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چرچ کی تخم کاری کے 
سنگ ِ میل

افزائشی

نسلیں4باتسلُسل 
ُمختلف مقامات پر) )

لسی  پی ایم  کے تسلس  

کا مرحلہ5پر 

1 2



مرحلوں کا تسلُسل 7سی پی ایم کے  
( پہلی نسل) ۔ با مقصد حرکت  1

۔ٹیم سرگرمی کے مقام پر پہلی نسل کے نئے ایماندار اور چرچز قائم کرنے  کی کوشش کرتی ہے

(دوسری نسل ) ۔ ارتکاز 2

(پہلی نسل کے ایمان داروں کے قائم کردہ) دوسری نسل کے کچھ چرچز 

(تیسری نسل) ۔ کامیابی 3

دوسری نسل کے باقاعدہ اور کچھ تیسری نسل کے چرچ

(چوتھی نسل) ۔ ا بھری ہوئی سی پی ایم 4

چوتھی نسل کے باقاعدہ اور کچھ تیسری نسل کے چرچ

تحکم سی پی ایممس

چوتھی اور اگلی نسلوں کے باقاعدہ چرچز، کئی مقامات پر۔ سی پی ایم 5

۔ مضبوط سی پی ایم6

ایک مقصد کی حامل مقامی قیادت جسے بیرونی امداد کی  بہت کم یا کوئی ضرورت نہیں۔  بدلتے 
وقت کے ساتھ زندہ اور قائم۔

۔ سی پی ایم کی افزائش7

دیگر نا رسا اقوام اور مقامات میں سی پی ایم کی نئی تحریکوں کو متحرک کرنا۔
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The Numbers
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 )



8

0 15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000

East Africa

Middle Africa

Northern Africa

Southern Africa

Western Africa

Eastern Asia

Central Asia

South Asia

South-eastern Asia

Western Asia

Eastern Europe

Northern Europe

Southern Europe

Western Europe

Caribbean

Central America

South America

North America

Australia-NZ

Melanesia

Micronesia

Polynesia

عالقوں کی ب نیاد پر ایمان داروں  کی تقسیم



9

:غلط فہمی

کچھ عالقے شاگرد 

سازی کی

تحریکوں کے 

لئے 

بہت دشوار ہیں۔

:حقیقت

ہر بِر اعظم میں 

دیہی 

اور شہری عالقے۔
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ی س–پھل –ابتدا ) نسلی گروہوں کی ب نیاد پر تقسیم 

( پی ایم 
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اعداد و شمار

~222
گروہوں میں سرگرم تحریکیں

271ُدنیا بھر میں 

اقوام 

کے گروہوں میں 

سے
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:غلط فہمی

یہ میرے نسلی 

گروہ 

میں کامیاب نہیں 

ہو گا۔

:حقیقت

یہر قسم کی وابستگ

اور نظریات کے 

حامل 

گروہوں میں 

کامیاب 
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ہر تحریک میں ایمان داروں کی تعداد
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>1Mil

( کے برابر نہیں کیونکہ کچھ تحریکوں کی  جماعتیں انفرادی 1855

(تحریکوں میں تعداد کی رپورٹ نہیں دیتیں
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:غلط فہمی

کچھ عالقے شاگرد 

سازی کی

تحریکوں کے 

لئے 

بہت دشوار ہیں۔

:حقیقت

ہر بِر اعظم میں 

دیہی 

اور شہری عالقے۔



تحریکوں میں اضافہ

تحریکوں کے آغاز کے وقت 

دئے گئے 

اعداد و ُشمار کے مطابق ہمارا 

بہترین 

تخمینہ
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ہزاروں
نا رسا قوموں کے گروہ اور آبادیاں جن میں اب بھی سی پی ایم کی 

سرگرمیوں کی ضرورت ہے،

اور الکھوں اضالع میں رسائی کی ضرورت ہے

(تا کہ ہر کسی کو کالم ُسننے کا موقع مل سکے)



ایک عالمی اتحاد 14-24
ہے 

دا  جو ہر قوم اور ہر مقام پر خ 
کی بادشاہی

کی تحریکوں کی کامیابی کے
لئے مل کر

د عا اور کاوشیں کر رہا ہے۔



۔ نا رساؤں تک رسائی1
میں ُخدا پر بھروسہ ہے کہ وہ ہر اُمت،  ہر زبان، ہر قبیلے اور ہر قوم تک ہ

پوری خوشخبری پہنچانے کے لئے ہماری نسل کو استعمال کرے گا۔

۔  چرچز کی ت خم کاری کی  تحریکیں 2
ُخدا بادشاہی کی تحریکوں کے زریعے کام کر رہا ہے اور ہم ہر قوم اور مقام 

پر شاگردوں، چرچز، رہنماؤں  اور تحریکوں کی افزائش میں اُس کے ساتھ 
ہیں۔

۔ ہنگامی صورت ِ حال3
بادشاہی کی ان تحریکوں کو، ہم جنگی اور ہنگامی انداز میں متحرک کر رہے 

تک تمام نا 2025دسمبر 31ہیں تا کہ سی پی ایم کی کاوشوں کے زریعے 
رسا اقوام اور مقامات پر سرگرمی کا آغاز ہو جائے، چاہے اِس کے لئے 

کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔

24:14 



اور بادشاہی کی اِس ُخوشَخبری کی"
منادی تمام ُدنیا میں ہوگی تاکہ سب 
قَوموں کے ِلئے گواہی ہو۔ تب خاتِمہ

"ہوگا۔
24:14متی  

ایک نسل اُبھرے گی جو  ُخدا کی بادشاہی 
کی اِس دوڑ کا آخری  چکر مکمل کرے 

گی۔

وہ نسل ہم کیوں نہ بنیں؟
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