
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،27 جون 

سائنس رسچنڪ – موضوع

جون  .2021، 27 آچر،

سائنس رسچنڪ — مضمون

:نڊگول متن   22: 8يرمياه  جو

ناهي؟     اڇ " بالم ۾ جي        اڇگلياد قوم منهنجي ِء� پو ناهي؟ طبيب صحت  يَءڌاتي جي
نه   وڇ "يٿباز آائي؟ 

پ  17،  13،  12: 30يرمياه :ڻهڙجوابدار
17،  16: 7رسالو 
2،  1: 22رسالو 

فرمائي)    ريڪان  12 خداوند سخت           وٿئي زخم جو توهان ، آهي زخم زخم تنهنجو ۽،
آاهي.

پرچار    13 جي پابند       وئيڪالِء  ڻرڪتوهان کي توهان ته ، ناهي به
و:  يڃو يوڪ .ٽتوهان ناهي     دوا واري علاج

بحال      االِءڇ 17 الِءصحت توھان مان جي     ندسڪجو اوھان ۽ کي ندنڏ،
فرمائي      خداوند ، بخشيندس ؛ وٿشفا

و 16 نه   ڪيڌاهي و    ينداڏبک ئي نه .      ڃا ڪيڌ۽ روشني  تي انھن سج نه ۽ هوندي
.يندوڻآا گرمي     ئي نه ۽

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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م  االِءڇ 17 کا         وڪجي منیجو کي انھن ، آھي وچ جي وڌ۾تخت
پا      کي انھن ، Dرھند  يَءڻ۽کارائيندو روانو انھنڏچشمن  ڙجي

.ندوڪ

پا      1 جي زندگي مونکي هن ه  يڻ۽ درياَء   ڪجو خدا  يکاريڏصاف ،
کان        تخت جي اليبي تخت .ريڪن اهرٻ۽جي

جي           2 درياه ۽ ، ۾ وچ جي گلي جي جو     نارنڪ نهيٻان زندگي اتي ، تي
،  ڻو ميوا   جنھن هيو ميوو      ارھنٻجا پنھنجو مھيني ھر ۽آھن

.  يوڪپيدا  و  الِءآھن       نڻ۽آھي شفا جي قومين پن جا

خطبو   جو سبق

بائبل
(26: 15 ڻرڪن.1 هيان )  آ مان

جي   26 آاھيان خداوند شفا    وڪمان کي .يندوڏتوھان

14-12،  10-5: 17 يرمياه.2

فرمائي  5 لعنت   وٿخداوند ما  ئيڪ؛ جي  ھوڻھن تي ھوڻما وڪتي
ھ      وٿرکي  روسوڀ پنھنجو کي گوشت ۽  وٿ ائيڻب ٿ۽، ،

جدا       کان خداوند دل جي .يٿ يڃو يٿجنھن
نہ           االِءڇ6 ۽ ، ھوندو وانگر ريتي ۾ صحرا ھو وٺس ھنڪڏ ھنڏج سنداڏجو

و    پر ؛ خش   ريڪايندو ويل ج  يڪ۾ ھ    ھڳواري ، رھندو يڪڙتي
آباد     يٽلو ۽زمين .ونھيڪ۾

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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ما   تڪبر7 اھو جي  ھوڻوارو تي   وڪآاھي ۽  وٿرکي  روسوڀخداوند ،
. آاھي     اميد خداوند جي جنھن

پا   االِءڇ8 ھو و     يَءڻجو پوکيل سان حساب ۽    ڻجي ، ھوندو وانگر
جي   وڪجي پا  ريڪدرياه) نہ    وٿ يڙا ونڙپنھنجون ۽ ھنڏج سنديڏ،

اچي   سائو       يٿگرمي پن جو ھن پر سال   ارڏڪ۽.  يندوٿ، ۾جي
ن     ، رھندا نه پيدا   يڪمحتاط پاسو   ڻرڪميوو .نداڪکان

م 9 کان   نيڙدل : يلڳوڌشين آاهي        خراب سان شدت ۽ ، يرڪآاهي
ا : و؟ٿسگهي  يڻاهو

جي    10 دل خداوند چو   وٿ ريانڪ والڳمان مان آزمايان  ينڪ، کي
ميوي           وٿ جي عمل سندس ۽ طريقن پنهنجي کي انسان هر ،

موجب.
ه  12 کان هن       ڪشروع مقدس جي اسان تخت اعلٰي .ڌعظيم آاهي 
جي        13 ، اميد جو اسرائيل بني ، خداوند کي   ڀس وڪاي شرمسار وٿ يڇڏتو

جي    يندوٿ اهي ۽ جدا    يڪ، کان ،       يٿمون ويندا لکيا ۾ زمين ، ويندا
کي     ڻاڪاڇ خداوند انهن پا    نوڏ يڇڏته جيئري ، .يَءڻآهي چشمہ    سر جو

شفا    14 کي مون شفا      يوڏاي کي مون کي   نيڏ۽، مون ويندي
 . ويندو     بچايو مان .ڻاڪاڇ۽بچايو آهين      ساراهه منهنجي تون ته

14: 7تاريخ  3.2

جي    ھنڪڏجي14 ، قومون س    يڪمنھنجون سان نالي ، يونٿ جنڏمنھنجي
پا  عاجز   ڻپنھنجو دعا    ندينڪکي منھن    نديونڪ۽، پنھنجو ۽،

ب    ولينداڳ پنھنجي پاسو    نڇڙ۽، کان آسمان.   نداڪرستن پوِءمان
.ندسٻڌمان  بخشيندس               شفا کي زمين جي انھن ۽ ، بخشيندس گناھ جو انھن ۽ ،

7،  6،  2: 9يسعياه .4

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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ھلند  2 ھ  ھنڻما ڙ۾اونداھي روشني   يڪڙکي : يڏٺعظيم اھي  آاھي
جي   يڪجي تي        انوڇموت انھن ، آاھن رھندا ۾ سرزمين جي

روشن   .يٿروشني آاھي   وئي
ه   6 ِء� لا ه    وٿ ئيٿپيدا  ارٻ ڪاسان ِء� لا اسان :   نوڏ ٽپ ڪ، جي   هن ۽ آاهي ويو ح  لهنڪ :     ومتڪتي نالو  جو هن عظيم    مالڪ۽هوندي ، مشير ،

س         امير جو امن ، ُء� پپي دائمي ، .يوڏخدا ويندو 
ح   7 جي وا    ومتڪهن جي امن ،    وبهڪجو  اريڌ۽ هوندو نه انجام

ح             کي هن ، تي سلطنت جي هن تي تخت جي ، ڻيڏ مڪ۽داؤد
قائم     کي ان گ  ڻرڪ۽ الِء        ڏسان هميشه جي هتان سان انصاف ۽عدالت

 . لش  تائين انجام       رڪهميشه هن جوش جو خداوند .يندوڏجي

طرف ) 34،  32-29،  26-21،  15،  14،  1: 1 مرقس.5 (1جي  ،
؛          1 فرزند جي خدا ، شروعات جي خوشخبري جي مسيح يسوع

جي              ھنڏج يڻھا14 بادشاھت جي خدا ، آايو ۾ گليل ٰيي عيس ، ويو رھيو ۾ جيل
، نديڪخوشخبريجيتبليغ   

پورو     15 وقت ، چوندا : وڪچ يٿ۽ توبه         آاهي رهي اچي بادشاهي جي خدا ۽ آاهي
.ريوڪ رکو       ايمان تي خوشخبري ۽،

اھي  21 جي       يپرننيمڪ۽ سبت ۽ ، ويا عبادتگاھ     ينھنڏ۾ کيس ، ھو تي
داخل   .يوٿ۾ رھيو     سيکاريندو ۽،

حيران       22 تي تعليم جي ھن اھي : يٿ۽ انھن   االِءڇويا  ھن جو
ھ  جي  نيڏتعليم  وڪڙکي .ياٿ مڪحا يڪ، کائنس    نه ۽

ھ      23 عبادتگاھ جي انھن ۾اھي . ڪپا ھوڻما وڪڙ۽ ۽   سان روح
ر  چيو ريڪ يونڙهن

ا    ڻچو24 کي اسان سان      يوڇڏ يلوڪ، اسان کي اسان آاهي وڻرڪ اڇ؛
ناس         کي اسان تون ناصري؟ ٰيي عيس تون آھين   ڻرڪ، س   ا؟ڇآيو توکي انڻاڃمان

تون   وٿ پا     يرڪته جو خدا ، .ڪآهين

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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جھ   25 کيس عيسٰي خاموش   وڳل ڻچو يڙ۽ کان     يٿ، ھن ، ۽رهو
.وڃو ريڪن اھرٻ

ج 26 کيس   ڪناپا هنڏ۽ و    ايوڇڪروح ، ر   يڏ۽هو سان ، وڳل ڻرڪ ڙآواز
کان    هن .ريڪن اهرٻهو آيو 

ج   29 ، ًاا فور کان     ھنڏ۽ خاني عبادت شمعون   تاڪن اھرٻاھي اھي ،
اين  داخل         ريوسڊ۽ گھر سان جان جيمس ۾جي .ياٿ۽

انھيَء            30 ، ھئي بيمار کان بخار ماُء جي زال جي سائمن ۽مگر
خبر     جي ھن .يڏکي

ھ    31 آيو ۽اھو و  يڻک ٿ۽ م    يٺکيس ، طور     يڻک يٿ۽ويو فوري ؛ ۽ويو
کيس    بخار خدمت        يڇڏتي جي انهن هوء ، .ئيڪ۽ويو

س         32 کي انهن ويو لهندو سج جو قدر ايتري جي     ڙڪل ٽو نيڀ۽ ۽ بيماريون ۽ يڪآايا
گ   سان .ڏشيطانن هئا 

هن  34 ما  يترنڪ۽ شفا   هنڻئي کان   يڪجي نيڏکي بيمارين مختلف
  ، هئا بيمار

34-25: 5 مرقس.6

ه 25 ه        ڪ۽ جي رت کي جنهن ، عورت ،  ارهنٻ۾مسئلي   ڪخاص سال
برداشت      رنڪٽاڊ يترنڪ۽ 26 بيماريون جون بيمارين هيون يونڪجي

جي  حاصل   جههڪ يڪ۽ خرچ     يوڪهن جو ان ۽  يوڪآهي هو
بل     جههڪبهتر  ، هو نه ،  يٿخراب  ڪيڌو هڪبه ويو

جي    هنڏج27 عيسي کي            يٻڌهو لباس جي هن ۽ آائي ۾ پريس پويان ، .ايوڇڪپئي

جي    28 ، ته چيو جا    وٿسگهان  يڇڪمان  هنڪڏهن هن ، اڙپڪپر
سو   .يندسٿآئون

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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خش          29 چشما جا رت سندس تي طور فوري مان ان .    يٿ ڪ۽ پنهنجي  کي هن ۽ ويا
محسوس    ۾ شفا       وڳل ڻيٿجسم مان بيماري انهي هوَء يٿته

.يڪچ آاهي 
 

پا     30 پنھنجو فورًا ، عيسٰي کان     يٿاتو ۾ ڻ۽ ھن پريت اھرٻته
،           ريڪن چيائين ۽ ، گھمايائين ۾ پريس کي تنھن ، وئي

ھي؟ٺ يرڪکي  نڙپڪمنھنجن 
پوئل  31 سندس تو      نڳ۽ تہ چيو کي تو  وڏٺهن کي ڻڻما ياڙته

چون     آھن کي    اٿ۽چوندا مون ي؟ڇڪ يرڪتہ
هو  32 هو   ائينڏٺ۽ س   سنڏ ڻسڏته اهو .يوٿ جههڪ ڀته آاهي 
عورت  33 اهوا   ڊپر ، پهرين     يٿ اڇ۾هن   ريڪ ڻڻ۽ندي اچي ، ۽وئي

ا   جي حقيقت        يانڳهن سي کي هن ، .ائيٻڌ۽بيهي

34     ، چيو کيس هن م      يُءڌ۽ کي توهان ايمان تنهنجي ائيڻب ملڪ،
و.   يوڇڏ سان پورو        ڃامن جو عزتي بي پوري پنهنجي .يوٿ۽

12: 14 یوحنا.7

چوان    ڪبيش12 توسان جي  وٿآء اعتبار    وڪ، تي ، وٿ ريڪمون
پ  اٿ نڪمون  مڪ يڪجي و.     نداڪ ڻاهي کان هن اهي ڪيڌ۽

پيُء     ڻاڪاڇ. نداڪ مڪ اڏو پنھنجي مان وٿ انڃو انھنڏته
طرف ) 13: 5جيمس .8 15،  14،.(  1جي

دعا     کڏ وڪ۾توهان   اڇ13 کي هن .يڏ ڻرڪآهي؟
س         وڪ۾توهان   اڇ14 ِء� لا بزرگن جي چرچ کي ھن آاهي؟ اھي.  يڏ ڏبيمار ۽

ملائي           سٿم سان تيل کيس تي نالي جي رب ، گھريائين دعا
بلند           15 کيس خداوند ، بچائيندي کي بيمار دعا جي ۽ايمان ۽

جي.  ندوڪ گناھ   ھنڪڏ۽ معاف      ياڪاھو کيس اھي ، .نڃو ياڪآاھن

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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صحت   سائنس۽
1.129 :21-26

فارماسيو   کي اون    ڇڏڻکي  لزڪيٽاسان ، ولوجيشنٽ۽گهرجي
اختيار   ." ڻرڪکي اسان   - "    سائنس جي وجود حقيقي ، گهرجي

قبول          کي احساس ظاهري صرف جي شين انهن بدران ڻرڪکي
گه   ۾ . ڻسڏ ائيڻحقيقيت و    اڇگهرجي  جي پنن م  ڻاسان ڏگ يونڇمان

ا؟ٿسگھون  ريڪ
2.411 :20-23

س    ڻرڪحاصل  ۽ سبب يا        نيڀجو ، جهالت ، خوف بنياد جو بيمارين
       . آجيان  جي عقل غلط هميشه خيال آهي آاهي  ئيڪگناهه وئي

تباهه       نه ، تفريح طور .يڃو يوڪذهني خارجي.       آاهي تصوير جي سوچ بيمار
3.180 :17-24

وجه         رنڪٽاڊ نه بيماري ۾ سوچن جي مريضن پنهنجن اهي    ڻکي جئين ، گهرجي
ه    اٿ ينٿاهو  ريڪ وڻگه کي بيماري قرار   ريڪٽفي ڪ، ، ينديڏحقيقت

ا   کان ج   ڳان ، ايمان     اٿ نڪ مڪاهي  هنڏبه مادي جي بيماري تيئن
متاثر        هو کي جنهن اهي ذريعي ختم   نداڪجي .ڻرڪآهن الِء 

سوچ   سان بج  ڻخوف سان         اِءجي اثر جي محبت جي خدا کي انهن ،
درست        عنصر وارو هنگامن جي ذهن ڻرڪ وششڪجي  ڻرڪمادي

جي  خارج    وڪگهرجي کي .وٿ ريڪخوف
4.416 :24-2

بابت      عمل ذهني هن ا   جھڪبيمار نه ذريعي   نداڻبه جنهن آاهن
ختم   جي        يٿاهي طريقي مايوسياتي ۽ ، آاهن آاهي   جھڪ يوٻويندا نه به

شفا       کي انهن ذريعي جي انهن  هنڪڏجي. يندوڏجنهن اهي
پ    بابت بيماري کي     نڇجي انهن صرف الِء    ايوٻڌ، انهن بهتر ڻڻا اڇته

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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يقين.     کي انهن گه       ياريوڏآهي بابت مرضن جي انهن اهي ۽   وڻته ، سوچيو
ا    تي موضوع گه   ڳانهي ئي .      وٻڌ وڻ۾ جسمن  پنهنجن کي خيالن جي انهن آهي

پري   وجود.       يوڙمو انهنڏشين  نڏالِءو  ڻرڪکان جي انهن ته سيکاريو کي انهن
س                   ، صحت جي ، محبت خدائي ، خدا اهي ۽ ، کان معاملي ته نه ، کان ۽ ونڪروح

آهنگ  .اٿ ولينڳ يهم
5.153 :16-24

چئو   نامم     ڙکوئيندڏدم  وڪتون اهو پر ؛ کان    نڪآهي ذهن ، آهي
دردنا  . ڪبغير پھو    آهي هوندو سوز      ڙنه ۽ سوزش ، سان َء� آاساني

ھ     درد ، عقيدو      ڪ۾ذريعي ھي ، . يليٻ۽عقيدو ها   آھي يڻچئبو
اتساهه          ٰيي اعل جي سچائي کي مريض پنهنجي تي طور دماغي

انتظام   ش       ريوڪجو کي جلدي جلدي اهو ۽ درد.     يندوڏ فا، ته آهي اها حقيقت
نه   محسوس     وٿوجود جتي سگھي ذهن   وڪالِء  ڻرڪرکي اهو ونهيڪذهني

ب          درد پنهنجو دماغ نهاد نام هي ته آهي درد-    وٿ ائيڻثبوت اهو ۾يعني
. آاهي   عقيدو پنهنجو

6.417 :20-26

علاج    رسچنڪ جي ه    ڙندڪسائنس) بيماري ، مان    ڪکي جنهن آهي خواب
جا   کي .      ڳڻمريض جي  طبيب تي طور حقيقي بيمار گهرجي
اچ   نه علاج           ڻسامهون کي مريض ته آاهي ظاهر اهو جئين ، جو ڻرڪگهرجي

ب      حقيقي غير کي هن کي    ڻائڻطريقو هن ،   ڻرڪآاهي ِء� کي رڪٽاڊلا
سمجه        کي جانبداري غير جي بيماري ۾ .ڻسائنس گهرجي 

7.370 :23-2

پنهنجي          ئيٻ شايد دوا ، مطابق جي تجربو انفرادي ۽ شاهدي
و   طاقت الِءو    ائيڃگهربل مريض صحت.  ريڪ وٿن ڪيڌ۽ حفظان

پ   عالج و    ڻجو Dاثرائتي جي تي     ڻپ تڀڳ. وٿ ائيڃانهي اعتمادي بي جي بيمار
گه  ڙڻاڀ نا   يڻ۾ تائين بهتر       يوٿ امڪحد کي انهن پوِء يڇڏ ڻرڪ۽،
.            نوڏ کان.     سنسنيشن تي طور حقيقي قدرتي بنياد جو اسان کي انهن آهن مفيد سبق ۽اهي

سائنس)   تبديل          انهنڏعيسائي کان روح مادي ، سچ کان غلط ڻرڪ،
گهرجي.

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 



صفحو 9
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،27 جون 

سائنس رسچنڪ – موضوع

،     معالجات زبان ، جانچ  نڙنبض حالت       ڻکي جي مادو ته آهي الِءچيو
ج   ڻرڪمعلوم  ، ِء� س   هنڏلا ۾ .ڀاصل آهن    هوندا دماغ

8.376 :17-27

ن      ھنڪڏجي اھا ، آھي مادي آاھي     وٿسگھي  ريڪ يٿجسم سبب ئي اھو ،
ش    جو بخار ه      ڻاڪاڇ. يڃو يٿ ارڪ، جسم مادي نهاد نام تصور  ڪته ذهني

سن      طرفان دماغ مادي ظاهر     وٿ يڃو اليوڀ۽آهي اهو صرف اهو ،
ظاهر     وڪجي وٿ ريڪ دماغ نهاد علاج  ريڪتنهن.  وٿ ريڪنام موثر

ضايع       کي عقيدي غلط جي ۽    ئيٻآاهي  ڻرڪمريض سان خاموشي طرف
کي          حقيقتن حقيقي سان حوالي جي بازي دليل سان سچائي

نمائندگي  -           ڻيڏمنهن  سان حيثيت جي صحتمند بدران جي بيمار کي انسان ، ڻرڪ،
ظاهر   محسوس    ڻرڪ۽ اهو ت   نڪنامم ڻرڪته ته ، ڻرڪمحسوس  ليفڪآهي

محسوس   ا    ڻرڪدرد ، گرمي بيمار   ايلڃيا تباهه.    ڻيٿيا کي ۽  ريوڪخوف ،
ختم    بخار .يوڪتوهان

9.371 :26-32

بهتر        ذريعي جي عيسائيت Dسائنس .    يٿ۽انسان جي  تقويت جي نسل ويندا
ئي          اهو دماغ ته آاهي حقيقت ِء� لا ُء� پپي دماغ    وٿسگهي  ريڪضرورت الِء ان D؛

پا    بدران جي جي        ائيڪتقويت بيماري ، طاقت بدران جي طاقت ،
مهيا    صحت ۽.        وٿسگهي  ريڪبدران ، آاهي ۾رار نظام پوري ريڪسچائي

."ملڪم اروڪهر " اٿ وسگه

10.146 :2-7

شفا    عيسائي .     ڙيندڏقديم عنصر  جو عيسائيت اهو ويو ايوڃو وڇهئا
گه            وڇآاهي؟  تي نظام جي اسان مذهب جو طب نظام جي اسان گه  ٽته ومتيڪح ٽيا

 . اس.        هو ايمان ۾ معاملي پرست بت پهرين آا    ولنڪآاهي ايمان تي کي   ڻڻديوتا منشيات ِء� بجا
پپيش    ۾ .يوڪفيشن آاهي 

11.230 :1-2  ،4-10

جي          هنڪڏجي آاهي امر تعلق جو ان ، آاهي حقيقي ه      هنڪڏبيمار جو سچ اهو ، ڪسچ
  … . جي  پر آاهي فاني         هنڪڏحصو هن ، آاهي خيالي بي گناهه ۽ بيماري

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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جا   مان آا             ڳڻخواب ۾ امر ۽ تقدس ، صحت کي اسان ، خيالي يا هي. يندوڻ،
الِءاچ     ڳڻجا سدائين جي و      ڻمسيح جي سچائي ، آهي Dڙندڌوارو

ج   ، کي   اڪيظهور شفا     يٿي ڪغلطي کي بيمار آاهي.    يٿ يڏ۽ نجات ئي اها
اچي     اڪجي ذريعي جي جي      يٿخدا پپيار ، اصول خدائي عيسٰي  وڪ، حضرت

ظاهر   .يوڪکان آاهي   ويو
12.483 :5-12

بندي        درجي جي َء� غلطي کي بيماري دماغ       اٿ ريونڪاسان جنهنکانسواءِسچ D،۽
سگهي      جھڪجي  ملي نه شفا هج      يٿبه لازمي دماغ اهو ۽ .ڻ، انسان     نه ، گهرجي

م   نيڀس ينٻدماغ  کان شفا    وٿ ريڪ اهونٿطاقتن باآلخر ڻيڏ۽
ختم     نيڀس ينٻجي  نسبت جي شفا.   يندوڇڏ ريڪذريعن کي سائنس
هج              الِء ڻبخش نه خبر بي کان تقاضائن روحاني ۽ اخلاقي جي سائنس کي توهان ڻ،

نافرماني        جي انهن ئي نه ۽ .    ڻرڪگهرجي گناه  يا جهالت اخلاقي گهرجي
متاثر      کي مظاهر جي ان      وٿ ريڪتوهان سائنس مسيحي ۾، ۽

رن      جي انهي کي معيار رو  ڊڪجي .وٿ يڪکي
13.142 :28-4

س   ٰيي تعال دوا     نيڀخدا هن ، جي       اهيوٺکان دماغ دوا اها پر . الههڳ؛ اهو  هئي
نه   وڪ جي    يٿمعاملو ، آاهي ۽     وڪسگهيو ذهن جي کي   ردارڪخدا روانگي جي
سچ.             وٿ يڇڏ ، آهي عالج جو غلطي جي قسم هر جي خدا ۽سچ

ختم       کي خرابي جي ان جيئن.     وٿ ريڪئي ته، آهي حقيقت اها
کي    ، الههڪ برائين شفا     وٿي ڪمسيح کي بيمار .وٿ يڏ۽

14.144 :20-22  ،27-29

جي            آاهي طاقت خدائي اهو پر ، نه جسماني ۽ ، چوي    وڪسچ کي ،  " وٿبيماري امن ،
بيهو."

،          هنڏج آاهي ويندو سمجهيو تي طور عالمگيري جي سائنس ته
جو          عالمگيريت سچائي پنهنجي جو طبيب پنهنجي انسان ۽هر

. هوندو  عالج

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 
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فرض  ينهنڏ جو
با  طرفان ديڊاي سرڪميري

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

"    ريڪدعا      " :، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان
قائم          مون رھنمائي جي محبتن ، ۾زندگي س  ڻرڪ۽ گناھن نيڀ۽

منھن   جو     ڇڏکان توهان شايد محبت   نيڀس المڪ۽ جي هون ڻما
متاثر   ح     ريڪکي تي انهن !ريڪ ومتڪ۽،

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
4 شنڪسي

ه     الِء عملن قاعدو ڪ۽مقصد
لگا         ذاتي صرف ئي نه دشمني ئي جي    ڳ۽نه چرچ مادر ،
متاثر        کي عملن يا مقصدن جي .ڻرڪميمبرن ،   گهرجي  ۾ سائنس

اختيار       ئي کي هو ما محبت ه  يٿ ريڪڻخدائي عيسائي ڪ۽
م    جي محبت ع   يٺسائنسدان جي کي   وٿ ريڪ اسيڪسهولتن گناهه ،

.ڻهلائ معافي          شفقت ، برادري سچي ۾، ۽ ميمبر    ۾ جا چرچ هن
دعا     واچ س  نڪ۽روزانه پپيشنگوئي       نيڀته ، ملي نجات کان قضا  ڻرڪبراين ،

مذمت   ڻرڪ صالح   ڻرڪ، متاثر   ڻيڏ، سان    ڻيٿ، طريقي غلط يا
.ڻيٿمتاثر  کان 

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
1 شنڪسي

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، تابيڪايدي
سان   .هيلٺحوالن آهي 
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خبرداري   جي فرض
روزانه            ُءهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

پا       خالف جي تجويز ذهني Dواري دفاع   ڻجارحيت ،     ريڪکي جي خدا ۽ ،
وسار          کي فرض پنهنجي الِء جي هويت ما رهبر ڻپنهنجي ۾غفلت   ڻ۽ ۽

نه   جي   .يڃو يوڪمبتلا فيصلو     مڪهن جو هن انصاف   -  يوڪسان ۽ ، ويندو
مذمت   يوڪ .ئيڪيا ويندي 

آر    ، دستياب ، 8 لڪيٽچرچ
6 شنڪسي

_____________________

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   ويو
پها     نگڪاهو  صحيفايسي مان بائبل درسي     نڙجيمس جي سائنس مسيحي ۽

هيل    تابڪ سائنس ب  ٿ۽، بي   پيڪآف  ڊليڪ ڪِود مائي طرفان   رڪ، حوالن تابيڪايدي
.هيلٺسان  آهي 


