
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،9 وبرڪٽآ 
آهن؟ حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن  – موضوع

.2022، 9 وبرڪٽآچر، آ

گناهن جي بيماري ۽ موت حقيقي آهن؟—   مضمون

28: 12 امثال  گولڊن جو متن:

 ۾ زندگي آهي، ۽ ان جي رستي ۾ موت ناهي."ٽ"صداقت جي وا

18-14، 1: 118زبور جوابدار پڙهڻ:

تہ سندس رحمت هميشہ الِء قائمڻاڪاڇ آهي، وڱجو اهو چاالِءڇ ر؛ڪ رڪاي رب جو ش1
رهندي.

 ويو آهي.جيڻرب منهنجي طاقت ۽ گيت آهي، ۽ منهنجو نجات ب14

ندوڪ بهادريَء سان ٿ هوڄخوشيَء ۽ نجات جو آواز صالحن جي خيمن ۾ آهي: رب جو سا15
آهي.

 آهي.ندوڪ بهادريَء سان ٿ هوڄ بلند آهي: رب جو ساٿ هوڄرب جو سا16

.ندسڪ کي بيان مڪمان نه مرندس، پر جيئرو، ۽ خداوند جي 17

 آهي.يوڪ آهي، پر هن مون کي موت جي حوالي نه نوڏرب مون کي سخت عذاب 18

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 2
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سبق جو خطبو

بائبل

22-20، 12-10، 8-1: 103زبور .1

ڪ منهنجي اندر آهي، تنهن جي پاجههڪ يڪ ۽ جير،ڪ ڻاي منهنجا جان، خداوند جي واکا1
نالي کي ساراهيو.

 فائدا نه وساريو.ڀ ۽ سندس سر،ڪ ڻاي منهنجا جان، خداوند جي واکا2

 بيمارين کي شفانيڀ توهان جي سوڪ. جيوٿ ريڪ کي معاف نڇڙ بنيڀ توهان جي سوڪجي3
.يندوڏ

 توهان کي پيار ۽ نرم رحم سان تاجوڪ. جيوٿ توهان جي زندگي کي تباهي کان بچائي وڪجي4
.وٿ ئيڏ

 تنهنجي جوانيَء کي عقابريڪ. تنهنوٿ ريڪ شين سان پورو ينٺ تنهنجي وات کي سوڪجي5
.يڃ ويوڪوانگر تازو 

.وٿ ريڪ مظلومن الِء انصاف ۽ انصاف نيڀخداوند س6

.انهنڏ هن جا عمل بني اسرائيلن يو،ڪ ظاهر انهنڏهن پنهنجي طريقن کي موسي 7

 آهي.وڻرب مهربان ۽ رحمدل آهي، غضب ۾ سست، ۽ رحم ۾ تمام گه8

 اسان کي اسان جي گناهنيڪ آهي؛ ۽ نيوڪهن اسان جي گناهن کان پوء اسان سان معاملو نه 10
.نوڏجي مطابق بدلو 

 هنيڪ آهي، تيئن ئي هن جي رحم انهن تي آهي جياهونٿ ته جيئن آسمان زمين کان مڻاڪاڇ11
.اٿ نڊڄکان 

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،9 وبرڪٽآ 
آهن؟ حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن  – موضوع

 آهن.يونڪ دور وهونڏ آهي، تيئن هن اسان کان اسان جون رڀجيترو پري اولهه کان او12

 سندسيڪ طاقت ۾ زبردست آهن، جييڪ جي،ڪ اي سندس مالئريو،ڪ ڻخدا جي واکا20
 آهن.نداٻڌ جي آواز کي المڪ آهن، سندس نداڪ تي عمل منڪح

 هن جييڪ. اوهين هن جا وزير، جيريوڪ ڻ خداوند جي واکار،ڪ سندس لشيئيڀاوهين س21
.ريوڪمرضيَء سان 

 تي: اي منهنجا روح، ربهنڳ جنيڀ سندس بادشاهت جي سمڪ ڀرب کي ساراهيو، سندس س22
.رڪ ڻجي واکا

36-33، 23(، ماني )سل22: 8 بادشاهن> 2.1

 ۽و،ٺ بييانڳ جماعت جي حضور ۾ خداوند جي قربان گاہ جي انيڀسليمان بني اسرائيل جي س22
:ايوڌ وانهنڏ کي آسمان نٿپنهنجن ه

ٺ آسمان ۾ يا هييٿ مونهي،ڪ خدا وڪ وڙ۽ چيائين تہ اي خداوند بني اسرائيل جو خدا، تو جه23
 پنهنجي دليانڳ تنهنجي ايڪ جيو،ٿ ريڪ سان واعدو ۽ رحم انهنٻ تنهنجي وڪزمين تي، جي

سان هلندا آهن.

تہ انهن توهان جيڻاڪاڇ ويندو، يوڌڪ يانڳ تنهنجي قوم بني اسرائيل کي دشمن جي اهنڏج33
 ۽ دعا گهرندا،ندا،ڪ ايندا، ۽ تنهنجي نالي جو اقرار يٽ موانهنڏ آهي، ۽ توهان يوڪخالف گناه 

۽ توهان کي هن گهر ۾ دعا گهرندا:

ڪ ۽ انهن کي انهيَء ملر،ڪ ۽ پنهنجي قوم بني اسرائيل جا گناه معاف ،ٻڌپوِء تون آسمان ۾ 34
 آهي.نوڏ کي نڏاڏ تو سندن ابن وڪ جييوڻ واپس آانهنڏ

 آهي.يوڪتہ انهن تنهنجي خالف گناه ڻاڪاڇ ونهي،ڪ آسمان بند آهي، ۽ مينهن هنڏج35
 ۽ پنهنجن گناهن کانن،ڪ ۽ تنهنجي نالي جو اقرار ن،ڪ دعا انهنڏ هڳ اهي هن جهنڪڏجي

:ينڏ ليفڪ تون انهن کي تهنڏ جرن،ڦ

 ته تونرڪ ۽ پنهنجي قوم بني اسرائيل جا گناهہ معاف انهنٻ ۽ پنهنجن اِءٻڌپوِء تون آسمان ۾ 36
اڪ گهرجي، ۽ پنهنجي زمين تي مينهن وساِء، جيڻ سيکارين جنهن تي کين هلٽ وايٺانهن کي س

 آهي.نيڏتو پنهنجي قوم کي ورثي ۾ 

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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آهن؟ حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن – موضوع

17-11: 13لوقا .3
هڏ جو روح هو، ۽ گمزوريڪ سالن جي هنڙ عورت هئي، جنهن کي اريڪڙ اتي هس،ڏ... 11

 نہ سگهيو.يڻ کيٿ کي مڻ بہ طرح پانهنڪ رهيو هو، ۽ يڪجه

 چيائين تہ اي عورت، تون پنهنجي مرضيَءيڏ سٽ وڻ کيس پاهنڏ تو،ڏٺ عيسٰي هن کي هنڏج12
 آهين.ايلڇڏکان 

.يڳ لڻرڪ ڻ ويئي، ۽ خدا جي واکايٿ يڌ رکيا: ۽ هوَء فوري طور سسٿ مٿ۽ هن پنهنجا ه13

يوڪ لوڀ وڱ چينهنڏجو عيسٰي سبت جي االِءڇ نو،ڏ ۾ جواب ڙاوڪ مڪخاني جي حا عبادتهنڏت14
 انهن ۾ريڪ گهرجي، تنهنڻرڪ مڪ کي هنڻ آهن جن ۾ ماينهنڏ هڇ کي چيو تہ هنڻهو ۽ ما
. ينهنڏ نہ. ينهنڏ پر سبت جي يو،ٿ لوڀ وڱاچو ۽ چ

يڍڳ پنهنجا ينهنڏ سبت جي وڪ توهان مان هر اڇ تہ اي منافق، نوڏ خداوند هن کي جواب هنڏت15
ي؟ٺ ووٿ الِء نہ ڻيڏ يڻ تان الهي کيس پايڍيا گاديَء کي و

 سالن کان،نٺ هي ااڇ هو، يوڪ هوندي، جنهن کي شيطان قيد يَءڌ اها عورت، ابراهيم جي اڇ۽ 16
ائجي؟�ڇڏ انهيَء بندهن مان ينهنڏسبت جي 

ياٿ خوش هوڻ ماڀ: ۽ سياٿ مخالف� شرمسار ڀ سندس سهنڏ تيون،ڪ الهيونڳ هن اهي هنڏ۽ ج17
 هئا.ياڪ هن يڪ الِء جيمنڪ شاندار نيڀانهن س

5-1: 2 یوحنا 4.1

. ۽ريوڪ انهيَء الِء تہ اوهين گناهہ نہ و،ٿ لکان انهنڏ هي شيون آٌء اوهان ار،ٻ اڍڙمنهنجا نن1
 يسوع مسيح،ڏ آهي پيء سان گيلڪ ووڪڙ هٽ اسان وو،ٿ ريڪ گناهہ هوڻ ماوڪ هنڪڏجي

صالح آهي:

 دنيا جي گناهن الءيڄ اسان جي الء، پر سوڳ آهي: ۽ نه رفاروڪ۽ اهو اسان جي گناهن جو 2
.ڻپ

نداڪ تي عمل منڪ اسين سندس حهنڪڏ جيا،ٿ ونڻاڄ ته اسان کيس اٿ ونڻاڄ۽ هتي اسان 3
آهيون.

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،9 وبرڪٽآ 
آهن؟ حقيقي موت ۽ بيماري جي گناهن  – موضوع

 آهي ۽وڙوڪ سو ري،ڪ وٿ تي عمل نہ منڪ ۽ سندس حوٿ انڻاڃ تہ آٌء کيس سوٿ چوي وڪجي4
.ونهيڪسچ پچ هن ۾ 

 آهي: هيَء اساناملڪ ان ۾ سچ پچ خدا جي محبت و،ٿ ريڪ تي عمل المڪ پنهنجي وڪپر جي5
 آهيون.سٿکي خبر آهي ته اسين م

7 )مان( -1: 21وحي .5

 ته پهريون آسمان ۽ پهرين زمين گذري ويا. ۽ڻاڪاڇ: يڏٺ نئون آسمان ۽ نئين زمين ڪمون ه1
 نه هو.ڊ سمنڪيڌاتي و

مون جان پاڪ شهر کي ڏسي ، نئون يروشلم ، خدا کان آسمان مان نڪرندي ڏٺو ويو ، هڪ2
تيار ڪيل دلہن کي پنهنجي مڙس الِء سينگاريو ويو.

۽ مون آسمان مان هڪڙو وڏو آواز ٻڌو ، چئي ، خدا جو خيمو ماڻهن سان آهي ، ۽ هو انهن سان3
گڏ رهندو ، ۽ اهي ان جا ماڻهو هوندا ، ۽ خدا پاڻ انهن سان گڏ هوندو ، ۽ انهن جو خدا هوندو.

۽ خدا انهن جي اکين مان سڀ آنسو ختم ڪندو ۽ اتي وڌيڪ موت نه ٿيندو ، نه غم ، نه روئڻ ،4
۽ نه وري وڌيڪ ڏک ٿيندو ، ڇاڪاڻ ته اڳئين شيون گذري وينديون آهن.

۽ اهو جيڪو تخت تي ويٺو چيائين ، ڏسو ، مون سڀني شين کي نئون بنايو. ۽ هن مون کي چيو ،5
لکو: ڇاڪاڻ ته اهي لفظ سچا ۽ وفادار آهن.

۽ هن مون کي چيو ، اهو ٿي چڪو آهي. مان الفا ۽ اوميگا ، شروعات ۽ آخرڪار آهيان. مان6
ان کي ڏيندس جيڪو آزاد طور تي زندگي جي پاڻيَء جي چشمي جي تري ۾ آهي.

جيڪو غالب اچي ٿو سڀڪنهن شيء جو وارث ٿيندو. ۽ مان هن جو خدا هوندس ۽ هو منهنجو7
پٽ هوندو.

سائنس ۽ صحت

1.99 :23-29

 ۽ خودمختاري آهن،يزگيڪ جن جا مظهر صحت، پارا،ڪسچي روحانيت جا پُرسکون، مضبوط وه
ڪ گهرجي، جيستائين مادي وجود جي عقيدن کي هڻرڪ مضبوط ڪيڌانهن کي انساني تجربي کي و

 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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. االئي روح جي سائنسي مظاهري ۽ خدا جيوٿ ئيڏ ۽ گناهه، بيماري ۽ موت ي،ڃ ووڏٺگنجي مسلط نه 
.ههڳ انسان الِء دائمي جاملڪروحاني، 

2.248 :26-32

 گهرجي، يا اسان انهن کي عظيمڻسڏ گهرجي� ۽ انهن کي مسلسل ڻاهٺ نموني رپورڀ ۾ ڻاسان کي سوچ
 رحم، انصاف، صحت، تقدس،ي،ڪ. اچو ته خودغرضي، نياهينداسينٺ به نه هنڪڏ۽ عظيم زندگي ۾ 

 وينداجيٽ ۽ گناهه، بيماري ۽ موت گهن،ڪ ڄمحبت - آسمان جي بادشاهي - اسان جي اندر را
 ويندا.يٿ غائب ارڪ اهي آخرينجيستائ

3.166 :23-32

ثرڪ نااميد باطل اامي،ڪ ۾ ناڻرڪجسمانيات ۽ حفظان صحت جي تعميل ذريعي صحت بحال 
. االئيوٿ ريڪ رخ انهنڏ ۽ ان جي انتها تي ۽ صرف آخري طريقي سان، خدا و،ٿ يڇڏ ريڪ

 رجوعانهنڏ آهي، يا هو پهريان دماغ ٽدماغ ۾ باطل جو عقيدو منشيات، هوا ۽ ورزش کان گه
هنڏ ويو آهي؛ پر جيوڪ طبي نظامن جي معاملي سان تسليم ثرڪ کي ان ها. طاقت جي توازريڪ

 انسان کي هموارهنڏ تو،ٿ ريڪ کي تسليم يڪدماغ آخر ۾ گناهه، بيماري ۽ موت تي پنهنجي مال
.وٿ ئيٿ۽ الفاني معلوم 

4.317 :16-23

 ته هن جيڻاڪاڇ ته اها روحاني آهي ۽ وڇ نه آهي ٽ به لحاظ کان گهنهنڪانسان جي انفراديت 
 حقيقي،ڪيڌزندگي مادي جي رحم تي نه آهي. هن جي روحاني انفراديت جي سمجهه انسان کي و

.وٿ ائيڻ جي قابل بڻرڪ ۽ هن کي گناهه، بيماري ۽ موت کي فتح ي،ٿ ائيڻ مضبوط بڪيڌسچائي ۾ و
يو،ڪ پيش يانڳ کان پوء پنهنجي شاگردن جي اڻيٿ کي قبر مان جيئرو ڻ پارٽ ۽ ماسهارڻ پالجياسان 

 هو.يوڪ پيار ڳ تي سانحي کان الوريڪ عيسي آهي جنهن کي يوڳ ساوڪڙه

24 )عيسي( - 15: 5.494

 طرح غلطيءڙ روح جي المحدود قابليت، اهڏوگڏ ۽ گامي،ڪ جسمانيت جي نايوڪيسوع ظاهر 
.يٿ ريڪ ۾ مدد ڻولڳ ۽ خدا جي سائنس ۾ حفاظت ڀڄڻانساني احساس کي پنهنجي عقيدي کان 

 پر گناهه،و؛ٿ ريڪ مڪ الء ڻرڪدليل، صحيح هدايت، جسماني احساس جي غلطين کي درست 
( جيستائيناٿ ۾ خواب جا تجربا به حقيقي نظر اچن ڊبيماري ۽ موت حقيقي نظر ايندا )جيئن ته نن

 حقيقت سان سندن وهم کيڙندٽٽ ڻسائنس انسان جي دائمي هم آهنگي جي سائنسي وجود جي ا
.يڇڏ يڙوٽ

6.429 :31-11

 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 نڙپها
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 به موتهنڪڏ هو ري،ڪ تي عمل ڻ منهنجي چوهوڻ ماوڪ هنڪڏ(، "جي51: 8يسوع چيو )يوحنا 
 واقعن تينيڀ." اهو بيان صرف روحاني زندگي تائين محدود ناهي، پر وجود جي سسندوڏکي نه 

. فاني ذهن کيڻرڪ ۽ مئلن کي جيئرو ڻيڏ وارن کي شفا ڻ مريو،ڪمشتمل آهي. يسوع اهو ظاهر 
 گهرجي، ۽ امر مردانگي، مسيحڻرڪ کي پنهنجي عملن سان بند ڻ گهرجي، پاٺڻ ووغلطي سان حص

 گهرجي� ۽ مادي جي بدران روح تي آرامڻائڌ. ايمان کي پنهنجي حدن کي ويندوٿجو مثالي، ظاهر 
 ته هويندو،ڏ يڇڏ انسان موت ۾ پنهنجو عقيدو هنڏ گهرجي. جڻرڪ پنهنجي بنياد کي مضبوط نديڪ

. بيماري ۽ موت ۾ يقين، يقينن گناهه ۾ يقين،ندوڌ وتيڳ تيزيَء سان اڪيڌ وانهنڏ بتخدا، زندگي ۽ مح
.وٿ ريڪزندگي ۽ صحت جي حقيقي احساس کي بند 

7.543 :8-16

اٿ آهي. پنج جسماني حواس روح جي معرفت ناهرٻديوي سائنس ۾، مادي انسان خدا جي حضور کان 
 پوندو، جيستائينوڻ اچن، ۽ انهن کي خوابن جي دنيا ۾ رهاٿ سگهن. اهي هن جي حضور ۾ نه يٺو

 وهمڪ گناهن، بيماري ۽ موت سان، هنيڀ گهرجي� ته مادي زندگي، ان جي سڻانسانن کي اهو سمجه
 جنهن جي خالف خدائي سائنس تباهي جي جنگ ۾ مصروف آهي. وجود جي عظيم حقيقتن کي،آهي
 ويندو آهي.يوڪ کان خارج� نه ڙوڪ به هنڪڏ

8.395 :6-14

 گهرجي� جيئن ان تي اختيار آهي، روح کيڻالهائڳ کي بيماري سان ڙيندڏعظيم مثال وانگر، شفا 
 الء.ڻيڏ ۽ موت ۽ بيماري تي ان جي دعوي کي زور ڻرڪجسماني حواس جي غلط ثبوتن کي ماهر 

 جسماني ذهن تيڪ خدائي سائنس ههنڏ. جوٿ ريڪ جو عالج نهيٻ اصول گناهه ۽ بيماري يوڳسا
ريڪ ايمان کي تباهه نيڀ ۽ خدا تي ايمان گناهه ۽ شفا جي مادي طريقن ۾ سي،ٿايمان تي غالب اچي 

 ويندا.يٿ پوء گناهه، بيماري ۽ موت غائب و،ٿ

9.253 :9-17

 رهيو آهيان،يڻ مان توهان کي توهان جي خدائي حقن جي سمجهه ۾ آ،ڙهندڙمون کي اميد آهي، پيارا پ
 به سبب ناهيوڪ ته اٿ سوڏ توهان ا،ٿ هوڙ هم آهنگي، - ته جيئن توهان پنلڏتوهان جي جنت پاران 

 جي قابل؛ڻنائ طاقت ناهي. ( توهان کي بيمار يا گنهگار بوڪ جياهرٻ)غلطي، فاني، مادي احساس کان 
 رهيا آهيو. نام نهاد مادي احساس جيريڪ۽ مون کي اميد آهي ته توهان هن غلط احساس کي فتح 

 الء پنهنجي تعصب تي زورڻرڪ توهان گناهه، بيماري، يا موت جي عقيدي کي ختم ،ڻڻاڄ کي ڙوڪ
.اٿ سگهو ئيڏ
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10.572 :19-25

: -اٿ هونڙ ۾ اسين پ21:1وحي 

ه  زمين      ڪمون نئين ۽ آسمان گذري       ڻاڪاڇ: يڏٺنئون زمين پهرين ۽ آسمان پهريون ته
و.    اتي ۽ .ڊسمن ڪيڌويا هو   نه

 ويندو آهي،يوڏ تائين انساني تجربي ۾ انتقالي مرحلو نه گذريو هو جنهن کي موت ساڃ اڙندڪوحي 
 هئي.يڏٺ نئون آسمان ۽ نئين زمين ڪ ۾ ئي هڳپر هن ا

2( -یوحنا ٽ )سين19: 11.573

 هو، ۽ ان غلط احساس جي جاِء تيوڪ چيٿ جي آسمانن ۽ زمين جو جسماني احساس ختم وحناي ٽسين
 سگهيسيڏ اها موضوعي حالت جنهن سان هو نئين آسمان ۽ نئين زمين کي يو،ٿروحاني احساس پيدا 

ڪڍڻ آهي اهو نتيجو يٽارٿ جنهن ۾ حقيقت جي روحاني خيال ۽ شعور شامل آهي. هي آهي صحيفي او،ٿ
 الِء هن موجودہ حالت ۾، - ته اسان هوشهنڻ آهي، مايڪ چيٿ آهي، ۽ پڻاڃ سيڙ ته وجود جي اهالِء
 مسيحي سائنسملڪ ۽ درد جي خاتمي الِء. اها حقيقت آهي مکڏ موت، ي،ڻ سگهون، هتي ۽ هايٿ۾ 

 صورت ۾ ضرور ظاهرنهنڪ نه نهنڪ ته وجود جي اها حقيقت وڇ ک،ڏ پيارا ،ٺ. دل ويڳڪٿجي ا
 يسوع جي لفظن کي يادهو،ڙ توهان هي پهنڏ ويندا. جوئيڌ هاڙوڳ ڀ ۽ سيندو،ٿ درد نه ڪيڌ. وينديٿ

 موجودہڪ هي روحاني شعور هريڪ "خدا جي بادشاهت توهان جي اندر آهي." تنهن ريو،ڪ
 آهي.انڪام

ڏینهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان�

روزانه دعا

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

آرٽيڪل     ، دستياب سيڪشن   8چرچ ،4
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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 ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس��دان متاثر ڪرڻ گهرجي.

محبت جي مٺي سهولتن 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 ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي 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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