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موضوع – عيوض جو نظريو

صفحو 1

آچر ،اپريل .2021 ، 18
مضمون — عيوض جو نظريو
گولڊن جو متن :زبور 22 :34
"خداوند پنھنجن ٻانھن جي روح کي ڇيڙيندو آھي .۽ انهن مان ڪوبه جيڪو هن
تي ڀروسو نه ڪندو اهي تباهه ڪندڙ هوندا".

جوابدار پڙهڻ:
9

10

زبور 14-9 :19

خداوند جو خوف پاڪ آھي  ،سدائين رھڻ ِ
الء .خداوند جو انصاف پوري
طرح صحيح ۽ انصاف آھي.
وڌيڪ خواهش ڪئي وڃي ته اهي سون  ،ها کان به بهتر سون جي ڀيٽ
۾ :مٺيون ۽ ساونڻ کان وڌيڪ مٺو.

 11انھن کان وڌيڪ توھان جو خادم خبردار ڪيو ويو آھي ۽ انھن کي سنڀالڻ ۾
وڏو اجر آھي.
12

13

ڪير هن جي غلطين کي سمجهي سگهي ٿو؟ مون کي ڳجهن غلطين کان
پاڪ ڪر.
اميء وارن گناهن کان پري رک .انھن کي مون تي
پنهنجي ٻانهي کي به ناڪ
َ
ِ
ريء کان معصوم
پوءآئون اٿي رھي  ،۽ آء وڏي سرشڪ
حاڪميت نہ ڪر:
َ
ھوندس.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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منهنجي وات جا قول  ،۽ منهنجي دل جو خيال  ،توهان جي نظر ۾ قبول
ڪيو وڃي  ،اي خداوند  ،منهنجي طاقت  ،۽ منهنجو ڇوٽڪارو.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 15 ، 10 ، 9 ، 3-1 :51

.1
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9
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15

منهنجي گناهن کان مڪمل طور تي ڌوئي  ،۽ منهنجي گناهه کان پاڪ.
ِ
ڇاالءجو آء پنھنجن خطرن کي تسليم ڪريان ٿو :۽ منھنجو گناھ منھنجو
اڳي آھي.
پنھنجو منھنجن گناھن کان لڪايو  ،۽ منھنجن سڀني ڏوھائن کي ڌوڪو
ڪري ڇڏ.
مون ۾ صاف دل پيدا ڪريو اي خدا! ۽ منهنجي اندر صحيح روح تجديد
ڪيو.
اي رب  ،منهنجا هٿ کوليو ؛ ۽ منهنجو وات تنهنجي ساراهه ظاهر ڪندو.
متي 18 :8

.2
8

.3

مرضيءمطابق :توهان
مهربانيء جي
اي خدا  ،مون تي رحم ڪر  ،تنهنجي
َ
َ
جي مهربانين جي ٻانهن جي مطابق منهنجي حدن کي ٽوڙيو.

عيسيوڏي تعداد ۾ ھن جي باري ۾ ڏٺو  ،تڏھن ٻي طرف وڃڻ
ھاڻي جڏھن
ٰ
جو حڪم ڏنائين.
متي 13-1 :9

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ ڪليڊ آف
ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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ٻيڙيء ۾ داخل ٿيو  ،۽ مٿان چڙھي ويو  ،۽ پنھنجو شھر ۾ اچي ويو.
۽ اھو
َ
۽  ،ھاڻي  ،انھن کي ھڪڙي شخص کي فالج جي بيمار کي وٺي ويو  ،پلنگ
تي ويٺو :۽ عيسي انھن جي ايمان کي ڏسي پولسي جي بيمار کي چيو ؛ پٽ
 ،خوش مزاج بڻجو .تنهنجا گناهه توهان کي بخشيا ويندا.
۽  ،ڏس  ،ڪجهه لکندڙن پنهنجي اندر چيو  ،اهو ماڻهو بدنام ڪري ٿو.
عيسيانهن جي سوچن کي اڻيندي چيو ته ڇو اوھان پنھنجن دلين ۾
۽
ٰ
خراب
ڇو ته اھو آسان آھي  ،چوڻ ِ
الء ،توھان جا گناھ معاف ڪيا وڃن .يا چوڻ
ِ
الءاٿي  ،۽ هلون؟
پر توھان کي معلوم ھوندو ته ابن آدم زمين تي گناھ بخشڻ جي طاقت
ِ
پوء ھو مرلي جي بيمار کي چوي ٿو  )،اٿو  ،پنھنجو بستر وٺي ۽
رکي ٿو ( ،
پنھنجي گھر ڏانھن وڃ.
۽ اھو اٿي  ،۽ پنھنجي گھر ڏانھن روانو ٿيو.
پر جڏھن ماڻھو ڏٺائين ته  ،اھي حيران ٿي ويا  ،۽ خدا جي پاڪائي ڪندا ،
جنھن ماڻھن کي اھڙي طاقت ڏني ھئي.
عيسياتان کان نڪري ويو  ،ھن ڏٺو تہ ھڪڙو ماڻھو  ،جنھن جو
۽ جيئن
ٰ
نالو متي آھي  ،حسب ضرورت جي رسيد تي ويھي رھيو :۽ ھو ھن کي
چئي رھيو  ،منھنجي تابعداري ڪريو .۽ ھو ُاٿيو  ،۽ ھن جي پٺيان.
۽ اھو اھو ٿيو  ،جئين عيسي گھر ۾ ماني تي ويھي رھيو  ،ڇوته ڪيترائي
پبلڪ ۽ گنھگار اچي رھيا ۽ ھن ۽ سندس شاگردن سان گڏ ويھي رھيا.
ِ
ڇاالء
۽ جڏھن فريسيس ان کي ڏٺو  ،تڏھن پنھنجن شاگردن کي پيا چون ،
تنھنجي استاد کي ڪھاڻين ۽ گنھگارن سان گڏ؟
عيسيجڏھن اھو ٻڌو  ،تڏھن ھن انھن کي چيو  ،اھي جيڪي پوري
پر
ٰ
بيمار آھن  ،طبيب جي ضرورت ناھن  ،بلڪ اھي آھن جيڪي بيمار آھن.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

 18اپريل  ، 2021آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – عيوض جو نظريو

13

.4
17

18

19

20

26

27

صفحو 4

پر وڃو ۽ جائجو ان جو ڇا مطلب آھي  ،مون تي رحم ٿيندو  ،۽ قرباني نه
ڏي  ،ڇاڪاڻ ته آء راستبازن کي  ،۽ گنھگار کي توبه ڪرڻ ِ
الءنہ آيو آھيان.
متي 27 ، 26 ، 20-17 :26
عيسيوٽ آيو
هاڻي بغير خمير جي ماني جي عيد جو پهريون ڏينهن شاگرد
ٰ
 ،هن کي چيو ” ،تون ڪٿي چاهين ٿو ته اسان توهان کي عيد جي ماني
کائڻ ِ
الءتيار ڪريون؟
۽ اھو ھو چوڻ لڳو  ،شھر ۾ وڃو اھڙو ماڻھو  ،۽ کيس چئو  ،ماسٽر چيو ،
منھنجو وقت اچي چڪو آھي ؛ مان توهان جو ڌيان پاسن وٽ تنهنجي
شاگردن تي پاس رکندس.
۽ شاگرد انھن ڪيو جيئن عيسي انھن کي مقرر ڪيو ھيو .۽ انھن فسح جي
تيار ڪئي.
هاڻ جڏهن هو آيو هو  ،تڏهن ٻارهن سان ويٺو.
عيسيماني ورتو  ،۽ برڪت ڪيائين  ،۽
۽ جيئن اھي کائي رھيا ھئا ،
ٰ
ڀڃيائين  ،۽ شاگردن کي ڏنائين  ،۽ چيائين  ،وٺو  ،کائو .هي منهنجو جسم
آهي.
۽ اھو پيالو کڻي ويو  ،شڪريو ادا ڪيو  ،۽ انھن کي ڏنائين  ،چيائين  ،سڀ
پيئو.
یوحنا 26 ، 22-20 ، 9-4 ، 2 ، 1 :17
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عيسيکي ڳالھائين پيا  ،۽ آسمان ڏانھن نظر ڇڪيائين  ،۽ چيائين
اھي لفظ
ٰ
اي ابا! پنهنجي پٽ جي تسبيح ڪر  ،ته توهان جو پٽ به توهان جي
پاڪائي بيان ڪري.
جئين ته توهان کيس سڀني گوشت تي طاقت ڏني آهي  ،ته جيئن هو تو
کي رهڻ جي ِ
الءدائمي زندگي عطا ڪري.
مون تنهنجي زمين تي جالل پيدا ڪئي :مون اهو ڪم ختم ڪري ڇڏيو
آهي جنهن کي تون ڏيڻ جي تو کي ڏني هئي.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ ڪليڊ آف
ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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۽ ھاڻي  ،اي پيء  ،تون مون کي پنھنجي پاڻ سان ان جاللي جي عزت ڪر
جيڪو مون دنيا جي اڳيان رھڻ کان اڳ توھان سان ڪيو ھو.
مون تنھنجي نالي انھن ماڻھن کي ظاھر ڪيو آھي جيڪي توھان مون کي
دنيا مان ڏٺا :توھان اھي ھئا ۽ تو انھن مون کي ڏنو .۽ انهن توهان جو
ڪالم برقرار رکيو آهي.
ھاڻي اھي اڻين ٿا ته جيڪي سڀ شيون مون کي ڏنو آھن توھان مان آھن.
ِ
ڇاالءجو مون انھن کي ڳالھايو آھي جيڪي توھان مون کي ڏنا .۽ اھي
انھن کي موصول ڪيو  ،۽ يقينن اڻي چڪا آھن ته آء تو کان نڪري آيو
ھوس  ،۽ انھن ايمان آندو آھي ته تو مون کي موڪليو ھو.
الءنہ  ،بلڪ انھن ِ
الءدعا گھران ٿو :مون دنيا ِ
آء انھن ِ
الءجيڪا توھان
مونکي ڏني آھي .ڇاڪاڻ اھي اھي آھن.
الءدعا ڪندو آهيان  ،پر انهن ِ
نه آئون اڪيلو هنن جي ِ
الءپڻ  ،جيڪي مون
کي انهن جي ڪالم سان مڃيندا.
ُ
پيء ،مون ۾  ،۽ مان تنھنجي اندر
ته اهي سڀ شايد هڪ آهن ؛ جيئن تون ،
 ،ته اھي پڻ اسان ۾ ھڪ ھوندا :ته دنيا اھو مڃي Œسگھي ٿي ته تو مون کي
موڪليو آھي.
۽ جيڪو جالل تون مون کي ڏنو مون کي ڏنو آهي ؛ ته اهي هڪ ٿي سگهن
ٿيون  ،جئين اسان هڪ آهيون:
۽ مون انهن کي توهان جو نالو ٻڌائي ڇڏيو آهي ۽ ان جو اعالن ڪندو
آهيان .ته جيڪا محبت توسان محبت ڪئي مون ۾ آهي ۽ آئون به انهن ۾.
 1یوحنا 9-5 ، 3 :1

.6
3

5

اھو جيڪو اسان ڏٺو ۽ ٻڌو آھي  ،ھاڻي اوھان جو اعالن ڪري رھون ٿا  ،تہ
جيئن توھان اسان سان پڻ رھنمائي ڪري  ،۽ سچ پچ اسان جي رفاقت
ُ
عيسيمسيح سان.
پيءسان آھي  ،۽ سندس پٽ
ٰ
ِ
پوء اھو پيغام آھي جيڪو اسين ھن جي باري ۾ ٻڌو آھي  ،۽ اوھان جو
اعالن ڪريان ٿو  ،ته خدا نور آھي  ،۽ ان ۾ ڪو اونداھي ڪونھي.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
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جيڪڏهن اسان چئون ٿا ته هن سان اسان جي صحبت آهي  ،۽ اونداهي ۾
هلڻ  ،اسان ڪوڙ آهي  ،۽ سچ نه ڪريون:
روشنيء۾ آھي ،
پر جيڪڏھن اسين هلڪي روشني ۾ ھلون  ،جئين اھو
َ
انھيءجو رت اسان
اسان کي ھڪٻئي سان رفاقت آھي  ،۽ يسوع مسيح
َ
کي سڀني گناھن کان پاڪ ڪري ٿو.
جيڪڏهن اسان اهو چئو ته اسان جو ڪو گناهه ناهي  ،اسان پاڻ کي
ٺڳيون ٿا  ،۽ سچ اسان ۾ ناهي.
جيڪڏھن اسين پنھنجا گناھہ اقرار ڪريون  ،اھو وفادار آھي ۽ صرف اسان
کي پنھنجو گناھ بخشڻ  ،۽ اسان کي ھر ناحق کان پاڪ ڪرڻ.
رومن ( 8 :5خدا) 11 ، 10 ،

.7
8
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خدا اسان ڏانهن هن جي محبت جو توجهه ڏي ٿو  ،حاالنڪه اسان گنهگار
هئاسين  ،مسيح اسان ِ
الءمئو.
جيڪڏهن  ،جيڪڏهن اسان دشمن هئاسين  ،اسان سندس پٽ جي وفات
سان خدا سان صلح ڪيو ويو  ،گهڻو ڪجهه  ،صلح ٿي رهيو آهي  ،اسين
هن جي زندگي جي ڪري بچي وينداسين.
عيسيمسيح جي وسيلي خدا تي
۽ نه رڳو ايترو  ،پر اسان پنھنجي خداوند
ٰ
خوشي پڻ ڪريون ٿا  ،جنھن جي ڪري ھاڻي اسان کي ڪفارو مليو آھي.

سائنس ۽ صحت
1-12 :18 .1
ڪفارو خدا سان انسان جي اتحاد جو نمونو آهي  ،جنهن جي ذريعي انسان ديوتا
ُ
پيء
سچائي  ،زندگي ۽ محبت کي ظاهر ڪري ٿو .يسوع ناصري کي انسان جي
سان وحدت جو سبق ڏياريو ۽ ان جو مظاهرو ڪيو ۽ هن جي ِ
الءاسان هن جي
زندگيء
بي حد عزت ڪئي هن جو مشن ٻنهي جي انفرادي ۽ اجتماعي هو .هن
َ
جي ڪم کي نه صرف پنهنجو پاڻ کي انصاف سان  ،پر انسانن جي رحم ۾ هڻيو ،
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ ڪليڊ آف
ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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 انهن کي ڏيکارڻ ته انهن کي ڪيئن ڪرڻ گهرجي  ،پر انهن کي نه ڪرڻ جي ِالء
۽ نه انهن کي ڪنهن هڪ ذميواري کان آزاد ڪرائڻ .يسوع دليري سان عمل
ڪيو  ،حواس جي صحيح ثبوتن خالف  ،فريسيائي عقيدن ۽ عملن جي خالف ،
۽ هن پنهنجي شفا بخش طاقت سان سڀني مخالفن کي رد ڪري ڇڏيو.
17-28 ، 6-11 :19 .2
يسوع انسان کي خدا سان صلح ڪرڻ ۾ مدد ڏني انسان کي محبت جو هڪ
سچو احساس ڏيڻ  ،يسوع جي تعليمات جو خدائي اصول  ،۽ محبت جو هي
اصل احساس انسان کي روح جي قانون طرفان مادي  ،گناهه ۽ موت جي قانون
کان آزاد ڪري ٿو  -خدائي محبت جو قانون.
توبه ۽ مصيبت جي هر تڪليف  ،اصالح جي هر ڪوشش  ،هر سٺي سوچ ۽
عيسيجي گناهه جو ڪفارو سمجهڻ ۽ ان جي اثرائتي مدد ڪرڻ ۾
عمل ،
ٰ
اسان جي مدد ڪندو .پر جيڪڏهن گنهگار دعا ڪرڻ ۽ توبه ڪرڻ  ،گناهه ۽
معاف ڪرڻ جاري رکي  ،هن وٽ ڪفارہ جو نن ڙو حصو آهي  - ،خدا سان هڪ
ئي ذهن ۾  - ،ڇاڪاڻ ته هن وٽ عملي توبه جي گهٽتائي آهي  ،جيڪا دل جي
اصالح ڪري ٿي ۽ انسان کي قابل بنائي ٿي .عقل جي مرضي ڪر .جيڪي
ظاهر نٿا ڪري سگھن  ،گهٽ ۾ گهٽ جزوي طور  ،اسان جي مالڪ جي تعليم ۽
عمل جي خدائي اصول خدا جو ڪوبه حصو نه آهي .جيڪڏهن هن جي
نافرماني ۾ رهڻ  ،اسان کي تحفظ محسوس نه ڪرڻ گهرجي  ،جيتوڻيڪ خدا
سٺو آهي.
30-31 ، 23-27 ، 11-14 :22 .3
”پنهنجي نجات ڏيندڙ ڪم ڪيو  “،زندگي ۽ پيار جو تقاضا آهي  ،انهي جي ِ
الء
خدا توهان سان گڏ ڪم ڪري ”تي اچڻ تائين قبضو ڪر! توهان جي انعام جو
انتظار ڪريو  ،۽ "ڪم ڪرڻ ۾ ٿڪجي نه رکو".
غلطي کان آخري نجات  ،جتي اسين امرتا  ،بيحد آزادي ۽ بي گناه احساس ۾
خوش آهيون گلن جي رستن کان نه پهچي ٿو ۽ نه ئي ڪنهن جي ايمان کي پنڻ
سان ڪنهن ٻئي جي ڪامياب ڪوشش ِ
الء.
انصاف گنهگار جي اصالح جي ضرورت آهي .رحمت قرض تڏهن ئي منسوخ
ڪري ٿو جڏهن انصاف صحيح ٿئي ٿو.
1-11 :23 .4
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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عقل ۽ محبت اسان کي گناهن کان بچائڻ ِ
الءپاڻ کي ڪيترين ئي قربانين جي
ضرورت آهي .هڪ قرباني  ،جيتوڻيڪ عظيم  ،گناهه جو قرض ادا ڪرڻ ِ
الء
ڪافي نه آهي .ڪفارو  ،گنھگار جي حصي تي پنھنجي پاڻ کي مسلسل گھٽائڻ
جي ضرورت آھي .اهو خدا جو قهر پنهنجي محبوب پٽ تي وسايو وڃي ،
المحدود غير فطري آهي .اهڙو نظريو انسان جي ٺاهيل آهي .ڪفالت دينو ۾
هڪ سخت مسئلو آهي  ،پر هن جي سائنسي وضاحت آهي  ،اها مصيبت گناهه
واري احساس جي غلطي آهي جيڪا سچائي تباهه ڪري ٿي  ،۽ اهو آخرڪار
ٻئي گناهه ۽ مصيبتون دائمي محبت جي پيرن تي پوندا.
10-16 :48 .5
اذيت جي پسيل کي ياد ڪندي جيڪا گتسميني جي گھاس تي مقدس تقدس
۾ پوکي وئي  ،جڏهن هو ساڳيو ئي پيالو پيئندو ته هو عاجز يا طاقتور شاگرد
گڙٻڙيندو  ،يا سوچيندو  ،يا پڻ خواهش ڪندو  ،گناهه جو بدنام ڪرڻ وارو
زندگيء جي ڪم
پنهنجي تباهي تي ڇڏڻ کان بچي ويندو؟ سچائي ۽ محبت
َ
جو جتن ڪرڻ تائين ڪجھهڻ کجي ويا.
1-6 :29 .6
عيسائين کي گهرجي ته هو اندر ۽ ٻاهرين غلطين جي خالف هٿيار کڻي انهن کي
پاڻ ۾ ۽ ٻين ۾ گناهن سان وڙهڻ گهرجي  ،۽ تيستائين هي ويڙهه جاري آهي
جيستائين هو پنهنجو رستو ختم نه ڪن .جيڪڏھن اھي ايمان رکندا آھن  ،انھن
خوشيء جو تاج ملندو.
کي
َ
1-6 :29 .7
اسان جو مالڪ مڪمل ۽ آخرڪار موت ۽ قبر تي پنهنجي فتح ۾ خدائي
عيسيجو عمل انسانن جي روشن خيال ِ
الء۽
سائنس جو مظاهرو ڪيو.
ٰ
گناهه  ،بيماري ۽ موت کان پوري دنيا جي نجات ِ
الءهو .پولس لکي ٿو ته:
”جيڪڏهن  ،جڏهن اسان دشمن هئاسين  ،اسان پنهنجي پٽ جي [ظاهر] موت
سان خدا سان صلح ڪيو ويو  ،گهڻو ڪجهه  ،صلح ٿيڻ سان  ،اسان هن جي
ِ
کانپوءٽي ڏينهن هن
زندگي کان بچي وينداسين“ .سندس الش کي دفنائڻ
ُ
ايذاء ڏيندڙ هڪ قبر ۾ امر ڪندڙ سچائي ۽
پنهنجن شاگردن سان ڳالهايو.
محبت کي لڪائڻ ۾ ناڪام ٿي چڪا هئا.
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پاڪائي هجي هللا  ،۽ جدوجهد ڪندڙ دلين کي سالم! مسيح انسان کي اميد ۽
زندگيءجو وحي ۽
يقين جي دروازي کان پٿر اڇالئي ڇڏيو آهي  ،۽ خدا جي
َ
مظاهرو ڪندي  ،انسان جي روحاني خيال ۽ سندس الهامي اصول  ،محبت سان
انهن کي ممڪن طور تي هڪ طرف بلند ڪيو آهي.
25-32 :228 .8
ِ
سواء ڪا طاقت ناهي .قادر مطلق سڀني وٽ طاقت آهي ۽ ڪنهن ٻئي
خدا کان
طاقت کي تسليم ڪرڻ خدا کي بدنام ڪرڻ آهي .ذلت ناصري کي ان گمان تي
رد ڪري ڇڏيائين ته گناهه  ،بيمار ۽ موت جي طاقت آهي .هن انهن کي بي
طاقت ثابت ڪيو .اهو پادرين جي عزت کي عاجز ڪرڻ گهرجي ها  ،جڏهن
انهن عيسائييت جو مظاهرو پنهنجي مئل عقيدي ۽ تقريبن جي اثر کي وڌايو.
20-30 :8 .9
جنهن بهتري سان اظهار جي ِ
الءدعا ڪرڻ هميشه هن جي خواهش جو مطلب
ناهي رهي .جيڪڏھن اسين غريبن کان منھن موڙيندا آھيون  ،اسان سندس ِ
الء
انعام ڏيڻ ِ
الء تيار ناھي جيڪو غريبن کي سالمت رکي ٿو .اسان اعتراف ڪيو ته
اسان جي ڏاي دل آهي ۽ پڇي ٿو ته اهو اسان کان اڳ لڪايو وڃي  ،پر ڇا اسان
اڳ ۾ ئي هن دل کان وڌيڪ نٿااڻون  ،جيڪو اسان کي پنهنجو پاڙيسري ڏسڻ جي
خواهش آهي؟
اسان کي پاڻ کي پرکڻ گهرجي ۽ سکڻ گهرجي ته دل جو جذبو ۽ مقصد ڇا آهي ،
انهي طريقي سان ئي اسين سکي سگهون ٿا ته ايمانداري ڇا آهي.
.10

1-14 :21

جيڪڏهن سچائي توهان جي روزاني واڪ ۽ گفتگو ۾ غلطي تي غالب اچي
رهي آهي  ،توهان آخر ۾ چئي سگهو ٿا " ،مون هڪ سٺي جنگ ڪئي آهي ...
مون ايمان تي رکيو آهي  "،ڇو ته توهان بهتر ماڻهو آهيو انهي سان اسان جو
ڪجهه حصو وٺي رهيو آهي سچ ۽ محبت سان .عيسائين محنت ۽ دعا جاري
نه رکندا آهن  ،اها توقع رکندا آهن ته ٻئي جي خير  ،مصيبت ۽ فتح جي ڪري ،
ته اهي هن جي همراهه ۽ ثواب تائين پهچي ويندا.
جيڪڏهن شاگرد روحاني طور تي ترقي ڪري رهيو آهي  ،هو اندر داخل ٿيڻ جي
ڪوشش ڪري رهيو آهي .هو مسلسل مادي احساس کان منهن موڙي ٿو  ،۽ روح
جي ناپسنديده شين ڏانهن ڏسي ٿو .جيڪڏهن ايماندار هو  ،هو شروعات ۾ ئي
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
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سنجيده رهندو  ،۽ هر روز صحيح سمت ۾ ٿورو حاصل ڪندو  ،آخري وقت تائين
خوشيء سان پنهنجو نصاب پورو ڪري ٿو.
هو
َ

ڏينهن جو فرض

ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا
اهو هن چرچ جي هر ميمبر جو فرض هوندو ته هر ڏينهن دعا ڪري:
"توهان جي بادشاهي اچي ؛" خدا جي سچائي  ،زندگي  ،۽ محبتن جي رھنمائي
مون ۾ قائم ڪرڻ ۽ سڀني گناھن کان منھن ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀني
ماڻهون جي محبت کي متاثر ڪري  ،۽ انهن تي حڪومت ڪري!
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 4

ِ
الءهڪ قاعدو
مقصد ۽ عملن
نه ئي دشمني ۽ نه ئي صرف ذاتي لگاڳ  ،مادر چرچ جي ميمبرن جي
مقصدن يا عملن کي متاثر ڪرڻ گهرجي .سائنس ۾  ،خدائي محبت ماڻهو کي ئي
اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنسدان محبت جي مٺي سهولتن جي
عڪاسي ڪري ٿو  ،گناهه کي هالئڻ ۾  ،سچي برادري  ،شفقت ۽ معافي ۾ .هن
چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته سڀني براين کان نجات ملي  ،پيشنگوئي
ڪرڻ  ،قضا ڪرڻ  ،مذمت ڪرڻ  ،صالح ڏيڻ  ،متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان
متاثر ٿيڻ کان.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 1
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فرض جي خبرداري

اهو هن چرچ جي هر فرد جو فرض هوندو ته ُهو روزانه جارحيت واري
ذهني تجويز جي خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي  ،پنهنجي رهبر ۽
ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽ غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن
ماڻهويت جي
جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انصاف ڪيو يا مذمت ڪئي
ويندي.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 6
_____________________
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