
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،20 فيبروري
بصيرت  – موضوع

فيبروري  .2022،  20 آچر،

بصيرت—   مضمون

: متن   جو 5: 1 عقوبی گولڊن

مان   هنڪڏجي” کو    نهنڪتوهان جي عقل گهر      ٽ۾ کان خدا کيس ته ڻآهي،
جي  سان     نيڀس وڪگهرجي، آزاديَء کي گاريون     و،ٿ ئيڏانسانن ئي نه ۽. وٿ ئيڏ۽

کيس   ."نوڏاھو ويندو 

: پڙهڻ  28، 23، 20، 15-12: 28 وبیا جوابدار

سمجھ   يڪٿعقل 12 ۽ جاء   ڻملندو؟ آهي؟ يڪٿجي
نه     13 قيمت جي ان مل.      يڻاڄ وٿانسان جي جيئرن اهو ئي .ڪنه آهي    مليو ۾
چوي   14 :  و،ٿاونهائي سمن     ۽ ناهي ۾ مون گ    و،ٿچوي  ڊاهو سان مون ڏاهو

ناهي.
نه     15 حاصل الِء سون جي        ريڪ وٿاهو ان کي چانديَء ئي نه ۽ سگهجي

وزن    ۾ .يڃو يوڪقيمت
عقل  20 سمجھ   انڪٿپوِء ۽ جاء   ڻآئي؟ آهي؟ يڪٿجي
وا   23 جي ان سمجهي   ٽخدا کي       و،ٿکي جاء جي ان هو .وٿ يڻاڄ۽

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 ،20 فيبروري
بصيرت – موضوع

ما 28 تہ    ھوَءڻ۽ چيائين ح     س،ڏکي اھو خوف، جو .  متڪخداوند برائي  ۽ آھي
و   پري .ڃڻکان آهي   سمجھ

خطبو   جو سبق

بائبل
34، 33: 119زبور .1

پال 33 .     ھارڻاي آخر        کي ان مان ۽ رستو جو قانونن تنھنجي سيکاريو، کي مون
. رکندو  تائين

سمجھ   34 کي عمل       ي،ڏمون تي قانون تنھنجي مان کي.    ندسڪ۽ ان مان ها،
سان     دل پوري .سندسڏپنهنجي

7-1: 2امثال .2

پ 1 منھنجي   ھنڪڏجي ،ٽمنھنجا قبول   الھينڳتون منھنجي  ندين،ڪکي ۽
و   منڪح تو .ائيندوڪل ٽکي

پنھنجي   ريڪتنھن2 سمجھ     انھن،ڏ اھپڏکي  ننڪتون کي دل پنھنجي ڻ۽
ال  .رڪ وڳتي

جي 3 ر     ھنڪڏها، پوِء کان علم سمجھ  رين،ڪ ڙتون بلند    ڻ۽ آواز پنھنجو الِء
ر؛ڪ

وانگر      ھنڪڏجي4 چانديَء کي ھن ل  وليندين،ڳتون ھن   يلڪ۽ وانگر خزانن
.وليندينڳکي 

کي            5 علم جي خدا ۽ سمجھندين، کي خوف جي رب تون .وليندينڳپوِء

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 ،20 فيبروري
بصيرت  – موضوع

ح  ڻاڪاڇ6 خداوند ن:    وٿ ئيڏ متڪتہ مان وات ۽   رندوڪسندس علم آھي
سمجھ.

س 7 ح   هنڻما ريلڌهو صحيح ه:    وٿرکي  متڪالِء الِء انهن آهي لهوٿ ڪهو
.اٿهلن  وڌس يڪجي

طرف  )3: 3بادشاهن  3.1 طرف  )12-9، 7-5،:( جي ؛(جي
پيار     3 سان خداوند سليمان ھلندو       يو،ڪ۽ تي قانونن جي دائود پيُء پنھنجي

ھو:
ظاهر          5 کي سليمان ۾ خواب جو رات رب ۾ پ:    يوٿِجبعون فرمايو، خدا وڇ۽

توکي    مان .يانڏ اڇته

پنھنجي     6 تون تہ چيو و     انھيٻسليمان تي دائود پيُء مھرباني يڏمنھنجي
ا     ئيڪ توسان ھو جيئن سان     يڳآھي، سچائيَء ۽ سچائيَء سچائيَء،

گ  .      ڏتوسان و  اها الِء هن تو ۽ کي       يڏھليو هن تو جو آهي، رکي مهرباني
ويه   تي ه  ڻتخت ا   نوڏ ٽپ ڪالِء جيئن .ينهنڏ ڄآهي، آهي   تائين

ھا 7 پنھنجي       ي،ڻ۽ توھان خدا، منھنجو خداوند ب   انھيٻاي بادشاھہ ايوڻکي
   : ھ      مان ۽ بدران جي دائود پيُء پنھنجي :  ارٻ وڍڙنن وڪڙآھي کي  مون آھيان

ته    ناهي .رجيڪن يئنڪخبر اچي    اندر يا
دل    انھيٻپنھنجي  ريڪتنھن9 سمجھدار فيصلو     يڏکي جو قوم پنھنجي ته

چ  ري،ڪ ب  يَءڱمان فرق   يَءڇڙ۽ اي  االِءڇ ريان،ڪ۾ تنھنجي يڏو يڏجو
فيصلو    جو و؟ٿسگھي  ريڪ يرڪقوم

اھو  10 خوش    الھھڳ۽ کي پ    يو،ٿخداوند اھو سليمان .يوڇجو ھو 
چيو،    11 کيس خدا پ     ڻاڪاڇ۽ شيء ھي تو پا    يوڇته پنھنجي ۽ الء ڻآھي،

.        گھيڊ طلب     جي دولت الِء پنهنجي تو نه آھي گھريو نه آهي، ئيڪزندگي
طلب        جي جان جي دشمنن پنهنجي .   ئيڪنه فيصلو  پر پا  ڻرڪآهي ڻالِء

سمجھ  .ڻکي آهي    چيو الِء

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 ،20 فيبروري
بصيرت – موضوع

چو   س،ڏ12 تنھنجي : يوڪمطابق  ڻمون ۽     س،ڏآھي  عقلمند کي تو مون
دل   .نيڏسمجھدار آھي 

5-1: 11يسعياه .4

جي   1 يسيَء ه  هيَءڙاڏ۽ پا   رندي،ڪن ٺل ڪمان سندس ه  ڙ۽ شاخ ڪمان
.رنديڪن

م    2 روح جو رب طاقت       متڪح ندو،ڪآرام  سٿ۽ ۽ صالح روح، جو سمجھ ۽
روح؛           جو خوف جي خداوند ۽ روح جو علم روح، جو

آ          3 ۾ سمجهه جلدي ۾ خوف جي رب کي هن جي:     يندوڻ۽ اکين پنهنجي هو ۽
نه     ڻسڏ فيصلو پوء جي      ندو،ڪکان هن ئي نه پوء  ٻڌڻجي  ننڪ۽ کان

.ندوڪمالمت 

انصاف       4 جو غريبن سان انصاف هو مس    ندو،ڪپر جي زمين الِء يننڪ۽
مالمت    سان ل:        ندوڪانصاف جي وات پنھنجي کي زمين ھو سان ٺ۽

ب         ھو سان سانس جي چپن پنھنجي ۽ .نڇڙماريندو، ماريندو   کي
جي    5 هن سچائي پ  لهيڪ۽ ل      يٺجي جي هن وفاداري ۽ پ  نڱهوندي، يٺجي

هوندي.

( )1: 2 متي.5 طرف  عيسي ) (1جي
جي         1 بادشاهه هيروديس ۾ لحم بيت جي يهوداه پيدا   ينهنڏعيسي يو،ٿ۾

طرف   )43-40: 2لوقا .6 ،( جي 52، 47، 46؛
مضبوط     يو،ٿ وڏو ارٻ۽ 40 ۾ روح ح  يٿ۽ جو   ريل،ڀسان  متڪويو، خدا ۽

م  .سٿفضل هو 
يروشلم         يڻھا41 تي فصح عيد سال ھر والدين .انھنڏسندس ھئا   ويندا
جو   ارھنٻھو  ھنڏج42 يروشلم        يوٿسالن موجب رسم جي عيد اھي انھنڏتہ

ويا.

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 ،20 فيبروري
بصيرت  – موضوع

مو  ھنڏج يا،ٿپورا  ينھنڏاھي  ھنڏج43 ت  يٽھو ۾   ارٻ ھنڏآيا، يروشلم عيسٰي
رھيو.

ائين  46 ھي     ينھنڏ نٽجو  يوٿپوِء کيس ھنن پوِء يڪجي ائون،ڏٺ۾  لڪکان
وي    رنڪٽاڊ ۾ وچ ۽   اٺجي کي   ئيٻھئا، پ    نداٻڌانھن سوال کانئن .نداڇ۽ رھيا 

کيس   47 جن حيران        و،ٻڌ۽ تي جواب ۽ سمجھ سندس .يٿسي ويا 
يسوع  52 و    اهپڏ۽ ۾ قد .و،ڌ۽ ۾        حق جي انسان ۽ خدا ۽

28-22: 12 متي.7

و  22 ھن شفا         يڌان يڪڙھ ٽپوِء کيس جنھن ويو، آندو کي شيطان گونگي ۽
ان    ني،ڏ 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 سردار   ھوڻچيائون جي شيطانن

سان     مدد جي .يڪڍ وٿنہ  وتڀبعلزبول
کي      25 سوچن جي انھن عيسٰي جي       اتو،ڄ۽ بادشاھت ھر تہ چيو کين ڻپا اڪ۽

ورهائجي   تباھ   يٿ۾ .      يٿسا پا  گھر يا شهر هر ۽ بي    ڻويندي نه ورهايل .وٺ۾
جي 26 کي    ھنڪڏ۽ شيطان پا  و،ٿ يڪڍشيطان . ڻاھو پوِء    آھي ورهايل ۾

بادشاهي   رهندي؟  يئنڪسندس قائم
جي 27 سان       ھنڪڏ۽ مدد جي زيب بعل جا    ان،ڪڍکي  وتنڀآٌء اوھان ارٻتہ

کي      نھنڪ انھن سان مدد .ريڪتنهن  ن؟ڪڍجي هوندا      جج جا توهان اهي
جي 28 سان      ھنڪڏپر روح جي خدا جي    ان،ڪڍکي  وتنڀآٌء خدا پوِء تہ

و   اوھان .ٽبادشاھت آھي   آئي

( 9: 2 ينٿرنڪ 8.1 ( ، 12، 10جيئن

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 ،20 فيبروري
بصيرت – موضوع

اکين       ...9 نہ تہ، آھي لکيل ن  وڏٺجيئن ن  وٻڌ نڪ يڪآھي، ھوَءڻما يڪآھي،
داخل     ۾ دل جي    يوٿجي شيون اھي تيار     يڪآھي، الِء انھن آھن يونڪخدا

.اٿ نڪپيار  سڻسا يڪجي
اسان     10 کي انھن خدا ظاھر      انھنڏپر وسيلي جي روح :يوڪپنھنجي آھي 

س  ڻاڪاڇ روح کي   نيڀتہ جي    و،ٿ وليڳشين خدا .ھيڙوڳھائو، کي   شين
جي            يڻھا12 آھي مليو روح اھو پر نہ، روح جو دنيا کي .وڪاسان آھي    جو خدا

کي        شين انھن اسين تہ الِء طرفان     يڪجي ون،ڻاڄانھيَء جي خدا کي اسان
.نيونڏ آھن   ويون

5: 2فلپين .9
جي     5 ھجي، ۾ توھان ذهن پ    وڪاھو ۾ عيسٰي .ڻمسيح ھو 

صحت   ۽ سائنس
طرف   )6-8 : 1.275 24-14،( 1جي

س           روح، خدا، ته آهي اهو نقطو شروعاتي جو سائنس ۽   جههڪ ڀاالئي يوٻآهي
ناهي،     وڪ دماغ ۽ طاقت به

ح   ڀس عقل، رکن          مت،ڪمادو، تعلق سان خدا اثر ۽ سبب امر، هن.  اٿوجود، اهي
 . آهن           مظهر ابدي جي محبت اصول، خدائي المحدود آهن، صفتون به اڪجون

ح      سندس پر آهي نه آهي،        ابهڪ مت؛ڪدانائي پيارو پيار نه آهي، نه سچ سچائي
 . خدا      پر آهي زندگي زندگي چ  اڪنه س    ائيڱبه پر آهي، .وٿ ريڪعطا  خدا وٺنه

نازل        خدائي تي سمجھه روحاني جيئن الطبعيات، طور  ي،ٿ ئيٿمابعد واضح
س  يٿ يکاريڏ آهي،       ڀته خدا دماغ اهو ۽ آهي، جي     دماغ طرح هر مطلق، قادر

س   -   يعني شيِء، هر س  ڀموجودگي، س  ڀطاقت، .  ڀموجودگي، ان  ريڪسائنس
.ڀس آهي       مظهر جو ذهن ۾ حقيقت

2.591 : 16-20

زندگي،.            مادي، اصول، خدائي روح، روح، صرف اسان؛ يا مان، صرف دماغ
ه   محبت؛ جي     ڪسچائي، آهي نه اهو يا       وڪخدا؛ اصول، خدائي پر آهي، ۾ انسان

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 ،20 فيبروري
بصيرت  – موضوع

م     انسان جو جنهن م  ملڪخدا، .  ملڪ۽ جي   ديوتا، آهي وٿ ريڪبيان  وڪاظهار
بيان   .يلڪپر آهي   نه

3.204 :27- ) طرف )  29جي

اهو    ... ۾، نه   هنڪڏسائنس ه       وٿبه پنهنجو کي انسان ته سگهجي ڪچئي
ال     کان خدا آهي، .ڀس ،ڳذهن دماغ 

4.478 :14-17 ،20-26

سوچي   اڇسوال. -  محسوس    و،ٿدماغ اعصاب عقل   اڇ۽  ا،ٿ نڪ۽ ۾ معاملي
آهي؟

انسان. -          جواب فاني ۽ آهي سچو خدا ته نه . … وڙوڪنه، ج  غير  هنڏآهي مادو
ن       سوچي البس دماغي ۽ آهي ۾      اٿهوشيار مادي هوشيار ته رهي يئنڪسگهن

جا    و؟ٿسگهي  دماغ ن  مڪمادو .   ئيڏ وٿسرانجام چوي  غلطي مان "و،ٿسگهي
 .          " شروعا  آهي پري کان حقيقت ۽ فاني عقيدو اهو پر آهيان؛ و  تانسان يٺکان

جي   تائين، ۽            وڪآخر آهي مشتمل تي عقيدن انساني مادي اهو آهي، فاني يوٻبه
.جههڪ ناهي   به

5.2 :23 - ) آهي )   عقل 25خدا

 . آهي   عقل کي     اڇخدا دماغ المحدود خبر     نهنڪاسان جي شيِء ئيڏبه
ا  وڪجي اٿسگهون  سمجهي؟    ڳهو نه ئي ۾

6.151 :20-30

هر     جو انسان سن     مڪحقيقي ذريعي جي دماغ . اليوڀاالئي انساني   آهي ويندو
مار   کي عالج   ڻدماغ تي         اڪجي  ڻرڪيا انسان جي خدا اهو ۽ آهي، نه طاقت

.      رولٽنڪبه  وڪ کي  انسان جنهن دماغ خدائي پنهنجي   اهيوٺناهي اهو آهي،
رکي      لڪش برقرار کي صورت ان.        وٿ۽ ۽ آهي مخالف جي خدا ذهن انساني

ختم   سين   ڻرڪکي جيئن اعالن   ٽگهرجي، ۾  وڪجي. وٿ ريڪپال حقيقت
س               ۾، دماغ هن ۽ آهي، خيال جو ان ۽ دماغ االئي اهو آهي وجود وڄموجود

ملي     ابدي ۽ کي          وڌس. وٿهموار حقيقت هن ته آهي اهو طريقو تنگ ۽ سوڏ۽
تسليم    کي حاصل     يو،ڪان کي طاقت جي     يو،ڪهن رهنمائي جي سچ ۽

.ريوڪ يپيرو

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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7.206 :6-14

ح         تي انسان آهي صوبو جو احساس روحاني غلط،.  ڻرڪ ومتڪاهو مادي،
سوچ   نقصان        نهيٻانساني ذريعي جي ان ۽ تي جسم .يٿ ريڪ مڪ ارڪجي

س  قوت .  نيڀارادي اهو     آهي قابل جي نه      هنڪڏبرائي شفا کي بيمار ئيڏ وٿبه
بد   ڻاڪاڇسگهي،  اها . ارنڪته ج    آهي دعا اميد،     - هنڏجي مشق جي جذبات ته

       . جي  -     سائنس بدران جي حواس دعا، هي آهي دعا جي صالحن محبت ايمان،
شفا     کي بيمار .يندوڏذريعي، آهي 

8.315 :3-10

چو      اها جي آقا جي ه ”    ي،ڻاسان پيُء منهنجو ۽ “    ڪمان جي  ربن کي هن آهيون،
ال    کان نظريي ه.         يوڇڏ ريڪ ڳعلمي الء انهن سمجهه بهتر جي هن جي ڪخدا

.   شڪسر ر  کي هن ۽      ڪه وڳهئي هئي خبر جي دعوٰي  اڪتي  ئيٻ نهنڪذهن به
مع.              ئيڪنه  اهو ۽ آهي دماغ بدران جي جسم انا ته هئي خبر کي گناهه املو،هن

جي                 عمر تي هن سمجهه جي هن جي سائنس خدائي هن ۽ آهن؛ نه دماغ برائي ۽
آ  مسٿانا .يوڇڏ يڻکي

9.216 :11-18

سمجھ  ه        ڻاهو صرف اهو ۽ آهي، دماغ انا ه     ڪته آهي، ذهانت يا يروڀ ڪدماغ
تباهه       وٿ ئيٿشروع  کي غلطين جي احساس جي    ڻرڪفاني احساس الفاني ۽

فراهم    کي .      ڻرڪسچائي هموار  کي جسم سمجھ اها اعصاب،.  يٿ ريڪالء اهو
مال    ن،ڏه کي وغيره نو   ڪدماغ بدران خدائيانسان  هنڪڏجي. وٿ ائيڻب رڪجي

سن      ذريعي جي قانون جي ۽        ي،ڃو اليوڀذهن سچ ۽ زندگي دائمي جسم جو هن
. آهي    تابع جي محبت

10.128 :11-19

سان       سمجهه روحاني هن ذهن، ويندو جيڻب دارڪ��لچ ڪيڌو ريل،ڀانساني
و  آهي،     ڻرڪبرداشت  ڪيڌآهي، هوندو قابل پا   جههڪجي تائين کان ڻحد
گه  و،ٿبچي  .     ٽ۽ ۽     صالحيتن پوشيده جي انسان آهي ضرورت جي آرام

ترقي   اننڪام .  ڻرڪکي ف     اهو علم جو سائنس و    رڪجي کي ماحول ائيڌجي
ک  و،ٿ رسائي       يانسانن تائين حقيقتن اعلي ۽ سوچيند.  وٿ ئيڏوسيع کي ڙاهو

و         ۾ فضا جي بصيرت ۽ بصيرت آبائي .وٿ ائيڌپنهنجي

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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11.191 :4-13 ،16-20

کي       وهم ان انسان ته ه  وٿ ئيڏ يڇڏجيئن و  ڪته ه   ڪيڌکان آهن، کان ڪذهن
ظاهر        ڪيڌو ۾ صورت جي خدا انسان ۾       يندو،ٿخدا، مثال ان انسان ابدي اهو ۽

نه   .وبهڪ يندو،ٿشامل عنصر   مادي

ملي             مادي سان فهميَء غلط جي وجود بنياد جو زندگيَء نظرياتي ۾، حيثيت جي
ا          و،ٿ تي سوچ انساني اصول خدائي ۽ روحاني جو جتي    ”وٿ ريڀانسان کي ان ۽
“  ارٻ وڍڙنن ه  يعني ، پرا  ڪهو .   يڻنئين جي    وجود خيال، تائين پيدائش جي

۾      زندگيَء ۽ احساس .اڇروحاني آهي   شامل

پا   انساني کي آزاد         ڻسوچ کان غالميَء ۽ ماديت ساخته خود .ڻرڪکي گهرجي 
ها  يا   ي،ٿم يڻاهو پ   نڦڦڙدل، نه :     ڇڻکان ام  جا انسان الء زندگي اڇ انڪگهرجي

بي   دماغ .    ارڪآهن؟ ا  ذهانت غير ذهانت .يانڳناهي ناهي   خاموش
12.180 :25-30

سن     هنڏج طرفان جي خدا جي      اليوڀانسان ذهن موجود هميشه آهي، وڪويندو
سمجهي    نيڀس کي س    وٿ يڻاڄانسان  و،ٿشين سان خدا مم  ڀته نڪشيون

جي.        رستو، واحد جو سچ زنده هن شفا    وڪآهن کي االئي  يندوڏبيمار آهي،
ظاهر              ۽ سيکاريو پاران عيسى مسيح جيئن آهي مليو ۾ سائنس جي يوڪدماغ

.ووي آهي 
13.276 :1-11

هج  ڪه ظاهر     ڪه ،ڻخدا طاقت اها شفا    اڪجي وٿ ريڪذهن کي ئيڏبيمار
انهن   تابڪ۽  ي،ٿ پورو   الهينڳجي جي "   و،ٿ ريڪکي آهيان رب وڪمان

شفا    کي ه"  "  يندو،ڏتوهان کي مون ." ڪ۽ ج    آهي مليو خدائي هنڏفديه
و   منڪح سمجھيو ظاهر       و،ٿ يڃکي کي بنياد جي رفاقت جنهن ا،ٿ نڪاهي
ه  س       ٻذهن  ڪ۾ پر آهي، نه ۾ جنگ سان ه  نيڀئي ه    ڪکي خدا، آهي، ڪروح

ذريعا،   :  مڪح تابيڪذهين جي   تون، مطابق پ    وڪجي ۾ عيسى .ڻمسيح هو 
جو     ان ۽ ال    ڙاهيندٺانسان ۾ سائنس صرف     اپاڳخدائي شعور حقيقي ۽ آهن،

جي     شين جي .ڻاڄخدا آهي 

14.231 :30-2

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
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بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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پنهنجي   سن   ڙاهيندٺانسان، طرفان مبشر     -  وڪ يوٻ اليو،ڀجي هن هو، نه ذهن به
س     " ته پوکيو تي بيان جو   ]  ڀجي خدا هن کان    اهياٺ[ المڪشيون هن ۽ آهن؛

جي     اڪسواء  هئي نه شيء " -اهيٺ اڪبه هئي،   تي    گناهه، وئي موت ۽ بيماري
حاصل   .يٿسگهي  ريڪفتح

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

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
1سيڪشن 
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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 

_____________________
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