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صفحو 1

آچر ،اپريل .2021 ، 25
ء امتحان
مضمون — موت کانپو ِ
گولڊن جو متن :افسيون 14 :5
”تون جاڳين ٿو جيڪو ننڊ ڪري رھيو آھي  ،۽ مئلن مان جي اٿيو  ،۽ مسيح
اوھان کي روشني ڏئي“ .

جوابدار پڙهڻ:
50

51

52

53

54

 1ڪورٿينس 54-50 :15

ھاڻي مان ھي چوان ٿو ته  ،ڀائر  ،اھو گوشت ۽ رت خدا جي بادشاھت جا
وارث نٿا ٿي سگھي .نه ڪرپشن ناانصافي جو وارث آهي.
ڏس  ،مان توکي هڪ راز ٻڌائيندو آهيان؛ اسان سڀ ننڊ نه ڪنداسين  ،پر
اسان سڀ ڪجهه بدلجي وينداسين.
هڪ پل ۾  ،هڪ پل جي جھمڪي ۾  ،آخري ُٽڪر تي :ڇوته آواز گونجندي ،
۽ مئل کي جيئرو ڪيو ويندو  ،۽ اسان کي تبديل ڪيو ويندو.
ان فساد ِ
الءالزمي طور تي ناانصافي تي رکڻ گهرجي  ،۽ هن فاني الفاني
کي الزمي طور تي رکڻو آهي.
ِ
پوء
تنھنڪري  ،جڏھن ھن ظالم مڙھي ڇڏيو  ،۽ اھو فاني عيوض تي رکي ،
اھو چوڻ ڪيو ويندو جيڪو لکيل آھي  ،موت کي فتح ۾ گلي ويو.

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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سبق جو خطبو
بائبل
زبور ( 1 :17اي خداوند) 15 ،

.1
1

15

منهنجي ِ
الء ،مان پنھنجو چبوترو صداقت کي ڏسندي رھندس :آئون
مطمئن رھندس  ،جڏھن جاڳندس  ،تنھنجي شان سان.
زبور 20 :68

.2
20

اھو اھو آھي ته اسان جو خدا نجات جو خدا آھي .۽ خدا جو واسطو آهي
خداوند موت کان مسئال.
هوسا ( 4 :13مان) ( 14 ، 9 ،جي طرف)2 :

.3
4

9

14

.4

اي خداوند  ،منهنجي روئڻ تي حاضر ٿي  ،منهنجي دعا تي ڌيان ڏي ،
جيڪو خيالي لبن کان ٻاهر نه نڪتو.

ِ
سواء
مان مصر جو ملڪ مان خداوند توھان جو خدا آھيان ۽ مون کان
ِ
سواءبچائيندڙ ڪونھي.
ڪنھن بہ خدا نہ :ائو  ،ڇاڪاڻ تہ مون کان
اي اسرائيل  ،تو پنهنجو پاڻ کي تباهه ڪري ڇڏيو .پر مون ۾ تنھنجي مدد
آھي.
مان انهن کي قبر جي طاقت کان جهلي ڇڏيندس .مان انهن کي موت کان
ڇوٽڪاري ڏيندس :اي موت  ،مان توهان جي مري ويندس .اي قبر مان ،
مان تنهنجي تباهي ٿي ويندس:
لوقا ( 1 :4جي طرف)1 :

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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صفحو 3

۽ عيسي پاڪ روح مڪمل ٿيڻ جي اردن کان موٽي آيو ،
لوقا ( 42-40 :8جي طرف( 56-49 ، )1 :جي طرف):

.5
40

41

42

49

50
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52

53

54

عيسيموٽي آيو جتي ماڻھن خوشي سان کيس ڏٺو ،
۽ اھو اھو ٿيو تہ
ٰ
ِ
االءجو اھي سڀ ھن جو انتظار ڪري رھيا ھئا.
ڇ
ڀڳو  ،ييرس نالي ھڪڙو ماڻھو آيو ۽ اھو عبادتگاھ جو حاڪم ھو ۽ ھو
عيسيجي پيرن تيڪري پيو ۽ کيس عرض ڪيائين ته ھو پنھنجي گھر ۾
ٰ
اچي.
ڇاڪاڻ ته هن کي هڪڙي ئي ڌ ُ
يءهئي  ،ٻارهن سالن جي عمر جي  ،۽ هن
جي مرڻ واري هئي
جڏھن ھو اڃان تائين ڳالھائي رھيو آھي ته اتي ھڪڙو عبادتگاھ گھر جي
حاڪم مان آيو  ،کيس چيائين  ،توھان جي ڌي مري وئي آھي .ماسٽر کي
تڪليف نه ڪر.
عيسيجڏھن اھو ٻڌو  ،ھن کيس جواب ڏنو  ،چيو ” ،مت ڊ :و :صرف
پر
ٰ
يقين ڪريو  ،۽ ھو سي ٿي ويندي.
ھوء کي اندر وڃڻ ِ
الءبرداشت نه
۽ جنھن مھل ھو گھر ۾ آيو  ،اھو ڪنھن ماڻ
َ
ُ
ُ
ماءکي
پيء۽ ڌيئرن جي
ڪيائين  ،پطرس  ،۽ جيمس  ،۽ يوحنا کي  ،۽
بچايو.
هوء مئل ناهي  ،پر ننڙي ٿي.
۽ سڀ رويا ۽ ڀوڳيا  ،پر ھن چيو تہ رھو نه ؛
َ
۽ انهن کيس ڪاوڙ ۾ هڻي ڪاوڙ ڪندي  ،اڻي ورتو ته هو مري ويو آهي.
۽ هن سڀني کي ٻاهر ڪ ،ي ڇڏيو  ،۽ پنهنجي هٿ کڻي کيس سڏ ڪيو  ،۽
چيو  ،مريد  ،اٿيو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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ً
فورا اٿيو  ،۽ ھن کي ماني ڏيڻ جو حڪم
 55۽ اھو جو روح ٻيھر آيو  ،۽ ھو
ڏنائين.
56

۽ هن جا والدين حيران ٿي ويا:
لوقا 21 ، 20 :17

.6
20

21

۽ جڏهن هو فريسين کان مطالبو ڪيو ويو  ،جڏهن خدا جي بادشاهت اچڻ
گهرجي  ،هن انهن کي جواب ڏنو ۽ چيو  ،خدا جي بادشاهت مشاهدي سان
نٿي اچي.
نه ته اھي چوندا ته  ،ھتي ھيٺ! يا  ،اتي! ڇو  ،خدا جي بادشاهي توهان
جي اندر آهي.
روميون 23 ، 22 ، 18-16 :6

.7
16

17

18
22

23

انھيء ِ
الءجنھن کي اوھان مڃڻ وارا پنھنجن ٻانھن کي پيدا ڪيو ،
نه اڻين ،
َ
ان جا ٻانھا تون جن جي اوھان فرمانبرداري ڪريو .يا موت جو گناھ آھي ،
يا صداقت جي اطاعت؟
پر خدا جو شڪريو ادا ڪيو وڃي  ،ته اوھان گناھ جا خادم آھيو  ،پر اوھان
انھيء اصول جو جيڪو
دل جي پيروي ڪئي آھي اھو ئي آھي جيڪو
َ
توکي پهچايو ويو.
گناھ کان آزاد ٿيڻ جي باوجود  ،تون نيڪي جا ٻانھو ٿي ويا.
پر ھاڻي گناھ کان آزاد ٿيڻ ۽ خدا جو ٻانھو ٿي رھيو آھي  ،اوھان کي
پنھنجو ميوو تقدس ۽ آخرڪار دائمي زندگي آھي.
عيسي
گناھ جي اجرت جي موت آھي؛ پر خدا جو تحفو اسان جي خداوند
ٰ
مسيح جي ذريعي دائمي زندگي آهي.
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 1پيٽر ( 6-3 :1جي طرف 16-13 ، 9-7 ، )، 1
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ُ
پيءجو شڪرانو ڪريو ،
عيسيمسيح جي خدا ۽
اسان جي خداوند
ٰ
ِ
پوءجيئري مسيح
جيڪو پنھنجي وڏي رحمت مطابق اسان کي مسيح کان
جي وري جيئري ٿيڻ جي ڪري وري زنده اميد ڏيڻي آھي.
وراثت ۾ ناجائز  ،۽ ناقابل نجات  ،۽ اھو پري نه رھندو  ،جنت ۾ اوھان ِ
الء
محفوظ ،
جيڪي خدا جي قدرت ذريعي ايمان کان ڇوٽڪاري جي ِ
الءرکيا ويا آهن
اهي آخري وقت ۾ نازل ٿيڻ ِ
الءتيار آهن.
تون جتي گھڻو خوش ٿيندين
جيڪا تنهنجي ايمان جي آزمائش  ،سون کان گهڻو وڌيڪ قيمتي آهي
جيڪا ختم ٿي وڃي  ،حاالنڪه اها باهه سان آزمايو وڃي  ،شايد عيسى
مسيح جي ظاهر ٿيڻ تي ساراهه ۽ عزت ۽ تعريف ڪجي:
جن ڏٺو ناهي  ،تو سان پيار آهي ؛ جن ۾  ،جيتوڻيڪ هاڻي توهان هن کي نه
ِ
پوء به يقين سان  ،توهان خوش رهو سان خوشي سان بي مثال ۽
ڏٺو ،
جالل جو پورو:
پنهنجي عقيدي جي پاڻي حاصل ڪرڻ  ،پنهنجي روحن جي نجات پڻ.
تنھنڪري پنھنجي دماغ جي ڇڪ کي گھيرو ڪريو  ،عاجز ٿجو ۽ خدا جي
عيسيمسيح جي وحي تي
فضل تي ختم ٿيڻ جي اميد رکجو جيڪو
ٰ
اوھان تي آڻڻ وارو آھي.
فرمانبردار ٻارن وانگر  ،پنهنجي پاڻ کي اڳوڻي جهولن جي مطابق پنهنجي
آپشن ۾ نه لڳائن:
پر جيئن تہ اھو جنھن کي اوھان کي سڏيو آھي پاڪ آھي  ،تنھنڪري ھر
طرح جي گفتگو ۾ پاڪ رھيو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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ڇو ته اھو لکيل آھي  ،پاڪ ٿيو ڇاڪاڻ ته مان پاڪ آهيان.
 2ڪورٿينس ( 10-4 ، 1 :5جي طرف ؛)

.9
1

4

5
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ِ
ِ
جاءجو زمين وارو
انھيء
االءجو اسين اڻون ٿا ته جيڪڏھن اسان جي
ڇ
َ
گھر ٽٽي ويو  ،اسان وٽ خدا جي عمارت آھي  ،ھڪڙو گھر نھ ھٿن سان
بنايو ويو  ،رھڻ ۾ ابدي آھي.
اسان  ،جيڪي هن خيمي ۾ آهيون غمگين ٿي رهيا آهيون  ،نه ته هن ِ
الء
اسين ڪپڙا پهرايا سين ها  ،پر مٿن ويڙهجي پئي وڃي  ،ته اها موت زندگي
جي گولي کي گهيري پئي.
هاڻ جيڪو اسان کي پنهنجو پاڻ ِ
الءسهيڙيو آهي اهو خدا آهي  ،جنهن هن
کي اسان کي روح جو اجر ڏنو.
تنھنڪري اسين ھميشه بااختيار آھيون  ،اڻون ٿا  ،جيستائين اسين جسم ۾
گهر تي آھيون  ،خداوند کان غير حاضر آھيون:
(اسان جي هلڻ سان ايمان نه هلڻ سان  ،ڏسڻ سان نه)
اسان کي ڀروسو آهي  ،مان چوان ٿو  ،۽ چاهيان ٿو ته جسم کان پري رهڻ ،
۽ خداوند سان حاضر ٿيڻ.
انھيءڪري اسين ڪم ڪريون ٿا  ،اھو  ،اھو موجود ھجي يا غائب  ،اسين
َ
شايد ھن کي مڃون.
ِ
االءجو اسان سڀني کي مسيح جي فيصلي واري سيٽ تي پيش ٿيڻو
ڇ
آھي ؛

سائنس ۽ صحت
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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21-24 :470 .1
خدا انسان جو خالق آهي  ،۽  ،انسان جو ڪلي اصول قائم رهڻ ۾ مڪمل ڪامل ،
خدائي خيال يا فڪر  ،انسان  ،مڪمل رهي ٿو .انسان خدا جي وجود جو اظهار
آهي.
9-14 :242 .2
جنت جو هڪ طريقو آهي  ،ساهيت ۽ آسماني سائنس ۾ مسيح اسان کي اهو
زندگيءجو ٻيو ڪو شعور نه ـ سٺو ،
رستو ڏي ٿو .اهو اڻڻ ڪنهن ٻي حقيقت ـ
َ
خدا ۽ هن جي عڪاسي کان  ،۽ نام نهاد درد ۽ حواس کان مٿانهون ٿيڻ ڏانهن
آهي.
4-18 :324 .3
احساس ۽ نفس جي پاڪائي ترقي جو ثبوت آهي" .سڀاڳا آھن جيڪي دل جا
ِ
االءجو اھي خدا کي ڏسندا".
صاف آھن  ،ڇ
جيستائين انسان جو مطابقت ۽ الفاني واقعو واضح نه ٿيندو تيستائين اسان خدا
جو سچي خيال حاصل نٿا ڪري سگهون .۽ جسم ظاهر ڪندو ته انهي تي ڇا
حڪمراني ڪندو  ،ڇا اهو سچ يا غلطي  ،سمجھڻ يا عقيدو  ،روح يا معاملو آهي.
سالمتيء سان ".ھوشيار  ،خبردار
تنھنڪري "ھاڻي پنھنجو پاڻ سان واقف ڪر ۽
َ
۽ ھوشيار رھيو .رستو سڌو ۽ تنگ آهي  ،جيڪو سمجهه جي طرف وٺي ٿو ته
خدا ئي زندگي آهي .هي گوشت سان جنگ آهي  ،جنهن ۾ اسان کي گناهه  ،بيماري
ً
يقينا اسان کي روح  ،يا خدا
۽ موت کي فتح ڪرڻ گهرجي  ،يا ته هتي يا آخرت - ،
زندگيء جي مقصد تائين پهچڻ کان اڳ.
جي
َ
( 23-25 ، 12-18 :291 .4جي طرف 31-28 ، ).1
آفاقي نجات ترقي ۽ جستجو تي رهي ٿي  ،۽ انهن کان بغير ناقابل مقصد آهي.
جنت هڪ جڳھ ناهي  ،پر ذهن جي هڪ خدائي حالت آهي جنهن ۾ ذهن جي
سڀئي ظاهر هم آهنگي ۽ امر آهن  ،ڇاڪاڻ ته گناهه هتي ناهي ۽ انسان کي
پنهنجي ذات جو ڪو حق ناهي  ،پر "خداوند جي دماغ" جي قبضي ۾" ، .جيئن
صحيفو چوي ٿو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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ِ
پوءبه هوندو ،
جئين موت انسان کي ڳولي ٿو  ،تيستائين هو موت کان
تبديليء تي اثرانداز ٿيندي.
تيستائين تيزي ۽ واڌ گهربل
َ
ڪوئي به آخري فيصلو موت جي انتظار ۾ نه ٿيندو  ،ڇاڪاڻ ته دانش
جي فيصلي جو ڏينهن ڪالڪ ۽ لڳاتار اچي ٿو  ،حتي اهو فيصلو جنهن
ذريعي انسان ئي سڀني مادي غلطين کان وانجهيل آهي.
20-24 :46 .5
يسوع جي تبديلي نه اچڻ واري جسماني حالت بعد ۾ جيڪو ڪجهه موت
لڳي رهيو هو هن جي پٺيان مادي بعد سڀني مادي حالتن جي مٿان ختم
ٿي ويو ؛ ۽ هن شهادت هن جي مٿي چڙهڻ جي وضاحت ڪئي  ،۽ قبر
کان ٻاهر اڻاڻ طور تي هڪ آزمائشي ۽ ترقي پسند حالت ظاهر ڪئي.
16-11 :290 .6
جيڪڏھن تبديلي جنھن موت کي موت چيو آھي تنھن جو عقيدو گناھ  ،بيمار
۽ موت کي ختم ڪيو آھي  ،خوشي مصلحتـ جي وقت کٽيو وڃي  ،۽ ھميشه
رھندي پر هي ائين ناهي .ڪمال صرف ڪمال سان حاصل ٿيندو آهي .اھي
جيڪي ظالم آھن سي اڃا تائين ناجائز رھندا  ،جيستائين خدا جي سائنس
مسيح  ،سچائي ۾  ،ھر اڻ اڻائي ۽ گناھ کي ڪي ٿو.
گناهه ۽ غلطي جيڪو اسان کي موت جي آڌار تي فنا ڪري ٿو  ،انهي وقت ختم
نٿو ٿئي  ،پر انهن غلطين جي موت تائين برداشت ڪريو .مڪمل طور تي
روحاني هجڻ جي ِ
الء ،انسان کي بي گناه هجڻ الزمي آهي  ،۽ هو صرف انهي
وقت ٿئي ٿو جڏهن هو ڪمال کي پهچي وڃي .قاتار  ،جيتوڻيڪ عمل ۾ مقتول
آھي  ،اھڙي طرح گناھ کي نٿو ڇڏي .هو يقين ڪرڻ ِ
الءوڌيڪ روحاني ناهي ته
پنهنجو جسم مري ويو ۽ سکڻ لڳو ته سندس ظالم دماغ مري نه ويو .هن جون
سوچون ڪيستائين پاڪ نه هونديون آهن جيستائين نيڪي کي نيڪي کان نه
بچايو وڃي .هن جو جسم مادي طور تي هڪ جيترو آهي  ،۽ ان جي برعڪس.
فرضن جو گناهه معاف ڪيو ويو  ،غلط هجڻ جي باوجود  ،اها خوشي گناهه
جي وچ ۾ حقيقي ٿي سگهي ٿي  ،ته جسم جي نام نهاد موت گناهن کان آزاد ٿي
وڃي  ،۽ خدا جي معافي صحيح آهي پر گناه جي بربادي  - ،هي قبريون غلطيون
آهن  .اسين اڻون ٿا ته سڀ ڪجهه بدلجي ويندو “ رڻ جي چمڪ ۾  ”،جڏهن
آخري ُٽر آواز ڏيندو .پر حڪمت جو اهو آخري ڪال اس وقت تائين نٿو اچي
سگهي  ،جيستائين مسيحي ڪردار جي واڌ ويجهه ۾ موت اڳ ئي هر هڪ گهٽ
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قبوليت تائين پهچي چڪو آهي .موتھن کي اھو شوق نه آھي ته موت جي
تجربي تي ڀروسو  ،کين تسبيح ٿيڻ واري جاڳندي.
3-5 :569 .7
هر انسان  ،ڪجهه وقتن تي  ،هتي يا آخرت ۾  ،خدا جي مخالفت ڪندڙ قوت
تي مڙني ايمان سان گڏ جدوجهد ۽ قابو پائڻ الزمي آهي.
9-11 :77 .8
زندگيءجي
وجوديت جي ايندڙ جهاز تي موت پنهنجو پاڻ ٿيندو  ،جيستائين
َ
روحاني سمجهاڻ تي پهچي وڃي.
27-7 :409 .9
اسان کي اهو چوڻ جو ڪو حق ناهي ته زندگي هاڻي مادي تي منحصر آهي ،
ِ
کانپوءان تي منحصر نه ٿيندو .اسان هتي پنهنجي ڏينهن زندگي جي
پر موت
سائنس جي العلمي ۾ گذاري نٿا سگهون ۽ اميد رکي ٿو ته قبر کان ٻاهر هن اڻ
ائيء جو انعام آهي .موت اسان کي الوارث ۽ بدانتظامي جو بدلو ڪونه
اڻ
َ
بڻائيندو .جيڪڏهن اسان هتي مسيحي سائنس جي پيروي نٿا ڪريون ،
الءروحاني زندگي ِ
جيڪو روحاني ۽ ابدي آهي  ،اسان آخرت ِ
الءتيار ناهيون.
ِ
پوء هن
هيء زندگي ابدي آهي  “،يسوع چوي ٿو  - ،نه هئڻ گهرجي ؛ ۽
”
َ
ُ
پيء ۽ پنهنجي ذات جي هڪ موجوده علم جي
زندگيء کي پنهنجي
دائمي
َ
تعريف ڪئي  ،محبت  ،سچائي ۽ زندگي جو علم.
.10

29-14 :427

موت جو خواب هينئر دماغ يا هتي رهڻ گهرجي .سوچ پنهنجي مادي اعالن کان
پاڻ کي وڪوڙي ويندي “ ،مان مري ويو آهيان  ”،هن ٽرمپ جي سچائي لفظ کي
پڪڙڻ ِ
الء“ ،نه موت  ،نه عمل  ،ناڪاري عمل  ،زيادتي ۽ نه رد عمل”.
عيسيجي روح ۾ روح جي
زندگي حقيقي آهي  ،۽ موت بي سراب آهي .حضرت
ٰ
حقيقتن جو هڪ ثبوت مادي احساس جي اونداهي نظرن کي هم آهنگي ۽ بي
ترتيبي ۾ حل ڪري ٿو .هن عظيم لمحه تي انسان جو استحقاق اهو آهي ته اسان
جي مالڪ جي لفظن کي ثابت ڪرڻو آهي” :انسان جيڪڏهن منهنجو چوڻ جاري
رکي ته هو موت کي ڪڏهن به نه ڏسي “.غلط ڀروسو جي سوچ کي ۽ مادي
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ثبوتن کي تقسيم ڪرڻ ِ
الءته جيئن وجود جي روحاني حقيقتون ظاهر ٿي
سگهن ٿيون  - ،هي عظيم حاصالت آهي جنهن جي ذريعي اسان غلط کي ڌوڏائي
ڇڏينداسين ۽ سچ کي جڳهه ڏينداسين .اھڙي طرح اسان سچ  ،مندر يا جسم کي
قائم ڪري سگھون ٿا " ،جنھن جو ٺاھيندڙ ۽ ٺاھيندڙ خدا آھي".
.11

10-12 :74

جڏهن هتي يا آخرت ماده ۾ زندگي جو عقيدو ناپيد آهي  ،نقص جيڪو عقيدي
کي بند ڪري ويٺو آهي عقيدي سان گڏ ختم ٿو ٿئي ۽ ڪڏهن به پراڻي حالت
ڏانهن واپس نه اچي.
.12

4-13 :296

ترقي تجربو جي پيدائش آهي .اھو آھي انسان جي مرڻ جو  ،جنھن جي وسيلي
ھميشه ِ
الءھميشه کي ڇڏيو ٿو وڃي .يا ته هتي يا هتي  ،تڪليف يا سائنس
زندگي ۽ دماغ جي باري ۾ سڀ بيچيني کي تباهه ڪرڻ گهرجي  ،۽ مادي احساس
هوء کي پنهنجي اعمالن سان ضرور ختم
۽ خود کي ٻيهر پيدا ڪري .پوڙهي ماڻ
َ
ڪرڻ گهرجي .ڪجھ سينو يا گنھگار امر ڪونھي .هڪ غلط مادي احساس ۽
گناهه جو موت  ،نه نامياتي ماديت جو موت  ،اهو آهي جيڪو انسان ۽ زندگي
جي بي ترتيبي  ،هڪجهڙائي  ،حقيقي ۽ دائمي هجڻ.
.13

11-12 :492

يءطرح ترقي آخرڪار سڀ غلطي کي ختم ڪري ڇڏيندي  ،۽ امر کي
اهڙ َ
روشنيء۾ آڻي ڇڏيندي.
َ

ڏينهن جو فرض

ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دعا
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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

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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