
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 مبرٽسيپ 
تیاصل  – موضوع

.2022، 25 مبرٽآچر، سيپ

تياصل—   مضمون

6: 4 ينٿرنڪ 2  گولڊن جو متن:

 آھي، تنھن اسان جي دلین ۾نوڏ مڪ جو حڻائڪجو خدا، جنھن روشنيَء کي اونداھيَء مان چماالِءڇ"
".ئيڏ آھي، انھيَء الِء تہ عیسٰي مسیح جي منھن ۾ خدا جي جلوي جي علم جي روشني ايوڪچم

15-9: 2 کورنتيان 1جوابدار پڙهڻ:

 جي دل ۾ داخلھوَءڻ يون آھن ، نھ ئي مانڪ يڪ يون آھن ، نڏپر جیئن لکیل آھي ، اکیون نه 9
.یونٿ نڪ کیس پیار يڪ آھن انھن الِء جییونڪ خدا تیار يڪ آھي ، اھي شیون جییوٿ

 آھي: االِء جو روح ھر شيء جي والیوڪ ظاھر انھنڏپر خدا انھن کي پنھنجي روح سان اسان 10
 ، ھائو ، خدا جون جھیون شیون.وٿ ريڪ

 ان ۾ آھي؟وڪ جون شیون ، سواِء انھيَء جي روح جي جیھوَءڻ مانھنڪ وٿ يڻ اھوڻا الِء ته ما11
 ، پر خدا جو روح.ھوڻ ماوڪ وٿ يڻايتري قدر جو خدا جون شیون ا

 خدا جو آھي. ته جیئنوڪ آھي ، دنیا جو روح نہ ، پر اھو روح جییوڪ اسان حاصل يڻھا12
 ويون آھن خدا جي طرفان.نیونڏ آزاديَء سان اسان کي يڪ انھن شین کي جیونڻاسان ا

 ، پريٿ جي دانائي سیکاري ھنڻ مايڪ ، انھن لفظن ۾ نہ جیاٿ شیون اسان الھايون يونڙھڪ13
.ڻرڪ. روحاني شین جو روحاني سان مقابلو وٿ روح سیکاري ڪ پايڪجی

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاھو   ويو ھو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھیلٺسان 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 مبرٽسيپ

تیاصل – موضوع

: االِءجو اھي انھيَء الِء بیوقوفي آھن:نڪ اٿ خدا جي روح جي شین کي قبول نھوڻپر قدرتي ما14
 اھي روحاني طور تي پرکیا ويا آھن.تہڻاڪ ، اوٿ سگھي يڻ اھو انھن کي ايڪن

ھوَءڻ مانھنڪ ئي ڻ ، ا تائین اھو پاوٿ ريڪ روحاني آھي سني شین جو فیصلو وڪپر اھو جی15
.وٿ ريڪجو فیصلو 

سبق جو خطبو

بائبل

17 :1 عقوبی.1

 جنھن سانو،ٿ اچي ٺ کان آھي ۽ روشني جي پيء کان ھیيٿ تحفو ماملڪ تحفو ۽ ھر وٺھر س1
.وڇ جو پاڻیرائڦ ناھي، نه ارڦیرڦ وبهڪ

23)عيسي(، 17 :4 یمت.2

جواالِءڇ ر،ڪ تہ توبھہ وڳ لڻ ۽ چویو،ڪ شروع ڻرڪ عیسٰي منادي يٺانھيَء وقت کان و17
آسمان واري بادشاھت ويجھي آھي.

 بادشاھت جييندو،ڏخانن ۾ تعلیم  گلیل ۾ گھمندو رھیو، انھن جي عبادتيڄ۽ عیسٰي س23
 جي ھر قسم جي بیمارين ۽ ھر قسم جي بیمارينھنڻ رھیو، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي منادي 

 رھیو.يندوڏکي شفا 

45-43، 20، 8، 3-1: 5متی .3
۽ ماڻھن کي ڏسي ، ھو ھڪڙي جبل ڏانھن ويو ۽ جڏھن ھو لٿو ، تڏھن سندس شاگرد وٽس آيا.1

۽ ھن پنھنجو وات کولیو ، ۽ انھن کي سیکاريو ، چیائین ،2

ساا آھن غريب روح ۾: االِء جو انھن جي آھي بادشاھت آسمان. 3

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاھو   ويو ھو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھیلٺسان 



صفحو 3 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 مبرٽسيپ 
تیاصل  – موضوع

ساا آھن پاڪ دل وارا: االِءجو اھي خدا کي ڏسندا.8

ڇاالِء جو مان توھان کي چوان ٿو ته ، سواِء توھان جي صداقت ڪالئینس ۽ فريسيَء جي20
راستي کان وڌي وڃي ، توھان ڪنھن به صورت ۾ جنت جي بادشاھت ۾ داخل نہ ٿیندا.

 ۽ پنھنجي دشمن کانر،ڪ سان پیار يسريڙ آھي ته اھو چیو ويو آھي، تون پنھنجي پاوٻڌتوھان 43
.رڪنفرت 

يڪ جیيوڏ تڪ انھن کي برريو،ڪ پنھنجن دشمنن سان پیار و،ٿ ايانٻڌپر مان توھان کي 44
 ۽ انھن الء دعاا،ٿ نڪ توھان کان نفرت يڪ جیريوڪ وٺ انھن سان سا،ٿ نڪتوھان کي لعنت 

 جي باوجود، ۽ توھان کي ايذائیندا آھن.ڻرڪ توھان کي استعمال يڪ جیريوڪ

جو ھو پنھنجو سجاالِءڇ آسمان ۾ آھي، وڪ جیوڃ ويٿ ارٻانھيَء الِء تہ اوھین پنھنجي پيُء جا 45
 ۽ بي انصافن تي.نڪ نیوٿ ليڪ تي، ۽ مینھن موائيَءڱ برائيَء ۽ چوٿ ريڀا

33، 32(، دیري )بگ25، 21-19: 6متی .4

نداڀڃ ۽ جتي چور ا،ٿ ینٿ ۽ مورچا خراب اڏیڪ جتي ريو،ڪ نه ڏپنھنجي الِء خزانو زمین تي گ19
.اٿ نڪ۽ چوري 

اٿ ۽ جتي چور نه ا،ٿ نڪ نه زنگ خراب اڏیڪ آسمان ۾، جتي نه ريوڪ ڏ الِء خزانو گڻپر پا20
.نڪ چوري يڪ ۽ ننڀڃ

 ته جتي توھان جو خزانو آھي، اتي توھان جي دل به ھوندي.ڻاڪاڇ21

تنھنڪري آءاوھان کي چوان ٿو ، پنھنجي زندگيَء بابت ڪجھہ خیال نه ڪريو ، جیڪو توھان 25
کاڌو پیئندؤ يا ڇا پیئندؤ نه اڃا تائین توھان جي جسم الِء ، جیڪو توھان تي لڳايو وڃي. ڇا

زندگي گوشت کان وڌيڪ ۽ جسم کان وڌيڪ لباس نه آھي؟

يڻاڄجو اوھان جو آسماني پيُء االِءڇ:( آھن  ولینديونڳ شیون غیر قومون ڀ ته اھي سڻاڪاڇ)32
 شین جي ضرورت آھي.نيڀ تہ اوھان کي انھن سوٿ

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاھو   ويو ھو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھیلٺسان 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 مبرٽسيپ

تیاصل – موضوع

 شیونڀ. ۽ اھي سريوڪ والڳپر اوھین پھريائین خدا جي بادشاھت ۽ سندس سچائيَء جي 33
 وينديون.یونڪتوھان ۾ شامل 

13، 10-5: 8متی .5

 تہیائینڪ ٿ آيو ۽ منسٽ صوبیدار ووڪڙ ھھنڏ تیو،ٿ ۾ داخل فرناحومڪ عیسٰي ھنڏج5

 ويو آھي، سخت عذابیوٽ فالج جي بیمار گھر ۾ لیرڪ منھنجو نو،ڪ اي منھنجا مالو،ڳ لڻ۽ چو6
۾.

.يندسڏ۽ عیسٰي کیس چیو تہ آٌء اچي کیس شفا 7

 اچین، پرانٺ ھیتڇ تہ خداوند، آٌء انھيَء الئق نہ آھیان جو تون منھنجي نوڏصوبیدار جواب 8
 ويندو.يٿ لوڀ وڱ چرڪ تہ منھنجو نورڪ الھڳ وڳر

 سپاھي آھن، ۽ مانانٺ آھي، ۽ منھنجي ھیٺ اختیار ھیوڪ آھیان جیھوڻ ماوڪڙجو مان ھاالِءڇ9
رڪ. ۽ منھنجي نووٿ کي، اچو، ۽ ھو اچي ئيٻ. ۽ وٿ يڃ ۽ ھو و،ڃ وو،ٿ کي چوان ھوَءڻھن ما

.وٿ ريڪ ۽ ھو اھو ر،ڪکي، ھي 

 تہايانٻڌ وٿ عجب ۾ پئجي ويو ۽ انھن کي چیائین تہ آٌء اوھان کي سچ ھنڏ توٻڌ عیسٰي اھو ھنڏج10
.ونھيڪ جو بني اسرائیل ۾ ونھي،ڪ ايمان وڏمون کي ايترو و

یوڪ. ۽ جیئن تو ايمان آندو آھي، تیئن ئي تو سان ڃ و،ڃتنھن تي عیسٰي صوبیدار کي چیو تہ و13
 ويو.يٿ ۾ شفا ڪالڪ ئي ڻ پارڪ. ۽ سندس نويڃو

5-1: 18متی .6

یرڪ وڏ کان وڀ آيا ۽ چیائونس تہ ”آسمان واري بادشاھت ۾ سٽ وقت شاگرد عیسٰي وئيڳسا1
آھي؟

 ۽ کیس انھن جي وچ ۾ بیھاريو ،يوڏ سڏ گسڻ ار ساوڙ نن وڪڙ۽ عیسٰي ھ2

 ،یوٿ ، جیستائین اوھین بدلجي وو ۽ نن ارن وانگر نہ وٿ مان توکي ايان ڪ۽ چیائین ، بیش3
.ینداٿاوھین آسمان جي بادشاھت ۾ داخل نه 

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاھو   ويو ھو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھیلٺسان 



صفحو 5 سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 مبرٽسيپ 
تیاصل  – موضوع

 ، اھو ئي آسمان جي بادشاھت ۾ سندوڪ وانگر عاجز يڙ کي ھن نن ڻ بہ پاوڪ جیريڪتنھن4
 آھي.وڏکان و

.وٿ ريڪ نن ار منھنجي نالي تي مون کي قبول وڙ اھوڪڙ ھندوڪ حاصل وڪ۽ جی5

21، 20: 17لوقا .7

 گھرجي� ، ھن انھن کيڻ خدا جي بادشاھت اچھنڏ ويو ، جیوڪ ھو فريسین کان مطالبو ھنڏ۽ ج20
 اچي.يٿ ۽ چیو ، خدا جي بادشاھت مشاھدي سان ننوڏجواب 

 ، خدا جي بادشاھي توھان جي اندر آھي.وڇ! يا ، اتي! ٺنه ته اھي چوندا ته ، ھتي ھی21

8)جيئن(، 7(، 3 )جي طرف5، 1: 10متی .8

 روحن جيڪ ھن انھن کي ناپاھنڏ تيو،ڏ سٽ وڻ شاگردن کي پاارھنٻ ھن پنھنجن ھنڏ۽ ج1
.ينڏ ۽ ھر قسم جي بیمارين ۽ ھر قسم جي بیمارين کي شفا ن،ڪڍ انھن کي ني،ڏخالف طاقت 

 ۽ سامرين جيوڃ ۾ نہ وٽ تہ ”غیر قومن جي وانائینڏ مڪ ۽ کین حلیاڪ عیسٰي موارھنٻاھي 5
.وڃ شھر ۾ نہ ونھنڪ

 چوندا آھن ته آسمان جي بادشاھت ويجھي آھي.ريو،ڪ تبلیغ و،ڃ جیئن و…7

 شیطانن کيريو،ڪ مئل کي جیئرو ريو،ڪ وارن کي صاف ھہڙوڪ يو،ڏبیمارن کي شفا 8
.يوڏ آھي، مفت ۾ یوڪ: مفت ۾ توھان حاصل وڪڍ

39-37، 35، 28: 8 روميون.9

 خدا سان پیاريڪ الِء جیائيڱ انھن الِء چیونٿ نڪ مڪ جيڏ شیون گڀ ته ساٿ ونڻاڄ۽ اسین 28
 ويا آھن.ياڏ سندس مقصد موجب سيڪ انھن الِء جیا،ٿ نڪ

 ياار،ڏڪ مصیبت، يا مصیبت، يا ظلم، يا اڇ ندو؟ڪ اسان کي مسیح جي محبت کان جدا یرڪ35
ننگي، يا خطرو، يا تلوار؟

 جیمس بائبل مان صحیفايسينگڪاھو   ويو ھو.یوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تیار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلین فیل
 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بیپيڪ آف ڊلیڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ ھیلتابڪ ۽ مسیحي سائنس جي درسي نڙپھا

 آھي.ھیلٺسان 



صفحو 6
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2022 ،25 مبرٽسيپ

تیاصل – موضوع

 آھیون ان جي ذريعي جنھن اسان سان پیارڪيڌ شین ۾ اسان فاتحن کان ونيڀ انھن سه،ڪبل37
.یوڪ

ومتون،ڪ حيڪ ن،ڪ مالئيڪ زندگي، نيڪ موت، نيڪجو مون کي يقین آھي تہ ناالِءڇ38
 شیون،ڙ اينديڪ موجود شیون، نيڪ طاقتون، نيڪن

ريڪ مخلوق، اسان کي خدا جي پیار کان جدا يٻ اڪ يڪ نائي،ٽ کويڪ اونچائي، نيڪن39
 اسان جي خداوند عیسٰي مسیح ۾ آھي.وڪسگھندي، جی

سائنس ۽ صحت

1.587 :25-27

 خدائي اصول جي ذريعي؛ روحانیت؛ خوشي روح جوومتڪ ح؛ڄجنت. ھم آھنگي؛ روح جي را
ماحول.

2.291 :13-18

 ظھور ھم آھنگئيڀ خدائي حالت آھي، جنھن ۾ ذھن جا سڪ عالئقو نه آھي، پر دماغ جي ھوڪجنت 
 به صداقت نه آھي، پراڪ ته اتي گناھه نه آھي ۽ انسان کي ملیو آھي ته پنھنجي ڻاڪاڇ۽ الفاني آھن، 

.وٿ چوي تابڪ جیئنقبضي ۾ آھي "رب جي ذھن" 

3.242 :9-14

يکاريڏ ئي رستو آھي، ھم آھنگي، ۽ مسیح خدائي سائنس ۾ اسان کي اھو رستو ڪ ھانھنڏآسمان 
 خدا ۽ سندسي،ڪ- نیڻ شعور نه ھجوبهڪ یوٻ آھي- زندگيَء جو ڻڻاڄ حقیقت نه اڪ يٻ. اھا وٿ

.ڻیٿ انھونٿ کان سواِء، ۽ احساسن جي نام نھاد درد ۽ خوشي کان ماسيڪع

4.275 :10-24

 الِء، توھان کي خدا جي حساب سان شروعڻ جي حقیقت ۽ ترتیب کي سمجھڻان جي سائنس ۾ ھج
 جي حیثیت سانڪ حقیقت ۾ آھي. روح، زندگي، سچائي، پیار، ھجھهڪ ڀ گھرجي� ته جیئن سڻرڪ

 وجود، امر، سبب ۽ اثر خدا سان تعلق رکنمت،ڪ مادو، عقل، حڀ ناال آھن. ستابيڪ - ۽ خدا جا ،ڏگ
 به دانائي نه آھي پراڪ. اھي ھن جون صفتون آھن، المحدود خدائي اصول، محبت جي ابدي مظھر. اٿ

 بهاڪ سچائي سچ نه آھي، نه پیار پیارو آھي، نه زندگي زندگي آھي پر خدا. ابهڪ مت؛ڪسندس ح
.وٿ ريڪ خدا عطا وٺ نه آھي، پر سائيڱچ
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 دماغڀ ته سيٿ يکاريڏ واضح طور ي،ٿ ئيٿ مابعد الطبعیات، جیئن روحاني سمجھه تي نازل خدائي
 موجودگي،ڀ طاقت، سڀآھي، ۽ اھو دماغ خدا آھي، قادر مطلق ، سموري موجودگي ، علم ، - يعني س

 حقیقت ۾ ذھن جو مظھر آھي.ڀ سريڪ سائنس. ان ڀس

10( -يٺ )کان و7: 5.339

 کينيڀ سیلوڪ به گنجائش ناھي. خدا، روح، ااڪ جي ڙ آھي، ان جي ابتجھهڪ ڀجیئن ته خدا س
 جي برخالف، غیر حقیقي آھي، ۽ خداائيڱ برائي، چريڪ. تنھن يوڏ سوٺ ۽ ان کي سیو،ڪپیدا 

 سگھي.يٿجي پیداوار نه 

6.130 :9-14

 مطابقت ۾ آھي، خدائي اصول، -ملڪ غیر دانشمندي آھي ته حقیقت خدا سان مڻرڪ ڪاھو ش
وڇ - يندو،ڇڏ ريڪ کي ختم رارڪ تنيڀ ته، سيڃ ویوڪ سمجھي ۽ ظاھر ھنڏ سائنس، جھنڪڏجی

 ۽وٺ ته سوٿ ئيٿ ته ھن بنیاد مان اھو معلوم ڻاڪاڇ آھي ته خدا قادر مطلق آھي؛ یوڪته توھان تسلیم 
 اتفاقن ۾ تمام طاقت آھي.يٺمان جي 

7.323 :24-6

 گناھن ۽نيڀ سو،ٿ ريڦ فتح جي قبر کي و،ٿ ئيڏخدا جو سچو خیال زندگي ۽ پیار جي صحیح سمجھ 
.وٿ ريڪ ذھن آھن، ۽ موت کي تباھه یاٻ ته وٿ يڻوھم کي ک

وڍڙ ننا،ڃ ويا آھن. اھو سچ جو "ایاڪ ويا آھن جیترا محسوس اڏٺ سائنس جا اثر ايترو نه رسچنڪ
 رھیا آھیون، يا اسان انيڙ کان منھن موڻ. اسان يا ته ان چووٿ ريڪ کي بیان ڻ پاوڪآواز" آھي جی

ي کي نئین الِءڻ جي خواھش ۽ پراڻیٿ جي حیثیت ۾ ارٻ يڍ رھیا آھیون. ننيٿ رھیا آھیون ۽ بلند يٻڌکي 
 جي خوشي ۽ انھن کيڇڏڻ سوچ. غلط نشانن کي ڙندڪ جي خواھش، ترقي يافته خیال کي قبول ڇڏڻ

. احساس ۽ نفس جيوٿ ريڪ ۾ مدد ڻرڪ جي خوشي، - ھي مزاج حتمي ھم آھنگي کي تیز ڻیٿغائب 
."سنداڏ ته اھي خدا کي ڻاڪاڇ وارا آھن دل ۾ خالص، تڪصفائي ترقي جو ثبوت آھي. "بر

8.322 :26-5

لھيٿ اسان کي ک،ڏ اسان جون مايوسیون ۽ التعداد ڏمادي زندگيَء ۾ عقیدت جا تیز تجربا ۽ ان سان گ
ڻ آھن. پوِء اسان زندگي کي االئي سائنس ۾ سکينداڇڏ يڙ موانھنڏ انھنٻ وانگر خدائي محبت جي ارنٻ

 جي خواھشچ سو؟ٿ سگھین وليڳ سان خدا کي ڻولھڳ تون اڇ. ان عمل کان سواِء، ”اٿ ريونڪشروع 
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 سائنس جي سمجھه جيرسچنڪ شايد ھوڻ کان. ماڻ کي غلطي کان بچائڻ آسان آھي پنھنجي پاڻرڪ
 جي قابل نهڻرڪ جي حقیقتن کي حاصل ڻرڪ سائنس مان حاصل رسچنڪ ۾ ھجن، پر اھي والڳ

 تي مشتمل آھي ته ھر قسم جيوششڪ ان وڙ کان سواِء. ھي جھیڻرڪ وششڪھوندا، انھن الِء 
 شعور نه ھجي.وڪ یوٻ کان سواِء ائيَءڱ ۽ چيڃ ونوڏ يڇڏغلطيَء کي 

9.122 :1-7

رارڪ ۽ ائین ئي تو،ٿ ريڪ حقیقي سائنس جي وجود کي رد ريڪ ثرڪجسماني حواس جو ثبوت ا
 پر؛ڻرڪ واري طاقت کي تفويض ڻرڪ - گناھه، بیماري ۽ موت کي ظاھر و،ٿ ريڪ پیدا ڄجو را

 کييڊنٽڪزندگيَء جون عظیم حقیقتون، صحیح طور تي سمجھیون ويون آھن، غلطین جي ھن 
نڪ ۽ آسمان جي بادشاھي کي ظاھر ا،ٿ نڪ شاھدن جي مخالفت� نڙوڪ ي انھن جي،ٿ ئيڏ ستڪش
.مرانيڪ يعني زمین تي ھمراھيَء جي حقیقي� حیون،ٿ

10.248 :12-4

ريڪ رخ انھنڏ لڊ الِء سنگ مرمر کان پنھنجي ماڻرڪمجسمي ساز پنھنجي تصور کي پورو 
 ۽ چیزنگ سوچ.ھیلٺ رھیا آھیون، ريڪ مڪ تي لینڪ مجسما آھیون، مختلف شڀ. اسان سوٿ

 توھان فانياڇ اھو عیب، خوشي، غم، گناھه، مصیبت آھي؟ اڇ آھي؟ اڇ لڊ ماڳفاني ذھن کان ا
 ۾مڪ رھیا آھیو؟ پوِء توھان پنھنجي ريڪ پیدا یھرٻ توھان ان کي اڇ ي؟ آھیوڪ کي قبول لڊما

 انسانن کاننيڀ توھان ساڇ ويا آھیو. يٿ کان پريشان لینڪ شڪشیطاني مجسمي سازن ۽ خوفنا
 رکندي آھي. نتیجویانڳ آھي؟ دنیا ان کي مسلسل توھان جي نظرن جي اوٻڌناقص نموني بابت نه 

 کيمڪ توھان جي زندگي جي ،ڻرڪ نمونن جي پیروي ینٺاھو آھي ته توھان ذمیوار آھیو انھن ھی
 جي خرابي.لڊ ۽ معاملي جي ماوڪ خاوئليڪ الء ڻ ۽ توھان جي تجربي ۾ اپنائ،ڻرڪمحدود 

 گھرجي، ۽ پوِء انڻیرائڦ الِء، اسان کي پھرين پنھنجي نظر صحیح طرف ڻرڪ جو ازالو ان
 گھرجي،ڻسڏ گھرجي� ۽ انھن کي مسلسل ڻاھٺ نموني رپورڀ ۾ ڻ گھرجي. اسان کي سوچڻطرف ھل

ي،ڪ. اچو ته خودغرضي، نیاھینداسینٺ به نه ھنڪڏيا اسان انھن کي عظیم ۽ عظیم زندگي ۾ 
 ۽ گناھه،ن،ڪ ڄ تقدس، محبت - آسمان جي بادشاھي - اسان جي اندر را،رحم، انصاف، صحت

 ويندا.يٿ غائب ارڪ ويندا جیستائین اھي آخرجيٽبیماري ۽ موت گھ

 جن جي بنیاد تي عقل جي شاھدييون،ڏ يڇڏ نظرين کي نيڀ سريون،ڪ ته سائنس کي قبول اچو
وڪڙ خدا، ھوڪڙ ھٽ ۽ پوِء اچو ته اسان ويون؛ڏ يڇڏ نظرين کي ڪیانڀ نمونن ۽ ملڪآھي، نام

.ريونڪ پنھنجي شانداريت جا نمونا پیدا مل،ڪ موڪڙدماغ، ۽ اھو ھ

25 )جيئن( - 20 : 11.339
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 آھي، تیئن اسان جانوڏ روحاني خیال کي جنم ڪيڌ وڪ روم جي تصوف ديوتا جي ھافرڪجیئن ته 
 جیستائین محدود کي المحدود، بیماري کي صحت، گناھها،ٿ ينڏمادي نظريا به روحاني نظرين کي جنم 

 ”زمین تي. ، جیئن آسمان ۾ آھي."يٿ ۽ خدا جي بادشاھت اچي ائي،ڪکي پا

12.202 :17-23

 تهڻاڪاڇ خدا جي بادشاھي زمین تي ايندي. ھنڏ ويندا، جنداڌ بدران وڻجٽ گھينھنڏاسان جي حج جا 
 ۽ زمیني تجربو غلطي جي حد ۽ سچ جيو،ٿ يڃ ويٺ وانھنڏسچو رستو موت جي بدران زندگي 

.وٿ ئيڏ مرانيڪ زمین تي حيڄ جنھن ۾ خدا انسان کي سو،ٿ ريڪالمحدود صالحیتن کي ظاھر 

13.573 :29-2

.ینديٿ صورت ۾ ضرور ظاھر نھنڪ نه نھنڪ ته وجود جي اھا حقیقت وڇ ،ڙکوئیندڏ پیارا ،ٺدل و
ريو،ڪ يسوع جي لفظن کي ياد ھو،ڙ توھان ھي پھنڏ ويندا. جوئيڌ ھاڙوڳ ڀ ۽ سیندو،ٿ درد نه ڪيڌو

 آھي.انڪ موجوده امڪ ھي روحاني شعور ھريڪ"خدا جي بادشاھت توھان جي اندر آھي." تنھن 

ڏینهن جو فرض
میري باڪسر ايڊدي طرفان�

روزانه دعا

اھو ھن چرچ جي ھر میمبر جو فرض ھوندو ته ھر ڏينھن دعا ڪري: "توھان جي بادشاھي
اچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رھنمائي مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناھن کان منھن
ڇڏ ۽ شايد توھان جو ڪالم سڀني ماڻھون جي محبت کي متاثر ڪري ، ۽ انھن تي حڪومت ڪري!

آرٽیڪل     ، دستیاب سیڪشن   8چرچ ،4

مقصد ۽ عملن الِء هڪ قاعدو

نه ئي دشمني ۽ ن��ه ئي ص��رف ذاتي لگ��اڳ ، م��ادر چ��رچ� جي میم��برن جي مقص��دن ي��ا عملن کي
سائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻھو کي ئي اختیار ڪري ٿي ۽ ھڪ عیسائي سائنس��دان متاثر ڪرڻ گھرجي.
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محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
ھن چرچ جا میمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س��ڀني ب��راين ک��ان نج��ات ملي ، پیش��نگوئي ڪ��رڻ ، قض��ا

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

آرٽیڪل     ، دستیاب سیڪشن   8چرچ ،1

فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد ج�و ف�رض ھون�دو ت��ه ھُ�و روزان�ه ج��ارحیت واري ذھ�ني تج�ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري ، ۽ خدا جي ، پنھنجي رھبر ۽ ماڻھويت جي الِء پنھنجي ف��رض کي وس��ارڻ ۽

ھن جي ڪم سان ھن جو فیصلو ڪیو ويندو ، - ۽ انص�اف ڪی�و ي�ا م�ذمت غفلت ۾ مبتال نه ڪیو وڃي.
ڪئي ويندي.

آرٽیڪل     ، دستیاب سیڪشن   8چرچ ،6

_____________________
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