جوالء  ، 2021 ،18آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – زندگي

صفحو 1

آچر ،جو الء .2021 ،18
مضمون — زند گي
گولڊ ن جو مت ن :روميون 23 :6
عيسي مسيح جي ذريعي دائمي
"خدا جو تحفو اسان جي خداوند
ٰ
زندگي آهي".

جوابدار پڙهڻ:
1

پيدائش 24-21 ، 2 ، 1 :5

جنھن ڏينھن ۾ خدا انسان کي پيدا ڪيو  ،خدا جي ٺاھڻ
مطابق کيس بڻايو

2

نر ۽ مادي انهن کي پيدا ڪيو ؛ ۽ انهن کي برڪت وارو ،

21

۽ اينوچ سٺ پنج سال رھيا  ،۽ ميٿيسال کي ائو:

22

23
24

ِ
کانپوء خدا
۽ حنوڪ ميٿساليل کي ٽن سو سالن جي پيدا ٿيڻ
سان گڏ ھليو  ،۽ پٽ ۽ ڌيئرن جو :ريو.
۽ اينوک جي سڀني ڏينهن جا ٽي سو سا ا پنج سال هئا.
ِ
الء هن کيس
۽ اينوک خدا سان گڏ ھليو :۽ ھو نه ھو؛ خدا
ورتو.

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
 2بادشا ھ 12-1 :2

.1
1

2

3

4

5

۽ اھو اھو وقت آيو  ،جڏھن خداوند بادل جي آسمان مان ايلياJ
کي ھٽائي ڇڏيندو ھو  ،ته ايليا گليگل کان ايلسيا Jسان
گڏ ھو.
۽ ايليا ايليشيا کي چيو  ،هتي ترڪي  ،آئون توهان جي دعا ٿو
ڪريان .ڇاڪاڻ ته خداوند مون کي بيت الھلي ۾ موڪليو آھي.
۽ اليشع کي چيو  ،جيئن خداوند زندھ رھندو  ،۽ اوھان جي روح
جيئرو رھندو  ،مان توکي نہ ڇڏيندس .تنهنڪري اهي بيت ايل
هيٺ ويا.

۽ نبي ل ج ي نبارن جا پٽ جيڪ ي الي ش ع ک ي آيا ۽ اليا س ک ي چ وڻ ل ڳ ا ۽ ه ن ک
توکي خبر آهي ته خداوند توهان جي آقا کي ا ڏينهن کان وٺي ويندو؟
مون کي خبر آهي .تنهنجي امن رک
۽ ايليا ھن کي چيو  ،اليشاء  ،هتي رهي  ،آئون توهان جي دعا
ٿو ڪريان .ڇاڪاڻ ته خداوند مون کي جريڪو ڏانهن موڪليو
آهي .۽ هن چيو ته  ،جيئن خداوند زنده آهي  ،۽ توهان جي روح
جيئرو رهي  ،مان توکي نه ڇڏيندس .ان ڪري اھي جريڪو
ڏانھن آيا.

۽ نبيا َء جا پٽ جيڪي يريحو ۾ هئا  ،الياس وٽ آيا ۽ هن کي چيو ”،ڇا توکي
ته خداوند توهان جي آقا کي ا ڏينهن کان وٺي ويندو؟ ۽ هن جواب ڏنو
ٿو؛ تنهنجي امن رک

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

۽ ايليا کيس چيو” ،ترري  ،مان توهان کي دعا ٿو ڪريان  ،هتي.
ڇاڪاڻ ته خداوند مون کي اردن ڏانھن موڪليو آھي .۽ هن
چيو ته  ،جيئن خداوند زنده آهي  ،۽ توهان جي روح جيئرو
رهي  ،مان توکي نه ڇڏيندس .۽ اهي ٻئي هليا ويا.
۽ نبين جي پٽن مان پنجاھ ماڻھو نڪري ويا  ،۽ پري ڏسڻ جي
ِ
الء بيٺا :۽ اھي ٻه دارا اردن سان گڏ بيٺا.
۽ ايليا پنهنجو خندق کڻي ورتو  ،۽ ان کي لپیٽ ڪري  ،۽ پاڻي َء
کي ڇڙڪايو  ،۽ اهي ٻئي ۽ هتي منقسم هئا  ،تنهنڪري اهي
ٻئي خشڪ زمين تي هليا ويا.
ِ
گريا ويا  ،ايليا Jکي اليشع
اھو اھو واقعو ٿ يJو  ، Jجڏھن ھو
کي چيو ” ،سويري مان برائي ڪرڻ کان پھريان  ،مون بابت ڇا
ڪيو؟ ۽ اليشع چيو  ،مان دعا ٿو ڪريان  ،توهان جي روح جو
ٻلو حصو مون تي ڪري.
۽ هن چيو ته  ،توهان سخت سوال ڪيو آهي :باوجود ،
جيڪڏهن توهان مون کي ڏٺو ويندو جڏهن مون کان توهان
کي ورتو ويو آهي  ،اهو توهان ڏانهن ائين ئي هوندو ؛ پر
جيڪڏهن نه  ،اهو بلڪل نه هوندو.
۽ اھو اھو ٿيو  ،جتان اڃا اھي ٿيا  ،۽ ڳالھائين  ،ڇوته ھڪڙي
باھ جي ھڪڙي رتھ  ،۽ باھ جا گھوڙا ڏٺا  ،۽ انھن ٻنھي
کي ورھايو .۽ ايليا آسمان ۾ هڪ هجوم ذريعي مٿي ٿي ويو.
۽ اليشعه ان کي ڏٺو  ،۽ هن روئي چيو ” ،منھنجو پي ُء ،
منھنجو پي ُء  ،اسرائيل Jجو رتھ ۽ ان تي سوار .۽ اھو ھن کي
وڌيڪ ڪونه ڏٺو :۽ ھن پنھنجا پنھنجا ڪپڙا پڪڙي ورتا  ،۽ انهن
کي ٻن ٽڪرن ۾ ورهايو.
یوحنا ( 4 ، 1 :11جي طرف  ( 11 ، )، 2اسان جو) -38 ، 34-32 ، 17 ، 15-
44
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صفحو 4

 1ھJڪڙي خاص ماJڻ ھJو Jبيمار ٿ ي JJپيو  ،جيJڪ و Jلعزر نالي  ،بتن جو
 ،مريم جو شھر ۽ ھن جي ڀيڻ مارٿا.
جڏهن عيسي اها ٻڌي  ،هن چيو ،
اسان جو دوست لعزر ننڊ ڪري ٿو ؛ پر مان وڃان ٿو  ،ته آئون
هن کي ننڊ مان جاڳيان.
ِ
پوء پنھنجن شاگردن چيو تہ خداوند  ،جيڪڏھن اھو سمھي
ٿو  ،ھو نيڪ ڪم ڪندو.
ڪيئن عيسي پنهنجي موت جو اظهار ڪيو :پر هنن اهو
سوچيو ته هن ننڊ ۾ آرام وٺڻ جي ڳالهه ڪئي آهي.
ِ
عيسي انھن کي صاف صاف چيو  ،لعزر مري چڪو آھي.
پوء
ٰ

ِ
الء ته آئون اتي نه ھئس ،
۽ آئون خوش آھيان تنھنجي ساٿي
انھي َء ارادي تي تون انھي َء تي يقين ڪرين .تڏهن به اسان کي
هن ڏانهن وڃڻ ڏيو.
ِ
پوء جڏھن عيسي آيو  ،ڏٺائين ته ھو اڳ ۾ ئي چار ڏينھن اڳ ئي
قبر ۾ ويٺو ھو.
ِ
عيسي موجود هو  ،۽ هن کي ڏسي ،
پوء جڏهن مريم آئي جتي
ٰ
هن جي پيرن تي ڪري پيو  ،هن کي چيو  ،اي خداوند ،
جيڪڏهن توهان هتي هجي ها  ،منهنجو ڀ ا ُء نه مري ها.
عيسي روئي رھيا ته کيس روئي  ،۽ يھودي پڻ روئي رھيا
جڏھن
ٰ
جيڪي ھن سان گڏ آيا  ،ھو روح ۾ رڙ ڪئي ۽ پريشان ٿي پئي.
۽ چيو  ،توهان هن کي ڪٿي رکيو آهي؟ انھن کيس چيو تہ
خداوند اچ ۽ ڏسو.
عيسي وري وري پاڻ ۾ رڙيون ڪري قبر ۾ اچي ٿو .اهو هڪ غار
ٰ
هو  ،۽ هڪ پٿر هن تي رکيل هو.
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صفحو 5

عيسي چيو  ،توھان کي پٿر کڻي وڃ .مرٿا  ،جيڪا هن جي
ڀيڻ هئي  ،چيو ويو آهي  ،خداوند  ،هن وقت  ،هو هن کي
بدبودار ڪري ٿو :ڇاڪاڻ ته هو چار ڏينهن مري ويا آهن.
عيسي هن کي چيو  ،مون چيو ڇا مان توکي نه ٿو سمجهي
ٰ
 ،ته جيڪڏهن تون مڃين ٿو  ،ڇا توهان کي خدا جو جلال ڏسڻ
گهرجي؟
پو ِء انهن پٿر کي ان جڳهه تان ڇڏيو جتي مرده رکيا ويا هئا .۽
عيسي پنهنجون اکيون بلند ڪيون ۽ چيو ”اي والد  ،آئون
ٰ
توهان جو شڪريو ادا ڪريان ٿو ته توهان مون کي ٻڌو.
۽ آئون اڻان ٿو ته توھان مون کي ھميشه ٻڌندا آھيو :پر انھن
ماڻھن جي سبب جيڪي آء ڪري رھيا آھن  ،مان چيو تہ اھي
يقين ڪري سگھن ٿا ته تو مون کي موڪليو آھي.
۽ جڏھن اھو ڳالھائي رھيو ھو  ،تڏھن وڏي آواز سان رڙ ڪئي ،
لعزر  ،ٻاھر آيو.
۽ اھو جيڪو مري ويو ٻاھر آيو  ،پابند ۽ ھٿ پير ۽ قبرين سان  ،۽
عيسي انھن کي
سندس منھن ھڪڙي پيالي َء سان ٻڌل ھو.
ٰ
چيو تہ کيس کوليو ۽ وڃڻ ڏيو.
یوحنا 16 :3

.3
16

.4
1

ڇاڪاڻ ته خدا دنيا سان ايتري محبت رکي ٿو  ،جو هن پنهنجو
هڪڙو ئي فرزند ڏنو  ،ته جيڪو به هن تي ايمان آڻيندو سو
تباهه نه ٿيڻ گهرجي  ،پر ان کي هميشه جي زندگي آهي.
یوحنا 3-1 :17
عيسي کي ڳالھائين پيا  ،۽ آسمان ڏانھن نظر
اھي لفظ
ٰ
ڇڪيائي ن  ،۽ چيائي ن اي ابا ! پن ه ن ج ي پٽ ج ي تس ب ي ح ڪر  ،ت ه
توهان جو پٽ به توهان جي پاڪائي بيان ڪري.
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جئي ن ت ه تو ه ا ن ک ي س س ڀ ن ي گ و ش ت ت ي ط ا ق ت ڏن ي آ ه ي  ،ت ه
ِ
الء دائمي زندگي عطا ڪري.
جيئن هو تو کي رهڻ جي
۽ ھي َء زندگي دائمي آھي  ،تڏھن اھي توھان کي فقط
عيسي مسيح  ،جنھن کي تو موڪليو آھي.
سچو خدا اڻين  ،۽
ٰ
 2ڪورٿينس 15 :9

.5
15

خدا جو شڪر ادا ڪيو ويو آهي هن جو ناقابل بيان تحفا

سائنس ۽ صحت
27-31 :246 .1
زندگي دائمي آهي .اسان کي ان کي تلاش ڪرڻ گهرجي  ،۽
ان جي مظاهري کي شروع ڪرڻ .زندگي ۽ نيڪيون امر آهن.
ِ
ِ
بجاء وجود جي نظرين کي
پوء عمر ۽ فنا ٿيڻ جي
اچو ته
عمدگي  ،تازگي ۽ تسلسل ۾ تبديل ڪريون.
13-16 :72 .2
موت جو عقيدو (زندگي جو مادي احساس) ۽ امر الٿ (روحاني
معنوي) تار ۽ ڪڻڪ آھن  ،جيڪي ترقي ذريعي متحد نه آھن  ،پر
جدا آھن.
25-30 :14 .3
مڪمل طور تي مادي زندگي جي عقيدي ۽ خواب کان الڳ ،
زندگي خدا آهي  ،روحاني سمجھ کي ظاهر ڪرڻ ۽ انسان کي
سموري زمين تي حاڪميت جو شعور اها سمجھ غلطي کي
ڪي ٿي ۽ بيمار کي شفا ڏي ٿي  ،۽ ان سان تون ڳالهائي
سگهين ٿو “جيئن هڪ اختيار”.
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صفحو 7

25-5 :258 .4
مارٽن روحاني ماڻھو َء جي پنھنجي گھڻي َء غير فھم ۽
پنھنجي خيال جي المحدود حد تائين رھندي آھي .۽ کيس ابدي
ل ِء
زندگي حاصل آهي .ڪڏهن به پيدا ۽ نه مرڻ  ،اهو انسان ا
ناممڪن هو  ،دائمي سائنس J۾ خدا جي حڪومت هيٺ  ،هن جي
اعلي مرتبي تان هٽي.
ٰ
روحاني معرفت ذريعي توهان تقوي جي دل کي ڊي سگهو
ٿا  ،۽ اهڙي َء ريت سائنس ۾ سمجھڻ شروع ڪريو عام انسان لا ِء.
انسان ديوتا ۾ جذب نه ٿيو آهي ۽ انسان پنهنجي انفراديت Jوڃائي
نٿو سگهي  ،ڇاڪاڻ ته هو دائمي زندگي کي ظاهر ڪري
ٿو .۽ نه ئي هو ڌار ڌار  ،اڪيالئي وارو خيال آهي  ،ڇاڪاڻ ته هو
المحدود ذهن جي نمائندگي ڪري ٿو  ،سي مادي جو
مجموعو.
32-26 :245 .5

المحدود ڪڏهن نه شروع ٿيو ۽ نه ئي ختم ٿيندو .ذھن ۽ ان جي
بنا وت ن ک ي ڪڏ ھ ن خت م ن ٿ و ڪري س گ ھ ج ي  .ان س ا ن رڪاوٽ ن ه
آهي  ،برائي ۽ نيڪي جي وچ ۾ جھولڻ  ،خوشي ۽ غم  ،بيمار ۽ صحت  ،زندگي
زندگي ۽ ان جي خاصيتن کي ڪئلينڊر کان ناپايو وڃي .مڪمل ۽
امر ئي سندن ٺاهيندڙ جي ابدي مثال آهي .انسان طرفان ڪنهن
به طرح سان هڪ مادي جراثيم ناڪامي کان اڳتي وڌڻ ۽ پنهنجي
اصل کان روح تائين پهچڻ جي ڪوشش ناهي ڪيو ويو .وهڪرو
پنهنجي ذريعه کان ڪو وڌندو ناهي.
شمسي سالن جي زندگي جو اندازو نوجوانن کي ريندو آهي ۽
عمر کي بدصورتي ڏيندو آهي .نيڪي ۽ سچائي جو روشن سج ھجڻ
سان رھندو آھي .انسانيت ان جي دائمي اونداهي آهي  ،سج جي
اڻ گهمندڙ سج کان .جئين جسماني ۽ مادي طور  ،خوبصورتي
جو عارضي احساس ختم ٿئي ٿو  ،روح جي شعاعن روشن ۽
ناپائيدار Jتسبيح سان گڏ روح پرور ٿيڻ گهرجي.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو.
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ِ
الء وڏي
عمر کي ڪڏهن به رڪارڊ نه ڪيو .ڪرنل ڊيٽا هميشه
تعداد جو حصو ناهي .وقت جي مڻ ۽ مرڻ جو ٽيبل مرد ۽ عورت
ِ
سواء ماپ ۽ غلط جي
جي خالف ڪيتريون ئي سازشون آهن.
ِ
سواء  ،انسان
سڀني کي سٺي ۽ خوبصورت محدود ڪرڻ کان
ٿورن سالن کان ڏهن کان وڌيڪ مزو وٺندو ۽ اڃا پنهنجي طاقت ،
تازگي ۽ واعدي کي برقرار رکندو .انسان  ،غير فاني ذهن جي
لحاظ کان  ،هميشه خوبصورت ۽ عظيم آهي .هر ڪامياب سال
حڪمت  ،خوبصورتي ۽ تقدس کي ظاهر ڪندو آهي.
18-21 :151 .6
خوف ڪڏهن به نه رهيو ۽ ان جو عمل .رت  ،دل  ،ڙن  ،دماغ  ،وغيره ،
زندگي  ،خدا سان ڪوبه تعلق نه آهي .حقيقي انسان جو هر
عمل خدائي ذهن جي حڪمراني آهي.
15-19 :264 .7
جڏهن اسان اهو محسوس ڪيو ته زندگي روح آهي  ،ڪڏهن به ۽
ڪنهن به معاملي ۾  ،اهو سمجھ خود مڪمل نه ڪرڻ ۾ وسيع
ٿ يJنJدJو ، Jخدا ۾ سJڀ نJي Jکي ڳ وJلJيJنJدJو ، JسJٺ و  J۽ ڪ نJهJن Jٻ ئJي  Jشعور
جي ضرورت ناهي.
12-16 :75 .8
عيسي لعزر جي باري ۾ چيو” :اسان جو دوست لعزر ننڊ ڪري ٿو ؛ پر
ٰ
مان وڃان ٿو  ،ته آئون هن کي ننڊ مان جاڳيان .يسوع لعزر کي
اهو سمجھڻ کان بحال ڪيو ته لعزر ڪڏهن به نه مري چڪو
آهي  ،نه هڪ تسليم جي ڪري ته سندس جسم مري چڪو هو ۽
ِ
پوء ٻيهر زنده رهيو.
31-12 :429 .9

عيسي چيو (يوحنا  )51 :8اهو بيان روحاني زندگي تائين محدود نه آهي  ،پر وج
ٰ
سڀني جزن ۾ شامل آهي .عيس ٰي اھو مظاھرو ڪيو  ،مرندڙ کي شفا ڏيندو ۽ مئلن کي زندہ
ڪرڻ .انھي َء دماغ جو ڪم لازمي طور تي غلطي سان ٿيڻ
گھرجي  ،پنھنجي عمل سان پاڻ کي پري ڪرڻ گھرجي  ،۽
ھميشه رھڻ وارو Jانسان  ،مسيح مثالي  ،ظاھر ٿيندو .ايمان کي
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو.
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پنهنجون حدون وڌائڻ گهرجن ۽ بنياد کي مضبوط ڪرڻ بدران
روح جي بنياد تي پنهنجو بنياد مضبوط ڪرڻ گهرجي .جڏهن
انسان موت تي پنهنجو عقيدو ڇڏي ڏيندو  ،هو خدا  ،زندگي ۽
محبت ڏانهن وڌيڪ تيزي سان وڌي ويندو .بيمار ۽ موت تي يقين  ،پڪ
سان پڪ سان گناهه تي يقين  ،زندگي ۽ صحت جي صحيح
احساس کي بند ڪرڻ جي طرف .انسان سائنس J۾ انهي عظيم
حقيقت کي ڪڏهن جاڳندو؟
.10

 ( 15 :302بااختيار) 18-

… بااخت ي ار ۽ ف ا ن ي ان س ا ن ه م ي ش ه ل ا ِء م وج و د
زندگي جي مادي فهم  ،مادي ۽ ذهانت کان مٿانهون ۽
مٿانهون آهي.
.11

آه ي ،۽ همي ش ه

11-32 :426

جيڪڏ ه ن م وت ۾ ع ق ي د و خت م ڪي و وي و  ،۽ ا ه ا اڻ حا ص ل ڪئ ي ت ه
موت نه آهي  ،اهو اهو ” زندگي َء جو وڻ  “،پنهنجي ميون مان اتو
وڃي ٿو .انسان کي گھرجي ته پنهنجون توانائيون J۽ محنتون
توس ي ع ڪري  ،۽ م ن ا ف ق ت ج ي حما ق ت ک ي ڏس ي  ،جڏ ه ن ت ه
پنھنجي نجات ڏيندڙ پاڻ کي ڪم ڪرڻ جي ضرورت به سکي .جڏهن
اهو معلوم ڪيو ويو ته بيماري زندگي کي تباهه نه ڪري
سگهي ٿي  ،۽ انسان موت کان گناهه يا بيماري کان نه بچيا
آ ه ن  ،ا ه ا س م ج ھ زند گ ي ج ي تاز گ ي ۾ جلد ي ٿ ي ن د ي  .ا ه و يا ت ه
مرڻ جي خواهش يا قبر جو خوف محسوس ڪرڻ ۾ ماهر ڪندو  ،۽
اهڙي طرح عظيم خوف کي تباهه ڪري ٿو جيڪو فتنه وجود
کي گهيرو ڪري ٿو.
موت تي سڀني ايمان کي ختم ڪرڻ ۽ هن جي ڊپ کان ڊڻ به هن
جي موجوده بلندي کان پري صحت ۽ اخالق جو معيار بلند ڪري
ڇڏي  ،۽ اسان کي خدا تي بي پناهه ايمان سان  ،مسيحيت جي بينر
ک ي بلند رکڻ ج ي ق ا ب ل بڻائ ي ڇڏيو  ،دائ م ي زند گ ي ۾ .گ ن ا ه ه
موت کڻي آيو  ،۽ گناهه جي گم ٿيڻ سان موت غائب ٿي
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وين د و  .ان س ا ن ف ا ن ي آ ه ي ۽ ج س م ن ه ٿ و م ري س گ ه ي  ،ڇاڪاڻ ت ه
ڳالهه کي تسليم ڪرڻ جي زندگي نه آهي .انساني تصورات جو
نالو آهي موت  ،بيماري  ،بيماري ۽ گناهه سڀ اهي آهن جيڪي
تباهه ٿي سگهن ٿا.
.12

30-4 :428

ليکڪ نا اميداتي عضوي واري بيماري کي شفا ڏني آهي  ،۽ خدا
کي فقط زندگي سمجهندڙ خدا جي سمجهه سان زندگي ۽ صحت کي خ
قادر مطلق ۽ ابدي زندگي تي غلبه حاصل
ڪرڻ گناهه آهي ته هر ڪنهن
ِ
۽ هن زندگي کي هن سمجهڻ جي روشني ۾ اڻڻ گهرجي ته نه موت  ،۽ رو
کان پڻ.
.13

30-4 :428

اچو ته روح جي ديوي توانائي محسوس ڪريون  ،اسان کي
زندگي جي تازگي مان آڻيون ۽ تباهه ڪرڻ جي قابل نه انسان ۽
نه مادي طاقت کي تسليم ڪريون .اچو ته اسان خوش ٿيو ته اسان
خدائي جي تابع آهيون ”قدرت جيڪي “.اها هجڻ جي صحيح
سائنس آهي.

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
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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

ِ
الء هڪ قاعدو
مقصد ۽ عمل ن

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 محب
سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو  ،گناهه کي هلائڻ ۾  ،سچي برادري  ،شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته سڀني براين کان نجات
ملي  ،پيشنگوئي ڪ رJڻ  ،قضا ڪ رJڻ  ،مذمت ڪ رJڻ  ،صالح ڏيڻ  ،متاثر
ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 1

فرض جي خبرداري

ا ه و ه ن چرچ ج ي ه ر ف رد ج و ف ر ض ه ون د و ت ه ُه و روزان ه
جارحيت واري Jذهني تجويز جي خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا
ل ِء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽
ا
جي  ،پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي
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
_____________________

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.

