
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ 
نظريو جو عيوض  – موضوع

.2022، 16 وبرڪٽآچر، آ

عيوض جو نظريو—   مضمون

10: 12وحي   گولڊن جو متن:

 ۽ طاقت، ۽ اسان جي خدا جي بادشاهي، ۽ سندس مسيح جي طاقت."ارو،ٽڪوڇ وٿ اچي يڻ"ها

23-20، 2، 1: 17 يوحناجوابدار پڙهڻ:

 کنيون ۽ چيائين تہ ”اي بابا، وقت اچيانھنڏ عيسٰي چيو ۽ پنھنجون اکيون آسمان الھيونڳاهي 1
:ئيڏ تو کي جالل ڻ ته توهان جو فرزند پر،ڪ ڻويو آهي. پنھنجي فرزند جي واکا

ھنڻ ئي مايترنڪ وٿ ئيڏ آهي، ته هو دائمي زندگي نيڏ جسمن تي طاقت نيڀجيئن تو هن کي س2
 آهي.نوڏکي، جيئن توهان هن کي 

 ذريعيالمڪ مون تي سندن يڪ گھران، پر انھن الِء به جيوٿ انھن الِء دعا وڳ مان ريڪن20
.ينداڻايمان آ

 جيئن تون، بابا، مون ۾ آهين ۽ مان تو ۾، ته جيئن اهي به اسان ۾ن؛ڃ ويٿ ڪ هڀته اهي س21
 آهي.ليوڪ ته تو مون کي مويڻ: ته جيئن دنيا ايمان آينٿ ڪه

 هجن، جيئنڪ آهي. ته جيئن اهي هنوڏ آهي، مون انھن کي نوڏ تو مون کي وڪ۽ اهو شان جي22
 آهيون:ڪاسين ه

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ

نظريو جو عيوض – موضوع

. ۽ دنيا کي خبر پويينٿ ملڪ ۾ ميڪڙمان انھن ۾ آهيان، ۽ تون مون ۾، انھيَء الِء تہ اهي ه23
 آهي.يوڪ آهي، جيئن تو مون سان پيار يوڪ آهي، ۽ انھن سان پيار ليوڪته تو مون کي مو

سبق جو خطبو

بائبل

17، 16: 3 وحناي.1

 سويڻ ايمان آسٿ به موڪ ته جينو،ڏ فرزند يليڪ جو هن پنھنجو ايو،ڪخدا دنيا کي ايترو پيار 16
.ريڪ پر دائمي زندگي حاصل ئي،ٿبرباد نه 

. پر انھيَء الِء تهئيڏ آهي تہ دنيا کي سزا ليوڪجو خدا پنھنجو فرزند دنيا ۾ انھيَء الِء نہ مواالِءڇ17
هن جي وسيلي دنيا کي بچائي سگھجي.

28-22: 12 یمت.2

 ۽اڌ ايتري قدر جو انني،ڏ ۽ گونگي شيطان کي آندو ويو، جنھن کيس شفا يڌ انڪ هسٽپوِء و22
 هئا.سنداڏ ۽ الھائيڳگونگا 

 نہ آهي؟ٽ هي دائود جو پاڇ ويا ۽ چيائون تہ يٿ حيران ھوڻ ماڀس23

 پر شيطانن جي سرداري،ڪڍ وٿ نہ وتڀ ھوڻ چيائون تہ هي ماهنڏ توٻڌ فريسين اهو هنڏپر ج24
بعلزبول جي مدد سان.

 سايٿ ۾ ورهائجي ڻ پااڪ ۽ کين چيو تہ هر بادشاهت جياتوڄ۽ عيسٰي انھن جي سوچن کي 25
.وٺ ۾ ورهايل نه بيڻ ويندي. ۽ هر شھر يا گھر پايٿويران 

يئنڪ ۾ ورهايل آهي. پوِء سندس بادشاهي ڻ اهو پاو،ٿ يڪڍ شيطان شيطان کي هنڪڏ۽ جي26
قائم رهندي؟

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ 
نظريو جو عيوض  – موضوع

 جي مدد سان انھننھنڪ ارٻ تہ اوهان جا ان،ڪڍ کي وتنڀ آٌء بعلزبب جي مدد سان هنڪڏ۽ جي27
 اهي توهان جا جج هوندا.ريڪ تنھن ن؟ڪڍکي 

ٽ تہ پوِء خدا جي بادشاهت اوهان وان،ڪڍ کي وتنڀ آٌء خدا جي روح جي وسيلي هنڪڏپر جي28
آئي آهي.

30-22: 10 وحناي.3
۽ اهو يروشلم ۾ عيد جي عيد هئي، ۽ اهو سيارو هو.22

 ۾ سليمان جي پورچ ۾ گھمندو هو.لڪ۽ يسوع هي23

يندو؟ڻ ۾ آڪ اسان کي شيستائينڪ آيا ۽ کيس چيائون تہ ”تون اريڌپوِء يھودي سندس چو24
.اءٻڌ تون مسيح آهين، اسان کي صاف صاف هنڪڏجي

يڪ آهي، پر اوهان ايمان نہ آندو آهي: جيايوٻڌ تہ مون اوهان کي نوڏعيسٰي انھن کي جواب 25
.اٿ ينڏ اهي منھنجي شاهدي و،ٿ ريانڪ آٌء پنھنجي پيُء جي نالي تي مڪ

 مان نہ آهيو، جيئن مون اوهان کي چيو آهي.نڍتہ اوهين منھنجي رڻاڪاڇ يو،ڃ ماٿپر اوهين نه 26

 آهن.يانٺ ۽ اهي منھنجي پو،ٿ انڻاڃ ۽ آٌء انھن کي سيون،ٿ نٻڌ منھنجو آواز ونڍمنھنجون ر27

 انھن کيھوڻ ماوڪ يڪ نيندا،ٿ به ناس نه هنڪڏ. ۽ اهي وٿ يانڏ۽ مان انھن کي دائمي زندگي 28
.ندوڪڍ مان ٿمنھنجي ه

 انھن کي منھنجيھوڻ به ماوڪ آهي. ۽ وڏ کان ونيڀ آهي، اهو سنوڏمنھنجو پيُء، جنھن مون کي 29
 جي قابل نه آهي.ڪڍڻ مان ٿپيء جي ه

 آهيون.ڪمان ۽ منھنجو پيُء ه30

50-42: 12 وحناي.4

 انھن انريڪ ايمان آندو پر فريسين جي سٿ منڻ مان گھمراننڪ حنڏپر ان جي باوجود به و42
يو وي.ڪ ، متان انھن کي عبادتخاني مان يوڪجو اقرار نه 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ

نظريو جو عيوض – موضوع

.يوڪ پسند ڪ جي ساراهہ کي خدا جي ساراه کان و يھنڻاالِءجو انھن ما43

وٿ يڻ سو مون تي نہ، پر انھيَء تي ايمان آوٿ يڻ مون تي ايمان آوڪ چيو تہ جيريڪ ڙعيسٰي ر44
 آهي.ليوڪجنھن مون کي مو

 آهي.ليوڪ جنھن مون کي مووٿ سيڏ سو ان کي وٿ سيڏ مون کي وڪ۽ جي45

 سو اونداهين ۾ نہي،ڻ مون تي ايمان آوڪآٌء دنيا ۾ روشنيَء الِء آيو آهيان، انھيَء الِء تہ جي46
رهي.

يندس،ڏ مان ان کي سزا نه يندو،ڻ ۽ ايمان نہ آي،ٻڌ کي الھينڳ منھنجي ھوڻ ماوڪ هنڪڏ۽ جي47
 الء.ڻ الء نه آيو آهي، پر دنيا کي بچائڻرڪجو آء دنيا کي فيصلو االءڇ

وڪڙ هوڪڙ هري،ڪ وٿ کي قبول نه الھينڳ ۽ منھنجي و،ٿ ريڪ مون کي رد وڪاهو جي48
 ۾ انينھنڏ مون چيو آهي، اهو ئي آخري وڪ: اهو لفظ جيوٿ ريڪ هن کي فيصلو وڪآهي جي

.ندوڪجو فيصلو 

 آهي، تنھن مونليوڪ آهي. پر پيُء جنھن مون کي موالھايوڳ ته مون پنھنجي باري ۾ نه ڻاڪاڇ49
 گھرجي.ڻ چواڇ گھرجي ۽ ڻ چواڇ آهي تہ مون کي نوڏ مڪکي ح

الھائيندوڳ جھهڪ وڪ جيريڪ دائمي زندگي آهي: تنھن مڪ۽ مون کي خبر آهي ته هن جو ح50
.وٿآهيان، جيئن پيء مون کي چيو آهي، مان چوان 

 )آء(6: 14 وحناي.5

 اچي، پر مون کان سواِء.وٿ نانھنڏ پيُء ھوڻ ماوبہڪمان رستو، سچائي ۽ زندگي آهيان: 6

11، 10، 1: 5 انيروم.6

 آهي، اسان کي پنھنجي خداوند عيسي مسيح جي وسيلييلڻ ايمان جي ذريعي سچار بريڪتنھن1
خدا سان صلح آهي.

 اسان جوريڪ اسين دشمن هئاسين، خدا سان سندس فرزند جي موت جي هنڪڏجو جياالِءڇ10
 اسان کي سندس جان بچائي ويندي.ري،ڪ ڻيٿ صلح ،ڪيڌ ووڻ ويو، گھيٿميالپ 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ 
نظريو جو عيوض  – موضوع

ي،ٿ خدا ۾ اسان جي خداوند يسوع مسيح جي وسيلي خوشي ڻ ايترو، پر اسان کي پوڳ۽ نه ر11
 مليو آهي.فاروڪجنھن جي ذريعي اسان کي 

8-5: 3 وحناي 7.1

 به گناههوڪ هو. ۽ هن ۾ يوٿ الء ظاهر ڻائٽ۽ توهان کي خبر آهي ته هو اسان جي گناهن کي ه5
ناهي.

وڏٺ ان هن کي نه وٿ ريڪ به گناهه وڪ: جيريڪ وٿ اهو گناهه نه وٿ به هن ۾ رهي وڪجي6
 آهي.اتوڃآهي، نه هن کي س

 سو سچو آهي،وٿ ريڪ سچائي وڪ نہ سگھي: اهو جييٺڳ اوهان کي ھوڻ ماوبہڪ ار،ٻ اڍڙنن7
 طرح هو سچار آهي.يَءڙجھ

 آهي.ندوڪ ته شيطان شروع کان گناهه ڻاڪاڇ سو شيطان مان آهي. وٿ ريڪ گناهه وڪجي8
.ريڪ کي ناس منڪ انھيَء الِء تہ هو شيطان جي يو،ٿانھيَء مقصد الِء خدا جو فرزند ظاهر 

22-19: 10عبراني .8
 جي جرئت،ڻيٿ يسوع جي رت جي وسيلي مقدس ترين ۾ داخل ائرو،ڀ اي ريڪتنھن19

 نئين ۽ زندهه طريقي سان، جنھن کي هن اسان الِء پردي جي ذريعي، يعني هن جو گوشت،ڪه20
 آهي.يوڪ ڪپا

 آهي.اهنڪ سردار وڪڙ۽ خدا جي گھر تي ه21

 اسان جي دلين کي خرابون،ڃ يقين سان سچي دل سان ويجھو وملڪاچو ته ايمان جي م22
.وءڌ سان يڻ ۽ اسان جي جسمن کي صاف پاي،ڃ وايوڇڪضمير کان 

20-17: 5 ينٿرنڪ 9.2

 شيونيونڻ نئون مخلوق آهي: پراوڪڙ مسيح ۾ آهي، اهو هھوڻ ماوڪ هنڪڏ جيريڪتنھن17
 ويا آهن.يٿ شيون نوان ڀ سس،ڏگذري ويون آهن. 

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ

نظريو جو عيوض – موضوع

 سان ماليو آهي، ۽ اسانڻ شيون خدا جون آهن، جنھن اسان کي عيسٰي مسيح جي وسيلي پاڀ۽ س18
 آهي.نيڏکي صلح جي وزارت 

 الزام نهنٿ کي موهہڏ سان مالئي، انھن جي ڻ الِء، ته خدا مسيح ۾ هو، دنيا کي پاڻاهو سمجھ19
 آهي.نوڏ. ۽ اسان کي صلح جو لفظ ئيڏ

 آهي:يوڪ ته خدا توهان کي اسان جي طرفان عرض ڄڻ پوِء اسين مسيح جا سفير آهيون، يڻها20
.يوڪ توهان خدا سان صلح ا،ٿاسين توهان کي مسيح جي بدران دعا گھرون 

3، 2: 3 وحناي 10.1

 هونداسين: پراڇ آهي ته اسين يوٿ اهو ظاهر نه اڃ اسين خدا جا فرزند آهيون، ۽ ايڻپيارا، ها2
 ته اسان کيسڻاڪاڇ هونداسين. اڙ اسين ان جھيندو،ٿ هو ظاهر هنڏ ته، جاٿ ونڻاڄاسان 

 جيئن هو آهي.سنداسينڏ

 آهي.ڪ جيئن هو پاو،ٿ ريڪ ڪ کي پاڻ پاوٿ هن ۾ اميد رکي وڪ جيھوَءڻ۽ هر ما3

سائنس ۽ صحت

31-28، 26 )خدا( - 25: 1.336

 هم آهنگ ۽ ابدي آهن. … خدا ۽،ڳ الڳخدا، انسان جو خدائي اصول، ۽ انسان خدا جي صورت ۾ ال
 آهن ۽ ابدي آهن. خدا والدينڏ نه آهن، پر خدائي سائنس جي ترتيب ۾، خدا ۽ انسان گاڙجھڪانسان ه

دماغ آهي، ۽ انسان خدا جي روحاني اوالد آهي.

 )جي طرف ؛(15 )اسان( - 13: 2.497

 کي خدائي، اثرائتو پيار جي ثبوت طور، خدا سان انسانفاريڪ ته يسوع جي اٿ ريونڪاسان تسليم 
 شاور؛ٽ مسيح عيسى جي واوٿ ريڪجي اتحاد کي ظاهر 

 )جي طرف ،(13-14: 3.18

 ته مسيح جو خدائيڻاڪاڇ نه خدا کي انسان سان؛ و،ٿ انسان کي خدا سان مالئي فاروڪمسيح جو 
اصول خدا آهي،

4.19 :6-11

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاهو   ويو هو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊهن جو بائبل سبق پلين فيل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آهي.ھيلٺسان 



صفحو 7 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،16 وبرڪٽآ 
نظريو جو عيوض  – موضوع

 يسوع جيئي،ڏ انسان کي محبت جو سچو احساس ئي،ڪ ۾ مدد ڻيسوع انسان کي خدا سان مالئ
تعليمات جو خدائي اصول، ۽ محبت جو اهو سچو احساس انسان کي مادي، گناهه ۽ موت جي قانون کان

 - خدائي محبت جو قانون.و،ٿ ياريڏنجات 

5.26 :10-18

 آهي: "مان آهيان رستو، سچ ۽يوڪمسيح اهو روح هو جنھن کي يسوع پنھنجي بيانن ۾ بيان 
 آهيون“. هي مسيح، يا انسان جي ديوتا يسوع، هن جي االئيڪزندگي؛" ”مان ۽ منھنجو پيُء ه

. خدائي سچائي، زندگي، ۽ محبت عيسى کي گناهه،يوڪ ڪطبيعت هئي، ديوتا جنھن هن کي متحر
 هو، اهوڻرڪ. هن جو مشن آسماني وجود جي سائنس کي ظاهر نوڏبيماري ۽ موت تي اختيار 

.ريڪ وٿ اڇ آهي ۽ هو انسان الِء اڇ ته خدا ڻرڪثابت 

6.6 :23-28

 بيمار عورتڪ. هيوڪ گناهه کي مالمت ڳ کان اڪڍڻ اهرٻ ۽ ان کي يوڪيسوع گناهه کي ظاهر 
 آهين." هووههڏ آهي، ۽ پطرس کي چيو ته "تون مون الء يوڪبابت هن چيو ته شيطان هن کي پابند 

 بابتڻ گناهه، بيماري ۽ موت. هن بي ميوو وجيڪ ناس يئنڪ انسانن کي يکاريندوڏآيو سيکاريندو ۽ 
 ويو آهي."يوڪٽچيو ته، "]اهو[ 

7.7 :1-7

 مضبوطڪيڌ به واڃ هل، شيطان. ايانٺهن جي غلطي الِء فقط سولي سزا هئي، ”توهان منھنجي پ
 -و،ٿ ويو هو ۽ سخت هن جي پنھنجي لفظن ۾ ملي يوڪثبوت آهي ته يسوع جي مالمت کي اشارو 

 ۽ بيمار ۽ گناهنيوڪڍ هن شيطانن کي هنڏ جيکاريندي،ڏ جي ضرورت کي ڻالھائڳ زبردستي يڙاه
.وٿ ريڪ ان جي غلط دعوي جي مادي احساس کي محروم ڻرڪني. غلطي کي ختم ڏکي شفا 

8.25 :22-31

 کيينٻ به طرح نھنڪ عظيم استاد ندي،ڪ گناهه ۽ بيماريَء تي پنھنجي قابو جو مظاهرو ڪيڻجيتو
مڪ. هن انھن جي رهنمائي الِء نوڏ نه اروٽڪوڇ کان ڻيڏپنھنجي پرهيزگاريَء جو گھربل ثبوت 

 ۽ ان جي خدائي اصول کي سمجھي.يوڪ جيئن هن نڪ ته جيئن اهي هن طاقت جو مظاهرو يو،ڪ
 اُهو اسان کيا،ٿ سگھون ريڪ اسان کيس عطا وڪ بي مثال عقيدت ۽ تمام جذباتي پيار جيتياُستاد 

ڻرڪ گھرجي ۽ ائين ئي ڃڻ. اسان کي به وائيندوڻ وارو نه بڻرڪ به سندس تقليد هنڪڏ يالئيڪا
 اسان جي آقايڪ رهيا آهيون جيريڪ صورت ۾ اسان انھن عظيم نعمتن کي بھتر نه يٻگھرجي، 
.يوڪ ۽ برداشت يوڪ مڪ الء ڻيڏاسان کي 
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9.242 :9-14

.وٿ يکاريڏ ئي رستو آهي، هم آهنگي، ۽ مسيح خدائي سائنس ۾ اسان کي اهو رستو ڪ هانھنڏآسمان 
اسيڪ خدا ۽ سندس عي،ڪ- نيڻ شعور نه هئوبهڪ يوٻ آهي- زندگيَء جو ڻڻاڄ حقيقت نه اڪ يٻاها 

.ڻيٿ انھونٿکان سواِء، ۽ احساسن جي نام نھاد درد ۽ خوشي کان م

10.201 :20-5

 ان کيهنڏ جوٿ سگھي يٿ ته گناهه معاف ڻرڪ اهو فرض ،ڻرڪ تي تقدس کي قلمبند يَءڪناپا
.ڻ نگلٺ ۽ اُڪڍڻ اها بيوقوفي آهي جيئن ماکيَء کي ي،ڃ ويوڇڏنه 

 خدا ۽ انسان جي وچ ۾ موجود آهي، اهو الزمي طور تي زندگي جي عمل ۾وڪ اتحاد جيسائنسي
 گھرجي.ڻيٿ ۽ خدا جي مرضي عالمي سطح تي و،ٿ يڃ واهيوٺ

11.22 :23-30

ينداٿگمراهي کان آخري نجات، جنھن ۾ اسان الفاني، المحدود آزادي، ۽ بي گناهه احساس ۾ خوش 
نھنڪ کان سواِء ڻ جي ايمان کي پننھنڪآهيون، نه گلن جي رستن ذريعي پھچي ويندا آهن ۽ نه ئي 

 ته غضب صحيح آهي يا خدا کي انسانيوٿ يڃ به اهو موڪ تائين. جيوششڪ ڪهاڙ جي ويئيٻ
 سمجھي.وٿ ويو آهي، اهو خدا کي نيوڪ سان راضي نمصيبت

 گنھگار جي اصالح جي ضرورت آهي.انصاف

12.23 :1-11

 ئي قربانين جي ضرورت آهي.يترنڪ الِء خود جي ڻ ۽ پيار شايد اسان کي گناهه کان بچائمتڪح
 جي ضرورت آهيفاروڪ ناهي. افيڪ الء ڻرڪ عظيم، گناهه جو قرض ادا ڪيڻ قرباني، جيتوڪه

ڻيٿ تي نازل ٽمسلسل خودمختاري گنھگار جي حصي تي. اهو خدا جو غضب پنھنجي پياري پ
لڪ مشڪ نظريي ۾ هفاروڪ آهي. ھيلٺ نظريو انسان جو وڙ فطري آهي. اهرگھرجي، خدائي غي

 غلطي آهيڪمسئلو آهي، پر ان جي سائنسي وضاحت اها آهي ته، مصيبت گناهه جي احساس جي ه
ريڪ دائمي محبت جي پيرن تي نھيٻ گناهه ۽ مصيبت ارڪ ۽ آخرو،ٿ ريڪجنھن کي سچائي تباهه 

.يندوڇڏ

13.30 :26-1
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 فتحافيڪ الِء مادي احساس جي غلطين تي ڻيڏ جي اجازت ڻ اسان روح کي قابو ۾ رکهنڪڏجي
.نداسينڪ مالمت انٺ ۽ ان کي هر نقاب جي هينداسينڪ آهي ، اسان گناهه کان نفرت ئيڪحاصل 

 اهي شايد اسانڪيڻ جيتوا،ٿ سگھون ريڪ تڪصرف هن طريقي سان اسان پنھنجن دشمنن کي بر
 سگھون، پر اسان کي گھرجي ته اسان جيريڪ اٿ نڊ. اسان پنھنجي الِء چوننڪ نه نجي لفظن کي ائي

 جي طريقي سان يسوع سيکاريو. نرمي ۽ طاقت ۾، هو غريبن کي خوشخبري جيڻرڪ مڪنجات کي 
 مليو.نديڪتبليغ 

14.21 :9-14

ريڪ وششڪ جي ڻيٿ رهيو آهي، هو اندر داخل ريڪ شاگرد روحاني طور تي ترقي هنڪڏجي
 آهي.سندوڏ انھنڏ ۽ روح جي غير فاني شين و،ٿ ريڦرهيو آهي. هو مسلسل مادي احساس کان 

 ايماندار هوندو، ته هو شروع کان ئي سنجيدگيَء سان هوندو، ۽ صحيح رخ ۾ هر روزهنڪڏجي
.ندوڪ تائين هو خوشيَء سان پنھنجو رستو پورو ر آخندو،ڪ حاصل وڙورٿ

15.45 :6-21

 موت ۽ قبر تي پنھنجي فتح ۾ خدائي سائنس جو مظاهروارڪ طور تي ۽ آخرملڪ مرٽاسان جي ماس
اريٽڪوڇ دنيا جي گناهن، بيمارين ۽ موت کان يڄ انسانن جي روشنيَء الِء ۽ سمڪ. يسوع جو يوڪ

 اسان دشمن هئاسين، اسان کي خدا سان سندس فرزند جيهنڏ جهن،ڪڏ ته: "جيوٿالِء هو. پولس لکي 
 سان، اسان کي هن جي زندگيڻيٿ صلح ري،ڪ وڻ ويو، گھيوڪ جي ]ظاهري[ موت سان صلح موت

ڻرڪ. ظلم الھايوڳ پوِء هن پنھنجي شاگردن سان ينھنڏ يٽ کان ڻرڪبچائي ويندي." سندس الش دفن 
 ويا هئا.يٿ امڪ ۾ ناڻائڪ قبر ۾ امر سچ ۽ محبت کي لڪوارا ه

 آهي، ۽ خدايوڇڏ ائيٽ کي هرٿمسيح انسان جي اميد ۽ ايمان جي دروازي تان پ جالل از آن خداوند است،
۾ زندگي جي وحي ۽ مظاهري ذريعي، انھن کي انسان جي روحاني خيال ۽ هن جي خدائي اصول،

 تائين پھچايو آهي.ائيڙجھڪ طور تي هنڪمحبت سان مم

ڏينهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا
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اهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر ڏينھن دعا ڪري: "توهان جي بادشاهي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناهن کان منھن
ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀني ماڻھون جي محبت کي متاثر ڪري ، ۽ انھن تي حڪومت ڪري!

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِء هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن±±ه ئي ص±±رف ذاتي لگ±±اڳ ، م±±ادر چ±±رچ جي ميم±±برن جي مقص±±دن ي±±ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس±±دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناهه کي هالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س±±ڀني ب±±راين ک±±ان نج±±ات ملي ، پيش±±نگوئي ڪ±±رڻ ، قض±±ا

ڪرڻ ، مذمت ڪرڻ ، صالح ڏيڻ ، متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد ج±±و ف±±رض هون±±دو ت±±ه هُ±و روزان±ه ج±±ارحيت واري ذه±ني تج±±ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رهبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف±±رض کي وس±ارڻ ۽

هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو ، - ۽ انص±اف ڪي±و ي±ا م±ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي.
ڪئي ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،6

_____________________
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