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صفحو 1

آچر ،جوالء .2021 ،4
مضمون — خدا
گولڊن جو متن :زبور 1 :19

" آسمان خدا جي جالل جو اعالن ڪري ٿو؛ ۽ قلمدان هن جي ڪاريگري ڏيکاري ٿو".

جوابدار پڙهڻ:

زبور 35-30 :18

30

خدا ال ِء  ،هن جو رستو ڪامل آهي :خداوند جو ڪالم آزمايو ويو آهي :هو انهن سڀني جو
ڀروسو آهي  ،جيڪي هن تي ڀروسو ڪن ٿا.

31

خداوند کان ڪير بچائي؟ يا اسان جي خدا کي بچائيندڙ پٿر ڪير آهي؟

32

اھو خدا آھي جيڪو مون کي طاقت سان ڳني ٿو  ،۽ منھنجو رستو مڪمل ڪندو ٿو.

33

هو منهنجي پيرن کي پٺن جي پيرن وانگر ٺاهي ٿو  ،۽ مون کي منهنجي بلند هنڌن تي آباد ڪري
ٿو.

34

هي منهنجن هٿن کي جنگ سيکاري ٿو  ،تنهن ڪري منهنجي هٿن کان لوهه جو ڪشادو ٽٽل
آهي.

35

تو مون کي پنهنجي نجات جي شيلڊ عطا ڪئي آهي  ،۽ توهان جي ساي هٿ مون کي جهلي
رکيو آهي  ،۽ توهان جي نرمي مون کي عظيم بڻائي ڇڏيو.

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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سبق جو خطبو
بائبل
يسعياه 11 ، 10 :61
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مان خداوند سان گھڻو خوش ٿيندو  ،منھنجي روح خدا تي خوش ٿيندا .ڇاڪاڻ uته هن مون کي
نجات جو لباس پهچايو آهي  ،هن مون کي صداقت جي چادر اوڑھائي آهي  ،دولہا پنهنجو پاڻ
کي زيور سان سينگاري ٿو  ،۽ جيئن دلہن پاڻ کي پنهنجي زيورن سان سينگاريو آهي.

11

ڇاال ِء جو زمين زمين کي ڪي ڇڏي ٿي .تنھنڪري خداوند خدا سڀني قومن جي اڳيان نيڪالي ۽
صلح جو سبب بڻائيندو.
 2سموئيل ( 1 :22دائود) 22-14 ، 7-

.2
1

داؤد خداوند سان ھن گانن جا لفظ ٻڌايا انھي َء ڏينھن ۾ جو خداوند کيس آزاد ڪيو ھو پنھنجي
مڙني دشمنن مان ۽ ساؤل جي ھٿ کان ٻاھر رھيو.

2

۽ هن چيو ته ،خداوند منهنجي پٿر آهي ،۽ منهنجو قلعو ،۽ منهنجو نجات ڏياريندڙ؛

3

منهنجي پٿر جو خدا؛ مان ھن تي ڀروسو ڪندس :اھو منھنجو بچا ُء آھي  ،۽ منھنجو ڇوٽڪارو ،
۽ منھنجو بچا ُء  ،۽ منھنجو پناھ گاھرو .توهان مون کي تشدد کان بچايو.

4

مان خداوند کي سڏيندس  ،جيڪو ساراھڻ الئق آھي .تنھنڪري مون کي پنھنجن دشمنن کان
بچايو ويندو.

5

جڏهن موت جي موج مون کي گهيرو ڪيو  ،بي دين انسانن جي ٻوڏ مون کي خوفزده ڪيو

6

دوزخ جي غم مون بابت گھيرو ڪيو .موت جي پھتل مون کي روڪي ڇڏي ؛

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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7

منهنجي مصيبت ۾  ،مون خداوند کي سڏ ڪيو ۽ پنهنجي خدا کي پڪاريو :۽ هن منهنجي مندر
کان ٻاهر منهنجي آواز ٻڌي  ،۽ منهنجي روئڻ هن جي ڪنن ۾ داخل ٿي.

14

خداوند آسمان مان ڪاوڙجي uپيو  ،۽ خداوند پنھنجي آواز کي بلند ڪيو.

15

۽ اھو ٻاھر موڪليو ،۽ انھن کي منتشر ڪري ڇڏيائين؛ هلڪو  ،۽ انهن کي بدنام ڪيو.

16

۽ سمنڊ جا چينل ظاهر ٿيا  ،دنيا جون بنيادون دريافت ٿي ويون  ،خداوند جي مالمت تي  ،اُن جي
نالين جي دم سان.

17

هن مٿان کان موڪليو  ،هن مون کي ورتو .هن مون کي ڪيترن ئي پاڻي ڪي ڇڏيو

18

هن مون کي منهنجي سخت دشمن کان ۽ انهن کان هن کي آزاد ڪيو  ،جيڪي مون کان نفرت
ڪندا هئا :ڇاڪاڻ ته اهي مون ال ِء پڻ ڏا مضبوط هئا.

19

انهن مون کي منهنجي آفت جي ڏينهن ۾ روڪي ڇڏيو  ،پر خداوند منهنجو رهڻ هو.

20

هن مون کي به وڏي جا ِء تي پهچايو :هن مون کي پهچايو  ،ڇو ته هو مون ۾ خوش هو.

21

خداوند مون کي منهنجي صداقت مطابق انعام ڏنو .منهنجي هٿن جي صفائي جي مطابق هن مون
کي بدلو ڏنو آهي.

22

ڇاال ِء جو مون خداوند جا طريقا رکيا آھن  ،۽ پنھنجي خدا کان بدڪاري نه ڪئي آھي.
يسعياه 6-2 :12
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ڏس  ،خدا منهنجي نجات ڏيندڙ آهي .مان ڀروسو ڪندس  ،۽ نه ڊ يندس :ڇاڪاڻ ته خداوند خدا
منهنجي طاقت ۽ منهنجو گيت آهي .ھو پڻ منھنجو نجات ڏيندڙ آھي.

3

تنھنڪري خوشي سان پاڻي ڪڻ ال ِء نڪرندؤ.

4

۽ انھي َء ڏينھن ۾ توھان چئو ٿا  ،خداوند جي واکاڻ ڪريو  ،سندس نالي کي سڏ ڪريو  ،ماڻھن
جي وچ ۾ ڪرڻ جو اعالن ڪر  ،ذڪر ڪريو ته سندس نالو سرفراز 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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5

رب ال ِء ڳايو ؛ ڇاڪاڻ ته هن تمام سٺا ڪم ڪيا آهن  ،اهو سي زمين ۾اتو وڃي ٿو.

6

روو ۽ رڙ ڪريو  ،تون صيون جو باشنده آھين :ڇاال ِء جو تنهنجي وچ ۾ اسرائيل جو پاڪ آھي.

.4
8

 1تاريخ ( 8 :14ڪڏهن) 17-
… جڏهن فلستين ٻڌو ته دائود کي سي بني اسرائيل تي منسوب ڪيو ويو آهي  ،سڀ فلستيون
داؤد جي ڳوال ال ِء مٿي ويا .۽ داؤد اھو ٻڌي  ،۽ انھن جي خالف ٻاھر ويو.

9

۽ فيلسٽيون اچي ويون ۽ پاڻ کي رافيم جي وادي ۾ هاليو.

10

۽ داؤد خدا کان پڇيو  ،چيائين ” ،ڇا مان فلستين جي خالف اٿي؟ ۽ تون انهن کي منهنجي هٿ ۾
پهچائيندين؟ ۽ خداوند هن کي چيو ته وڃ! ڇاڪاڻ ته آئون انهن کي تنهنجي هٿ ۾ پهچائيندس.

11

پو ِء اُھي اچي بي شازم وٽ آيا ۽ داؤد انهن کي اتي ڌڪايو .پو ِء داؤد چيو تہ خدا پنھنجو ھٿ
مون تي مڙيو آھي منهنجي ھٿن وانگر پاڻي جو :ارو  ،تنھنڪري ھنن کي انھي َء نالي سان سڏيو
بعل پيرازيم.

12

۽ جڏھن اھي اتي پنھنجو معبود ڇڏي ويا  ،داؤد کي حڪم ڏنائين ۽ اھي باھ سان ساڙيا ويا.

13

۽ فلستيون وري پاڻ کي وڏي وادي مائي ڇڏيو.

14

تنھنڪري دائود خدا کان ٻيهر سوال ڪيو .۽ خدا هن کي چيو  ،انهن جي پٺيان نه وڃ انھن کان
منھن موڙيو  ،۽ انھن تي غالبن جي وڻن جي مٿان اچي.

15

۽ اھو ٿئي  ،جڏھن تون مونابي وڻن جي چوٽي َء ۾ وڃڻ جو آواز ٻڌندين  ،تھ پو ِء تون جنگ ال ِء
ٻاھر نڪري وڃين  ،ڇاال ِء جو خدا تو کان اڳ ويو آھي فلسسٽن جي لشڪر کي مارڻ ال ِء.

16

داؤد تنھنڪري ائين ڪيو جيئن خدا کيس حڪم ڪيو آھي :۽ انھن گيلون کان جزيري تائين
فلستائن جي لشڪر کي مارايو.

17

۽ دائود جو شهرت سڀني زمينن ۾ نڪري ويو .۽ خداوند پنھنجو خوف سڀني قومن تي کڻي آيو.
رسالو ( 2 :21مان) 7-
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مون جان پاڪ شهر کي ڏسي  ،نئون يروشلم  ،خدا کان آسمان مان نڪرندي ڏٺو ويو  ،هڪ
تيار ڪيل دلہن کي پنهنجي مڙس ال ِء سينگاريو ويو.

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

۽ مون آسمان مان ھڪڙو وڏو آواز ٻڌو  ،چئي  ،خدا جو خيمو ماڻھن سان آھي  ،۽ ھو انھن سان
گڏ رھندو  ،۽ اھي ان جا ماڻھو ھوندا  ،۽ خدا پاڻ انھن سان گڏ ھوندو  ،۽ انھن جو خدا ھوندو.

4

۽ خدا انھن جي اکين مان سڀ آنسو ختم ڪندو ۽ اتي وڌيڪ موت نه ٿيندو  ،نه غم  ،نه روئڻ ،
۽ نه وري وڌيڪ ڏک ٿيندو  ،ڇاڪاڻ ته اڳئين شيون گذري وينديون آهن.

5

۽ اھو جيڪو تخت تي ويٺو چيائين  ،ڏسو  ،مون سڀني شين کي نئون بنايو .۽ هن مون کي چيو ،
لکو :ڇاڪاڻ ته اهي لفظ سچا ۽ وفادار آهن.

6

۽ هن مون کي چيو  ،اهو ٿي چڪو آهي .مان الفا ۽ اوميگا  ،شروعات ۽ آخرڪار uآهيان .مان
ان کي ڏيندس جيڪو آزاد طور تي زندگي جي پاڻي َء جي چشمي جي تري ۾ آهي.

7

جيڪو غالب اچي ٿو سڀڪنھن شيء جو وارث ٿيندو .۽ مان هن جو خدا هوندس ۽ هو منهنجو
پٽ هوندو.

سائنس ۽ صحت
( 24 :472 .1سڀ) 26-
سموري حقيقت خدا ۽ سندس تخليق ۾ آهي  ،همٿ ۽ دائمي .اهو جيڪو هو پيدا ڪندو آهي هو سٺو
آهي  ،۽ هو جيڪو ٺاهيندو آهي ٺاهي ٿو.
8-1 :465 .2
سوال  -خدا ڇا آهي؟
جواب - .خدا وسيع  ،الهامي  ،وڏي  ،المحدود دماغ  ،روح  ،روح  ،اصول  ،زندگي  ،سچائي ،
محبت.
سوال  -ڇا اهي شرط مترادف آهن؟

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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جواب - .اهي آهن .انهن هڪ مڪمل خدا جو حوالو ڏنو .اهي پڻ اراديت جي فطرت  ،جوهر ۽
تعالي جون صفتون انصاف  ،رحم  ،دانائي ،
مڪمل طور تي ظاهر ڪرڻ جو ارادو رکن ٿا .هللا
ٰ
سٺيون شيون آهن ۽ اهڙي ئي آهن.
سوال  -ڇا ھڪڙو خدا کان وڌيڪ ھڪڙو اصول يا اصول آھي.
جواب - .اتي نه آهي .اصول ۽ ان جو خيال هڪ آهي  ،۽ اهو هڪڙو خدا آهي  ،قادر مطلق  ،هر
شي َء جو قادر ۽ سڀ ڪجهه موجود آهي  ،۽ هن جو عڪس انسان ۽ ڪائنات آهي.
20-24 :275 .3
خدائي ميثاق علم  ،جئين روحاني معرفت تي نازل ٿيو  ،صاف طور تي ظاهر ڪري ٿو ته سڀ دماغ
قادر مطلق  ،هر وقت موجuuود  ،پuuوري آڌرڀuuا ُء  ،يعuuني  ،سuuڀ طuuاقت  ،سuuڀ
آهي  ،۽ دماغ خدا آهي ،
ِ
موجودي  ،سڀ سائنس .انهي ڪري سڀ حقيقت ۾ ذهن جي ظاهر آهي.
25-10 :469 .4
اعلي نشاندهي وڃائي ويٺا آهيون  ،جڏهن تسليم ڪرڻ کانپو ِء ته خدا  ،يا چ ،و ،
اسان قادر مطلق جي
ٰ
قادر مطلق آهي ۽ سي طاقت آهي  ،اسان اڃا تائين اهو مڃون ٿا ته هڪ ٻي طاقت آهي  ،جنهن جو
نالو برائي آهي .اهو عقيدو جيڪو هڪ کان وڌيڪ دماغ آهي الوهي الهجي ال ِء ايترو ئي خراب آهي
جيترو قديم آثار ۽ مشرڪ پرست بت .ھڪ پي ُء سان  ،ڪڏھن خدا جو  ،ماڻھو َء جو سو ڪٽنب ڀا ُء
ٿيندو .۽ هڪ ذهن ۽ اهو خدا  ،يا نيڪ  ،انسان جو همدردي محبت ۽ سچائي تي مشتمل هوندو  ،۽
اصول ۽ روحاني طاقت جو وحدت آهي جيڪو االئي سائنس رکي ٿو .هڪ کان وڌيڪ ذهنن جو
گمان ٿيل وجود بت پرستي َء جي بنيادي غلطي هئي .اهو نقص روحاني طاقت جو وڃائڻ  ،زندگي
جي روحاني موجودگي کي وڃايل هڪ المحدود سچائي وانگر ناپسنديدگي  ،۽ محبت کي وڃائڻ
هميشه جهڙو ۽ عالمگير سمجهندو هو.
7-14 :130 .5
بي علم سائنس جي بي عزتي ڳالهائڻ فضول آهي  ،جيڪا توهان سڀني دماغ جي خرابي کي تباه ڪري
ٿي  ،جڏهن توهان سائنس جي حقيقت ظاهر ڪري سگهو ٿا .اهو شڪ ڪرڻ بي معنى آهي جيڪڏهن
حقيقت خدا سان مڪمل مطابقت رکي ٿي  ،خدائي اصول  - ،جيڪڏهن سائنس  ،جڏهن سمجهي ۽
نمودار ٿي وڃي  ،سڀني تڪرارن کي تباهه ڪري ڇڏيندي  - ،ڇاڪاڻ ته توهان تسليم ڪيو ته خدا
قادر مطلق آهي ؛ ان بنيادي طور تي اهو سمجهه ۾ اچي ٿو ته چو ۽ ان جي مٺاڻ سٺي طاقت آهي.
12-15 :102 .6
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سيهارا انسان تي هن جي پيدا ڪندڙ کان وڌيڪ ڪا به طاقت نه آهي  ،ڇاڪuuاڻ تuuه خuuدا ڪائنuuات کي
حڪمراني ڪري ٿو .پر انسان  ،خدا جي قuuدرت کي ظuuاهر ڪنuuدي  ،سuuي زمين ۽ ان جي لشuuڪر تي
غلبي رکي ٿو.
6-19 :275 .7
ٰال هي سائنس جو شروعاتي مقام اهو آهي ته خدا  ،روح  ،سڀني ۾ موجود آهي  ،۽ اهو ٻيو ڪوبه طاقت
۽ دماغ نه آهي  ،يعني اهو خدا محبت آهي  ،۽ تنهن ڪري هو خدائي اصول آهي.
انهي جي سائنس ۾ هجڻ جي حقيقت ۽ ترتيب کي سمجھڻ ال ِء  ،توهان کي الزمي طور تي خدا کي
سمجهائڻ شروع ڪيو وڃي .روح  ،زندگي  ،سچائي  ،محبت هڪ گڏيل طور تي  ،۽ خدا جي صحيفن
جا ناال آهن .تمام مادي  ،سمجهه  ،حڪمت  ،وجود  ،امر  ،سبب  ،۽ اثر خدا سان واسطو رکن ٿا .اهي
ئي خاصيتون آهن  ،ال محدود دائمي اصول  ،محبت جو ابدي مظهر .نه حڪمت عقلمندي آھي پر
سندس دانشمند ؛ ڪو به سچ سچي ناهي  ،ڪا محبت پياري ناهي  ،ڪا زندگي زندگي ناهي پر ديوان
آهي ؛ سٺو ناهي  ،پر سٺو خدا عطا ڪندو آهي.
15-2 :2 .8
دعا اسان جي هجڻ جي سائنس کي تبديل نٿي ڪري سگھي  ،پuuر اهuuا اسuuان کي انهي ۾ هم آهنگي سuuان
وجھي ٿي .نيڪي سچائي جو مظاهرو حاصل ڪري ٿو .هڪ عرض تuuه خuuدا اسuuان کي بچائينuuدو اهuuو
سڀ ڪجهه ناهي جيڪو گهربل آهي .صuرف خuدائي دمuاغ کي التجuا ڪuرڻ جي عuادت  ،جuئين هڪ
انسان سان التجا ڪري ٿو  ،خدا تي انساني عقيدو قائم ڪuuري ٿuuو  ،ـ هڪ غلطي جيڪuuا روحuuاني واڌ
کي روڪي ٿي.
خuuداپيار آهي .ڇuuا اسuان هن کuuان وڌيڪ پڇي سuگھون ٿuا؟ خuuدا عقuuل آهي .ڇuuا اسuان ڪنهن شuuي َء جي
المحدود سوچ کي اڻون ٿا جيڪو هو اڳ ۾ ئي نٿو سمجهي؟ ڇا اسان اميد ڪريون ٿا ڪمال جي تبديلي
ال ِء؟ ڇا اسان کليل لڀڻ تي وڌيڪ پنهنجي ال ِء عرض ڪريون  ،جيڪو اسuuان جي قبuuوليت کuuان وڌيڪ
پنڌ ڪري رهيو آهي .اوچتو خواهش اسان کي سڀني وجودن ۽ برڪتن جي منبع جي ويجهو آڻي ٿي.
خدا کان خدا جي طلب ڪرڻ هڪ فضول تکرار آهي .خدا آهي "هڪ ئي ڪالهuuه  ،۽ ا-ڏينهن تuuائين ،
۽ سدائين آهي ؛" ۽ هو جيڪو غيرجانبدار طور تي صحيح ڪندو پنهنجي صuuوبي کي نصuuيحت ڪuuرڻ
کانسوا ِء صحيح ڪندو.
9-13 :467 .9
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اهو چي طرح سمجهڻ گهرجي ته سڀني مردن هڪ دماغ  ،هڪ خدا ۽ پي ُء  ،هڪ زندگي  ،سچائي ۽
ٰ
بشري تناسب جي لحاظ uسان مڪمل طور تي مڪمل ٿي وينuuدي جuuئين اهuuا حقيقت ظuuاهري
محبت آهي.
ٿيندي  ،جنگ بند ٿي ويندي ۽ انسان جو صحيح اخوت قائم ٿي ويندو.
.10

15-29 :340

"تو کان اڳ مون وٽ ٻيو ڪوبه معبود نه هوندو( ".نڪرڻ  )3 :20فرسٽ حڪم منهنجو پسنديده متن
آهي .اهو عيسائي سائنس کي ظاهر ڪري ٿو .اهو خدا  ،روح ۽ دماغ جو بهانو آزمائي ٿو اهو ظاهر
ڪري ٿو ته انسان کي ٻيو ڪو روح ۽ دماغ نه هوندو  ،پر خدا  ،دائمي نيڪ  ،۽ اهو سڀني انسانن جو
هڪ هڪ ذهن هوندو .ديوي اصول اول فرمان جو بنياد سائنس ٿيڻ جو بنياد بڻائي ٿو  ،جنهن جي
ذريعي انسان صحت  ،پاڪائي ۽ ابدي زندگي جو مظاهرو ڪري ٿو .هڪڙو التعداد خدا  ،نيڪ  ،مرد
۽ قومن کي متحد ڪري ٿو ؛ ماڻھو َء جي دوستي قائم رکي ٿي جنگيون ختم ڪريو ؛ ڪتاب کي پورو
ڪري ٿو " ،پنهنجي پاڙيسري کي پاڻ وانگر پيار ڪريو ".ڪعبي ۽ عيسائي بت پرستي َء کي ختم
ڪري ڇڏيو  - ،جيڪو به سماجي  ،شهري  ،ڏوهي  ،سياسي ۽ مذهبي ڪوڊ ۾ غلط آهي ؛ برابر برابر
ڪري ٿو انسان تي لعنت وجھڻ ڇڏي ٿو  ،۽ ڪجھ به نٿو ڇڏي سگھي  ،جيڪو گناھ  ،تڪليف  ،سزا يا
برباد ڪري سگھي.

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 uدستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 4

مقصد ۽ عملن ال ِء هڪ قاعدوu
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نه ئي دشمني ۽ نuuه ئي صuuرف ذاتي لگuuاڳ  ،مuuادر چuuرچ جي ميمuuبرن جي مقصuuدن يuuا عملن کي
متاثر ڪرڻ گهرجي .سائنس ۾  ،خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنسuuدان
محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو  ،گناهه کي هالئڻ ۾  ،سچي برادري  ،شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته سuuڀني بuuراين کuuان نجuuات ملي  ،پيشuuنگوئي ڪuuرڻ  ،قضuuا
ڪرڻ  ،مذمت ڪرڻ  ،صالح ڏيڻ  ،متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.
چرچ uدستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 1

فرض جي خبرداري
اهو هن چرچ جي هر فرد جuuو فuuرض هونuدو تuه هُuuو روزانuuه جuارحيت واري ذهuني تجuuويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي  ،پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي ال ِء پنهنجي فuuرض کي وسuuارڻ ۽
غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انصuاف ڪيuو يuا مuذمت
ڪئي ويندي.
چرچ uدستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 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.

