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صفحو 1

آچر ،ڊسمبر .2021 ، 5
مضمون — خدا واحد سبب ۽ خالق
گولڊن جو متن :امثال 3:19

"خداوند حڪمت سان زمين جو بنياد رکيو .عقل سان هن آسمان کي قائم ڪيو
آهي".

جوابدار پڙهڻ:

زبور 6-1 :95

1

اي اچو ،اچو ته خدا جي آڏو گيت ڳايون :اچو ته اسان جي نجات جي پٿر
تي خوشيء سان شور مچايو.

2

رگذاريء سان سندس حضور ۾ اچون ،۽ کيس زبور سان گڏ
اچو ته شڪ
َ
خوشيء جو آواز ڏيون.
َ

3

ڇ ِ
االءجو خداوند ھڪڙو وڏو خدا آھي ،۽ ھڪڙو وڏو بادشاھہ سڀني
معبودن کان مٿي آھي.

4

ھن جي ھٿ ۾ زمين جون اونھيون جڳھون آھن :جبلن جي طاقت پڻ
سندس آھي.

5

سمنڊ هن جو آهي ،۽ هن ان کي ٺاهيو :۽ هن جي هٿن خشڪ زمين ٺاهي.

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

اچو ،اچو ته سجدو ڪريون ۽ سجدو ڪريون :اچو ته اسان جي رب جي
اڳيان گوڏن ڀر ڪريون.

سبق جو خطبو
بائبل
پيدائش ( 5-3 ،1 :1جي طرف( 8 ،6 ،)1:جي طرف( 31 ،27 ،26 ،10 ،9 ،)1:جي
طرف)1:

.1
1

شروعات ۾ خدا آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو.

3

۽ خدا چيو ته ،اتي روشني ٿئي :۽ اتي روشني هئي.

4

۽ خدا روشني کي ڏٺو ،ته اهو سٺو هو :۽ خدا روشني کي اونداهين کان
جدا ڪيو.

5

روشنيء کي ڏينھن سڏيو ،۽ اونداھين کي رات سڏيو.
۽ خدا
َ

6

۽ خدا چيو ته ،پاڻيء جي وچ ۾ ھڪڙو آسمان ھجي ،۽ اھو پاڻي کي پاڻيء
مان ورهائي.

8

۽ خدا آسمان کي آسمان سڏيو.

9

ِ
جاء تي گڏ ڪيو وڃي ،۽
يء کي ھڪڙي
۽ خدا چيو ،آسمان جي ھيٺان پاڻ َ
خشڪ زمين کي ظاھر ٿيڻ ڏيو ،۽ اھو ائين ئي ٿيو.

10

يء جي گڏ ٿيڻ کي سمنڊ سڏين ٿا :۽
۽ خدا سڪي زمين کي سڏيو .۽ پاڻ َ
خدا ڏٺو ته اھو سٺو آھي.

26

۽ خدا چيو ته ،اچو ته اسان کي انسان کي پنھنجي شڪل ۾ ،پنھنجي
مشابہت تي ٺاھيو ،۽ انھن کي سمنڊ جي مڇيء تي ،۽ ھوا جي پکين تي ،۽

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

ڍورن تي ،سڄي زمين تي ،۽ ھر ھڪ تي بادشاھي ڪرڻ گھرجي .زمين تي
ِ
شيء.
چرندڙ
27

تنهن ڪري خدا انسان کي پنهنجي شڪل ۾ پيدا ڪيو ،خدا جي شڪل ۾
هن کي پيدا ڪيو؛ نر ۽ مادي هن انهن کي پيدا ڪيو.

31

۽ خدا سڀڪنھن شيء کي ڏٺو ته هن ٺاهيو هو ،۽ ،ڏسو ،اهو تمام سٺو هو.
نحميا 15 ،14 ،11 ،9 ،6 ،3 ،1 :9

.2
1

ھاڻي ھن مھيني جي چوويھين ڏينھن تي بني اسرائيل گڏ ٿيا ،روزا رکڻ
چيء جي ڪپڙن سان ۽ مٿن زمين.
سان گڏ ،ڳ
َ

3

ِ
جاء تي بيٺا ،۽ خداوند پنھنجي خدا جي شريعت جو ڪتاب
۽ اھي پنھنجي
پڙھندا ،ڏينھن جو چوٿون حصو .۽ ٻيو چوٿون حصو انھن اقرار ڪيو ،۽
خداوند پنھنجي خدا جي عبادت ڪئي.

6

تون ،جيتوڻيڪ تون ،اڪيلو رب آهين؛ تو آسمان ،آسمانن جو آسمان ،انھن
جي مڙني لشڪر سان ،زمين ۽ جيڪي ڪجھ ُان ۾ آھي ،سمنڊ ۽ جيڪي
ڪجھ ُان ۾ آھي ،ٺاھيو آھي ،۽ تون انھن سڀني جي حفاظت ڪرين ٿو .۽
آسمان جو لشڪر تنهنجي عبادت ڪري ٿو.

9

۽ مصر ۾ اسان جي ابن ڏ اڏ ن جي مصيبت ڏٺي ،۽ ڳاڙھو سمنڊ جي ڪناري
تي سندن روئڻ ٻڌو؛

11

۽ تو انھن جي اڳيان سمنڊ کي ورهايو ،تنھنڪري اھي سمنڊ جي وچ مان
سڪي زمين تي ويا .۽ انهن جي ستمگرن کي تو اوندهه ۾ اڇالئي ڇڏيو،
جيئن زبردست پاڻي ۾ پٿر.

14

۽ انھن کي پنھنجي پاڪ سبت جي ڏينھن کي ڄاڻايو ،۽ انھن کي حڪم ڏنو،
قانون ۽ قانون ،پنھنجي ٻانھي موسي جي ھٿان:

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

صفحو 4

الء آسمان مان ماني ڏني ،۽ انھن جي اڃ ِ
۽ انھن کي انھن جي بک ِ
الء جبل
انھيء ملڪ تي قبضو
مان پاڻي ڪڍيائين ،۽ انھن سان واعدو ڪيو ته اھي
َ
ڪرڻ ِ
الء داخل ٿين ،جنھن کي تو کين ڏيڻ جو قسم کنيو ھو.
لوقا ( 11 ،8-5 :1اتي) 64-62 ،57 ،25 ،24 ،20-18 ،13 -

5

يھوديہ جي بادشاھہ ھيروديس جي ڏينھن ۾ ابيا جي دور ۾ زڪريا نالي
ھڪڙو ڪاھن ھو ،۽ سندس زال هارون جي ڌيئرن مان ھئي ۽ سندس نالو
اليشبع ھو.

6

۽ اھي ٻئي خدا جي آڏو سڌريل ھئا ،خداوند جي سڀني حڪ من ۽ حڪمن
تي بيعيب ھلندا ھئا.

7

۽ انھن کي ڪ و اوالد ڪ ونھي ،ڇ ِ
االءجو ايلسبيٿسنڍ ھئي ،۽ اھي ٻئي ھاڻي
يء طرح سڙيويا ھئا.
چڱ َ

8

۽ اھو ٿي گذريو ،جڏھن ھو پنھنجي عمل جي ترتيب سان خدا جي اڳيان
پادريء جي آفيس کي انجام ڏئي،

11

 ...اتي هن کي ظاهر ٿيو ته رب جو هڪ مالئڪ بخور جي قربان گاهه جي
ساڄي پاسي بيٺو آهي.

12

۽ جڏھن زڪريا ھن کي ڏٺو ،اھو پريشان ٿي ويو ،۽ ڊڄي ويو.

13

پر مالئڪ کيس چيو تہ ڊڄ نه ،زڪريا ،ڇ ِ
االءجو تنھنجي دعا ٻڌي وئي آھي.
۽ تنهنجي زال ايلسبيٿ توکي پٽ ڄمندي ۽ تون سندس نالو جان رکين.

18

انھيء جي ڪيئن ڄاڻان؟ ڇ ِ
زڪريا مالئڪ کي چيو تہ ٌ
االءجو مان
آء
َ
يء طرح سان سالن کان متاثر آھي.
ھڪڙو پوڙھو آھيان ،۽ منھنجي زال چڱ َ

19

۽ مالئڪ وراڻيو تہ ٌ
آء جبرائيل آھيان ،جيڪو خدا جي حضور ۾ بيٺو آھيان.
۽ مون کي موڪليو ويو آهي ته توهان سان ڳالهائڻ الء ،۽ توهان کي اهي
خوشخبري ڏيان.

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

20

۽ ،ڏس ،تون گونگي رھندين ،۽ ڳالھائڻ جي قابل نه رھندين ،جيستائين اھي
شيون انجام ڏنيون وڃن ،ڇاڪ اڻتہ تون منھنجي ڳالھين تي يقين نه
ڪندين ،جيڪي پنھنجي موسم ۾ پوريون ٿينديون.

24

ِ
پوء سندس زال ايلسبيٿ حاملہ ٿي ،۽ پاڻ کي پنج مھينا
۽ انھن ڏينھن کان
لڪائي چيائين تہ

25

يء طرح خداوند مون سان انھن ڏينھن ۾ ڊيل ڪيو آھي جڏھن ھن مون
اھڙ َ
کي ڏٺو ،ماڻھن ۾ منھنجي بدنامي دور ڪرڻ ِ
الء.

57

هوء ترسيل ٿئي .۽ هوء
ھاڻي ايلسبيٿ جو پورو وقت اچي ويو آھي ته
َ
هڪ پٽ پيدا ڪيو.

62

ُ
پيء ڏانھن نشانيون ڪيون تہ ھو کيس ڪ يئن سڏيندو.
۽ انھن ھن جي

63

۽ ھن لکڻجي ٽيبل ِ
الء گھريو ،۽ لکيائين” ،ھن جو نالو يوحنا آھي .۽ اھي
سڀ حيران ٿيويا.

64

۽ سندس وات کي فوري طور تي کوليو ويو ،۽ سندس زبان لڪل ٿي ،۽ اھو
ڳالھايو ،۽ خدا جي واکاڻ ڪئي.
يسعياه 18 ،12 ،8 ،5 :45

.4
5

مان رب آهيان ،۽ ٻيو ڪ و به ناهي ،مون کان سواء ٻيو ڪوبه خدا ناهي:
مون توهان کي ڳنڍيو ،جيتوڻيڪ توهان مون کي نه ڄاتو:

8

ھيٺ لھي وڃو ،اي آسمان ،مٿي کان ،۽ آسمان کي صداقت کي ھيٺ ڪرڻ
ڏيو :زمين کي کولڻ ڏيو ،۽ انھن کي نجات ڏي ،۽ انصاف کي گڏ ڪرڻ ڏيو.
مون کي رب پيدا ڪيو آهي.

12

مون زمين کي پيدا ڪيو ،۽ ان تي انسان کي پيدا ڪيو :مون ،پنھنجا ھٿ،
آسمان کي ڊگھو ڪيو آھي ،۽ انھن جي سڀني لشڪر کي مون حڪم ڏنو
آھي.

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

ڇ ِ
االءجو اھو خداوند فرمائي ٿو جنھن آسمانن کي بڻايو .خدا پاڻجنهن
زمين ٺاهي ۽ ان کي ٺاهيو؛ هن ان کي قائم ڪ يو ،هن ان کي بيڪار پيدا نه
ڪيو ،هن ان کي آباد ڪيو :مان رب آهيان ،۽ ٻيو ڪو به ناهي.
وحي 11 :4

11

تون الئق آھين ،اي پالڻھار ،جالل ۽ عزت ۽ طاقت حاصل ڪ رڻ الء ،ڇو ته
توھان سڀ شيون پيدا ڪيون آھن ،۽ توھان جي رضا الء ،اھي آھن ۽ پيدا
ڪيون ويون آھن.

سائنس ۽ صحت
5-8 :295 .1
خدا ڪائنات کي پيدا ڪري ٿو ۽ سنڀاليندو آهي ،بشمول انسان .ڪ ائنات روحاني
خيالن سان ڀريل آهي ،جن کي هو ترقي ڪري ٿو ،۽ اهي ذهن جي فرمانبردار
آهن جيڪي انهن کي ٺاهيندا آهن.
32-5 ،21-28 : 470 .2
خدا انسان جو خالق آهي ،۽ ،انسان جي مڪمل رهڻجو خدائي اصول ،خدائي
خيال يا فڪر ،انسان ،مڪمل رهي ٿو .انسان خدا جي وجود جو اظهار آهي.
جيڪڏهن ڪو اهڙو لمحو هو جڏهن انسان خدائي ڪمال جو اظهار نه ڪيو
ِ
پوء هڪ لمحو به هو جڏهن انسان خدا جو اظهار نه ڪيو هجي ،۽
هجي ،ته
نتيجي ۾ ،هڪ وقت هجي جڏهن ديوتا غير بيان ٿيل هجي -يعني وجود کان
ِ
سواء.
خدا ۽ انسان جا الڳاپا ،خدائي اصول ۽ خيال ،سائنس ۾ ناقابل تباهي آهن .۽
همراهيء ڏانهن موٽڻ،
خرابيء کان ۽ نه وري
سائنس نه ڄاڻي ٿي ته ڪنهن به
َ
َ
پر خدائي حڪم يا روحاني قانون رکي ٿي ،جنهن ۾ خدا ۽ اهو سڀ ڪ جهه
جيڪو هو پيدا ڪري ٿو ،مڪمل ۽ ابدي آهي ،ان جي ابدي تاريخ ۾ ڪا به
تبديلي نه رهي آهي.
22-29 : 525 .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 سان ٺهيل آهي.
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صفحو 7

جينيسس جي سائنس ۾ اسان پڙهون ٿا ته هن اهو سڀ ڪجهه ڏٺو جيڪو
هن ٺاهيو هو" ،۽ ،ڏسو ،اهو تمام سٺو هو ".جسماني حواس ٻي صورت ۾
اعالن ڪن ٿا؛ ۽ جيڪڏهن اسان غلطي جي تاريخ تي ساڳيو ڌيان ڏيون ٿا
جيئن سچ جي رڪارڊ ڏانهن ،گناهه ۽ موت جو ڪتابي رڪارڊ مادي حواس
جي غلط نتيجي جي حمايت ڪري ٿو .گناهه ،بيماري ،۽ موت کي حقيقت کان
خالي سمجهيو وڃي جيئن اهي چڱا آهن ،خدا.
( 4 : 332 .4پيء) 8 -
پيءُ -
ُ
ماء ديوتا جو نالو آهي ،جيڪو سندس روحاني تخليق سان سندس نرم
رشتي جي نشاندهي ڪري ٿو .جيئن ته رسول ان کي لفظن ۾ بيان ڪيو آهي،
جيڪو هن هڪ مشهور شاعر جي منظوري سان نقل ڪيو آهي" :ڇاڪاڻ ته
اسين پڻ سندس اوالد آهيون".
20-25 :583 .5
تخليق ڪندڙ .روح؛ دماغ؛ ذهانت؛ سڀني جو متحرڪ خدائي اصول جيڪو
حقيقي ۽ سٺو آهي؛ خود وجود جي زندگي ،سچ ،۽ پيار؛ جيڪو مڪمل ۽ ابدي
آهي؛ مادي ۽ برائي جو ضد ،جنهن جو ڪو به اصول ناهي .خدا ،جنهن اهو سڀ
ڪجهه ٺاهيو جيڪ و ٺاهيو ويو هو ۽ ان جي سامهون هڪ ايٽم يا عنصر پيدا
نه ڪري سگهيو.
16-26 :286 .6
سيڪسن ۽ ويهن ٻين ٻولين ۾ خدا الء سٺو اصطالح آهي .صحيفن جو اعالن
ڪري ٿو ته هن سڀني کي سٺو بڻايو ،جيئن پاڻ - ،اصول ۽ خيال ۾ سٺو .تنهن
ڪري روحاني ڪائنات سٺي آهي ،۽ خدا کي ظاهر ڪري ٿو جيئن هو آهي.
خدا جا خيال مڪ مل ۽ ابدي آهن ،مادي ۽ زندگي آهن .مادي ۽ عارضي
سوچون انساني آهن ،جن ۾ غلطي شامل آهي ،۽ جيئن ته خدا ،روح ،واحد
ِ
پوء روح جي
سبب آهي ،انهن ۾ هڪ خدائي سبب نه آهي .وقتي ۽ مادي
تخليق نه آهن .اهي آهن پر روحاني ۽ ابدي جا جعلي.
27-20 :262 .7
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فاني تڪرار جو بنياد انسان جي اصليت جو غلط احساس آهي .صحيح طور تي
شروع ڪرڻ صحيح طور تي ختم ڪرڻ آهي .هر تصور جيڪو دماغ سان شروع
ٿيڻ لڳي ٿو غلط طور تي شروع ٿئي ٿو .خدائي ذهن وجود جو واحد سبب يا
اصول آهي .سبب مادي ۾ موجود ناهي ،فاني ذهن ۾ ،يا جسماني شڪل ۾.
انسان خود غرض آهن .اهي پاڻ کي آزاد ڪارڪنن ،ذاتي ليکڪن ،۽ حتي ڪنهن
ِ
شيء جا مراعات يافته بڻ˜˜جڻ وارا مڃيندا آهن ،جنهن کي ديوتا نه ٺاهي يا
خاص
نه ٺاهي سگهي .فاني ذهن جون تخليقون مادي آهن .الفاني روحاني انسان
اڪ يلو تخليق جي سچائي جي نمائندگي ڪري ٿو.
جڏهن فاني انسان پنهنجي وجود جي خيالن کي روحاني سان مالئي ٿو ۽ صرف
خدا جي ڪم وانگر ڪم ڪري ٿو ،هو هاڻي اونداهي ۾ نه هڻ ندو ۽ زمين سان
چمڪيندو ،ڇاڪاڻ ته هن آسمان کي نه چکيو آهي .جسماني عقيدا اسان کي
ڌوڪ و ڏين ٿا .اهي انسان کي هڪ غير ارادي منافق بڻائيندا آهن - ،برائي پيدا
ڪندا آهن جڏهن هو سٺو ٺاهيندو آهي ،خرابي پيدا ڪري ٿو جڏهن هو فضل ۽
خوبصورتي کي بيان ڪري ٿو ،انهن کي نقصان پهچائي ٿو جن کي هو نعمت
ڏيندو .هو هڪ عام غلط تخليقڪار بڻجي وڃي ٿو ،جيڪو سمجهي ٿو ته هو
هڪ نيم خدا آهي .هن جو "لچائي اميد کي مٽي ۾ تبديل ڪري ٿو ،اها مٽي
جيڪا اسان سڀني کي ڇڪايو آهي ".هو شايد بائيبل جي ٻولي ۾ چوي" :سٺو
جيڪو مان چاهيان ٿو ،مان نه ٿو ڪريان :پر بڇڙو جيڪو مان نه چاهيندس،
اهو مان ڪريان ٿو".
ٿي سگهي ٿو پر هڪ خالق ،جنهن سڀني کي پيدا ڪيو آهي.
27-16 :68 .8
ڪرسچن سائنس ظاھر ڪري ٿي ،واڌارو نه؛ اهو انوول کان دماغ تائين ڪا به
مادي ترقي ظاهر نٿو ڪ ري ،پر انسان ۽ ڪائنات ڏانهن االئي دماغ جو هڪ تاثر.
متناسب طور تي جيئن انساني نسل ختم ٿي ويندي ،ابدي ،هم آهنگ وجود جا اڻ
ٽٽندڙ ڳنڍڻا روحاني طور تي سمجھيا ويندا .۽ انسان ،زميني زمين مان نه پر خدا
سان گڏ ،ظاهر ٿيندو .اها سائنسي حقيقت ته انسان ۽ ڪائنات روح مان پيدا
ٿيون آهن ۽ ائين ئي روحاني به آهن ،االئي سائنس ۾ به اها ئي ثابتي آهي ،جيئن
ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته انسان کي صحت جو احساس تڏهن ئي حاصل ٿئي ٿو
بيماريء جو احساس وڃائي ويهندا آهن .انسان ڪڏهن به
َ
جڏهن هو گناهه ۽
خدا جي تخليق کي سمجهي نه ٿو سگهي ،جڏهن ته اهو يقين آهي ته انسان
هڪ خالق آهي .خدا جا ٻار جيڪي اڳ ۾ ئي پيدا ڪيا ويا آهن انهن کي صرف ان

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 ،5آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – خدا واحد سبب ۽ خالق

صفحو 9

يء
صورت ۾ سڃاتو ويندو ،جيئن انسان کي حقيقت جي حقيقت معلوم ٿئي .اهڙ َ
طرح اهو آهي ته حقيقي ،مثالي انسان ان تناسب سان ظاهر ٿئي ٿو جيئن ڪوڙ
۽ مادي غائب ٿي ويندا آهن .هاڻي نه شادي ڪرڻ يا "شادي ۾ ڏني وئي" نه انسان
جي تسلسل کي بند ڪري ٿو ۽ نه ئي خدا جي المحدود منصوبي ۾ وڌندڙ تعداد
جو احساس .روحاني طور تي سمجھڻ الء ته ھڪڙو ھڪڙو خالق آھي ،خدا،
سڀني مخلوقات کي ظاھر ڪري ٿو ،صحيفن جي تصديق ڪري ٿو ،ھڪڙو مٺو
يقين آڻيندو آھي نه جدائي ،نه درد ،۽ انسان جي بي موت ۽ مڪمل ۽ ابدي.
27-5 :502 .9
تخليقي اصول  -زندگي ،سچ ،۽ پيار  -خدا آهي .ڪائنات خدا کي ظاهر ڪري ٿي.
اتي رڳو ھڪڙو خالق ۽ ھڪڙو تخليق آھي .هي تخليق روحاني خيالن ۽ انهن جي
سڃاڻپ جي ظاهر ٿيڻ تي مشتمل آهي ،جيڪي المحدود ذهن ۾ پکڙيل آهن ۽
اعلي
هميشه الء ظاهر ٿيندا آهن .اهي خيال التعداد کان المحدود تائين آهن ،۽
ٰ
خيال خدا جا پٽ ۽ ڌيئر آهن.

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
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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
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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