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صفحو 1

آچر ،مارچ .2021 ، 14
مضمون — مادہ
گولڊن جو متن :مٽيال 6:33
’’ پهرين توهان خدا جي بادشاهي ۽ سندس راستبازي ڳوليو .۽ اهي سڀ شيون
توهان کي شامل ڪيون وينديون‘‘.

جوابدار پڙهڻ:

زبور 6-1 : 23

1۔ خداوند منهنجو چرواه آهي ؛ مان نه چاهيندس.
2۔ هن مونکي سائي چراگاهن ۾ ليٽڻ ِ
الءمجبور ڪيو :هو مون کي اڃا تائين
پاڻي جي ويجهو هالئيندو آهي.
3۔ هي منهنجي روح کي بحال ڪري ٿو :هو مون کي پنهنجي نالي جي خاطر
صداقت جي رستن ۾ رهجي ٿو.
واديء ۾ گھمندو رھي  ،مان
انوء جي
4۔ ھائو  ،جيتوڻيڪ مان موت جي ڇ
َ
َ
ڪنھن بڇڙ کان ڊ ندس  ،ڇاڪاڻ ته تو مون سان گڏ آھي .اوھان جي چھال
۽ پنھنجو عملو اھي مون کي آرام سان گذارين ٿا.
5۔ تون منھنجن دشمنن جي موجودگي ۾ منھنجي اڳيان ٽيبل تيار ڪرين ٿو ،
تون منھنجو مٿو تيل سان گل ڪر .منھنجو پيالو رنھجي 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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6۔
ً
يقينا نيڪي ۽ رحمت منهنجي پوري زندگي جي سڀني ڏينهن منھنجي
تابعداري ڪندي  ،۽ مان سدائين خداوند جي گھر ۾ رھندس.

سبق جو خطبو
بائبل
.1

زبور 5-3 : 37

ً
ِ
يقينا
پوءتون ملڪ ۾ رھندين  ،۽
 3خداوند تي ڀروسو رکو  ،۽ سٺو ڪريو ؛
توکي کارائبو.
 4پنهنجو پاڻ کي رب ۾ به خوش ڪر .۽ اھو اوھان کي پنھنجي دل جون
خواهشون ڏئي ٿو.
 5خداوند پنھنجي رستي جو حڪم ڪيو .هن تي به ڀروسو رک ؛ ۽ اھو ئي ان
کي آڻيندو.
.2

 2بادشاھ 4:1۔7
نبياء جي پٽن جي زال جي ھڪڙي زال اليشع کي روئي  ،چيائين تہ
 1ھاڻي
َ
”منھنجو نوڪر منھنجو مڙس فوت آھي .۽ تو کي خبر آھي ته تنھنجو خادم
خداوند کان ڊ يو آھي :۽ قرض وٺڻ وارو اچي ٿو ته مون کي پنھنجن ٻنھي
فرزندن کي غالمي وٺي.
الءڇا ڪريان؟ ٻڌ ِ
 2۽ اليشع کي چيو  ،مان توھان ِ
اءتون گهر ۾ ڇا آھين؟ ۽
شيء نه آهي  ،تيل جو هڪ
چيائين  ،تنهنجي گهر واري عورت گهر ۾ ڪا
َ
برتن بچايو.
3
ِ
پوءچيائين  ،وڃ  ،پنهنجي سڀني پاڙيسري  ،ٻاهرين خالي جهازن کان پڻ
قرض وٺي .ڪجهه نه قرض وٺو.

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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 4۽ جڏھن تون اندر آھين  ،تو کي پنھنجن ۽ پنھنجن پٽن تي دروازو بند ڪرڻ
گھرجي  ،۽ سڀني برتن ۾ وجھي ڇڏڻ گھرجي  ،۽ جيڪو پوري آھي تنھن کي
ڌار ڪري ڇڏڻ وارو آھي.
هوء ان کان چڙھي وئي ۽ ھن تي ۽ ھن جي پٽن تي دروازو بند
 5تنھنڪري
َ
ڪري ڇڏيو  ،جيڪي وين کي کڻي آيا .۽ هن گهرايو.
 6اھو اھو بيٺو ھو  ،جڏھن ويزا پوري ٿيل ھو  ،ان چيو ته ھن پنھنجي پٽ کي
چيو  ،مون کي اڃان ھڪڙو برتن کڻي اچ .۽ اھو ھن کي چيو  ،وڌيڪ برتن
ڪونھي .۽ تيل رهيو.
7
ِ
هوء آئي ۽ خدا جي مڙس کي چيو .۽ هن چيو ته وڃ  ،تيل وڪڻي  ،۽
پوء
َ
پنهنجو قرض ادا ڪيو  ،۽ توهان ۽ ٻين جي ٻارن جا زنده رهو.

يرمياه 29:11۔13

3۔

ِ
االءجو آئون پنھنجي سوچن کي اڻان ٿو  ،جيڪي مان توھان تي سوچان
 11ڇ
برائيء جو نه  ،اوھان کي
ٿو  ،خداوند فرمائي ٿو  ،امن جو خيال آھي  ،۽
َ
متوقع انجام ڏي ٿو.
12

ِ
پوءتون مون کي سڏي  ،۽ تون وڃ ۽ مون وٽ دعا ڪندين  ،۽ مان توکي
ٻڌائيندس.

 13۽ تون مون کي ڳولين  ،۽ مون کي ڳولين  ،جڏهن ته منهنجي پوري دل سان
مون کي ڳوليندو.
.4

یوحنا 6:3۔( 27 ،26 ،14جي طرف) ( 29 ،هِ َن )( 41 ،38 ،37 ،جي

طرف ،)،1st

42، 43، 47، 48، 63
 3۽ عيسي ھڪڙي جبل تي چڙھي ويو  ،۽ اتي ھو پنھنجي شاگردن سان گڏ
ويھي رھيو.
 4۽ يھودين جي عيد فصح ويجھي.

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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ِ
عيسيپنھنجو مٿيون اکيون کڻي ڏٺو ۽ ھڪڙي وڏي ڪمپني کي وٽس
پوء
ٰ
آئي ڏٺائين تہ ھو فلپ کي چوي تہ اسان ماني ڪٿي خريد ڪريون ٿا تہ
اھي کاڌا کائجن؟

ِ
 6۽ اھو ھن چيو ھن کي ثابت ڪرڻ ِ
االءجو ھو پاڻ اڻي ٿو ته ھو ڇا
الء :ڇ
ڪندو.
 7فلپ هن کي جواب ڏنو  ،ٻه سو قلمي ماني ماني انهن ِ
الءڪافي ناهي  ،ته
انهن مان هر هڪ شايد ٿورو وٺي.
 8ان جو ھڪڙو شاگرد  ،اينڊريو  ،سائمن پيٽر جو ڀاء  ،چوي ٿو ،
 9در اینجا یک پسر بچه وجود دارد که دارای پنج نان جو و دو ماهی کوچک
است :اما آنها در میان بسیاری از آنها چه هستند؟ هتي هڪ ڏاهي آهي ،
جنهن وٽ پنج جوري جون ۽ ٻيون نن يون مڇيون آهن  ،پر انهن مان
ڪيترين ۾ ڇا آهي؟
ِ
جاء۾ گھڻي گھاس ھئي .سو ماڻھو
عيسيچيو تہ ماڻھن کي ويھو .ھاڻي
 10۽
ٰ
ويٺا  ،پنجن ھزارن جي تعداد ۾.
عيسيمٺيون ورتيون ؛ ۽ جنھن مھل اھو شڪريو ادا ڪيو  ،اھو شاگردن
 11۽
ٰ
کي  ،۽ شاگردن کي تقسيم ڪيائين  ،جيڪي مقرر ڪيا ويا .۽ ساڳين ئي
مڇين وانگر
 12جڏھن اھي ڀرجي ويا  ،تڏھن ھن پنھنجن شاگردن کي چيو  ،جيڪي ٽڪرا
ٽڪرا ٿي رھيا ھجن  ،ته وڃائي ڪجھ به نه.
 13تنھنڪري انھن سڀني کي گڏ ڪيو  ،۽ ٻارھن ٽوڪن کي  ،پنج جور جي
ٽڪرن جي ٽڪرن سان ڀريل ڀريو  ،جيڪي ان جي مٿان ۽ مٿي رھيا
جيڪي کائيندا رھيا.
14

ِ
عيسيڪيا ،
پوءاھي ماڻھو  ،جڏھن اھي معجزہ ڏسي چڪا ھئا جيڪي
ٰ
چيو تہ ھي ھڪڙي سچائي آھي جو نبي دنيا ۾ اچڻ گھرجي.

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 کي جواب ڏنو ۽ چيو ”،بيشڪ  ،مان اوھان کي ٻڌايان ٿو ،
ٰ
ِ
االءجو توھان معجزات ڏٺا  ،پر ڇاڪاڻ تہ توھان
توھان مون کي ڳوليو  ،ڇ
آٿر جي ماني کائو ھو  ،۽ ڀريل ھو.

الء ،پر ان گوشت ِ
 27محنت نه ڪريو کائڻ واري گوشت ِ
الءجيڪو سدائين
جيئرو هوندو آهي  ،جيڪا ابن آدم توهان کي ڏئي ٿو:
 29اھو خدا جو ڪم آھي  ،تہ توھان ان تي ايمان آڻيو جنھن کي موڪليو آھي.
ُ
پيءمون کي ڏيندو آهي  ،منهنجي طرف ايندو .۽ اھو جيڪو
 37سڀ جيڪو
مون وٽ اچي ٿو مان ڪنھن به طرح ڪ castي ڪون ويندس.
مرضيء ِ
ِ
الءنہ  ،پر ھن
االء جو آء آسمان مان آيو آھيان  ،منھنجو پنھنجي
 38ڇ
َ
جي مرضي جيڪا مون موڪلي.
 41يهودين وري هن تي ميڙ ڪيو ،
ُ
ُ
ماء
پيء۽
عيسييوسف جو پٽ نھ آھي  ،جنھن جي
 42۽ انھن چيو تہ ڇا اھو
ٰ
ِ
پوءاهو ڪيئن آهي جو هو چوي ٿو  ،مان جنت مان
اسان کي اڻون ٿا؟
هيٺ آيو آهيان؟
عيسيجواب ڏنو ۽ انھن کي چيو تہ ”پنھنجي پاڻ ۾ وڙھڻ نہ
 43تنھنڪري
ٰ
ڪريو.
 47بيشڪ آء تو کي چوان ٿو  ،جيڪو مون تي ايمان آڻيندو  ،سي زندگي آھي.
 48مان زندگي جي ماني آھيان.
 63اھو ئي روح آھي جيڪو تيز ٿئي ٿو ؛ گوشت ڪجھ به فائدو نٿو ڏئي :اھي
ڳالھيون جيڪي مان توھان سان ڳالھايان ٿو  ،اھي روح آھن ۽ اھي زندگي
آھن.
.5

مٽيال 6:24۔(26جي طرف)( 34 ،جي

طرف )1st

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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 24ڪوبه ماڻھو ٻن استادن جي خدمت نٿو ڪري سگھي :يا ته ھو ھڪڙو نفرت
ڪندو  ،۽ ٻئي کي پيار ڪندو ؛ ٻي صورت ۾ هو هڪ کي وٺندو  ،ٻئي کي
نفرت ڪندو .تون خدا ۽ مريم جي خدمت نٿو ڪري سگهين.
زندگيء بابت ڪجھہ خيال نه
 25تنھنڪري آءاوھان کي چوان ٿو  ،پنھنجي
َ
ڪريو  ،جيڪو توھان کاڌو پيئندؤ يا ڇا پيئندؤ نه اڃا تائين توهان جي
جسم ِ
الء  ،جيڪو توهان تي لڳايو وڃي .ڇا زندگي گوشت کان وڌيڪ ۽
جسم کان وڌيڪ لباس نه آھي؟
ِ
پوءتوهان جو
 26ڏسو هوا جا پکي :ڇو ته نه ساوا  ،نه نپتائين ۽ نه گودامن ۾.
ُ
پيءانهن کي سڏي ٿو.
آسماني
الءشين جي پاڻ ِ
الءسوچي نه وٺو :سڀاڻي پاڻ ِ
 34ان ڪري سڀاڻي ِ
الءسوچڻ
کپي.
.6

فلپائين ها 4:4۔7
 4رب ۾ سدائين خوش ٿيو :۽ ٻيهر مان چوان ٿو  ،خوش ٿيو.
 5توهان جي اعتدال پسندي سڀني مردن کي اڻڻ گهرجي .رب هٿ تي آهي.
شيء ِ
شيء ۾ دعا ۽ عرض سان شڪرگذاري
الءمحتاط رهو .پر هر
 6ڪنهن
َ
َ
ڪرڻ جي ِ
الءپنهنجي درخواستن کي خدا جو درجو ڏنو وڃي.
 7۽ خدا جو سالم  ،جيڪو سمجھ جي پوري ڳڻپ رکي ٿو  ،مسيح عيسى جي
معرفت توهان جي دل ۽ دماغ محفوظ رکي.

سائنس ۽ صحت
10 :275 .1۔15
انهي جي سائنس ۾ هجڻ جي حقيقت ۽ ترتيب کي سمجھڻ ِ
الء ،توهان کي
الزمي طور تي خدا کي سمجهائڻ شروع ڪيو وڃي .روح  ،زندگي  ،سچائي ،

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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محبت هڪ گڏيل طور تي  ،۽ خدا جي صحيفن جا ناال آهن .تمام مادي ،
سمجهه  ،حڪمت  ،وجود  ،امر  ،سبب  ،۽ اثر خدا سان واسطو رکن ٿا.
(468:17 .2ماده)۔22
مادو اهو آهي جيڪو دائمي ۽ خرابي ۽ خرابي جي الئق آهي .سچ  ،زندگي ۽
محبت مادي آهن  ،جئين صحيفو عبراني ۾ هي لفظ استعمال ڪري ٿو" :شين
جي مادي اميد جي  ،نظر نه اچڻ واري شين جو ثبوت ".روح  ،دماغ  ،روح يا خدا
جو مترادف آهي  ،اصل اصل مادو آهي.
301:17 .3۔29
جئين خدا مادي آهي ۽ انسان خدائي شڪل ۽ صورت آهي  ،انسان کي ئي
خواهش ڪرڻ گهرجي  ،۽ حقيقت ۾ صرف نيڪي جو مادو  ،روح جو مادو  ،نه
مسئلو آهي اهو عقيدو جيڪو انسان جو ٻي ڪا شي يا دماغ آهي  ،روحاني ناهي
۽ پهريون حڪم ٽوڙيو ٿو وڃي  ،توهان کي هڪ خدا هوندو  ،هڪ دماغ .انڌو
انسان پاڻ کي مادي مادو سمجهندو آهي  ،جڏهن ته انسان ”تصوير“ (خيال) آهي.
فريب  ،گناهه  ،بيماري ۽ موت مادي معنويت جي غلط شاهدي مان پيدا ٿين ٿا ،
جيڪي المحدود روح جي مرڪزي فاصلي کان هڪ خيالي نقطي نظر کان  ،ذهن
۽ مادي جي هڪ الٽي عڪس پيش ڪن ٿا جن سان هر شي اُلٽي ٿي وڃي ٿي.
139:4 .4۔9

شروعاتي کان آخر تائين  ،صحيفو روح  ،دماغ  ،معاملي جي فتح جي حسابن
موسيدماغ جي طاقت ثابت ڪيو جنهن کي ماڻهو معجزات
سان ڀريل آهن.
ٰ
چوندا هئا ؛ ائين يسوع  ،ايليا ۽ ايليشا .عيسائي دور نشانين ۽ عجائتن سان
واڳيل هو.
591:21 .5۔22

معجزو .اهو خاص طور تي قدرتي آهي  ،پر الزمي طور تي سکڻ گهرجي ؛
سائنس جو هڪ رجحان.
134:31 .6۔1
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جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
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هڪ معجزو خدا جي قانون کي پورو ڪندو آهي  ،پر ان قانون جي
ڀڃڪڙي نه ڪندو آهي .اها حقيقت هن وقت معجزي کان به وڌيڪ
پراسرار لڳي ٿي.
509:20 .7۔28

نام نہاد معدنيات  ،ڀا يون ۽ حيوانيات هاڻي وقت يا مادي بناوت جي وڌيڪ
جڙيل نه آهن ان کان عالوه جڏهن اهي ”صبح جا تارا گڏ ٿين ها“ .دماغ هن زمين
۾ هئڻ کان اڳ ”زمين جو ٻوٽو“ ٺاهيو .روحاني عروج جا دور ذهن جي تخليق جا
ڏينهن ۽ موسم آهن  ،جن ۾ خوبصورتي  ،نرالي  ،پاڪائي ۽ تقدس  -ها  ،خدائي
فطرت  -انسان ۽ ڪائنات ۾ ڪڏهن به ختم ٿيڻ نه ڏيندا.
257:6 .8۔11

اهو نظريو ته روح واحد مادو نه آهي ۽ تخليق پنٿنيزي هيترودوسائي آهي ،
جيڪا بيماري  ،گناهه ۽ موت ۾ ختم ٿئي ٿي اهو هڪ جسماني روح ۽ مادي
ذهن ۾ عقيدو آهي  ،هڪ روح کي جسم ۽ ذهن جي ذهن تي حڪومت ڪئي
وئي آهي .اهو عقيدو خالص پينٿزم آهي
281:27 .9۔1

تقسيم سائنس نه پراڻي شراب کي پراڻي بوتلن ۾  ،روح کي مادي ۽ نه ئي دائمي
کي ختم ڪرڻ ۾ .اسان جي معاملي جو غلط خيال روح جي حقيقتن کي پڪڙي
ٿو .پراڻو عقيدو ضرور ڪي ڇڏڻ گهرجي يا نئون خيال خراب ٿي ويندو  ،۽ اهو
حوصال  ،جيڪو اسان جي موقف کي بدالئڻ وارو آهي  ،وڃجي ويندو.
.10

91:16۔21

.11

66:6۔16

مادي خودمختاري ۾ جذب ٿي اسين سمجهيو ٿا ۽ سمجهون ٿا پر بيدار آهيون
زندگي يا دماغ جو مادو .مادي خودڪشي جو انڪار انسان جي روحاني ۽ ابدي
انفراديت جي تفريق کي مدد ڪري ٿو  ،۽ مادو کان حاصل ٿيندڙ غلط علم کي
تباهه ڪري ٿو يا جنهن کي مادي حواس قرار ڏنو وڃي ٿو.

آزمائشي انسانن کي مادي عمل جي بنياد تي نه جهڪڻ سيکاري ٿي  - ،هڪ ٽوٽل
روشنيء ۾ ان
خوشيء ۽ خوشحالي جي
ريڊ  ،جيڪو دل کي پٿر ڪري ٿو .اسان
َ
َ
کي اڌ ياد نه آهيون .سوڀ معاشري آهي .وڏي مصيبتن ذريعي  ،اسان بادشاهت ۾
داخل ٿيون ٿا .آزمائش  ،خدا جي حفاظت جو ثبوت آهن .روحاني ترقي مادي
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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اميدن جي مٽي ۾ بوئندڙ ٻج مان نه نڪرندي آهي  ،پر جڏهن اهي ضائع ٿي وڃن
ٿا  ،محبت روح جي وڌيڪ خوشيون وري بيان ڪري ٿو  ،جنهن کي زمين جو
ڪوبه داغ ناهي .تجربي جو هر ڪامياب مرحلو خدائي نيڪي ۽ محبت جا نوان
نظريا بيان ڪندو آهي
.12

92:32۔9

ڇا توهان چئو ٿا ته اهو وقت اڃا تائين نه آيو آهي جنهن ۾ روح کي الزمي
ً
تقريبا
طوراڻڻ ۽ جسم تي قابو پائڻ جي قابل؟ عيسى کي ياد ڪريو  ،جيڪو
اڻويهه صديون اڳ  ،روح جي طاقت جو مظاهرو ڪيو ۽ چيو ” ،جيڪو مون تي
ايمان آڻيندو آهي  ،اهي ڪم جيڪي آئون به ڪندس اهي ئي ڪرڻا پوندا“.
ُ
پيءکي روح ۽ سچا ۾ پوا ڪندا آھن” “ .ڏس  ،هاڻي قبول
حقيقي عبادت ڪندڙ
ٿيل وقت آهي ؛ ڏسو  ،هاڻي نجات جو ڏينهن آهي  “،پولس چيو.
.13

195:11۔16

هر هڪ کي فيصلي ڪرڻ جي نقطي آهي  ،اهو ته اهو مادي دماغ آهي يا
امر امر جو اهو سبب آهي .اسان کي مابعد الطبعياتي سائنس ۽ ان جي
خدائي اصول واري معاملي کي بنياد ڇڏڻ گهرجي.
جيڪو به پنهنجي اصول سان پنهنجي مرضي جو خيال فراهم ڪندو
آهي  ،سوچ جي ِ
الءفراهم ڪندو آهي.
.14

201:1۔9

بهترين خطيب جيڪو تبليغ ڪيو ويو آهي  ،سچائي جي مشق ڪئي وئي
آهي  ،هن گناهه  ،بيماري ۽ موت جي تباهي طرف .اهو اڻڻ ۽ اڻڻ به ـ هڪ پيار
اسان ۾ عظيم هوندو ۽ اسان جي زندگي ۾ اولهه حاصل ڪري  ،يسوع چيو ،
”ڪوبه ماڻهو ٻن استادن جي خدمت نٿو ڪري سگهي.
اسان غلط بنيادن تي حفاظت سان تعمير نه ٿا ڪري سگھون .سچ هڪ نئين
مخلوق ٺاهيندو آهي  ،جنهن ۾ پراڻيون شيون گذري وينديون آهن ۽ "سڀ
شيون نئين ٿي وينديون آهن".
.15

269:11۔20
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مابعد الطبعيات فزڪس کان مٿانهين آهي  ،۽ معاملو ميٽفي فزيڪل
احاطه يا نتيجن ۾ داخل نه ٿيو آهي .مابعدالطبيعه جا طبقا هڪ بنياد تي
باقي آهن  ،خدائي ذهن .تصوف شين کي خيالن ۾ حل ڪري ٿو  ،۽ روح
جي خيالن جي ِ
الءاحساس جي شين کي مٽائي ٿو.
ِ
الء بلڪل حقيقي ۽ معنى هوندا آهن  ،۽ انهن
اهي خيال روحاني شعور
کي مادي احساس جي شين ۽ خيالن تي فائدو حاصل هوندو آهي  ،اهي
سٺا ۽ دائمي آهن.
.16

261:2۔7

جسم کان پري سچائي ۽ محبت ۾ ڏسندي  ،سڀني خوشين جو اصول  ،هم آهنگي
 ،۽ هميشه .برداشت کيي برداشت ڪريو چائي  ،سٺائي ۽ صحيح سان
.17

17:14۔15

خدا  ،التعداد  ،تمام طاقت  ،سموري زندگي  ،سچائي  ،محبت  ،مٿان مڙني ۽
سڀني جي ِ
الءآهي.

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
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ِ
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
_____________________
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