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موضوع – اڻ برابري

صفحو 1

آچر ،اپريل .2021 ، 4
مضمون — اڻ برابري
گولڊن جو متن :رسالو 19:6
"۽ مون ٻڌو  ،جيئن اها وڏي تعداد ۾ آواز هئي  ،۽ ڪيترن ئي پاڻي جي آواز  ،۽
زبردست گرج جي آواز  ،چيو ايليلويا :ڇو ته خداوند قادر مطلق بادشاهي ڪري
ٿو".

جوابدار پڙهڻ:
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رسالو 16 - 19:11

۽ مون ڏٺو جنت کي کليل آھي  ،۽ ڏسو ھڪڙو اڇو گھوڙو ؛ ۽ اھو جيڪو
ھن تي ويٺو ھو وفادار ۽ سچا  ،سڏيو ويو  ،۽ صداقت ۾ اھو فيصلو ڪيو ۽
جنگ ڪيو.
۽ سندس اکين کي باھ جو النبو وانگر هئا  ،۽ سندس مٿي تي ڪيترائي
تاج هئا ؛ ۽ هن وٽ هڪ نالو لکيل هو  ،جيڪو ڪو به ماڻهو نه اڻندو
هو  ،پر هو پاڻ.
۽ هن کي رت ۾ رنگو وسوسن سان ڪيو ويو  ،۽ هن جو نالو خدا جو ڪالم
سڏيو وڃي ٿو.
۽ آسمان ۾ لشڪر ھٿان رھيا  ،سفيد گھوڙن تي  ،سٺي ڪپڙي ۾ ڪپڙا  ،اڇا
۽ صاف

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 2

۽ هن جي وات مان هڪ تيز تلوار نڪري ٿي  ،ته ان سان گڏ هن کي قومن
کي ڌڪ لڳڻ گهرجي :۽ هو انهن کي لوهه جي هڪ لٺ سان را ڪندو :۽
هو خدا جي شدت ۽ غضب جي شرابي کي گوڙ ڪري.
۽ هن وٽ پنهنجي چوٿون ۽ هن جي ران تي هڪ لکيل نالو آهي  ،ڪنگن جا
ڪنگ ۽ خداوند جا رب.

سبق جو خطبو
بائبل
يسعياه 5 - 40:1
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تون آرام ڪر  ،منهنجي ماڻهن کي آرام ڪر  ،تنهنجي خدا جو چوڻ آهي.
توهان آرام سان يروشلم جي ڳالهه ڪريو ۽ هن کي روو  ،ته هن جي جنگ
پوري ٿي وڃي  ،جو هن جي ناانصافي معاف ٿي ويئي آهي :ڇو ته هن کي
پنهنجي سڀني گناهن جي ڪري خداوند جو هٿ ملي چڪو آهي.
ھن جو آواز جيڪو وڪري ۾ رھي ٿو  ،خداوند جو رستو تيار ڪر  ،سڌو
ريگستان ۾ اسان جي خدا جي ِ
الءھڪڙو رستو ٺاھ.
هر وادي بلند ٿي ويندي  ،۽ هر جبل ۽ ٽڪري گهٽ ٿي ويندي.
۽ خداوند جو جالل پڌرو ٿيندو ۽ سڀ ماڻھو ان کي ھڪٻئي سان ڏسندا.
لوقا 21 - 4:14

.2
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عيسيروح جي طاقت سان گليل ۾ موٽي آيو :۽ چوڌاري سڀني عالئقن
۽
ٰ
مان سندس وڇائيائين.
۽ هن پنهنجي عبادتگاهن ۾ سيکاريو  ،سڀني کان پاڪ ٿي رهيو آهي.

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
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۽ هو ناصري آيو  ،جتي هو پرورش ڪئي وئي هئي :۽  ،جيئن هن جو رواج
هو  ،هو سبت جي ڏينهن عبادت خانگي ۾ ويو  ،۽ پڙهڻ ِ
الءبيٺو.
عيسينبي جي ڪتاب جو پيغام پھچايو ويو .۽ جڏهن هن ڪتاب
۽ کيس
ٰ
کولي ڇڏيو هو  ،اتي جڳ ڳوليائين جتان اها لکيل هئي ،
ِ
االءجو ھن مون کي ھڪڙو خوشخبري
خداوند جو روح مون تي آھي  ،ڇ
ڏني آھي جيڪا غريبن کي خوشخبري ڏياري ؛ هن مون کي موڪليو آهي
زخمي دل کي شفا ڏيڻ ِ
الء ،قيدين کي نجات ڏيارڻ  ،۽ انڌن کي اکين تي
روانو ڪرڻ  ،انهن کي آزادي ڏيڻ جي ِ
الءآزاد ڪرائڻ
رب جي قبول سال جي تبليغ ڪرڻ.
۽ اھو ڪتاب بند ڪري  ،۽ ھن وري ان کي وزير کي ڏنو  ،۽ ويھي رھيو .۽
انهن سڀني جون اکيون جيڪي عبادت خانه ۾ هيون  ،هن تي تيز هيون.

 21۽ اھو انھن کي ٻڌائڻ لڳو  ،اھي منڪرز اوھان جي ڪنن ۾ پورو ٿي پيو.
لوقا ( 42 ،8:41جي طرف  1st۔) 55 - 49 ،
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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
کي 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  ،اھو کيس جواب ڏيندي چيائين ” ،ڊنه :رڳو
پر
ٰ
مڃي  ،۽ ھو سي ٿي ويندو.
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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.
روءنه ؛
۽ سڀ رويا ۽ ڀوڳيا  ،پر ھن چيو تہ ”
َ
۽ 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.

 55۽ اھو روح واپس آيو  ،۽ ھو سڌو ُاٿيو :۽ ھن کي ماني ڏيڻ جو حڪم
ڏنائين.
.4
1

2

لوقا 2 ،22:1
هاڻي خمير جي ماني جي عید ويجھي  ،جنهن کي عيد فصح چيو وڃي ٿو.
۽ سردار ڪاھنن ۽ عالمن جي طلب ڪئي ته اھي کيس ڪيئن ماريندا.
ڇاڪاڻ ته اهي ماڻهن کان ڊن ٿا.
لوقا 47 - 45 ،34 ،33 ،24 ،21 ،20 ،4 – 23:1
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۽ انھن مان سو ماڻھو پيدا ٿيو ۽ ھن کي پائليٽ جي حوالي ڪيو.
يءکي قوم کي
۽ اھي ان تي الزام لڳائڻ لڳا  ،چوڻ لڳو  ،اسان کي ھن ساٿ َ
خراب ڪندي معلوم ڪيو آھي  ،۽ سسير کي خراج تحسين ڏيڻ کان منع
ڪري ڇڏيو  ،چون ٿا ته ھو پاڻ مسيح بادشاهه آھي.
۽ پالطس کيس چيو تہ ”ڇا تون يھودين جو بادشاهه آھين؟ ۽ اھو ھن کي
جواب ڏنو ۽ چيو ،تون ان کي چون ٿا.
ِ
ھوء۾
پوءپائلٽ کي سردار ڪاھنن ۽ ماڻھن ڏانھن چيو  ،مون کي ھن ماڻ
َ
غلطي نٿي ملي.
عيسيکي آزاد ڪرڻ جي خواهش رکي  ،انھن کي ٻيھر
تنھنڪري پالطس
ٰ
ڳالھائي.
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پر اھي روئي پيا  ،چئي  ،کيس صليب ڏيو  ،مصلوب ڪري ڇڏ.
۽ سزا ڏني ته اهو جيترو سندن گهرج هو.

۽ جڏھن اھي جڳاھي تي آيا  ،جنھن کي ڪليديري چيو وڃي ٿو ُ ،اھي اتي
ھن کي سولو ڪيو  ،۽ ڌاڙيلن  ،ھڪ کي ساي ھٿ تي ۽ ٻيو کاٻي پاسي.
ِ
ِ
االءجو اھي نہ ٿا اڻن
عيسيچيو اي والد  ،انهن کي معافڪر .ڇ
پوء
ٰ
جيڪي ڪندا آھن .۽ انهن جي لباس کي جدا ڪيو  ،۽ ڪيترائي ڪاسٽ
ڪيا.
۽ سج اونداھو ڪيو ويو  ،۽ مندر جو پردو وچ ۾ ڪرائي تي ويو.
ُ
پيء،
۽ جنھن مھل عيسي وڏي آواز سان رڙيون ڪري رھيو ھو  ،چيائين تہ
اوھان جي ھٿن ۾ منھنجو روح مڃان ٿو.
هاڻي جڏهن صدور ڏٺو ته ڇا ڪيو ويو آهي  ،هن خدا جي تسبيح ڪئي ،
ً
يقينا اهو هڪ نيڪ ماڻهو هو.
چوڻ لڳو ،
مرقس 20 - 17 ،15 – 16:9

.6
9

10

11

12

13

عيسيھفتي جي پھرين ڏينھن جو سوچي اٿيو ھو  ،ھو
ھاڻي جڏھن
ٰ
پھريون مري ويو ميگدلين ڏانھن  ،جنھن مان کيس ست شيطان اڇليا ھئا.
۽ هوء وئي ۽ انهن کي ٻڌايو جيڪي هن سان گڏ هئا  ،جئين اهي ماتم ۽
رويا.
۽ اهي  ،جڏهن انهن ٻڌو هو ته هو زنده آهي  ،۽ هن کي ڏٺو ويو هو  ،نه
مڃيندا هئا.
ِ
پوءهو انهن ٻن روپين جي هڪ ٻئي شڪل ۾ ظاهر ٿيو  ،جيئن اهي
ان کان
هلن  ،۽ ملڪ ڏانهن ويا.
۽ اھي ويا ۽ اتي وڃي ان کي بقايا ٻڌايو :نه ته انهن کي مڃيو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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ِ
پوءھو يارھن وٽ ظاھر ٿيو جڏھن اھي کاڌو کائين ٿا  ،۽ مٿن
ان کان
سختيء سان  ،ڇاڪاڻ ته اھي انھن کي يقين نہ
پنھنجي ڪفر ۽ دل جي
َ
ِ
پوءڏٺو ھو.
رکندا ھئا جيڪي ھن کي اٿڻ کان
۽ اھو انھن کي چيو تہ  ،وڃ جھان سي دنيا ۾ ۽ تبليغ ڪريو ھن جھان جي
ھر مخلوق ڏانھن.
۽ اھي نشانيون انھن جي پٺيان لڳنديون جيڪي ايمان آڻيندا آھن .منهنجي
نالي ۾ اهي شيطان ڪي ڇڏيندا .اهي نئين ٻولين سان ڳالهائيندا ؛
ِ
شيءپيئندا آھن  ،ان کي انھن
اھي ناگ کڻندا ؛ ۽ جيڪڏھن اھي ڪا مئل
کي ڪا تڪليف نہ ھوندي .اھي بيمارن تي ھٿ رکندا  ،۽ وصولي ڪندا.
ِ
ِ
پوءھو آسمان ۾ ويٺو ۽ خدا
پوءخداوند انھن سان ڳالھائڻ کان
تنھنڪري
جي ساي پاسي بيٺو.
۽ اھي نڪري ويا  ،۽ ھر جڳھ جي تبليغ ڪئي  ،خداوند انھن سان گڏ ڪم
ڪري  ،۽ ھيٺ ڏنل نشانين سان لفظ جي تصديق ڪيائين .آمين.

سائنس ۽ صحت
21 - 76:18 .1
ڏک  ،ڏوھ  ،مري وڃڻ وارو عقيدو غير حقيقي آھي .جڏهن الهي سائنس
عالمگيري طور تي سمجهي ويندي آهي  ،انهن کي انسان تي ڪا به طاقت نه
هوندي  ،ڇاڪاڻ ته انسان امر آهي ۽ خدائي صالحيت جي ڪري زنده رهيو.
29 - 487:27 .2
اهااڻ جيڪا زندگي خدا آهي  ،روح آهي  ،اسان جي ڏينهن کي ڊگھي ڪري ٿو
زندگي جي بي موت حقيقت  ،اسان جي وسعت ۽ امر جي ڀروسو کي مضبوط
ڪرڻ تي.
10 - 30 ،6 – 428:3 .3
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زندگي حقيقي آهي  ،۽ موت بي سراب آهي .يسوع جي راهه ۾ روح جي حقيقتن
جو هڪ ثبوت مادي احساس جي اونداهي نظرن کي هم آهنگي ۽ بي ترتيبي ۾
حل ڪري ٿو.

ليکڪ نا اميداتي عضوي واري بيماري کي هالئي ڇڏيو آهي  ،۽ خدا کي فقط
زندگي سمجهندڙ زندگي کي صحت ۽ صحت جي خيال سان بلند ڪيو آهي .اهو
يقين ڪرڻ گناهه آهي ته هر ڪنهن قاد ِر مطلق ۽ ابدي زندگي تي غلبه حاصل
ڪري سگهي ٿي  ،۽ هن زندگي کي هن سمجهڻ جي روشني ۾ اڻڻ گهرجي ته نه
موت  ،۽ روح جي ٻين نعمتن کان پڻ .تنهن هوندي  ،اسان کي شروعات ڪرڻ
گهرجي  ،ڪنٽرول جي وڌيڪ سادي نموني سان  ،۽ جيترو جلد اسان بهتر شروع
ڪريون حتمي مظاهرو پنهنجي مڪمل ٿيڻ ِ
الءوقت وٺندو آهي .پنڌ ڪرڻ
دوران  ،اسان اکين جي هدايت ۾ آهي .اسين پنهنجي پيرن اڳيان ڏسون ٿا  ،۽
جيڪڏهن اسان عقلمند آهيون  ،روحاني پيش قدمي جي لڪير ۾ هڪ قدم کان
به اڳتي ڏسندا آهيون.
12 - 429:31 .4

عيسيچيو (يوحنا” ، )51 :8جيڪڏھن ڪو ماڻھو منھنجو چوڻ جاري رکي  ،ھو
ٰ
موت کي ڪڏهن به نہ ڏسي .اهو بيان روحاني زندگي تائين محدود نه آهي  ،پر
عيسياھو مظاھرو ڪيو  ،مرندي شفا
وجود جي سڀني جزن ۾ شامل آهي.
ٰ
غلطيء سان گڏ رھڻ گھرجي ،
انھيء دماغ کي
بخشيندو ۽ مئلن کي جيئرو ڪيو.
َ
َ
پنھنجي عمل سان پاڻ کي پري ڪرڻ گھرجي  ،۽ ھميشه رھڻ وارو  ،مسيح مثالي
 ،ظاھر ٿيندو .ايمان کي پنهنجون حدون وڌائڻ گهرجن ۽ بنياد کي مضبوط ڪرڻ
بدران روح جي بنياد تي پنهنجو بنياد مضبوط ڪرڻ گهرجي .جڏهن انسان موت
تي پنهنجو عقيدو ڇڏي ڏيندو  ،هو خدا  ،زندگي ۽ محبت ڏانهن وڌيڪ تيزي
سان وڌي ويندو .بيمار ۽ موت تي يقين  ،پڪ سان پڪ سان گناهه تي يقين ،
زندگي ۽ صحت جي صحيح احساس کي بند ڪرڻ جي طرف .انسان سائنس ۾
انهي عظيم حقيقت کي ڪڏهن جاڳندو؟
20 - 289:14 .5
اها حقيقت ته مسيح  ،يا سچ  ،غالب ۽ اڃا تائين موت تي قابو پاتا آهي ،
”وحشتن جو بادشاهه“ ثابت ڪيو ٿو وڃي ته هڪ موت وارو عقيدو  ،يا غلطي ،
جيڪا سچائي زندگي جي روحاني ثبوتن سان تباهه ڪري ٿي .۽ هي ظاهر ڪري
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ٿو ته جيڪو موت هجڻ جو حواس ظاهر ڪري ٿو ليڪن هڪ فاني برم آهي ،
حقيقي انسان ۽ حقيقي ڪائنات ِ
الءموت جو عمل ناهي.
31 - 24:27 .6
مصلوبيت جي افاديت عملي شفقت ۽ لذت ۾ رکي ٿي اها انسانيت ِ
الءظاهر
ڪئي .سچ مردن جي وچ ۾ رهندو هو ؛ پر جيستائين هنن ڏٺو ته هن پنهنجي
مالڪ کي قبر تي ويهڻ ڏئي  ،پنهنجي پوئلڳ هن واقعي کي ممڪن تسليم نه
ڪري سگهيو.
2 - 15 ،8 - 42:5 .7

موت ۾ آفاقي عقيدو ڪو به فائدو ناهي .اها زندگي يا حقيقت ظاهر نه ٿي
ڪري سگهي .موت هڪ ڊگهي خواب لڳڻ وارو محسوس ڪيو ويندو  ،جيڪو
اونداهي ۾ اچي ٿو ۽ روشني سان غائب ٿي وڃي ٿو.
خدا جي قدرت جو عظيم مظهر جي ٻيهر جيئري جسم ۽ مادي تي هن جي حتمي
فتح جو ثبوت هو ۽ خدائي سائنس جو مڪمل ثبوت ڏنو  ،ــ اهو عقيدو جيڪو
انسان جو خدا کان جدا وجود يا ذهن آهي اهو هڪ غلط غلطي آهي .ھن غلطي
يسوع خدا جي سائنس سان مالقات ڪئي ۽ ان جي غير موجودگي ثابت ڪئي.
ڇاڪاڻ ته خداوند ٰ جي تعجب ڪئي جنهن تي خدا ٰ عطا ڪيو  ،تعزيت  ،گناهه ،
عيسي ِ
الءڪا به دهشتگردي نه هئي .ماڻهن کي سوچڻ ڏي
بيمار ۽ موت حضرت
ٰ
ِ
پوءهو کين اڻ يرائي ڏيکاريندو.
ته انهن الش کي قتل ڪري ڇڏيو آهي! ان کان
انهي مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته عيسائي سائنس ۾ سچو انسان خدا جي حڪمراني
آهي  -نيڪ ۽ برائي کان نه  -۽ تنهنڪري بشر نه آهي پر امر آهي .يسوع پنهنجن
شاگردن کي هن دليل جي سائنس سيکاريو هو .هو هيڏانهن هو ان کي فعال ڪرڻ
جي ِ
الءهن جي اڃا تائين نه سمجھندڙ چوڻ جي جاچ ڪري رهيو هو " ،هو
جيڪو مون تي اعتبار ڪندو آهي  ،اهي ڪم جيڪي آئون ڪريان ٿو اهي ڪرڻ
وارا به هوندا ".انهن کي مڪمل طور تياڻڻ گهرجي هن جي زندگي جو اصول ـ
غلطيء کي ڪڻ سان  ،بيمارن کي شفا ڏيڻ ۽ مرده کي اٿڻ سان  ،اهي به هن کي
َ
هن جي جسماني وڃڻ بعد سمجهيا.
19 - 43:32 .8
محبت کي نفرت تي فتح ڪرڻ گهرجي .سچائي ۽ زندگي الزمي طور تي غلطي
ِ
الء ڪانٿا
۽ موت جي فتح تي توجهه ڏي ٿي  ،کان پهريان تاج جي مقابلي
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بچائي سگهندا آهن  ،تعظيم جي پيروي ڪئي وڃي ” ،سٺو  ،سٺو ۽ وفادار خادم
 “،۽ روح جي عظمت جو مظاهرو ڪيو وڃي.
یيسوع کي پنهنجي دشمنن کان پناهه ڏني ،
مقبري جي اڪيالئي واري عیس ٰ
هڪ جڳهه جيڪا عظيم هجڻ جو مسئلو حل ڪرڻ ِ
الء .هن جي ٽن ڏينهن جي
ڪمرا ۾ نهايت وقت وقت جي ابديت جي مهر کي مقرر ڪيو .هن زندگي کي بي
پرواهه ۽ محبت کي نفرت جو مالڪ بنائڻ جو ثبوت ڏنو .هو ڪرسچن سائنس
جي بنياد تي  ،مالقات ۽ قابليت بابت دماغ جي طاقت  ،دوا  ،سرجري ۽ صفائي
جي سڀني دعائن جي بنياد تي مالقات ۽ ماسٽر ڪيائين.
هن سوزش کي ختم ڪرڻ ِ
الءڪابه دوا نه ورتي .هن خوراڪ يا خالص هوا تي
ڀاڙڻ واري توانائي کي ٻيهر ڏيڻ تي ڀاڙڻ نه ڏنو .هن کي ڳرين پاڙن کي ٿڌو
ڪرڻ ۽ زخم واري پاسي ۽ زخم ٿيل پيرن کي ٿڌو ڪرڻ ِ
الءسرجن جي مهارت
جي ضرورت نه هئي  ،ته نيپڪن ۽ وائڊنگ شيٽ کي هٽائي ڇڏڻ الءِ اهي هٿ
استعمال ڪن  ،۽ اهو ٿي سگهي ٿو ته هو پنهنجي پيرن کي جئين اڳ وانگر
مالزمت ڪن.
5 - 44:28 .9
عيسيکي مئل هجڻ جي يقين ڏياري رهيا هئا جڏهن هو قبرستان
هن جا شاگرد
ٰ
۾ لڪيل هو  ،جڏهن ته هو زنده هو  ،تنگ قبر جي اندر روح جي طاقت جو
مظاهرو ڪندي مادي  ،مادي احساس کي ختم ڪرڻ .رستي ۾ پٿر تي بند ٿيل
ڀتون رکيل آھن  ،۽ غار جي وات مان ھڪڙو عظيم پٿر ضرور ويڙھيو وڃي .پر
عيسيمادي جي رڪاوٽ کي ختم ڪري ڇڏيو  ،مادي جي هر قانون کي قابو
ٰ
ڪري ڇڏيو  ،۽ هن جي رونق واري آرام واري جڳهه کان قدم کڻي ويو  ،شاندار
ڪاميابي جي شان سان تاج ڪري ويو  ،هميشه جي فتح.
21 - 45:16 .10
پاڪائي هجي هللا  ،۽ جدوجهد ڪندڙ دلين کي سالم! مسيح انسان کي اميد ۽
زندگيءجو وحي ۽
ايمان 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.
( 22 - 31:17 .11جي طرف ۔)
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هن جي قيمتي حڪمن جي تابعداري ڪندي  ،ـ هن جي مظاهري جي پيروي ڪرڻ
تائين جيستائين اسان ان کي پڪڙيو ٿا  ،ـ اسان هن جو پيالو پيئندا آهيون  ،هن
جي کاڻ مان  ،بائيبل سان سندس پاڪائي آهي .۽ آخر ۾ اسان آرام ڪنداسون  ،ان
سان گڏ ويهنداسين  ،ديوي اصول جي مڪمل سمجھ ۾ جيڪو موت تي فتح ڏي
ٿو.

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

فرض جي خبرداري
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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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