
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 جوالء 
خدا  – موضوع

جوالء   .2022، 3آچر،

خدا—   مضمون

: متن   جو 5: 2 ينٿرنڪ 1  گولڊن

ح"      جي انسانن ايمان جو هج        متڪتوهان ۾ قدرت جي خدا پر نه، ."ڻتي گهرجي 

: پڙهڻ  13-11: 29تاريخون  1جوابدار
8، 7، 2، 1  : 62زبور

13 :6 یمت

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

انتظار       1 تي خدا روح منهنجو پچ اچي:     وٿ ريڪسچ نجات منهنجي کان هن
.يٿ

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 ،3 جوالء

خدا – موضوع

پ   2 منهنجو صرف .  رٿهو     . کي     مون آهي دفاع منهنجو هو آهي نجات منهنجو ۽
گه  نه   وڻتمام .يوڪمنتقل ويندو 

7    : پ        جو طاقت منهنجي آهي شان منهنجو ۽ نجات منهنجو ۾ ۽ ر،ٿخدا
. آهي     ۾ خدا پناهه، منهنجي

تي  8 ما    روسوڀهن اي وقت؛ ا      هو،ڻهر جي هن کي دل :ايوڌو يانڳپنهنجي
. آهي     پناهه الء اسان خدا

13.  . آمين         آھي الِء ھميشه شان، ۽ طاقت بادشاھي، الِء تنھنجي

خطبو   جو سبق

بائبل
8: 1وحي .1

پ       8 ۽ شروعات آهيان، اوميگا ۽ الفا فرمائي   ي،ڙاڇمان ۽  وڪجي و،ٿرب آهي،
جي   وڪجي ۽ .وڻاچ وڪهو، مطلق    قادر آهي،

(  1  )9: 46يسعياه .2  ، آهيان (10آئون منهنجو )
آهيان،   9 خدا .      وبهڪ يوٻمان جه  مون ۽ آهيان، خدا مان ناهي،  وڪ وڙناهي به

مطابق         10 مرضي پنهنجي مان ۽ رهندو، قائم مشورو :ندسڪمنهنجو

1: 3 يڪمال.3
مو     س،ڏ1 کي پيغمبر پنھنجي ا    ليندس،ڪمان منھنجي ھو تيار  يانڳ۽ رستو

اوھين:      ندوڪ کي جنھن خداوند، سندسھي    ولينداڳ۽ اوچتو ۾ لڪآھيو،
 : آھيو           خوش اوھين ۾ جنھن پيغامبر، جو عهد اھو حتي اھو س،ڏايندو،

لش  فرمائي    رڪايندو، رب .وٿجو

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 ،3 جوالء 
خدا  – موضوع

17، 16، 13: 3 یمت.4

اردن     13 کان گليل عيسٰي و  انھنڏپوِء بپتسما      ٽيوحنا کانئس تہ الِء انھيَء آيو،
.يٺو

ج  16 يسوع، بپتسما   هنڏ۽ پا     نيڏهن تي طور فوري ريڪن اهرٻمان  يءڻهئي،
هن          ۽ ويو، کوليو الء هن آسمان ۽، کي      وڏٺويو، روح جي خدا بوترڪته

هي  م  و،ٿل ٺوانگر .نديڪروشني  سٿ۽

ھ   17 مان آسمان چوي    وڪڙ۽ آيو، جنھن      و،ٿآواز آھي، فرزند پيارو منھنجو ھي
. آھيان    خوش آٌء ۾

28-22: 12 یمت.5

و 22 کيسشفا          يڌان ڪھ سٽپوِء جنھن ويو، آندو کي شيطان گونگي ني،ڏ۽
ان    جو قدر گونگا   اڌايتري .سنداڏ۽  الھائيڳ۽ ھئا 

تہ     يٿحيران  ھوڻما ڀس23 چيائون ۽ پ    اڇويا جو دائود آھي؟  ٽھي نہ
ج 24 اھو   ھنڏپر ما    ھنڏت وٻڌفريسين ھي تہ پر ي،ڪڍ وٿنہ  وتڀ ھوڻچيائون

. سان       مدد جي بعلزبول سردار جي شيطانن
کي      25 سوچن جي انھن عيسٰي جي       اتوڄ۽ بادشاھت ھر تہ چيو کين ڻپا اڪ۽

ورهائجي   ويران   يٿ۾ .      يٿسا پا  گھر يا شهر هر ۽ نه   ڻويندي ورهايل ۾
.وٺبي

جي 26 کي    ھنڪڏ۽ شيطان پا  و،ٿ يڪڍشيطان . ڻاھو پوِء    آھي ورهايل ۾
بادشاهي   رهندي؟  يئنڪسندس قائم

جي 27 سان      ھنڪڏ۽ مدد بعلزببجي جا    ان،ڪڍکي  وتنڀآٌء اوھان ارٻتہ
کي      نھنڪ انھن سان مدد .ريڪتنهن  ن؟ڪڍجي هوندا      جج جا توهان اهي

جي 28 وسيلي       ھنڪڏپر جي روح جي خدا خدا   ان،ڪڍکي  وتنڀآٌء پوِء تہ
و    اوھان بادشاھت .ٽجي آھي   آئي

41-35، 32-30، 1: 4مرقس .6

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 ،3 جوالء

خدا – موضوع

سمن   1 وري ھو تعليم   ناريڪجي  ڊپوِء و   و،ڳل ڻيڏتي ھن وڏو وڪڙھ ٽپوِء
گ  ڙمي ھو   يو،ٿ ڏاچي چ  يَءڙيٻجو .  ڊسمن ھيڙ۾ س    ۽ رھيو ويھي ڙمي وڄ۾
.ناريڪجي  ڊسمن هو     تي زمين تي

کي        30 بادشاھت جي خدا اسان چيو، هن ان   يون؟ٽيڀسان  يَءڙھڪ۽ اسان يا
سان   يڙهڪکي  يون؟ٽيڀمقابلي

دا   31 جي سرنهن جي   يڻاهو آهي، و    هنڏج وڪوانگر پوکيو ۾ ته و،ٿ يڃزمين
س   جي گه  نڻدا نيڀزمين .ٽکان آهي 

ج 32 و  ھنڏپر س  و،ٿ ريڀُا ھنڏت و،ٿ يڃپوکيو و  نٽوٻ نيڀ۽ ۽ و،ٿ ئيٿ وڏکان
جي.        وٿ يڪڍ اريونٽ يونڏو ان پکي جا هوا جيئن .ٺهي انوڇته رهن 

سا 35 ھلو،        ھنڏت ي،ٿشام  ھنڏج ينھن،ڏ يَءڳ۽ ھلو، تہ چيو کي انھن ئيٻھن
. لنگھي  پاسي

ج 36 مي  ھنڏ۽ روانو   ڙانھن ک    ھنڏت يو،ڪکي ائين کي ھو   يڻھن جيئن ويا
.  يَءڙيٻ سا   ۽ ھو .يونڙيٻ اڍنن ياٻ ڏگ سڻ۾ هيون   به

و  37 جو ُا  وڏواُء موجن   يو،ٿطوفان ائين   يَءڙيٻ۽ جو   جيڙپک يٽڙ۾ يڙيٻوئي،
.رجيڀ ويئي 

ھو  38 ت      يَءڙيٻپوِء ھو، ۾ حصي پوئين ھنن      ڪڙجي ۽ ھو، رھيو سمھي تي
آھي        ائيڳکيسجا  نه پرواھ توکي استاد، اي ا؟ڇچيو،

ا  39 ھو کي    يوٿپوِء واُء سمن  ايوڪرڇ۽ . ڊ۽ ۽       خاموشرھ سالم، تہ چيو کي
بند   ه    يٿواء اتي ۽ .وڏو ڪوئي، هو   امن

تہ      40 چيو کي انھن ھن ايترا   ۽ توهان   يئنڪاهو  و؟ڊڄ اٿ وڇاوھين ته آهي
آهي؟    نه يقين کي

اھي  41 ھ   يڊڄ اڍاڏپوِء ۽ چو  ئيڪٻويا ھيُء   اڳل ڻکي آھي، ھوڻما وڙھڪتہ
سمن    ۽ ھوا م     ڊجو چيو جو ھن ين؟ڃبہ

21-14: 17 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 ،3 جوالء 
خدا  – موضوع

ج 14 مي  ھنڏ۽ ت  ٽو ڙاھي کيسگو    سٽو ھوڻما وڪڙھ ھنڏآيا، جنھن نڏآيو،
تہ  ريڪ رڀ چيو

مال  15 منهنجا پ  ،ڪاي رحم   ٽمنهنجي ۽     ڻاڪاڇ ر،ڪتي آهي، چريو هو ته
آهي،    پريشان ا   ڻاڪاڇسخت هو گه    ريڪ ثرڪته ۽ ۾، يءڻپا ريڪ وڻباهه

۾.
و      16 شاگردن جي اوھان کيس مان کيسشفا       يٺو ٽ۽ اھي پر آھيان، يئيڏآيو

. سگھيا  نہ
ورا  ھنڏت17 آٌء         يوڻعيسٰي نسل، گمراھہ ۽ ايمان بي اي اوھان يستائينڪتہ

گ  توکي    ڏسان مان برداشت   يتروڪرھندس؟ مون   ندسڪوقت کي هن
.يوڻآ ٽو

کي    18 شيطان عيسٰي کان.     ايوڪرڇ۽ ھن اھو :   ريڪن اھرٻ۽ اھو  ۽ ارٻويو
گھ  چ  يَءڙانھيَء .يٿ لوڀ وڱکان ويو 

و     19 عيسٰي جدا جدا شاگرد کي        ٽپوِء ھن اسان تہ چيائونس ۽ نہ وڇآيا
سگھيا؟ يڪڍ

بي         20 جي اوھان تہ چيو کي انھن عيسٰي تي جي  تنھن جواالِءڇ ري،ڪايمانيَء
سچ     کي اوھان جي  ايانٻڌ وٿآٌء و  ھنڪڏتہ دا   ٽاوھان جي يڻسرنھن

ھليو              ھتان ھتان ھتان تہ چوندا کي جبل ھن اوھين تہ آھي، ايمان جيترو
ه.    ڃو کي ان نامم    جھڪ۽  يندو؛ڇڏ ائيٽ۽ الء توهان .يندوٿنه  نڪبه

ن      21 نه قسم اهو به هوندي .رندوڪتنهن سان       روزي ۽ نماز پر آهي

( 10، 1: 14 یوحنا.8  ( ، لفظ 13، 12اهي

نه      1 پريشان کي دل جي آ:     يوڏ ڻيٿتوهان ايمان تي خدا تي  يو،ڻتوهان مون
آ  ڻپ .يوڻايمان

جي...  10 کي    يڪلفظ توهان نه     و،ٿ ايانٻڌآئون طرفان پنهنجي ايانٻڌمان
جي:   وٿ پيء رهي    وڪپر ۾ .وٿ ريڪ مڪهو  و،ٿمون

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 ،3 جوالء

خدا – موضوع

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
جي 13 آٌء        جھہڪ يڪ۽ سو گھرندا، تي نالي منھنجي الِء  ندس،ڪاوھين انھيَء

پ     جالل جو پيُء .ئيٿ۾  ٽتہ

ها  .9 ( 19: 4فلپين ( ، 20منهنجو

س...     19 جي توھان خدا پورو    نيڀمنھنجو کي دولت  ندوڪضرورتن پنھنجي
. ذريعي       جي مسيح مسيح ۾ شان جي

واکا       يڻھا20 جي پيء جي اسان ۽ .ڻخدا  . آمين     ھجي الء ھميشہ ھميشہ

صحت   ۽ سائنس
1.275 :6-19

س           روح، خدا، ته آهي اهو نقطو شروعاتي سائنسجو ۽   جههڪ ڀاالئي يوٻآهي،
تنهن      -      وڪ ۽ آهي، پيار خدا ته ناهي، دماغ ۽ طاقت اصول   ريڪبه خدائي هو

آهي.

هج    ان سائنس۾ سمجه      ڻجي کي ترتيب ۽ حقيقت خدا    ڻجي کي توهان الِء،
شروع     سان حساب س    ڻرڪجي جيئن ته . جههڪ ڀگهرجي روح،    آهي ۾ حقيقت

ه    پيار، سچائي، گ    ڪزندگي، سان حيثيت جا -    ،ڏجي خدا . تابيڪ۽ س   آهن ڀناال
ح   عقل، رکن          مت،ڪمادو، تعلق سان خدا اثر ۽ سبب امر، جون.   اٿوجود، هن اهي

 . آهن          مظهر ابدي جي محبت اصول، خدائي المحدود آهن، دانائي  اڪصفتون به
سندسح     پر آهي نه         ابهڪ مت؛ڪنه آهي، پيارو پيار نه آهي، نه سچ سچائي

 . خدا     پر آهي زندگي چ  اڪزندگي س    ائيڱبه پر آهي، .وٿ ئيڏخدا  وٺنه
و ) 7: 2.339 10( -يٺکان

س    خدا ته ابت    جههڪ ڀجيئن جي ان .  اڪجي  ڙآهي، روح،    خدا، ناهي گنجائش به
پيدا   نيڀس يلوڪا س    يو،ڪکي کي ان چ  ريڪتنهن.  يوڏس وٺ۽ جي ائيڱبرائي،

نه          پيداوار جي خدا ۽ آهي، حقيقي غير .يٿبرخالف، سگهي 
3.286 :16-20 ،31-4

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 ،3 جوالء 
خدا  – موضوع

ويهن   سنڪسي س    ولينٻ ينٻ۽ الء خدا .   وٺ۾ اعالن   جو صحيفن آهي اصطالح
س   وٿ ريڪ هن س  نيڀته پا  ايو،ڻب وٺکي س -     ،ڻجيئن ۾ خيال ۽ تنهن. وٺاصول
ظاهر      يٺس ائناتڪروحاني  ريڪ کي خدا ۽ .وٿ ريڪآهي، آهي    هو جيئن

سان             گناهه، دماغ خدائي ۽ آهن، شامل ۾ عقيدي مادي انساني موت ۽ بيماري،
  . ه   اهي آهي نه .  ڪتعلق و        انهن آهن سواء کان وجود يا اصل وڪنه  ٽحقيقي

جي              آهي، سان شيِء هر تعلق جو انهن پر مستقل، نه ۽ آهي ۽  وڪاصول مادي
ا     جي غلطي آهي، جي  هوندڻعارضي ن     وڪسان، کي تخليقن جي قلحقيقت

.وٿ ريڪ

4.202 :24-8

پيدا          ڪه مان انهن اعتقاد جا اسان بابت ذات .ڙيندٿاعلٰي آهن     خالف جي عمل
گه   تمام گه    " يٿ ئيٿ يڻغلطي تمام کي سچ .  ڪيڌو وڻجتي تسليم"  اسان گهرجي

گه     اٿ ريونڪ تمام کي خدا ه   "  يڻته ۾ مصيبت آهي، "ڪطاقت مدد؛    موجود تمام
ا.   ۽ شفا      انڃآهي کي بيماري اسان ي   ڻيڏتائين دوا روسوڀتي  زمیپنوتیه االِء

کان             ڄڻآهيون  نداڪ روح مطلق قادر ۾ دماغ فاني غلط يا مادو حس بي ته
.ڪيڌو هجي   طاقت

م  عام ما  يٿ يڃراِء چ  هوَءڻته سردي   ي،ٿ يڳل ٿڌ۾  مڪجي  ائيَءڱکي اها ۽
پيدا    نڦڦڙموتمار  بيماري قانون     ڄڻ ي؛ٿسگهي  ريڪجي جي محبت برائي ته

برداشت   چ  ي،ٿسگهي  ريڪکي جانچ     ڻرڪ ائيڱ۽ جي انعام .ريوڪالء
ک     -   -      سچائي آهي، طاقت تمام مطلق قادر دماغ ۾، سائنس يقيني يعيسائيتجي

تفويض    کي شفا     وٿ يکاريڏ۽  و،ٿ ريڪانعامن نه معاملو نه  وٿسگهي  ئيڏته ۽
تباهه   اهيٺ و،ٿسگهي  ريڪبيمار  .وٿسگهي  ريڪيا

ر   هنڪڏجي کي و   ڃڻم وڳخدا سمجهي قائم      يڃبدران صحت سمجھ اها ته ها
.ريڪ ها 

5.26 :14-18

اختيار             تي موت ۽ بيماري گناهه، کي عيسى محبت ۽ زندگي، سچائي، خدائي
ظاهر.          نوڏ سائنسکي جي وجود آسماني مشن جو ثابت   ڻرڪهن اهو هو،
خدا   ڻرڪ الِء      اڇته انسان هو ۽ .ريڪ وٿ اڇآهي

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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طرف ) 25-29: 6.228 .(2 جي

سواِء    کان .   ابهڪخدا و    مطلق قادر آهي نه ۽     ٽطاقت آهي، طاقت نهنڪتمام
تسليم    ئيٻ کي عزتي     ڻرڪطاقت بي جي .    ڻرڪخدا تصور  ان ناصري عاجز آهي

ختم   .    يوڇڏ ريڪکي وس         بي کين هن آهي طاقت ۾ موت ۽ بيماري گناهه، ته
.يوڪثابت 

7.395 :6-14

شفا     وانگر، مثال سان    ڙيندڏعظيم بيماري اختيار     ڻالهائڳکي تي ان جيئن گهرجي
ماهر           کي ثبوتن غلط حواسجي جسماني کي روح بيماري    ڻرڪآهي، ۽ موت ۽

زور       کي دعوي جي ان . ڻيڏتي سا  بيماري     يوڳالء ۽ گناهه عالج  نهيٻاصول جو
سائنسه   هنڏج. وٿ ريڪ اچي        ڪخدائي غالب تي ايمان تي ذهن ي،ٿجسماني

س            ۾ طريقن مادي جي شفا ۽ گناهه ايمان تي خدا تباهه    نيڀ۽ کي و،ٿ ريڪايمان
غائب       موت ۽ بيماري گناهه، .يٿپوء ويندا 

8.373 :1-5

س  هنڪڏجي آهيون         نيڀاسان ۾ اونداهين پر آهيون، عيسائي تي سوالن اخالقي
موضوع             هن کي اسان پوء آهي، شامل عيسائيت ۾ جنهن استثنا جسماني جيئن

و    تي خدا رک  ڪيڌتي و       ڻايمان تي واعدن جي هن ۽ هج  ڪيڌگهرجي ڻزندهه
گهرجي.

9.134 :14-20

جي   ختم   اهيلٺانسان .       يٿنظريا نه   مضبوط ۾ وقت مصيبتجي اهي آهن رهيا
.            ياٿ جي  فضل يا عقيدن جي مسيح اهي سواء، کان طاقت جي مسيح آهن

کي   ام    ا؟ٿسگھن  ريڪبيان  يئنڪمعجزن جي شفا ان  انڪعيسائي ار،ڪکان
محروم       کان عنصر ان کي قوت      و،ٿ ريڪعيسائيت خدائي کي ان ۽ نيڏجنهن

حيران      ينپهر جي ان ۾ مثال    ڙندڪصديَء بي .اميابيڪ۽

10.130 :26-5

تي            هنڪڏجي دعوٰي مضبوط سائنسجي الِء باالدستي جي سچ يا خدا سوچ
چ  ي،ٿ يڃو يٿحيران  ش    ائيڱ۽ تي باالدستي جي   ي،ٿ ريڪ ڪجي ان ته

حيران         س،ڪبرع تي دعوائن زبردست جي برائي کي ش    ڻيٿاسان تي انهن ڪ۽
و    ڻرڪ ۽ گهرجي، .    ڻسوچ ڪيڌنه پيار   سان گناهه گهرجي ان   ڻرڪنه ۽ فطري

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 9 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،3 جوالء 
خدا  – موضوع

ها    - ڇڏڻکي  فطري، غير چ      يڻالِء ۽ موجود هميشه کي غير  ائيڱبرائي جي
ره  نه    ڻحاضر تصور حيران     ي؟ڃو يوڪجو ايترو کي نه    ڙندڪسچ فطري غير ۽

ل         يڳل نه حقيقي ايترو کي غلطي ۽ غلطي، .  يڳجيترو ايترو   بيماري سچ جيترو
هج   نه .   ڻحقيقي سائنس۾    صحت جيترو اسا      اڪگهرجي ۽ آهي، نه غلطي نبه

سن       ذريعي جي حقيقت کي زندگين گ    ڻالڀجي سان خدا س  ڻهج ڏگهرجي، نيڀالء،
. اصول    خدائي جي وجودن

11.183 :21-25

جو             طاقت ۽ پيار فرمانبرداري، پوري جي انسان تي طور صحيح دماغ خدائي
گه  نهنڪ. وٿ ريڪمطالبو  الِء   ٽبه نه    اڪوفاداري رعايت .ئيڪبه آهي   وئي

طاقت         ۽ طاقت کي انسان فرمانبرداري جي تسليم.   يٿ ئيڏحق کي غلطي
و     ڻرڪ کي نقصان .وٿ ائيڌطاقتجي

12.494 :10-14 ،30-3

پورو             کي ضرورت انساني هر هميشه ۽ آهي ملي هميشه محبت .نديڪخدائي
تصور   مظاهرو          وٺس ڻرڪاهو جو طاقت جي خدا يسوع ته آهي شفا  يوڪنه ته

ه   ڻيڏ صرف تائين،      ڊچون ڪالء عرصي محدود يا س  ڻاڪاڇنمبر انسانن نيڀته
هر    ۽ س     ڪالڪالء تمام محبت خدائي .وٿ ريڪفراهم  وٺ۾،

ماس  اسان (  رٽجي کي  ) برائي شفا     يوڇڏ يڪڍشيطانن کي بيمار جي.  نيڏ۽ هن
پ  نڳپوئل چو  ڻبابت پا        ڻاهو برائي هر ۽ خوف اهي ته يڪڍمان  ينٻ۽  ڻگهرجي
شفا      ينداڇڏ کي بيمار ۽ .       ينداڏآهن شفا  کي بيمار ذريعي جي انسان خدا آهن
سن     هنڏج يندو،ڏ طرفان جي خدا . اليوڀانسان س   آهي کي  يڻها چويندو غلطين

ئي   ا  و،ٿ يڪڍائين ا  ويههڻجيئن .ڳصديون هو 
13.368 :14-19

و  هنڏج و     ٽاسان تي سچائي جي کان       ڪيڌوجود غلطي جي اسان ته آهي يقين
جي    ڪيڌو مادي و    ٽيڀآهي، تي روح مر  ڪيڌ۾ و  ڻايمان، تي  ڪيڌکان جيئري

و      کان خدا ۾ انسان پوء   ڪيڌايمان، رو      وڪايمان، کي اسان گمان مادي يڪبه
.    وٿن شفا  کي بيمار تباهه     ڻيڏسگهي کي غلطي .ڻرڪ۽

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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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
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.

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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آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

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 


