
صفحو 1
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،5 مبرٽسيپ 

انسان – موضوع

.2021، 5  مبرٽآچر، سيپ

انسان — مضمون

1: 133زبور  گولڊن جو متن:

"  وحدت ۾ رھن!جيڏ خوشگوار آھي ائرن الِء ته گوڙھڪ سو ۽ يتروڪ ، سڏ"

27 ، 26: 1پيدائش جوابدار پڙھڻ:
6-4: 4 افسيون

 ۾ اھيون ، پنھنجي مثل کان پوِء:لڪ۽ خدا چيو ، اچو ته انسان کي پنھنجي ش26

 مرد ۽ايوڻ ، خدا جي تصوير ۾ اھو کيس بايوڻ ۾ بلڪ کي پنھنجي شھوَءڻ خدا ماريڪتنھن27
.يوڪعورت ان کي پيدا 

 جيڏ توھان جي سوٿ وي يوڏ روح ، ايستائين جو توھان کي سوڪڙ جسم آھي ۽ ھوڪڙھ4
 اميد ۾.يڪڙھ

 بپتسما ،وڪڙ ايمان ، ھوڪڙ خداوند ، ھوڪڙھ5

 آھي ، ۽ سني جي ذريعي ، ۽ توھان سني ۾.يٿ سني کان موڪ خدا ۽ سني جو پيُء ، جيوڪڙھ6

 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 



صفحو 2
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،5 مبرٽسيپ

انسان – موضوع

سبق جو خطبو

بائبل

28: 3 سٽگلي.1

 مرد ۽ نه عورت: و تهوڪ بند ۽ نه آزاد ، نه آھي وڪاتي نه يھودي آھي ۽ نه يوناني ، نه آھي  28
 آھيو مسيح عيسى ۾.ڪتوھان سھ

 )پادري جي طرف( )۽(3( )اھو( ، يوٿ )جي طرف 1: 1 يلڪايز.2

.اڏ گذريو ته آسمان کلي ويا ، ۽ مون خدا جا خواب يٿ اھو يڻھا 1

 ھن تي ھو.ٿ ، ... ۽ خداوند جو ھانھنڏ پادريَء يلڪ ايزييوٿ ظاھر المڪخداوند جو 3

.(1 )جي طرف 4-2: 2 يلڪايز.3

 ھن مون سان الھايو ، ۽ مون کي پنھنجي پيرن تي بيھاريائين ، تهھنڏ جيوٿ۽ روح مون ۾ داخل 2
 مون سان الھايو ھو.وڪمون اھوو جي

شڪ سريڪڙ ، ھوٿ ليانڪ موانھنڏ۽ ھن مون کي چيو تہ ”ابن آدم ، آء تو کي بني اسرائيل 3
يوڪ منھنجي خالف ظلم نڏاڏ آھي: انھن ۽ سندن ابن ئيڪ جنھن مون سان بغاوت انھنڏقوم 

آھي ، ا تائين.

االِءجو اھي بي ايمان ار ۽ سخت دل آھن.4

27: 3 يلڪايز.4
 ، ۽ تون انھن کي چوندين ته ،يندسڏ ، مان تنھنجو وات کولي وٿالھايان   مان توسانھنڏپر ج27

 ، ان کيوٿ ريڪ برداشت وڪ گھرجي� ۽ جيڻ ، ان کيوٿ ي وڪ جيو؛ٿخداوند خدا فرمائي 
 گھر آھن.شڪ سرڪ: و ته اھي ھيوڏ ڻرڪبرداشت 

20-16: 11 يلڪايز.5

 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 



صفحو 3
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،5 مبرٽسيپ 

انسان – موضوع

 مون انھن کي غير قومن جي وچ ۾ پريڪيڻ خداوند خدا جيتووٿ چئو تہ ، ھيئن چوي ريڪتنھن16
 آھي ، پر پوِء به مان انھن الِءيوڏ يڙ ۾ پکينڪ مون انھن کي ملڪيڻ آھي ، ۽ جيتويوڏا الئي 
 ويندس جتي اھي ايندا.يٿ پناھ گاھ وڙ ننوڪڙ ۾ ھنڪانھن مل

 ، ۽ اوھانندسڪ ڏ مان گھنڻ خداوند خدا مان توھان کي ماوٿ چئو تہ ، ھيئن چوي ريڪتنھن17
ڪ جتي توھان ويا آھيو ، ۽ مان توھان کي اسرائيل جو ملندسڪ ڏ مان گنڪکي انھن مل

.يندسڏ

ائيٽ شين کي اتان ھينڙ۽ اُھي اُتي ايندا ، ۽ اُھي ھتان جي سني ناپسنديده شين ۽ انھن سني ب18
.ينداڏ

 نئون روح وجھندس. ۽ مانوڪڙ ، ۽ مان توھان جي اندر ھيندسڏ دل يڪڙ۽ مان انھن کي ھ19
:يندسڏ ، ۽ انھن کي گوشت جي دل يندسڏي ڪ واري دل کي سندن گوشت مان رٿپ

 ،نڪ ، ۽ انھن تي عمل نڪ تي عمل منڪھن الِء ته اھي منھنجي قانونن ۾ ھلن ، ۽ منھنجي ح20
.يندسٿ۽ اھي منھنجي قوم ھوندا ، ۽ مان انھن جو خدا 

 )يسوع جي طرف(12: 8يوحنا .6

پوِء يسوع الھايو ...12

30: 810يوحنا .7

 آھيون.ڪمان ۽ منھنجو پيُء ھ30

17-1: 15يوحنا .8

مان سچو انگور آھيان ، ۽ منھنجو پيُء باغبان آھي.1

 ، اھو ان کييٿ ئيڏ ميوو اڪ: ۽ ھر شاخ جيوٿ يڻ ، اھو کئيڏ وٿ ميوو ناڪمون ۾ ھر شاخ جي2
.ريڪ ميوو پيدا ڪ ، انھيَء الِء تہ اھو ويوٿ ريڪ ڪپا

 مون اوھان کي ايو آھي.وڪ اوھين صاف آھيو انھيَء لفظ جي وسيلي جييڻھا3

 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 



صفحو 4
سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،5 مبرٽسيپ

انسان – موضوع

 سگھي ، سواِء انھيَءريڪ يٿمون ۾ رھو ، ۽ مان توھان ۾. جيئن شاخ پنھنجو ميوو برداشت ن4
 سگھو ، سواِء ان جي ته اوھين مون ۾ريڪ اٿ توھان نڪ. وييٿ انگورن ۾ رھي اڪجي جي

رھو.

 ميوووڻ ، ۽ مان ان ۾ ، اھو ئي گھوٿ مون ۾ رھي وڪ آھيو: جياريونٽمان انگور آھيان ، اوھين 5
 سگھو.اٿ نريڪ جھڪ: االِءجو مون کان سواِء توھان وٿ ريڪپيدا 

 ويو آھي.يڪ شاخ وانگر ، ۽ سيڪڙ مون ۾ نه رھندو ، اھو ا ليو ويندو ھھوڻ ماوڪ ھنڪڏجي6
 ويا آھن.ياڙ ، ۽ اھي سااٿ ، ۽ انھن کي باھ ۾ االئين اٿ نڪ ڏ انھن کي گھوڻ۽ ما

اٿ ، توھان پندا ته توھان ا اٿ ، ۽ منھنجا لفظ توھان ۾ رھن اٿ اوھين مون ۾ رھو ھنڪڏجي7
 ويندو.يوڪچاھيو ، ۽ اھو اوھان سان 

 اوھين منھنجا شاگردريڪ ميوو کائو. تنھنوڻ آھي ، ته اوھين گھائيڪھتي منھنجي پيُء جي پا8
آھيو.

 آھي: جاري رکويوڪ آھي ، تيئن مون به توھان سان پيار يوڪجيئن پيُء مون سان پيار 9
منھنجي پيار ۾.

 ، اوھين منھنجي پيار ۾ رھو ايستائين جو موننداڪ تي عمل منڪ اوھين منھنجي حھنڪڏجي10
 کي رکيو آھي ، ۽ سندس پيار ۾ رھو.منڪپنھنجي پيُء جي ح

ھي الھيون مون اوھان کي ايون آھن ، انھيَء الِء تہ منھنجي خوشي توھان ۾ رھي ۽ اوھان جي11
.ئيٿخوشي پوري 

يوڪ ، جيئن مون توھان سان پيار ريوڪ ئي سان پيار ڪ آھي ، ته اوھين ھمڪھي منھنجو ح12
آھي.

 پنھنجي جان پنھنجي دوستن الِءھوڻ ، جو ماونھيڪ ٽ وھوَءڻ مانھنڪ پيار ڪانھيَء کان و ي13
.ئيڏ

.ندسڪ مڪ ، مان توھان کي حندؤڪ يڪ اوھين جيھنڪڏاوھين منھنجا دوست آھيو ، جي14

 ، پر مونريڪ وٿ ا ڪ ته سندس ماليڻ اوٿ نرڪ. االِءجو نورڪ نويندسڏا تي مان توکي نه س15
 مون پنھنجي پيُء بابت يون آھن ، مونيڪ آھي. انھن سني الھين الِء جييوڏاوھان کي دوست س

اوھان کي ايون آھن.

 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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سبق بائيبل الءِ آچر ، 2021 ،5 مبرٽسيپ 

انسان – موضوع

 آھي ،نوڏ مڪ آھي ، ۽ توھان کي حيوڊ آھي ، پر مون توھان کي چونيوڊتوھان مون کي نه چون16
 به توھان پيُءجھڪ وڪ و ، ۽ اھو ته توھان جو ميوو باقي رھي: ته جيڪته توھان و ۽ ميوو 

.وٿ سگھي ئيڏکان منھنجي نالي تي پو ، اھو اھو توھان کي 

.ريوڪ ئي سان پيار ڪ ، ته اوھين ھوٿ ريانڪ مڪھي شيون مان توھان کي ح17

32 ، 31 ، 24 ، 23 ، 16-13 ، 3-1: 4افسيون .9

 ته اوھين انھيَء الئق ھجو جنھن سانريانڪ وٿ آء ، خداوند جو قيدي ، عرض ريڪتنھن1
 ،وٿ وي يوڏتوھان کي س

ڻرڪ ئي کي برداشت ڪتمام نرمي ۽ نرمي سان ، صبر سان ، پيار ۾ ھ2

 رھيو آھي روح جي وحدت کي امن جي بند ۾.ريڪ وششڪ3

 انسان تائينملڪ مڪ ۾ اچي وون ، ھڻجيستائين اسان ايمان جي وحدت ۽ خدا جي فرزند جي ا13
، مسيح جي پختگيَء جي قد تائين.

 ھلون ،ڏ ، ۽ تعليم جي ھر ھوا سان گيونڏ ، ا الئي ينداسونٿار نہ ڪ وييڻانھيَء الِء ته اسان ھا14
 اھي ي جي انتظار ۾ بي ا آھن.ريڪ جي سستي ۽ چالبازيَء سان ، انھيَء ھنڻما

ڪيڻ سر آھي ، جيتووڪ شيء ۾ ، جينھنڪ وي ھن ۾ سوٿ سگھي يٿ پيار ۾ ، ڻپر سچ ۾ الھائ15
مسيح:

 عرضيلڏ ھر گوڪ ويو ۽ انھيَء سان ھيل آھي ، جييٿ ڏجنھن کان سو جسم چيَء طرح گ16
ڻ کي وائڻ پيار ۾ پاوٿ ، مؤثر طريقي سان ھر حصي جي ماپ مطابق ، جسم کي وائي وٿ ريڪ

الِء.

 وي پنھنجي دماغ جي روح ۾يوڪ۽ تجديد 23

 ۾.ائيَءڪ ۽ سچي پايڪ آھي نييوٿ خدا کان پوِء پيدا وڪ وجھو ، جيھوڻ۽ اھو ته توھان نئون ما24
 ، توھان کان پري رکيا ون ،ڻ الھائوڙ ، ۽ بڙاوڪ ، ۽ ڙاوڪ ، ۽ غضب ، ۽ ڙاوڪاچو ته س 31

 سان.نڙسني ب

 ، ايستائين جو مسيح جيريوڪئي کي معاف  ڪ ، نرم دل ، ھيوٿئي الِء مھربان  ڪ۽ اوھين ھ32
 آھي.يوڪخاطر� خدا اوھان کي معاف 

 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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سائنس ۽ صحت

1.502 :29-5

 ۽ انھن جيڻيٿ تخليق آھي. ھيَء تخليق روحاني خيالن جي ظاھر يڪڙ خالق ۽ ھوڪڙاتي رو ھ
 التعداد دماغ ۾نيل آھن ۽ سدائين الِء جھليل آھن. اھي خيال حد تائينيڪ تي مشتمل آھي ، جيپڻسا

 ۽ يئرون.ٽآھن کان تائين ، ۽ اعلٰي خيال آھن خدا جا پ

24( -انسان )21: 2.515

 انھيَءوٿ ئيڏ خدا وڪ جيجھڪ ۽ يئرون. اھوٽانسان آھي خانداني نالو سني خيالن الِء ، - خدا جا پ
.نديڪ ۽ طاقت کي ظاھر يڪسان ھلندو آھي ان جي مطابق ، ني

3.31 :4-11

 کي پنھنج�و پيُء زمينھوَءڻ مانھنڪ تعل�ق ن�اھي. ھن چي�و: ”وبهڪ ته گوشت ج�و يوڪيسوع تسليم 
 آس��مان ۾ آھي. يھ��ر ھن پي��و: ”منھنجي م��اُءوڪ�� تنھنج��و پيُء آھي ، جيوڪڙ ،االِء ج��و ھيوڏتي نہ س

 پنھنجييڪ آھن جيئي آھن ،“ انھيَء ج��و مطلب اھ��و آھي ت��ه اھي يرڪ�� آھي ، ۽ منھنج��ا ائ��ر يرڪ
 کيسڙ ته ھن پنھنجي م��ونھيڪ ڊارڪ روڪ ھن جو ٽ. اسان واٿ نڪپيُء جي مرضيَء تي عمل 

 سني جو پيُء.ريڪ خالق� ، ۽ تنھنوڪڙ روح ، خدا ، رو ھيوڪ. ھن تسليم يوڏپيُء جي نالي سان س

4.26 :10-14

: ”مان آھيان رستو ، سچ ۽ زندگي؛ ”مانيوڪمسيح روح ھو جنھن کي عيسٰي پنھنجي بيانن ۾ ظاھر 
 عيسٰي جو ديوتا ، سندس خدائي فطرت ھئي ، ديوتاھوڻ آھيون. ھي مسيح ، يا ماڪ۽ منھنجو پيُء ھ
.يوڪ ڪجنھن کيس متحر

5.525 :7-16

ڪ ، ھھوڻما ۾ ، سونڪ جي اصطالح مختلف .ولين ۾. سيانسان برابر الھين ۾ جھڪ آھن نلڏھي 
 عبراني ۾ ،ل؛ڪ ، - بنيادي احساس آھي تصوير ، شوٿ اري وڪجي ويلش ۾ ،  به؛وڪعورت ، 

 مان آھي: -ڊڪ ترجمو آئس ليننلڏ. ھي دماغ ۾ ، ڊ آئس لينتصوير ، مشابھت

 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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. ۽ خدا انسان کي ان جيايونڻ۽ خدا چيو ، اچو ته انسان کي پنھنجي دماغ ۽ پنھنجي مثال جي مطابق ب
.يوڏ ائيڻ. ۽ ھن انھن کي نر ۽ مادي بنيڏ لڪ خدا جي ذھن کان پوِء ھن کيس شايوڻدماغ کان پوِء ب

 )جي طرف ،(17-27: 6.524

 م��ادي تنظيمڪ س��گھي ھيٿ يئنڪ ھو ،ئي مرد ۽ عورت. پوِء ايوڻ بھوڻ سان ، دماغ مامڪ حيڪڙھ
 س�گھن ، ۽ غلطيجيڻ دم�اغ ج�و ذريع�و بھوڻ غير ذھ�ني ماوٿ سگھي يٿ يئنڪ جي؟ڻانسان جو بنياد ب

 سس نه آھي ، ا تائين خدا ظاھر آھي س�ندسڪ مادي روح جو ع؟ڙندڪ سچ جو اعالن يٿ سگھي يٿ
 ۽ خ��داھوڻ.ي تخليق ۾. اھو اضافو ھن جي تخليق ۾ آھي حقيقي يا غير حقيقي؟ اھو سچ آھي ، يا اھ��و ما

 آھي؟ڙوڪبابت 

 ھوندو ،ڙوڪ ضرور اھو

7.91 :4-17

 خداھوڻ خدا ، ماڪ کان ويوڪڙ دماغ آھن ، ھڪ کان ويوڪڙ ته ھرڪ اھو فاٿ ينڏ يڏ ھوڻجيئن ما
 مادي عنصر.وڪ ندوڪ انھيَء مثال ۾ شامل ھوڻ ، ۽ ھي دائمي ماينداٿجي مشابھت ۾ ظاھر 

 ، انسان جويٿ مادي جي طور تي ، نظرياتي زندگيَء جي بنياد کي وجود جي غلط فھمي ملي ڪھ
وار  ”جتي ننوٿ ، ۽ ان کي ان طرف و ي و "ي وٿروحاني ۽ خدائي اصول انسان جي سوچ تي اري 

يَءڙ ۾ شامل آھي. اھَ ۽ا زندگيءانھنڏ جي روحاني احساس ڻ خيال ، ھجوڻھو ،“-نئين جنم جي به. پرا
.ينديڪ ويندي سچائيَء سان پنھنجن پنن تي ، گمراھيَء جي اونداھين کي يٿطرح سي زمين تبديل 

.ريڪ کي خودمختيار مادييت ۽ غالمي کان آزاد ڻ سوچ کي الزمي آھي ته پاانساني

.(2 )جي طرف 23-28 ، 3-10: 8.399

 م�ادي جس�م بيم�اريَء ج�و س�ببھنڪڏ. پ�ر جياٿ نڪ مادي ميالپ بيماري پيدا جھڪ ته اٿتوھان چئو 
 آھي؟ ف��اني دم��اغ دوا پيشيوڻ ش��يِء س��بب ب��يڙھ��ڪ وٿ سگھي ريڪ ،ا معاملو عالج وٿ سگھي جيڻب

وٿ�� ، ۽ جس��م کي رکي وٿ��. ف��اني دم��اغ مش��ق ج��و منص��وبو اھي وٿ�� ريڪ ، ۽ ان جو انتظام وٿ ريڪ
مڪ س��راو ۽ ن��ه ئي ميالپ وڪ�� ، ن��ه يٿ ئيٿ�� گئس جم��ع ن��ه ڪرٽ گيسوبهڪ ذريعي. تنڪ حراصخ

 ، سواِء فاني سوچ جي ، عرف فاني دماغ جي عمل کان.يٿ سگھي ريڪ

. ھيڻرڪ�� ، وھم م��ان نڻ فاني دماغ ناھي جنھن مان مادي عقيدا ،اھوبهڪ ، ڻ لحاظ کان ،الھائسائنسي
 غلط احساس آھي ، و جو معاملو سمجھداروڪڙ ادارو. اھو رو معاملي جو ھڪغلط نالو ذھن ناھي ھ
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 آھي ، ش��امل آھي ھنقيقي حوڪ�� ف��اني راي��ا. اھ��و جيونھيڪ�� دماغ ، خ��دا ، تي مش��تمل وڪڙناھي. ھ
الفاني دماغ ۾.

9.205 :22-27

 جوڻرڪ سان پيار يسريَءڙ دماغ آھي ، خدائي قانون آھي پنھنجي پاوڪڙ ته ھاٿ اسان سمجھون ھنڏج
 انس�انوٿ� جيڪ عقي�دو رڪ ذھنن ۾ ھم��رانڪ ئي حيترنڪ ته ھنڏ آھي. جيوڪ پرو ڻجيئن اسان پا
 وانھنڏ خدا جي طرف ، ۽ انسان جي سوچ کي مخ��الف� چينلن ڪ ذھن ، ھڪ کي ھريڪجي عام وھ

.يٿ ريڪ مرانيڪو جتي خود غرضي حٿ

 جي طرف(دهي احي )مس16-21: 10.112

 اصول ۽ ان جو المحدود خيال ، ۽ ھن المحدوديتڪ ھوٿ اچي ڪعيسائي سائنس ۾ المحدود مان ھ
 وانگر ، آھن ”سااڙندڪ ، عظيم عطا يڪ ، جيوٿسان روحاني قاعدا ، قانون ۽ انھن جو مظاھرو اچي 

 خيال ...و طرح آھن شفا جو خدائي اصول ۽ مسيح جيَءڙ ، ۽ ا ۽ ھميشه الِء. اھالھهڪ

11.226 :25-29

 ته انھن جي پنھنجي عقيدن جيوٿ ، گونگا ، ان ، بيمار ، حسي ، گنھگار ، مان چاھيان اڙ ، واڙلنگ
 ا تائين ، اسرائيل جي ارن کي غالميَء ۾ رکي.يڪغالمي ۽ فرعونن جي تعليمي نظام کان بچايان ، جي

12.228 :11-19

 پنھنجي آزاديَء جي ورثي ۾ داخ��لھوڻ ماھنڏ وين��دو ج��يٿانس��ان جي غالمي ج��ائز ن��اھي. اھ��و ختم 
 ته پنھنجي آزادي قادرنداڪ دعوٰي ينھنڏ نھنڪ ھوڻ را. مانلڏ ، مادي حواسن تي سندس خدا جو يندوٿ

يَءڻمجھامطلق خدا جي نالي تي. پوِء اھي س��ن الين��دا پنھنجي پنھنجي جس��من کي خ��دائي س��ائنس جي س��
 م��ادي غ��ير حقيقي�رارڪ�� روحاني حقيقت ۽ تنداڪ ، اھي تسليم يڏذريعي. پنھنجي موجوده عقيدن کي 

طور.

13.227 :14-26

يٿ اٿ نامڪ ۾ ناڻرڪ يڪٿ ، اسان ني ظلمن جي عذاب جي ا نديڪ ڻاڊانسانن جي حقن جي ن
. پولس چيو ، ”مان آزاد پيدايوڪسگھون. غالمي انسان جي جائز رياست ناھي. خدا انسان کي آزاد 

 گھرجي. "جتي خداوند جو روح آھي ، اتي آزادي آھي." محبت ۽ سچائيڻيٿ کي آزاد ھنڻ. س ني مايسٿ
.يٿ وي يٿ ۽ غلطي قيدي ائيڙ ، پر بيٿ ريڪآزاد 
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: "منھنجي پيان ل!! بيمارين ، گناھن ۽يٿ ۽ روئي يٿ ريڪ سائنس آزاديَء جو معيار بلند رسچنڪ
 ”خدا جي ارن جي شاندارريوڪموت جي غالميَء مان فرار!" يسوع رستو ايو. دنيا جا شھري ، قبول 

! ھي توھان جو خدائي حق آھي.يوٿآزادي“ ، ۽ آزاد 

ڏينھن 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!

4 ، سيڪشن 8چرچ� دستياب ، آرٽيڪل 

مقصد ۽ عملن الِء ھڪ 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.

1 ، سيڪشن 8چرچ� دستياب ، آرٽيڪل 

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

6 ، سيڪشن 8چرچ� دستياب ، آرٽيڪل 

_____________________
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