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صفحو 1

آچر ،ڊسمبر .2021 ، 12
مضمون — خدا انسان جو محافظ
گولڊن جو متن :زبور 11 :27

"مون کي پنهنجو رستو سيکار ،اي خداوند ،۽ منهنجي دشمنن جي ڪري ،مون کي
صاف رستي تي وٺي".

جوابدار پڙهڻ:

زبور 14 ،13 ،8 ،5-3 ،1 :27

1

رب منهنجي زندگي جي طاقت آهي .مان ڪنهن کان ڊڄندس؟

3

جيتوڻيڪ هڪ لشڪر منهنجي خالف خيمو ڪري ،منهنجي دل کي ڊپ نه
ٿيندو :جيتوڻيڪ جنگ منهنجي خالف اٿي ،ان ۾ مون کي يقين هوندو.

4

انھيء ِ
ِ
الء تہ
شيء گھري آھي ،جيڪا مان ڳوليندس.
مون رب کان ھڪڙي
َ
ٌ
زندگيء جا سڀ ڏينھن خداوند جي گھر ۾ رھان ،خداوند جي
آء پنھنجي
َ
خوبصورتي کي ڏسڻ الء ،۽ سندس مندر ۾ پڇڻ الء.

5

ڇاڪاڻته مصيبت جي وقت ۾ هو مون کي پنهنجي پاڙي ۾ لڪائيندو:
پنهنجي خيمه جي راز ۾ هو مون کي لڪائيندو .هو مون کي پٿر تي قائم
ڪندو.

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

8

جڏھن تو چيو ،منھنجو منھن ڳوليو .منهنجي دل تو کي چيو ،تنهنجو منهن،
اي منهنجا مالڪ ،مان ڳوليندس.

13

مان بي هوش ٿي چڪو هوس ،جيستائين مون کي يقين نه هجي ها ته
جيئرن جي ملڪ ۾ رب جي نيڪي کي ڏسي.

14

رب تي انتظار ڪر :سٺي جرئت ڪر ،۽ هو تنهنجي دل کي مضبوط ڪندو:
انتظار ڪر ،مان چوان ٿو ،رب تي.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 6 ،5 :36

.1
5

تنھنجي رحمت ،اي پالڻھار ،آسمان ۾ آھي .۽ تنهنجي وفاداري ڪڪرن تائين
پهچندي آهي.

6

تنھنجي صداقت وڏن جبلن وانگر آھي .تنهنجا فيصال تمام وڏا آهن :اي
خداوند ،تون انسان ۽ جانور کي بچائيندو آهين.
زبور 22 :55

.2
22

.3

پنھنجو بار خداوند تي وجھو ،۽ اھو توھان کي سنڀاليندو :ھو سڌريل ماڻھن
کي ڪڏھن به ھلڻ نه ڏيندو.
خروج 13-8 ،6-1 :17

1

۽ بني اسرائيلن جي مڙني جماعتن سينا جي بيابان مان سفر ڪيو ،پنھنجي
سفر کان پوء ،خداوند جي حڪم موجب ،۽ رفيديم ۾ کڙو ڪيو ،۽ ماڻھن
کي پيئڻ الء پاڻي 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 ڪليڊ آف
ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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3

4

5

صفحو 3

موسي سان ٺڳي ڪئي ۽ چيائون ته اسان کي پاڻي ڏي ته
تنھنڪري ماڻھن
ٰ
موسي انھن کي چيو تہ ”اوھين مون سان ڇو ٿا چڙھيو؟
اسين پيئون .۽
ٰ
توهان ڇو رب کي آزمائي رهيا آهيو؟
ِ
۽ ُاتي جا ماڻھو پاڻي ِ
موسي جي خالف ڪاوڙ ڪئي
پوء ماڻھن
الء اڃا پيا.
ٰ
انھيء
۽ چوڻ لڳا تہ ”اھو ڇو آھي جو تو اسان کي مصر مان ڪڍيو آھي،
َ
ِ
الء ته اسان کي ۽ اسان جي ٻارن ۽ ڍورن کي اڃ ۾ مارين؟
ً
بَ ،ف َق َ
َف َق َ
تقريبا مون کي پٿر هڻڻ ِ
الء
ال َل ُه ْم ُه َو ْالمُ ْؤ مِ ِن؟ اهي
وسى الرَّ ُّ
ال مُ َ
تيار آهن.
ْ
َ
وسىَ « :جعَ َ
َف َق َ
ل .۽ تنهنجو لٺ ،جنهن
ل عَ َلى ال َّن ِ
ال الرَّ ُّ
ب مُ َ
اس َوعَ لى َب ِري ال َب ِريْ ِ
سان تو درياهه کي ماريو آهي ،پنهنجي هٿ ۾ وٺي وڃ ۽ وڃ.

6

ڏ س ،مان توکان اڳ اتي بيٺو ھوندس جبل تي حورب؛ ۽ تون پٿر کي
موسي ائين ئي ڪيو
ڇڪيندين ،۽ ان مان پاڻي نڪرندو ،ته ماڻھو پيئندا .۽
ٰ
بني اسرائيل جي بزرگن جي نظر ۾.

8

ِ
پوء عمالڪ آيو ،۽ رفيديم ۾ بني اسرائيل سان جنگ ڪيائين.

9

موسي يشوع کي چيو ته ،اسان کي ماڻھن مان چونڊيو ،۽ ٻاهر وڃو،
۽
ٰ
عمالڪ سان وڙھو ،سڀاڻي آء پنھنجي ھٿ ۾ خدا جي لٺ سان ٽڪريء جي
چوٽي تي بيٺو.

10

ِ
موسي کيس چيو ھو ،۽ عماليقن سان وڙھيو ،۽
پوء يشوع ائين ڪيو جيئن
ٰ
يء تي ويا.
موسي ،هارون ۽ حور ٽڪ
ريء جي چوٽ َ
َ
ٰ

11

موسي پنھنجو ھٿ مٿي کنيو ،ته بني اسرائيل غالب ٿيو،
۽ ائين ٿيو ،جڏھن
ٰ
۽ جڏھن ھو پنھنجو ھٿ ھيٺ ڪري ،عمالڪ غالب ٿيو.

12

ِ
پوء انھن ھڪڙو پٿر ورتو ۽ اھو ان جي ھيٺان
موسي جا هٿ ڳ ‡ ‡را هئا.
پر
ٰ
رکيو ۽ ھو ان تي ويٺ‡‡‡‡‡و .۽ هارون ۽ حور پنھنجا ھٿ مٿي رکيا ،ھڪڙو
ھڪڙو پاسي ۽ ٻيو ٻئي پاسي .۽ سج لھڻ تائين سندس ھٿ قائم رھيا.

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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.4

صفحو 4

۽ يشوع عمالڪ ۽ سندس قوم کي تلوار جي دھار سان بيزار ڪيو.
استثنا 7 :34

7

.5

۽ موسي هڪ سؤ ويهن سالن جي عمر ۾ هو جڏهن هو مري ويو :هن جي
اک نه هئي ،۽ نه ئي هن جي قدرتي قوت گهٽجي وئي.
 2سموئيل ( 40 ،37 ،35-33 :22جي طرف50 ،):

33

خدا منهنجي طاقت ۽ طاقت آهي :۽ هو منهنجو رستو مڪمل ڪري ٿو.

34

ھو منھنجي پيرن کي پٺين جي پيرن وانگر بڻائي ٿو :۽ مون کي پنھنجي
اعلي جڳھن تي رکي ٿو.

35

ھو منھنجي ھٿن کي جنگ ڪرڻ سيکاري ٿو .ته جيئن فوالد جو هڪ ڪمان
منهنجي هٿن سان ڀڄي وڃي.

37

تو منھنجي ھيٺان منھنجا قدم ڊگھا ڪيا آھن .ته جيئن منهنجا پير لڪي نه
وڃن.

40

االءجو تو مون کي جنگ ڪرڻ ِ
ڇ ِ
الء طاقت ڏني آھي:

50

تنھنڪري ٌ
آء تنھنجي شڪرگذاري ڪندس ،اي خداوند ،قومن جي وچ ۾ ،۽
مان توھان جي نالي جي ساراھہ ڪ ندس.
متی 24 ،23 :4

.6
23

ِ
عيسي سڄي گليل ۾ گھمندو رھيو ،سندن عبادتخانن ۾ تعليم ڏيندو،
پوء
ٰ
خوشخبريء جي منادي ڪندو رھيو ،۽ ماڻھن جي ھر قسم
بادشاھت جي
َ
جي بيمارين ۽ ھر قسم جي بيمارين کي شفا ڏيندو رھيو.

24

۽ هن جي شهرت سڄي شام ۾ ٿي وئي :۽ هن وٽ سڀني بيمار ماڻهن کي
کڻي آيا جيڪ ي مختلف بيمارين ۽ عذابن سان ڀريل هئا ،۽ جن کي ڀوتن
سان ڀريل هئا ،۽ جن کي چريو هو ،۽ جيڪي فالج هئا .۽ انھن کي شفا ڏني.

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 5

متی 2 ،1 :5
1

۽ ميڙ کي ڏسي ،ھو ھڪڙي جبل تي چڙھي ويو ،۽ جڏھن ھو بيٺو تہ
سندس شاگرد وٽس آيا.

2

۽ ھن پنھنجو وات کوليو ،۽ انھن کي سيکاريو ،چيائين تہ
متی 30-28 :11

.8
28

مون وٽ اچو ،اي سڀ محنتي ۽ ڳري بار ٿيل آھيو ،۽ مان توھان کي آرام
ڏيندس.

29

جوء پنھنجي مٿان کڻو ،۽ مون کان سکو .ڇ ِ
االءجو ٌ
ُ
آء نرم دل آھيان
منھنجو
۽ گھٽ دل آھيان :۽ توھان پنھنجي روح کي آرام ملندا.

30

ڇ ِ
االءجو منھنجو جوڙو آسان آھي ،۽ منھنجو بار ھلڪو آھي.
اعمال 41-36 :9

.9
36

معني
ھاڻي يافا ۾ ھڪ شاگرد رھندو ھو ،جنھن جو نالو تبيتا ھو ،جنھن جي
ٰ
ھيء عورت چڱن ڪمن ۽ نيڪ ڪمن سان ڀرپور
۾ ڊورسس سڏجي ٿو:
َ
ھئي.

37

۽ اھو انھن ڏينھن ۾ ٿيو ،جو هوء بيمار ھئي ،۽ مري ويو :جنھن کي غسل
ڏيئي ،ھڪڙي مٿئين ڪ مري ۾ رکيو.

38

لدا جيئن ته يافا جي ويجھو ھو ۽ شاگردن ٻڌو ھو ته پطرس اتي آھي،
تنھنڪري ھن ڏانھن ٻه ماڻھو موڪليا ،عرض ڪيائون تہ ھو وٽن اچڻ ۾ دير
نہ ڪري.

39

ِ
پوء پطرس اٿيو ۽ انھن سان گڏ ھليو .جڏھن ھو آيو ،تڏھن ھن کي مٿي
واري ڪ مري ۾ وٺي آيا ،۽ سڀيئي بيواھيون ھن جي ڀرسان بيھي روئي
رھيون ھيون ،۽ اھي ڪوٽ ۽ ڪپڙا ڏيکارينديون رھيون ،جيڪي
ڊورڪاس ٺاھيا ھئا ،جڏھن ھو ساڻن گڏ ھئي.

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 6

40

پر پطرس انھن سڀني کي اڳيان ڪري ڇڏيو ۽ گوڏن ڀر ڪري دعا گھريائين.
۽ کيس الش ڏانھن ڦيرائي چيو” ،تبيتا ،اٿ .تڏھن ھن اکيون کوليون ۽
پطرس کي ڏسي اٿي بيٺي.

41

۽ ھن ھن کي پنھنجو ھٿڏنو ،۽ کيس مٿي کنيو ،۽ جڏھن ھن بزرگن ۽
بيواھين کي سڏي ،کيس جيئرو پيش ڪيو.

.10

زبور ( 4 :92تون)14-12 ،

4

 ...تو ،رب ،مون کي پنهنجي ڪم جي ذريعي خوش ڪيو آهي :مان توهان
جي هٿن جي ڪم ۾ فتح ڪندس.

12

کجيء جي وڻ وانگر وڌندو :هو لبنان ۾ ديودار وانگر وڌندو.
صادق
َ

13

جيڪي رب جي گھر ۾ پوکيا ويندا سي اسان جي خدا جي درٻار ۾ پوکيندا.

14

ُاھي پوڙھائپ ۾ اڃا ميوو آڻ يندا .اهي ٿلها ۽ ٿلها هوندا.

سائنس ۽ صحت
27-32 : 387 .1
ُ
پيء ،قادر مطلق دماغ طرفان
عيسائيت جي تاريخ انسان کي پنهنجي آسماني
عطا ڪ يل حمايتي اثر ۽ حفاظت واري طاقت جا شاندار ثبوت پيش ڪري ٿي،
بچاء ڪرڻ ِ
ُ
الء ،نه
جيڪو انسان کي ايمان ۽ سمجھ ڏئي ٿو ،جنهن سان پنهنجو
رڳو اللچ کان ،پر جسماني مصيبتن کان.
( 16 :5 .2خداوند) 18 -
خدا پنهنجي محبت جي دولت کي سمجھ ۽ پيار ۾ وجهي ٿو ،اسان کي اسان
جي ڏينهن جي مطابق طاقت ڏئي ٿو.
( 11 : 407 .3مسیحی) 16-

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 7

ڪرسچن سائنس هڪ خود مختيار عالج آهي ،جيڪا فاني ذهن جي
ڪمزوري کي طاقت ڏئي ٿي - ،الفاني ۽ قادر مطلق ذهن مان طاقت - ،۽
انسانيت کي پاڻ کان مٿانهون ڪري خالص خواهشن ۾ ،ايستائين جو روحاني
طاقت ۽ انسان ِ
الء نيڪ نيتي ۾.
1-3 :80 .4
اسان وٽ اسان جي سچائي جي خوف جي تناسب ۾ طاقت آهي ،۽ اسان جي
طاقت سچ چوڻسان گهٽ نه ٿيندي آهي.
30-3 :485 .5
اهو چوڻته طاقت مادي ۾ آهي ،ائين چوڻ وانگر آهي ته طاقت ليور ۾ آهي.
هوشياريء جو تصور بي بنياد آهي ،۽ جڏهن
زندگيء يا
حقيقت ۾ ڪنهن به
َ
َ
توهان ڪوڙ جي سچي فطرت کي سکي ورتو آهي ،تڏهن توهان کي ڪوڙ تي
يقين نه آهي.
29-14 :198 .6
ڇاڪاڻ ته لوهار جي هٿ جا عضوا مضبوط طور تي ترقي يافته آهن ،ان جي
پيروي نه آهي ته مشق اهو نتيجو پيدا ڪيو آهي يا گهٽ استعمال ٿيل بازو
ڪمزور هجڻ گهرجي .جيڪڏهن مادو عمل جو سبب هجي ها ،۽ جيڪڏهن
ِ
سواء ،هامر کي مٿي کڻي ڪنول تي ڌڪ
عضوا ،فاني ذهن جي مرضي کان
هڻي سگهن ٿا ،ته اهو صحيح سمجهي سگهجي ٿو ته هٿ هڻڻ سان عضون
کي وڏو ٿيندو .ٽرپ-هٿيار کي مشق سان سائيز ۾ نه وڌايو ويو آهي .ڇو نه،
ڇو ته عضوا ڪاٺ ۽ لوهه وانگر مادي آهن؟ ڇاڪاڻ ته ڪو به اهو نه ٿو
مڃي ته ذهن هامر تي اهڙو نتيجو پيدا ڪري رهيو آهي.
عضلتون خود ڪ م ڪندڙ نه آهن .جيڪڏهن ذهن انهن کي منتقل نه ڪري،
اهي بي حرکت آهن .ان ڪري وڏي حقيقت اها آهي ته دماغ اڪيلو انسان کي
پنهنجي مينڊيٽ ذريعي ،طاقت جي طلب ۽ رسد جي ڪري وڌائيندو آهي.
عضالتي ورزش جي ڪ ‡ري نه ،پر لوهار جي ورزش ۾ ايمان جي ڪري ،سندس
بازو مضبوط ٿئي ٿو.
24-8 :217 .7
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ٿڪاوٽ جو سائنسي ۽ مستقل عالج اهو آهي ته دماغ جي طاقت کي جسم جي
يء طرح هن
مٿان سکيو وڃي يا جسماني ٿڪاوٽ جي ڪنهن وهم کي ،۽ اهڙ َ
وهم کي ختم ڪيو وڃي ،ڇاڪاڻ ته مادو ٿڪجي نه ٿو سگهي.
توهان چئو ٿا" ،محنت مون کي ٿڪائي ٿو ".پر هي مون کي ڇا آهي؟ ڇا اهو
عضالت يا دماغ آهي؟ جيڪو ٿڪل آهي ۽ ائين ڳالهائيندو آهي؟ دماغ کان سواء،
عضالت ٿڪجي سگهي ٿي؟ ڇا عضلتون ڳالهائين ٿا ،يا توهان انهن الء ڳالهايو
ٿا؟ مادو بي عقل آهي .فاني دماغ ڪوڙ ڳالهائيندو آهي ،۽ جيڪو ٿڪائي جي
تصديق ڪري ٿو ،ان کي ٿڪايو.
توهان نٿا چئو ته هڪ چيلهه ٿڪجي وئي آهي .۽ اڃا تائين جسم آهي مادي طور
تي چري وانگر .جيڪڏهن اهو نه هجي ها جيڪو انساني دماغ جسم بابت چوي
ٿو ،جسم ،بي جان چري وانگر ،ڪڏهن به نه ٿڪجي ها .سچ جو شعور اسان کي
خبريء ۾ آرام جي ڪالڪن کان وڌي ڪ آرام ڪري ٿو.
بي
َ
1-18 :385 .8
چوڻي آهي ته فلورنس نائٽنگيل ۽ ٻيا انسان دوست انسانن جي محنتن ۾ لڳاتار
ِ
سواء اهڙيون تڪليفون برداشت ڪري سگهيا ،جن کي عام
ٿڪاوٽ ۽ نمائش کان
ماڻ هو برداشت نه ڪري سگهيو .ان جي وضاحت ان حمايت ۾ آهي ،جيڪا انهن
خدائي قانون مان حاصل ڪئي ،انسان جي مٿان اڀري .روحاني تقاضا ،مادي کي
ختم ڪرڻ ،توانائي فراهم ڪري ٿي ۽ برداشت ٻين سڀني امدادن کان مٿانهون
ڪري ٿي ،۽ سزا کي روڪي ٿو ،جيڪو اسان جا عقيدا اسان جي بهترين عملن
سان ڳنڍيل هوندا .اچو ته ياد رکون ته حق جو دائمي قانون ،جيتوڻيڪ اهو
ڪڏهن به ان قانون کي رد نٿو ڪري سگهي جيڪو گناهه کي پنهنجو عملدار
بڻائي ٿو ،انسان کي سڀني سزان کان معافي ڏئي ٿو پر جيڪي غلط ڪم جي
سبب آهن.
مسلسل محنت ،محروميون ،نمائشون ،۽ تمام ناپسنديده حالتون ،جيڪڏهن
گناهه کان سواء ،بغير ڪنهن تڪليف جي تجربو ڪ ري سگهجي ٿو .جيڪو به
توهان جو فرض آهي ،توهان بغير ڪنهن نقصان جي ڪري سگهو ٿا.
3-12 :384 .9
اسان کي پنهنجي ذهنن کي مايوس ڪندڙ سوچ کان هٽائڻ گهرجي ته اسان
مادي قانون جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي ۽ الزمي طور تي سزا ڏيڻ گهرجي .اچو
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ته محبت جي قانون سان پاڻ کي يقين ڏياريون .خدا ڪڏهن به انسان کي
صحيح ڪم ڪرڻ ،ايمانداري جي محنت ،يا احسان جي ڪمن جي سزا نه
ڏيندو آهي ،جيتوڻيڪ اهي هن کي ٿڪ ،سردي ،گرمي ،موذي مرض ۾ مبتال
ڪن ٿا .جيڪڏهن انسان معاملي جي ذريعي سزا ڀوڳي ٿو ،ته اهو صرف فاني
ذهن جو عقيدو آهي ،نه ڪي حڪمت جو عمل ،۽ انسان کي صرف ان عقيدي
جي خالف پنهنجو احتجاج داخل ڪرڻو آهي ان کي رد ڪرڻ ِ
الء.
.10

( 13 :376آنجا) 16 -

 ...هڪ سٺي مقصد ۽ عمل ۾ وڌيڪ زندگي ۽ امر آهي ،ان سڄي رت ۾ جيڪو
ڪڏهن به فاني رڳن مان وهندو آهي ۽ زندگي جي جسماني احساس کي نقل
ڪري ٿو.
.11

( 8 :387چه زمانی) 12 -

...جڏهن اسان اهو محسوس ڪ ريون ٿا ته الفاني دماغ هميشه سرگرم آهي ،۽
روحاني توانائيون نه ختم ٿي سگهن ٿيون ۽ نه ئي نام نهاد مادي قانون خدا
جي ڏنل طاقتن ۽ وسيلن تي ڀڃڪڙي ڪري سگهن ٿا ،اسان سچ ۾ آرام ڪرڻ
جي قابل آهيون ،امرتا جي يقينن جي تازگي سان ،موت جي خالف.
.12

6-10 :167

زندگيء کي خدائي سائنس ۾ ئي سمجهون ٿا جيئن اسان جسماني احساس
اسان
َ
دعوي جو اسان
برائيء جي
کان مٿانهون رهن ۽ ان کي درست ڪريون .چڱائي يا
َ
ٰ
آهنگيء جو تعين ڪري ٿو - ،اسان
جو متناسب اعتراف اسان جي وجود جي هم
َ
جي صحت ،اسان جي ڊگھي عمر ،۽ اسان جي عيسائيت.
.13

27-32 :392

جڏهن اها حالت موجود هجي جنهن کي توهان چئو ٿا بيماري پيدا ڪري ٿي،
چاهي اها هوا هجي ،ورزش هجي ،موروثي هجي ،وبائي هجي يا حادثو هجي،
ِ
پوء پنهنجي آفيس کي پورٽر جي حيثيت سان انجام ڏيو ۽ انهن غير صحت
ته
مند خيالن ۽ خوفن کي بند ڪريو .فاني ذهن مان خارج ڪرڻ واريون غلطيون؛
ِ
پوء جسم انهن کان متاثر نه ٿي سگهي.
.14

8-15 :393
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دماغ جسماني حواس جو مالڪ آهي ،۽ بيماري ،گناهه ۽ موت کي فتح ڪري
سگهي ٿو .هن خدا جي ڏنل اختيار کي استعمال ڪ ريو .پنهنجي جسم تي قبضو
ڪريو ،۽ ان جي احساس ۽ عمل کي سنڀاليو .روح جي طاقت ۾ اڀرو سڀني جي
مزاحمت ڪرڻ ِ
الء جيڪو سٺو ناهي .خدا انسان کي ان قابل بڻايو آهي ،۽ خدا
ِ
شيء خراب نٿي
جي طرفان انسان کي عطا ڪيل صالحيت ۽ طاقت کي ڪا به
ڪري سگهي.

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

مقصد ۽ عملن ِ
الء هڪ قاعدو
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.
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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 ۽
ماڻهويت جي ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽ غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن
جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انصاف ڪيو يا مذمت ڪئي
ويندي.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 6
_____________________
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