندا؟  اڇپوِء 1 فضل اھو رکون، جاري ۾ گناھ ئي؟ٿ وڻاسان
نه  2 جي.  ريڪخدا جي   يڪاسان، و      ريڪگناهه ۾ ان آهيون، ويا ڪيڌمري

رهنداسين؟ يئنڪ
جيئرو...       4 مان مئلن کي مسيح تيئن      يوڪجيئن سان، جالل جي پيء ويو

پ   کي هل    ڻاسان ۾ زندگي .ڻنئين گهرجي 
جيئرو      وڻاڄاھو 9 مان مئلن مسيح .   يٿتہ م  جو موت غلبو ڪيڌو سٿمرندو

.ونهيڪ

ھ      االِءڇ10 ھو مئو، ھو ۾ انھيَء ۾    انھنڏگناھ  يروڀئي  وڪڙجو انھيَء پر مئو،
. آھي        جيئرو واسطي جي خدا آھي، جيئرو ھو

پا    يَءڙاھ11 بہ اوھين جي    ڻطرح گناھہ جي     ريڪکي اسان پر سمجھو، مئل
. آھيو          جيئرو واسطي جي خدا وسيلي جي مسيح عيسٰي خداوند

صحت   ۽ سائنس
2( -حیمس )32 : 1.332

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 ،17 اپريل 
نظريو    – موضوع جو عيوض

کي               معاهدي روحاني يا اتفاق، ۾ وچ جي انسان ۽ خدا ۾ تصوير پنهنجي مسيح
.وٿ ريڪبيان 
2.333 :19-31

ا    کان دور س    ڳمسيحي جي بعد جي      نيڀ۽ خيال روحاني مسيح، دوران، نسلن
ع  -    جو خدا تي، حاصل     نيڀس - س،ڪطور سچائي مسيح، تيار  ڻرڪکي الء

گ     يلڪ سان فضل ۽ .  ڏطاقت جي   ابراھيم، آهي يا     ب،ڪآيو مسيحا نبين ۽ موسٰي،
جھل    شاندار جي پ  نڪمسيح بپتسما   وڪجي يو،ڪڙکي جي   نڙيندڏانھن خدا کي

بپتسما    ۾ .       ني،ڏفطرت آهي،    هو، مسيح يا خيال، تصوير، خدائي جوهر جي محبت
هميشه   ال     يندو،ٿ۽ کان خدا اصول، .  يٿنه  ڳخدائي پنهنجي  يسوع سگهيا
س  اشارو        پڻاڃروحاني ريت هن کي وحدت هن ا: "  يوڪجي کان مان ،ڳابراهيم

ه" "     پيُء منهنجو ۽ مان " "    ڪآهيان؛ و  کان مون پيء منهنجو ."وڏآهيون؛ آهي 
س   ڪه ۾ .پڻاڃس نيڀروح آهن   شامل

3.18 :3-9 ،13-2

مظاهرو            جو وحدانيت جي انسان سان پيُء ۽ سيکاريو ناصري ۽ يو،ڪيسوع
پيش         تحسين خراج المحدود کيس اسان الِء مشن.  اٿ ريونڪان سندس

    . جو    زندگيَء هن هو اجتماعي ۽ ر  مڪانفرادي پا  وڳنه انصاف  ڻپنهنجي سان
رحم      ڻرڪ الِء انسانن پر کين   ڻرڪ۾، کي    يکاريوڏ۾، انهن وڻرڪ يئنڪته

نه      آهي، الِء انهن اهو ه      ڻرڪپر کي انهن ئي نه ه   ڪ۽ کان .ڻائٽذميواري الِء 

جو   مالئي      فاروڪمسيح سان خدا کي . و،ٿانسان سان    خدا ته ڻاڪاڇنه
خدا         ۽ آهي، خدا اصول خدائي جو پا  يئنڪمسيح معاف   ڻپنهنجو ريڪکي

ه  و؟ٿسگهي  جي   ڪمسيح آهي، و  ڻپا وڪسچ . ڪيڌکان چشمو   آهي نه
م    کان ماخذ .     يڌو وٿنه  يٿپنهنجي کان  ذات پنهنجي سچ، مسيح، سگهي

ف  اڪ انهونٿم ن      يڪهٺ طرتبه مان محبت دائمي سگهيو، ريڪتنهن.  تلڪنه
. سان                انسان کي خدا نه مالئي، سان خدا کي انسان ته هو مقصد جو مسيح اهو

4.19 :6-11

مالئ      سان خدا کي انسان مدد   ڻيسوع سچو     ئي،ڪ۾ جو محبت کي انسان
سچو           ئي،ڏاحساس  اهو جو محبت ۽ اصول، خدائي جو تعليمات جي يسوع

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 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

کان              قانون جي موت ۽ گناهه مادي، ذريعي قانون جي روح کي انسان احساس
.وٿ ياريڏ اروٽڪوڇ قانون.     جو محبت خدائي

5.11 :18-20

الِء      گناهن جي اسان ته   يو،ڪبرداشت  کڏيسوع جي    نهنڪنه گناهه جي فرد
رد     کي سزا پر   ڻرڪخدائي آ     ڻاڪاڇالِء، مصيبت ناگزير گناهه .يندوڻته آهي 

6.38 :21-32

مان       خوشين جي حواسن جسماني جا    يو،ڪتجربو  جھڪيسوع هن ينٻ کڏپر
.    هنڻما روحاني          سندس مسيح، دائمي پنهنجي جي هن نه هئا، ميوا جا گناهن جي

نه    هنڪڏخودداري،  برداشت نقشو    ينٻيسوع.  يوڪبه رستو هن. يوڪالء
ظاهر    کي .    يو،ڪمسيح جي      نفس ۽ گناهه خيال روحاني جو محبت خدائي

دفن   يدتعق جي  هنڻما يلٿ۾ تس      يڪکي، جي حواس يا لذت الِء ينڪصرف
  : هئ       اکيون ته چيو ۾ اصل هن آهن، نه   ننڪ۽  سن،ڏنه  ريڪ ڻجيئندا .ينٻڌسان

تبديل      ۽ سمجھو توھان شفا      و،ڃو يٿمتان کي توھان مان سيکاريو.  يانڏ۽ هن
بند             کي طاقت جي شفا جي ان ۽ سچ حواس مادي .وٿ ريڪته

7.24 :27-2

چا   تي چ       ڻهڙصليب ۽ پيار عملي ان افاديت جي    ائيَءڱجي هئي رکيل هن اڪ۾
ظاهر     الِء ذات هنن.         ئيڪانسان جيستائين پر هو؛ رهندو ۾ انسانن ته وڏٺسچ

فتح        تي قبر کي آقا سندن ب   ڻرڪاهو قابل پنهنجا    و،ٿ ائيڻجي جا هن تيستائين
اه  مم   يڙشاگرد کي .  نڪواقعي جيئري    سگهيا سمجهي ايمان    ڻيٿنه بي پوِء، کان

م    امسٿ اهو به مجبور   ڃڻکي ثبوت        يوڪتي عظيم جو محبت ۽ سچائي ته ويو
.ملڪم يتروڪ هو 

8.19 :17-24

ت   ۽ ت   ليفڪتوبه هر هر    ليف،ڪجي جي س  وشش،ڪاصالح عمل،   وٺهر ۽ خيال
مدد    جي جي     ندوڪاسان گناهن جي سمجه  فاريڪعيسى جي   ڻکي ان ۽

جي    پر مدد؛ دعا   هنڪڏاثرائتي توبه   وٿرهي  ندوڪگنهگار گناهه و،ٿ ريڪ۽
و   وٿ ريڪ معافي جو    و،ٿ يٺ۽ هن گ   -   وروٿ۾  فاروڪته سان خدا آهي، ڏحصو
و   ڻاڪاڇ۾،  - ڙمي ڪه هن جي      ٽته آهي، فقدان جو توبهه کي  وڪعملي دل
ب     وٿ اريڌس قابل کي انسان مرضي.    وٿ ائيڻ۽ جي .ڻرڪعقل

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 ،17 اپريل 
نظريو    – موضوع جو عيوض

9.542 :1-13

     . کي          ناراضگي جي خدا اهو ۾ معاملي جي گناهه تي قدم هر عقيدو جو زندگيَء
مش        و،ٿ ريڪمتاثر  اهو ته ماريندو کي عيسى اهو حاصل    لڪ۽ نجات کان سچ

ج.      وٿسگهي  ريڪ کي خيال روحاني عقيدا ۽   هنڏمادي ظاهر   يڪٿبه ريڪبه
. ينداڇڏ جيتو  ل   ڙوڪغلطي  ڪيڻآهن پويان عذر     نديڪجي کي گناهه ۽ آهي
ل    و،ٿ ريڪ الء هميشه .     يٿنه  ائيڪغلطي قانونن  ابدي جي هن سچ، سگهي

ظاهر     کي غلطي پا.  وٿ ريڪذريعي، خيانت   ڻسچائي جو   ڻيڏکي گناهه الء
ب  مقرر         ائيندوڻسبب نشان جو جانور تي غلطي ۽ جو.  وٿ ريڪآهي، ايستائين

معاف   وھڏ ل  ڻرڪکي سزا    ڻائڪيا به .   نيڏالِء پاسو   کان انصاف آھي ويندي
ان    ڻرڪ کان سچ رک    ڻرڪ ارڪ۽ جاري کي دعوت   وهنڏ ،ڻگناهه نفس ،ڻيڏکي

آ   ضابطو کي     ،ڻڻتي رحمت خدائي .ڻرڪ وليونٺٺ۽ آهي    رجحان جو

10.23 :4-11

.  فاروڪ خدا          اھو تي حصي جي گنهگار خودمختاري مسلسل آهي ضرورت جي
پ     پياري پنھنجي غضب نازل   ٽجو فطري     ڻيٿتي غير خدائي اھو گھرجي،

اه.  جو    وڙآھي انسان . هيلٺنظريو ه   فاروڪآهي  ۾ مسئلو لڪمش ڪنظريي
جي              احساس جي گناهه مصيبت ته، آهي اها وضاحت سائنسي جي ان پر آهي،

تباهه     آهي،غلطي  ڪه سچائي کي آخر  و،ٿ ريڪجنهن ۽  ارڪ۽ گناهه
تي      نهيٻمصيبت  پيرن جي محبت .يندوڇڏ ريڪدائمي

11.91 :16-21

جذب     ۾ خودمختاري سمجھون   يٿمادي ع  اٿاسين پر اٿ ريونڪ اسيڪ۽
    . ان       جو خوديَء مادي مادو جو دماغ يا زندگي سان جي  ارڪبيچيني انسان

سمجه      کي انفراديت ابدي ۽ مدد   ڻروحاني حواس     وٿ ريڪ۾ مادي يا مادي ۽
حاصل    ذريعي تباهه     يلڪجي کي علم .وٿ ريڪغلط

12.205 :32-3

م  هنڏج سگهون           ملڪاسان سمجهي کي تعلق جي اسان سان خدا تي ا،ٿطور
و  جي،        - وڪ يوٻ ٽاسان هن سواء آهي نه ذهن ح   وڪ يوٻبه پيار، يا مت،ڪبه

جو    زندگي جو         يوٻسچائي، وجود جي غلطي يا مادي ۽ شعور وڪاحساس،
ناهي.

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 ، 2022 ،10 اپريل

آهن؟       – موضوع حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن

13.151 :26-30

س  هن            جههڪ ڀاهو ۽ خيال، جو ان ۽ دماغ خدائي آهي موجود ۾ حقيقت
س   ۾ ملي      وڄدماغ ابدي ۽ هموار هن       وڌس. وٿوجود ته آهي اهو طريقو تنگ ۽

کي   تسليم     سوڏحقيقت کي ان حاصل     يو،ڪ۽ کي طاقت سچ  يو،ڪهن ۽
پيروي     جي رهنمائي .ريوڪجي

14.45 :6-21

ماس   جي آخر    ملڪم رٽاسان ۽ تي ۾       ارڪطور فتح پنهنجي تي قبر ۽ موت
مظاهرو     جو سائنس جو.   يوڪخدائي ۽      مڪيسوع هو الِء روشنيَء جي انسانن

کان        يڄس موت ۽ بيمارين گناهن، جي .   اريٽڪوڇدنيا لکي   پولس هو :وٿالِء
جي           هنڏج هن،ڪڏجي" فرزند جي هن سان خدا کي اسان هئاسين، دشمن اسان

    ] صلح  ] سان موت ظاهري جي گه  يوڪموت صلح    ري،ڪ وڻويو، کي يوڪاسان
."    ي،ڃو دفن        الش سندس ويندو بچايو زندگي جي هن کي يٽکان  ڻيٿاسان
سان      ينهنڏ شاگردن پنهنجي هن کي     ڙندڪظلم.  الهايوڳپوِء محبت ۽ سچ امر

ل   ۾ نا  ڻائڪقبر .يٿ امڪ۾ هئا   ويا

است،     خداوند آن از پ          جالل تان دروازي جي ايمان ۽ اميد جي انسان کي رٿمسيح
انسان             يوڇڏ ائيٽه کي انهن ذريعي، مظاهري ۽ وحي جي زندگي ۾ خدا ۽ آهي،

مم           سان محبت اصول، خدائي جي هن ۽ خيال روحاني تي  نڪجي طور
.ائيڙجهڪه آهي    پهچايو تائين

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
سڀني                ڪالم جو توهان شايد ۽ ڇڏ منھن کان گناھن سڀني ۽ ڪرڻ قائم ۾ مون

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

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 11 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،17 اپريل 
نظريو    – موضوع جو عيوض

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   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 


