
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،6 جون 

آهي ڙندڪ پيدا ۽ سبب ئي ڪه صرف خدا – موضوع

.2021، 6 آچر، جون

صرفه   — مضمون پيدا     ڪخدا سبب آهي ڙندڪ۽ئي

14: 139زبور   جو متن:نڊگول

 ۽ حيرانيَء سان بنايو ويو آهي ، حيرت آهيڪ جو مون کي خوفنااالِءڇ. ندسڪ”مان تنهنجي تعريف 
.وٿ يڻ ؛ ۽ منهنجو روح صحيح طرح امڪتوهان جا 

11 ، 10: 61يسعياه :ڻهڙجوابدار پ
19 ، 18: 32يرمياه 

 ته هن مون کيڻاڪاڇ. ينداٿ ، منهنجي روح خدا تي خوش يندوٿ خوش وڻمان خداوند سان گه 10
ڻنجات جو لباس پهچايو آهي ، هن مون کي صداقت جي چادر اوڑهائي آهي ، دولہا پنهنجو پا

 کي پنهنجي زيورن سان سينگاريو آهي.ڻ ، ۽ جيئن دلہن پاوٿکي زيور سان سينگاري 

 ۽اليڪ نييانڳ قومن جي انيڀ خداوند خدا سريڪ. تنهنيٿ يڇڏي ڪ جو زمين زمين کي االِءڇ 11
.ائيندوڻصلح جو سبب ب

نيٻ جي ارنٻ جي بداخالقي کي پنهنجي نڏاڏ ، ۽ انهن کان بعد ۾ ابن ئيڪتو هزارن کان شفقت  18
 جو خداوند ، سندس نالو آهي ،رڪ ، زبردست ۽ زبردست خداوند ، لشوڏ: ووٿ يانڏ۾ بدلو 

 طريقن تي کليل آهن:نيڀ ته توهان جي اکين جا انسانن جي سوڇ: مڪ ۽ زبردست يڏصالح ۾ و19
 کي پنهنجي طريقن جي مطابق ۽ پنهنجي عمل جي ميوي موجب.ڪهر 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 نڙپها

 آهي.هيلٺسان 
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سبق جو خطبو

بائبل

 )جي طرف:( ،26-24 ، 21 ، 18 ، 16 )جي طرف؛( ، 14 ، 12 ، 10 ، 4 ، 3 ، 1: 1پيدائش .1
.(1 )جي طرف 31 ، 30 ، 27

.يوڪشروعات ۾ خدا آسمان ۽ زمين کي پيدا 1

: ۽ اتي روشني هئي.يڏ يٿ۽ خدا چيو ، روشن 3

 هو.۽ خدا اونداهيَء کان نور ورهايو.وٺ ، اهو سوڏٺ۽ خدا نور کي 4

 ته اهووڏٺ ، خدا ۽ يوڏ کي سڊ هن سمنيڻجاڏ جي گيڻ زمين؛ ۽ پايوڏ زمين کي سڪ۽ خدا خش10
 هو.وٺس

جٻ ميوو ، جنهن جو ڙ ۽ انجيم کانپوِء پوکيندي ، ۽ رنديٽوٻ يڙي ، جڪ۽ زمين زمين مان 12
 ته چو آهي.وڏٺ ، ۽ خدا وڏٺپنهنجي ذات ۾ هو ، خدا کان 

 کي رات کان جداينهنڏ الِء ڻرڪ۽ خدا چيو ، روشنين جي آسمان جي روشنين کي روشن 14
.يوڏ ڻرڪ

 روشنيون ، ۽ راتڪيڌ الِء وڻرڪ مرانيڪ تي حينهنڏ. اهيونٺ روشنيون يونڏ وهٻ۽ خدا 16
.ايوڻ بڻ روشنيون: هن تارن کي پٽ الِء گهڻرڪ مرانيڪجو ح

 تهوڏٺ: ۽ خدا ڻ الِء ، ۽ اونداهين کان روشنيَء کي ورهائڻرڪ ومتڪ ۽ رات تي حينهنڏ۽ 18
 هو.وٺاهو س

يڻ آهي ، جنهن مان پاندوڪ تڪ حراڪ جاندار کي ، جيڀ ۽ سيونڪ پيدا يونڏ۽ خدا عظيم کي21
 ته چو آهي.وڏٺ آهي ، هر قسم جا ۽ هر قسم جا چهرا هن جي قسم جا. ۽ خدا يوڌ وتيڳ اوڻگه

ڻ۽ خدا چيو ، زمين کي پنهنجي جان ، مال ۽ مخلوق ۽ وري جان وارو جانور ۽ هن جي قسم پو24
. ۽ ائين هو.وٿ يڻکان پوِء ، هن 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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اڪ۽ خدا پنهنجي قسم جي زمين مان جانور ۽ پنهنجن قسم جي جانورن کي ۽ هر انهيَء شيِء جي25
 ته چو آهي.وڏٺ ۽ خدا ايوڻ آهي پنهنجو قسم بنديڪزمين تي چرپر 

.يوڏ ۾ لڪ۽ خدا چيو ته ، اچو ته انسان کي پنهنجي ش26

 ؛ نر ۽ايوڻ ، خدا جي تصوير ۾ هن کيس بيوڪ ۾ پيدا لڪ خدا انسان کي پنهنجي شريڪتنهن27
.اهياٺمادي کيس 

ريڪ يونڙ زمين تي ريڪ۽ زمين جي هر جانور کي ، ۽ هوا جي هر پکي ۽ هر شيَء کي جي30
: ۽ اهو ائين هو.نيڏ کي گوشت الِء يٽوٻ ، جتي زندگي آهي ، مون هر گوشت جي وٿ

 هو.وٺ ، اهو تمام سسيڏ هو ، ۽ ، اهيوٺ هن وڪ جيوڏٺ۽ خدا هر شي کي 31

10 ، 1: 11يسعياه .2

:نديڌ مان ونڙ ، ۽ شاخ پنهنجي پارنديڪي نڪ ڻ۽ يساي جي تري مان ر1

لٺ الِء بييڙ جهييڪڙ جي ههنڻ ماوڪ هوندو ، جيٽ جيسي جو رووڪڙ ۾ هينهنڏ۽ انهيَء 10
 گهرجي: ۽ سندس آرام شاندار هوندو.ڻولهڳرهندو. انهيَء الِء غير قومن کي 

18 )مليو( ، 17 )۽ عيسي( صرف ، 1: 4لوقا .3

۽ عيسي1

 هئي ،يڻ جي جاِء جتي اها لکيڌڻ لوليڳ… 17

اڪ آهي جينيڏ خوشخبري وڪڙ جو هن مون کي هاالِءڇخداوند جو روح مون تي آهي ، 18
 الِء ، قيدين کيڻيڏ آهي زخمي دل کي شفا ليوڪ ؛ هن مون کي موياريڏغريبن کي خوشخبري 

 جيڻرڪ جي الِء آزاد ڻيڏ ، انهن کي آزادي ڻرڪ کي اکين تي روانو نڌ ، ۽ انڻيارڏنجات 
الِء ،

24 ، 23: 4متي .4

 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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 گليلن بابت گهريائين ، پنهنجن عبادت خانن ۾ تعليم ۽ بادشاهت جي تبليغ جي تبليغنيڀ۽ عيسٰي س23
.ياريڏ جي هر قسم جي بيماري ۽ هر قسم جي مرض جي شفا هنڻ ، ۽ مائيڪ

يڪ آيا جييٺ وانهنڏ هنڻ۽ هن جي شهرت سي شام ۾ هلي وئي: ۽ اهي هن کي تمام بيمار ما 24
 هئا ، ۽ اهي جن کيڏ شيطانن سان گيڪ ويا هئا ، ۽ اهي جييڻمختلف بيماريون ۽ عذاب ک

.نيڏ هئا ، ۽ اهي جن کي پيري هئي. ۽ هن انهن کي شفا ڪينٽل

25-18: 9متي .5

 آيو ، ۽ هن جي عبادتمرانڪ خاص حڪ ، اتي هسڏ ، وڏٺ انهنڏ ڻ هن انهن شين کي پاهنڏج18
 هن تي وجهي ، ۽ٿ آهي: پر اچي ۽ پنهنجو هيڪ مري چيڻ هايَءڌ چيو ، ”منهنجي نديڪ

هوَء زنده رهندي.

 ، ۽ پوِء پنهنجي شاگردن کي.يانٺ ، ۽ ان جي پيوٿ۽ عيسٰي ا19

 سالن جي رت جو مسئلو هو ، هن جي پويان آئي ، ۽ هنارهنٻ اڪ عورت ، جيڪ ، هسوڏ۽ ، 20
:ايوڇڪ کي يٽجي لباس جي چو

 سگهان ، مانيڇڪ مان هن جي لباس کي هنڪڏ ، جييٿ اندر چوي ڻهن چيو ته هوَء پا21
 هوندس.ملڪم

. توهان جي ايمانيُءٿ اٺ ، سيَءڌ تہ ، چيائين وڏٺريو ، ۽ جنهن مهل هن کي  پر عيسٰي مهر کي22
 وئي.ئيڪ ملڪ کان مڪالڪ آهي. ۽ عورت انهي يوڇڏ ائيڻتوهان کي سو ب

 روانونديڪ ڙ کي گوهنڻ ۽ ماينڊ ۽ منائينڏٺ جي گهر ۾ آيو ۽ مڪ۽ جنهن مهل عيسٰي حا23
.يوڪ

يڻ هيڻ. ۽ انهن کيس گولي هيٿ مري نه مرجي ، پر سمهي وتهڇ: يوڏهن کين چيو ته ، جاِء 24
.اڌکا

رڪ ، ۽ نويائينڪڙ کان پٿ ويهي رهيو ، هو اندر ويو ، ۽ هن کي هيئنڪ يانڳ کي اهنڻپر ما25
.يٿا

18-16 ، 9 ، 8 ، 6: 4 ينسٿورڪ 6.2

 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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يوٿ ، اسان جي دلين ۾ روشن وٿ ئيڏ مڪ جو حڻرڪ روشن اهرٻ اونداهي کان وڪخدا جو ، جي6
 جي الِء حضرت عيسٰي مسيح جي مقابلي ۾.ڻرڪآهي ، خدا جي جالل جي علم کي روشن 

 پريشاني ناهي ؛ اسان پريشان آهيون ، پر نااميد ناهيانڃاسان هر طرف پريشاني آهيون ، ا8

 ويو ؛يوڪ ، پر تباهه نه اليوڇ اٺ ويو آهي ؛ هييوڇڏ نه يلوڪ ، پر ايوڪظلم 9

 پر پوِء بهوٿ ماري هوڻ ؛ پر اسان جو ظاهري ماريونڪ اٿ اسان بيچ نريڪ سببن جي نڪ16
.يڃ ويوٿ نئون ينهنڏ ينهونڏاسان جو اندرئين انسان کي 

 لمحي الِء ، اسان الِء جالل جي تمامڪ آهي ، پر هوڪ الِء ، جيليفڪاسان جي نور جي ت17
.وٿ ريڪ مڪ ۽ دائمي وزن جي الِء يڻگه

 
ڻ ، پر نظر نه اچسونڏ اٿ ويو آهي انهن جي نظر سان نه وڏٺ شين کي اسان يڪ ته جيهنڏج18

 ويون آهن سي دائمي آهن.يونڏٺ شيون نه يڪواريون شيون آهن: پر جي

48: 5متي .7

 آهي.ملڪ آسمان ۾ آهي ، موڪ ، جئين توهان جو پيُء جييوٿ ملڪ تون مريڪتنهن48

سائنس ۽ صحت

1.85 :30-32

 به نقصهنڪڏ پر يٿ الهائيڳ سان ڻ ته سچائي پاوٿ يڻ ، اوٿ يڻ کي ،انهيٻعظيم استاد سبب ۽ اثر 
 پهچائي.يٿکي ن

2.518 :24-6

 هو. ۽ شام ۽وٺ ، اهو تمام سسيڏ هو ، ۽ ، ايوڻ هن کي بوڪ جيوڏٺ ڀ۽ خدا اهو س 31: 1پيدائش 
 هو.ينهنڏ هينڇصبح جو 

 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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 کي الزمي طورنيڀ ، ۽ سوٿ ريڪ ۽ ان جو اظهار وٿ کي سمجهي نيڀخدائي اصول ، يا روح ، س
ابهڪ شيَء الِء نئون ناهي. اڪ آهي. املڪ گهرجي ، جيتري خدائي اصول ڻتي ايترو ئي پورو هئ

 هميشه الِء پنهنجن خيالنوڪ ، جيڪ سگهي ، هر شيَء جو ليکيٿ يٿشيِء دائمي ذهن الِء ناول ن
 تهڻاڪاڇ ، وٿ سگهي يٿ يئنڪ صورت ۾ يٻ مان مطمئن هو. هو مڪ. ديوتا پنهنجي ئيٿکان آگاهه 

 هئي.ڌ ، واڌ جي وامتڪروحاني تخليق ان جي المحدود خود ساخته ۽ فتوٰي واري ح

30( -ڀ )س24: 3.472

 آهي ،وٺ آهي هو س  ندوڪ هو پيدا وڪ ۽ دائمي. جيٿسموري حقيقت خدا ۽ سندس تخليق ۾ آهي ، هم
 گناه  ه ، بيم  اري ي  ا م  وت جي اص  ل حقيقت اه  ا ئيريڪ  . ان وٿ يڻا ڀ آهي ساهيندوٺ وڪ۽ هو جي

 ، جيس  تائين خ  داي  ونٿ نڪ حقيقتون انسان کي حقيقي ، غل  ط عقي  دو معل  وم اڪ حقيقت آهي جييڇڙب
 ته اهي خدا جو نه آهن.ڻاڪاڇ. اهي سچا نه آهن ، ايوڪ چهرو لهنجوپن

4.286 :21-26

 ۽ ابدي آهن ، مادو ۽ زندگي آهن. مادي ۽ عارضي سوچون انسان آهن ، غلطيَءاملڪخدا جا خيال 
اٿ خدائي سبب نڪ ئي سبب آهي ، اهي هوڪڙ کان خدا ، روح ، ههنڏ ، ۽ جيونٿ نڪکي شامل 

رکن. دنياوي ۽ مادي وري روح جي تخليق ناهن. اهي آهن پر روحاني ۽ ابدي جو جعلي.

5.239 :23-32

 آهي ۽ جسم جي هراهيندوٺ آهي. اهو مادي تصورات ٽ سييلٿمتهل دماغ انساني مقصدن جي تسليم 
 آهي.ٿ آهي ، عمل همندوڌ وتيڳ عمل االئي دماغ کان اهنڪڏ آهي. جيندوڪ عمل کي پيدا رارڪت

 آهي ۽ گناهه ، بيماري ، موت ۾ارڪ ، اهو بيوٿ ذهن کان اچي ڙندڪ اهو بدن کي خراب هنڪڏجي
مالڪ ناهن. عمده دماغ لڌ به چشمي يا نديَء ۾ رهنڪڏ متضاد ذريعا هٻ. اهي وٿ يڃ ويٿختم 

 ، جن مانوٿ ليڪ مشابهتون مويڳ ته خدا دماغ آهي. نامناسب فاني ذهن پنهنجون ساوڇ ، وٿ ليڪمو
 باطل آهي.ڀ چيو ، ”سهوڻعقلمند ما

6.243 :25-18

. زندگيَء ج  وونهيڪ احساس وبهڪ غلطي جو شعور ناهي هوندو. محبت ۾ نفرت جو نهنڪسچ کي 
 ج  و ق  انون آهن ،ڻيٿ ش  يون وانگ  ر فن  ا ڀ ۾ س  ڻ تعلق ناهي. سچ ، زندگي ۽ محبت پاوبهڪموت سان 

 آهن.نداڪ جو اعالن نه نهنڪ ته اهي کان سواِء ڻاڪاڇ

. عيباٿ   نڪ سچائي تباه  ه يڪ ، گناهه ۽ موت زندگيَء جا ميوا نه آهن. اهي يرغمال آهن جيبيماري
 ه  وريڪ   جو جوهر آهي ، تنهننيڀ آهي ۽ سوٺ آهي. جيتري قدر خدا سندوڪ نه تڪ جي حرمالڪ
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 اها خرابي حقيقي ن  ه آهي ، پ  ر وهم ، غلطي ج  وريڪ. تنهنريڪ پيدا وٿاخالقي يا جسماني خرابي ن
. انهن جي بني  اد تي يس  وع زن  دگييٿ ريڪ   آهي. خدائي سائنس انهن عظيم حقيقتن کي ظاهر عجزوم

 هو.ندوڪ ۽ غلطي جي اطاعت نه ڊڻ ۾ لڪ به شنهنڪ به هنڪڏ ، يوڪجو مظاهرو 

 ،وٿ   يڃ ووڏٺ   بي  دل ۽ ق  بر جي وچ ۾ وڪ   تص  ورن کي جينيڀ اس  ان انس  ان جي پنهنجي س  هنڪڏجي
 هن کي گوش  تريم  ونڪ سگهي ها ۽ يٿ انسان ۾ رهي نيڪ گهرجي ها ته خوشي ۽ نيڻرڪحاصل 

: ”مسيح عيسى ۾ زندگي جي روح ج و ق  انون م  ون کي گناه  ه ۽وٿ ها. پر پولس لکي نڪکان محروم 
 آهي.“يوڪ آزادموت جي قانون کان 

 جي ق  انونن جي ت  ابع.ڻرڪين وانگر آهي ، - ضايع اڀ پيدائش ، پختگي ۽ زوال پذير جانورن ۽ انسان
ريڪ رهي ، اسان شايد هن تصور کي قبول يٽ انسان وجود جي پنهنجي ابتدائي مرحلي ۾ مهنڪڏجي

 انس ان ک انبه هنڪڏ وي  و. پ ر انس ان يٿ واپس انهنڏ پنهنجي اصلي حالت ارڪ ته هو آخراٿسگهون 
 هو.ونهڪ ٽ گهڪيڌ ۽ وڪيڌو

7.275 :10-19

 الِء ، توهان کي الزمي طور تي خدا کيڻ جي حقيقت ۽ ترتيب کي سمجهڻانهي جي سائنس ۾ هج
 ، ۽ خدا جايوڙ وانگر جوئيڪٻ. روح ، زندگي ، سچائي ، محبت ، هيڃ ويوڪ شروع ڻسمجهائ

.اٿ ، وجود ، امر ، سبب ، ۽ اثر خدا سان واسطو رکن متڪصحيفي ناال آهن. تمام مادي ، سمجهه ، ح
 دانشمندي آهيمتڪ خاصيتون آهن ، ال محدود خدائي اصول ، هميشه جو ابدي مظاهرو. نه حئياهي 

 زندگي زندگي ناهي پراڪ محبت پياري ناهي ، اڪ به سچ سچي ناهي ، وڪپر سندس دانشمند ؛ 
 آهي.ندوڪ خدا عطا وٺ ناهي ، پر سوٺديوان آهي ؛ س

8.205 :7-12

 زندگي ۾ هون  دي ، ۽ اه  و گناه  ه ، بيم  اري ، ۽ م  وت خ  دا ج  ون تخليق  ونهنڪڏ جي غلطي ڃڻآخر م
 سمجهندو ته معاملي ۾ نه عقل آهي ، زندگي ، ۽ نه احساس ، ۽هنڪڏ وينديون؟ اهو يٿآهن ، بي نقاب 

 مصيبتن جو پيداواري ذريعو آهي؟نيڀاهو مخالف  عقيدو س

9.207 :20-26

 ، ۽ ن  ه ئيوٿ   س  گهي يٿ سبب ک  ان اث  ر ئيٻ نهنڪ نه ئي ريڪ ئي عظيم سبب آهي. ان ڪصرف ه
. گناه ه ، بيم اري ،يڃ ن ه وتيڳ  انهي عظيم ۽ فق ط س بب ک ان ااڪ جييٿ سگهي يٿ حقيقت اڪ يڙاه

 س چ ،يڪ جي س ائنس س ان واس  طو آهي. اهي غلطي  ون آهن ، جيڻبيم اري ۽ م  وت ج  و تعل  ق ن ه هج
.اٿ نڪ غير موجودگي کي مشروط جيزندگي يا محبت 
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 حوالنتابيڪ ايدي طرفان رڪ ، مائي بيپيڪ آف ڊليڪ ڪ ِود بٿ ، سائنس ۽ هيلتابڪ ۽ مسيحي سائنس جي درسي نڙپها

 آهي.هيلٺسان 



صفحو 8
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،6 جون

آهي ڙندڪ پيدا ۽ سبب ئي ڪه صرف خدا – موضوع

10.200 :16-19

 هوندو ، ان ۾ ناقابلاملڪ ملڪ به مهنڪڏ سچائي ، اصل انسان هو ، ۽ يڏ جي سائنس ۾ وڻهج
 ۽ نهيٿ سگهي اهيٺ آهي ، اها نه سڪ انسان خدا جي تصوير ، عهنڪڏ جو جياالِءڇ نه آهي؛ ڪش

 ۽ خداپرست آهي.يڌ سڪتخريبي ، بل

11.276 :17-24

يٿ بند ڻيٿ موقعو وڪ ، اتي گناه ۽ موت جو يڃ ويوڪ خدا کي فقط دماغ ۽ زندگي تسليم هنڪڏجي
 جي برابر آهي ، جيئن ته اسان جو پيُء جنت ۾يئنڪ ڻيٿ املڪ ته اٿ ونڻ اسين سائنس ۾ اهنڏ. جيڃو

 امر ۽ پريانهنڏ ،       شين جي خيال وٿ يڃ ويٿ آهي ، خيال نئين ۽ صحتمند چئنلن ۾ تبديل املڪ
تائين مادي کان پري تائين انسان جي اصول ، جنهن ۾ هم آهنگي انسان شامل آهي.

12.476 :32-5

 جتي گنهگار انسانن کي گنهگار ظاهريوٿ کيس ظاهر وڪ ، جيوڏٺ انسان کي املڪعيسٰي سائنس ۾ 
 ، ۽ انسان جو اهو صحيحيڏٺ لڪ شيڳ خدا جي پنهنجي ساڙيندڏ اروٽڪوڇ انسان ۾ املڪ. هن يوڪ

 طرح عيسٰي سيکاريو ته خدا جي بادشاهت برقرار آهي ،يَءڙ هو. اهيندوڏنظارو بيمارن کي شفا 
 آهي.ڪ ۽ پاڪ پاهوڻ آهي ، ۽ اهو ماالمگيرع

13.205 :12-13

.ايوڻ ۽ ابدي بملڪ کي منيڀ ، ۽ سيوڪ کي پيدا نيڀخدا دماغ جي ذريعي س

 جو فرضينهنڏ

 طرفانديڊ ايسرڪميري با

روزانه دعا

: "توهان جي بادشاهيريڪ دعا ينهنڏاهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر 
 گناهن کان منهننيڀ ۽ سڻرڪاچي ؛" خدا جي سچائي ، زندگي ، ۽ محبتن جي رهنمائي مون ۾ قائم 

!ريڪ ومتڪ ، ۽ انهن تي حريڪ ماڻهون جي محبت کي متاثر نيڀ سالمڪ ۽ شايد توهان جو ڇڏ
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4 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچ  دستياب ، آر

 قاعدو ڪمقصد ۽ عملن الِء ه

 ، م  ادر چ  رچ جي ميم  برن جي مقص  دن ي  ا عملن کيڳنه ئي دش  مني ۽ ن  ه ئي ص  رف ذاتي لگا
 عيسائي سائنس  دانڪ ۽ هيٿ ريڪسائنس ۾ ، خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار   گهرجي.ڻرڪمتاثر 

 ۾ ، سچي برادري ، شفقت ۽ معافي ۾.ڻ ، گناهه کي هالئوٿ ريڪ اسيڪ سهولتن جي عيٺمحبت جي م
 ، قض  اڻرڪ   ب  راين ک  ان نج  ات ملي ، پيش  نگوئي نيڀ ته س  نڪهن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا 

 کان.ڻيٿ يا غلط طريقي سان متاثر ڻيٿ ، متاثر ڻيڏ ، صالح ڻرڪ ، مذمت ڻرڪ

1 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچ  دستياب ، آر

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
 ۽ڻ ، ۽ خدا جي ، پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي الِء پنهنجي ف رض کي وس ارريڪ کي دفاع ڻخالف پا

 ي  ا م ذمتيوڪ وين دو ، - ۽ انص  اف يوڪ سان هن جو فيصلو مڪهن جي  .يڃ ويوڪغفلت ۾ مبتال نه 
 ويندي.ئيڪ

6 شنڪ ، سي8 لڪيٽچرچ  دستياب ، آر

_____________________
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