 2مئي  ، 2021آچر الءِ بائيبل سبق
ِ
الء سزا
موضوع – ھميشه جي

صفحو 1

آچر ،مئي .2021 ، 2
ء سزا
مضمون — ھميشه جي ال ِ
گول ڊن جو متن :يسعياه 1 :43
"پر ھاڻي اي خداوند فرمائي ٿو  ،اي يعقوب ۽ اوھان کي پيدا ڪرڻ وارو آھي
 ،اي اس رائي ل  ،خ و ف نه ڪريو :ڇاالءِجو مون توکي سرخرو ڪيو آھي  ،مون
توکي تنھنجي نالي سان سڏيو .تون منهنجو آهين".

جوابدار پڙهڻ:
37

38

39

لوقا 48-44 ، 39-37 :7

۽  ،ڏسو  ،ش ه ر ۾  ،ه ڪ عورت  ،جيڪا ه ڪ گنهگار هئي  ،جڏهن هن ک ي
خبر پئي ته يسوع فريسي جي گهر ۾ گوشت تي ويٺو آ ه ي  ،م ر ہ#م ج ي ه ڪ
عليبستر باڪس کڻي آيو آهي ،
۽ روئندي سندس پويان پنھنجي پيرن تي بيھي رھيو  ،۽ پنھنجن ڳوڙھن
سان پنھنجن پيرن کي ڌوئڻ لڳو  ،۽ انھن کي پنھنجي مٿي جي وارن
سان مسح ڪيائين  ،۽ پنھنجا پير چمي ڏنائين  ،۽ انھن کي عطر سان مسح
ڪيائين.
هاڻي جڏهن فريسي جيڪو ان کي روڪيو هو ان کي ڏسي ورتو  ،هن
پنهنجي اندر پاڻ ۾ ڳالهايو ،چيو هي شخص  ،جيڪڏهن هو نبي هو ،اڻي ها
ته اهو ڪير آهي ۽ عورت جو ڪه ڙو طريقو آهي جيڪو هن ک ي ڇڪي ٿو:
ڇاڪاڻ ته ه و ه ڪ گنهگار 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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

 25اپريل  ، 2021آچر الءِ بائيبل سبق
ِ
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45
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47

48

صفحو 2

۽ اھو عورت ڏانهن روانو ٿيو  ،۽شمعون کي چيو  ،ڇا تون ھن عورت کي ڏسين
ٿو؟ مان تنهنجي گهر ۾ داخل ٿيس  ،تون مون کي منهنجي پيرن الءِ
پاڻي نه ڏنائين  ،پر هن منهنجي پيرن کي آنسو سان ڌوئي  ،۽ پنهنجي سر جي
وارن سان صاف ڪري ڇڏيو آهي.
تو مون کي ڪو چمي ناهي ڏني  ،پر هن عورت جي اچڻ کان وٺي منهنجي
پيرن کي چمي ڏيڻ ڇڏي ڏنو.
تيل سان منھنجو مٿو تون مسح ناھي ڪيو  ،پر ھن عورت منھنجا
پير منھي َء منھن سان ساڙيا آھن.
تنھنڪري آء اوھان کي چوان ٿو  ،ھن جا گناھہ جيڪي گھڻا آھن ،
معاف ڪيا ويا .ڇاڪاڻ ته ه ن س ا ن پيار تما م گ ه ڻو آهي :پر جن
ک#ي گ ه ٽ معاف ڪيو وڃي  ،اهو ننڙو پيار ڪري ٿو.
۽ هن کيس چيو  ،توهان جا گناهه معاف ڪيا ويا.

سبق جو خطبو
بائبل
يرمياه 3 :31

.1
3

پراو ظاهر ٿيو  ،چڻڳو لو  ،هائو  ،مون توکي هميشه هڪ دائمي
خداوند مو ک نڻ ي
محبت سان پيار ڪيو آهي.
جوئل 27 ، 25 ، 13 ، 12 :2

.2
12

تنھنڪري ھاڻي پڻ  ،خداوند فرمائي ٿو  ،تو کي سي دل سان ۽ روزو ۽ روئڻ ۽
ماتم ڪرڻ سان مون ڏانھن اچو.

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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صفحو 3

ڙ اپا نه ورايو ۽ خداوند پنھنجي خدا ڏانھن
۽ پنھنجي دل کي ۽ پنھ نج ڪ
رجوع ڪيو  ،ڇاالءِ جو ھو رحمدل ۽ رحيم آھي  ،غصي ۾ سست ۽ ڏاو رحم ڪندڙ ،
يس بدار کان توبه ڪري.
۽ کڪ
۽ توکي بحال ڪندس سالن کي جيڪي لوڪل کائيندو آهي  ،قشر ۽ ڪيٽي
ماريندڙ ۽ ڇوليندڙ وارَ  ،منهنجو عظيم لشڪر جيڪو مون تنهنجي وچ ۾ موڪليو آهي.

۽ توھان اڻيندؤ ته مان اسرائيل #جي وچ ۾ آھيان  ،۽ مان خداوند توھان جو
آھيان  ،۽ ٻيو ڪو نہ :۽ منھنجو ماڻھو ڪڏهن به شرمسار نه ٿيندو.
يسعياه 25 :43

.3
25

.4
14

مان  ،پڻ  ،آئون اھو آھيان جيڪو منھنجي خاطر پنھنجن سرشمن کي خ
ڪري ٿو ۽ اوھان جا گناھ ياد نہ ڪندو.
لوقا ( 14 :4عيسى) (جي طرف):
عيسى روح جي طاقت ۾ گليل ۾ واپس آيو:
لوقا ( 7 ، 6-4 ، 1 :5۽ ڀريل) ( 10 ، 8 ،۽ عيسى) 32-29 ، 27 ،

.5
1

4

5

6

۽ اھو اھو ٿيو تہ جيئن ماڻھن خدا جو ڪالم ٻڌڻ الءِ مٿس زور وڌو ته ھو گنيسرٽ
جي ن جي ڀرسان بيٺو ،
ها ڻKي جڏهن هو ڳKالهائڻ ڇڏي چ ڪKو هو  ،هن چيو شمعون
کي  ،گهيرو ۾ ڪي ڇڏيو  ،۽ مسودي جي الءِ پنهنجا نيڙا ڇڏي
ڏنا.
۽ شمعون کيس جواب ڏيندي چيو  ،استاد  ،اسان سي رات محنت ڪئي
آھي  ،۽ ڪجھ به ڪي چڪو آھيس.
جهن اهي اهو ڏيو ،
۽جڏ
نيٽ برڪ.

ڪهوو مي ڏ شاملڙڪيو :۽انهن جو
اهي من ج و ڇ
ڪ

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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صفحو 4

… ۽ٻنهي جهازن کي گهرايو  ،جنهن ڪري اهي گهمڻ
شروع ڪيا.
گون تي ويھي رھيو ،
ي جڏ ي
شمعون پطرس کي ڏٺو جڏھن ھو
عيسي ٰ
ِ
ڇالاءجو مان گنھگار ماڻھو آھيان  ،خداوند.
چوڻ لڳو  ،مون کان جدا ٿيو ؛
ي شمعون کي چيو تہ ڊو نه ؛ هن وقت کان توهان ماڻهن کي پڪڙي
۽
عيسي ٰ
وٺو.
اھي شيون ھلي رھيون  ،۽ ھو ڏسي رھيو  ،جنھن تي ھڪ قومپرست
رھيو  ،جنھن جو نالو الوي ھو  ،رواج جي وصولي تي ويھي رھيو.
۽ ليويءَ انھيءَ کي پنھنجي گھر ۾ بھترين دعوت ڏني ۽ اتي ماڻھن جي
گجايڻٿي ۽ٻين سان گڏ رھيو.
ھوڙيڏ و ڏي
ڪ
ھ ڪڙي

ڙڪ ف گا ھيا  ،چڻڳو لو ” ،اوھين
 30پر انھن جا شريعت ۽ فريسي شاگرد جي خال
ڇو ٿا کائيندا ۽ پيئندا ڇا ماڻھن سان ۽ گنھگار؟
31

32

عيسي انھن کي چيو تہ اھي آھن جن کي پوري طبيب جي ضرورت نہ
۽
ٰ
آھي .پر اهي بيمار آهن.
ڪ ء نييءَ کي  ،پر گنهگار کي توبه ڪرڻ الءِ نه آيو آهيان
آ
لوقا ( 7 ، 1 :15خوشي) ( 25 ، 22-11 ،جي طرف32-28 ، ):

.6
1

7

11

12

13

سنيڀ مسن ۽گنهگارن جي ويجهو آيو.
ڻ ِ ڙ
پوءِ کيس ٻائ ڌ الء
… جنت ۾ هڪ ئي گنهگار مٿان خوشي ٿي ويندي  ،جيڪو توبه ڪري  ،ننن ۽
ان ويڪ انسانن تي  ،جن کي توبه جي ضرورت ناهي.
ڻن ک ڌ
۽اھو چيو" ،ھڪڙي خاص ماڻھو کي ٻه پٽ هئا:
۽ انهن مان نن و پنهنجي پيء کي چيو  ،ابا  ،مون کي ڏيو انهن سامان جو
ٺٿيو .۽ هن انهن کي پنهنجي رهڻ الءِ ورهايو.
وجيي مون هي ڪ
حص ڪ
۽ ڪيترائي ڏينهن بعد نن و پٽ سڀني سان گڏ نه ويو  ،۽ پنهنجي سفر کي هڪ
پري ملڪ ۾ وٺي ويو  ،۽ اتي هن جو مال فساد واري زندگين سان ضايع ٿي 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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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14

15

16

17

صفحو 5

۽ جڏھ ن ھو سڀ گذاريا  ،تڏھن اتي ئي سخت زلزلي آئي .۽ هو گهربل ٿKيڻ شروع
ڪيو.
۽ هو ويو ۽ پاڻ کي ان ملڪ جي هڪ شهري ۾ شامل ٿي ويو؛ ۽ هن کي سوائن کي
کارائڻ الءِ پنهنجي شعبن ۾ موڪليو.
۽ هو چاهيندو هو ته پنهنجو پی ٹ 7مڙسن سان ڀريندو هو ته سوائن ک7ائيندو هو :۽
ڪوبه ماڻهو هن ڏانهن نه ويو.
پيءجي خدمت ۾
۽ جڏھن ھو پنھنجو پاڻ آيو تڏھن چيائين ” ،منھنجي
ُ
ڀرتي ٿيل ٻانھن الءِ ڪيتري ماني آھي ۽ ماني کپي  ،۽ مون کي بک سان
مرندي آھي!

 18آئون اٿي ۽ پنھنجي پيءُ ڏانھن ويندس ۽ کيس چوندس  ،پيءَ  ،مون گناھ ڪيو
ھي آسمان جي خالف  ،۽ اوھان کان اڳ ،
آھ
19

20

مانويڪ پنھنجي الئق پٽ ھجڻ جي الئق نھ آھيان :مون کي
۽ ڌ
ڪ ل نور طور بنايو.
ي يي
پنھ نج ھٺ
هو اا تائين هڪ چي
ھ ٿاواي  ،۽ پنھنجي پيء ڏانھن آيو .پڏ رجهن ڃ
۽۽ا
پري هو  ،هن جي پيءُ هن کي ڏٺو  ،۽ شفقت ڪئي  ،۽ ڊوڙيو  ،۽ ڳچيء تي
گريو  ،۽ هن کي چمييو.

 21۽ پٽ کيس چيو  ،پيءُ  ،مون گناھ ڪيو آھي جنت ۽ اوھان جي نظر ۾  ،۽ آالئق
نہ آھيان تھ توھان جو پٽ سڏيو ويندو.
22

25

28

پر پيءُ پنھنجائين پنھنجن ٻانھن کي چيو  ،بھترين چادر کڻي
اچ  ،۽ ان تي رک! ۽ سندس هٿ تي انگوٽ رکيا ۽ پيرن تي جوتا:
هاڻي سندس وڏو پٽ ميدان ۾ هو:

۽ اھو ڪKا#وڙجي ويو  ،۽ اندر نه ھليو :تنھن ڪKر#ي #ھو پنھنجي پي ُء کي ٻاھ
ڪ ،يائين  ،۽ھن کي مشغول ڪيو.
ڪ

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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صفحو 6

۽ هن جواب ڏنو پنهنجي پيءُ ک7ي چيو  ،بي لو  ،مانَ ڪيترائي سال تنهنجي
خدمت ڪندو آهيان  ،۽ نه ئي ڪنهن وقت تي تنهنجي حڪم جو منهنجي خالف
نه ميو  ،ته آئون
ي اا توهان مون کي ڪڏهن به هڪ ٻار ڃ
ورزي ڪئي آه :۽ڃ
پنهنجي دوستن سان خوشامد ڪري سگهان:
پر جيئن ئي ھي فرزند آيو  ،جنھن پنھنجن زندگين کي ڪنايو آھي  ،تڏھن
جيسا بچھڙ کي ماريو آھي.
توھان ان ڻڀ
ڪ ،جيو ڪجهه مون
۽ هن کيس چيو  ،پٽ  ،تون هميشه مون سان گڏ آهين ۽
وٽ آهي اهو تنهنجو آهي.
اھو ملڻ ويو تہ اسان کي خوش ٿيڻ گھرجي  ،۽ خوش ٿيڻ گھرجي  ،ڇاالءِ جو
ھن جو ڀاءُ مري ويو ھو  ،۽ وري جيئرو آھي .۽ گم ٿي ويو هو  ،۽ مليو آهي.
زبور ( 176 :119جي طرف)1 :

.7
176

مان گم ٿيل رن وانگر ڀلجي چڪو آهيان.
زبور ( 5 :25جي طرف ؛) 8-6 ،

.8
5

6

7

8

ِ
مون کي پنھنجو سچ ٻڌ ِ
االء جو تو ئي منھنجو خ
اء ۽ مون کي پڙھايو  ،ڇ
جو نجات ڏيندڙ آھي.
اي ياد رک و  ،اي خداوند  ،توهان جا مهربان رحمت ۽ پنهنجيون مهربانيون .اهي
هميشه پراڻي زماني جا آهن.
منهنجي جوانيءَ جي گناهن ۽ نه منهنجي حدن کي ياد ڪيو :پنهنجي
پنهنجي نيي جي الءِ  ،اي
ڪ
رحمت مطابق مون کي ياد ڪيو مون کي
خداوند.
سٺو ۽ انصاف وارو خداوند آهي :تنهن ڪري هو گارين کي رستو ۾ سيکاري ڇڏيندو

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

 2مئي  ، 2021آچر الءِ بائيبل سبق
ِ
الء سزا
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صفحو 7

يسعياه 9-7 :55

.9
7

8

9

.10
21

22

۽ بڇڙا ماڻھو پنھنجي طريقي کي ڇڏي ڏيو  ،۽ ظالم ماڻھو پنھنجي خيالات.
۽ کيس خداوند ڏانھن موٽڻ ڏيو ۽ اھو ان تي رحم ڪندو .۽ اسان جي خدا الءِ ،
ڇاڪاڻ ته هو وڏي معاف ڪري ڇڏيندو.
ڇ و تھ منھنجا خيال نہ تنھنجا خيال آھن  ،۽ نہ توھان جا طريقا منھنجا طريقا ،
خداوند فرمائي ٿو.
ھ ،ڪتن نري توھان جا طريقا بہ اوھان
ڇاالءِ جو آسمان زمين ک انڌوڪ يھ آن
اعلي آھن  ،۽ منھنجا خيال توھان جي سوچن کان وڌيڪ
جي اندازن کان
ٰ
آھن.
يسعياه ( 21 :44من) (جي طرف ؛) 22 ،
مون توکي ٺاهي ڇڏيو ؛
مون کي ڪٺو ڪيو ويو آھي ھڪڙي موتي بادل وانگر  ،توھان جون حدون ۽ ،
ڪي ااڻ ته مون توکي سرخرو
بادل وانگر  ،توھان جا گناھ :موھڏن انٽ ن مو .ڇ
ڪيو آهي.

سائنس ۽ صحت
35:30 .1
محبت جو ڊزائن آهي گنھگار کي سڌارڻ
11-22 ، 3-5 :6 .2

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

 25اپريل  ، 2021آچر الءِ بائيبل سبق
ِ
کانپوء امتحان
موضوع – موت

صفحو 8

حامبائي ٿو .مرد معاف ڪري سگھن ٿا  ،پر اهو
ڪح ڻ
االئي محبت انسان کي صحي ۽
ديوي اصول اڪيلو ئي گنهگار کي سڌاري ٿو.

گناهه جو نتيجو نڪرڻ  ،گناهه کي تباهه ڪرڻ جو ذريعو آهي .گناهن ج
سمجهوتي خوشي ان جي برابر برابر درد کان آگاهه ڪندو  ،جيستائين مادي زندگي ۽
ِ
الء  ،وجود جي ہمت ال
گناهه تي ايمان تباهه ٿي ويندو جنت تائين پهچڻ جي
آهي  ،اسان کي ٿيڻ جي خدائي اصول کي سمجهڻ گهرجي.

ٿڇ ا پونڌ ،ويڪ نه ڏسي سگھون ٿا ،
"خداپيار آهي ".ان ک اڌنويڪ اسين ن ه
پري نه وڃي سگھون .فرض ڪرڻ ته خدا گناهن کي معاف ڪري ٿو يا سزا ڏئي ٿو
جئين هن جي رحمت ڳولهي وڃي يا اڻ گهريو هجي  ،محبت کي غلط سم
ڪم ڪرڻ الءِ دعا کي حفاظت والڻوبائڻ آهي.
( 11 ، 1-7 :362 .3هي) 12-

اKهKو KKلKوKقKا KجKي  KخKوKشKخKبKرKي KKجKي  KسKتKيKن KبKاKب K۾ الKڳKاKپKيKل KآKهKي KKتKه KيKسKوKع  KهKڪ KڀKيرKي KهKڪ
فريسي جو معزز مهمان هو  ،نالي شمعون  ،جيتوڻيڪ هو شمعون جي شاگرد وانگر بلڪل
ناياب ه و  .جڏ 7ه ن ا ه ي گ و ش ت تي ه ئ ا  ،ه ڪ 77غير م ع م و ل ي واق ع و واق ع ٿ7ي و
اورينٽل فيشن جي منظر کي مداخلت ڪرڻ” .اجنبي عورت“ اندر آئي هئي… اه
ي جي ويجهو آئي.
انوي آئي هئي)
عورت (مريم ميگديني  ،جيئن ک ٺ
عيسي ٰ
( 21 ، 8-15 :363 .4۽) 31-

ڇا عيسي عورت کKي رد ڪيو؟ ڇا هن پنهنجي عتاب کKي رد ڪري ڇڏيو؟ نه! هن
انهي ک7ي شفقت سان ڏٺو .۽ نه ئي اهو سڀ ڪجهه هو .اهو اڻڻ هو ته هن جي
چوڌاري انهن جي دلين ۾  ،خاص طور تي سندس ميزبان اهو چئي
ر ه ي ا آ ه ن  -ته ا ه ي ح ي را ن ٿKي ر ه ي ا آه ن ته  ،نبي ه ج ڻ KKڪKري ع ظ ي م م رتبا ن ڪKن ه ن
عورت جي غير اخالقي حيثيت کي نه سڃاڻيو ۽ هن کي رخصت
ڪري ڇڏيو  - ،اهواڻيندي ،عيسى انهن کي جھڑيو مختصر ڪهاڻي
يا تمثيل سان … .۽ گھر تائيڀنسني کي سبق پهچايو  ،انهي
عورت جي اڳيان قابل تقرير اعالن سان ” ،توهان جا گناهه معاف
ڪيا ويا“.

آخر هن پنهنجو قرض الوهي محبت تي مختصر ڇو ڪيو؟ ڇا هن توبہ ڪئي هئي ۽
سڌارو ڪيو هو  ،۽ ڇا هن جي بصيرت هن بي انتها اخالقي بغاوت جو پتو لڳايو هو؟
هن پنهنجن تيلن کي پنهنجن تيلن سان ڌوئڻ کان اڳ روانو ڪيو .ٻين دليلن جي
موجودگي ۾  ،ڇا هن جو غم هن جي توبه  ،اصالح ۽ دانائي جي واڌاري جي توقع
کي گوارا ڪري رهيو هو؟
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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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8-12 :364 .5
جي ممان نوازي يا ميگدلن جي قصور کي ڪهڙي
اهڙي غيرمحسوسه محبت  ،فريسي ہ
وڌيڪ خراج تحسين پيش ڪيو ويو؟ هن سوال يسوع پاڻ کي صداقت جي مالمت
ڪندي ۽ توبهه جي رد ڪرڻ جو اعالن ڪيو.
( 4 :473 .6سچ) 7-
سچ  ،خدا  ،غلطي جو پيء ناهي .گناهن  ،بيماري ۽ موت کي غلطي جو اثر قرار ڏنو
ڃووي .مسيح گناهن جي عقيدي کي تباهه ڪرڻ جي الءِ آيو هو.
( 9 :497 .7اسين) 12-

اسان خدا جي معافي جا ڏوهه قبول ڪندا آهيون گناهه جي تباهي ۽ روحا
ڪجيجيا برائي کي ٻاهر ڪندي آهي .پر اهو يقين تي گناهه جي سزا آهي جيستائين اهو
عقيدو قائم رهي ٿو.
( 9-13 ، 1-7 :327 .8جي طرف)2 :

اصالح اهو سمجھڻ سان ٿئي ٿو ته برائي ۾ رهڻ واري خوشي نه هوندي آهي  ،۽ پڻ
سائنس جي مطابق ني#ڪKي #جو جذبو حاصل ڪKن#د#ي #آهي  ،جي#ڪKا #امر جي حقيق
نه تليف  ،بھوت يا شوق  ،وجود يا معامل ۾يڏ ،جهن ته خدائي
ڪري ٿي ته نه خوشي  ،ڪ
دماغ ڪري ٿو ۽ ڇا سگھي ٿو تباهه ڪري ٿو غلط عقيدو جي خوشي  ،درد  ،يا خوف ۽
سڀني ڏوهن جي بھوڪن ذھن کي انساني دماغ جو.

اعلي ترين تصور هوندو آهي  ،جيستائين
بڇڙو ڪڏهن ڪڏهن انسان جو حق جو
ٰ
تي ان جي گرفت مضبوط ٿي ويندي آهي .پوءِ هو بدڪاري ۾ خوشي وڃائي ٿو  ،۽ اهو
ب بج ي وين د و آه ي  .گ ن ا ه ن ج ي بدنا م ي ک#ان بچڻ 7ج و رست و آ ه ي
عذاڻ7
هن جو
ختم ڪرڻ .ٻيو ڪو به رستو ناهي.
19-25 :404 .9

اهو قائداعظم  ،جي#ڪKو #گناهه ۾ ڪKا#ب#ه #حقيقي خوشي ناهي  ،عيسائي سائن
الهامي ۾ ه#ڪ Kتمام اهم نقطو آهي .گنهگار کي گناهه جي هن نئين ۽
ڏانهن متوجهه ڏي  ،هن کي ڏيکاريو ته گناهه ڪوئي راضي نه ٿو ڪري  ،۽ ا

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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پنهنجي اخالقي همت کي مضبوط ڪري ٿو ۽ هن جي برائي تي ڀالئي ۽ نيڪي جي
محبت ڪرڻ جي صالحيت وڌائي ٿو.
.10

 1 :405صرف

بنيادي غلطي فاني ذهن آهي.
.11

1-7 :419

ٿڪو لائڻ جي غلطي  ،ہوس ،
ڪي راٽڻوبجي سگه ي.
هڪ اخالقي سوال بيمار جي بحال ۾
حسد  ،انتقام  ،بدانتظامي  ،يا نفرت دائمي يا اڃا به بيماري ۾ عقيدو پيدا ڪري ڇڏيندي.
سڀني قسمن جا نقص هن طرف ڪن ٿا .توهان جو صحيح ڪورس دشمن کي تباهه ڪرڻ
۽ زمين کي خدا  ،زندگي  ،سچائي ۽ محبت ڏانهن ڇڏڻ آهي  ،ياد رکڻ ته خدا
خيال اڪيلو ۽ حقيقي هم آهنگي آهن.
.12

14-29 :322

انسان جي عقل گناهن ۾ ڪا به اطمينان نه لهيڏ ،جهن کان
خدا گناهه کي سزا ڏيڻ جي سزا ڏني آهي .ڪالهه جي بي
هپنازم کي ظاهر ڪKري ڇڏي آهي .شرابي وارو
انصافي اڏ Kينهن جي ماسمرز ٽ K۽م
سوچيندو آهي ته هو شرابي کان لطف اندوز ٿيو  ،۽ توهان شرابي پنهنجي گهرڀاتين
کي ڇڏي نٿا سگهو  ،جيستائين هو َء جو طبعي احساس انگيز کان وڌيڪ ا
کي حاصل نه ڪري .ان کان پوءِ هو پنهنجي پيالي مان ٽي ٿو  ،جٿي وڪندڙ
خوابدار  ،جيڪو مسخ ٿيل احساس جي تڪليفن مان هڪ انبس مان اٿندو
آهي .هڪ انسان جيڪو غلط ڪم ڪرڻ پسند ڪندو آهي  -انهي ۾ خوشي
ڳولهڻ ۽ ان جي نتيجي کان صرف خوف جي نتيجي ۾ ڀندو آهي  -نه ئي معتبر
ماڻهو آهي ۽ نه هڪ قابل اعتماد مذهب پرست.
معاملي جي تيز زندگي تي يقينن جي تيز تجربن  ،۽ اسان جي نااميدين ۽ نااميد ٿيندڙ
مصيبتن  ،اسان کي ٿڪل ٻارن وانگر خدا سان محبت جي باهه ۾ تبديل ڪري ڇڏيو.
.13

32-3 :205

جڏ هن اسين مڪKمل طور تي پنهنجو تعلق خدائن سان سمجهندا آهيون  ،اسان وٽ ٻيو
ڪوبه دماغ نه ٿي سگهي ٿو  ،هن کان سواءِ  -ٻيو ڪوبه پيار  ،دانائي  ،يا سچائي ،
زندگي جو ٻيو ڪKو احساس ۽  ،وجود ۽ غلطي جي احساس جو ڪKو شعور ناهي.
.14

( 1 :339جي) 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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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گ ن ا ه ه ج ي تبا ه ي م ع ا ف ڪ 7رڻ 7ج و خ د ائ ي ط ر ي ق و آ ه ي  .ال ه ا م ي زند گ ي
ڪري ٿي  ،سچائي تباهي کي ختم ڪري ٿو  ،۽ محبت نفرت کي تباهه ڪري ٿي .برباد
ٻڪي شل جي ضرورت ناهي.
ٿيڻ  ،گناهه کي معاف ڪرڻ جي ڪنهن ئ

ڏينهن جو فرض

ميري باڪسر ايڊدي طرفان

روزانه دع ا

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  ، 8سيڪشن 4

ِ
لاءهڪ 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 ۽ ه ڪ 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  ، 8سيڪشن 1

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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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فرض جي خبرداري
ا ه و ه ن چر چ ج ي ه ر ف ر د ج و ف ر ض ه و ن د و ته ه ُ و روزانه
جارحيت واري #ذهني تجويز جي خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي ،
ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽
پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي
غ ف ل ت ۾ م بت ال نه ڪيو وڃي .هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انصاف
ڪيو يا مذمت ڪئي ويندي.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 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 وِد بڪ ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر
ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

