
صفحو 1 سبق بائيبل الءِ آچر ،2023 ،8 جنوري 
وٽرامنڪس  – موضوع

.2023، 8آچر، جنوري 

وٽرامنڪس—   مضمون

21: 14 وحنای  گولڊن جو متن:

و،ٿ ريڪ مون سان پيار وڪ اھو اھو آھي جيو،ٿ ريڪ آھن، ۽ انھن تي عمل مڪ منھنجا حٽ"جنھن و
 ويندو."يوڪ اھو منھنجي پيء سان پيار و،ٿ ريڪ مون سان پيار وڪ۽ اھو جي

13-5: 2فلپين     جوابدار پڙهڻ:

 ھو.ڻ مسيح عيسٰي ۾ پوڪاھو ذھن توھان ۾ ھجي، جي5

 کي چوري نه سمجھيو:ڻيٿجنھن، خدا جي روپ ۾، خدا جي برابر 6

يوڪ ۾ يڙ جي جھھنڻ جو روپ ورتو، ۽ مارڪ نوسٿ ۽ مني،ڏ به شھرت نه اڪ کي ڻپر پا7
ويو:

 ۽ موت تائين فرمانبردار رھيو، حتييو،ڪ کي ذليل ڻ وانگر فيشن ۾ مليا، پاھوَءڻ ماڪ۽ ھ8
صليب جي موت تائين.

يٿ نالن کان منيڀ سوڪ آھي جينوڏ نالو وڪڙ آھي، ۽ کيس ھيوڪ کيس بلند ڻ خدا پريڪتنھن9
آھي.

 گھرجي، آسمان ۾ شيون، زمين ۾ شيون ۽ زمينڻائڪ کي جھنڏته يسوع جي نالي تي ھر گو10
 شيون؛انٺجي ھي

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

 آھي.ھيلٺسان 
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 تہ عيسٰي مسيح خداوند آھي، خدا پيُء جي جلوي الِء.ريڪ زبان اقرار ڪ۽ ھر ھ11
 منھنجيوڳ آھي، نه رئيڪ منھنجا پيارا، جيئن توھان ھميشه فرمانبرداري ري،ڪتنھن 12

مڪ سان پنھنجي نجات جو ڏڪڻ منھنجي غير موجودگي ۾، خوف ۽ يڻموجودگي ۾، پر ھا
.ريوڪ

 الِء.ڻرڪ ۽ ڻرڪ پنھنجي مرضيَء سان وٿ ريڪ مڪ توھان ۾ وڪجو اھو خدا آھي جياالِءڇ13

سبق جو خطبو

بائبل

8-6: 6 اڪمي.1

 ماناڇ ريان؟ڪ کي سجدو ڻ پايانڳ اچي ويندس، ۽ خدا جي ايانڳ طرح خداوند جي ايَءڙھڪ6
 ايندس؟ڏ سان گرينٻڪ سال جي ڪ ھ،ڏ قربانين سان گيلڙ سايانڳھن جي ا

 مان پنھنجياڇ ھزارن ندين جي تيل سان؟ ھنڏ سان، يا نڍ ھزارين ريندوٿ رب راضي اڇ7
 منھنجي جسم جو ميوو پنھنجي روح جي گناھ الِءري،ڪ کي پنھنجي گناھ جي اولڄپھرين 

يان؟ڏ
 گھرندو آھي، پر انصافاڇ آھي. ۽ خداوند توکان وٺ ساڇ ھو،ڻ آھي، اي مايکاريوڏھن توکي 8

 جي؟ڻ ۽ پنھنجي خدا سان عاجزي سان ھلڻرڪ رحم سان پيار ،ڻرڪ

23 :4 یمت.2

 بادشاھت جييندو،ڏخانن ۾ تعليم  گليل ۾ گھمندو رھيو، انھن جي عبادتيڄ۽ عيسٰي س23
 جي ھر قسم جي بيمارين ۽ ھر قسم جي بيمارينھنڻ رھيو، ۽ ماندوڪخوشخبريَء جي منادي 

 رھيو.يندوڏکي شفا 

16، 12-1: 5 یمت.3

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

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

 آھي.ھيلٺسان 
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۽ ھن پنھنجو وات کوليو ، ۽ انھن کي سيکاريو ، چيائين ،2

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

ساا آھن اھي جيڪي ماتم ڪن ٿا: االِءجو انھن کي تسلي ڏني ويندي.4

ساا آھن نيڪ ماڻھو: االِءجو اھي زمين جا وارث ٿيندا.5

ساا آھن اُھي جيڪي سچائيَء کان پوِء بکايل ۽ اايل آھن: االِءجو اھي .رجي ويندا.6

سا آھن اھي رحم ڪندڙ: االِءجو اھي رحم حاصل ڪندا.7

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

ساا آھن صلح ڪرائڻ وارا: االِءجو انھن کي سڏيو ويندو خدا جو اوالد.9

ساا آھن اھي جيڪي سچائيَء جي ڪري ستايا ويا آھن: انھن الِء آھي آسمان جي بادشاھت.10

اوھين ساا آھيو ، جڏھن ماڻھو اوھان کي گاريون ڏيندا ، ۽ اوھان کي ستائيندا ، ۽ چوندا ته توھان11
جي خالف ھر قسم جي برائي ڪوڙ ،الھائيندا ، منھنجي خاطر.

خوش ٿيو ، ۽ تمام گھڻو خوش ٿيو: االِء جو تنھنجو اجر آسمان ۾ وڏو آھي ، االِء جو اھي ستايا12
ويا ھئا اھي نبي جيڪي توھان کان ا ھئا.

 ۽ توھان جيسي،ڏ مڪ اڱ ته اھي توھان جا چيو،ڪ چميانڳ جي اھنڻتوھان جي روشني ما16
 آسمان ۾ آھي.وڪ جين،ڪ ڻپيء جي واکا

14-12، 8-5، 1: 10 یمت.4
 روحن جيڪ ھن انھن کي ناپاھنڏ تيو،ڏ سٽ وڻ شاگردن کي پاارھنٻ ھن پنھنجن ھنڏ۽ ج1

.ينڏ ۽ ھر قسم جي بيمارين ۽ ھر قسم جي بيمارين کي شفا ن،ڪڍ انھن کي ني،ڏخالف طاقت 

 ۽ سامرين جيوڃ ۾ نہ وٽ تہ ”غير قومن جي وانائينڏ مڪ ۽ کين حلياڪ عيسٰي موارھنٻاھي 5
.وڃ شھر ۾ نہ ونھنڪ

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

 آھي.ھيلٺسان 
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.وڃ وانھنڏ نڍ رايلڃپر بني اسرائيل جي گھر جي و6

 چوندا آھن ته آسمان جي بادشاھت ويجھي آھي.ريو،ڪ تبليغ و،ڃ۽ جيئن و7

 شيطانن کيريو،ڪ مئل کي جيئرو ريو،ڪ وارن کي صاف ھہڙوڪ يو،ڏبيمارن کي شفا 8
.يوڏ آھي، مفت ۾ يوڪ: مفت ۾ توھان حاصل وڪڍ

.ريوڪ ته ان کي سالم يوٿ گھر ۾ داخل ھنڏ۽ ج12
 اھو الئق نہ آھي، تہ پوِءھنڪڏ اچي، پر جيسٿ گھر الئق آھي، تنھنجو سالمتي مھنڪڏ۽ جي13

.يٽ موانھنڏتوھان جو سالمتي توھان 

 اوھين ان گھر ياھنڏ جي،ٻڌ الھيونڳ اوھان جون يڪ ۽ نندو،ڪ اوھان کي قبول نه وڪ۽ جي14
.وءڌ يٽ پنھنجي پيرن جي مرندا،ڪشھر مان ن

29-26، 20-17: 26 یمت.5

وٿ يڪٿ آيا ۽ چيائونس تہ ”تون ٽ تي شاگرد عيسٰي وينھنڏبيخميري مانيَء جي عيد جي پھرين 17
ريون؟ڪچاھين جو اسين تو الِء عيد فصح جي تياري 

 منھنجو وقت اچي پھتو آھي. مانو،ٿ ۽ چئو ته استاد چوي ٽ وھوَءڻ مايڙ اھڃفَقَاَل: شھر ۾ و18
.ندسڪ تنھنجي گھر ۾ عيد فصح ڏپنھنجي شاگردن سان گ

.يائونڪ ھو. ۽ عيد فصح تيار يوڪ جيئن عيسٰي کين مقرر يوڪ۽ شاگردن ائين 19

.وٺ ويڏ شاگردن سان گارھنٻ تہ ھو يٿ شام ھنڏ جيڻھا20

 ۽نائينڏ شاگردن کي يڙوٽ ۽ ئيڪ تڪ بريڻ اھي کائي رھيا ھئا تہ عيسٰي ماني کھنڏج26
 کائو. ھي منھنجو جسم آھي.و،ٺچيائين تہ و

 ان مان پيئو.ڀ ۽ چيائين تہ اوھين سنائينڏ ۽ کين يوڪ رڪ شيڻپوِء پيالو ک27

 ئي گناھن جي معافي الِءيترنڪ وڪجو اھو منھنجو رت آھي نئين عھد نامي جو، جياالِءڇ28
وھايو ويو آھي.

 تائينينھنڏ نه پيئندس انگورن جي ھن ميوي مان، ان يڻ مان ھاو،ٿ ايانٻڌپر مان توھان کي 29
 نئون پيئندس.ڏ آء پنھنجي پيء جي بادشاھت ۾ توھان سان گھنڏج

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

 آھي.ھيلٺسان 
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(،1 )اهي( )جي طرف 35، 33، 1: 27 یمت.6

 جونڻ جي بزرگن عيسٰي کي مارھنڻ ۽ مااھننڪ سردار نيڀ سھنڏ تيو،ٿ صبح ھنڏج1
:نيونڏصالحون 

 نالي جاِء تي پھتا، يعني کوپري جي جاِء،اٿ اھي گلگھنڏ۽ ج33

.ھيوڙ... انھن کيس صليب تي چا35

18، 17، 15، 14، 9: 16مرقس .7
 ھو ، ھو پھريون مري ويو ميگدلينيوٿ جو سوچي اينھنڏ عيسٰي ھفتي جي پھرين ھنڏ جيڻھا9

 ھئا.لياڇ ، جنھن مان کيس ست شيطان اانھنڏ

 ۽ دل جيفرڪ پنھنجي نٿ ، ۽ ماٿ کائين وڌ اھي کاھنڏ جيوٿ ظاھر ٽان کان پوِء ھو يارھن و14
 ھو.وڏٺ کان پوِء ٿڻ ھن کي ايڪ ته اھي انھن کي يقين نہ رکندا ھئا جيڻاڪاڇسختيَء سان ، 

.انھنڏ ھن جھان جي ھر مخلوق ريوڪ جھان سي دنيا ۾ ۽ تبليغ ڃ۽ اھو انھن کي چيو تہ ، و15

يڪ آھن. منھنجي نالي ۾ اھي شيطان ينداڻ ايمان آيڪ جينديونڳ ليانٺ۽ اھي نشانيون انھن جي پ17
 ؛الھائينداڳ سان ولينٻ. اھي نئين ينداڇڏ

 نہليفڪ تاڪ مئل شيِء پيئندا آھن ، ان کي انھن کي اڪ اھي ھنڪڏ ؛ ۽ جينداڻاھي ناگ ک18
.نداڪ رکندا ، ۽ وصولي ٿھوندي. اھي بيمارن تي ھ

53-50، 45: 24لوقا .8

پوِء ھن انھن جي سمجھہ کي کوليو، تہ جيئن اھي لکت کي سمجھن،45

.نائينڏ تڪ کين بريڻ کيٿ مٿ ويو ۽ پنھنجا ھيٺ وانھنڏعنياہ  بييٺ واھرٻپوِء ھو انھن کي 50

انھنڏ ويو، ۽ آسمان يٿ ھو انھن کان جدا يندو،ڏ تڪ ھو انھن کي برھنڏ گذريو، جيٿ۽ اھو 51
کنيو ويو.

 آيا:يٽ موانھنڏ خوشي سان يروشلم يڏ ۽ ويو،ڪ۽ اھي کيس سجدو 52

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

 آھي.ھيلٺسان 
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 رھيا. آمين.نداڪ ڻ ۽ واکاڻ ۾ ھميشه خدا جي واکالڪ۽ ھي53

سائنس ۽ صحت

1.4 :5-11

 ان تي اسان جو مناسب قرض،ڻرڪ ۽ ان جي مثال تي عمل ڻرڪ تي عمل منڪاسان جي آقا جي ح
 جو واحد قابل ثبوت آھي. ظاھري عبادت خودرگذارڪ الء اسان جي شمنڪ نيڀآھي ۽ ھن جي س

 ته ھن چيو آھي:ڻاڪاڇ ناھي، افيڪ الِء ڻرڪ جو اظھار رگذاريڪوفاداري ۽ دل جي ش
."ريوڪ تي عمل منڪ منھنجي حا،ٿ ريوڪ توھان مون سان پيار ھنڪڏ"جي

2.496 :5-8

 ذھنڪ ھ،ڻرڪ سائنس ۾ پھريون فرض آھي خدا جي فرمانبرداري رسچنڪتوھان سکندا سين ته 
.ڻرڪ وانگر پيار ڻ کي پائيٻ ۽ ،ڻرک

3.256 :19-27

 ۾،وليٻ جي تابڪ و،ڪ اھو جيري؟ڪ اسان جي فرمانبرداري جو مطالبو وڪ آھي جييرڪاھو 
وڪ آھي؛ ۽ ندوڪ جي وچ ۾ پنھنجي مرضي مطابق نڪ ۾، ۽ زمين جي رھارڪ"آسمان جي لش

"رين؟ڪ وٿ اڇ نه سگھندو، يا کيس چوندو، تون يڪ روٿبه سندس ھ

ڪ ناھي. خدا جو ھافيڪ يا جسماني ميالپ لڪ شابهڪ الِء ڻرڪ محبت جي نمائندگي المحدود
ريڪ وٿڌ. اھو عيسائيت جي روح کي وٿ يڃ ويٺ وانھنڏمحدود ۽ مادي احساس رسميت ۽ تنگيَء 

.وٿ

4.25 :13-21

يئنڪ ته جيئن اسان سمجھي سگھون ته ھي خدائي اصول يکاريو،ڏ يکاريوڏيسوع زندگيَء جو رستو 
. يسوع خدا جووٿ ريڪ ۽ موت تي فتح حاصل و،ٿ ريڪ آھي، غلطي کي ختم يندوڏبيمار کي شفا 

 روحاني ھئي. خدا جيٽ به انسان کان بھتر آھي جنھن جي اصليت گھنھنڪ يوڪمثال پيش 
 ھن جيريڪ. تنھن يوڪ روحاني طور تي ظاھر ڪيڌ کان ونيڀ سينٻ ھن ندي،ڪفرمانبرداري 

."ريوڪ تي عمل منڪ منھنجي حيو،ڪ توھان مون سان پيار ھنڪڏنصيحت جي قوت، "جي

5.27 :22-27

 جيمس بائبل مان صحيفايسينگڪاھو   ويو ھو.يوڪ سائنس چرچ ، آزاد طرفان تيار رسچنڪ ڊھن جو بائبل سبق پلين فيل
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ڊارڪ گھربل تاريخي رڪ پر صرف يارنھن ھليو،ڪ ئي وقت ستر شاگردن کي موڪيسوع ھ
 نالو نه آھي.وڪ جن جو ي،ٿ ريڪ شاگردن سان منسوب ينٻ سئو يٽ هٻ ويو. روايت کيس يڇڏ
 ته انھنڻاڪاڇ ويا يٿ ويا آھن." اھي فضل کان پري ياڊ چونوراٿ ويا آھن، پر ياڏ سيترائيڪ"

 جي ھدايت کي صحيح طور تي نه سمجھيو.رٽ به پنھنجي ماسھنڪڏ

6.242 :9-14 ،30-3

.وٿ يکاريڏ ئي رستو آھي، ھم آھنگي، ۽ مسيح خدائي سائنس ۾ اسان کي اھو رستو ڪ ھانھنڏآسمان 
اسيڪ خدا ۽ سندس عي،ڪ- نيڻ شعور نه ھئوڪ يوٻ آھي- زندگيَء جو ڻڻاڄ حقيقت نه اڪ يٻاھا 

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

 آھي، ۽ عيسائين کان اھويکاريندوڏ رستو رٽ ته اسان جو ماساٿ يکارينڏ سائنس جا انگ اکر خدائي
ائيڪ صرف پيشي جي بدران. اسان دنيا کان روحاني جاھليَء کي لنو،ڏ ھن وڪ جيوٿثبوت گھري 

ي جي مظاھري ۾ جھالت يا منافقت جي ذريعائيَءڱ به سائنس ۽ روحاني چھنڪڏ پر اسان ا،ٿسگھون 
.اٿ سگھون يٿ نه اميابڪ

 )جي طرف.(12-22: 7.31

 کي سچائي ۽ محبت جي شفا جي طاقتنڳ ۾ پھريون، ھن پنھنجي پوئلٽمسيحي فرضن جي لس
وڪ. اھو جيئرو مسيح آھي، عملي سچائي، جينيڏ اھميت نه ابهڪ جي رسمن کي ڻسيکاريو. ھن مر
 آھن. ھن جي قيمتينداڪ سندس پيروي يڪ الِء جينيڀ انھن سو،ٿ ائيڻ ۽ زندگي“ بٿڻيسوع کي ”جي ا

 -ا،ٿ جيستائين اسان ان کي سمجھون يان،ٺ - ھن جي مظاھري جي پندي،ڪ رمانبرداري جي فمنڪح
 سان بپتسماائيڪ آھيون، ھن جي پانداٺاسين ھن جي پيالي مان پيئندا آھيون، ھن جي ماني مان حصو و

 سمجھ ۾،ملڪ ويھندا، خدائي اصول جي مڏ ھن سان گنداسين،ڪ آھيون؛ ۽ آخر ۾ اسان آرام نداٺو
.وٿ ريڪ تي فتح موت وڪجي

8.32 :3-25

 جي ضرورت ھئي. ھن حلف جو الطينيڻرڪ سپاھي کي پنھنجي جنرل جي بيعت ڪقديم روم ۾ ھ
 قديمڪ آھي. يھودين ۾ اھو ھتلڪلفظ ساکرامنٹ ھو، ۽ اسان جو انگريزي لفظ ساکرامنٹ ان مان ن

 رومينھنٽ ڪرسڪ. پر يوئيڏ ھر مھمان کي شراب جو پيالو ڪ دعوت جي مالڪرواج ھو ته ھ
 ويو ۽يوڪ قائل موقعن تي استعمال وڪ اچي، ۽ نه ئي شراب ھئي، جيوٿ حلف جي ياد ۾ نه يسپاھي ج

 - اھو پيالو جنھن جيو،ٿ ريڪيھودي رسمن ۾، اسان جي رب جو پيالو. پيالو سندس تلخ تجربو ظاھر 
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 ھن خدائي فرمان جي مقدس فرمانبرداري ۾ڪيڻ جيتوي،ڃ ھئي شايد ھن کان گذري وئيڪھن دعا 
.يوڪسجدو 

ک        ھنڏج" ماني عيسٰي تہ ھئا رھيا کائي کي   يڙوٽ۽  ئيڪ تڪبر يڻاھي تہ   نائينڏشاگردن چيائين ۽
.   و،ٺو     . ک  پيالو پوِء آھي جسم منھنجو ھي کين   يوڪ رڪش يڻکائو س     نائينڏ۽ اوھين تہ چيائين ان ڀ۽

". پيئو  مان

 مقدسات ماني ۽ شراب جي استعمال تائينھنڪڏ ويو آھي، جييٿحقيقي احساس روحاني طور تي گم 
. اھا لغوي معنٰي ۾نيڏ ۽ کين ماني ئيڪ به عيسٰي دعا ھنڏ ھئا، تاڪمحدود آھي. شاگرد کائي چ

بيوقوف ھجي ھا. پر ان جي روحاني معني ۾، اھا قدرتي ۽ خوبصورت ھئي.

9.43 :21-4

 ته تلخيَء جو پيالو ھن پيتو. انساني قانون ھن جي مذمتڻاڪاڇ ويو يٿ اھونٿيسوع مظاھري ۾ م
 رھيو ھو. ھن جي دشمنن جي بربريت جي پھچريڪ ھئي، پر ھو خدائي سائنس جو مظاھرو ئيڪ

 رھيو ھو، ۽ اھو روحانيريڪ مڪ ۾ روحاني قانون تحت يڀڃڪڙ ھو مادي ۽ موت جي اھر،ٻکان 
 سائنساڪ گھرجي. يسوع جيڻيٿ برقرار رکيو. خدا کي ھر نقطي تي انسان تي غالب يقانون ھن ک

 مادي عقيدن تي فتح حاصلنيڀسيکاري ۽ جيئري رھي، ان کي زندگيَء، مادو ۽ ذھانت جي باري ۾ س
 غلطيون.ائيڻ گھڙندڌ عقيدن مان ونڙ گھرجي، ۽ اھڻرڪ

 گھرجي. سچائي ۽ زندگي کي الزمي طور تي غلطي ۽ موت تيڻرڪ کي نفرت تي فتح حاصل محبت
يان،ٺ احسان جي پو،ٿ کي تاج الِء رکي سگھجي نڊنڪ جو ڳ گھرجي، ان کان اڳڻفتح جي مھر ل

.يڃ ويوڪ ۽ وفادار خادم،" ۽ روح جي عظمت جو مظاھرو وٺ"شاباش، س

29-25 ،صرف 19: 10.35

 خدا سان روحاني رابطيڪ ھٽرسڪ آھي. ... اسان جو يوائيڪ غلطي کان پانيڀاسان جي بپتسما س
" سچ آھي. اسان جو پيالو صليب آھي. اسان جيو،ٿ ئيٿ آسمان مان نازل وڪآھي. اسان جي ماني، "جي

 کي ساراھيو.نڳ پيتو ۽ پنھنجي پوئلرٽشراب محبت جو الھام، مسودو اسان جي ماس

11.239 :16-22

 رکيل آھن ۽ جن کييڪٿ گھرجي ته اسان جا پيارا ڻ الء، اسان کي سکڻائڻاسان جي ترقي کي يقيني ب
 خدائي محبت اسان الِء ويجھو،ھنڪڏ آھيون. جينداڪاسين خدا جي طور تي تسليم ۽ فرمانبرداري 

 رھيو آھي. اھي شيونريڪ رھيو آھي، معاملو پوِء روح جي حوالي يٿ حقيقي ڪيڌپيارو ۽ و
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 اھو اسان جي نقطه نظر کياٿ ريونڪ اسان ظاھر وڪ ۽ روح جياٿ ريونڪ اسان جي تعاقب يڪيج
 رھيا آھيون.يٽ کاڇ ته اسان وٿ يکاريڏ ۽ و،ٿ ريڪظاھر 

12.37 :22-31

 حد تائين سچ ۽نھنڪ مرد ۽ عورت جو فرض ۽ استحقاق آھي، - ار،ٻ آھي، - ھا، اھو ھر نڪاھو مم
اٿ نڪ. عيسائي دعوٰي ڻرڪ جي مثال جي پيروي رٽزندگي، صحت ۽ تقدس جي مظاھري ذريعي ماس

مڪ آھي؟ اھي الزمي حنوڏ مڪ جيئن ھن حاٿ نڪ اھي ھن جي پيروي اڇ آھن، پر ڳته سندس پوئل
م  ريڪنھنت": وٻڌ جي     يو،ٿ ملڪتوھان پيء جو توھان م    وڪجيئن آھي ۾ !"ملڪآسمان اوھين" آھي 
و   يڄس ۾ تبليغ        و،ڃدنيا جي خوشخبري کي مخلوق ھر شفا"    !"ريوڪ۽ کي !"يوڏبيمار

ڏینهن جو فرض
ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا

اھو ھن چرچ جي ھر ميمبر 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!

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 ۽ ھڪ عيسائي سائنس±±دان متاثر ڪرڻ گھرجي.

محبت جي مٺي سھولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ، گناھه کي ھالئڻ ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.
ھن 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
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فرض جي خبرداري

اھو ھن چرچ جي ھر فرد ج±±و ف±±رض ھون±±دو ت±±ه ھُ±و روزان±ه ج±±ارحيت 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 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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