جون  ، 2021 ،27آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – ڪرسچن سائنس

صفحو 1

آچر ،جون .2021 ،27
مضمون — ڪرسچن سائنس
گولڊ ن جو متن :يرمياه 22 :8
" ڇا گلياد ۾ بالم ناهي؟ ڇا اتي طبيب ناهي؟ پو ِء منهنجي قوم جي ڌ ي َء جي صحت
ڇو باز نه ٿي آئي؟"

جوابدار
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يرمياه 17 ، 13 ، 12 :30
پڙ هڻ:
رسالو 17 ، 16 :7
رسالو 2 ، 1 :22

ان ڪري ئي خداوند فرمائي( ٿو  ،تنهنجو زخم زخم آهي  ،۽ توهان جو زخم سخت
آهي.
ِ
الء ڪوئي به ناهي  ،ته توهان کي پابند
توهان جي پرچار ڪرڻ
ڪيو وڃي :توهان وٽ علاج واري دوا ناهي.
ِ
ِ
الء صحت بحال ڪندس  ،۽ اوھان جي ڏندن کي
االءجو مان توھان
ڇ
شفا بخشيندس  ،خداوند فرمائي ٿو ؛
اهي وڌيڪ بک نه ڏيندا ۽ نه ئي وڌيڪ اڃ هوندي .۽ نه سج انھن تي روشني
آڻيندو ۽ نه ئي گرمي.

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

ِ
االء جو میمن جيڪو تخت جي وچ ۾ آھي  ،انھن کي کاڌو
ڇ
کارائيندو ، D۽ انھن کي پاڻ ي َء جي رھندڙ چشمن ڏانھن روانو
ڪندو.
۽ هن مونکي زندگي جي پاڻي جو هڪ صاف دريا َء ڏيکاري  ،خدا
جي تخت ۽ اليبي جي تخت کان ٻاهر نڪري.
ان جي گلي جي وچ ۾  ،۽ درياه جي ٻنهي ڪنارن تي  ،اتي زندگي جو
وڻ هيو  ،جنھن جا ميوا ٻارھن آھن ۽ ھر مھيني پنھنجو ميوو
ِ
الء آھن
پيدا ڪيو آھي .۽ وڻن جا پن قومين جي شفا

سبق جو خطبو
بائبل
نڪ رڻ  ( 26 :15مان آ هيان)
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مان خداوند آھيان جيڪو توھان کي شفا ڏيندو.
يرمياه 14-12 ، 10-5 :17

.2
5

6

خداوند فرمائي ٿو ؛ لعنت ڪئي ھن ماڻھو تي جيڪو ماڻھو تي
ڀروسو رکي ٿو  ،۽ گوشت کي پنھنجو ھٿ بڻائي ٿو  ،۽
جنھن جي دل خداوند کان جدا ٿي وڃي ٿي.
ِ
االء جو ھو صحرا ۾ ريتي وانگر ھوندو  ،۽ نہ ڏسندا جڏھن ڪڏھن سٺو
ڇ
ايندو ؛ پر وڪري ۾ ويل خشڪي واري جڳھ تي رھندو  ،ھڪڙي
لوٽي زمين ۾ ۽ آباد ڪونھي.

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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برڪت وارو اھو ماڻھو آھي جيڪو خداوند تي ڀروسو رکي ٿو  ،۽
جنھن جي خداوند اميد آھي.
ِ
االء جو ھو پاڻ ي َء جي حساب سان پوکيل وڻ وانگر ھوندو  ،۽
ڇ
جيڪو درياه( جي ڪري پنھنجون پاڙون اڙي ٿو  ،۽ نہ ڏسندي جڏھن
گرمي اچي ٿي  ،پر ھن جو پن سائو ٿيندو .۽ ڏڪار جي سال ۾
محتاط نه رھندا  ،نڪي ميوو پيدا ڪرڻ کان پاسو ڪندا.
دل مڙني شين کان ڌوڳيل آهي  ،۽ شدت سان خراب آهي :ڪير
اهو :اڻي سگهي ٿو؟
مان خداوند دل جي ڳوال ڪريان ٿو  ،مان چوڪين کي آزمايان
ٿو  ،هر انسان کي پنهنجي طريقن ۽ سندس عمل جي ميوي
موجب.
اعلي تخت اسان جي مقدس هنڌ آهي.
شروع کان هڪ عظيم
ٰ
اي خداوند  ،بني اسرائيل جو اميد  ،جيڪو سڀ تو کي ڇڏي ٿو شرمسار
ٿيندو  ،۽ اهي جيڪي مون کان جدا ٿي ويندا  ،زمين ۾ لکيا ويندا ،
ڇاڪاڻ ته انهن خداوند کي ڇڏي ڏنو آهي  ،جيئري پاڻ ي َء جو سر چشمہ.
اي مون کي شفا ڏيو  ،۽ مون کي شفا ڏني ويندي مون کي
بچايو ۽ مان بچايو ويندو .ڇاڪاڻ ته تون منهنجي ساراهه آهين.
 2تاريخ 14 :7

.3
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.4

صفحو 3

جيڪڏھن منھنجون قومون  ،جيڪي منھنجي نالي سان سڏجن ٿيون ،
پنھنجو پاڻ کي عاجز ڪندين  ،۽ دعا ڪنديون  ،۽ پنھنجو منھن
ِ
پوء مان آسمان
ڳوليندا  ،۽ پنھنجي بڇڙن رستن کان پاسو ڪندا.
مان ٻڌندس  ،۽ انھن جو گناھ بخشيندس  ،۽ انھن جي زمين کي شفا بخشيندس.
يسعياه 7 ، 6 ، 2 :9

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 4

اونداھي ۾ ھلندڙ ماڻھن کي ھڪڙي عظيم روشني ڏٺي آھي :اھي
جيڪي موت جي ڇانو جي سرزمين ۾ رھندا آھن  ،انھن تي
روشني روشن ٿي وئي آھي.
اسان لا ِء هڪ ٻار پيدا ٿئي ٿو  ،اسان لا ِء هڪ پٽ ڏنو ويو آهي :۽ هن جي
ڪلهن تي حڪومت هوندي :۽ هن جو نالو ڪمال  ،مشير  ،عظيم
خدا  ،دائمي پي ُء  ،امن جو امير سڏيو ويندو.
هن جي حڪومت ۽ امن جي واڌاري جو ڪوبه انجام نه هوندو ،
داؤد جي تخت تي ۽ هن جي سلطنت تي  ،هن کي حڪم ڏيڻ ،
ِ
الء
۽ ان کي قائم ڪرڻ سان گڏ عدالت ۽ انصاف سان هتان جي هميشه
هميشه تائين .لشڪر جي خداوند جو جوش هن انجام ڏيندو.
مرقس ( 34 ، 32-29 ، 26-21 ، 15 ، 14 ، 1 :1جي طرف)، 1
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يسوع مسيح جي خوشخبري جي شروعات  ،خدا جي فرزند ؛
ھاڻي جڏھن جيل ۾ رھيو ويو  ،عيس ٰي گليل ۾ آيو  ،خدا جي بادشاھت جي
خوشخبريجيتبليغڪندي ،
۽ چوندا  ،وقت پورو ٿي چڪو آهي ۽ خدا جي بادشاهي اچي رهي آهي :توبه
ڪريو  ،۽ خوشخبري تي ايمان رکو.
۽ اھي ڪيپرننيم ۾ ويا  ،۽ سبت جي ڏينھن تي ھو  ،کيس عبادتگاھ
۾ داخل ٿيو  ،۽ سيکاريندو رھيو.
ِ
االء جو ھن انھن
۽ اھي ھن جي تعليم تي حيران ٿي ويا :ڇ
کي ھڪڙو تعليم ڏني  ،جيڪي حاڪم ٿيا ۽ نه کائنس.
۽ اھي انھن جي عبادتگاھ ۾ ھڪڙو ماڻھو پاڪ روح سان .۽
هن رڙيون ڪري چيو
چوڻ  ،اسان کي اڪيلو ڇڏيو ؛ اسان کي اسان سان ڇا ڪرڻو آهي
 ،تون عيس ٰي ناصري؟ تون اسان کي ناس ڪرڻ آيو آھين ڇا؟ مان توکي سڃاڻان
ٿو ته تون ڪير آهين  ،خدا جو پاڪ.

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

عيسي کيس جھڙي چوڻ لڳو  ،خاموش ٿي رهو  ،۽ ھن کان
۽
ٰ
ٻاھر نڪري وڃو.
۽ جڏهن ناپاڪ روح کيس ڇڪايو هو  ،۽ وڏي آواز سان رڙ ڪرڻ لڳو ،
هو هن کان ٻاهر نڪري آيو.
۽ فور ًا  ،جڏھن اھي عبادت خاني کان ٻاھر نڪتا  ،اھي شمعون
۽ اينڊريوس جي جيمس ۽ جان سان گھر ۾ داخل ٿيا.
مگر سائمن جي زال جي ما ُء بخار کان بيمار ھئي  ،۽ انھي َء
کي ھن جي خبر ڏي.
۽ اھو آيو ۽ ھٿ کڻي کيس وٺي ويو  ،۽ مٿي کڻي ويو ؛ ۽ فوري طور
تي بخار کيس ڇڏي ويو  ،۽ هوء انهن جي خدمت ڪئي.
۽ ايتري قدر جو سج لهندو ويو انهن کي سڀني وٽ لڙڪ آيا ۽ بيماريون ۽ جيڪي
شيطانن سان گڏ هئا.
۽ هن ڪيترن ئي ماڻهن کي شفا ڏني جيڪي مختلف بيمارين کان
بيمار هئا ،
مرقس 34-25 :5
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۽ هڪ خاص عورت  ،جنهن کي رت جي هڪ مسئلي ۾ ٻارهن سال ،
۽ ڪيترن ڊاڪٽرن جي بيمارين جون بيماريون برداشت ڪيون هيون
۽ جيڪي ڪجهه هن حاصل ڪيو آهي ان جو خرچ ڪيو هو ۽
بهتر ڪجهه به نه هو  ،بلڪه وڌيڪ خراب ٿي ويو ،
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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صفحو 6

۽ ان مان فوري طور تي سندس رت جا چشما خشڪ ٿي ويا .۽ هن کي پنهنجي
جسم ۾ محسوس ٿيڻ لڳو ته هو َء انهي بيماري مان شفا ٿي
چڪي آهي.

ً
فورا پنھنجو پاڻ ۾اتو ٿي ته پريت ھن کان ٻاھر
عيسي ،
۽
ٰ
نڪري وئي  ،تنھن کي پريس ۾ گھمايائين  ،۽ چيائين ،
منھنجن ڪپڙن کي ڪير ٺھي؟
۽ سندس پوئلڳن هن کي چيو تہ تو ڏٺو ته توڙيا ماڻڻ کي
چوندا آھن ۽ چون ٿا تہ مون کي ڪير ڇڪي؟
۽ هو ڏٺائين ته هو ڏسڻ ڏسن ته اهو سڀ ڪجهه ٿيو آهي.
پر عورت ڊندي ۽  ،اهواڻڻ ڪري هن ۾ ڇا ٿي وئي  ،اچي ۽ پهرين
هن جي اڳيان بيهي  ،۽ هن کي سي حقيقت ٻڌائي.
۽ هن کيس چيو  ،ڌ ي ُء  ،تنهنجي ايمان توهان کي مڪمل بڻائي
ڇڏيو .امن سان وڃ ۽ پنهنجي پوري بي عزتي جو پورو ٿيو.
یوحنا 12 :14

.7
12

بيشڪ آء توسان چوان ٿو  ،جيڪو مون تي اعتبار ڪري ٿو ،
جيڪي ڪم مون ڪن ٿا اهي پڻ ڪندا .۽ اهي هن کان وڌيڪ
وڏا ڪم ڪندا .ڇاڪاڻ ته مان پنھنجي پي ُء ڏانھن وڃان ٿو
جيمس ( 13 :5جي طرف15 ، 14 ، ).1
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ڇا توهان ۾ ڪو ڏک آهي؟ هن کي دعا ڪرڻ ڏي.
ل ِء سڏ ڏي .۽ اھي
ڇا توهان ۾ ڪو بيمار آهي؟ ھن کي چرچ جي بزرگن ا
مٿس دعا گھريائين  ،رب جي نالي تي کيس تيل سان ملائي
۽ ايمان جي دعا بيمار کي بچائيندي  ،۽ خداوند کيس بلند
ڪندو .۽ جيڪڏھن اھو گناھ ڪيا آھن  ،اھي کيس معاف ڪيا وڃن.

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

سائنس ۽ صحت
21-26 :129 .1
اسان کي فارماسيوٽيڪلز کي ڇڏڻ گهرجي  ،۽ اونٽولوجيشن
کي اختيار ڪرڻ گهرجي " - ،حقيقي وجود جي سائنس ".اسان
کي انهن شين جي صرف ظاهري احساس کي قبول ڪرڻ بدران
حقيقيت ۾ گهڻائي ڏسڻ گهرجي .ڇا اسان پنن جي وڻ مان مڇيون گڏ
ڪري سگھون ٿا؟
20-23 :411 .2
حاصل ڪرڻ جو سبب ۽ سڀني بيمارين جو بنياد خوف  ،جهالت  ،يا
گناهه آهي .خيال هميشه غلط عقل جي آجيان ڪئي وئي آهي
ذهني طور تفريح  ،نه تباهه ڪيو وڃي .بيمار سوچ جي تصوير آهي خارجي.
17-24 :180 .3
ڊاڪٽرن کي پنهنجن مريضن جي سوچن ۾ بيماري نه وجهڻ گهرجي  ،جئين اهي
گهڻو ڪري اهو ٿين ٿا  ،بيماري کي هڪ فيڪٽري حقيقت قرار ڏيندي ،
ان کان اڳ به  ،جڏهن اهي ڪم ڪن ٿا تيئن بيماري جي مادي ايمان
ِ
الء.
جي ذريعي اهي جنهن کي هو متاثر ڪندا آهن ختم ڪرڻ
خوف سان سوچڻ جي بج ِ
اء  ،انهن کي خدا جي محبت جي اثر سان
مادي ذهن جي هنگامن وارو عنصر درست ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ
گهرجي جيڪو خوف کي خارج ڪري ٿو.
24-2 :416 .4
بيمار هن ذهني عمل بابت ڪجھ به نه اڻندا آهن جنهن ذريعي
اهي ختم ٿي ويندا آهن  ،۽ مايوسياتي طريقي جي ٻيو ڪجھ به نه آهي
جنهن جي ذريعي انهن کي شفا ڏيندو .جيڪڏهن اهي انهن
ِ
الء ڇا اڻڻ بهتر
جي بيماري بابت پڇن  ،صرف انهن کي ٻڌايو ته انهن
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آهي .انهن کي يقين ڏياريو ته اهي انهن جي مرضن بابت گهڻو سوچيو  ،۽
انهي موضوع تي اڳ ۾ ئي گهڻو ٻڌو آهي .انهن جي خيالن کي پنهنجن جسمن
ِ
الء وڏن شين ڏانهن موڙيو .انهن کي سيکاريو ته انهن جي وجود
کان پري ڪرڻ
روح کان  ،نه ته معاملي کان  ،۽ اهي خدا  ،خدائي محبت  ،جي صحت  ،سڪون ۽
هم آهنگي ڳولين ٿا.
16-24 :153 .5
تون چئو ڪو دم ڏکوئيندڙ آهي ؛ پر اهو ناممڪن آهي  ،ذهن کان
بغير دردناڪ نه هوندو آهي .پھوڙ آساني َء سان  ،سوزش ۽ سوز
ذريعي  ،درد ۾ ھڪ عقيدو  ،۽ ھي عقيدو ٻيلي چئبو آھي .هاڻي
دماغي طور تي پنهنجي مريض کي سچائي جي اعل ٰي اتساهه
جو انتظام ڪريو  ،۽ اهو جلدي جلدي کي شفا ڏيندو .حقيقت اها آهي ته درد
ِ
الء ڪو ذهني ذهن ڪونهي اهو
وجود نه ٿو رکي سگھي جتي محسوس ڪرڻ
ثبوت آهي ته هي نام نهاد دماغ پنهنجو درد بڻائي ٿو -يعني اهو درد ۾
پنهنجو عقيدو آهي.
20-26 :417 .6
ڪرسچن سائنس( جي علاج ڪندڙ کي  ،بيماري هڪ خواب آهي جنهن مان
مريض کي جاڳڻ گهرجي .بيمار حقيقي طور تي طبيب جي
سامهون نه اچڻ گهرجي  ،جئين اهو ظاهر آهي ته مريض کي علاج ڪرڻ جو
طريقو هن کي غير حقيقي بڻائڻ آهي هن کي ڪرڻ لا ِء  ،ڊاڪٽر کي
سائنس ۾ بيماري جي غير جانبداري کي سمجهڻ گهرجي.
23-2 :370 .7

ٻئي شاهدي ۽ انفرادي تجربو جي مطابق  ،دوا شايد پنهنجي
ِ
الء وڌيڪ نٿو ڪري .حفظان صحت
گهربل طاقت وڃائي ۽ مريض
جو عالج پڻ انهي جي اثرائتي Dوڃائي ٿو .ڀڳت پڻ بيمار جي بي اعتمادي تي
ِ
پوء انهن کي بهتر ڪرڻ ڇڏي
ڀاڙڻ ۾ گهڻي حد تائين ناڪام ٿيو  ،۽
ڏنو .اهي سبق مفيد آهن .انهن کي اسان جو بنياد قدرتي ۽ حقيقي طور تي س
عيسائي سائنس( ڏانهن  ،غلط کان سچ  ،مادي روح کان تبديل ڪرڻ
گهرجي.
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ِ
الء چيو آهي ته مادو جي حالت
معالجات نبض  ،زبان  ،ڙن کي جانچڻ
معلوم ڪرڻ لا ِء  ،جڏهن اصل ۾ سڀ دماغ هوندا آهن.
17-27 :376 .8
جيڪڏھن جسم مادي آھي  ،اھا نٿي ڪري سگھي ٿو  ،اھو ئي سبب آھي
 ،بخار جو شڪار ٿي وڃي .ڇاڪاڻ ته نام نهاد مادي جسم هڪ ذهني تصور
آهي ۽ مادي دماغ طرفان سنڀاليو وڃي ٿو  ،اهو صرف اهو ظاهر
ڪري ٿو جيڪو نام نهاد دماغ ظاهر ڪري ٿو .تنهن ڪري موثر علاج
مريض جي غلط عقيدي کي ضايع ڪرڻ آهي ٻئي طرف خاموشي سان ۽
کي
حقيقتن
حقيقي
سان
حوالي
جي
بازي
دليل
سان
سچائي
منهن ڏيڻ  - ،انسان کي بيمار جي بدران صحتمند جي حيثيت سان نمائندگي ڪرڻ ،
۽ ظاهر ڪرڻ ته اهو محسوس ڪرڻ ناممڪن آهي ته تڪليف محسوس ڪرڻ ،
درد محسوس ڪرڻ يا گرمي  ،اڃايل يا بيمار ٿيڻ .خوف کي تباهه ڪريو  ،۽
توهان بخار ختم ڪيو.
26-32 :371 .9
انسان سائنس D۽ عيسائيت جي ذريعي بهتر ٿي ويندا .نسل جي تقويت جي
ضرورت پي ُء لا ِء حقيقت آهي ته دماغ اهو ئي ڪري سگهي ٿو ؛ Dان ِ
الء دماغ
تقويت جي بدران پاڪائي  ،طاقت جي بدران طاقت  ،بيماري جي
بدران صحت مهيا ڪري سگهي ٿو .سچائي پوري نظام ۾رار آهي  ،۽ ڪري
سگهو ٿا "هر ڪارو مڪمل".
.10

2-7 :146

قديم عيسائي شفا ڏيندڙ هئا .اهو عيسائيت جو عنصر ڇو وڃايو ويو
آهي؟ ڇو ته اسان جي نظام طب جو مذهب اسان جي نظام تي گهٽ يا گهٽ حڪومتي
آهي .پهرين بت پرست معاملي ۾ ايمان هو .اسڪولن ديوتا تي ايمان آڻڻ بجا ِء منشيات کي
فيشن ۾ پيش ڪيو آهي.
.11

4-10 ، 1-2 :230

جيڪڏهن بيمار حقيقي آهي  ،ان جو تعلق امر آهي جيڪڏهن سچ  ،اهو سچ جو هڪ
حصو آهي … .پر جيڪڏهن بيماري ۽ گناهه بي خيالي آهي  ،هن فاني
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خواب مان جاڳڻ  ،يا خيالي  ،اسان کي صحت  ،تقدس ۽ امر ۾ آڻيندو .هي
ِ
الء اچڻ وارو Dآهي  ،سچائي جي وڌندڙ
جاڳڻ مسيح جي سدائين
ظهور  ،جيڪا غلطي کي ڪي ٿي ۽ بيمار کي شفا ڏي ٿي .اها ئي نجات آهي
عيسي
جيڪا خدا جي ذريعي اچي ٿي  ،خدائي اصول  ،پيار جيڪو حضرت
ٰ
کان ظاهر ڪيو ويو آهي.
.12

5-12 :483

ِ
کانسواءسچ۽ دماغ
اسان بيماري کي غلطي َء جي درجي بندي ڪريون ٿا  D،جنهن
جي ڪجھ به شفا نه ملي سگهي ٿي  ،۽ اهو دماغ لازمي هجڻ گهرجي  ،نه انسان.
دماغٻين سڀني طاقتن کان مٿاهون ڪري ٿو ۽ باآلخر شفا ڏيڻ
جي ٻين سڀني ذريعن جي نسبت ختم ڪري ڇڏيندو .سائنس کي شفا
ِ
الء  ،توهان کي سائنس جي اخلاقي ۽ روحاني تقاضائن کان بي خبر نه هجڻ
بخشڻ
گهرجي ۽ نه ئي انهن جي نافرماني ڪرڻ گهرجي .اخلاقي جهالت يا گناه
توهان جي مظاهر کي متاثر ڪري ٿو  ،۽ مسيحي سائنس ۾ ان
جي معيار کي انهي جي رنڊڪ کي روڪي ٿو.
.13

28-4 :142

خدا تعال ٰي سڀني کان  ،هن دوا ٺاهيو ؛ پر اها دوا دماغ جي ڳالهه هئي .اهو
ڪو معاملو نه ٿي سگهيو آهي  ،جيڪو خدا جي ذهن ۽ ڪردار جي روانگي کي
ڇڏي ٿو .سچ خدا جي هر قسم جي غلطي جو عالج آهي  ،۽ سچ
ئي ان جي خرابي کي ختم ڪري ٿو .اها حقيقت آهي ته ،جيئن
ڪالهه  ،مسيح برائين کي ڪي ٿو ۽ بيمار کي شفا ڏي ٿو.
.14

27-29 ، 20-22 :144

سچ  ،۽ جسماني نه  ،پر اهو خدائي طاقت آهي جيڪو بيماري کي چوي ٿو " ،امن ،
بيهو".
جڏهن ته سائنس جي عالمگيري طور تي سمجهيو ويندو آهي ،
هر انسان پنهنجي طبيب جو ۽ پنهنجي سچائي عالمگيريت جو
عالج هوندو.
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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

ِ
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
هلائڻ ۾  ،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
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فرض جي خبرداري

ُهو روزانه
اهو هن چرچ جي هر فرد جو فرض هوندو ته
جارحيت واري Dذهني تجويز جي خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي ،
ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽ غفلت ۾
پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي
مبتلا 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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