آگسٽ ، 2021 ، 8آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – روح

صفحو 1

آچر ،آگسٽ .2021 ،8
مضمون — روح
گولڊن جو متن :استثنا 36 :4
"آسمان ماناھر ڪيائين توکي ان جو آوازڻ ِ
الء ،ته جيئن هو توکي هدايت ڪري".

جوابدار پڙهڻ:

زبور 15 ، 12-9 ، 1 :91

ِ
جاء۾ رھندو  ،اھو قادر مطلق جي پاي ھي
اعليجي جھي
 1اھو جيڪو
ٰ
رھندو.
9
ِ
االءجو توھان خداوند کي بڻايو آھي  ،جيڪا منھنجي پناھ گاھ آھي  ،به
اعلي ،توھان جي رھائش
ٰ

 10توکي ڪابه برائي نه پھچندي  ،۽ نڪي ڪا وبا تنھنجي رھائش جي ويجھو
ايندي.
11

ِ
االءجو اھو پنھنجن مالئڪن کي تو تي چارج ڏيندو  ،توھان کي پنھنجي
سني طريقن ۾ رکڻ ِ
الء.

 12اھي توکي کڻندا پنھنجي ھٿن ۾  ،متان تون پنھنجو پير پٿر سان ٽڪرائجي.
 15ھو مون کي سڏيندو  ،۽ مان کيس جواب ڏيندس :مان ساڻس گڏ ھوندس
مصيبت ۾ .مان هن کي پهچائيندس  ،۽ هن جي عزت ڪندس.
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

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 11 ، 10 ، 8 :143
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مون کي صبح جو پنھنجي شفقت ڻڏيِ .
االءجو مون تو تي روسو ڪيو آھي:
ِ
مون کي اھو رستو ِ
االءجو مان پنھنجو
اءجنھن ۾ مون کي ھلڻ گھرجي.
روح تو ڏانھن کڻان ٿو.
مون کي سيکار ته پنھنجي مرضي پوري ڪرو ته تون منهنجو خدا آهين:
تنهنجو روح سو آهي .مون کي سي زمين ۾ وي و.
مون کي جلدي ڪر  ،اي خداوند  ،پنھنجي نالي جي خاطر :پنھنجي صداقت
جي خاطر  ،منھنجي جان کي مصيبت مان ڪ.
زبور 18 ، 17 ، 8 ، 7 :134
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خداوند جو مالئڪ انھن جي چواري خيمو الئي ٿو جيڪي کانئس ڊن ٿا  ،۽
انھن کي ڏائين ٿا.
اي ذائقو ۽ ڏسو ته خداوند چو آھي :برڪت وارو آھي اھو ماڻھو جيڪو
مٿس روسو رکي ٿو.
نيڪ ماڻھو روئي ٿو  ،۽ خداوندي ٿو  ،۽ انھن کي انھن جي سني مصيبتن
کان بچائي ٿو.
خداوند انھن جي ويجھو آھي جيڪي ٽٽل دل جا آھن .۽ بچايو جيئن
ھڪڙو متضاد روح جو.

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.

آگسٽ ، 2021 ، 8آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – روح

پيدائش ( 18 :15رب) (جي طرف )3

.3
18

.4
1

2

4

6

7

8

9

10

15

.5

صفحو 3

 ...خداوند ابرام سان ھڪڙو واعدو ڪيو  ،چيائين ” ،تنھنجي اوالد کي مون
ھيء زمين ڏني آھي ،
َ
پيدائش ( 2 ، 1 :16مان) ( 6 ، 4 ،۽) ( 10-جي طرف 15 ، )2
ھاڻي سرائي ابرام جي زال کيس نياڻي :ائي :۽ ھن جي ھڪڙي انھي ھئي ،
ھڪڙي مصري  ،جنھن جو نالو ھاجر ھو.
مان توکي عرض ڪريان ٿو  ،منهنجي نوڪر وٽ و؛ .ٿي سگھي ٿو ته مان
ھن کان ار حاصل ڪريان .۽ ابرام سارئي جو آواز و.
۽ ھو ھاجره ڏانھن ويو  ،۽ ھن کي حمل ٿيو :۽ جڏھن ھن ڏ و ته ھن حاملہ
ٿي ويئي آھي  ،ان جي مالڪ جي نظر ۾ سندس حقارت ٿي ويئي.
ھوء منھن ي وئي.
سختيء سان پيش آيو ،
۽ جڏھن سرائي ھن سان
َ
َ
يء جي چشمي وٽ  ،شھر
۽ خداوند جي مالئڪ کيس وليو بيابان ۾ پاڻ َ
ڏانھن رستي جي چشمي وٽان.
۽ ھن چيو  ،ھاجرا  ،سرائي جي نوڪرياڻي  ،ڪٿان آئي آھين؟ ۽ تون
ڪيڏانھن ويندين؟ ۽ هن چيو  ،مان وان ٿو منهنجي مالڪ سرائي جي منهن
تان.
۽ خداوند جي مالئڪ ھن کي چيو تہ ”موٽي پنھنجي مالڪ ڏانھن  ،۽
پنھنجو پاڻ کي سندس ھٿ ھي ڪر.
۽ خداوند جي مالئڪ ھن کي چيو تہ ”مان تنھنجي کي تمام گھڻو وائيندس
،
۽ هاجره ابرام کي پٽ :ائو :۽ ابرام پنھنجي پٽ جو نالو رکيو  ،جنھن کي
ھاجره ،ائي  ،اسماعيل.
پيدائش ( 1 :17رب) (جي طرف ( 5 ، )2جي طرف ؛) ( 19 ، 15 ،جي طرف، ):
( 20جي طرف ( 20 ، )3۽ مان) ( 21 ،جي 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 4

 ...خداوند ابرام کي ظاھر ٿيو  ،۽ کيس چيو تہ
نہ وري تنھنجو نالو و يڪ ابرام سڏيو ويندو  ،پر تنھنجو نالو ابراھيم
ھوندو.
۽ خدا ابراھيم کي چيو تہ ”جيڪڏھن تنھنجي زال سرائي آھي  ،تنھنجو نالو
سارائي نه رک  ،پر سارہ ان جو نالو ھوندو.
۽ خدا چيو  ،سارہ تنهنجي زال توکي واقعي هڪ پٽ ڻيندي .۽ تون ھن جو
نالو اسحاق رکندين:
۽ اسماعيل جي باري ۾  ،مون تو کي و آهي :ڏس  ،مون هن کي برڪت ڏني
آهي  ...۽ مان هن کي هڪ عظيم قوم بڻائيندس.
پر منھنجو عھد آء اسحاق سان قائم ڪندس ،
پيدائش ( 8 ، 3 :21جي طرف( 12 ، 10 ، 9 ، ):جي طرف 2؛) ( 14 ،جي
طرف( 18 ، 17 ، 15 ، ):جي طرف؛) ( 20 ، 19 ،جي طرف 1؛)
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انھيء مڻ ِ
الءايو  ،جنھن کي سارائي ،
۽ ابراھيم پنھنجي پٽ جو نالو
َ
اسحاق.
۽ ار وڏو ٿيو ،۽ هن کي ڏيو ويو
۽ سارہ ڏي ھاجره جي پٽ کي مصري  ،جيڪا ھن ائي ھئي ابراھيم سان ،
وليون ڪندي.
ِ
االء
تنھنڪري ھن ابراھيم کي چيو تہ ”ھن انھي ۽ ان جي پٽ کي ڪيڏ ،
جو ھن زال جو پٽ منھنجي پٽ سان وارث نہ ٿيندو  ،جيتوڻيڪ اسحاق
سان.
انھيء جي
ريء جي ڪري ۽ تنھنجي
۽ خدا ابراھيم کي چيو تہ اھو وڪ
َ
َ
ڪري  ،تنھنجي نظر ۾ ڏکوئيندڙ نہ ٿئي .انھن سني الھين ۾ جيڪي سارا
توکي چيو آھي  ،و ھن جي آواز کي

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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يء جي ھڪڙي بوتل وي  ،۽
۽ ابراھيم صبح جو سوير اٿيو  ،۽ ماني ۽ پاڻ َ
ھاجرا کي ڏنائين  ،ان کي پنھنجي ڪلھي تي ۽ ار تي رکي  ،۽ ھن کي
موڪليو.
۽ پاڻي بوتل ۾ خرچ ڪيو ويو  ،۽ ھن ار کي ھڪڙي وٽي جي ھي ان الئي
ڏيو.
ريء جو آواز ۽ خدا جي مالئڪ آسمان مان ھاجرا کي سڏيو  ،۽
۽ خدا وڪ
َ
ِ
ريء
االءجو خدا و آھي وڪ
کيس چيائين تہ ”توکي ا ٿيو آھي  ،ھاجرا؟ ڊ نه
َ
جو آواز جتي اھو آھي.
ريءکي مٿي کڻ  ،۽ ھن کي پنھنجي ھٿ ۾ و.
اٿي  ،وڪ
َ
هوء وئي  ،۽
يء جو کوھ ۽
َ
۽ خدا ھن جون اکيون کوليون  ،۽ ھن ڏ و پاڻ َ
ريءکي پيئي.
يء سان ،ريائين  ،۽ وڪ
َ
بوتل پاڻ َ
ريء سان گڏ ھو.
۽ خدا وڪ
َ
 1کورنتيان ( 5 :2تنهنجو) 16-9 ،

.7
5

9

10

11

دانائيء۾ نه بيھڻ گھرجي  ،پر خدا جي
 ...توھان جو ايمان ماڻھن جي
َ
قدرت ۾.
پر جيئن لکيل آھي  ،اکيون نه ڏ يون آھن  ،نڪي ڪن يون آھن  ،نھ ئي
ھوء جي دل ۾ داخل ٿيو آھي  ،اھي شيون جيڪي خدا تيار ڪيون آھن
ماڻ
َ
انھن ِ
الءجيڪي کيس پيار ڪن ٿيون.
ِ
االءجو
پر خدا انھن کي پنھنجي روح سان اسان ڏانھن ظاھر ڪيو آھي:
روح ھر شيء جي وال ڪري ٿو  ،ھائو  ،خدا جون جھيون شيون.
ِ
ا ِ
انھيءجي روح
سواء
ھوء جون شيون ،
الءته ماڻھو اڻي ٿو ڪنھن ماڻ
َ
َ
جي جيڪو ان ۾ آھي؟ ايتري قدر جو خدا جون شيون اڻي ٿو ڪو ماڻھو ،
پر خدا جو روح.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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ھاڻي اسان حاصل ڪيو آھي  ،دنيا جو روح نہ  ،پر اھو روح جيڪو خدا جو
آزاديء سان اسان کي
آھي .ته جيئن اسان اڻون انھن شين کي جيڪي
َ
ڏنيون ويون آھن خدا جي طرفان.
ڪھڙيون شيون اسان الھايون ٿا  ،انھن لفظن ۾ نہ جيڪي ماڻھن جي دانائي
سيکاري ٿي  ،پر جيڪي پاڪ روح سيکاري ٿو .روحاني شين جو روحاني
سان مقابلو ڪرڻ.
ِ
االءجو اھي
پر قدرتي ماڻھو خدا جي روح جي شين کي قبول نٿا ڪن:
انھيء ِ
الءبيوقوفي آھن :نڪي اھو انھن کي اڻي سگھي ٿو  ،اڪاڻتہ اھي
َ
روحاني طور تي پرکيا ويا آھن.
پر اھو جيڪو روحاني آھي سني شين جو فيصلو ڪري ٿو  ،ا تائين اھو پاڻ
ھوء جو فيصلو ڪري ٿو.
ئي ڪنھن ماڻ
َ
ِ
االءجو ڪنھن اتو آھي خداوند جي عقل کي  ،ته اھو کيس سيکاري؟ پر
اسان وٽ آھي مسيح جو دماغ.

سائنس ۽ صحت
20-21 :89 .1
روح  ،خدا  ،و ويندو آھي جڏھن حواس خاموش ھوندا آھن.
5-6 :210 .2
عيسائيت جو اصول ۽ ثبوت روحاني احساس سان ل آھن.
16-28 :505 .3
روح سمجھي ٿو جيڪو شعور کي بلند ڪري ٿو ۽ سني سچائي ڏانھن وي ٿو.
يء جي شور
زبور جو مصنف چوي ٿو” :خداوند
اعلي تي آھي تمام گھڻن پاڻ َ
ٰ
يء جي
کان  ،ھائو  ،سمنڊ جي طاقتور لهرن کان .روحاني احساس روحاني نيڪ َ

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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صفحو 7

پرک آھي .سمجھڻ حقيقي ۽ غير حقيقي جي وچ ۾ حد بندي جي قطار آھي.
روحاني سمجهاڻي دماغ  - ،زندگي  ،سچائي ۽ پيار کي ظاھر ڪري ٿي  ،۽ ظاھر
ڪري ٿي خدائي احساس  ،ڪائنات جو روحاني ثبوت ڏئي ٿو عيسائي سائنس
۾.
ھي سمجھڻ دانشور ناھي  ،نه آھي علمي حاصالت جو نتيجو اها آهي حقيقت
روشنيء۾ آڻڻ جي.
سني شين جي
َ
18-21 :506 .4
روح  ،خدا  ،اڻ سريل خيالن کي گڏ ڪري ٿو پنھنجن مناسب چينلن ۾  ،۽ انھن
خيالن کي ظاھر ڪري ٿو  ،ايستائين جو اھو ھڪڙي مقدس مقصد جي پنڊالن
کي کولي ٿو ته جيئن مقصد ظاھر ٿئي.
8-16 :512 .5
روح عالمت آھي طاقت  ،موجودگي ۽ طاقت سان  ،۽ پڻ پاڪ خيالن سان  ،ونگ
موجودگيء جا اھي مالئڪ  ،جن وٽ کان و يڪ پاڪ
سان پيار سان .ھن جي
َ
چارج آھي  ،دماغ جي روحاني ماحول ۾ گھڻو آھي  ،۽ نتيجي طور پنھنجون
خاصيتون يھر پيدا ڪن ٿيون .انھن جا انفرادي روپ جيڪي اسان نٿا اڻون  ،پر
اسان اڻون ٿا ته انھن جون فطرتون خدا جي فطرت سان جڙيل آھن .۽ روحاني
يءطرح بيان ڪيون ويون آھن  ،ظاھر ٿيل آھن  ،ا تائين تابعدار ،
نعمتون  ،اھڙ َ
ايمان ۽ روحاني سمجھ جون رياستون.
14-15 :308 .6
روح کان متاثر ٿيل سرپرستن سچ جو آوازو  ،۽ خدا سان الھايو جيئن شعوري
طور تي جيئن ماڻھو انسان سان.
3-13 :84 .7
قديم پيغمبرن پنھنجي فصاحت کي روحاني  ،غير جانبدار نقطي نظر کان حاصل
برائيءکي پيش ڪرڻ ۽ افساني کي غلط سمجھڻ  - ،مستقبل جي
ڪيو  ،نه ته
َ
اڪٿي جسماني بنيادن ۽ انساني عقيدي جي بنياد کان .جڏھن سائنس ۾ ڪافي
سچائيء سان ھجي  ،ماڻھو ڻ ۽ نبي بڻجي
ترقي ڪئي وي ته جيئن ھجڻ جي
َ
ون ٿا غير ارادي طور تي  ،ڪنٽرول ناھي وتن  ،روحن  ،يا وتن جي  ،پر ھڪڙي
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روح جي .اھو آھي ھميشه موجود  ،خدائي دماغ  ،۽ سوچ جو جيڪو ھن دماغ
سان تعلق رکي ٿو  ،ماضي  ،حال ۽ مستقبل کي اڻڻ ِ
الء.
4-7 :581 .8
فرشتن .خدا جا خيال انسان ڏانھن منتقل ٿي رھيا آھن .روحاني وجدان  ،خالص
برائيء جو مقابلو ڪرڻ ،
۽ ڪامل نيڪي  ،پاڪائي  ،۽ امرتا جو الهام  ،سني
َ
حسد ۽ موت.
25-30 :298 .9
مالئڪ نه آھن انسانن جا جاندار  ،انھن جي پنھنجن جانورن جي خوبين کي وائي
رھيا آھن .پر اھي آھن آسماني ماڻھو  ،اڏام روحاني تي  ،مادي نه  ،پنن تي.
مالئڪ آھن خدا جا خالص خيال  ،سچ ۽ پيار سان ريل  ،ڪوبه فرق نٿو پوي ته
سندن انفراديت ا ٿي سگھي ٿي.
.10

7-17 :299

منهنجا فرشتا بلند خيال آهن  ،ظاهر ٿي رهيا آهن ڪنهن قبر جي دروازي تي ،
جنهن ۾ انساني عقيدي دفن ڪري ڏي آهي ان جي پياري زميني اميدن کي .ان آ
رين سان اھي مٿي ڏانھن اشارو ڪن ٿا ھڪڙي نئين ۽ پاڪائي واري روسي
اعلينظرين ۽ ان جي خوشين ڏانھن .مالئڪ خدا جا نمائندا
زندگيءجي
ڏانھن ،
َ
ٰ
آھن .ھي ارندڙ وندڙ مخلوق ڪڏھن به پاڻ  ،گناھ  ،يا مادييت جي طرف نه ون ٿا
 ،پر هدايت ڪن ٿا خدائي اصول سني نيڪين جي  ،جتي ھر حقيقي انفراديت ،
تصوير  ،يا خدا جي مثال گڏ ٿئي ٿي .انھن روحاني ھدايتن ڏانھن يان ڏيڻ سان
اھي اسان سان گڏ رھندا آھن  ،۽ اسان تفريح ڪندا آھيون ”فرشتن کي بي خبر.
.11

28-3 :95

حيرت انگيز وهمن سان ريل  ،دنيا ننڊ جي گهيري ۾ سمهي رهي آهي  ،ڪالڪن
جا خواب ڏسي رهي آهي .مادي احساس وجود جي حقيقتن کي پرو نٿو ڪري
سچائيء۾ آڻي ٿو .انسانيت آهستي
پر روحاني احساس انساني شعور کي ابدي
َ
آهستي ا تي وي ٿي گناهن جي احساس کان روحاني سمجھ ۾ .سني شين کي
صحيح طور تي سکڻ جي ناپسند  ،عيسائي دنيا کي زنجيرن سان جڪڙي ٿو.
.12

3-9 :265
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انسان سمجھي ٿو روحاني وجود کي تناسب ۾ جيئن ان جا سچا ۽ پيار جا خزانا
ويل آھن .موتين کي گهرجي ته خدا طرف متوجه ٿين  ،انهن جا جذبا ۽ مقصد
روحاني طور ون ٿا  - ،انهن کي الزمي هجڻ جي وسيع تشريحن جي ويجهو هجڻ
گهرجي  ،۽ المحدود جو ڪجهه مناسب احساس حاصل ڪرڻ گهرجي  - ،انهي
ِ
الءته گناهه ۽ موت کي ختمڪري سگهجي.
.13

25-30 :574

ِ
االءجو اھو االئي ڏيندو توھان جي اکين مان  ،۽
ھن بابت سوچيو  ،پيارا قارئين ،
توھان ڏسندؤ ته نرم پنن وارو ڪبوتر توھان تي لھندو .بلڪل اھڙي حالت  ،جنھن
کي توھان جو ڏکوئيندڙ احساس غضبناڪ ۽ ڏکوئيندڙ سمجھي ٿو  ،پيار ڪري
سگھي ٿو ھڪڙي فرشتي کي بي خبر تفريح.
.14

9-14 :174

سوچ جي قدمن  ،مادي نقطي نگاهن کان مٿي ارڻ  ،سست آهن  ،۽ هڪ ڊگهي
موجودگيءجا مالئڪ  -روحاني
رات جو مسافر ڏانهن اشارو ڪن ٿا پر ھن جي
َ
وجدان جيڪي اسان کي ائين ٿا جڏھن ”رات گھڻي گذري آھي  ،ڏينھن ويجھو
آھي“  -اسان جا محافظ اداس آھن.
.15

22-27 :224

اعلي۽ ويڪ عملي عيسائيت  ،انصاف جو مظاهرو ڪندي ۽ بيمارين ۽
هڪ
ٰ
صحت ۾ انسانن جي ضرورتن کي پورو ڪندي  ،هن عمر جي دروازي تي بي ي
آهي  ،داخال ِ
الءدستڪ ڏئي رهي آهي .ا توھان دروازو کوليو يا بند ڪندؤ ان
خاموشيء ۾  ،جيئن
ميء جي
فرشتن جي زيارت ڪندڙ تي  ،جيڪو اچي ٿو نر
َ
َ
ھو پھريائين آيو ھو سرپرست وٽ دوپہر جي وقت؟
.16

8-16 :559

سائنسي سوچ جو ”ا  ،ننڙو آواز“ براعظم ۽ سمنڊ تائين پھچي ٿو دنيا جي
ڏورانھين حد تائين .سچ جو اڻ ڻيل آواز  ،انساني دماغ ِ
الء” ،جيئن جڏھن ڪوئي
گجگوڙ ڪندو آھي .اھو وي ٿو ريگستان ۾ ۽ خوف جي اونداھين ھن تي .اھو
برائيءجي ”ست گجگوڙ“ کي جنم ڏئي ٿو  ،۽ انھن جي لڪل قوتن کي ڪي ٿو
َ
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ِ
جھي آوازن جي مڪمل الھين کي بيان ڪرڻ ِ
پوءآھي سچ جي طاقت جو
الء.
تباھيء ۾.
گمراھيء جي
ظاھر  ،ظاھر ڪيو
َ
َ

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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