
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،2 جنوري 
خدا  – موضوع

جنوري  .2022،  2 آچر،


خدا—   مضمون

: متن   جو 11 : 62زبور  گولڊن

ه"  اهو   يراڀ هٻآهي؛  الهايوڳ يروڀ ڪخدا ."وٻڌمون آهي       جي خدا طاقت اها آهي؛

: پڙهڻ  4-1: 26متی جوابدار
11-9، 1: 19 یوحنا
6: 19وحي 

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 جي گ    ھنڻشريعت کي بزرگن ريڪ ڏجي
گ     اھنڪسردار  يڏو اچي ۾ محالت .يا،ٿ ڏجي ھو      قائفا نالو جو جنھن

صالح  4 پ    يائونڪ۽ کي عيسٰي .ينڇڏمارائي  يڪڙتہ

پ    ريڪTTتنھن1 کي عيسٰي چھب  يڪڙپالطس .اياڻھ ڪکيس

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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تون            ” 9 تہ چيائين کي عيسٰي ۽ ويو ۾ داالن جي عدالت وري جو انڪٿ۽
کيس     عيسٰي پر نہ   وڪآھين؟ .نوڏجواب

ورا  ھنڏت10 ن     يوڻپالطس سان مون تون نه   اڇ ا؟ڇ الھائيڳ وٿتہ وٿتون
چا          ينڻاڄ تي صليب توکي ته آھي اختيار کي مون آزاد   ھي،ڙته توکي ۽

آھي؟   ڻرڪ طاقت جي
جواب  11 خالف     نو،ڏيسوع منهنجي کي آهي،    اڪتوهان نه طاقت به

م     کي توهان اهو .نوڏکان  يٿجيستائين آهي   ويو
مون  6 ھ   وٻڌ۽ اھو گھ     ڙمي وڏو وڪڙجيئن ۽ ھو، آواز آواز  ينڻپا نڻجو جي

گجگو    زوردار ۽ الليلويا،      ڙوانگر، چوندي، وانگر، آواز خداوند ڻاڪاڇجي تہ
ح    مطلق قادر .مرانڪخدا آھي 

خطبو   جو سبق

بائبل
13-11: 29تاريخون  1.1

پال 11 شان،          ھار،ڻاي ۽ فتح، ۽ شان، طاقت، عظمت، آھي جواالءڇتنھنجو
.   يڪجي آھي،          تنھنجي بادشاھت آھي تنھنجو آھي، ۾ زمين ۽ آھي ۾ آسمان

م     تون ۽ خداوند، س  اھينٿاي م  نيڀآھين .يٿکان
عزت   12 ۽ و  ئيٻدولت س   ا،ٿاچن  انٽتو تون را  نيڀ۽ ۽. وٿ رينڪ ڄتي

ه  .   ٿتنهنجي ھ      تنھنجي ۽ آهي طاقت ۽ طاقت ب     ٿ۾ عظيم آھي اھو ڻائڻ۾
س  طاقت   نيڀ۽ .ڻيڏکي

ش       ري،ڪتنھن ي،ڻھا13 جا توھان اسين خدا، جا ۽  رگذارڪاسان آھيون،
ساراھہ      جي نالي شاندار .اٿ ريونڪتنھنجي

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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40, 39, 9, 7: 4استثنا .2

ايترو          يڙھڪجو االِءڇ7 جي انھن خدا کي جنھن عظيم، ايتري آھي قوم
س         انھن خدا خداوند جو اسان جيئن ھجي، الِء     نيڀويجھو جنھن آھي ۾ شين

س   کيس آھيون؟ ينداڏاسين
پا  9 پنهنجو نه        ي،ڏ يانڌ انهنڏ ڻصرف رکو، سان احتياط کي روح پنهنجي ۽

وساري       کي شين انهن توهان اکين    يڪجي يندؤڇڏته جي آهي، وڏٺتوهان
س           جي توهان مان دل جي توهان اهي ته نه :يڄ۽ آهن     ويندا گذاري زندگي

پ     پنهنجن کي انهن پ   نٽپر پنهنجن پ  نٽ۽ سيکاريو؛  نٽجي کي
غور      و،ڻاڄ ڄا ريڪتنھن39 ۾ دل پنھنجي خدا     ريو،ڪ۽ آھي اھو خداوند اھو

ھي    يٿم ۽ ۾، تي،   ٺآسمان .ونھيڪ وبہڪ يوٻزمين

ح       ريڪتنھن40 سندس ۽ قانونن جي ھن عمل   منڪتون ا   ر،ڪتي جو ڄجن
ح    کي تو اوالد         و،ٿ يانڏ مڪآٌء تنھنجي پوِء توکان ۽ تنھنجو تہ الِء انھيَء

پنھنجون          ئي،ٿ لوڀجو  تي زمين انھيَء تون تہ الِء انھيَء گھوڊ ينھنڏ۽
خدا    وڪجي رين،ڪ تنھنجو .وٿ ئيڏخداوند الِء.    هميشه تون،

7، 6: 5استثنا .3

مل         6 جي مصر توکي جنھن آھيان، خدا تنھنجو خداوند غالميَء  ڪآٌء مان،
مان    گھر .يوڪڍجي آھي 

ا   7 کان .يوٻ وڪتنهنجو  ڳمون هوندو    نه معبود

16-9: 91زبور .4

رب    ڻاڪاڇ9 تو جي  اهيوٺته جيتو    وڪآهي، آهي، پناهه تمام ڪيڻمنهنجي
رهائش؛    جي توهان اعلي،

تي   10 تو ن   اڪنه ايندي، .اڪT يڪآفت ايندي       ويجھو جي رھائش تنھنجي آفت

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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مالئ   االِءڇ11 پنھنجن ھو حوالي     نڪجو جي توھان کي  ندو،ڪکي توھان
س   جي سن   نيڀتوھان سان .ڻالڀطريقن الِء 

ھ   12 پنھنجن توکي ک  نٿُاھي پ     ندا،ڻ۾ پير پنھنجو تون .ينڇڏ ريڪتي  رٿمتان

۽   13 شينهن ل  ريَءٻڪتون ۽:    ندينڙتي شينهن هي   ريگنڊجوان پيرن انٺکي
.يندينڙلتا

تنهن          ڻاڪاڇ14 آهي، رکيو تي مون پيار پنهنجو هن کي   ريڪته هن مان
بلند:      کي هن مان نالو     ڻاڪاڇ ندس،ڪبچائيندس منهنجو هن يوڻاڄته

آهي.
س   15 کي مون جواب     يندو،ڏھو کيس مان سا  کڏمان:  يندسڏ۽ ڏگ سڻ۾

عزت.        کيس ۽ بچائيندس، کيس مان .يندسڏھوندس

راضي      مارڄ گهيڊ16 کي هن مان نجات     ندس،ڪسان منهنجي کي هن ۽
Tيندسڏ.

40-32، 15، 14: 4لوقا .5
مو        14 ۾ گليل سان طاقت جي روح يسوع چو  يو،ٽ۽ ۾  يڄس اريڌ۽ عالئقي

پک   مشهوري .يلڙسندس هئي 
عبادت    15 جي انھن اھو جي    ۽ ھو، سيکاريندو ۾ ساراھيو  نيڀس وڪخانن کي

ويو.
حيران      32 تي نظريي سندس اھي سندس  ڻاڪاڇويا،  يٿ۽ طاقت المڪتہ

. ھو  سان
عبادت  33 يھودي ھ  ۽ ۾ ھ    ھوڻما وڪڙخاني ۾ جنھن ۽  وتڀ وتڀ يڪڙھو، ھو

ر   يڏو سان تہ  ريڪ ڙآواز چيو
ا   و،ڳل ڻچو34 کي سان.        يوڏ يڇڏ يلوڪاسان تو کي اسان ناصري، عيسى اڇاي

تباهه     اڇآهي؟  وڻرڪ کي اسان س     ڻرڪتون توکي مان آهين؟ وٿ انڻاڃآيو
.   يرڪتون  پا  جي خدا .ڪآهين ا  ذات

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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کيس   ھنڏت35 ن       ينديڏ ڇڙٻعيسٰي مان انھيَء رھ، چپ تہ ۽. ڃو ريڪچيو
ا     ھنڏج ۾ وچ کيس ت  يوڇڏ الئيڇشيطان کانئس   ھنڏھو، ريڪن اھرٻھو

نہ      ايذاُء کيس ۽ .نوڏآيو،

س 36 پا   يٿحيران  يئيڀاھي ۽ ھي   اڳل ڻالھائڳ۾  ڻويا !المڪ وڙھڪتہ آھي 
ناپا       ڻاڪاڇ سان طاقت ۽ اختيار هو ح   ڪته کي اهي  و،ٿ ئيڏ مڪروحن ۽
.رنداڪن اهرٻ آهن 

مل    37 شهرت جي هن چو  ڪ۽ ج  اريڌجي ن  ههڳهر .ريڪتي وئي 
عبادت  38 ھو ا  ۽ مان داخل       يوٿخاني ۾ گھر جي شمعون زال.   يوٿ۽ جي شمعون

بخار      سخت کي ماُء من     يٿجي الِء ھن سو .اڳل ڻرڪ ٿپيو،
م    39 جي ان ھو کي    و،ٺبي انٿ۽ بخار کي.     وھاريائينڏ۽ ھن اھو ۽  يڇڏ۽ ويو،

ا     تي طور فوري خدمت     يوٿاھو جي انھن .وڳل ڻرڪ۽
ت     ھنڏج يڻھا40 ھو، رھيو لھي ھئا،     يڪجي ھنڏسج بيمار جا بيمارين مختلف

س  و  نيڀسي .      يٺو سٽکي ھ  ھر مان انھن ھن ۽ ھ   ڪآيا پنھنجا ۽  ٿتي رکيا
چ   کي .يائينڪ لوڀ وڱانھن

19-17، 3-1: 10لوقا .6
ستتر     الھينڳانھن 1 خداوند پوِء مقرر   ياٻکان کي    يا،ڪبہ انھن نھيٻ نٻ۽

جاِء       ۽ شھر ھر سامھون پا   ليو،ڪمو انھنڏپنھنجي ھو .ڻجتي ايندو 
و        ريڪتنھن2 تہ فصل تہ چيو کي انھن مزدور    وڏھن پر آھن، وراٿآھي،

پال   ري،ڪتنھن جي مزدور         ھارڻفصل الِء فصل پنھنجي ھو تہ گھرو دعا کان
.ليڪمو

و  3 رستا بگھ    سو،ڏ: وڃپنهنجا کي توهان وانگر     نڙمان ليمن ۾ وچ جي
.وٿ ليانڪمو

مو     17 سان خوشيَء وري ستر چو  يٽ۽ به     اڳل ڻآيا، شيطان خداوند، اي تہ
جي    نالي .ريڪتنھنجي آھن     تابع جي اسان

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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وانگر             18 بجليَء مان آسمان کي شيطان مون تہ چيو کي انھن ھن رنديڪ۽
.وڏٺ

ِو      س،ڏ19 ۽ نانگن کي توهان ل  نڇمان طاقت   ڻائڪکي دشمن  و،ٿ يانڏجي ۽
۽      تي، طاقت سموري .جھڪجي پهچائيندو       نه نقصان کي توهان به

( 2، 1: 8 یوحنا.7  ( ، طرف؛ 29، 28جي

جبل     1 جي زيتون .انھنڏعيسٰي ويو 
ھي      2 وري ھو سوير جو س    لڪصبح ۽ آيو .سٽو ھوڻTTTما ڀ۾ آيا 

ج      ھنڏت 28 تہ چيو کي انھن ابن  ھنڏعيسٰي م  اوھين کي ھنڏت ا،ٿکنيو  يٿآدم
طرفان             پنھنجي آٌء ۽ آھيان اھو آٌء تہ پوندي خبر کي وٿنہ  جھہڪاوھان

اهي.           ريانڪ آٌء تيئن آهي، سيکاريو کي مون پيُء منهنجي جيئن پر
.وٿ ايانٻڌ الهيونڳ

مو     29 کي مون جنھن اھو گ    ليوڪ۽ سان مون :    ڏآھي ا  کي مون پيء يلوڪآھي
. يوڇڏنه  شيون      ڻاڪاڇآھي  اهي هميشه مان جي  ندوڪته هن يڪآهيان

خوش   .نداڪکي آهن 

4-1: 11لوقا .8
ائين  1 ھ   يو،ٿ۽ ھو ج       يڪڙجيئن ھو، رھيو گھري دعا تي روانو  ھنڏجاِء ھو

ھ    ھنڏت يو،ٿ مان شاگردن کي       يڪڙسندس اسان خداوند، اي تہ چيو کيس
گھر  .ڻدعا سيکاري         بہ کي شاگردن پنھنجن يوحنا جيئن سيکار،

2 : ج  َلُه ت    هنڏَفَقاَل گهرو دعا جي      ھنڏاوهين پيُء جو اسان تہ آسمان وڪچئو
پا     نالو تنھنجو آھي، . يڃو يوڪ ڪ۾ تنهنجي.    اچي بادشاهي تنهنجي

پوري   .يندي،ٿمرضي تي       زمين تيئن ۾، آسمان جيئن
ماني       3 روزاني جي اسان روزانو کي .يوڏTاسان

معاف       4 گناهه جا اسان کي اسان ھر    االِءڇ. رڪ۽ بہ اسين کي نھنڪجو
.      وڪجي اٿ ريونڪمعاف  نه     ۾ آزمائش کي اسان ۽ آھي قرضدار جو اسان

.يوڻآ بچايو.       کان برائي کي اسان پر

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 ،2 جنوري 
خدا  – موضوع

(ڻاڪاڇ )13: 6متی .9 ته 
13 .  . آمين         آھي الِء ھميشه شان، ۽ طاقت بادشاھي، الِء تنھنجي

صحت   ۽ سائنس
1.587 :5-8

س.     آهيان؛ مان عظيم متڪح ڀس ،ڙندڪ مڪ ڀس ،ڙسندڏ ڀس ،ڙندڻاڄ ڀخدا
س  س          ،ڙندڪپيار  ڀوارو، پيار؛ سچ؛ زندگي؛ روح؛ روح؛ دماغ؛ اصول؛ ابدي؛ ڀ۽

. ذهانت  مواد؛
2.473 :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 جي سائنس اچي   ڻيڏمسيحي جي   و،ٿالء خدا ۽
منسوب    نيڀس کي .وٿ ريڪطاقت

طرف  )27-29: 3.228 .(2جي

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

4.232 :19-25

کا      هنڪڏيسوع  دوا، ته سيکاريو نه ب       و،ڌبه صحتمند کي انسان ورزش ۽ ائيڻهوا
تباهه       ي،ٿسگهي  کي زندگي انساني اهي هن.    يونٿسگهن  ريڪيا ئي نه ۽

واضح        کي غلطين انهن سان عمل کي.      يوڪپنهنجي آهنگيَء هم جي انسان هن
۽   يڪنه  يو،ڪاشارو  انهنڏذهن  ک     هنڪڏاهميت، سزا جي خدا انداز  يبه اثر

مذمت        اڪجي ئي،ڪنه  وششڪجي  ڻرڪ جي خدا جي موت ۽ بيماري گناهه،
ل   مهر .يڇڏ ائيڳتي

5.157 : 8-10 ،26-32

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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ختم     رسچنڪ کي منشيات ا    ي،ٿ ريڪسائنس تي دماغ عالج  يليڪ۽ سر
رکي      حيثيت جي اصول تسليم   الههڳان  ي،ٿواري دماغ   وٿ ريڪکي خدائي ته

.ٽو آهي    طاقت تمام

خاموش     منشيات کي دماغ اه  ي،ٿ ريڪفاني آرام     يءڙ۽ کي جسم ريڪطرح
تسليم     و،ٿ هن اهي جسم     ڻرڪپر ۽ ذهن خراب   نهيٻالء ينداڇڏ ريڪکي

متاثر      رسچنڪآهن.  کي حقيقت پوري جسم،     -ي،ٿ ريڪسائنس ۽ دماغ يعني
ثبوت    اهو .  يٿ يڪڍ۽ سائنس        آهي آهنگ هم ۽ مسلسل زندگي غلطي ئيٻته

اثر    بي تباهه     يٿ ريڪکي کي ان ۽.     يٿ ريڪ۽ روحاني هن ذات انسان
رن  .لوڀالء  پوهنهځگستاخي آھي 

6.158 :16-23

ويس  پالسمسٽيڪدوائون،  وقار       يڪ۽ جي دماغ خدائي آهن متبادل بيوقوف
      . ذريعي          رستن جي دنيا ويران هن الِء افاديت جي شفا جي ان ۽ الِء طاقت ۽

وجه     ۾ آزمائش کي ش         ،ڻمردن جو نسل سان نسخن آور نشہ الِء ارڪبيمارن
جو   ڻيٿ افسوس پيئ        وڳتيستائين سخت کي ذهن فاني جيستائين آهي، ڻعمل

حاصل    تعليم نه     ڻرڪجي پيدا خواهش عورتون    ي،ڃو يٿجي ۽ مرد ۽
ب  .نڃو جيڻبيوقوف

7.107 :10-14

ه       رسچنڪ دوائون ۽ مذهب ذريعي، جي سان     ڪسائنس جوهر ۽ فطرت الهامي
کي        يون؛ٿ ينٿمتاثر  سمجهه ۽ ايمان کي پنن پا     نوڏتازو خياالت ۽ آهي، ڻويو

واقف       سان هوشياري سان خدا .اٿ نڪکي

8.108 :19-29

جي             هنڏج وادي جي موت ويجهو، جي حدن جي وجود فاني تي طور ظاهري
ا  انوڇ بي   ڳ۾ ئي :  و،ٺ۾ س        ته سکيون ۾ سائنس ديوان حقيقتون اهي ڀمون

س              محبت ۽ سچائي زندگي، اهو ۽ دماغ، االئي آهي، ۾ خدا وجود . -ڀحقيقي آهن 
برع        جي سچ ته موجود؛ هميشه ۽ ب -    س،ڪطاقتور بيماري، گناهه، يماري،غلطي،

س  جي   -     يوڏموت، احساس مادي غلط آهي ۾    يڙوڪويندو معاملي آهي، شاهدي
ارتقا       احساس غلط اهو جي؛ ه      و،ٿ ريڪذهن جي ذهن فاني ۾، ڪعقيدي

سا      اهو کي جنهن حالت، نالو     يوڳموضوعي ذهن نهاد روح ريڪان  و،ٿ ئيڏنام
ختم      کي احساس حقيقي .وٿ ريڪجي

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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9.109 : 4-10 ،28-12

ظاهر       رسچنڪ تي طور متضاد غير س   يٿ ريڪسائنس دماغ س  ڀته آهي، ڀ۾
    . حقيقت،       عظيم هي بهرحال، آهن خيال ۽ دماغ خدائي حقيقتون صرف

حمايت     جي ثبوتن خدائي        نديڪصحيح جو ان جيستائين آهي، ايندي نه نظر
شفا     کي بيمار نه    ڻيڏاصول ظاهر اه  يڃو يوڪسان ۽   يءڙ۽ مطلق طرح

ثابت   ه.    ئيٿخدائي کي ثبوت تي   اڪ يٻته  يڃو وڏٺدفعو  ڪان نتيجي به
. سگهندي   نه پهچي

: "  ڪه يسوع منهنجو        نظريو منهنجو چيو ۾ باري جي سبق پنهنجي دفعو
مو         کي مون جنهن آهي جو هن پر . ليوڪناهي، جي  هن هوڻما وڪ هنڪڏآهي

عمل     تي مرضي پوندي،       ندو،ڪجي خبر جي نظريي کي جي   اڇهن خدا اهو
يا   ۾     اڇآهي، باري پنهنجي ." ) الهائيندوڳمان يوحنا  .(17، 16: 7آهيان

حقيقتون،  يٽجون  روح شيِء،        - عظيم هر موجودگي، جي طرح هر مطلق، قادر
س  مال   نيڀروح جو کي   يڄس ،ڪطاقتن کي   نيڀس ،ڻرڀخال  -،ڙندڪهٺسائنس

حقيقي           معاملو ته آهي تضاد جي عقيدي ان الِء اهي. وٿسگهي  يٿهميشه
وجو             ابتدائي تي طور جي حقيقت روشن جي تخليق جي خدا حقيقتون دابدي

ظاهر   جي    يون،ٿ نڪکي هن ۾ سندس   يوڪ جههڪ وڪجنهن اهو آهي
ني  متڪح بيان   يڪجي .يوڪسان آهي   ويو

مون      يَءڙاه ته هو اهو ا  و،ڏٺطرح خوفنا   هنڪڏ ڳجيئن نه، غيرحقيقت ڪبه
س   برائي .    يوڏکي ه   مساوات جي خدا هو روشن    يٻ ڪويندو کي تجويز شاندار

ت -   يو،ڪ جي .ميلڪانسان قيام         جو بادشاهي جي آسمان تي زمين ۽

10.479 : 27-7

تسليم   آهي،    اروڪته  اٿ ريونڪاسان نه ن    ڻاڪاڇرنگ روشني اهو .ئيڏ وٿته
س   ريڪتنهن  کي ان    پڻاڃبرائي کان طاقت ۾   ڻاڪاڇ يڃو يوڪ ارڪيا ان ته

مان    رنگن .   وبهڪخدائي چوي  پولس جي: "     وٿناهي دنيا شيون، پوشيده جي هن
اچن        نظر تي طور صاف کان، رهي     ا،ٿپيدائش سمجهي مان شين آهن اانهن

." ) هيلٺ يڪجي روميون  ۾      هنڏج.( 20: 1آهن سائنس عيسائي مادو جو روح
تسليم       و،ٿ ئيٿظاهر  کي موجودگي غير جي .   يوڪمادي جو   خدا جتي آهي ويو

اتي     ۽ آهي، برائي         اڪروح آهي، نه خدا جتي ناهي جاء نه   جھڪبه  -يندو،ٿبه

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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برع     جي شيء جي ع   وڪ هنڪڏجي. سڪروح روحاني آ  سڪبه پوء  هي،نه ته
ر  رهي     وڳاتي اونداهي جي .يٿخال آهي        نه نشان جو رنگن آسماني ۽

11.186 : 5-7 ،11-16

تباهه           رسچنڪ کي عقيدن مادي ذريعي جي سمجھ جي روح ي،ٿ ريڪسائنس
هن   م  مڪ۽ طئي    ملڪجي کي .يٿ ريڪصحت

آهي   ڪه برائي .  وڇنفي اهو        آهي موجودگي غير جي سچائي اها به جھڪته
آهي   اهو   وڇنه .    نهنڪته آهي      حقيقي غير اهو آهي موجودگي غير جي شيء

پيش         ڻاڪاڇ کي موجودگي غير جي خدا اهو .و،ٿ ريڪته وسيع     ۽ مطلق قادر
سک    کي انسان .ڻهر حقيقت           نه ۽ آهي طاقت نه ۾ برائي ته گهرجي

12.345 : 7-9

تبليغ      هنڏج جي مطلقيت جي قائم       ئيڪخدا مطلقيت جي هن ۽ آهي وئي
شفا        ئيڪ کي بيمار واعظ عيسائي آهي، .يندوڏوئي

13.392 : 27-3

چئو         هنڏج توهان کي جنهن هجي موجود حالت پيدا   اٿاها ي،ٿ ريڪبيماري
هجي،             حادثو يا هجي وبائي هجي، موروثي هجي، ورزش هجي، هوا اها چاهي

پور      کي آفيس پنهنجي پوِء انجام     رٽته سان حيثيت صحت    يوڏجي غير انهن ۽
بند       کي خوفن ۽ خيالن خارج.     ريوڪمند مان ذهن غ  ڻرڪفاني لطيون؛واريون

نه       متاثر کان انهن جسم .        يٿپوِء اچ  ۾ ذهن مسئال جا خوشي يا درد ڻسگهي
ه   ۽ پوس    ڪگهرجن، پنهنجي وانگر واري   ي،ڇڏکي  ٽنگهبان مداخلت اسان

تسليم    کي داخال          ا،ٿ ريونڪعقيدي هن اسان سان مدد جي خدا ته وساريو اهو
رو  .اٿسگهون  يڪکي

14.393 :8-15

مال     جو حواس جسماني فتح         ڪدماغ کي موت ۽ گناهه بيمار، ۽ ريڪآهي
جي.    وٿسگهي  خدا استعمال    نلڏهن کي قبضو.    ريوڪاختيار تي جسم پنهنجي

سن        ريو،ڪ کي عمل ۽ احساس جي ان ا.     اليوڀ۽ ۾ طاقت جي جي نيڀس روڀروح
جي  ڻرڪمزاحمت  .      وٺس وڪالِء ب  قابل ان کي انسان خدا انسان   ايوڻناهي ۽ آهي،

عطا      طرفان جي خدا کي     يلڪکي طاقت ۽ ن    اڪصالحيت خراب شيِء يٿبه
.ريڪ سگهي 

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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15.17 :12-15

. الِء         ھميشه آھي، شان ۽ طاقت بادشاھي، الِء تنھنجي
س      ڻاڪاڇ طاقت، تمام المحدود، خدا س    يڄته پيار، سچائي، کان نيڀزندگي،
س  انهونٿم .جههڪ ڀ۽ آهي 

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

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

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 12
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،2 جنوري

خدا – موضوع

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   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 


