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صفحو 1

آچر ،آگسٽ .2021 ،29
مضمون — مسيح يسوع
گولڊن جو متن 1 :تيموٿي 5 :2

عيسي".
"ال ِءجو ھڪڙو خدا آھي  ،۽ ھڪڙو ثالث خدا ۽ ماڻھن جي وچ ۾  ،اھو ماڻھو مسيح
ٰ

جوابدار پڙهڻ:

یوحنا 17 ، 16 ، 13-6 :1

6

اتي ھڪڙو ماڻھو خدا جي طرفان موڪليو ويو  ،جنھن جو نالو يوحنا ھو.

7

سا يو ئي آيو ھڪڙو شاھد ال ِء  ،روشني َء جي شاھدي ڏيڻ ال ِء  ،ته سئي ماڻھو سندس وسيلي
ايمان آڻين.

8

ھو اھو نور نہ ھو  ،پر انھي َء روشني َء جي شاھدي ڏيڻ ال ِء موڪليو ويو ھو.

9

اھو ئي سچو نور ھو  ،جيڪو ھر انھي َء ماڻھو َء کي روشن ڪري ٿو جيڪو دنيا ۾ اچي ٿو.

10

ھو دنيا ۾ ھو  ،۽ دنيا ھن جي اھيل ھئي  ،۽ دنيا کيس نٿي ساڻي.

11

ھو پنھنجو پاڻ وٽ آيو  ،۽ پنھنجن ماڻھن کيس قبول نه ڪيو.

12

پر جيترا به ماڻھو کيس مليا  ،انھن کي ڏنائين طاقت کيس خدا جا فرزند بڻجن  ،ايستائين جو انھن
کي جيڪي سندس نالي تي ايمان رکن ٿا:

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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13

جيڪي پيدا ٿيا آھن  ،نہ رت جا  ،نہ گوشت جي مرضي َء جي  ،نہ ماڻھن جي مرضي َء جي  ،پر
خدا جي.

16

و ۽ سندس پوري َء مان سڪجھ اسان کي مليو آھي  ،۽ فضل ال ِء فضل.

17

عيسي مسيح جي طرفان
موسي جي طرفان ڏني ويئي ھئي  ،پر فضل ۽ سچائي
اال ِءجو شريعت
ٰ
ٰ
آئي آھي.

سبق جو خطبو
بائبل
يسعياه 7 ، 6 ، 2 :9

.1
2

اُھي ماڻھو جيڪي اونداھي َء ۾ ھلندا ھئا انھن ھڪڙي وڏي روشني ڏي آھي :اھي جيڪي موت
جي پاي واري زمين ۾ رھندا آھن  ،انھن تي روشني چمڪي آھي.

6

اسان ال ِء ھڪڙوار پيدا ٿيو آھي  ،اسان کي ھڪڙو پٽ ڏنو ويو آھي :۽ حڪومت ھن جي
ڪلھي تي ھوندي :۽ ھن جو نالو عجيب  ،صالحڪار  ،طاقتور خدا  ،دائمي پي ُء  ،امن جو امير
سڏيو ويندو.

7

ھن جي حڪومت ۽ امن جي واجو ڪو خاتمو نه ٿيندو  ،دائود جي تخت تي  ،۽ سندس بادشاھت
تي  ،ان کي حڪم ڏيڻ  ،۽ ان کي فيصلي سان قائم ڪرڻ ۽ انصاف سان ھاڻي کان ھميشه تائين.
رب جي لشڪر جو جوش اھو ڪندو.
متي 23 :4

.2
23

عيسي سي گليل ۾ گھمڻ ويو  ،سندن عبادت خانن ۾ تعليم ڏيندو رھيو  ،۽ بادشاھت جي
۽
ٰ
خوشخبري َء جي تبليغ ڪندو رھيو  ،۽ ماڻھن ۾ ھر قسم جي بيماري ۽ ھر قسم جي بيماري َء کي
شفا ڏيندو رھيو.

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

متي 13 ، 10-5 :8
5

عيسي ڪفرناحوم ۾ داخل ٿيو  ،تڏھن وٽس ھڪڙو صوبيدار آيو  ،جنھن کيس عرض
۽ جڏھن
ٰ
ڪيو

6

۽ چوڻ لو  ،اي خداوند  ،منھنجوانھو گھر ۾ وي و آھي فالج جي بيمار  ،سخت ڏکوئيندڙ.

7

عيسي کيس چيو تہ ”آء ايندس ۽ ان کي شفا ڏيندس.
۽
ٰ

8

صوبيدار جواب ڏنو تہ”اي خداوند  ،مان ان الئق ناهيان جو تون منهنجي تهي اچي وين :پر ر و
لفظ الها ِء  ،۽ منهنجو نوڪر شفاياب ٿي ويندو.

9

اال ِءجو آء ھڪڙو ماڻھو آھيان جيڪو اختيار ھي آھي  ،منھنجي ھي ان سپاھي آھن :۽ مان ھن
ماڻھو َء کي چوان ٿو  ،و۽ اھو وي ٿو .۽ ئي ڏانھن  ،اچو  ،۽ اھو اچي ٿو ۽ منھنجي خادم کي ،
ھي ڪر  ،۽ اھو ڪري ٿو.

10

عيسي اھو ،و  ،تڏھن حيران ٿي ويو ۽ انھن کي چيائين جيڪي پيان ويا آھن  ،بيشڪ آء
جڏھن
ٰ
اوھان کي ايان ٿو  ،مون کي ايترو وڏو ايمان ڪونه مليو  ،نه  ،اسرائيل ۾ نه.

13

عيسي صوبيدار کي چيو تہ ”پنھنجو رستو و .۽ جيئن تو ايمان آندو آھي  ،تيئن اھو توسان
۽
ٰ
ڪيو وي .۽ ھن جو خادم خود بخود ڪالڪ ۾ شفاياب ٿيو.

.4
1

متي 8-1 :9
۽ ھو ھڪڙي يڙي َء ۾ گھڙيو  ،۽ لنگھي ويو  ،۽ پنھنجي ئي شھر ۾ آيو.

2

عيسي انھن جو
۽  ،ڏسو  ،اھي وٽس آيا ھڪڙو ماڻھو فالج جو بيمار  ،کٽولي تي ليٽيل آھي  ،۽
ٰ
ايمان ڏسي انھي َء فالج جي مريض کي چيو .پٽ  ،خوش رهو؛ توهان جا گناهه معاف ڪيا ون.

3

۽  ،ڏسو  ،ڪن شريعت جي عالمن پاڻ ۾ چيو  ،ھي ماڻھو ڪفر بڪيو.

4

عيسي انھن جي سوچن کي اڻيندي چيو  ”،و ٿا سمجھو ته توھان جي دلين ۾ بڙائي آھي؟
۽
ٰ

5

ا ال ِء اھو آسان آھي  ،چوڻ ال ِء  ،تنھنجا گناھ تو کي بخشيا ويندا .يا چوڻ ال ِء  ،اٿي  ،۽ گھم؟

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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6

پر انھي َء ال ِء ته اوھين اڻو ته ابن آدم وٽ طاقت آھي زمين تي گناھن کي معاف ڪرڻ جي ،
(پو ِء ھو چوي ٿو فالج جي مريض کي  )،اٿي  ،پنھنجو کٽولو کڻ ۽ پنھنجي گھر ڏانھن و.

7

۽ ھو اٿي  ،۽ پنھنجي گھر ڏانھن روانو ٿيو.

8

پر جڏھن ميڙ ڏ ،اھي حيران ٿي ويا ۽ خدا جي واکاڻ ڪيائون  ،جنھن ماڻھن کي اھڙي طاقت
ڏني ھئي.

.5

یوحنا ( 48 :4يسوع ڏانهن)
4

.6

عيسي چيو
پو ِء
ٰ
یوحنا ( 19 :5بيشڪ) 30 ، 26 ، 21-

19

 ...بيشڪ  ،بيشڪ  ،مان توھان کي ايان ٿو ته  ،پٽ پاڻ ڪجھ به نٿو ڪري سگھي  ،پر
جيڪو ھو پي ُء کي ڏسندو آھي :ا ال ِء جيڪي ڪجھھ ھو ڪندو آھي  ،اھي پڻ پٽ کي ائين ئي
ڪندا آھن.

20

اال ِءجو پي ُء فرزند سان پيار ڪري ٿو  ،۽ کيس ھر شي ِء ڏيکاري ٿو جيڪو ھو پاڻ ڪري ٿو:
۽ اھو کيس ڏيکاريندو انھن کان و يڪ وڏا ڪم  ،انھي َء ال ِء ته اوھين حيران ٿيو.

21

اال ِءجو جيئن پي ُء مئلن کي جياري ٿو ۽ انھن کي جياري ٿو .ايتري قدر جو فرزند جيئرو ڪري
ٿو جنھن کي گھري.

26

جيئن پي ُء جي پنھنجي زندگي آھي .تنھنڪري ھن فرزند کي ڏنو آھي ته پاڻ ۾ زندگي

30

مان پنھنجو پاڻ ڪجھ نٿو ڪري سگھان :جيئن مان ان ٿو  ،مان فيصلو ڪريان ٿو :۽ منھنجو
فيصلو صرف آھي.اال ِءجو مان نہ ٿو چاھيان پنھنجي مرضي  ،پر پي ُء جي مرضي  ،جنھن مون
کي موڪليو آھي.

.7

یوحنا 29 :8
29

.8

صفحو 4

۽ جنھن مون کي موڪليو آھي سو مون سان آھي :پي ُء مون کي اڪيلو نه ڏيو آھي .و ته مان
هميشه ڪندو آهيان اهي شيون جيڪي هن کي خوش ڪن ٿيون.
یوحنا 16-14 :10

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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14

مان آھيان چو ريار  ،۽ منھنجي رن کي ساڻين ٿو  ،۽ مان پنھنجي اڻان ٿو.

15

جيئن پي ُء مون کي ساڻي ٿو  ،تيئن مان به اڻان ٿو پي ُء :۽ مان رن ال ِء پنھنجي جان ڏيان ٿو.

16

۽ يون رون مون وٽ آھن  ،جيڪي ھنڻ مان ناھن :انھن کي به مون کي آڻڻ گھرجي  ،۽ اھي
منھنجو آواز ندا .۽ اتي ھڪڙوڻ  ،۽ ھڪڙو ريار ھوندو.
یوحنا 12-8 :14

.9
8

فلپ کيس چيو تہ ”اي خداوند  ،اسان کي پي ُء ڏيکار  ،۽ اھو اسان ال ِء ڪافي آھي.
عيسي کيس چيو تہ ”ا مان ايتري عرصي کان توسان گڏ آھيان  ،۽ ا تائين تون مون کي نٿو
ٰ
ساڻين  ،فلپس؟ جنھن مون کي ڏو آھي تنھن پي ُء کي ڏو آھي .۽ پو ِء تون ڪيئن چوين ٿو  ،اسان
کي پي ُء ڏيکاريو؟

10

ا توهان نٿا مو ته مان پي ُء ۾ آهيان ۽ پي ُء مون ۾؟ جيڪي الھيون آء اوھان کي ايان ٿو  ،سي مان
پنھنجي طرفان نہ ٿو :الھايان  ،پر پي ُء جيڪو مون ۾ رھي ٿو  ،اھو ڪم ڪري ٿو.

11

مون تي ايمان آڻيو ته مان پي ُء ۾ آھيان  ،۽ پي ُء مون ۾ آھي :ياي صورت ۾ مون تي ايمان آڻيو
ڪم ال ِء.

12

بيشڪ آء وھان کي سچ ٿو ايان  ،جيڪو مون تي ايمان آڻيندو  ،اھو ڪم جيڪو مان ڪندس ،
اھو پڻ ڪندو .۽ انھن کان وڏو ڪم ڪندو .اڪاڻ ته مان پنھنجي پي ُء وٽ وان ٿو.

9

.10

یوحنا 17 ، 16 :3

16

اال ِءجو خدا دنيا سان ايترو پيار ڪيو  ،جو ھن پنھنجو اڪيلو پٽ ڏنو  ،انھي َء ال ِء تہ جيڪو بہ
مٿس ايمان آڻي سو برباد نہ ٿئي  ،پر ھميشه واري زندگي ملي.

17

اال ِءجو خدا پنھنجو فرزند دنيا ۾ نہ موڪليو آھي دنيا جي مذمت ڪرڻ ال ِء پر اھو ته ھن جي
وسيلي دنيا بچي وي

.11

یوحنا 3-1 :17

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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1

عيسي کي چيو  ،۽ اکيون آسمان ڏانھن کڻندي چيائين ” ،ابا  ،وقت اچي ويو آھي.
انھن الھين
ٰ
پنھنجي فرزند جي پاڪائي بيان ڪريو  ،تہ جيئن توھان جو فرزند بہ توھان جي پاڪائي بيان
ڪري.
جئين تو کيس ڏنو آھي سني جسمن تي طاقت  ،ته اھو دائمي زندگي ڏئي جيترو تو کيس ڏنو آھي.

3

عيسي مسيح ،
۽ ھي آھي دائمي زندگي  ،انھي َء ال ِء ته اھي تو کي ساڻن ھڪڙو ئي سچو خدا  ،۽
ٰ
جنھن کي تو موڪليو آھي.

2

سائنس ۽ صحت
( 9 :332 .1مسيح) ( 19 ، 17-يسوع) ( 23 ، 22-يسوع) 2-29 ، 26-
مسيح اھو سچو خيال آھي جيڪو سو آواز ڏئي رھيو آھي  ،خدائي پيغام خدا کان ماڻھن ڏانھن
جيڪو انساني شعور سان الھائي رھيو آھي .مسيح غير فطري  ،روحاني  - ،ھائو  ،خدائي تصوير
۽ مشابهت آھي  ،حواسن جي وهم کي دور ڪري ٿو رستو  ،سچ ۽ زندگي  ،بيمارن کي شفا ڏيڻ ۽
برائيون ڪڻ  ،گناھ  ،بيماري ۽ موت کي تباھ ڪرڻ .جيئن پولس چوي ٿو" :ھڪڙو خدا آھي  ،۽
عيسي".
ھڪڙو ثالث خدا ۽ ماڻھن جي وچ ۾  ،اھو ماڻھو مسيح
ٰ
يسوع مسيح جو مظاهرو ڪيو ھن ثابت ڪيو ته مسيح خدا جو خدائي خيال آھي  -پاڪ روح  ،يا
مددگار  ،ظاھر ڪري ٿو خدائي اصول  ،محبت  ،۽ سني سچائي َء ڏانھن اواڻي ڪرڻ.
يسوع هڪ ڪنوار جو پٽ هو .ھن کي مقرر“ ڪيو ويو ھو خدا جو ڪالم الھائڻ ۽ ماڻھن کي ظاھر
اعلي قسم جي
ٿيڻ ال ِء انسانيت جي ھڪڙي صورت ۾ جيئن اھي سمجھي سگھن ۽ سمجھن … .هن
ٰ
ديوتا جو اظهار ڪيو  ،جيڪو هڪ جسماني روپ ان عمر ۾ ظاهر ڪري سگهي ٿو .حقيقي ۽
مثالي انسان ۾ جسماني عنصر داخل نٿو ٿي سگھي .اھڙي َء طرح اھو آھي ته مسيح خدا ۽ انسان جي
وچ ۾ سندس تصوير ۾  ،اتفاق يا روحاني معاهدي کي بيان ڪري ٿو.
( 8 :333 .2مسیح) 9-
عيسي جي خدائي لقب سان.
 ...مسيح ھڪڙو نالو ڪونھي جيترو
ٰ
1-8 :136 .3

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
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يسوع پنھنجي گرجا“ گھر قائم ڪيو ۽ پنھنجي مشن کي برقرار رکيو مسيح جي ش““فا ڏيڻ جي روح““اني
بنياد تي .هن پنهنجي پوئلن کي سيکاريو ته سندس مذهب ۾ هڪ خدائي اصول آهي  ،جيڪو غلطيون
ڪي ڏيندو ۽ بيمار ۽ گناهگار هي کي شفا ڏيندو .هن دع“ ٰ
“وي ڪ“ئي ت““ه ڪ“ا ب““ه اڻ  ،عم““ل  ،۽ ن““ه ئي
زندگي خدا کان جدا آهي .ايذا ُء جي باوجود هي مٿس الٿو  ،هن پنهنجي خدائي ط““اقت اس““تعمال ڪ “ئي
انسانن کي جسماني ۽ روحاني طور بچائڻ ال ِء.
26-3 :473 .4
يسوع قائم ڪيو جيڪو هن چيو هو مظاهري ذريعي  ،اهڙي َء طرح هن اهيو سندس عملن کي و
يڪ اهميت وارو سندس لفظن کان .هن ثابت ڪيو ته هن ا سيکاريو .هي عيسائيت جي سائنس آهي.
عيسي اھو اصول ثابت ڪيو  ،جيڪو بيمارن کي شفا ڏيندو آھي ۽ غلطيون ڪي ٿو  ،خدائي ھجڻ
ٰ
ال ِء .ڪجھ  ،جيتوڻيڪ  ،سوا ِء ان جي شاگردن جي ته گھٽ ۾ گھٽ سمجھن ٿا سندس تعليمات ۽ انھن
جي شاندار ثبوتن  ،يعني زندگي  ،سچ ۽ پيار (ھن اڻ اڻايل سائنس جو اصول) سني خرابين ،
ب ،ڙن  ،بيمارين ۽ موت کي برباد ڪري ٿو.
15-21 :28 .5
نه ئي اصل  ،ڪردار  ،۽ نه ئي عيسى جو ڪم عام طور تي سمجھيو ويو .ان جي فطرت جو ھڪڙو
جزو حصو مادي دنيا جي ماپ کي درست نه ڪيو .ا تائين سندس صداقت ۽ پاڪائي ماڻھن کي چوڻ
کان روڪي نٿي سگھي :اھو ھڪڙو پيٽو ۽ ناپاڪ جو دوست آھي  ،۽ بيلزبوب سندس سرپرست آھي.
19-25 :482 .6
اعلي انساني تصور هو .هو مسيح  ،مسيح  ،کان ج““دا ن““ه هو  -خ““دا ج““و
يسوع هڪ مڪمل انسان جو
ٰ
عيسي کي فعال ڪيو ت““ه ظ““اھر ڪ“ري پنھنجي مع““املي تي ڪن“ٽرول.
خدائي خيال جسم کان اهر .ھن
ٰ
فرشتن اعالن ڪيو آھي پراڻن دانشورن کي ھي يڻو ظاھر ٿيڻ  ،۽ مالئڪ ان کي سرگوشي ڪن ٿ““ا ،
ايمان جي ذريعي  ،ھر زماني ۾ بکندڙ دل ڏانھن.
19-28 :52 .7
”ڏک جو ماڻھو“ چي َء طرح سمجھي ٿو مادي زندگي َء ۽ عقل جي ڪا شي ِء ۽ سني شامل خدا جي
زبردست حقيقت  ،س .ي .اھي ھئاه بنيادي نقطا دماغي شفا ڏيڻ جا  ،يا ڪرسچن سائنس جا  ،جن کيس
اعلي ترين زميني نمائندو  ،خدائي طاقت جي عڪاسي ڪرڻ جي
مسلح ڪيو پيار سان .خدا جو
ٰ
انساني قابليت جي باري ۾ الهائيندي  ،پنهنجي شاگردن کي نبين طور چيو  ،نه ر و انهن جي ڏينهن ال ِء
الهائڻ  ،پر هر وقت ال ِء” :جيڪو مون تي ايمان آڻيندو  ،اهي ڪم جيڪي مان ڪندس  ،اهي به ڪندا
" ۽ ”ھي نشانيون انھن جي پيروي ڪنديون جيڪي ايمان آڻين ٿيون.
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( 2 :146 .8دی) 12-
قديم عيسائي شفا ڏيندڙ هئا .عيسائيت جو هي عنص“ر ؟و گم ٿي وي“و آهي؟ و ت“ه اس“ان ج“ا دين ج“ا نظ“ام
ھلن““دا آھن ويڪ ي““ا گھٽ اس““ان جي طب جي نظ““ام ذريعي .پھ““رين بت پرس““تي م““ادي تي ايم““ان ھ““ئي.
اسڪولن ديوناگري َء تي ايمان جي بجا ِء دوائن تي ايمان کي فيشن بڻايو آھي .مع““املي تي روس““و ڪ“رڻ
سان ان جي پنھنجي تڪرار کي تباھ ڪرڻ ال ِء  ،صحت ۽ ھم““دردي َء کي قرب““ان ڪيو وي““و آھي .اھ“ڙا
نظام آھن روحاني طاقت جي حياتي َء جا بنجر  ،جن جي ڪري مادي احساس کي سائنس جو خادم بڻايو
ويو آھي ۽ مذھب مسيح جھڙو ٿي ويو آھي.
14-22 :347 .9
مسيح  ،خدا جو روح“اني ي“ا س“چو خي“ال آھي  ،ھاڻي اچي ٿ“و پ“راڻي وانگ“ر  ،خوش“خبري تبلي“غ ڪ“رڻ
غ““ريبن کي  ،بيم““ارن کي ش““فا ڏيڻ  ،۽ بڙاي““ون ڪڻ .ا اها غلطي آهي جيڪ “ا بح““ال ڪ “ري رهي آهي
عيسائيت جو هڪ الزمي عنصر  ،يع““ني  ،رس““ول  ،خ““دائي ش““فا؟ ن““ه؛ اھ““و آھي عيس““ائيت ج““و س““ائنس
جيڪو ان کي بحال ڪري رھيو آھي  ،۽ روشني آھي اونداھين ۾ چمڪندڙ  ،جنھن کي اونداھي سمجھ
۾ نٿي اچي.
.10

8-10 :54

ڪير آھي تيار ان جي تعليم ۽ مثال جي پيروي ڪرڻ ال ِء؟ سني کي جلد يا بعد ۾ پوکڻ گھرجي“ پاڻ کي
مسيح ۾  ،خدا جو سچو خيال.
.11

9-15 :286

ماسٽر چيو ” ،ڪوبه ماڻھو پي ُء وٽ نٿو اچي [ھجڻ جو خدائي اصول] پر منھنجي طرفان  “،مسيح ،
زندگي  ،سچائي  ،پيار؛ مسيح ال ِء چوي ٿو ” ،مان رستو آھيان .جسماني سبب کي ڏيو ويو پھريون کان
عيسي طرفان .هن اتو پئي ته خدائي اصول  ،پيار  ،اهي ٿو ۽ سن الي ٿو
آخري تائين ھن اصل ماڻھو ،
ٰ
سني شين کي.
.12

32-5 :476

عيسي سائنس ۾ ڏ و ڪامل انسان  ،جيڪو ھن کي ظاھر ٿيو جتي ڏوھاري ماڻھو انسانن کي ظ““اھر ٿين
ٰ
ٿ“ا .ھن رپ““ور ماڻھو َء ۾ وٽڪ“ارو ڏيندڙ خ““دا جي پنھنجي مث““ال ڏو  ،۽ ماڻھو َء ج““و اھ““و ص““حيح نظري““و
عيسي سيکاريو ت““ه خ““دا جي بادش““اھت برق““رار آھي  ،ع““المگير
بيمارن کي شفا ڏيندو ھو .اھڙي َء طرح
ٰ
آھي  ،۽ اھو ماڻھو پاڪ ۽ پاڪ آھي.
.13

30-2 ، 10-14 :494
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خدائي محبت هميشه ملي آهي ۽ هميشه ملندي هر انسان جي ضرورت .اھو چو نه آھي تصور ڪرڻ ته
عيسي ظاھر ڪيو خدائي طاقت شفا ڏيڻ ال ِء رو ھڪ چونڊيل تعداد ال ِء يا محدود عرصي تائين  ،و ته
ٰ
سي انسانيت ال ِء ۽ ھر ڪالڪن ۾  ،خدائي محبت سي شي ِء فراهم ڪري ٿي.
اسان جي ماسٽر شيطانن کي ڪي ڏيو ۽ بيمارن کي شفا ڏني .اھو ان جي پوئلن بابت پڻ چيو وي  ،ته
اھي خوف ۽ ھر برائي کي پاڻ ۽ ين مان ڪن ۽ بيمارن کي شفا ڏين .خدا بيمار کي شفا ڏيندو ماڻھو َء
جي وسيلي  ،جڏھن به ماڻھو َء تي حڪومت ڪئي ويندي خدا جي طرفان.
.14

13-18 :565

روحاني خيال جو نقشو ھجڻ اسان جي ماسٽر جي زميني زندگي َء جي مختصر تاريخ ھئي؛ پر ”ھن جي
بادشاھت جو ڪو خاتمو نه ھوندو  “،مسيح ال ِء  ،خدا جو خيال  ،آخرڪار سني قومن ۽ ماڻھن تي
حڪمراني ڪندو  -الزمي طور تي  ،بلڪل  ،آخرڪار  -خدائي سائنس سان.

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  ، 8سيڪشن 4

مقصد ۽ عملن ال ِء هڪ قاعدو“
نه ئي دشمني ۽ ن““ه ئي ص““رف ذاتي لگ““اڳ  ،م““ادر چ““رچ جي ميم““برن جي مقص““دن ي““ا عملن کي
متاثر ڪرڻ گهرجي .سائنس ۾  ،خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس““دان
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محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو  ،گناهه کي هالئڻ ۾  ،سچي برادري  ،شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س““ڀني ب““راين ک““ان نج““ات ملي  ،پيش““نگوئي ڪ““رڻ  ،قض““ا
ڪرڻ  ،مذمت ڪرڻ  ،صالح ڏيڻ  ،متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.
چرچ“ دستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 1

فرض جي خبرداري
اهو هن چرچ جي هر فرد ج““و ف““رض هون“دو ت“ه هُ““و روزان““ه ج“ارحيت واري ذهني تج““ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي  ،پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي ال ِء پنهنجي ف““رض کي وس““ارڻ ۽
غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انص“اف ڪي“و ي“ا م“ذمت
ڪئي ويندي.
چرچ“ دستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 6
_____________________
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