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صفحو 1

آچر ،ڊسمبر .2021 ، 26
مضمون — ڪرسچن سائنس
گولڊن جو متن :يرمياه 14 :17

”اي خداوند ،مون کي شفا ڏي ،۽ مان شفا حاصل ڪندس .مون کي بچايو ،۽ مون
کي بچايو ويندو :ڇو ته تون منهنجي ساراهه آهين".

جوابدار پڙهڻ:

زبور6-1 :103

1

رب جي واکاڻ ڪر ،اي منھنجا جان :۽ جيڪي ڪجھ منھنجي اندر آھي ،ان
جي پاڪ نالي کي برڪت ڪر.

2

رب جي واکاڻ ڪر ،اي منهنجي جان ،۽ نه وساريو هن جي سڀني فائدن کي:

3

جيڪو توهان جي سڀني گناهن کي معاف ڪري ٿو .جيڪو توهان جي
سڀني بيمارين کي شفا ڏيندو.

4

جيڪو توهان جي زندگي کي تباهي کان بچائيندو؛ جيڪو تو کي پيار ۽
رحمدلي سان تاج ڏئي ٿو.

5

جيڪو تنهنجي وات کي سٺين شين سان راضي ڪري ٿو .تنھنڪري توھان
جوانيء کي عقاب وانگر تازو ڪيو وڃي.
جي
َ

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

خداوند سڀني مظلومن ِ
الء انصاف ۽ انصاف کي انجام ڏئي ٿو.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 12 ،11 ،4-2 :30

.1
2

اي خداوند منھنجو خدا ،مون تو کي سڏيو ،۽ تو مون کي شفا ڏني.

3

اي منهنجا مالڪ ،تو منهنجي روح کي قبر مان ڪڍيو آهي :تو مون کي
جيئرو رکيو آهي ،ته مان هيٺان کڏ ۾ نه وڃان.

4

اي رب جي ِ
الء گيت ڳايو ،اي سندس بزرگو ،۽ سندس پاڪائي جي ياد ۾
شڪرگذار ٿيو.

11

تو منهنجي ماتم کي ناچ ۾ تبديل ڪيو آهي :تو منهنجو ٽاٽ الهي ڇڏيو
آهي ،۽ مون کي خوشي سان ڍڪيو آهي.

12

آخر تائين ته منهنجو شان تنهنجي ساراهه ڳائي ،۽ خاموش نه رهي .اي
خداوند منھنجو خدا ،مان توھان کي ھميشه الء شڪرگذار ڪندس.
 2بادشاهن 15-9 ،1 :5

.2
1

ھاڻي نعمان ،شام جي بادشاھہ جي لشڪر جو ڪپتان ،پنھنجي مالڪ سان
ھڪڙو وڏو ماڻھو ۽ معزز ھو ،ڇاڪاڻتہ ھن جي ذريعي خداوند شام کي
نجات ڏني ھئي :ھو پڻ ھڪڙو طاقتور ماڻھو ھو ،پر ھو ڪوڙھہ جو مريض
ھو.

9

تنھنڪري نعمان پنھنجن گھوڙن ۽ رٿن سميت آيو ۽ اليشع جي گھر جي
دروازي تي بيٺو.

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

10

۽ اليشع ھن ڏانھن ھڪڙو قاصد موڪليو تہ ،وڃ ۽ اردن ۾ ست دفعا ڌ ِ
وء،
ِ
پوء تنھنجو گوشت وري تو وٽ ايندو ۽ تون پاڪ صاف ٿيندين.

11

پر نعمان ڪاوڙجي ويو ۽ ھليو ويو ۽ چيائين تہ ”ڏس ،مون سوچيو تہ ھو
ضرور مون وٽ نڪرندو ،بيٺو ۽ خداوند پنھنجي خدا جي نالي سان
ِ
ِ
جاء تي پنھنجو ھٿ
انھيء
جاء تي ھڻندو ۽
انھيء
سڏيندو ،۽ پنھنجو ھٿ
َ
َ
ھٽائيندو .ڪوڙهه جو مريض

12

يء کان
ڇا ابانا ۽ فارپر ،دمشق جون نديون ،بني اسرائيل جي سڀني پاڻ َ
بهتر نه آھن؟ ڇا مان انھن ۾ ڌوئي صاف ٿي نه سگھندس؟ سو هو ڦري ويو
۽ ڪاوڙ ۾ هليو ويو.

13

ِ
پوء سندس نوڪ ر ويجھا آيا ۽ ساڻس ڳالھائڻ لڳا” ،منھنجا بابا ،جيڪڏھن
نبي تو کي ڪا وڏي ڪم ڪرڻ جو حڪم ڏئي ھا ،ڇا تون اھو نہ ڪرين ھا؟
پوء ڪيترو نه پر ،جڏھن ھو تو کي چوندو تہ ڌ ِ
ِ
وء ۽ پاڪ ٿ ُ
يء؟

14

ِ
پوء ھو ھيٺ لھي ويو ۽ پاڻ کي ست دفعا اردن ۾ ٻوڙيائين ،جيئن خدا جي
ھوء جي چوڻ موجب ،۽ سندس گوشت وري ننڍڙن ٻار جي گوشت
ماڻ َ
جھڙو ٿيو ۽ ھو پاڪ صاف ٿي ويو.

15

ھوء ڏانھن موٽي ويو ،ھو ۽ سندس مڙھہ ،۽ آيو ۽ سندس
۽ ھو خدا جي ماڻ َ
يء زمين ۾
اڳيان بيٺو ،۽ چيائين تہ ڏس ،ھاڻي مون کي خبر آھي تہ سڄ َ
ڪوبہ خدا نہ آھي ،پر بني اسرائيل ۾ .مون کي دعا آهي ته ،توهان جي
ٻانهي جي نعمت وٺي.
متی ( 5 :8جڏهن) 13 ،10 -

.3
5

عيسي ڪفرناحوم ۾ داخل ٿيو ،تڏھن ھڪڙو صوبيدار وٽس آيو ۽
 ...جڏھن
ٰ
منٿ ڪيائين تہ

6

۽ چوڻ لڳو ،اي منهنجا مالڪ ،منهنجو نوڪر فالج جي بيمار گهر ۾ ليٽيو
ويو آهي ،سخت عذاب ۾.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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7

عيسي کيس چيو تہ ٌ
آء اچي کيس شفا ڏيندس.
۽
ٰ

8

صوبيدار جواب ڏنو تہ خداوندٌ ،
انھيء الئق نہ آھيان جو تون منھنجي
آء
َ
ڇت ھيٺان اچين ،پر رڳو ڳالھ ڪر تہ منھنجو نوڪر چڱو ڀلو ٿي ويندو.

9

ڇ ِ
االءجو مان ھڪڙو ماڻھو آھيان جيڪو اختيار ھيٺ آھي ،۽ منھنجي
ھوء کي چوان ٿو ،وڃ ،۽ ھو وڃي ٿو .۽
ھيٺان سپاھي آھن ،۽ مان ھن ماڻ
َ
ٻئي کي ،اچو ،۽ هو اچي ٿو .۽ منهنجي نوڪر کي ،هي ڪر ،۽ هو اهو ڪري
ٿو.

10

عيسي اھو ٻڌو تڏھن عجب ۾ پئجي ويو ۽ انھن کي چيائين تہ ٌ
آء
جڏھن
ٰ
اوھان کي سچ ٿو ٻڌايان تہ مون کي ايترو وڏو ايمان ڪونھي ،جو بني
اسرائيل ۾ ڪونھي.

13

عيسي صوبيدار کي چيو تہ وڃ ،وڃ .۽ جيئن تو ايمان آندو آهي،
تنھن تي
ٰ
تيئن ئي تو سان ڪيو وڃي .۽ سندس نوڪر پاڻ ئي ڪالڪ ۾ شفا ٿي ويو.
یوحںا ( 46 :4اتي) 53 -

.4
46

پاڻيء کي مئي
عيسي وري گليل جي شھر قانا ۾ آيو  ،جتي ھن
تنھنڪري
َ
ٰ
بڻايو .۽ اتي ھڪڙو امير ھو  ،جنھن جو پٽ ڪفرناحوم ۾ بيمار ھو.

47

عيسي يھوديہ مان نڪري گليل ڏانھن آيو آھي  ،تڏھن ھو
جڏھن ھن تہ
ٰ
وٽس ويو ۽ عرض ڪيائين ته ھي لھي اچي ۽ پنھنجي پٽ کي شفا ڏي:
اڪاڻ ھو موت جي ڪناري تي ھو.

48

ِ
عيسي کيس چيو تہ”جيستائين اوھين معجزا ۽ معجزا ڏسو  ،اوھين
پوء
ٰ
ايمان نہ آڻيندا.

49

امير ان کي چيو ته  ،سائين  ،هي اچو منهنجو مري وي.

50

انھيء
عيسي کيس چيو تہ ”پنھنجو رستو و .تنهنجو پٽ زنده آهي .۽ ماڻھو
َ
ٰ
عيسي کيس ايو ھو  ،۽ ھو پنھنجي واٽ تي ھليو
جيڪو
آندو
ايمان
تي
لفظ
ٰ
ويو.
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51

۽ جئين ھو ھاڻي ھي وي رھيو ھو  ،سندس نوڪر ساڻس مليا ۽
کيس ،ايائون تہ ”تنھنجو پٽ جيئرو آھي.

52

ِ
پوء پا ڪيائين انھن کان ان ڪالڪ جو جڏھن ھن ترميم ڪرڻ شروع
ڪئي .۽ انھن کيس چيو تہ  ،ڪالھ ستين ڪالڪ تي بخار کيس ڏي ڏنو.

53

ُ
عيسي
پيء کي خبر ھئي ته اھو سائي وقت تي ھو  ،جنھن ۾
تنھنڪري
ٰ
کيس چيو ھو ته  ،تنھنجو پٽ جيئرو آھي :۽ پاڻ ايمان آندو ۽ سندس و
گھر.
رسالو 1 :1

.5
1

.6

يسوع مسيح جو نزول ،جيڪو خدا کيس ڏنو ،پنهنجي ٻانهن کي اهي
شيون ڏيکارڻ ِ
الء جيڪي جلد ٿيڻيون آهن .۽ ھن پنھنجي مالئڪ جي
معرفت پنھنجي نوڪر جان ڏانھن موڪليو ۽ اشارو ڪيو:
رسالو ( 3-1 :10جي طرف(10-8 ،):جي طرف) ،

1

۽ مون ڏٺو ته هڪ ٻيو زبردست مالئڪ آسمان مان لٿو ،جيڪو ڪڪر سان
ڍڪيل هو ،۽ هن جي مٿي تي هڪ قوس قزح هئي ،۽ هن جو منهن سج
جهڙو هو ۽ هن جا پير باهه جي ٿنڀن وانگر هئا.

2

۽ ھن جي ھٿ ۾ ھڪڙو ننڍڙو ڪ تاب ھو ،۽ ھن پنھنجو ساڄو پير سمنڊ تي
رکيو ،۽ پنھنجو کاٻو پير زمين تي،

3

۽ وڏي آواز سان رڙ ڪئي ،جيئن شينهن رڙ ڪري:

8

۽ اھو آواز جيڪ و مون آسمان مان ٻڌو ،اھو مون سان وري ڳالھايو ،۽ چيو،
"وڃ ۽ اھو ننڍڙو ڪتاب کڻ ،جيڪو مالئڪ جي ھٿ ۾ کليل آھي جيڪو
سمنڊ ۽ زمين تي بيٺو آھي.

9

۽ مان مالئڪ وٽ ويس ۽ کيس چيو ته مون کي ننڍڙو ڪ تاب ڏي .۽ ھن
مون کي چيو” ،اھو وٺو ۽ کائو .۽ اھو تنھنجي پيٽ کي ڪڪڙ ڪندو ،پر
ماکيء وانگر مٺو ٿيندو.
اھو تنھنجي وات ۾
َ
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صفحو 6

۽ مون مالئڪ جي هٿ مان ننڍڙو ڪتاب ورتو ،۽ ان کي کائي ڇڏيو.
رسالو 2 ،1 :22

1

درياء ڏيکاري  ،خدا جي تخت
۽ هن مونکي زندگي جي پاڻي جو هڪ صاف
َ
۽ اليبي جي تخت کان ٻاهر نڪري.

2

ان جي گلي جي وچ ۾  ،۽ درياه جي ٻنهي ڪنارن تي  ،اتي زندگي جو وڻ
هيو  ،جنھن جا ميوا ٻارھن آھن ۽ ھر مھيني پنھنجو ميوو پيدا ڪيو آھي .۽
وڻن جا پن قومين جي شفا ِ
الء آھن

سائنس ۽ صحت
1-8 :136 .1
يسوع پنهنجي چرچ کي قائم ڪيو ۽ مسيح جي شفا جي روحاني بنياد تي
پنهنجي مشن کي برقرار رکيو .هن پنهنجي پوئلڳن کي سيکاريو ته هن جو مذهب
هڪ خدائي اصول هو ،جيڪو غلطي کي ڪڍي ڇڏيندو ۽ بيمار ۽ گنهگار ٻنهي
دعوي نه ڪئي ته ڪا به عقل ،عمل ،۽ نه ئي زندگي خدا کان
کي شفا ڏيندو .هن
ٰ
جدا آهي .ان ظلم جي باوجود هن مٿس الٿو ،هن پنهنجي خدائي طاقت کي
استعمال ڪيو ته جيئن انسانن کي جسماني ۽ روحاني طور تي بچائي.
15-27 ،4-8 :139 .2
شروعات کان آخر تائين ،صحيفن روح جي فتح جي حسابن سان ڀريل آهي،
موسي دماغ جي طاقت کي ثابت ڪيو جنهن کي ماڻهو معجزا
دماغ ،معاملي تي.
ٰ
سڏين ٿا .ائين ئي يشوع ،ايليا ۽ اليشا ڪيو.
چرچ ڪ ائونسلن جي ووٽ ذريعي فيصال جيئن ته ڇا سمجهيو وڃي ۽ ڇا نه
سمجهيو وڃي پاڪ لکت؛ قديم نسخن ۾ پڌرو غلطيون؛ پراڻي عهد نامي ۾ ٽيهه
هزار مختلف پڙهڻيون ،۽ ٽي لک نئين ۾ - ،اهي حقيقتون ظاهر ڪن ٿيون ته
ڪيئن هڪ فاني ۽ مادي احساس خدائي رڪارڊ ۾ چوري ڪيو ،پنهنجي رنگ
سان ڪجهه حد تائين الهامي صفحن کي اونداهو ڪيو .پر غلطيون نه ته
صحيفن جي خدائي سائنس کي مڪمل طور تي مبهم ڪري سگهيون آهن
جيڪي پيدائش کان وٺي مڪاشف تائين ڏٺيون آهن ،نه ئي يسوع جي مظهر کي
متاثر ڪري سگهي ٿي ،۽ نه ئي نبين جي شفا کي رد ڪري سگهي ٿي ،جن
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.

ڊسمبر  ، 2021 ،26آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – ڪرسچن سائنس

صفحو 7

اڳڪٿي ڪئي هئي ته ”اهو پٿر جنهن کي ٺاهيندڙن رد ڪيو“ بڻجي ويندو ”جنهن
کي پٿرن جو سر .ڪنڊ".
24-31 :147 .3
اسان جي ماسٽر بيمار کي شفا ڏني ،عيسائي شفا ڏيڻ جي مشق ڪئي ،۽ ان
جي ديوي اصول جي عامات کي پنهنجي شاگردن کي سيکاريو؛ پر هن
بيماريء جي شفا ۽ روڪٿام واري اصول کي ظاهر ڪرڻ ِ
الء ڪو به قطعي
َ
قاعدو نه ڇڏيو .اهو قاعدو عيسائي سائنس ۾ دريافت ٿيڻو هو .هڪ خالص
پيار چڱائي جي صورت ۾ وٺندو آهي ،پر صرف سائنس ئي نيڪي جي خدائي
اصول کي ظاهر ڪري ٿي ۽ ان جي ضابطن کي ظاهر ڪري ٿي.
1-3 :107 .4
سال 1866ع ۾ مون ڪ رسٽ سائنس يا زندگي ،سچائي ۽ محبت جا خدائي قانون
دريافت ڪيا ۽ ان دريافت کي ڪرسچن سائنس جو نالو ڏنو.
16-22 ،11-15 :109 .5
ِ
پوء ٽن سالن تائين ،مون دماغ جي شفا جي هن مسئلي
منهنجي دريافت کان
جو حل ڳوليو ،صحيفن کي ڳوليو ۽ ٻيو ڪجهه پڙهو ،سماج کان پري رهي ،۽
هڪ مثبت اصول جي ڳوال ِ
الء وقت ۽ توانائيون وقف ڪيون … .مان سمجهان
ٿو ته سڀني هم آهنگي واري دماغي عمل جي اصول کي خدا هجڻ ،۽ اهو عالج
ابتدائي عيسائي شفا ۾ پيدا ڪيو ويو هو پاڪ ،بلند ايمان؛ پر مون کي هن شفا
جي سائنس کي ڄاڻڻ گهرجي ،۽ مون کي خدائي وحي ،دليل ،۽ مظاهري
ذريعي مڪمل نتيجن جي رستي تي فتح حاصل ڪئي.
1-8 :558 .6
سينٽ جان پنهنجي ڪ تاب رسالو جي ڏهين باب ۾ لکي ٿو- :
۽ مون ڏٺو ته هڪ ٻيو زبردست مالئڪ آسمان مان لٿو ،جيڪو ڪڪر سان
ڍڪيل هو ،۽ هن جي مٿي تي هڪ قوس قزح هئي ،۽ هن جو منهن سج جهڙو
هو ۽ هن جا پير باهه جي ٿنڀن وانگر هئا.
1-23 : 559 .7
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ھن مالئڪ جي ھٿ ۾ ”ھڪڙو ڪ تاب“ ھو ،جيڪو سڀني کي پڙھڻ ۽ سمجھڻ
ِ
الء کليل ھو .ڇا ان ساڳئي ڪتاب ۾ خدائي سائنس جو نزول موجود هو” ،ساڄو
پير“ يا غالب طاقت جنهن جي سمنڊ تي - ،ابتدائي ،پوشيده غلطي تي ،سڀني
غلطين جي ظاهري شڪلن جو سرچشمو؟ مالئڪ جو کاٻو پير زمين تي هو .اهو
آهي ،هڪ ثانوي طاقت استعمال ڪئي وئي هئي ظاهري غلطي ۽ ٻڌڻ واري
گناهه تي .سائنسي سوچ جو ”اڃا ،ننڍڙو آواز“ براعظم ۽ سمنڊ کان وٺي دنيا جي
ڏورانهن حد تائين پهچي ٿو .سچ جو اڻ ٻڌو آواز آهي ،انساني ذهن ڏانهن،
"جڏهن هڪ شينهن گرجندو آهي ".اهو ريگستان ۾ ٻڌو وڃي ٿو ۽ خوف جي
اونداهي هنڌن ۾ .اهو برائي جي ”ست گجگوڙ“ کي اڀاري ٿو ۽ انهن جي پوشيده
ِ
قوتن کي ڳجهي آوازن جي مڪمل ڊاپاسن کي بيان ڪرڻ ِ
پوء
الء همٿائي ٿو.
ِ
پوء
سچ جي طاقت جو مظاهرو ڪيو ويو - ،غلطي جي تباهي ۾ ظاهر ٿيو.
ِ
همراهيء مان آواز ايندو” :وڃ ۽ ننڍڙو ڪتاب کڻي وڃ ...اهو کڻي ُ
پوء اهو
کاء،
َ
ماکيء وانگر مٺو هوندو.
تنهنجي پيٽ کي ڪچو ڪندو ،پر تنهنجي وات ۾
َ
انسان ،آسماني انجيل جي فرمانبرداري ڪريو .خدائي سائنس وٺو .هن ڪتاب
کي شروع کان آخر تائين پڙهو .ان جو مطالعو ڪريو ،ان تي غور ڪريو .اهو
واقعي پنهنجي پهرين ذائقي تي مٺو هوندو ،جڏهن اهو توهان کي شفا ڏيندو .پر
سچ تي گوڙ نه ڪريو ،جيڪڏهن توهان کي ان جو هضم تلخ محسوس ٿئي.
15-29 :55 .8
سچ جو الفاني خيال صدين تائين پکڙيل آهي ،بيمارن ۽ گناهن کي پنهنجي پرن
خوشيء واري ڏينهن کي محسوس ڪرڻ
هيٺان گڏ ڪ ري .منهنجي ٿڪل اميد ان
َ
جي ڪوشش ڪري ٿي جڏهن انسان مسيح جي سائنس کي سڃاڻيندو ۽
پنهنجي پاڙيسري کي پاڻ وانگر پيار ڪندو - ،جڏهن هو خدا جي قادر مطلق ۽
خدائي محبت جي شفا بخش طاقت کي محسوس ڪندو ،جيڪو هن انسان ذات
ِ
الء ڪيو ۽ ڪري رهيو آهي .واعدا پورا ڪيا ويندا .خدائي شفا جي ٻيهر ظاهر
رتيء جو سڀ ڪجهه خدائي
ٿيڻ جو وقت هر وقت آهي؛ ۽ جيڪو به پنهنجي ڌ
َ
سائنس جي قربان گاهه تي رکي ٿو ،اهو هاڻي مسيح جي پيالي مان پيئي ٿو ،۽
مسيحي شفا جي روح ۽ طاقت سان ختم ٿي چڪو آهي.
سينٽ جان جي لفظن ۾" :هو توهان کي هڪ ٻيو راحت ڏيندو ،ته هو هميشه
توهان سان گڏ رهي ".هي آرام ڏيندڙ مان سمجهان ٿو ته خدائي سائنس آهي.
4-17 : 150 .9
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اڄڪلهه سچ جي شفا جي طاقت وڏي پيماني تي هڪ غير معمولي نمائش جي
بدران ،دائمي سائنس جي طور تي ظاهر ڪيو ويو آهي .ان جي ظاهر ٿيڻ واري
خوشخبري جي نئين سر ”زمين تي امن ،انسانن ِ
الء نيڪ خواهش“ آهي .هي
اچڻ ،جيئن ماسٽر پاران واعدو ڪيو ويو هو ،ان جي قيام ِ
الء آهي انسانن جي
وچ ۾ هڪ مستقل تقسيم؛ پر ڪرسچن سائنس جو مشن هاڻي ،جيئن ان جي
اڳوڻي مظاهري جي وقت ۾ ،بنيادي طور تي جسماني شفا جي هڪ نه آهي.
هاڻ ي ،جيئن ته ،نشانيون ۽ عجائبات جسماني بيماري جي مابعدياتي شفا ۾ ٺاهيا
ويا آهن؛ پر اهي نشانيون صرف ان جي خدائي اصليت کي ظاهر ڪرڻ ِ
الء آهن- ،
مسيح جي طاقت جي اعلي مشن جي حقيقت جي تصديق ڪرڻ ِ
الء دنيا جي
گناهن کي ختم ڪرڻ ِ
الء.

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
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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 ۽
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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