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اتوار  22دسمبر 2019 ،لئی بائبل دا
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مضمون :ان سان ن وں ش امل کر کے،کی ہ سن سار

ی
ا ٹمی ت وان ا ئی $ن ال ب ن ی ا اے؟

اتوار  22دسمبر 2019 ،
مضمون۔ انسان نوں شامل کر کے،کیہ سنسار ایٹمی توانائی نال
بنیا اے؟
سنہری متن :زبور 7 :114آیت
________________________________________
”اے دھرتی تْوں رب دے سامنے ،یعقوب دے رب دے سامنے
کمب۔“
________________________________________
جوابی پڑھائی:

زبور21 :107تا28 ،25تا43 ،30

آیات
21۔کاش پئی لوک خداوند دی شفقت دے بدلے تے بنی آدم
لئی اوہدے عجیب کماں دے بدلے اوہدی ستائش کردے!

22۔اوہ شکر گزاری دیاں قربانیاں گزارن۔تے گاوندیاں ہوئے
اوہدے کماں نوں بیان کرن۔
23۔جیہڑے لوک جہازاں وچ سمندر اْتے جاندے نیں تے
سمندر تے کاروبار وچ لگے ریندے نیں۔
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24۔اوہ سمندر وچ خداوند دے کماں نوں تے اوہدے
عجائباں نوں ویکھدے نیں۔

25۔کیوں جے اوہ حکم دے کے طوفانی ہوا چالؤندا اے
چکدی اے۔
جی ہڑی اوہدے وچ چھاّل ں ْ

28۔فیر اوہ اپنی مصیبت وچ خداوند توں فریاد کردے نیں
تے اوہ اوہناں نوں اوہناں دے دکھاں توں رہائی بخشدا اے۔

29۔اوہ ہنیری نوں روک دیندا اے تے چھاّل ں موقوف ہو
جاندیاں نیں۔

30۔فیر اوہ اوہدے رک جاون توں خوش ہندے نیں۔اینجT
اوہ اوہناں نوں بندر گا ِہ مقصد تیکر اپڑا دیندا اے۔

43۔سیانا بندہ ایہناں گالں اْتے دھیان کرے گا تے خداوند دی
شفقت اْتے غور کرے گا۔

درسی وعظ

بائبل وچوں
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1۔ زبور 1 :46توں ( 3توں پہال)4 ،تا( 7توں پہال)،10 ،
( 11توں پہال) آیتاں
مستعد
1۔رب ساڈی پناہ تے طاقت اے۔مصیبت وچ ْ
مددگار۔

2۔ایس لئی ساہنوں کجھ خوف نئیں بھانویں دھرتی اْلٹ
سٹ دِتے جان۔
جاوے۔تے پ ہاڑ سمندر دی تہ ہ وچ ْ

3۔بھانویں اوہدا پانی شور مچاوے تے موجزن ہووے تے پہاڑ
اوہدی طْغیانی نال ِہل جان۔

4۔اک اجیہا دریا اے جیدیاں شاخاں نال رب دے شہر نوں
تعالی دے پاک مسکن نوں فرحت ہندی اے۔
یعنی حق
ٰ

جنبش نہ ہووے گی۔
5۔رب اوہدے وچ اے۔اوہنوں کدی ْ
رب صبح سویرے اوہدی کْمک کرے گا۔

جنبش کھادی۔اوہ بول
جھنجھالیاں۔سلطنتاں نے ْ
6۔قوماں ْ
اٹھیا۔دھرتی پگھل گئی۔

7۔لشکراں دا خداوند ساڈے نال اے۔یعقوب دا رب
ساڈی پناہ اے۔

10۔ چپ ہو جاوو تے جان لوو پئی میں رب واں۔میں قوماں
دے وچکار سر بلند ہونواں گا۔
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11۔لشکراں دا خداوندساڈے نال اے۔یعقوب دا رب
ساڈی پناہ اے۔
2۔ خروج 3باب1توں  10 ،7توں ( 12توں؛)15 ،
(توں ):آیتاں
موسی ا پنے سسر دیاں جیہڑا مدیان دا کاہن سی بھیڈ
1۔تے
ٰ
بکریاں چاردا سی تے اوہ بھیڈ بکریاں نوں ہنکاندا Tہوئیا اوہناں
نوں بیابان دے پرلے پاسیوں رب دے پہاڑ دے نیہڑے لے
آیا۔

2۔تے خداوند دا اک فرشتہ جھاڑی وچوں اَگ دے چنگیاڑے
وچ اوہدے اْتے ظاہر ہوئیا۔اوہنے دھیان کیتا تے کیہ ویکھدا اے
پئی اک جھاڑی وچ اَگ لگی ہوئی اے پر اوہ جھاڑی سڑدی
نئیں۔
موسی نے آکھیا پئی میں ہن ذرا اودھر جا کے ایس
3۔فیر
ٰ
منظر نوں ویکھاں پئی ایہ ہ جھاڑی کیوں نئیں سڑدی۔

4۔جدوں خداوند نے ویکھیا پئی اوہ ویکھن لئی کترا کے
آرہیااے تے رب نے اوہنوں جھاڑی وچوں آواز دتی تے آکھیا
موسی!اوہنے آکھیا میں حاضر واں۔
موسی!اے
اے
ٰ
ٰ
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5۔فیر اوہنے آکھیا ایدھر کول نہ آ۔اپنے پیراں توں جوتی ال
کیوں جے جیہڑی تھاں تے توْں کھلوتا ایں اوہ پاک دھرتی
اے۔

6۔فیر اوہنے آکھیا میں تیرے پیو دا رب یعنی ابرہام دا رب تے
موسی نے اپنا منہ لکویا
یعقوب دا رب تے اضحاق دا رب واں۔
ٰ
کیوں جے اوہ رب اْتے نظر کرن توں ڈردا سی۔

7۔تے خداوند نے آکھیا میں اپنے لوکاں دیاں تکلیفاں جیہڑیاں
مصر وچ نیں خوب ویکھیاں تے اوہناں دی فریاد جیہڑی بیگار
سنی تے میں اوہناں دے دکھاں
لین والیاں دے پاروں اے ْ
نوں جان دا واں۔

10۔ایس لئی ہن آ میں تینوں فرعو ن دے کول گھلدا واں
پئی تْوں میری قوم بنی اسرائیل Tنوں مصر وچوں کَڈھ
لیانویں۔

موسی نے رب نوں آکھیا میں کون ْہناں جیہڑا فرعون
11۔
ٰ
دے کول جانواں تے بنی اسرائیل Tنوں مصر وچوں کَڈھ
لیانواں؟
12۔اوہنے آکھیا میں ضرور تیرے نال رہواں گا۔

موسی نوں آکھیا پئی تْوں بنی اسرائیل نوں
15۔فیر خدا نے
ٰ
اینج آکھیں پئی خداوند تہاڈے پیو دادا دے رب ابرہام دے
رب تے یعقوب دے رب تے اضحاق دے رب نے مینوں
ت ہاڈے کول گھلیا اے۔
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3۔ خروج 4باب1توں  7آیات
موسی نے جواب دِتا پر اوہ تے میرا یقین ای نئیں کرن
1۔فیر
ٰ
گے نہ میری گل سنن گے۔اوہ آکھن گے خداوند تینوں وکھالی
نئیں دِتا۔
موسی نوں آکھیا ایہہ تیرے ہتھ وچ کیہ اے؟
2۔تے خداوند نے
ٰ
اوہنے آکھیا الٹھی۔

سٹ دے اوہنے اوہنوں
3۔فیر اوہنے آکھیا ایہنوں دھرتی اْتے ْ
سپ بن گئی تے موسی اوہدے
دھرتی اْتے سٹ دِتا تے اوہ َ
سامنیوں Tنس گیا۔

موسی نوں آکھیا ہتھ ودھا کے اوہدی پْوچھ
4۔فیر خداوند نے
ٰ
پھڑ لے۔(اوہنے ہتھ ودھایا تے اوہنوں پھڑ لیا۔اوہ اوہدے ہتھ وچ
الٹھی بن گیا)۔

5۔تاں جواوہ یقین کرن پئی خداوند Tاوہناں دے پیو دادا دا
رب ابرہام دا رب تے یعقوب دا رب تے اضحاق دا رب تینوں
وکھالی دِتا۔

6۔فیر خداوند نے اوہنوں ایہہ وی آکھیا پئی اپنا ہتھ اپنے سینے اْتے
رکھ کے ڈھک لے۔اوہنے اپنا ہتھ سینے اْتے رکھ کے ڈھک لیا تے

_____________________________________________________________________________________

بائبل دا ایہ ہ سبق پلین فیلڈکرسچن چرچ ،آزاد ولوں تیار ہویا اے۔ ایہ ہ کنگ جیمز بائبل دیاں آیتاں Tتے میری بیکر ایڈی
دی لکھی ہ وئی کرسچن سائنس دی درسی کتاب’’ ،سائنس تے صحت آیتاں دی کنجی دے نال‘‘ وچوں لیاں ہوئیاں
الزمی تحریراں نال بنیا اے۔

صفحہ | 7

اتوار  22دسمبر 2019 ،لئی بائبل دا
سبق

مضمون :ان سان ن وں ش امل کر کے،کی ہ سن سار

ی
ا ٹمی ت وان ا ئی $ن ال ب ن ی ا اے؟

جدوں اوہنے اپنا ہتھ کَڈھ کے ویکھیا تے اوہدا ہتھ کوڑھ نال برف
چٹا سی۔
وانگر ِ
7۔اوہنے آکھیا تْوں اپنا ہتھ فیر اپنے سینے اْتے رکھ کے ڈھک لے۔
اوہنے فیر اوہنوں سینے اْتے رکھ کے ڈھک لیا۔جدوں اوہنے اوہنوں
باہر کَڈھ کے ویکھیا تے اوہ فیر اوہدے باقی بدن وانگر ہو گیا۔

(موسی نوں)( 1 ،جاکے) (توں
4۔ خروج 5باب1
ٰ
چوتھا 2 ،)،آیتاں۔
موسی۔۔۔نے جا کے فرعون نوں آکھیا
1۔ایہدے توں بعد
ٰ
پئی خداوند Tاسرائیل دا رب اینج آکھدا اے پئی میرے
لوکاں نوں جان دے۔

من
2۔فرعون نے آکھیا خداوند کون اے پئی میں اوہدی گل َ
کے اسرائیل نوں جا ن دیواں؟میں خداوند نوں نئیں جان دا
تے میں اسرائیل نوں جان وی نئیں دیواں گا۔

5۔ خروج 14باب ( 5توں پہال)( 8 ،تے اوہ)( 10 ،تے
دی)21 ،14 ،13 ،توں ( 23توں دوجا)31 ،27 ،26 ،
آیتاں
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5۔جدوں مصر دے بادشاہ نوں خبر ملی پئی اوہ لوگ ٹْر
گئے تے فرعون تے اوہدے خادماں دا دل اوہناں لوکاں ولوں
پھریا۔
8۔۔۔۔تے اوہنے بنی اسرائیل دا پِچھا کیتا۔

10۔۔۔۔فیر بنی اسرائیل نے خداوند توں فریاد کیتی۔

موسی نے لوکاں نوں آکھیا ڈرو نہ چپ چاپ کھلو کے
13۔فیر
ٰ
مکتی دے کم نوں ویکھو جیہڑا اوہ اَج تہاڈے
خداوند دی ْ
لئی کرے گا کیوں جے جیہڑے مصریاں نوں تْسی اَج
ویکھدے اوہ اوہنوں نوں فیر کدی نہ ویکھو گے۔

14۔خداوند Tتہاڈے ولوں لڑائی کرے گا تے تْسی چپ رہوو
گے۔

موسی نے اپنا ہتھ سمندر اْتے ودھایا تے خداوند Tنے
21۔فیر
ٰ
پوری رات تیز پوربی ہوا چال کے تے سمندر نوں پچھے ہٹا کے
اوہنوں خشکی بنا دِتا تے پانی دو حصے ہو گیا۔

22۔تے بنی اسرائیل سمندر وچوں خشک دھرتی اْتے ٹر کے
سجے تے کھبے ہتھ پانی کَندھ وانگر
نکل گئے تے اوہناں دے َ
سی۔

23۔ مصریاں نے پِچھا کیتا تے فرعون دے سارے گھوڑے
تے رتھ تے سوار اوہناں دے پِچھے پِچھے سمندر دے وچ ٹْر
گئے۔
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موسی نوں آکھیا پئی اپنا ہتھ سمندر اْتے
26۔تے خداوند نے
ٰ
ودھا تاں جوں پانی مصریاں تے اوہناں دے رتھاں تے سواراں
اْتے فیر وَگ پوے۔

موسی نے اپنا ہتھ سمندر اْتے ودھایا تے صبح ہندیاں
27۔تے
ٰ
ہندیاں سمندر فیر اپنی اصلی طاقت اْتے آگیا تے مصری پرت
کے نسن لگے۔ تے خداوند نے سمندر دے وچ ای مصریاں نوں
نیست کر دِتا۔

31۔تے اسرائیلیاں نے اوہ وڈھی طاقت جیہڑی خداوند نے
مصریاں اْتے ظاہر کیتی ویکھی تے اوہ لوک خداوند توں ڈرے
موسی اْتے ایمان لیائے۔
تے خداند Tتے تے اوہدے بندے
ٰ
6۔ عاموس 4باب 13آیت
13۔کیوں جے ویکھ اوہنے ای پہاڑاں نوں بنایا تے ہوا نوں پیدا
کیتا۔اوہ انسان اْتے اوہدے خیاالں نوں ظاہر کردا اے تے
صبح نوں ہنیر کردیند ا اے دھرتی دیاں اْچیاں تھانواں اْتے
ٹردا اے۔اوہدا ناں خداوند فوجاں دا رب اے۔
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سائنس تے صحت
1۔ ( 20: 583توں۔)( 24 ،رب)۔25
خالق۔ ۔۔۔رب Tجنہے اوہ سب کجھ بنایا جو بنیا ہوئیا اے تے
جی ہڑا اپنے خالف اک وی ایٹم یا اک وی عنصر نئیں بنا سکیا۔
2۔ ( 17: 465اصول)۔6
اصول تے اوہدا خیال اک اے،تے اوہ اک رب،قادرمطلق،ہمہ
دانی تے ہمہ جائی ہستی اے،تے اوہدا پرچھانواں انسان تے
سنسار اے۔ اومنی الطینی اسم ِ صفت توں اخذ کیتا گیا اے
جی ہڑا کْل ول اشارہ کردا اے۔ایس لئی رب کْل طاقت یا
توانائی،کْل سائنس یا حقیقی علم ،ہمہ جائیت نوں مالؤنداT
اے۔کرسچن سائنس دیاں مختلف وضاحتاں اوس سیّان
ول اشارہ کردیاں نیں جیہڑا کدی مادہ نئیں ہندا تے اوہ اک
اصول رکھدا اے۔
3۔ 21: 507۔25
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اک مادی جگ فانی سیّان تے انسان نوں خالق دا مفہوم
دیندا اے۔سائنسی ال ٰہی تخلیق الفانی سیّان تے رب دے
تخلیق کردہ سنسار دا اعالن کردی اے۔
ال متناہی سیّان ابدیت دے ذہنی مالیکول ولوں ساریاں نوں
خلق کردی تے اوہناں اْتے حکومت کردی اے۔
4۔ ( 9: 484وچوں)۔15
ال ٰہی سائنس وچ،مادے دے فرضی قانون سیّان دی شریعت
نوں قبول کردے نیں۔جنہاں نوں فطری سائنس تے مادی
قانوناں دی اصطالح دِتی جاندی اے،اوہ فانی سیّان دیاں
مادی حالتاں نیں۔ بدنی سنسار انسان دے شعوری تے ال
شعوری خیاالں نوں ظاہر کردی اے۔ بدنی طاقت تے فانی
سیان اک نیں۔
5۔ 10: 209۔16 ،11۔30
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جگ سیّان دے بغیر،اوس ذہانت دے بغیر بھیڑی طراں اثر
انداز ہوے گا جیہڑا طوفاناں نوں اپنی گرفت وچ دباکے
رکھدا اے۔
دھرتی نوں تشکیل دین والی آمیختہ معدنیات یا اکٹھا کیتا
ہوئیامواد،مادیاں نوں یا اک دوجے دے نال جوڑ کے رکھن والی
نسبت،طول و عرض ،فاصلے تے فلکی شیواں دے چکر فیر
اصلی اہمیت نئیں رکھدے جدوں اسی ایہہ یاد کردے آں پئی
ایہناں ساریاں نوں روح وچ انسان تے سنسار دی ترجمانی
دے پاروں روحانی اصلیت نوں تھاں دینی چاہیدی اے۔
جدوں ایہہ سب کجھ کیتا جاندا اے تے ایس تناسب
وچ،انسان تے سنسار نوں ہم آہنگ تے ابدی پایا جاندا اے۔
مادی مواد یا دنیاوی بناوٹاں،فلکیاتی حساب کتا ب،قیاسی
مفروضیاں دے سارے مجموعے،جنہاں دی بنیاد مادی
قانون یا حیاتی دے مفروضیاں اْتے یا ا وہدی ذہانت اْتے ہندی
اے،جیہڑی مادے وچ پائی جاندی اے،ساری اخیریں
غائب ہو جاوے گی،روح دے المتناہی سنگ ریز وچ نگل
لئی جاوے گی۔
6۔ 14: 124۔31
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سنسار نوں ،انسان وانگر ،ایہدے ال ٰہی اصول ،رب ،ولوں
سائنس دے راہیں واضح کیتا جانا چاہیدا اے ،تے فیر ایہنوں
حساں دی نیوں
سمجھیا جا سکدا اے ،پر جدوں ایہنوں بدنی ِ
اْتے واضح کیتا جاندا اے تے بڑھوتری ،بالغی تے زوال دے
ہیٹھاں ْہندیاں ہوئے پیش کیتا جاندا اے ،تے سنسار ،انسان
وانگر ،اک معمہ بن جاندا اے تے ایہنوں جاری رکھنا چاہیدا
اے۔
مگر ٹْرنا ،ملنا ،تے دلکشی سیان دیاں ملکیتاں Tنیں۔ ایہہ
ال ٰہی اصول نال تعلق رکھدے نیں ،تے ایہہ خیالی قوت دی
تعدیل دی حمایت کردے نیں ،جنہے دھرتی نوں ایہدے
مدار وچ چھڈیا تے آکڑ والیاں چھالں نوں آکھیا” ،ایتھے تیکر پر
اگے نئیں۔“
روح ساریاں شیواں دی حیاتی ،مواد تے لگاتاری اے۔ اسی
طاقتاں دے پیراں مگر ٹْر دے آں۔ ایہناں نوں چھڈ دیئے تے
مخلوق نیست ہووے گی۔ انسانی علم ایہناں نوں مادے
دیاں طاقتاں آکھدا اے ،پر ال ٰہی سائنس ایہہ واضح کردی
اے پئی اوہ پورے طور تے ال ٰہی سیان دے نال تعلق
رکھدیاں نیں تے ایس سیان وچ میراث Tرکھدیاں نیں ،تے اینج
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اوہناں نوں اوہناں دے جائز گھر تے درجہ بندی وچ بحال
کردی اے۔
7۔ 4: 200۔7
موسی نے اک قوم نوں مادے دی بجائے رب دی عبادت وچ
ٰ
اگے ودھایا تے الفانی سوچ دے راہیں بابرکت ہوون دیاں
اْچیاں انسانی حیثیتاں نوں دسیا۔
8۔ 4: 139۔9
شروع توں اخیر تیکر ،سارا کالم پاک مادے اْتے روح ،سیان
موسی نے سیان دی
دی فتح دے واقعاں نال بھریا ہوئیا اے۔
ٰ
طاقت نوں ایہدے راہیں ثابت کیتا جنہوں انسان معجزے
آکھدا اے؛ ایسے طراں یشوع ،ایلیا تے الیشع نے وی کیتا۔
مسیحی دور نوں عالمتاں Tتے عجیب کماں دی مدد نال
ودھایا گیا۔
9۔ 6: 321۔2
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عبرانیاں نوں شریعت دین واال،بولن وچ دھیما،جو کجھ
اوہدے اْتے ظاہر ہوئیا سی اوہ لوکاں نوں سمجھاون توں
مایوس سی۔حکمت توں ہدایت پا کے جدوں اوہنے اپنا عصا
ویکھیا،موسی
سپ بن دیاں
دھرتی اْتے سٹیا تے اوہنے اوہ نوں َ
ٰ
مڑن تے
ایہدے سامنیوں پَج پیا،پر سیّان نے اوہنوں واپس ْ
موسی دا ڈر دور
سپ نال نپٹن دا حکم دِتا،تے فیر
اوس َ
ٰ
ہوئیا۔ا یس واقعے وچ سائنس دی حقیقت ویکھی گئی۔مادا
صرف سامنے لیا یاگیا۔دانائی دے حکم ہیٹھاں
سپ،بریائی،ال ٰہی سائنس دے فہم پاروں بربادہوئی،تے ایہدا
َ
ثبوت اوہ عصا سی جیدے اَگے جھْکناسی۔ اوہنوں خبر دار
چکیا سی
کرن لئی
موسی دا بَھرم فیر اپنی طاقت گوا ْ
ٰ
جدوں اوہنے ایہہ دریافت کیتا پئی جو کجھ اوہنے ظاہری طور تے
ویکھیا اے اوہ اصل وچ سی نہ پئی مادی عقیدے دا اک
حصہ سی۔
موسی نے پہالں اپنا ہتھ اپنے سینے اْتے رکھ کے ڈھکیا تے
جدوں
ٰ
چٹا مہلک بیماری دے نال باہر نکلیا تے فیر
فیر برف وانگر ِ
اوسے ای ویلے اوسے ای سادہ مرحلے دے نال اپنے ہتھ نوں
ایہدی فطری حالت وچ بحال کر لیا تے سائنسی طور تے
ایہہ گل ظاہر ہوئی پئی کوڑھ فانی سیّان دی اک تخلیق اے
نہ پئی مادے دی کوئی حالت اے۔ال ٰہی سائنس وچ ایس
_____________________________________________________________________________________

بائبل دا ایہ ہ سبق پلین فیلڈکرسچن چرچ ،آزاد ولوں تیار ہویا اے۔ ایہ ہ کنگ جیمز بائبل دیاں آیتاں Tتے میری بیکر ایڈی
دی لکھی ہ وئی کرسچن سائنس دی درسی کتاب’’ ،سائنس تے صحت آیتاں دی کنجی دے نال‘‘ وچوں لیاں ہوئیاں
الزمی تحریراں نال بنیا اے۔

صفحہ | 16

اتوار  22دسمبر 2019 ،لئی بائبل دا
سبق

مضمون :ان سان ن وں ش امل کر کے،کی ہ سن سار

ی
ا ٹمی ت وان ا ئی $ن ال ب ن ی ا اے؟

موسی دے ڈر نوں گھٹ کر دِتا،تے
ثبوت دے پاروں رب نے
ٰ
ایہدی اندرونی آواز اوہدے لئی رب دی آواز بن گئی،جنہے
آکھیا”،تے اینج ہووے گا پئی جے اوہ تیرا یقین نہ کرن تے پہلے
معجزے نوں وی نہ منن تے اوہ دوجے معجزے دے پاروں یقین
کرن گے۔“تے فیر آون والے ورھیاں وچ ایہہ ہوئیا،پئی یسوع
دے پاروں ہستی دی سائنس نوں ظاہر کیتا گیا،جنہے پانی
نوں مے وچ بدل کے اپنے طالب علماں نوں سیّان دی طاقت
وکھائی،تے سیّان دی باال دستی نوں ثابت کرن لئی اوہناں
سپاں توں نپٹنا
نوں سکھایا پئی کینج نقصان پہنچائے بغیر َ
اے،کینج بیمار نوں شفا دینی تے بدروحواں نوں کَڈھنا ایں۔
10۔ 1: 566۔24
جیویں بنی اسرائیل نوں بحرم قلزم ،انسانی ڈر دے تاریک
اتار چڑھاؤ،توں لنگدیاں ہوئے فتح مندی ملی،جیویں اوہناں
نوں بیابان وچ ،انسانی امیداں Tدے وڈھے صحرا وچ تکلیفاں
وچوں لنگدیاں Tہوئے،تے وعدہ کیتی ہوئی خوشی دی توقع
کردیاں ہوئے،رہنمائی ملی،اوسے طراں سمجھ توں روح
تیکر،وجودیت دے مادی فہم توں روحانی فہم تیکر دے سفر
دے دورا ن ر وحانی خیال ساریاں خواہشاں دی راہنمائی
کرے گا تے اوہناں ساریاں نوں جالل لئی تیار کرے گا جیہڑے
رب نال محبت رکھدے نیں۔واضح طور تے سائنس ْرکدی
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نئیں بلکہ اوہناں دے اگے ٹْر دی اے،یعنی دن وچ بَدل دے
ستون تے رات وچ اگ دی صورت،تاں جو اوہناں نوں ال ٰہی
اْچیایاں تیکر راہنمائی دیوے۔
جے ساہنوں آئیون ہو کہانی وچ سر والٹر سکاٹ دا اوہ بیان
یاد ہوے جیہڑا اوہناں نے ربیقہ یہودی دے پاروں دِتا،
جدوں اسرائیل پیارا رب دا،
غالمی دی دھرتی توں آیا باہر،
اوہدے پیو دادا دا رب اوہدے سامنے ٹْریا،

عجیب راہنما سی چنگیاڑے تے دھوئیں دی شکل وچ۔
اسی اوس دعا نوں دوہرا سکدے آں جیدے تے ایہہ گیت
ختم ہندا اے۔
ہاں جدوں راہِ  یہوداوچ آیا،
ہر رات سائے تے طوفان دی صورت،
تْوں رہنا صابر،غضب وچ دھیما،
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اک بلداتے روشن نور!
11۔ 12: 503۔15
غلطی دے ہنیرے توں ال ٰہی سائنس ،یعنی رب دا کالم ایہہ
پئی ”رب کْل دا حاکم“ اے تے ازلوں موجود پیار دی لو
سنسار نوں روشن کردی اے۔

روزانہ دے فرض
میری بیکر ایڈی ولوں

روز انہ دی دعا
ایس چرچ دے ہر رکن دا ایہہ فرض اے پئی ہر روز اوہ ایہہ دعا
کرے’’ :تیری بادشاہی آوے؛‘‘ ال ٰہی سچیائی ،حیاتی تے پیار دی
سلطنت میرے اندر قائم ہووے ،تے سارے پاپ میتھوں نکل
جان؛ تے تیرا کالم سارے انساناں دے پیار نوں ودھاوے ،تے
اوہناں اْتے حکومت کرے۔
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چرچ مینوئیل T،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن
4۔

مقصداں تے کماں دا اک اصول
نہ کوئی مخالفت تے نہ کوئی ذاتی تعلق مادری چرچ دے کسے
رکن دے مقصداں یا کماں اْتے اثر نئیں کرنے چاہیدے۔ سائنس
وچ ،بس ال ٰہی پیار ای حکومت کردا اے ،تے اک مسیحی
سچی پراہ بندی ،خیراتT
سائنسدان پاپ نوں رد کردیاں ہوئےْ ،
مٹھیاں سچیائیاں دا پرچھانواں بن
پسندی تے معافی نال پیار دیاں ِ
دا اے۔ ایس چرچ دے سارے رکناں نوں سارے پاپاں توں،
غلط طراں دیاں پیشن گوئیاں  ،منصفیاں ،مذمتاں ،صالحواں،
غلط اثراں نوں لین تے غلط اثر دین توں آزاد رہن لئی ہر روز
خیال رکھنا چاہیدا اے تے دعا کرنی چاہیدی اے۔
1۔

چرچ مینوئیل ،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن

چستی
فرض لئی ْ
ایس چرچ دے ہر رکن دا ایہہ فرض اے پئی اوہ ہر روز جارحانہ
ذہنی صالحواں دے خالف اپنے آپ نوں تیار رکھے ،تے رب ،اپنے قائد
تے انساناں لئی اپنے فرضاں نوں نہ کدی بھْلے تے نہ کدی نظر انداز
کرے۔ اوہدے کماں دے راہیں اوہدا انصاف ہووے گا ،اوہ بے
قصور یا قصور وار ہووے گا۔
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