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صفحو 1

آچر ،جون .2021 ،13
مضمون — خدا انسان جو محافظ آهي
گولڊ ن جو متن :زبور 8 :121

" خداوند توهان جي نڪرڻ ۽ توهان جي اچڻ کي هن وقت کان بچائيندو  ،۽ هميش
ِ
الء".

جوابدار

1

8

9

33

زبور 9 ، 8 ، 1 :16
پڙ هڻ:
 2سموئيل 33 :22
 2تاريخ 9 :16
 1بادشا ھ 61 :8

ِ
الء مون تي
اي خدا کي مون کي محفوظ ڪر :تنهنجي
ڀروسو رکان ٿو
مون خداوند کي هميشه اڳيان رکيو آھي  ،ڇ ِ
االءجو ھو
منھنجي ساي ھٿ تي آھي  ،مان ھليو نه ويندو.
تنھنڪري منھنجي دل خوش آھي ۽ منھنجو جالل خوش
ٿيو .منھنجو جسم پڻ اميد سان آرام ڪندو.
خدا منهنجي طاقت ۽ طاقت آهي :۽ هو منهنجي رستي کي
صحيح بنائي ٿو.

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.

جون  ، 2021 ،13آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – خدا انسان جو محافظ آهي

9

61

صفحو 2

ڇو ته خداوند جون اکيون پوري زمين ۾ ڊوڙنديون آهن  ،پنهنجو پاڻ کي
ِ
انهن جي حق ۾ ٻڌائڻ ِ
جيالءڀرپور آهي.
الءجنهنجيدلهن
تنھنڪري توھان جي دل خداوند اسان جي خدا سان پوري َء
طرح قائم رھي  ،پنھنجي حڪمن تي ھلڻ ۽ پنھنجي حڪمن
تي قائم رھ.

سبق جو خطبو
بائبل
ديوانيون  ( 3 :32بيان ڪ ريو) ( 4 ،جي طرف ):1

.1
3

ِ
الء عظيم سمجهو.
… پنهنجي خدا جي

4

هي پٿر آهي  ،هن جو ڪم مڪمل آهي:
زبور 37 :37

.2
37

مڪمل ماڻھو کي نشان ھڻو  ،۽ سڌو ڏسندا :ماڻ ھو َء جي آخر
تائين امن آھي.
ایوب ( 9-6 ، 1 :1جي طرف ( 14 ، 12 ، 11 ، )2جي طرف 16 ، )،2
( با ھ) (جي طرف ؛)  ( 18 ،تو هان جو) 20-

.3
1

ازز جي زمين ۾ ھڪڙو ماڻھو ھيو  ،جنھن جو نالو ايوب ھو؛ ۽
اھو ماڻھو ڪامل ۽ راست باز ھو  ،۽ اھو جيڪو خدا کان ڊي ۽
برائي کان بچي 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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هاڻي ڪو ڏينهن هو جڏهن خدا جا پٽ پنهنجو پاڻ کي
ِ
الء آيا هئا ۽ شيطان به انهن ۾ اچي
خداوند جي آڏو پيش ڪرڻ
ويو
ِ
پوء شيطان
۽ خداوند شيطان کي چيو ته تون ڪ ٿ اSن Sآيو آھين؟
خداوند کي جواب ڏنو  ،۽ چيو  ،زمين ۾ لهڻ ۽ وڻ کان  ،۽ ان ۾
مٿان ۽ مٿان چڙھڻ کان.

۽ خداوند شيطان کي چيو ته ڇا تو منهنجي خادم ايوب کي سمجهيو آ
۾ ڪوبه جهڙو ناهي  ،هڪ صحيح ۽ صحيح انسان  ،جيڪو خدا کان ڊي ۽
کان بچي؟
پو ِء شيطان خداوند کي جواب ڏنو  ،۽ چيو ؛
پر پنھنجو ھٿ ھٿ رکي ۽ پنھنجو جيڪو ڪجھ ھٿ ٿيو
تنھن کي ڇھو ۽ ھو تنھنجي سامھون ڪاوڙيندو.
۽ خداوند شيطان کي چيو تہ ”ڏسو  ،جيڪو ڪجھه آھي سو
اوھان جي اختيار ۾ آھي .فقط هن پنهنجو هٿ نه وڌايو .سو
شيطان خداوند جي حضور مان نڪري ويو.
۽ ايوب ڏانھن ھڪڙو قاصد آيو  ،۽ چيائين ،

خدا جي باهه آسمان مان اچي گر ٿي وئي ۽ رن ۽ ٻانهن کي ساڙي ڇڏيو
؛
توهان جا پٽ ۽ ڌيئرون پنهنجي وڏي ڀا ُء جي گهر ۾ شراب
پيئيون ۽ پيئيون.
۽  ،ڀؤ  ،ويران کان هڪ وڏي واء آئي  ،۽ گهر جي چئن ڪنڊن
کي ِڪِري پيئي  ،۽ اهو جوانن مٿان ٿيو  ،۽ اهي مري ويا ؛ ۽
مان تو کي اڪيلو ٻڌائي فرار آهيان.

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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ِ
پوء ايوب ُاٿيو  ،۽ سندس چادر چکيو  ،۽ پنهنجو ڪنڌ ڌوڻيو  ،۽
زمين تي ڪري پيو  ،۽ عبادت ڪيائين
ایوب ( 3 :2جي طرف  ( 3 ، )،1اڃ ا تائين) (جي طرف ( 4 ، )،جي
طرف ِ ( 13 ، 11 ، 7-5 ، )،2
الء)
۽ خداوند شيطان کي چيو  …،اڃا تائين هو پنهنجي صداقت تي
قائم رهندو آهي
۽ شيطان خداوند کي جواب ڏنو  ،۽ چيو:
پر پنھنجو ھٿ ھٿ ڏئي  ،ھن جي ٿڪ ۽ ان جي گوشت کي
ڇھي  ،۽ ھو توکي ماتم ڪندو.
۽ خداوند شيطان کي چيو تہ ڏسو ھي تنھنجي ھٿ ۾ آھي .پر
هن جي زندگي بچايو.
تنھنڪري شيطان خداوند جي حضور مان نڪري ويو ۽ ايوب
کي پيٽ جي ڇ ال َء کان وٺي ان جي پيرن جي چوٽي تائين تاج
ڪري ڇڏيو.
هاڻ جڏهن ايوب جي ٽنهي دوستن مٿس سڀ برائي بابت
ٻڌو  ،اهي هرهڪ پنهنجي پنهنجي جڳهه مان آيا .ايلفاز دي
ٽياميٽ  ،۽ بالد شحدي  ،۽ زفر نامامي :ڇاڪاڻ ته انهن سان
ِ
الء اچڻ جي گڏجاڻي
گڏ ماتم ڪرڻ ۽ هن کي تسلي ڏيڻ
ڪرائي وئي هئي.
… ڇاڪاڻ ته انهن ڏٺو ته هن جو غم تمام وڏو هو.
ایوب ( 25 ،3 ،1 :3جي طرف )،

.5
1

3

هن کان پوء ايوب هن جي وات کوليو  ،۽ هن جي ڏينهن کي
لعنت ڪيو.
ڏينهن کي فنا ٿيڻ ڏيو جنهن ۾ آئون پيدا ٿيو هئس  ،۽ جنهن
رات کي اهو چيو ويو هئس  ،اتي هڪ مرد ٻار آهي.

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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ِ
شيء کان مون کي ڏا و ڊپ ھو  ،تنھن تي اچي پھتو.
جنھن
ایوب 5 ، 3 ، 1 :4

.6
1

3

5

ِ
پوء ايليفيز Sٽرامنيٽ جواب ڏنو ۽ چيو.
ڏس  ،تون ڪيترن کي هدايت ڪئي  ،۽ تون ڪمزور ھٿ
مضبوط ڪيائين.
پر هينئر اهو تو تي نازل ٿيو  ،۽ توهان وڪيو ؛ اھو تو ڏانھن
ڇڪجي ٿو ۽ تو پريشان ڪيو آھي.
ایوب 1 :6

.7
1

پر ايوب جواب ڏنو ۽ چيو ،
ایوب 20 :7

.8
20

ِ
الء  ،اي ماڻھن
مون گناهه ڪيو آهي ؛ ڇا ڪندس مان تو
جي حفاظت ڪرڻ وارو؟ تون مون کي ڇو تنهنجي خالف
نشان بڻايا آهن  ،انهي ڪري مان پنهنجو پاڻ تي عذاب ڏيان ٿو.
ایوب 20 ، 19 ، 3 ، 1 :8
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ِ
پوء بلد شهد کي جواب ڏنو  ،۽ چيو.
اللهتعاليانصاف ختم ڪري ڇڏي؟
ڇا خدا انصاف کي خراب ڪري ٿو؟ يا
ٰ
ڏس  ،اھو سندس طريقي جي خوشي آھي  ،۽ زمين کان
ٻاھر ٻيا ٿيندو.

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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ڏس  ،خدا ڪامل انسان کي نه اڇليندو  ،نه ئي برائين ڪمن
ڪندڙن جي مدد ڪندو.
ایوب 21 ، 20 ، 1 :9
ِ
پوء ايوب جواب ڏنو ۽ چيو.
جيڪڏهن آئون پنهنجي حق ۾ واعدو ڪريان  ،منهنجي وات
منهنجي مذمت ڪندو :جيڪڏهن مان چوان  ،مان مڪمل
آهيان  ،اهو به مون کي غلط ثابت ڪندو.
اگرچه مان مڪمل هوس  ،تڏهن به آئون پنهنجي روح کي
نه :اڻان ها :مان پنهنجي زندگي کي نظرانداز Sڪندس.
ایوب  ( 6 ، 1 :11ا هو اڻ يو) 7 ،
ِ
پوء زفر کي نامٿ ي َء کي جواب ڏنو  ،۽ چيو ،
ان کان
تنهن ڪري اڻو ته خدا توهان جي هن گناهه کان گهٽ
جو توهان جي حق ۾ بيان ڪري ٿو.

ڇا تون خدا کي ڳولهڻ سان گڏ ٿي سگهين ٿو؟ ڇا توهان هللا تعا
دريافتڪري سگهو ٿا؟
ایوب 33 ، 4-1 :38
ِ
پوء خداوند طوفان کي ڪٽڻ واري نوڪري مان جواب ڏنو ۽
چيو.
ِ
سواء لفظن ذريعي مشوري
اھو ڪير آھي جيڪو علم کان
کي ڇڏي ڏئي ٿو.
هاڻي گهوڙي وانگر پنهنجي ساهه پٽي ؛ ڇو ته مان توهان
کان مطالبو ڪندس  ،۽ مونکي جواب ڏيندس.
جڏهن اوهان زمين جا بنياد ٺهرايو ته توهان ڪٿي هئا؟ اعالن
ڪريو  ،جيڪڏھن توھان سمجھي رھيا آھيو.

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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ڇا تون اڻين ٿو جنت جا حڪم؟ ڇا تون زمين ۾ پنھنجي بادشاھت قائم ڪ
سگھين ٿو؟
ایوب 10 ، 8 :40

ڇا تون منهنجي فيصلي کي به رد ڪري ڇڏيندين؟ ڇا تون منهنجي مذم
ته شايد تونصادق آھين؟
هاڻي شرافت ۽ عظمت سان پنهنجو پاڻ کي سنڀال جلال ۽ خوبصورتي سان پنھنجو پاڻ
جوڙ.
ایوب  ( 3 ، 2 ، 1 :42تن ه ن ڪ ري)  ( 8 ، 7 ، 5 ،وڃ) (جي طرف 9 ، ):1
(جي طرف( 12 ، 10 ، ):جي طرف):
ِ
پوء ايوب خداوند کي جواب ڏنو  ،۽ چيائين
ِ
شيء ڪري سگھوٿا  ،۽ اھو
مان اڻان ٿو ته توھان ھر
ڪجھ به توھان کان رھي نه ٿو سگھجي.
… تنهن ڪري مون چيو آهي ته مون نه سمجهيو آهي ؛ مون
ِ
الء شيون ڏايون شاندار هيون  ،جن کي مان نه سڃاڻندو هوس
مون تنهنجي ڪن جي ٻڌي ٻڌي آهي  ،پر هاڻي منهنجي
اکين توکي ڏسي ٿي.
۽ اهو ئي ٿيو  ،جيئن خداوند ايوب ڏانهن اهي لفظ ڳالهائي ڇڏيا
 ،خداوند طمانيمي ايلفاز کي چيو ” ،منهنجو غصہ آپ کے اور
آپ کے دو دوستوں کے خالف ہے۔ کیونکہ آپ نے مجھ سے
صحیح بات نہیں کی۔ جيئن منهنجي ٻانهن ايوب وٽ آهي.
ِ
الء باه جو
… منهنجي ٻانهن واري نوڪري تي وڃو  ،۽ پاڻ
ِ
الء دعا ڪندو:
نذرانو ڏيو ۽ منهنجو خادم نوڪري تنهنجي

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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تنھنڪري ايلفاز Sتميمني ۽ بلداد شحدي ۽ زوف ناماميٿ ويا ۽
خداوند انهن جي حڪم جي مطابق ڪيو.
۽ خداوند ايوب جي غالمي کي موڙيو  ،جڏھن ھو پنھنجي
ِ
الء دعا ڪندو رھيو.
ساٿين
تنھنڪري خداوند پنھنجي نوڪ ري َء کان وڌيڪ ايوب جي پڇاڙي
کي برڪت ڏني.
 2تيموت ھ 7 ، 2 ، 1 :1
پولس  ،خدا جي مرضي َء سان يسوع مسيح جو رسول آهي ،
زندگي جي واعدي موجب جيڪو مسيح عيسى ۾ آهي ،
تیموت ڏانھن  ،منھنجا پيارا پڏٽ :فضل  ،رحمت ۽امن  ،خدا پي ُء ۽
عيسي اسان کان خداوند.
مسيح
ٰ

ِ
االء جو خدا اسان کي خوف جو روح نہ ڏنو آھي .پر طاقت  ،۽
ڇ
پيار  ،۽ مضبوط دماغ جو.
 2تيموت ھ 1 :2
تنھنڪري  ،منھنجا پٽ  ،انھي َء فضل ۾ مضبوط ٿيو جيڪو
عيسي ۾ آھي.
مسيح
ٰ
 2تيموت ھ ( 2 :3جي طرف ( 4 ، )،1خوشين جو عاشق) 14 ، 5 ،

2

ڇو جو ماڻھو پنھنجن محسنن جا عاشق ھوندا.

4

… خدا جي عاشقن کان وڌيڪ خوشين جو عاشق ؛

5

14

صفحو 8

خدا جي هڪ شڪل هجڻ  ،پر ان جي طاقت کي رد ڪرڻ :اهڙيS
منھن موڙڻ کان.

پر پنھنجن شين ۾ رھيو ۽ جن کي توھان سکيو ويو آھي  ،توھان جاري ر
توھان اڻيو آھي ڪنھن جي باري ۾.

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.

جون  ، 2021 ،13آچر الءِ بائيبل سبق
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11

صفحو 9

 2ڪورٿينس  ( 11 :13مڪ مل ٿ يو)
ڪامل ٿيو ،نيڪ اطمينان سان  ،هڪ ئي دماغ جا  ،امن سان رهن
؛ ۽ پيار ۽ امن جو خدا توهان سان گڏ هوندو.

سائنس ۽ صحت
.1

5-14 :550

خدا زندگي آهي  ،يا ذهانت  ،جيڪا انسانن ۽ انسانن جي به جانورن
جي انفراديت ۽ سڃاڻپ کي قائم ڪري ٿي .خدا محدود نه ٿي
ٿي سگهي  ،۽ مادي حدن جي اندر محدود ٿي وڃي .روح مادي
نه ٿي سگھي ٿو  ،۽ نه روح کي ان جي برعڪس ذريعي ترقي
ڪري سگھجي ٿي .انهي مان ڳوال ڪرڻ جو ڪهڙو فائدو آهي ته
غلط مال جي زندگي ڇا آهي  ،جيڪا ختم ٿي وڃي ٿي  ،جيئن ئي
ِ
شيء ۾؟ وجود جو اصل احساس ۽ ان جو ابدي
شروع ٿي  ،ناممڪن
ڪمال هاڻي ظاهر ٿيڻ گهرجي  ،ان وٽ اها آخرت هوندي به.
.2

 ( 14 :302وڃڻ ڏ يو) 24-

… اسا ن ک ي ياد رک ڻ گهرجي ته همراهه ۽ فاني انسان هميشه
ِ
الء موجود آهي  ،۽ هميشه زندگي  ،مادي ۽ ذهانت جي فاني
گمراهي کان ٻاهر ۽ اڳتي آهي .هي بيان حقيقت تي مبني
آهي  ،فيبل نه .انسان جو ڪامل ٿيڻ جي سائنس هن پي ُء وانگر
ڪامل آهي  ،ڇاڪاڻ ته روح  ،انسان جو روح  ،دماغ ،خدا آهي ،
سڀني وجودن جو خدائي اصول آهي  ،۽ ڇاڪاڻ ته اهو اصل انسان
احساس جي بدران روح تي حاوي آهي  ،روح Sجي قانون طرفان  ،نه
ئي معاملي جي نام نهاد قانونن جي.
.3

16-18 :393

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 10

پنهنجي سمجهه ۾ ثابت قدم رهو ته خدائي دماغ حڪمراني
ڪندو آهي  ،۽ اهو سائنس S۾ انسان خدا جي حڪومت کي ظاهر
ڪري ٿو.
.4

1-11 :14

جيڪڏهن اسان جسم سان سنسڪرت آهيون ۽ هر طرح جي قلب
کي موروثي  ،مادي ماڻهو سمجهون ٿا  ،جنهن جو ڪن اسان
حاصل ڪيو  ،اسان ”جسم کان غائب نه آهيون“ ۽ روح جي پيشاني
۾ ”خداوند سان موجود“ آهيون .اسان ”ٻه ماستر جي خدمت نٿا
ڪري سگھون" “.رب سان مليل هجڻ" هجڻ ضروري آهي  ،رڳو
جذباتي ايڪوسيسي يا عقيدو نه  ،پر حقيقي مظهر ۽ زندگي
جي سمجهڻ جيئن عيسائي سائنس ۾ ظاهر ڪيل آهي" .خداوند
سان" ٿيڻ خدا جي قانون جي اطاعت ۾ رهڻ واري آهي  ،مڪمل
طور تي خدائي محبت جي حاڪميت حاصل ڪرڻي آهي  -روحS
کان نه  ،معاملي سان.
.5

31-23 :261

اسان کي سٺو ۽ ان س ان ي نس ل ج ي ياد رک ڻ ۾ پنهنجن جسمن کي
وسارڻ گهرجي .انسان جا سٺا مطالبا هر ڪالڪ  ،جنهن ۾ گڏ ٿيڻ
جو مسئلو حل ڪرڻ جي .نيڪي جي استحڪام انسان تي خدا جو
انحصار گهٽائي نه ٿو  ،پر هن کي وڌائي ٿو .نه ته تقدس انسان
جي خدائن جو واعدو گهٽائيندو آهي  ،پر انهن سان ملڻ جي وڏي
ضرورت ڏيکاري ٿو .عيسائي سائنس Sخدا جي ڪمال کان ناجائز
فائدو وٺندي آهي  ،پر اهو سي جالل هن جي تعريف ڪري ٿو.
”پنھنجي پوڙھي ماڻ ھو َء کي پنھنجي ڪرم سان ڪڻ سان ” ،مرشد
“امر کي رکندا آھن.
فتوي جي عقيدي جي
اسان خدا جي تخليق جي طبيعت ۽ ڪيفيت کي
ٰ
اونهائي َء ۾ ٻوڙڻ جي گمان نٿا ڪري سگهون .اسان کي پنهنجي
ڪمزور ٻڪرين کيرڻ گهرجي  -معاملي ۾ زندگي ۽ سچائي کي
ڳولڻ جي ڪوشش ـ ۽ مادي حواس جي شاهدي کان مٿانهون ،
اعلي نظريا خدا جي
خدا جي امر ـــ امر جي مٿان .اهي واضح ،
ٰ
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 11

انسان کي پنهنجي هجڻ جي مطلق مرڪز ۽ گهمڻ تائين
پهچائن ٿا.
نوڪري چيو” :مون ڪن جي ٻڌي سان مون کي ٻڌو آهي :پر هاڻ
منهنجي اکين تنهن ڪري ڏسي ٿو .موت ايوب جي سوچ کي
گونج ڪندو  ،جڏهن ته معاملي جو احساس درد ۽ خوشنودي به
ِ
پوء زندگي ۽ خوشي  ،خوشي ۽ غم جو
ختم ڪرڻ ڇڏي ڏي .اهي
غلط اندازو ڇڏيندا ۽ پنهنجائپ سان محبت ڪرڻ  ،صبر سان ڪم ڪرڻ
۽ خدا جي برعڪس سڀ ڪجهه فتح ڪرڻ جي نعمتن جي نعمت
حاصل ڪندا.
.6

20-2 :231

پنهنجو پاڻ ک ي گ ن ا ه ن ک ا ن بلند رک ڻ  ،ڇاڪاڻ ته خدا توهان کي
انهي کان مٿانهون ڪيو ۽ انسان تي حڪومت ڪري  ،سچائي
حڪمت آهي .گناهه کان ڊڻ محبت جي طاقت ۽ خدا جي انسان
سان تعلق ۾ آسماني سائنس جي غلط تشريح ڪرڻ آهي - ،
پنهنجي حڪومت کي شڪ ڪرڻ ۽ هن جي هر طرح جي حفاظت
اعلي سمجهڻ
تي بي اعتمادي .پنهنجي پاڻ کي بيمار ۽ موت کي
ٰ
هڪ برابر عقلمند آهي  ،۽ خدائي سائنس Sجي مطابق آهي .انهن
کان ڊڻ ناممڪن آهي  ،جڏهن توهان مڪمل طور خدا کي
سمجهو ٿا ۽ اڻو ٿا ته اهي هن جي مخلوق جو حصو نه آهن.
انسان  ،پنهنجي پيدا ڪندڙ جي حڪ مراني َء وارو ، Sٻيو ڪوبه ذهن
نه هئڻ ڪري  - ،مبشر جي بيان تي پوکيل آهي ته ”سڀ شيون هن
ِ
ِ
بهشيء
کانسواءڪا
پاران پيدا ڪيون ويون آهن [خدا جو ڪالم] ؛ S۽ هن
ٺاهه نه ڪئي وئي هئي  - “،گناهن تي فتح ڪري سگھي ٿو
 ،بيماري  ،۽ موت.
.7

6-14 :259

آهيمسيحعيسي
.
تقليد سائنس ۾  ،انسان خدا جي صحيح شڪل
ٰ
۾ خدا جي طبيعت بهترين طور تي ظاهر ڪئي وئي  ،جنهن انسانن
تي خدا جي سچي نموني ظاهر ڪئي ۽ پنهنجون زندگيون انهن
کان گهٽ بلند ڪيون جو انهن جي خراب سوچن واري نموني
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 12

اجازت ڏين  - ،سوچون جيڪي انسان کي ويتر  ،بيمار  ،گنهگار ۽
مرڻ جي طور تي پيش ڪن ٿيون .سائنسي وجود ۽ خدا جي شفا
جي فهم بابت مسيحيت سمجهڻ هڪ ڪامل اصول ۽ خيال شامل
آهي  - ،ڪامل خدا ۽ مڪمل انسان  - ،خيال ۽ نمائش جي بنياد جي
طور تي
.8

4-10 :192

اسان مسيحي سائنسدان آهيون  ،جئين صرف اسان تي پنهنجو
انحصار ختم ڪري ڇڏيو جيڪو غلط آهي ۽ صحيح کي پڪڙي
ِ
الء سڀ
ٿو .اسان عيسائي سائنسدان نه آهيون جيستائين مسيح
ڇڏي ڏين .انساني ِ
راء روحاني نه آهن .اهي ٻڌڻ کان  ،ڪن اصولن
کان  ،اصلن بدران بدران  ،۽ فاني َء جي بدران امر کان .روح خدا کان
جدا نه آهي .روح خدا آهي.
.9

23-29 :99

سچي روحانيات جا پرسکون  ،مضبوط رستا  ،جن جا مظهر صحت ،
پاڪيزگي ۽ خودمختاري آهن انهن کي الزمي طور تي انسان جو
تجربو الزم ي آ ه ي  ،جيستائين ماد ي و ج و د جا ع قي دا گ ن ج ا مسل ط
ڏسڻ ۾ اچن  ،۽ گناهه  ،بيماري ۽ موت ڏيو .خدائي روح جي سائنسي
الء ِ
نمائش ۽ خدا جي روحاني  ،ڪامل انسان تائينهميشه ِ
جاء

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

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.

جون  ، 2021 ،13آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – خدا انسان جو محافظ آهي

صفحو 13

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 محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو ،
گناهه کي هالئSڻ ۾  ،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 Sذهني تجويز جي خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي ،
ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽ غفلت
پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي
۾ 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.

