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صفحو 1

آچر ،جوالء .2021 ،25
مضمون — سچ
گولڊن جو متن :زبور 10 :25
”خداوند جا سڀ رستا ان تي رحم ۽ سچ آهن  ،جيئن هن جو عهد ۽ ان جي
شاهدن تي قائم رهي“.

جوابدار پڙهڻ:
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 1یوحنا 20 ، 6-3 :5

ِ
االء جو اھا خدا جي پيار آھي  ،تہ اسان سندس حڪمن تي عمل ڪريون:
ڇ
۽ سندس حڪم ڏکيا نه آھن.
ڪنهن به خدا جي طرفان پيدا ٿيڻ واري دنيا تي غالب اچي ٿي :۽ اها ئي
فتح آهي جيڪا دنيا کي  ،اسان جي ايمان کي به.
اھو ڪير آھي جيڪو دنيا تي غالب اچي  ،پر اھو جيڪو يقين ڪري ٿو ته
يسوع خدا جو فرزند آھي؟
عيسيمسيح ؛
اھو اھو آھي جيڪو پاڻي ۽ رت جي طرفان آيو  ،جيتوڻيڪ
ٰ
رڳو پاڻي جي ذريعي  ،پر پاڻي ۽ رت سان .۽ اھو ئي روح آھي جيڪو
ِ
االءجو روح سچ آھي.
شاھدي ٿو ڏئي  ،ڇ
۽ اسان ڻون ٿا ته خدا جو فرزند آيو آھي  ،۽ اسان کي ھڪڙي سمجھ ڏني
آھي  ،تہ اسين اڻي سگھوٿا ته اھو سچ آھي  ،۽ اسين ھن ۾ آھيون جيڪو

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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عيسيمسيح ۾ .اھو ئي حقيقي خدا ۽ دائمي
سچو آھي  ،ڇوته ھن جي پٽ
ٰ
زندگي آھي.

سبق جو خطبو
بائبل
داتان 4-1 :32
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اي ڪنڊو  ،اي وس ڏي  ،مان ڳالهائيندو آهيان؛ ۽ ٻڌو  ،اي زمين  ،منهنجي
وات جا لفظ.
منهنجو نظريو مينهن وانگر ٻڏي ويندو  ،منهنجي تقرير اوس وانگر ڻائي ٿي
ويندي  ،اوڻ وڻ تي ان نن ڙي بارش وانگر  ،۽ جيئن ئي گاس تي ڻيندي
ِ
االء جو مان خداوند جو نالو شايع ڪندس :توھان پنھنجي خدا جي
ڇ
عظمت بيان ڪريو.
هي پٿر آهي  ،هن جو ڪم مڪمل آهي :هن جي سڀني طريقن سان فيصلو
ِ
سواء ،هو صحيح ۽ صحيح آهي.
آهي :سچ جو خدا ۽ بي گناهه کان
يسعياه 17 ، 16 :28
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تنھنڪري خداوند خدا ائين چوي ٿو  ،ڇوته مان بنياد تي پٿر ِ
الءويٺو آھي
ھڪڙي پٿر جو  ،ھڪڙو آزمايل پٿر  ،ھڪڙو قيمتي کنڊ جو پٿر  ،يقيني
بنياد :اھو آھي جيڪو مڃي ٿو جلدبازي نہ ڪري.
فيصلو به مان لڪير تي قائم رکان ٿو ۽ صدمات کي صدمو ڏيان ٿو :۽
ِ
جاءتي وهندو
اوليت ڪوڙ جي پناهه تان هٽي ويندي  ،۽ پاڻي لڪيل
ويندو.

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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تمثيل 19 :12
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سچ جي لپٽي هميشه ِ
الءقائم ٿي ويندي آهي :پر ڪوڙي زبان هڪ لمحي
ِ
الءآهي
یوحنا 17 ، 16 ، 14 ، 8-6 :1
اتي ھڪڙو ماڻھو رھيو ھو  ،جنھن جو نالو جان ھو.
اھو ئي شاھدي ِ
شاھديء جي شاھدي ڏيڻ  ،ته ھن جي وسيلي
الءآيو ،
َ
سڀئي ماڻھو مڃن پيا.
روشنيء جي شاهدي ِ
الءموڪليو ويو.
هو اهو روشن نه هو  ،پر ان
َ
۽ ڪالم کي گوشت بڻايو ويو  ،۽ اسان ۾ رھندو رھيو ( ،۽ اسين ھن جي
ُ
سچائيء سان
پيءجي اڪيلي جي ئي شان وانگر ڏٺو  )،فضل ۽
عظمت ،
َ
پورو.
۽ سندس ڪامل جو سڀ ڪجهه اسان حاصل ڪيو آهي  ،۽ فضل جي
فضل سان.
ِ
عيسيمسيح
االءموسى جو قانون شريعت طرفان ڏنو ويو ھو  ،پر
ڇ
ٰ
طرفان فضل ۽ سچائي آيو.
مرقس 34-32 ، 30-25 :5
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۽ هڪ خاص عورت  ،جنهن کي رت جي هڪ مسئلي ۾ ٻارهن سال ،
۽ ڪيترن ڊاڪٽرن جي بيمارين جون بيماريون برداشت ڪيون ۽ سڀ
ڪجهه پنهنجي خرچ ڪيو ۽ ڪجهه بهتر نه ڪيو ويو  ،بلڪه بدتر وڌيو
جڏهن هو عيسي جي ٻڌي پئي  ،پويان پريس ۾ آئي ۽ هن جي لباس کي
ڇڪايو.
هن چيو ته  ،جيڪڏهن مان ڇڪي سگهان ٿو پر هن جا ڪپڙا  ،آئون سو
ٿيندس.

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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۽ ان مان فوري طور تي سندس رت جو چشما مي ويو ۽ هن کي پنهنجي
هوء انهي بيماري مان شفا ٿي چڪي آهي.
جسم ۾ محسوس ٿيڻ لڳو ته
َ
ً
فورا پنھنجو پاڻ ۾ اتو ٿي ته پريت ھن کان ٻاھر نڪري وئي ،
عيسي،
۽
ٰ
تنھن کي پريس ۾ گھمايائين  ،۽ چيائين  ،منھنجن ڪپڙن کي ڪير ٺھي؟
۽ هو ڏٺائين ته هو ڏسڻ ڏسن ته اهو سڀ ڪجهه ٿيو آهي.
پر عورت ڊ ندي ۽ ڊندي  ،اهو اڻڻ ڪري هن ۾ ڇا ٿي وئي  ،اچي ۽ هن جي
اڳيان اچي پهتي  ،۽ هن کي سڀ حقيقت ٻڌائي.
۽ هن کيس چيو  ،ڌ ُ
يء ،تنهنجي ايمان توهان کي مڪمل بڻائي ڇڏيو .امن
سان وڃ ۽ پنهنجي پوري بي عزتي جو پورو ٿيو.
متي 17 ، 6 ، 2 ، 1 :5
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۽ ماڻھن کي ڏسي  ،ھو ھڪڙي جبل ۾ چڙھي ويو  ،۽ جڏھن ٺھي ويو تڏھن
سندس شاگرد ھن وٽ آيا.
۽ ھن پنھنجي وات کي کوليو  ،۽ انھن کي سيکاريو ،
ِ
االءجو
سڀاڳا آھن اھي جيڪي بک ۽ اڃ جي سا ي جي ڪري ڪن ٿا  ،ڇ
اھي ڀربا ويندا.
آءقانون تباهه ڪرڻ ِ
اهو نه سوچيو ته ُ
الءآيو آهيان  ،يا نبين :آئون تباهه
الءنه آيو آهيان  ،پر مڪمل ڪرڻ ِ
ڪرڻ ِ
الء.
متي 27-24 :7
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تنھنڪري جيڪو بہ منھنجو اھو جملو ٻڌي ٿو ۽ اھو ڪري ٿو  ،مان کيس
ان عقلمند سان تشبيح ڏيندو  ،جنھن پنھنجو گھر پٿر تي ٺاھيو:
۽ مينهن نازل ٿيو  ،۽ ٻوڏ آئي  ،۽ هوا تيز ٿي ويون  ،۽ هن گهر تي هارايو .۽
اهو نه ٿيو :ڇاڪاڻ ته اهو هڪ پٿر تي قائم ڪيو ويو هو.

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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۽ ھر ڪو جيڪو پنھنجي منھن جون ڳالھيون ٻڌي ٿو ۽ اھو انھن تي عمل
نٿو ڪري  ،ھڪڙي بيوقوف وانگر ٿيندو  ،جيڪو پنھنجي گھر ریت تي
ٺاھيو:
۽ مينهن نازل ٿيو  ،۽ ٻوڏ آئي  ،۽ هوا تيز ٿي ويون  ،۽ هن گهر تي هارايو .۽
اھو گريو ويو :۽ عظيم ان جو زوال ھو.
عبراني 12 :4
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خدا جو ڪالم تيز  ،طاقتور ۽ تيز آهي ۽ ڪنهن به ڌڪيل تلوار کان تيز ،
تکي ۽ روح ۽ روح جي جداگي تائين ۽ ٽوڙڻ ۽ ميرو  ،۽ دل جي خيالن ۽
ارادن جو هڪ ماهر آهي.
متي 18-13 :16
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عيسيقيصري فلپائن جي ساحل ۾ آيو  ،تڏھن ھن پنھنجي شاگردن
جڏھن
ٰ
کان پڇيو ” ،ماڻھن کي ڪھڙو چوندو آھي تہ آء ابن آدم آھيان؟
۽ انھن چيو تہ ڪجھ چون ٿا ته تون جان بپتسمہ ڏيندڙ آھي .ڪجھ ،
الياس .۽ ٻيا  ،جريمي  ،يا هڪ نبين.
هن کين چيو  ،پر توهان ڪير چوندا آهيو مان آهيان؟
۽ شمعون پطرس جواب ڏنو ۽ چيو ” ،تون مسيح  ،جيڪو جيئري خدا جو
پٽ آھي.
ِ
االءجو
عيسيجواب ڏنو ۽ چيو تہ ”اي پاڪ آھي  ،شمعون بار جونا! ڇ
۽
ٰ
ُ
پيء ،جيڪو
گوشت ۽ رت تو اوھان تي ظاھر نه ڪيو آھي  ،پر منھنجو
آسمان ۾ آھي.
۽ مان پڻ توھان کي چوان ٿو تہ تو پطرس آھي  ،اور میں اس پتھر پر میں
اپنا چرچ بناؤں گا؛ ۽ دوزخ جا دروازا ان جي خالف غالب نہ ايندا.
یوحنا 32 ، 31 ، 16-12 :8

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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ِ
عيسيانھن کيٻيھر ڳالھايو  ،چيائين ” ،آئون دنيا جو نور آھيان :اھو
پوء
ٰ
زندگيء
جيڪو منھنجي پيروي ڪري ٿو اونداھي ۾ نه رھندو  ،پر کيس
َ
جي روشني ھوندي.
فريسيء کيس چيو ” ،جيڪو تون پنھنجي پاڻ جو رڪارڊ ٿو ڪر.
تنھن تي
َ
توهان جو رڪارڊ صحيح ناهي.
عيسيجوابڏنو ۽ چيو تہ ”جيتوڻيڪ مان پنھنجو پاڻ کي بيان ڏيان ٿو ،
ٰ
ِ
االءجو مون کي خبر آھي تہ مان ڪٿان آيو
پر منھنجو رڪارڊ سچ آھي  ،ڇ
ھو  ،۽ جتي وڃان ٿو ؛ پر توهان اهو نٿا ٻڌائي سگهو ته مان ڪٿان آيو
آهيان  ،۽ مان ڪيڏانهن وڃان ٿو.
ِ
کانپوءگوشت ؛ مان انصاف نٿو ڪريان ماڻھو نه.
ھو جج
ِ
االء
۽ اڃا تائين جيڪڏھن مان فيصلو ڪريان  ،منھنجو فيصلو سچ آھي :ڇ
ُ
پيءجنھن مون کي موڪليو آھي.
جو آئون اڪيلو نه آھيان  ،پر آء ۽
عيسيانھن يھودين کي چيو جيڪي مٿس ايمان آڻيندا ھئا ،
تنھنڪري
ٰ
ِ
پوءاوھين منھنجا شاگرد آھيو.
جيڪڏھن توھان منھنجي ڳالھھ جاري رکو ،
۽ تو کي اڻ هوندي  ،۽ سچ توکي آزاد ڪندو.

سائنس ۽ صحت
13-21 :7 .1
سوچيندڙن جو وقت اچي ويو آهي .حقيقت  ،اصولن ۽ خودمختيار نظامن
کان آزاد  ،انسانيت جي پورٽي تي دستڪ ڏين ٿا .ماضي سان مطمئن ۽ ماديت
جو سرد ترين رويو ختم ٿي رهيو آهي .خدا کي نظر انداز ڪرڻ هاڻي ايمان
جي پٿر نه رهيو آهي .فرمانبرداري جي واحد ضمانت ان جي صحيح پريشاني
آهي جنهن کي باخبر رکڻ اڻي ٿو حياتي دائمي آهي .جيتوڻيڪ سلطنتون ختم
ٿي وينديون آهن " ،رب هميشه قائم رهندو".
10-12 :254 .2
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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جڏهن اسان خدا تي صبر سان انتظار ڪيون ٿا ۽ سچائي سان سچي ڳوليندا
آهيون  ،هو اسان جو رستو سڌو ڪري ٿو.
28-31 :224 .3
آزاديء جا عنصر کڻي ٿي .انهي جي بينر تي روح کان متاثر ٿيل مقبرو
سچائي
َ
آهي ” ،غالمي جو خاتمو ڪيو ويو “.خدا جي قدرت بندن کي نجات ڏياريندي
آهي .ڪا طاقت خدائي محبت کي برداشت نٿي ڪري سگهي.
29-11 ، 1-2 :136 .4
يسوع پنهنجي چرچ قائم ڪئي ۽ مسيح جي شفا جي روحاني بنياد تي هن
جي مشن کي برقرار رکيو.
شاگرد ٻين استادن کان وڌيڪ بهتر نموني پنهنجي ماسٽر پڪڙيو .پر انھن
سڀني کي سمجھ ۾ نہ پئي آيو جيڪي ھن چيو ۽ ڪيو  ،يا اھي اڪثر کيس
سوال نٿا ڪن .يسوع صبر ۽ تحمل سان ثابت ٿيڻ تي ثابت قدمي ڪئي .هن
جي شاگردن ڏٺو ته سچ جي طاقت هن بيمار کي شفا بخشيندي  ،برائي کي
ڪ ،ي ڇڏيو  ،مئلن کي زنده ڪري ڇڏيو؛ پر هن شاندار ڪم جو آخري مقصد
روحاني طور تي مشاهدو نه ڪيو ويو هو  ،انهن کان به  ،ايتري تائين جو ،
ِ
پوء ،جڏهن سندن بي چين استاد سندن اڳيان بيٺو  ،بيمار ،
سولي ٿيڻ کان
گناهه  ،بيماري  ،موت ۽ قبر تي فاتح.
سمجهڻ جي خواهش  ،ماسٽر بار بار ڪيو " ،پر توهان ڪير چئو ته مان
آهيان؟" ھن نئين تجديد جو مطلب :ڪير يا ڪھڙو آھي جيڪو اھو ڪم ڪرڻ
جي قابل  ،مشھور دماغ ڏانھن ايترو پراسرار؟
16-11 :137 .5
پنهنجي معمولي بيچيني سان  ،شمعون پنهنجي ڀائرن ِ
الءجواب ڏنو  ،۽ هن جو
جواب هڪ وڏي حقيقت بيان ڪري ٿو" :تون مسيح  ،جيڪو جيئري خدا جو
پٽ آهي!" اهو آهي :مسيح اهو آهي جيڪو توهان اعالن ڪيو آهي  - ،مسيح ،
خدا جو روح  ،سچائي  ،زندگي ۽ محبت  ،جيڪا ذهني طور تي شفا بخش ڪري
عيسيجي طرف کان اڻايو ويو ” ،برڪت وارو ٿيو
ٿي .هن قياس کي حضرت
ٰ
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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تون شمعون بار جونا :ڇو ته ان ِ
الءرت ۽ رت توهان تي نازل نه ڪيو  ،پر
ُ
پيءجيڪو جنت ۾ آهي ؛“ اهو آهي  ،محبت توهان کي زندگي جو
منهنجو
رستو ڏيکاريو آهي!
ان کان اڳ بيدار شاگرد فقط هن جي عام نالن سان  ،سائمن بار-جونا  ،يا جونا جو
پٽ سڏبو هو .پر هاڻي ماسٽر صاحب انهن لفظن ۾ هڪ روحاني نالو ڏنو" :۽ مان
توهان کي پڻ چوان ٿو  ،ته توهان پطرس آهيو .دوزخ جا دروازا [هيسز  ،انڊر
ورلڊ  ،يا قبر] ان جي خالف غالب نه ايندا .ٻين لفظن ۾  ،عيسى پنهنجي سماج
کي بنياد رکڻ جو ارادو ڪيو  ،نه ته ذاتي طور تي پطرس کي انسان جي طور
تي  ،پر خدا جي طاقت تي  ،جيڪا پطرس جي حقيقي مسيح جي اقرار جي
پويان لڪائي.
اهو هاڻي پطرس ِ
الء واضح هو ته خدائي زندگي  ،سچائي  ،۽ محبت  ،۽ نه هڪ
انساني شخصيت  ،بيمارن جو عالج ڪندڙ ۽ پٿر  ،مضبوط هم آهنگي جي دائري
۾ هڪ مضبوط بنياد .انهي روحاني طور تي سائنسي بنيادن تي  ،يسوع پنهنجا
عالج بيان ڪيا  ،جيڪي ٻاهرين ماڻهن کي معجزانه طور ڏنا.
19-21 ، 5-7 :380 .6

سچائي عمر جو پٿر آهي  ،ڪنڊ جو ڪڻڪ جو پٿر " ،پر جنهن تي ڪير به گريو
ويندو  ،هن کي گرهڻ جو گرائونڊ ڪندو".
ڪجھ به نه پر سچ جي طاقت غلطي جي خوف کي روڪي سگھي ٿي  ،۽
انسان تي غلطي تي غلبي کي ثابت ڪري سگھي ٿي.
21-28 :269 .7
مادي حواس جي شاهدي نه مطلق آهي ۽ نه خدائي .مان  ،تنهن ڪري  ،پاڻ کي
يسوع جي تعليمات  ،ان جي رسولن  ،نبين جي ۽ من جي سائنس جي شاهدي تي
غير محفوظ طور تي پوک ڪريان ٿو .هتي بنيادي بنيادن جو ڪوبه ناهي .ٻيا
سڀئي نظام ـ مڪمل طور تي يا جزوي طور تي مادي حواس مان حاصل ڪيل
علم جي بنياد تي ـ هوا کي اڏاميو ويندو آهي نه ڪي پٿر تي ٺهيل گهر
7-13 :542 .8
سچ  ،پنهنجي ابدي قانونن جي ذريعي  ،نقص کي ظاهر ڪري ٿو .سچائي گناهه
جو پاڻ کي خيانت ڏيارڻ ۽ غلط جي بنياد تي جانورن جي نشاني کي قائم ڪري
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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ٿي .ڏوهه معاف ڪرڻ يا لڪائڻ جي به اها سزا آهي .انصاف کان پاسو ڪرڻ ۽
سچائي کان انڪار  ،گناھ کي قائم رکڻ  ،جرم کي دعوت ڏيڻ  ،نفس جي
ڪنٽرول کي خطرو ڪرڻ ۽ خدائي رحمت جو مذاق بڻائڻ جي ڪوشش ڪري
ٿو.
2-19 :368 .9
سائنس جو الهامي جيڪو يقين سان ظاهر ٿئي ٿو اهو حقيقت ۾ آهي ته سچ
حقيقي آهي ۽ غلطي حقيقي آهي .غلطي سچ چوڻ کان اڳ بزدل آھي .االئي
سائنس اصرار ڪري ٿو ته وقت اهو سڀ ڪجهه ثابت ڪندو .سچ ۽ غلطي ٻنهي
جي ڀيٽ ۾ پهريان کان وڌيڪ ويجهو ٿيو آهي  ،۽ سچ اڃا وڌيڪ واضح ٿيندو
جيترو غلطي پاڻ کي تباهه ڪري ٿو.
انتھائي عقيدي جي خالف ته غلطي سچائي وانگر جيتري آھي  ،اھا برائي طاقت
۾ برابر آھي جيڪڏھن چائي ڪانھي  ،۽ اھو اختالف معمول وانگر معمولي آھي ،
آزاديء جي اميد کي به حيرت ۾ وجھندڙ ڪوشش.
بيمار ۽ گناھ جي غالمي کان
َ
جڏهن اسان وٽ سچ جي وڌيڪ ايمان ۾ اچڻ کان وڌيڪ اسان جي غلطي ۾
هجڻ  ،مادي کان وڌيڪ روح تي ايمان  ،مرڻ کان وڌيڪ جيئڻ جو ايمان  ،انسان
ِ
پوء ڪوبه مادي فرض اسان کي روڪي نه ٿو سگهي.
۾ خدا کان وڌيڪ ايمان ،
بيمار کي شفا ڏيڻ ۽ غلطي کي ختم ڪرڻ
.10

8-15 :191

هڪ مادي جي طور تي  ،نظرياتي زندگي جي بنياد وجود جي هڪ غلط فهمي
پيدا ٿي آهي  ،انسان جو روحاني ۽ خدائي اصول انساني سوچ تي فائز ٿي وڃي
ٿو  ،۽ انهي کي ”جتي نن ڙو ٻار هو  “،طرف وٺي ٿو وڃي  -اڃا تائين نئين
پيدائش جي پراڻو خيال  ،هجڻ جي روحاني احساس کي ۽ جيڪو زندگي شامل
آهي .اھڙي طرح پوري زمين سچ جي پنھنجي پن جي روشني تي تبديل ٿيندي ،
گمراھي جي اونداھين کي دور ڪندي.
.11

5-13 :225

توهان شايد اڻي سگهو ٿا جڏهن پهريون سچائي هن جي پيروڪارن جي
گھٽتائي ۽ وفاداري جي ڪري رهن ٿا .اهڙي ريت اهو آهي ته وقت جو مارچ
اڳتي وڌي ٿو آزادي جي بينر تي .هن دنيا جون طاقتون وڙهندا  ،۽ انهن 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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سرپرستن کي حڪم ڏيان ٿو ته سچ جي حفاظت نه ڪرڻ ڏي جيستائين هي
سندن نظام جي رعايت ڪن .پر سائنس  ،نشاندهي بائنون نه مڃيندي  ،اڳتي
وڌو .هتي هميشه ڪجهه طمع هوندي آهي  ،پر سچ جي معيار کي رش آهي.
.12

15-26 :450

ڪجهه ماڻهو سچائي جي لمس ڏانهن سست رفتاري پيدا ڪندا آهن .ڪجھ
ِ
سواء ،۽ ڪيترائي مڃڻ ۾ مشغول آھن ته اھي حاصل
پيداوار جدوجھد کان
چائيءکان
ڪيا آھن ؛ پر جيستائين اها داخال واضع نه ٿئي  ،برائي خود کي
َ
مٿانهون ڪندو .عيسائي سائنسدان برائي  ،بيماري ۽ موت کي گهٽائڻ جي ِ
الء
توجهه ڪئي آهي .۽ هو انهن کي انهن جي بيچيني ۽ خدا جي سٺائي  ،يا نيڪي
جي ذريعي سمجهڻ تي قابو ڪندو .هن ڏانهن بيمار ٿيڻ گناهه کان گهٽ آزمائش
نه آهي  ،۽ هو انهن تي خدا جي قدرت کي سمجهڻ سان انهن کي شفا ڏيندو آهي.
مسيحي سائنسدان اڻي ٿو ته اهي يقين جي غلطيون آهن  ،جيڪا سچائي ڪري
سگهي ٿي ۽ تباهه ڪندو.
.13

 4 :380صرف

سچ هميشه فاتح 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 گناھن کان منھن ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀني
ماڻهون جي محبت کي متاثر ڪري  ،۽ انهن تي حڪومت ڪري!

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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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

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
_____________________

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.

