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صفحو 1

آچر ،مارچ .2021 ، 28
مضمون — حقيقت
گولڊن جو متن :يسعياه 64:4
”دنيا جي شروعات کان وٺي ماڻھو نه ٻڌا آھن  ،نه ڪنن کان سمجھيا آھن  ،نه ئي
اکين ڏٺائين  ،اي خدا  ،توکان سوا  ،هن ان ِ
الءڇا تيار ڪيو آھي جيڪي ھن جو
انتظار ڪن ٿا“.

جوابدار پڙهڻ:
1

2

4

5

يسعياه 7 - 4 ،2 ،43:1

پر ھاڻي اي خداوند فرمائي ٿو  ،اي يعقوب ۽ اوھان کي پيدا ڪرڻ وارو
ِ
االءجو مون توکي سرخرو ڪيو آھي
آھي  ،اي اسرائيل  ،خوف نہ ڪريو  ،ڇ
 ،مون توکي تنھنجي نالي سان سڏيو آھي .تون منهنجو آهين.
يء مان گذرندين  ،مان توهان سان گڏ هوندس .۽ دريائن
جڏهن تون پاڻ َ
جي ذريعي  ،اهي توکي نه و ائينديون :جڏهن تون باهه مان گذري
ويندين  ،ته جالئي نه وينديون .نه تہ تو تي چڙھ وجھندو.
جڏهن کان منهنجي نظر ۾ قيمتي هو  ،تو عزت وارو آهين  ،۽ مون توهان
کي پيار ڪيو آهي :تنهن ڪري مان توهان کي مرد ۽ تنهنجي ماڻهن ِ
الء
زنده رکندس.
ڊ نه :ڇو ته مان توھان سان گڏ آھيان :آئون پنھنجو ڪنڌ اوڀر کان ڏيندس
۽ اوھان کي اولھ کان گڏ ڪندس.

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

مان اتر ڏانهن چوندس  ،ڏيو ؛ ۽ ڏکڻ ڏانهن  ،واپس نه رکو :منهنجي پٽن
کي پري کان ۽ منهنجي ڌيئرن کي زمين جي پڇاڙي کان وٺي آڻ ؛

6

7

جيتوڻيڪ هر هڪ جيڪو منهنجي نالي سان سڏجي ٿو :ڇاڪاڻ ته آئون
هن کي پنهنجي شان ِ
الءپيدا ڪيو آهي  ،مون کيس بڻايو آهي ؛ ها  ،مان
هن کي ٺاهيو آهي.

سبق جو خطبو
بائبل
نڪرڻ ( 7 ،3:1جي طرف 10 ،)، 1st

.1

موسييٿرو جي ڌوني کي پنهنجي سي جوڙي  ،مديني جو پادري
 1هاڻي
ٰ
رکيو  ،۽ هن ٻڪر کي ريگستان جي پوئين پاسي ڏٺو  ،۽ خدا جي جبل تي ،
حورب تائين آيو.
7

10

۽ خداوند چيو ،
ھاڻي اچو  ،تنھنڪري  ،۽اوھان کي فرعون ڏانھن موڪليان ٿو  ،تہ جيئن
تون منهنجي قوم اسرائيل کي بني اسرائيل کان ٻاھر ڪين.
نڪرڻ 7 - 4:1

.2
1

2

3

۽ موسى جواب ڏنو ۽ چيو " ،پر  ،اهي مون کي نه مڃيندا ۽ نه منهنجي آواز
کي ٻڌندا .ڇاڪاڻ ته اهي چوندا  ،خداوند توهان تي ظاهر نه ٿيو آهي".
۽ خداوند هن کي چيو ته تنهنجي هٿ ۾ ڇا آهي؟ ۽ هن چيو ته  ،هڪ راڊ.
۽ هن چيو اهو زمين تي اڇ ِ
الء .۽ اھو ان کي زمين تي اڇاليو ۽ موسي هن
کان اڳ ڀي ويو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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4

5

6
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3۔

صفحو 3

۽ خداوند موسى کي چيو تہ پنھنجو ھٿ ٽو ڪيو ۽ دم کڻي وڃ .۽ هن
پنهنجو هٿ وڌايو ۽ انهي کي پڪڙيو ۽ اهو هن جي هٿ ۾ هڪ ريٽو بڻجي
ويو.
ُاھي اھو يقين رکن تہ خداوند سندن ابن ڏاڏن جو خدا  ،ابراھيم جو خدا ،
اسحاق جو خدا ۽ يعقوب جو خدا  ،اوھان تي ظاھر ٿيو.
۽ خداوند ھن کي وڌيڪ چيو  ،ھاڻي پنھنجو ھٿ اوھان جي ڳچي ۾ رک .۽
هن پنهنجو هٿ هن جي سيني ۾ ڪيو :۽ جڏهن هن ان کي ٻاهر ڪ ،يو ته
ڏسو  ،هن جو هٿ برف وانگر ڪوڙا هو
۽ هن چيو ته  ،پنھنجو ھٿ وري پنھنجي پيٽ ۾ وجھو .۽ هن وري هڪ
ڀيرو پنهنجي ٻچي ۾ وڌو .۽ ان کي ان جي چوڻي مان ڪيائين  ،۽ اوچتو ،
اھو ان جي ٻئي گوشت وانگرري ويو.
 2بادشاھ 17 - 6:8

8

9

10

11

12

ِ
پوءشام جو بادشاھه اسرائيل سان وڙھيو  ،۽ پنھنجن ٻانھن سان صالح
ورتي  ،چيائين ” ،اھڙي ۽ اھڙي جڳھ ۾ منھنجو ڪيمپ ٿيندو.
۽ خدا جو ماڻھو اسرائيل جي بادشاھہ ڏانھن موڪليو  ،چيائين  ،خبردار جو
تو اھڙي جڳھ کان نھ گذري .ان جي ڪري شامي نازل ٿيا.
۽ اسرائيل جو بادشاھه موڪليو جڳائين جيڪو خدا جو ماڻھو ھن کي
ٻڌايو ۽ کيس ڊي اريو ۽ اتي پاڻ کي بچايو  ،نه ھڪ دفعو ۽ نه ٻي کي.
شيء ِ
الءپريشان ٿي وئي ؛ ۽ ھن
ان ڪري شام جي بادشاھه جي دل انهي
َ
پنھنجن نوڪرن کي سڏ ڪيو  ،۽ انھن کي چيو تہ ”ڇا تون مون کي اھو نہ
ٻڌائيندين ته اسان مان ڪير آھي اسرائيل جي بادشاھ ِ
الء.
۽ هن جي نوڪرن مان هڪ چيو ” ،اي منهنجا  ،اي بادشاھه :پر اليشع ،
جيڪو نبي اسرائيل ۾ آھي  ،بني اسرائيل جي بادشاھ کي اھي ڳالھيون
ِ
الھاء.
ٻڌائي  ،جيڪو تو پنھنجي بستري واري ڪمري ۾ ٿو ڳ
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صفحو 4

۽ اھو چيو ته  ،وڃو ۽ جاسوسي ڪريو جتي ھو آھي  ،ته مون کي موڪليو
۽ کيس کڻي وڃ ۽ کيس ٻڌايو ويو  ،چوڻ لڳو  ،هو  ،هو دوتن ۾ آهي.
تنھنڪري ھن کي گھوڙا ۽ رتون ۽ وڏو لشڪر موڪليائين ۽ اھي رات جو آيا
۽ شھر کي گھرايو
۽ جڏھن خدا جو خادم خلوص اٿي بيٺو ھو ۽ ھليو ويو  ،اوچتو  ،ھڪڙي
ميزبان گھوڙن ۽ رتھ سان ٻنهي کي گھيرو ڪيو .۽ هن جي ٻانهن هن کي
چيو  ،افسوس  ،منھنجا آقا! اسان ڪيئن ڪنداسين؟
۽ هن جواب ڏنو  ،ڊنه :ڇاڪاڻ ته جيڪي اسان سان گڏ آهن  ،اهي وڌيڪ
آهن جيڪي ساڻن گڏ آهن.
۽ اليشع دعا ڪئي ۽ چيو  ،خداوند  ،مان دعا ٿو ڪريان  ،هن جون اکيون
کوليون  ،ته هو ڏسي سگهي .۽ خداوند جوان جون اکيون کوليون .۽ هن
ڏٺو :۽  ،اوچتو  ،جبل اليشع جي چوڌاري گهوڙن ۽ رت جي باهه جا گهرا هئا.
مرقس ( 8:1عيسي)( جي طرف )، 1st
عيسيپنھنجن شاگردن کي پاڻ ڏانھن سڏيو ،
ٰ
مرقس 52 - 10:46

.5
46

47

48

49

50

۽ اھي جريڪو ڏانھن آيا  ،۽ جئين جريڪو کان ھو پنھنجي شاگردن ۽
ماڻھن جي ھڪڙي وڏي تعداد سان گڏ  ،اندم برٽيمس  ،تيموس جو پٽ ،
رستي تي ويھڻ واري وٽان ويٺو.
عيسيناصري آھي  ،تڏھن ان کي پڪارڻ لڳو  ،۽
۽ جڏھن اھو ٻڌو تہ اھو
ٰ
چيائين  ،عيسي  ،تون دائود جو پٽ  ،مون تي رحم ڪر.
۽ ڪيترن ئي مٿس الزام عائد ڪيو ته ھو پنھنجو امن قائم رکن پر ھن
وڌيڪ وڏي واڪي ڪئي  ،اي دائود جو پٽ  ،مون تي رحم ڪريو.
ھوء
۽ عيسي اڃا بيٺو  ،۽ حڪم ڪرڻ جو حڪم ڪيائين ۽ انھن انڌا ماڻ
َ
کي سڏ ڪيو  ،کيس چيو تہ ”سٺا رھو! هي تو کي سڏي ٿو.
۽ اھو  ،پنھنجي لباس کي اڇالئي  ،گالب ۽ عيسي جي اڳيان آيو.
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52

صفحو 5

عيسيجواب ڏنو ۽ چيو تہ ”تون ڇا ٿو چاھين تہ آء اوھان سان ڪريان؟
۽
ٰ
انڌي شخص هن کي چيو اي خداوند  ،ته آئون پنهنجي اکين کي موٽائي
سگهان.
عيسيهن کي چيو تہ پنھنجو وڃ! توهان جي ايمان توهان کي سو بڻائي
۽
ٰ
ڇڏيو آهي .۽ فورا هن کي پنهنجو نظر ملي ويو ،۽ يسوع جي رستي ۾
پيروي ڪيو.
متي 5:48

.6
48

ُ
پيءجيڪو آسمان ۾ آھي ،
تنھنڪري تون مڪمل ٿيو  ،جئين توھان جو
مڪمل آھي.
 2ڪورٿينس 18 - 16 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،4:1

.7
1

3

4

6

8

9

ان ڪري  ،اسان کي اها وزارت مليل آهي  ،جئين اسان کي رحم ملي ويو
آهي  ،اسان کي چڪ ناهي لڳندي ؛
پر جيڪڏھن اسان جو انجيل لڪايو وڃي  ،اھو لڪايو وڃي ٿو جيڪو گم
ٿي وڃي
جن ۾ هن دنيا جا خدا انهن جي ذهنن کي انڌو ڪري ڇڏيو آهي جيڪي نه
مڃن ٿا  ،نه ته مسيح جي شاندار انجيل جو نور  ،جيڪو خدا جي تصوير
آهي  ،انهن کي چمڪائين.
خدا جو  ،جيڪو اونداهي کان ٻاهر روشن ڪرڻ جو حڪم ڏئي ٿو  ،اسان
جي دلين ۾ روشن ٿيو آهي  ،خدا جي جالل جي علم کي روشن ڪرڻ جي
ِ
عيسيمسيح جي مقابلي ۾.
الءحضرت
ٰ
اسان ھر طرف پريشاني آھيون  ،اڃان پريشاني ناھي ؛ اسان پريشان
آهيون  ،پر نااميد نه آهيون؛
ظلم ڪيو  ،پر نه مڙيو ويو ؛ هيٺ اڇاليو  ،پر تباهه نه ڪيو ويو ؛
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صفحو 6

ڪن سببن جي ڪري اسان بيچارا نٿا ڪريون ؛ پر اسان جو ظاهري انسان
ته خراب آهي پر ان جي اندر جي انسان کي ڏينهون ڏينهن تجديد ٿئي ٿي.
الء ،اسان ِ
الء ،جيڪو آهي  ،پر هڪ لمحي ِ
اسان جي نور جي تڪليف ِ
الء
جالل جي وڌيڪ  ،دائمي ۽ وزن وارو ڪم ڪري ٿو.
جڏهن ته جيڪي شين کي اسان ڏٺو ويو آهي انهن جي نظر سان نه ٿا
ڏسون  ،پر نظر نه اچڻ واريون شيون آهن :پر جيڪي شيون نه ڏٺيون
ويون آھن سي دائمي آھن.
افسيون ( 2:10اسان آهيون)

.8
10

عيسي۾ سٺن ڪمن ِ
الءپيدا ڪيا
… اسان هن جي مهانگائي آهي  ،مسيح
ٰ
ويا آهن  ،جن کي خدا پهرين مقرر ڪيو آهي ته اسان انهن ۾ هلون.

سائنس ۽ صحت
( 472:24 .1سڀ) 25 -
سموري حقيقت خدا ۽ سندس تخليق ۾ آهي  ،همٿ ۽ دائمي.
27 - 478:24 .2
شروع کان آخر تائين  ،جيڪو به فاني طور تي مادي انساني عقيدن تي
شيء جو ناهي .اها صرف حقيقي آهي جيڪا خدا
مشتمل آهي ۽ ڪنهن به
َ
جي عڪاسي ڪري ٿي.
30 - 14:25 .3
مڪمل طور تي مادي زندگي جي عقيدي ۽ خواب کان الڳ  ،زندگي خدا
آهي  ،روحاني سمجھ کي ظاهر ڪرڻ ۽ سموري زمين تي انسان جي تسلط
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
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صفحو 7

جو شعور آهي .اها سمجھ غلطي کي ڪي ٿي ۽ بيمار کي شفا ڏي ٿي  ،۽ ان
سان تون ڳالهائي سگهين ٿو “جيئن هڪ اختيار”.
 13 - 321:6 .4اڳيون صفحو
عبراني قانون ساز  ،تقرير جي سست  ،ماڻهن کي اهو سمجهڻ جي نااميد ٿي
رهيو آهي ته هن کي ڇا ظاهر ڪيو وڃي .جڏهن  ،دانش جي اڳواڻي ۾  ،هن جي
چھٽي کيٽيل ڏٺو  ،هن ڏٺو ته هو هڪ سانپ بڻجي ويو  ،موسي هن کان اڳ فرار
ِ
موسيجو
پوء
ٿي ويو .پر عقلمند ھن کي موھي ڏنو ۽ سانگ کي سنڀالڻ لڳو  ،۽
ٰ
خوف رھي ويو .انهي واقعي ۾ سائنس جي حقيقت ظاهر ڪئي وئي .مٽي
ڏيکاريو ويو صرف هڪ عقيدو .ناگ  ،بڇڙو  ،دانش جي حڪمراني جي تحت ،
خدائي سائنس کي سمجھڻ ذريعي تباهه ٿي ويو  ،۽ اهو ثبوت هڪ عملي هو
جنهن تي جهڪڻ لڳو .موسى جي برميت هن کي پريشان ڪرڻ جي طاقت
وڃائي ڇڏي  ،جڏهن هن اهو معلوم ڪيو ته جيڪو هن ظاهري طور تي ڏٺو هو
واقعي هو پر فاني عقيدي جو هڪ مرحلو.
اهو سائنسي طور تي پيش ڪيو ويو ته ڪوڙ ڪو فاني ذهن جي تخليق هو ۽ نه
موسيپهريون ڀيرو پنهنجو پيٽ ۾ وڌو ۽ ان کي
ڪنهن مادي جي حالت  ،جڏهن
ٰ
خوفناڪ بيماري سان برف وانگر اڇو اڇو ڪيو ۽ في الحال پنهنجو هٿ پنهنجي
قدرتي حالت ڏانهن بحال ڪيو .ساڳيو سادو عمل .خدا االئي سائنس جي ثبوت
موسىجي خوف کي گهٽائي ڇڏيو هو  ،۽ باطني آواز هن ڏانهن هللا جو
سان خدا
ٰ
آواز بڻجي ويو  ،جنهن چيو” :اهو واقع ٿيندو  ،جيڪڏهن اهي توهان کي نه
مڃيندا  ،نه ئي پهرين جي آواز کي ُٻڌي نشاني  ،ته اهي بعد ۾ داخل ٿيندڙ نشاني
عيسيجي نشاندهي
جي آواز کي مڃيندا " .۽ اهو ايندڙ صدين ۾ ٿيو  ،جڏهن
ٰ
ٿيڻ جي سائنس ڏيکاري وئي  ،جنهن پنهنجي شاگردن کي پاڻي کي شراب ۾
تبديل ڪري ذهن جي طاقت ڏيکاري  ،۽ کين سيکاريو ته سانپ کي غيرمحسوس
ڪرڻ  ،بيمارن کي شفا ڏيڻ ۽ برائين کي ڪڻ دماغ جي عظمت جي ثبوت ۾.
جڏهن سمجھڻ هڪ مادي کان روحاني بنيادن تي زندگي ۽ انٽيليجنس جا نقطا
يرائي وڃي ٿو  ،اسان زندگي جي حقيقت حاصل ڪنداسين  ،احساس تي روح
جو ڪنٽرول  ،۽ اسان يسوحيت  ،يا سچائي کي  ،ان جي خدائي اصول ۾
محسوس ڪنداسين .هم آهنگي ۽ الزوال انسان کي حاصل ڪرڻ ۽ هن جي
صالحيتن کي ظاهر ڪرڻ کان پهريان الزمي ڪالئي ٿيڻ گهرجي .اهو انتهائي اهم
آهي ـ خدائي سائنس جي اها سڃاڻپ سامهون اچڻ کان پهريان بي انتها ڪم کي
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الء -پنهنجي سوچن کي الهامي اصول جي طرف موڙڻ ِ
ڏسڻ جي ِ
الء ،اهو ته
مڪمل عقيدو پنهنجي غلطين کي ختم ڪرڻ جي ِ
الءتيار ٿي سگھي.
22 - 347:12 .5
تنقيد ڪندڙن کي اهو سمجهڻ گهرجي ته نام نہاد فساد انسان جي حقيقت نه
ِ
پوءاهي مسيح جي اچڻ جا نشان ڏسندا .مسيح  ،خدا جو روحاني يا
آهي.
حقيقي خيال وانگر  ،هاڻي آڳاٽي وانگر اچي ٿو  ،غريبن کي خوشخبري ڏياري ،
بيمارن کي شفا بخشڻ  ،۽ برائين کي ڪي رهيو آهي .ڇا اها غلطي آهي جيڪا
عيسائيت جي هڪ الزمي عنصر کي بحال ڪري رهي آهي  ،يعني  ،شيطاني ،
الهامي عالج؟ نه؛ اها عيسائيت جي سائنس آهي جيڪا ان کي بحال ڪندي
آهي  ،۽ اونداهي ۾ چمڪندي روشني آهي  ،جنهن کي اونداهي سمجهي نه
هوندي آهي.
19 - 302:3 .6
مادي جسم ۽ دماغ عارضي آهن  ،پر اصل انسان روحاني ۽ ابدي آهي .حقيقي
ھوء جي سڃاڻپ گم نه ٿيندي آھي  ،پر ھن تشريح جي ذريعي ملندي آھي؛
ماڻ
َ
وجود ۽ سي سڃاڻپ جي شعوري المحدود ِ
الءان کي واضح ڪيو ويو آهي ۽
اڻ کٽ رهي ٿو .اهو ناممڪن آهي ته انسان کي وڃائي ٿو جيڪو حقيقي آهي ،
جڏهن خدا سڀني ۽ هميشه جي آهي .اهو تصور ته ذهن معاملي ۾ آهي  ،۽
جيڪي نام نهاد خوشيون ۽ تڪليفون  ،پيدائش  ،گناهه  ،بيمار ۽ مادي جو موت
آهن  ،اهي اصل آهن  ،هڪ مرداني عقيدو آهي .۽ اهو ايمان سڀني ِ
الءآهي
جيڪو ڪڏهن به گم ٿيندو.
انسان جي تعريف جاري رکندي  ،اسان کي ياد ڏياريندڙ همراهه ۽ فاني انسان
هميشه ِ
الءموجود رهي ٿو  ،۽ هميشه زندگي جي مادي فهم  ،مادي ۽ ذهانت
کان مٿانهون ۽ مٿانهون آهي .هي بيان حقيقت تي مبني آهي  ،فيبل نه.
32 - 15 :248 .7
انسان جي ذهن کان اڳ ڪهڙو نمونو آهي؟ ڇا اهو نامڪمل  ،خوشي  ،ڏک  ،گناهه
 ،مصيبت آهي؟ ڇا توهان مارئي ماڊل قبول ڪيو آهي؟ ڇا توهان ان کي ٻيهر
ِ
پوءتون وحشي مجسما ۽ خوفناڪ شڪلين ذريعي
پيدا ڪري رهيا آهيو؟
توهان جي ڪم ۾ حيران ٿي ويا .ڇا توهان نااهلي ماڊل جي سڀني انسانن کان
نه ٻڌي؟ دنيا توهان جي نظر کان مسلسل جاري آهي .نتيجو اهو آهي ته توهان
انهن ننڙن نمونن جي پيروي ڪرڻ جا پابند آهيو  ،پنهنجي زندگي جو ڪم
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
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محدود ڪيو  ،۽ پنهنجي تجربي ۾ معاملي جي ماڊل جي زاويه واري خاڪي ۽
شڪل اختيار ڪيو.
انهي جو ازالو ڪرڻ ِ
الء ،اسان کي الزمي طور تي اڳي پنهنجي نظر صحيح
ِ
پوءرستي تي هلڻو پوندو .اسان کي الزمي
طرف ڏانهن رخ ڪرڻ گهرجي  ،۽
طور تي سوچن ۾ مڪمل نمونا بڻائڻ گهرجن ۽ انهن کي لڳاتار ڏسڻ گهرجي  ،يا
اسان انهن کي عظيم ۽ عظيم زندگي ۾ ڪڏهن به پرواه نه ڪنداسين .بي لوث ،
نيڪي  ،رحم  ،انصاف  ،صحت  ،تقدس  ،پيار ـ جنت جي بادشاهت ـ اسان جي
اندر حڪومت ڪريو  ،۽ آخرڪار انهن جي گم ٿيڻ تائين گناهه  ،بيماري ۽ موت
گهٽجي ويندا.
22 - 353:16 .8
ِ
سواء ،ڪجھ
سڀئي اصل ابدي آهي .ڪمال حقيقت کي لڪائي ٿو .ڪمال کان
به مڪمل طور تي حقيقي نه آهي .سڀ شيون غائب ٿي وينديون  ،جيستائين
ڪمال ظاهر نه ٿيندو ۽ حقيقت تائين پهچي ويندو .اسان کي الزمي طور
شيء کي مڃڻ
سڀني ڳالهين تي توجهه ڏيڻ گهرجي .اسان کي توڪلي جي
َ
جي ل ِ
اءجاري نه رکڻ گهرجي  ،پر اسان کي ان ۾ سڀني عقيدن کي اڻڻ گهرجي
۽ عقلمند هجڻ گهرجي.
21 - 259:11 .9
سائنسي وجود ۽ خدا جي شفا جي فهم بابت مسيح سمجهڻ هڪ ڪامل اصول
۽ خيال شامل آهي  -ڪامل خدا ۽ ڪامل انسان  - ،خيال ۽ نمائش جي بنياد
جي طور تي.
جيڪڏهن انسان هڪ ڀيرو ڪامل هو پر هاڻي پنهنجو ڪمال وڃائي چڪو
آهي  ،ته انسانن ۾ خدا جي عڪاسي واري عڪس ڪڏهن به نه ڏٺو آهي .گم ٿيل
عڪس  ،تصوير نه آهي .خدائي ظاهر ۾ اصل مثال وڃائي نٿي سگهجي .انهي
ُ
پيء
کي سمجهي  ،يسوع چيو” :تون بيحد پورو ٿيندين  ،جيئن ته تنهنجو
جيڪو جنت ۾ آهي  ،مڪمل آهي“.
( 25 - 407:24 .10جي طرف سوچون)
توهان جي خيالن ۾ ڀرپور نموني موجود رهڻ ڏيو.
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ڏينهن جو فرض

ميري باڪسر ايڊدي طرفان
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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.
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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_____________________
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