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صفحو 1

آچر ،مارچ .2021 ، 21
مضمون — مواد
گولڊن جو متن :زبور 11 :42
ڪارناما 17:28
"اي منهنجي روح کي ڇو اڇالئي ٿو؟ ۽ تون ڇو منهنجي اندر ۾ نااهل آهين؟ خدا
۾ تو کي اميد آهي :ڇو ته مان اڃا تائين ساراهه ڪندس  ،جيڪو منهنجي شڪل
جي صحت آهي ۽ منهنجو خدا .ان ۾ اسان رهندا آهيون  ،۽ هلون ٿا  ،۽ اسان جي
وجود آهي" .

جوابدار پڙهڻ:

رومن 6 - 8:1

عيسي۾
1۔ تنھنڪري ھاڻي انھن تي ڪوبہ مذمت نہ ٿي ٿيو  ،جيڪي مسيح
ٰ
ِ
ِ
پوءنه گھمن ٿيون.
کانپوء ،روح کان
آھن  ،جيڪي روح
2۔ ڇاڪاڻ ته مسيح ۾ زندگي جي روح جي قانون مون کي گناهه ۽ موت جي
قانون کان آزاد ڪيو آهي.
ِ
ِ
االءجو اھو گوشت جي ذريعي
االءجو قانون قانون نہ ڪري سگھي  ،ڇ
3۔ ڇ
ڪمزور ھو  ،خدا پنھنجو فرزند موڪليل گناھ جي شڪل ۾  ،۽ گناھ ِ
الء،
گناھ تي گناھ واري جي مذمت ڪيائين.
4۔ ته جيئن شريعت جي صداقت اسان ۾ پوري ٿئي  ،جيڪي نہ روح جي
ِ
پوءگھمندا آھن.
پٺيان  ،پر روح کان
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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ِ
االءجو اھي گوشت جي پٺيان آھن جسم جي شين تي ڌيان ڏين ٿا .پر اھي
5۔ ڇ
ِ
پوءروح جون شيون.
آھن جيڪي روح کان
6۔ جسماني طور تي ذهن رکڻ موت آھي ؛ پر روحاني طور تي ذهن رهڻ
زندگي ۽ امن آهي.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور9 ،6 – 4 ،8:1

.1

 1اي خداوند اسان جا رب  ،سڀني زمين ۾ تنهنجو نالو ڪيترو عظيم آهي!
جيڪو توهان جو آسمانن جي مٿان تنهنجي شان قائم ڪري ڇڏيو.
 4ڇا ماڻھو آھي  ،جو تون ان جو ذھن آھين؟ ۽ ابن آدم  ،ته تون ان سان گھمڻ
وارو آهين؟
 5ڇاڪاڻ ته توهين هن کي فرشتن کان ٿورو گهٽ ڪيو آهي ۽ وڏي شان ۽
شان سان هن کي تاج ڪري ڇڏيو آهي.
 6تو کي ان جي ھٿن جي ڪارنامن تي غلبي حاصل ڪرڻي آھي تو سڀني شين
کي سندس پيرن هيٺ ڪري ڇڏيو آهي.
 9اي خداوند اسان جا رب  ،سڀني زمين ۾ تنهنجو نالو ڪيترو عظيم آهي!
ايوب 10 :12

.2
10

3۔

جنهن جي هٿ ۾ هر جاندار جي روح  ،۽ سڀني انسانن جي سانس آهي.
زبور 13 ،56:4

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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 4خدا ۾ مان سندس ڪالم جي ساراهه ڪندس  ،خدا ۾ مون ڀروسو ڪيو
آهي ؛ مان نه ڊ يندس ته مون کي ڪهڙو گوشت ڪري سگهي ٿو.
 13ڇو ته تو منهنجي روح کي موت کان نجات ڏياري آهي ڇا تون منهنجي
روشنيء۾ خدا جي
پيرن کي گرڻ کان نه بچائيندين ته آئون زندگين جي
َ
اڳيان ڪري سگهان؟
.4
14

15

جيڪو ٿي چڪو آهي ھاڻي ؛ ۽ جيڪو اڳ ۾ هجڻ گهرجي ها؛ ۽ خدا ان کي
ضرورت آهي جيڪو ماضي آهي.
لوقا 40 - 38 ،15 ،4:14

.5
14

15

38

39

40

.6

ايڪيليٽ 15 ،3:14
مان اڻان ٿو  ،جيڪو خدا خدا ڪري ٿو  ،اهو هميشه ِ
الءٿي ويندو :ان کان
ِ
شيءان کان ورتي وڃي ٿي :۽
ڪجهه به ناهي رکيو ويندو ۽ نه ئي ڪا
خدا اهو ڪري ٿو  ،ته ماڻهو ان کان اڳ ڊن ٿا.

عيسيروح جي طاقت ۾ گليل ۾ موٽي آيو :۽ چوڌاري سڀني عالئقن مان
۽
ٰ
سندس وڇائيائين.
۽ هن پنهنجي عبادتگاهن ۾ سيکاريو  ،سڀني کان پاڪ ٿي رهيو آهي.
۽ ھو عبادتگاھ مان نڪريو شمعون جي گھر ۾ داخل ٿيو .۽ شمعون جي زال
ماءسخت بخار مان ورتل هئي .۽ اھي ان ِ
ُ
الءدرخواست ڪئي.
جي
۽ ھو ان جي مٿان بيھي رھيو  ،۽ بخار سان ٽمٽار ؛ ۽ ان کي ڇڏي ڏنو :۽
فوري طور تي هوء اٿي  ،۽ انهن جي خدمت ڪرڻ لڳو.
ھاڻي جڏھن سج غروب ٿي رھيو ھو  ،اھي سڀئي جيڪي کيس بيمارن جي
بيمارين سان بيمار ڪري رھيا ھئا  ،۽ هن هر هڪ تي پنهنجا هٿ رکيا  ،۽
انهن کي شفا ڏني.
لوقا 25 – 18 ،13 ،12 :5
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ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

 21مارچ  ، 2021آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – مواد

12

13

18

19

20

21

22

23

24

صفحو 4

اھو اھو واقعو ھو جڏھن اھو ھڪڙي مخصوص €شھر ۾ ھو  ،ڏسو ڪو ماڻھو
َ
عيسيکي ڏسي منھن وٺي آيو  ،۽ کيس روئيندي
ڪير وارو :جيڪو
ٰ
چيائين ” ،اي خداوند! جيڪڏھن تون چاھين ٿو  ،تون مون کي پاڪ ڪري
سگھين ٿو.
۽ هن پنهنجو هٿ وڌايو  ،۽ هن کي ڇڪايو  ،چيو  ،مان ڪندس :تون پاڪ
آهين .۽ فوري طور تي ڪوڙڙو ھن کان پري ٿيو.
بيماريءجي
۽  ،ڏسو  ،ماڻھو بستر ۾ ھڪڙو ماڻھو کڻي آيا  ،جيڪو ھڪڙي
َ
ڪري ورتو ويو.
۽ جڏھن اھي نه ڳولي سگھيا ته وڏي تعداد جي ڪري کيس ڪھڙي رستي ۾
وٺي آيا  ،اھي گھر جي ڇت تي چڙھي ويا  ،۽ کيس يسوع جي اڳيان وچ ۾
ويھي پنھنجو صوف کڻي ٽائلنگ ذريعي گھرايو.
۽ جڏهن هن سندن ايمان ڏٺو  ،هن کي چيو ته انسان  ،توهان جا گناهه
توهان کان معافي ڏيندڙ آهن.
۽ ديوي ۽ فريسي دليل ڏيڻ شروع ڪيو  ،چوڻ لڳو  ،اهو ڪير آهي جيڪو
توهين رسالت ڪري ٿو .ڪير گناهن کي معاف ڪري سگهي ٿو  ،پر خدا
اڪيلو؟
عيسيجڏھن سندن خيال معلوم ڪيو  ،تڏھن جواب ڏنو انھن کي
پر
ٰ
چيائين تہ اوھان جي دلين ۾ ڇا سبب؟
ڇا چوڻ سولو آهي  ،تنهنجو گناهه توهان کي بخشيو ويندو ؛ يا چوڻ ِ
الء،
اٿو ۽ هلون؟
پر توھان اھواڻو تھ ابن آدم زمين تي گناھ بخشڻ جي طاقت رکي ٿو ( ،ھو
پيلي جي بيمار کي چيائين  )،مان توکي چوان ٿو  ،اٿو  ،اور اپنا صوفہ
اٹھاؤ  ،اور تیرے گھر میں جا۔

ً
فورا ُاٿيو ۽ جنھن مھل ھو ويٺو رھيو  ،۽ خدا جي جالل ڪندي
 25تنھنڪري ھو
پنھنجي گھر جي طرف ويو.
.7

لوقا ( 42 ،8:41جي طرف 51 – 56 ،) 1st
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ڀڳو  ،ييرس نالي ھڪڙو ماڻھو آيو ۽ اھو عبادتگاھ جو حاڪم ھو ۽ ھو
عيسيجي پيرن تي ڪري پيو ۽ کيس عرض ڪيائين ته ھو پنھنجي گھر ۾
ٰ
اچي.
ُ
ڌيءهئي  ،ٻارهن سالن جي عمر جي  ،۽ هن
ڇاڪاڻ ته هن کي هڪڙي ئي
کي مرڻ واري هئي.
ماڻھوء کي اندر وڃڻ ِ
الءبرداشت نه
۽ جنھن مھل ھو گھر ۾ آيو  ،اھو ڪنھن
َ
ُ
ُ
ُ
ماءکي
ڌيءجي
پيء۽
ڪيائين  ،پطرس  ،۽ جيمس  ،۽ يوحنا کي  ،۽
بچايو.
هوء مئل ناهي  ،پر نن ڙي ٿي.
۽ سڀ رويا ۽ ڀوڳيا  ،پر ھن چيو تہ رھو نه ؛
َ
۽ انهن کيس ڪاوڙ ۾ هڻي ڪاوڙ ڪندي ،اڻي ورتو ته هو مري ويو آهي.
۽ هن سڀني کي ٻاهر ڪ ،ي ڇڏيو  ،۽ پنهنجي هٿ کڻي کيس سڏ ڪيو  ،۽
چيو  ،مريد  ،اٿيو.
۽ اھو روح واپس آيو  ،۽ ھو سڌو ُاٿيو :۽ ھن کي ماني ڏيڻ جو حڪم
ڏنائين.
۽ هن جا والدين حيران ٿي ويا :پر هن انهن کي چارج ڪيو ته انهن کي اهو
نه ٻڌايو وڃي ته ڇا ٿيو.
 1ڪورٿينس 57 – 15:50

.8
50

51

ھاڻي مان ھي چوان ٿو ته  ،ڀائرو  ،اھو گوشت ۽ رت خدا جي بادشاھت جا
وارث نٿا ٿي سگھن .نه ڪرپشن ناانصافي جو وارث آهي.
ڏس  ،مان توکي هڪ اسرار ڏيان ٿو .اسان سڀ ننڊ نه ڪنداسين  ،پر اسان
سڀ ڪجهه بدلجي وينداسين ،
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هڪ پل ۾  ،هڪ پل جي جھمڪي ۾  ،آخري ُٽڪر تي :ڇوته آواز گونجندي ،
۽ مئل ناگزير ٿي ويندا  ،۽ اسان کي مٽايو ويندو.
ان فساد ِ
الء الزمي طور تي ناانصافي تي رکڻ گهرجي  ،۽ هن فاني الفاني
کي الزمي طور تي رکڻو آهي.
ِ
پوء
تنھنڪري  ،جڏھن ھن ظالم مڙھي ڇڏيو  ،۽ اھو فاني عيوض تي رکي ،
اھو چوڻ ڪ يو ويندو جيڪو لکيل آھي  ،موت کي فتح ۾ گلي ويو.
اي موت توھان جو ڏنگ ڪٿي آھي؟ اي قبر  ،توھان جي فتح ڪٿي آھي؟
موت جو ڏنگ گناهه آهي ؛ ۽ گناهن جي طاقت قانون آهي.
عيسيمسيح
پر خدا جو شڪرانو آھي  ،جيڪو اسان کي پنھنجي خداوند
ٰ
جي وسيلي فتح عطا ڪري ٿو.
متي 5:48

.9
48

ُ
پيءجيڪو آسمان ۾ آھي ،
تنھنڪري تون مڪمل ٿيو  ،جئين توھان جو
مڪمل آھي.

سائنس ۽ صحت
15 - 468:8 .1
سوال — .هجڻ جو سائنسي بيان ڇا آهي؟
جواب ڏيو — .نه ان ۾ زندگي  ،سچ  ،سمجهه ۽ نه ئي مادو آهي .س isو
تعاليسڀني ۾ آهي .روح امر
المحدود دماغ ۽ ان جو المحدود ظاهر آهي  ،خدا
ٰ
آھي سچائي ؛ معاملو موت جي غلطي آهي .روح اصل ۽ ابدي آھي ؛ معاملو غير
حقيقي ۽ عارضي آهي .روح خدا آهي  ،۽ انسان هن جي تصوير ۽ هڪجهڙائي
آهي .تنھنڪري ماڻھو مادي ناھي ؛ هو روحاني آهي.
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9 - 275:1 .2
وسا پنهنجي وڃائڻ واري زندگي ناهي  ،۽ روح ڪڏهن به نه مرندو آهي .معاملي
سان گڏ ذهن جي ڀائيواري هر وقت جي سڀ وڏي ڳالهه کي نظرانداز ڪري
ڇڏيندي .انهي مان ظاهر ٿئي ٿو ته مادو خدا  ،روح ۽ اصل ۾ نه پيدا ٿيو هو .ان
ڪري معاملو نه وڏو  ،زنده آهي ۽ نه ئي ذهين آهيٰ .الهي 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.
( 372:1 .3مواد) 17 -
معاملو بيمار نٿو ٿي سگهي  ،۽ دماغ امر آهي .جسمم جسم فقط ۽ صرف ذهن ۾
هڪ غلط فاني دماغ جو عقيدو آهي .جيڪو توهان سڏين ٿا اصل ۾ حل ۾
ابتدائي غلطي  ،ابتدائي موت جي ذهن  -ملٽن کي ”افراتفري ۽ پراڻي رات“ وانگر
تشبيهه هئي .هن فاني ذهن بابت هڪ نظريو اهو آهي  ،ته هن جا حس انسان کي
وري پيدا ڪري سگھن ٿا  ،رت  ،گوشت ۽ هڏن کي ٺاهي سگهن ٿا .سائنس جي
هجڻ  ،جنهن ۾ سڀئي خدائي ذهن  ،يا خدا ۽ هن جو خيال  ،هن دور ۾ واضح ٿئي
ها  ،پر انهي عقيدي جي ِ
الءته معاملو انسان جو وچولي آهي  ،يا اهو انسان
پنهنجي هڪ مڪمل وهڪري ۾ داخل ٿي پنهنجي پاڻ کي پابند رکي سگهي ٿو.
ِ
پوءپنهنجي بندن جو مواد سڏين ۽ انهن کي خدائي
هن جا پنهنجا عقيدا  ،۽
قانون جو نالو ڏين.
جڏهن انسان ڪرسٽين سائنس کي بلڪل ظاهر ڪندو  ،هو صحيح ٿي
ويندو .هو نه گنهگار  ،تڪليف  ،تابع ٿي سگهي ٿو ۽ نه ئي خدا جي قانون جي
انھيء ڪري ھو جنت ۾ مالئڪن وانگر ھوندو.
اطاعت ڪري سگهي ٿو.
َ
28 - 391:7 .4
بيماري جي شروعات يا ترقي واري مرحلن تي انڌو ۽ پرسکون تسليم ڪرڻ
بدران انهن جي خالف بغاوت ۾ اضافو ٿيو .ان عقيدي کي ختم ڪيو وڃي ته
توهان ممڪن طور تي هڪ گهڙي وارو درد تفريح ڪري سگھو ٿا جنهن سان
دماغ جي طاقت رد نه ٿي ڪري سگهجي  ،۽ انهي طريقي سان توهان جسم ۾
درد جي وڌڻ کي روڪي سگهو ٿا .خدا جو ڪوبه قانون هن نتيجي ۾ رڪاوٽ نه
وجهي .اھو ڪجھھ غلط آھي جو توھان خاطر رھيو پر پنھنجن گناھن جو .مسيح
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
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 ،يا سچ  ،ٻين سڀني ٺوس مصيبتن کي ختم ڪري ڇڏيندو  ،۽ توهان جي
پنهنجن گناهن جو حقيقي مصيبت تناسب سان ختم ٿي ويندي جئين گناهه
رڪجي وڃي.
انصاف قانون جي اخالقي عالمت آهي .ناانصافي قانون جي غير موجودگي کي
قرار ڏئي ٿي .جڏهن جسم کي چوڻ گهرجي ” ،مان بيمار آهيان  “،ڪڏهن به ڏوهه
قبول نه ڪيو .جئين ڳالهائي نٿو ڳالهائي  ،اهو الزمي فاني ذهن آهي جيڪو
ڳالهائيندو آهي ؛ تنهنڪري تعزيت سان احتجاج ڪريو .جيڪڏهن توهان چئو ،
ِ
پوءتوهان جو مخالف توهان
”مان بيمار آهيان  “،توهان ڏوهه جو اقرار ڪيو.
کي جج ڏانهن پهچندو (فاني ذهن)  ،۽ جج توکي سزا ڏيندو .مرض وٽ ڪا عقل
ناهي ته پاڻ کي ڪجهه ٻڌائي ۽ پنهنجو نالو ٻڌائي .متهني جو دماغ اڪيلو جملو
پنهنجو ڪري ٿو .تنھنڪري پنھنجي شرطن کي بيمار بنايو  ،۽ صرف پنھنجو ۽
ٻين جي طرف رھيو.
4 - 393:16 .5
پنهنجي سمجهه ۾ ثابت قدم رهو ته خدائي دماغ حڪمراني ڪندو آهي  ،۽
اهو سائنس ۾ انسان خدا جي حڪومت کي ظاهر ڪري ٿو .انهي خوف ناهي
ته اهو معاملو ڪنهن به قسم جي قانون جي نتيجي ۾ سور  ،سو ،۽هليل ٿي
سگهي ٿو  ،جڏهن ته اهو خود بخود واضح آهي ته مادي کي نه درد ٿي سگهي
ٿو ۽ نه اڻ به ٿي سگهي ٿي .توهان جو جسم ٽڪنڊي يا زخم کان وڌيڪ نه
برداشت ڪندو هڪ وڻ جي ٽڪري کان  ،جنهن کي توهان ڇڪيندا آهيو يا هن
برقي تار جيڪو توهان وڌايو  ،جيڪڏهن اها دماغي دماغ ِ
الءنه هئي.
جڏهن يسوع اعالن ڪري ٿو ته ”جسم جي نور اکين جو آهي  “،هو يقيني طور
تي چوندو آهي ته روشني دماغ تي منحصر آهي  ،نه ته پيچيده حس  ،عينڪ ،
عضالت  ،آئرس ۽ شاگرد  ،بصري جاندار کي.
انسان ڪڏهن به بيمار ناهي هوندو  ،دماغ بيمار ناهي ۽ معاملو نٿو ٿي سگهي.
هڪ غلط عقيدو طلسم ۽ آزمائش  ،گناهه ۽ گنهگار  ،بيماري ۽ ان جو سبب ٻنهي
آهي بيمار هجڻ ۾ هن جو سٺو آرام ڪرڻ بهتر آهي .اميد رکجي ته بهتر هوندو ؛
پر اهو سمجهڻ ته بيمار حقيقي نه آهي ۽ سچائي ان جي ظاهري حقيقت کي
تباهه ڪري سگهي ٿو  ،سڀني کان بهترين آهي  ،ڇاڪاڻ ته هي سمجھڻ ئي
آفاقي ۽ ڪامل عالج آهي.
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31 - 368:20 .6
اها زندگي جسماني حالتن تي منحصر نه آهي  ،اها ثابت ٿئي ٿي  ،جڏهن اسين
سکون ٿا ته زندگي ۽ انسان هن جسم کان بچي ٿو .نه ئي برائي  ،بيماري  ،نه ئي
موت روحاني ٿي سگهي ٿو  ،۽ انهن جو مادي عقيدو ڪنهن جي روحاني واڌ
ويجهه جي تناسب ۾ غائب ٿي وڃي ٿو .ڇاڪاڻ ته معاملو نه شعور آهي ۽
ايگو  ،اهو عمل نٿو ڪري سگهي ؛ هن جون حالتون برم آهن  ،۽ اهي غلط حالتون
سڀني بظاهر بيمارين جو سرچشمو آهن .معاملي جي وجود کي تسليم ڪريو  ،۽
توهان تسليم ڪيو ته موت ماڻي (۽ تنهن ڪري بيماري) اصل ۾ هڪ بنياد آهي.
مادي جي وجود کان انڪار ڪريو  ،۽ توھان مادي حالتن ۾ عقيدي کي تباھ
ڪري سگھو.
13 - 369:5 .7
تناسب ۾ جيئن انسان انسان جي مڙني وجود کي وڃائي ٿو  ،ان تناسب سان
انسان پنهنجي مالڪ بڻجي ٿو .هو حقيقتن جي هڪ تقسيم واري احساس ۾
داخل ٿيو  ،۽ يسوع جي نظريه کي سمجهندو آهي جئين بيمار کي شفا ڏيڻ  ،مئل
کي اٿارڻ  ،۽ لہر تي واڪ ڪرڻ جو مظاهرو ڪيو انهن سڀني عملن يسوع جي
انهيء عقيدي تي ظاهر ڪيو ته مادي وجود آهي  ،اهو زندگي جي
ڪنٽرول کي
َ
ثالث يا وجود جي ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ تعمير ڪري سگهي ٿو.
ن) 21 -
 ( 151:18 .8هِ َ
رت  ،دل  ،ڙن  ،دماغ  ،وغيره  ،زندگي  ،خدا سان ڪوبه تعلق نه آهي .حقيقي
انسان جو هر عمل خدائي ذهن جي حڪمراني آهي.
( 2 - 125:31 .9جي طرف ) 1st
اهڙيء ريت مادو آخرڪار هڪ فاني عقيدي کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه ثابت نه
َ
ٿيندو  ،مڪمل طور تي هڪ انسان پنهنجي گهربل تنظيمي عمل يا قياس واري
وجود جي ذريعي متاثر ڪرڻ ِ
الءبلڪل نا مناسب آهي.
.10

11 - 249:1

اچو ته سائنس کي قبول ڪريون  ،احساس جي شاهدي جي بنياد تي
سڀني نظريات کي ختم ڪري ڇڏيون  ،ناممڪن ماڊلز ۽ غير منفي نظرن
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جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
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کي ڇڏي ڏيو ؛ ۽ انهي ڪري اسان کي هڪ خدا  ،هڪ دماغ  ،۽ هڪ
مڪمل  ،پنهنجي اعلى نمونن جي پيشڪش جو.
خدا جي تخليق کي ”مرد ۽ عورت“ ظاهر ٿيڻ ڏيو .اچو ته روح جي ديوي توانائي
محسوس ڪريون  ،اسان کي زندگي جي تازگي مان آڻيون ۽ تباهه ڪرڻ جي
قابل نه انسان ۽ نه مادي طاقت کي تسليم ڪريون .اچو ته اسان خوش ٿيو ته
اسان خدائي جي تابع آهيون ”قدرت جيڪي “.اها هجڻ جي صحيح سائنس آهي.
زندگي جو ڪو ٻيو نظريو  ،يا خدا  ،خيالي ۽ خرافاتي 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!
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.
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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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