
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 22آگسٽ 

بصيرت – موضوع

آگسٽ   .2021، 22آچر،

بصيرت — مضمون

: متن   جو 3: 12دانيال  گولڊن

۽"             ، پوندا چمڪي روشنيَءوانگر جي آسمان اھي آھن سمجھدار جيڪي اھي
". سدائين           وانگر ستارن ٿا يرائين ڏانھن صداقت کي گھڻن جيڪي اھي

: پڙهڻ  :3 امثال•15-13: 9واعظ۔ •10،  9: 9 امثالجوابدار
13  ،17

9: ٿيندو             سمجھدار ويڪ ا اھو ۽ ، ڏيو ھدايت ماڻھوَءکي سمجھدار ھڪڙي
. وندو            ۾ سکڻ اھو ۽ ، سيکاريو ماڻھوَءکي پسند انصاف ھڪڙي

10.       : آھي       سمجھ علم جو پاڪ ۽ آھي شروعات دانائيَءجي خوف جو خداوند
13: لو               وڏو کي مون اھو ۽ ، ھيان جي سج آھي ڏي مون ھيَءدانش
14     . وڏو            ھڪڙو آيو اتي ۽ ماڻھو ڪجھ اندر جي ان ۽ ، ھو شھر ڙو نن ھڪڙو

وڏا                خالف جي ان ۽ ، ڪيائين گھيرو کي ان ۽ ، خالف جي ان بادشاھه
بلوراھيا:

دانائيَءسان               15 پنھنجي ھن ۽ ، ماڻھو عقلمند غريب ھڪڙو ۾ ان ويو و ڏ ھاڻي
. بچايو   کي شھر

  . ڪنگ                اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
بڪ                 ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل جيمس

. آهي             ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي آف ڪليڊ



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 22 آگسٽ

بصيرت – موضوع

جيڪو            13 ماڻھو اھو ۽ ، ٿوولي دانائي جيڪو ماڻھو اھو آھي نصيب خوش
. ٿو  سمجھي

17. امن               آهن رستا سئي جا هن ۽ ، طريقا خوشگواريَءجا آهن طريقا جا هن

خطبو   جو سبق

بائبل
8-5: 3امثال .1

نه              5 ڏانھن عقل پنھنجي ۽ ڪريو روسو تي خداوند سان دل ي س پنھنجي
جھڪيو.

و                 6 س رستا جا اوھان اھو ۽ ، ميندا کي ھن سان طريقن ني س جي توھان
ڪندو.

7 .          : رھو      پري برائيَءکان ۽ ، ڊو کان خداوند ٿيو نہ عقلمند ۾ نظرن پنھنجن
8 . ميرو            جي ھڏن تنھنجي ۽ ، ھوندو صحت جي ناف تنھنجي اھو

22،  21: 22ایوب .2

21     : تو            ئي انھيَءمان رھو سالمتيَءسان ۽ ، ،و و ساڻ کي پاڻ پنھنجو ھاڻي
. ايندي   الِءچائي

۽                22 ، مان وات سندس قانون ، ٿو ڪريان دعا کي توھان مان ، ڪريو حاصل
. وجھو       ۾ دل پنھنجي کي الھين پنھنجي

(  10: 23ایوب .3   ( ، ٿو اڻي 14اھو

   . جيمس                ڪنگ اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
آف                  ڪليڊ بڪ ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل

. آهي           ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي



صفحو 3
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 22آگسٽ 

بصيرت – موضوع

10       : مان...         ، آزمايو کي مون ھن جڏھن ٿو وان مان جيڪو رستو اھو ٿو اھواڻي
. وانگر    سون نڪرندس اھر

14 : ۽             آھي ويو ڪيو الِءمقرر منھنجي جيڪو ٿو ڪري ڪم اھو ھو االِءجو
. آھن       گڏ ساڻس شيون ئي ڪيتريون اھڙيون

طرف  )5،  4،  2،  1: 2دانيال .4 ،(  4 جي طرف  )6، طرف  )10، :(  جي ، :( جي
طرف  )12 طرف  )27،  23،  19،  16،(  جي ( )28،(  2 جي طرف آنجا ) ،.( جي
طرف  )46 (  جي  ، (  47پادشاه  ( ، داد 48جواب

سان             1 جن ، ڏا خواب نبوچناززار ۾ سال ئي جي حڪومت جي نبوچناززار ۽
. وئي             ي کان ھن ننڊ سندس ۽ ، ويو ٿي پريشان روح سندس

ڪلديئن             2 ۽ ، جادوگرن ۽ ، نجومين ، جادوگرن ته ڏنو حڪم پوِءبادشاھه
  . اھي          تنھنڪري الِء ڏيکارڻ خواب سندس کي بادشاھه االِءجو ، سڏيو کي

. بيا      آڏو جي بادشاھ ۽ آيا
4: رھيو              ھميشه ، بادشاھ اي ، ۾ سرائيڪ کي بادشاھه الھايو کي پوِءڪالڊين

. ڏيکارينداسين          تعبير اسان ۽ اِء، خواب کي نوڪرن پنھنجن
5: آھي               وئي ي کان مون الھ ، ته چيائين کي چاليسين ۽ ڏنو جواب بادشاھه

             ، سان تعبير جي ان ، ائيندؤ نه بابت خواب کي مون توھان جيڪڏھن
. ويندا     ٿي ٽڪرا ٽڪرا توھان

تحفا              6 کي مون توھان ته ، ائيندؤ تعبير جي ان ۽ خواب توھان جيڪڏھن پر
. ڪندؤ       حاصل عزت وڏي ۽ انعام ۽

ماڻھو           ”   10 ڪو تي زمين ، چيائين ۽ ، يان ا جي بادشاھ ڏنو جواب ڪالسين
. ڪري        ظاھر کي معاملي جي راجا جيڪو ڪونھي

12          ، ھو ڪاوڙيل و ڏا ۽ ناراض الِءبادشاھه انھيَءسبب
وقت             16 کيس ھو ته ڪيائين خواھش جي بادشاھه ۽ ، ويو اندر پوِءدانيال

. ائي          تعبير جي ان کي بادشاھه اھو ۽ ، ڏئي

  . ڪنگ                اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
بڪ                 ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل جيمس

. آهي             ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي آف ڪليڊ



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 22 آگسٽ

بصيرت – موضوع

19 . پوِء             ۾ خواب جي رات ھڪڙي ڏانھن ڊينئل ويو ڪيو ظاھر راز پوِءاھو
. ڏني       برڪت کي خدا جي آسمان دانيل

ابن              23 منهنجا اي ، ٿو ڪريان ساراهه تنهنجي ۽ ، ٿو ڪريان شڪر تنهنجو مان
اسان                 ته ڏيو ائي کي مون ۽ ، ڏني طاقت ۽ دانائي کي مون جنهن ، ڏاڏن

         : ته     آهي ايو کي اسان هاڻي تون ته و آهي ڪئي خواهش ڪهڙي تنهنجي
. معاملو   جو بادشاهه

27          ، چيائين ۽ ، ۾ حضور جي بادشاھ ڏنو جواب دانيال
بادشاھه             28 ۽ ، ٿو ڪري ظاھر کي رازن جيڪو آھي خدا ھڪڙو ۾ آسمان

. ٿيندو          ا ۾ ڏينھن ايندڙ ته ٿو اڻي کي نبوچناززار
46… پوِءبادشاهه 
تنھنجو...                47 ته ، آھي اھو پچ سچ ، ته چيائين ۽ ، ڏنائين جواب کي دانيال

ظاھر               جو رازن ۽ ، آھي خدا جو بادشاھن ، آھي خدا جو ديوتائن خدا
. پرو         راز اھو ٿو سگھين ڏسي تون ، ڪندڙ

ڏنائين             48 تحفا وڏا ڪيترائي کيس ۽ ، بڻايو ماڻھو وڏو کي دانيال پوِءبادشاھه
ني                 س جي بابل ۽ ، بڻايائين حاڪم جو صوبي ي س جي بابل کيس ۽ ،

. بڻايائين        سردار جو حاڪمن تي ماڻھن وارن سمجھ

10،  7،  4: 50يسعياه .5

۾               4 موسم ته اڻان مان ته ، وليَءجي آھي ڏني اڻ کي مون خدا خداوند
   : جو          صبح ھو آھي پيو ٿڪجي الِءجيڪو انھيَء الھايان ڪيئن لفظ ھڪڙو

. آھي             سکيو جيئن ٿو الِءي ڻ ڪن منھنجو اھو ، آھي جاندو
7: ٿيندس            نه حيران آء تنھنڪري ڪندو؛ مدد منهنجي خدا خداوند ته و

کي              مون ۽ ، آھي ڪيو مقرر وانگر چقمق ھڪ منھن پنھنجو مون تنھنڪري
. ٿيندس       نه شرمندو مان ته آھي خبر

جي             10 انھي پنھنجي جيڪو ، ٿو ڊي کان خداوند جيڪو آھي ڪير مان اوھان
انھيَء             ۽ آھي گھمندو اونداھيَء۾ جيڪو ، ٿو ڪري فرمانبرداري جي آواز

   . جيمس                ڪنگ اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
آف                  ڪليڊ بڪ ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل

. آهي           ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي



صفحو 5
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 22آگسٽ 

بصيرت – موضوع

             ، تي نالي جي خداوند گھرجي ڪرڻ روسو کي ھن ڪانھي؟ روشني ڪا وٽ
. تي     خدا پنھنجي رھو ۽

23: 84 متي.6

۽                23 ، رھيو ڏيندو تعليم ۾ خانن عبادت سندن ، ويو گھمڻ ۾ گليل عيسٰيسي ۽
جي              قسم ھر ۾ ماڻھن ۽ ، رھيو ڪندو تبليغ خوشخبريَءجي جي بادشاھت

. رھيو          ڏيندو شفا بيماريَءکي جي قسم ھر ۽ بيماري

2،  1: 5 متي.7

تڏھن               1 ، لٿو ھو جڏھن ۽ ويو ڏانھن جبل ھڪڙي ھو ، ڏسي کي ماڻھن ۽
. آيا    وٽس شاگرد سندس

2             ، چيائين ، سيکاريو کي انھن ۽ ، کوليو وات پنھنجو ھن ۽

13-1: 25 متي.8

ويندي           1 ڏني تشبيھ سان وڪرن ڪنوارين ڏھ کي بادشاھت واري پوِءآسمان
. الِءنڪتيون            ملڻ سان گھوٽ ۽ نڪتيون ري ڏيئا پنھنجا جيڪي ،

2. ھئا           بيوقوف پنج ۽ ، ھئا سمجھدار پنج مان انھن ۽
3: کنيو                نه تيل ڪو سان انھن ۽ ، کنيا ڏيئا پنھنجا تن ھئا بيوقوف جيڪي اھي
4. سان          چراغن پنھنجن وي تيل ۾ برتنن پنھنجن عقلمند پر
5. پيا           سمھي ۽ رھيا سمھي سئي اھي ، ترسيو دلہو جڏھن
6   . و                و اهر آھي رھيو اچي دلہو ، ڏسو ، وئي ڪئي رڙ ھڪڙو اتي جو رات ا ۽

. الِء    ملڻ سان هن
7. ليون            سنوارڻ ڏيئا پنھنجا ۽ ، ُاٿيون ڪنوارون ئي س پوِءاھي

  . ڪنگ                اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
بڪ                 ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل جيمس

. آهي             ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي آف ڪليڊ



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ، 22 آگسٽ

بصيرت – موضوع

8   . اسان            ته و ڏيو تيل پنھنجو کي اسان ته چيو کي وارن سمجھ بيوقوفن ۽
. آهن      ويا ٿي اهر ڏيئو جا

نه               9 الِءڪافي توھان ۽ اسان اتي متان ناهي ائين ، ته ڏنو جواب عقلمند پر
الِءخريد              پنھنجي ۽ آھن وڪڻندا جيڪي و ڏانھن انھن اوھين پر ، ھجي

. آھيو  ڪندا
ساڻس               10 سي ھئا تيار جيڪي اھي ۽ آيو؛ دلہو ، ويا ڪرڻ خريد اھي جڏھن ۽

.     : ھو   بند دروازو ۽ ويا ۾ نڪاح
اسان                11 ، خداوند ، خداوند ، ،يون ل چوڻ ، آيون به ڪنوارون پوِءيون کان ان

. الِءکوليو 
اڻان       "          12 ٿو نہ مان ، ٿو ايان کي تو آء بيشڪ تہ چيائين ۽ ڏنو جواب ھن پر

توکي."
ابن               13 ۾ جنھن ڪالڪ ۽ ڏينھن اھو ٿا اڻو نہ اوھين تہ اڪاڻ ، ڏسو تنھنڪري

. ايندو  آدم
13-9: 1ڪوليسين .9

الِء               9 توھان ، آھي و اھو اسان کان ڏينھن جنھن ، پڻ الِءاسان انھيَءسبب
مرضيَءجي                سندس و رجي توھان ته ٿا چاھيو ۽ ، رھو نه کان ڪرڻ دعا

. ۾        سمجھ روحاني ۽ دانائي سي سان علم
ھڪ              10 ھر الِء، ڪرڻ راضي سني ھليو الئق جي خداوند توھان الِءته انھيَء

. ڪرڻ             واارو ۾ اڻ جي خدا ۽ ھجڻ آور ثمر ۾ ڪم نيڪ
11            ، مطابق جي طاقت شاندار سندس ، سان طاقت سي ويو ڪيو مضبوط

. خوشيَءسان       سان صبر ۽ صبر تمام
۾               12 ورثي جي ساٿين آھي ڏيو اھي کي اسان جنھن ، ڪرڻ ادا شڪر پيُءجو

: الِء     ٿيڻ شريڪ روشنيَء۾
پنھنجي             13 کي اسان ۽ ، آھي بچايو کان طاقت جي اونداھين کي اسان جنھن

: آھي        ڪيو ترجمو ۾ بادشاھت جي فرزند پياري

   . جيمس                ڪنگ اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
آف                  ڪليڊ بڪ ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل

. آهي           ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي
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بصيرت – موضوع

صحت   سائنس۽

طرف  )15-16: 1.373 (جي  ،
" آھي"       شروعات دانائيَءجي خوف جو خداوند

2.275 :10-24

شروع               کي توھان ، ھجڻ ۾ سائنس جي الِءان سمجھڻ کي حڪم ۽ حقيقت
  .            ، روح اصول خدائي جو شين انھيَءسني سان ڻائڻ کي خدا گھرجي ڪرڻ

. ناال            -       ڪتابي جا خدا آھن ۽ ، تي طور جي ھڪڙي ماليو ، پيار ، سچائي ، زندگي
 . ھي                  ٿا رکن تعلق سان خدا اثر ۽ سبب ، امرتا ، ھجڻ ، دانائي ، ذھنيت ، سشيون

 . ڪابه            پيار ، مظھر دائمي جو اصول خدائي المحدود ، صفتون سندس آھن
ڪابه            ، ناهي سچي سچائي ڪابه حڪمت؛ سندس پر ناهي دانشمند حڪمت

چائي              به ڪا آهي خدائي پر ناهي زندگي زندگي ڪابه ، ناهي پياري محبت
. ٿو        ڏئي خدا چائي جيڪا پر ، ناهي

تهس              ٿو ڪري ظاھر الِء، سمجھڻ روحاني ٿيو ظاھر جيئن ، استعارا خدائي
   -               ، آھي اھو ، موجودگي رپور ، مطلق قادر ، آھي خدا دماغ اھو ۽ ، آھي دماغ

.         . آھي     مظھر جو من ۾ حقيقت انھيَءڪري سائنس ، موجودگي ، طاقت
3.246 :23-26

 . هر             وڏو ۽ خوبصورت هميشه ، ٿو وي سناليو پاران دماغ الفاني ، انسان
. پاڪائي          ۽ خوبصورتي ، حڪمت ٿو ڪري پرو سال ڪامياب

4.283 :4-12

پوئتي                کي عمل ھميشه ۽ دائمي جي ان ۽ ، آھي سرچشمو جو حرڪت سني دماغ
        . دانائي       ۽ پيار ، زندگي آھي سايو دماغ ناھي جدت ڪوبہ ۾ جانچڻ يا ڪرڻ

  -      -      “. دماغ”      فاني موت ۽ بيماري ، گناھ اثر جا ان ۽ مادو سدائين ۽ ، ۽ ، ڪالهه
ون                 ٿي پوِءبند ۽ ٿيون ڪن عمل رد ، ٿيون ڪن عمل جيڪي آھن رياستون جون

  . ڪنگ                اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
بڪ                 ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل جيمس

. آهي             ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي آف ڪليڊ
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بصيرت – موضوع

 .        . اصول.      آھن فريب پر ، ناھن خيال اھي ناھن حقيقتون جون دماغ اھي ٿيون
.             . تي  سمجھڻ ٿو رھي پر ، جو غلطي ڪنھن ٿو مي اھو آهي مطلق

5.89 :18-24

     . س          آھي وٽ پاڻ اھو تي عملن تعليمي ڪري نٿو انحصار تي طور الزمي دماغ
      . ويندو           و ، خدا ، روح طاقت جي ڪرڻ ظاھر کي انھن ۽ ، شاعري ۽ خوبصورتي

          . و      کان اسان جو آھيون قابل ان س اسان آھن ھوندا خاموش حواس جڏھن آھي
ٿو.                ڪري بيان جيڪو ، ٿو ڪري تسليم آزاديَءکي عمل يا اثر جو روح يڪ

. جوش          جي چپن پيل اڻ ۽ رجحان جي عمل اصالحي

6.84 :3-23  ،28-9

نقطي            جانبدار غير ، روحاني ھڪڙي ڪئي حاصل ارائي پنھنجي پيغمبرن قديم
-                 ، سان سمجھڻ غلط کي حقيقت ۽ ڪرڻ پيش کي برائيَء ته نه ، کان نظر

 . جڏھن           کان بنياد جي عقيدي انساني ۽ بنيادن جسماني اڪٿي جي مستقبل
              ، ھجي سان سچائيَء جي ھجڻ جيئن ته ي و ڪئي ترقي ڪافي ۾ سائنس
يا                    ، روحن ، وتن ناھي ڪنٽرول ، تي طور ارادي غير ٿا ن و بڻجي نبي ۽ ڻ ماڻھو

          . سوچ       ۽ ، دماغ خدائي ، موجود ھميشه آھي اھو جي روح ھڪڙي پر ، جي وتن
. الِء                 اڻڻ کي مستقبل ۽ حال ، ماضي ، ٿو رکي تعلق سان دماغ ھن جيڪو جو

وسيع               يڪ و ته ٿي بنائي قابل ويڪ کي اسان واقفيت سان سائنس جي هجڻ
عالمگير                الِءجيڪي ڪرڻ ڪٿي ا ۽ ڪرڻ پيشنگوئي ، سان ذهن خدائي ن و ٿي

الِء،             ٿيڻ متاثر تي طور خدائي ، ٿا رکن تعلق سان فالح
. الِء-           پھچڻ تائين حد جي دماغ عقل بي ، ھائو

نه               ، ڪونھي پابند کان لحاظ جسماني ، آھي المحدود دماغ الِءته سمجھڻ اھو
تي                   ھڏن ۽ عضون ئي نه ۽ ٿو ڪري انحصار تي اکين يا تي آواز نه ۽ تي ڪن

ماڻھوَء              اسان ذريعي جنھن ، آھي قدم ھڪڙو ڏانھن سائنس دماغي الِء، حرڪت
. ٿا        سگھون سمجھي کي وجود ۽ فطرت جي

ويو                  سکيو ۽ ، اصول خدائي ، کان خدا بابت روح ٿا اڻون طرح صحيح اسان س
      . يَءطرح       چ سائنس ھي جيڪڏھن ذريعي جي سائنس عيسائي ۽ مسيح آھي

يڪ                و کي سچ اسان ، آھي ويو ڪيو ھضم طرح صحيح ۽ آھي ويو سکيو
پڙھي              کي ستارن نجوم علم جو يڪ و کان انھيَء ٿا سگھون اڻائي صحيح

. ٿو         سگھي ڪري حساب جو گرھڻ يا ٿو سگھي

   . جيمس                ڪنگ اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
آف                  ڪليڊ بڪ ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل

. آهي           ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي
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بصيرت – موضوع

      . نور       جو سمجھڻ روحاني آھي اھو آھي مخالف پرائيَءجي پڙھائي دماغي ھي
  . روحاني            ھي جي احساس مادي نه ، صالحيت جي روح ٿو ڪري ظاھر جيڪو

. دماغ               خدائي ٿو ٿئي پيدا ۾ بعد ته جڏھن ٿو اچي ۾ دماغ انساني احساس

                ، ٿو رکي قائم ھميشه ۽ ٿو اھي شيِءکي ھر جيڪو ٿا ڪن ظاھر وجدان اھڙا
. نه              ڙو ب پر ، ٿو بنائي قابل جي ڪرڻ ائي چ کي ھڪڙي

7.85 :15-18

شاگردن              پنھنجي يري ھڪڙي ھو جئين عيسٰي، ته آھي ويو ڪيو رڪارڊ اھو
  - “ کي       ”       انھن ، ھو اڻندو کي سوچن جي انھن ، ھو رھيو ڪري سفر گڏ سان

          . شفا   کي بيمارن ۽ سمجھيو بيماريَءکي ھن اھڙيَءطرح پڙھو طور سائنسي
ڏني.
8.98 :4-8

ظاھر                  جو عيسائيت ، نشانيون جون زماني ان ۾ افق ذهني آھي و ڏ نبي جو ا
يو                ۽ ، آھي ڪندو تباھ کي غلطي ۽ آھي ڏيندو شفا کي بيمارن جيڪو ٿيڻ

.         . جي     سواِءدماغ سگھجي نٿو بچائي کي جسم ويندو ڏنو نه نشان ڪوبه
9.378 :3-10  ،22-32

          . سزا      جي ڏکوئڻ کي پاڻ پنھنجو توھان اڻائيَء۾ اڻ ناهي عقل به ڪا بيماريَء۾
              .، يرائي سزا خود ھي توھان ته بڻائيندي قابل کي توھان سمجھاڻي جي ھن ويو

          . کي       ان دماغ ۽ ، آھي گھٽ کان دماغ بيماري ملندو سچائيَءسان کي حالت ھر ۽
. ٿو    سگھي ڪري ڪنٽرول

ئي                 نه ۽ سوزش ڪو ٿو سگهي ٿي نه اتي ، سواِء کان دماغ انساني نهاد نام
.           . اثر     جا ان ڪريو تباھ توھان ۽ ، نقص ھٽايو عمل وارو حرڪت جو سسٽم

۽              الهڻ تان تخت کي دماغ يا ڪرڻ تڪرار کي سلطنت جي دماغ بيماري
      . نه          ڪيل عطا جي خدا بيماري آھي نھ الِء ڻ و ۾ ھٿن پنھنجي کي حڪومت

هوشياريَءسان                سان دماغ جيڪا ، آهي طاقت مادي اهيل خود هڪ ئي نه ، آهي
     . کي          معاملي به ڪڏهن خدا ٿي ڪري فتح کي ان آخرڪار ۽ ٿي ڪري مقابلو
هڪ               جي تڪرار يا ڪرڻ فعال غير زندگيَءکي آهي ڪيو نه اختيار سان طاقت

      . اجازت           جي خدا ، طاقت اھڙي الِء ڪرڻ پيدا آهنگي هم سان رات ي ٿ ۽ ڊگهي
سگھي             ڪري ھدايت خدائي طاقت اھڙي جيڪڏھن ۽ آھي ناممڪن سواِء، کان

  . ڪنگ                اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
بڪ                 ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل جيمس

. آهي             ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي آف ڪليڊ
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بصيرت – موضوع

تي                طور عام اسان جيڪو ۾ يٽ انھيَءجي دانائي گھٽ ڪندو ظاھر اھو ، ٿي
. ٿا      ڏسون ڏيکاريل ۾ حڪومتن انساني

10.379 :6-8

ني                 س ۽ ڪرڻ ڪنٽرول کي اثر ھر ، ۾ دماغ آھي اختيار دائرو حقيقي جو دنيا
. آھي           ڏنل ۾ دماغ خدائي ته جيئن ڪرڻ تسليم کي سببن

طرف  )7-21: 11.492 28-25،.(  2 جي

           . جو        ھن ته آھي چڪو ٿي ثابت ئي ي ا اھو امرتا ، آهنگي هم ، پاڪائي آهي وجود
                 ، ڪندو بلند کي معيار اخالقي ۽ جسماني جي ماڻھن ، به ۾ درجي ي نن ، علم

    . آخرڪار           ترقي اھڙيَءطرح ڪندو بلند ۽ پاڪ کي ڪردار ، ائيندو و عمر ڊگھي
 . اسان              آڻيندي روشنيَء۾ الفانيَءکي ۽ ، ڏيندي ڪري برباد کي غلطين ني س
   . مسلسل            خيال نوان گھرجي ھجڻ صحيح ٿيو ثابت و س بيان ھڪڙو ته ٿا اڻون

       -     . اھو     يا ، آھي ڪجھ معاملو اھو نظريا متضاد ه ھي آھن رھيا ڪري حاصل منزل
ي    -             و ڪيو تسليم کي ھڪڙي جيستائين ، ڪندو تڪرار تي زمين آھي دماغ و س

 ” :          . تجويز   مان چيو گرانٽ جنرل ، ڪندي بحث تي مهم پنھنجي آھي فاتح ته
. ي                " و لي اونهاري ي س جيڪڏھن ، تي الئن ھن وڙھان سان ان ته ٿو ڪريان

     .         : وڙھڻ   سان ان کي توھان آهي خيال جو دماغ ۽ دماغ س ٿو چوي سائنس
.           . مدد    به ڪا کي توھان ٿو سگھي ڪري برداشت معاملو تي الئن ھن گھرجي
    . آھي              تي بيان ھن آهي دماغ س ڪري ان المحدود آهي خدا ۽ ، دماغ آهي خدا

آھي                رھيو ڪري ظاھر ، خدائي آھي اصول جو سائنس ھن ۽ ، جي ھجڻ سائنس
. امرتا   ۽ ھميشه

فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه

   . جيمس                ڪنگ اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
آف                  ڪليڊ بڪ ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل

. آهي           ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي
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بصيرت – موضوع

: 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 

الِءهڪقاعدو      عملن ۽ مقصد
جي               ميمبرن جي چرچ مادر ، لگاڳ ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي نه

        . ئي       کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس گهرجي ڪرڻ متاثر کي عملن يا مقصدن
جي            سهولتن مٺي جي محبت سائنسدان عيسائي هڪ ۽ ٿي ڪري اختيار

 . هن                ۾ معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، ۾ هالئڻ کي گناهه ، ٿو ڪري 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   فرضجي
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
 . هن              وڃي ڪيو نه مبتال ۾ غفلت ۽ وسارڻ کي فرض پنهنجي الِء جي ماڻهويت

      - ڪئي          مذمت يا ڪيو انصاف ۽ ، ويندو ڪيو فيصلو جو هن سان ڪم جي
ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________

  . ڪنگ                اهو هو ويو ڪيو تيار طرفان آزاد ، چرچ سائنس ڪرسچن فيلڊ پلين سبق بائبل جو هن
بڪ                 ِود هيلٿ ۽ سائنس ، ڪتاب درسي جي سائنس مسيحي ۽ پهاڙن صحيفايسي مان بائبل جيمس

. آهي             ٺهيل سان حوالن ڪتابي طرفان ايدي بيڪر مائي ، ڪپي آف ڪليڊ


