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صفحو 1

آچر ،مئي .2021 ، 9
مضمون — آدم ۽ زوال انسان
گولڊن جو متن :جيمس 18 :1

"هن جا پنهنجي پيدائشي سچائي جي ڪالم سان اسان کي جنم ڏين  ،اسان جي مخلوقات جو پهريون قسم
هئڻ گهرجي".

جوابدار پڙهڻ:

يسعياه 24-21 ، 19 ، 18 :65

18

تون خوش رھ ۽ خوش رھجان ِء جنھن ۾ مان پيدا ڪريان ٿو :ڇاال ِءجو  ،آء يروشلم کي خوش
ڪندڙ  ،۽ ان جي ماڻھن کي خوش ڪري پيدا ڪريان ٿو.

19

۽ يروشلم ۾ خوش رھندس  ،۽ پنھنجن ماڻھن ۾ خوش رھندس :۽ روئڻ جي آواز ان کي وڌيڪ
ٻڌجندي  ،۽ نہ روئڻ جي آواز.

 21۽ اھي گھر ٺاھيندا  ،۽ انھن ۾ رھندا .۽ اهي باغن جي پوک ڪندا ۽ انهن جو ميوو کائيندا.
22

اھي تعمير نہ ڪندا  ،۽ ٻيو رھندو ؛ اهي ٻوٽا نه ڏيندا ۽ هڪ ٻيو کائيندا آهن .ڇاڪاڻ ته جيئن
وڻ جي ڏينهن منهنجي قوم جا ڏينهن هوندا آهن  ،۽ منهنجو چونڊيل هٿانن جي محنت جو مزو
وٺندا.

23

اهي اجائي ڪم نه ڪندا  ،۽ نه ئي تڪليف ال ِء آڻيندا .ڇاال ِء جو اھي خداوند جي برڪت واري
اوالد آھن  ،۽ انھن سان سندن اوالد.

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

۽ اھو ضرور ايندو  ،اھي سڏڻ کان پھريائين  ،مان جواب ڏيندس؛ ۽ جڏهن اهي اڃا تائين
ڳالهائي رهيا آهن  ،آئون ٻڌي ڇڏيندس.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 6-3 ، 1 :8

.1
1

اي خداوند اسان جا رب  ،سڀني زمين ۾ تنهنجو نالو ڪيترو عظيم آهي! جيڪو توهان جو
آسمانن جي مٿان تنهنجي شان قائم ڪري ڇڏيو.

3

جڏھن مون پنھنجن آسمانن جو جائزو ورتو  ،توھان جي آ رين جو ڪم  ،چنڊ ۽ ستارن  ،جن تي
تو مقرر ڪيو آھي.

4

ڇا ماڻھو آھي  ،جو تون ان جو ذھن آھين؟ ۽ ابن آدم  ،ته تون ان سان گھمڻ وارو آهين؟

5

ڇاڪاڻ ته توهين هن کي فرشتن کان ٿورو گهٽ ڪيو آهي ۽ وڏي شان ۽ شان سان هن کي تاج
ڪيو آهي

6

تو کي ان جي ھٿن جي ڪارنامن تي غلبي حاصل ڪرڻي آھي تو سڀني شين کي سندس پيرن
هيٺ ڪري ڇڏيو آهي.
پيدائش ( 28 ، 26 :1جي طرف( 31 ، ):جي طرف ).1

.2
26

۽ خدا چيو  ،اچو ته انسان کي پنهنجي شڪل ۾  ،پنهنجي شڪل مطابق بڻايون :۽ انهن کي سمنڊ
جي مڇي  ،۽ ايئر جي پکيين  ،۽ چوپائي  ،۽ سي زمين تي  ،۽ هر هڪ مٿان غالب رکڻ
گهرجي .زمين تي جيڪي چرپر ڪرڻ واري شي ِء آھي

28

۽ خدا انھن کي برڪت ڏني  ،۽ خدا انھن کي چيو  ،خشڪ ٿيو  ،۽ ضرب ڏيو  ،۽ زمين کي
موھي ڇڏيو  ،۽ ان جي تابع ڪريو.

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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.3

صفحو 3

۽ خدا ڏٺو هر شيء جيڪو هن ٺاهيو هو  ،۽  ،ڏسي  ،اهو تمام سٺو هو.
پيدائش 17 ، 16 ، 9-6 :2

6

پر اتي هڪ اونداهي زمين تان وڌي  ،۽ زمين جو سو منهن پاڻي ڇڏيو.

7

۽ خداوند خدا زمين جي مٽي کي انسان بڻايو  ،۽ هن جي ننڊ ۾ زنده جي سانس ڪئي .۽ انسان
هڪ زنده روح بڻجي ويو.

8

۽ خداوند خدا عدن ۾ اوڀر طرف ھڪڙو باغ پوکيو ؛ ۽ اتي هن انسان کي رکيو جيڪو هن ٺاهيو
هو.

9

۽ زمين مان زمين جو خداوند خدا بڻيو هر وڻ پوکڻ جو خوشگوار ۽ سٺو کاڌو وڻ وارو آهي.
زندگي جو وڻ باغ جي وچ ۾  ،۽ سٺو ۽ برائي جي اڻ جو وڻ.

16

۽ خداوند خدا انسان کي حڪم ڪيو  ،چيو  ،باغ جي هر وڻ مان توهان آزاد طور تي کائي
سگهو ٿا.

17

پر جي وڻ جي نيڪي ۽ بدي جي ،اڻ  ،تون ان مان نه کائيندين  ،ڇاڪاڻ ته جنهن ڏينهن ۾ تو
کائيندو  ،ضرور مرندو.

1

پيدائش 24 ، 23 ، 13-9 ، 7-1 :3
ھاڻي ناگن ميدان جي ڪنھن جانور کان وڌيڪ ذليل ھو جو خداوند خدا ٺاھيو ھو .۽ هن عورت
کي چيو  ،ها  ،ڇا خدا چيو آهي  ،تون باغ جو هر وڻ نه کائيندو؟

.4

2

۽ عورت ناگ کي چيو  ،اسان باغ جي وڻن جا ميوا کائي سگهون ٿا.

3

پر  ،وڻ جي ميوي مان  ،جيڪو باغ جي وچ ۾ آھي  ،خدا چيو آھي ” ،توھان ان مان نہ کائيندؤ
۽ نه ئي ان کي ھٿ ڪرڻ ڏيو  ،مت اچو.

4

۽ وڏيري عورت کي چيو ته تون ضرور نه مرندين.

5

ڇاال ِء جو خدااڻي ٿو تہ جنھن ڏينھن توھان کائو ٿا  ،تنھنڪري توھان جون اکيون ُکلي وينديون
آھن  ،۽ توھان ديوتا وانگر آھيو  ،چي ۽ بڇڙي کي اتو.

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

6

۽ جڏهن عورت ڏٺو ته وڻ خوراڪ ال ِء سٺو آهي ۽ خوش وڻن کي وڻ آهي ۽ هڪ وڻ چاهيو ته
هو عقلمند بڻيو وڃي هن انهي جو ميوو ڪيو ۽ کائڻ کپي ۽ پنهنجي مڙس کي به ڏنائين ھن سان؛
۽ هن کاڌو.

7

۽ انهن ٻنهي جون اکيون کوليون  ،۽ اهي ڻين پيا ته هو ننگا هئا؛ ۽ انھن انجڻ جي پنن کي گڏ
ڪيو  ،۽ پاڻ کي کپن بنايو.

9

۽ خداوند خدا آدم کي سڏ ڪيو ۽ ان کي چيو تہ ”تون ڪٿي آهين؟

10

۽ هن چيو  ،مون باغ ۾ توهان جو آواز ٻڌو  ،۽ مون کي ڊپ هو  ،ڇاڪاڻ ته آئون ننگا هئس ؛ ۽
مون پنهنجو پاڻ کي لڪايو.

11

۽ هن چيو  ،ڪير توکي ٻڌايو ته تو ننگا هئا؟ ڇا تو وڻ مان کاڌو آھي  ،جنھن جي مون مون کي
حڪم ڏنو ته تون نه کائڻ گھرجي؟

 12۽ مرد چيو  ،جنهن عورت کي مون سان گڏ رهڻ ڏنو هو  ،هن مون کي وڻ مان ڏنو  ،۽ مون
کاڌو کائو.
 13۽ خداوند خدا عورت کي چيو ته توهان اهو ڇا ڪيو آهي؟ ۽ عورت چيو  ،وڏيري مون کي بدنام
ڪيو  ،۽ مان کائي ويس.
23

تنھنڪري خداوند خدا کيس عدن جي باغ کان ٻاھر موڪليو  ،جتي کان ھو زمين وٺي ويو جتان
کيس ورتو ويو آھي.

24

تنھنڪري ھن ماڻھو کي ڪي ڇڏيو ؛ ۽ هن باغ جي باغن جي ويران باغن جي اوڀر ۾ رکيا  ،۽
هڪ ٻرندڙ تلوار جنهن کي هر طرف يرائي ڇڏيو  ،زندگي جي وڻ جو رستو.
امثال 6 ، 5 :30

.5
5

6

.6

خدا جو هر لفظ پاڪ آهي :هو انهن ال ِء هڪ محافظ آهي جيڪي مٿس ڀروسو رکندا آهن.
هن کي سندس لفظن ۾ شامل نه ڪيو  ،متان هو توهان کي ڊي اريندو  ،۽ توهان ڪوڙو ٿي پايو.
زبور 12-10 ، 2 ، 1 :51

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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1

اي خدا  ،مون تي رحم ڪر  ،تنهنجي مهرباني َء جي مرضي َء مطابق :توهان جي مهربانين جي
ٻانهن جي مطابق منهنجي حدن کي ٽوڙيو.

2

منهنجي گناهن کان مڪمل طور تي ڌوئي  ،۽ منهنجي گناهه کان پاڪ.

10

مون ۾ صاف دل پيدا ڪريو اي خدا! ۽ منهنجي اندر صحيح روح تجديد ڪيو.

11

مونکي پنهنجي موجودگي کان پري نه ٿي .۽ مون کان پنهنجو پاڪ روح نه وٺو.

12

مون کي پنهنجي ڇوٽڪاري جي خوشي بحال ڪري ڇڏ! ۽ مونکي پنهنجي آزاد روح سان
نوازيو.
افسيون 24 ، 23 ، 18 ، 17 :4

.7
17

سو مان ھن کي چوان ٿو ۽ شاھد ۾ گواھ ڪريو  ،تہ تون ھاڻي نہ ھلين  ،جيئن ٻيا غير قومون ،
پنھنجي دماغ جي فضول خرچي ž۾ ،

18

سمجھ کي اونداھي حاصل ڪرڻ  ،خدا جي زندگي کان ڌار ٿيڻ ان العلمي جي ذريعي جيڪو
انهن ۾ آهي انهن جي دل جي انڌيري سبب:

23

۽ پنهنجي ذهن جي روح ۾ نئون تازو ٿيو ؛

24

۽ اھو آھي توھان نئين ماڻھو تي  ،جيڪو خدا جي سچي ۽ سچي پاڪائي ۾ پيدا ٿيڻ کان پو ِء.
 2ڪورٿينس 8-6 ، 1 :5

.8
1

ڇاال ِء جو اسين اڻون ٿا ته جيڪڏھن انھي َء گھر جي زمين وارو گھر ٽٽي ويو  ،اسان کي خدا
جي عمارت آھي  ،ھڪڙو گھر نھ بڻايو ويو  ،ھٿن ۾ ابدي آھي.

6

تنھنڪري اسين ھميشه بااختيار آھيون  ،اڻون ٿا  ،جيستائين اسين جسم ۾ گهر تي آھيون  ،خداوند
کان غير حاضر آھيون

7

(اسان جي هلڻ سان ايمان نه هلڻ سان  ،ڏسڻ سان نه ):

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

اسان کي ڀروسو آهي  ،مان چوان ٿو  ،۽ چاهيان ٿو ته جسم کان پري رهڻ  ،۽ خداوند سان
حاضر ٿيڻ.
 1ڪورٿينس 22 :15

22

ڇاال ِء جو آدم ۾ سڀ مري ويا  ،تنھنڪري مسيح ۾ سڀ ئي جيئرا ٿي ويندا.

سائنس ۽ صحت
19-23 ، 9-13 :516 .1
خدا هر شي َء کي پکيڙيندو آهي  ،هن جي هڪجهڙائي کان پو ِء .زندگي وجود ۾ ظاهر آهي  ،سچائي
۾ سچائي  ،خدا جي نيڪي ۾  ،جيڪو پنهنجي امن ۽ مستقل قائم ڪري ٿو .محبت  ،بي غرض
طريقي سان اللڻ  ،خوبصورتي ۽ نور ۾ سڀني کي غسل ڏئي ٿي .مرد ۽ عورت هڪ خدا ۽ ان جي
ابدي هجڻ سان گڏ
( 31-4 :517 .2جي طرف ).1
مٽي َء جي ڪرڻ تائين انسان نه ٺاهيو ويو آهي .ھن جو پيدائشي حق حاڪم آھي  ،تابع نه .هو
زمين ۽ آسمان جو عقيدو جو مالڪ آهي  - ،پنهنجي پاڻ کي اڪيلو پنهنجي خالق žجي ماتحت
آهي.
9-13 :200 .3
زندگي آهي  ،هميشه رهي آهي  ،۽ ڪڏهن به مادي کان آزاد رهندي ڇاال ِء جو زندگي خدا آھي  ،۽
انسان خدا جو خيال آھي  ،مادي نه پر روحاني طور تي  ،۽ مٽي ۽ مٽي َء جي تابع نه آھي.
3-6 :519 .4
ديوتا پنهنجي ڪم مان مطمئن هو .هو ٻي صورت ۾ ڪيئن ٿي سگهي ٿو  ،ڇاڪاڻ ته روحاني تخليق
ٰ
فتوي واري حڪمت جي واڌ  ،واڌ هئي.
ان جي المحدود خود ساخته ۽
18-21 :216 .5

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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گنھگارن جي وڏي غلطي ھي آھي ته فرض ڪيو وڃي ته ماڻھو  ،خدا جو عڪس ۽ مشابهت ،
مادي ۽ روح آھي  ،نيڪ ۽ برائي ٻنهي جو.
26-29 ، 21-22 :521 .6

پيدائش  .6 .2پر اتي هڪ اونداهي زمين تان وڌي  ،۽ زمين جو سو منهن پاڻي ڇڏيو.
پيدائش جو ٻيو باب خدا ۽ ڪائنات جي هن مادي نظرين جو بيان آهي  ،هڪ بيان جيڪو
سائنسي سچائي جي بلڪل برعڪس آهي  ،جيئن رڪارڊ ٿيل کان اڳ.
5-17 :522 .7
پهريون رڪارڊ خدا کي سي طاقت ۽ حڪومت تفويض ڪري ٿو  ،۽ انسان کي خدا جي ڪمال ۽
طاقت کان ٻاهر پهچائي ٿو .ٻيو رڪارڊ انسان کي موتبل ۽ فاني طور تي قلمبند ڪري ٿو  - ،جيئن
ئي ديوتا کان پري ٿي ويو آهي ۽ پنهنجي ئي مدار ۾ گردش ڪري رهيو آهي .وجود  ،خدائي کان
الڳ  ،سائنس ناممڪن جي طور تي وضاحت ڪندو آهي.
هي ٻيو رڪارڊ بي ترتيب طور تي ان جي خارجي žشڪل ۾ غلطي جي تاريخ ڏئي ٿو  ،زندگي ۾ عقل
۽ عقل کي سڏيو وڃي ٿو .اهو روحانيت جي غلبي جي مخالفت  ،پنهت کي قلمبند ڪيو ؛ پر شين جي
هن حالت کي عارضي قرار ڏنو وڃي ٿو ۽ اهو انسان فاني طور تي  - ،مٽي کي واپس مٽي وڃي ٿو.
21-27 :580 .8
نالو آدم غلط تصور جي نمائندگي ڪري ٿو ته زندگي دائمي ناهي  ،بلڪه شروعات ۽ آخر آهي ؛ اهو
المحدود داخل ٿئي ٿو  ،اهو ذهانت غير عقل ۾ گذري ٿو  ،۽ روح مادي معنى ۾ رهي ٿو ؛ اهو فاني
دماغ جو نتيجو ذهن ۾ آهي  ،۽ مادو ذهن جي معاملن ۾؛ اهو هڪڙو خدا ۽ خالق žداخل ڪيو جنهن کي
هن پيدا ڪيو ۽ پو ِء ماديت جي الحاد ۾ غائب ٿي ويو.
26-13 ، 7-16 :307 .9
بدڪ اڃا تائين پنهنجي پاڻ کي ذهن جي تصديق ڪري ٿو  ،۽ اعالن ڪري ٿو ته اتي هڪ کان
وڌيڪ عقل يا خدا آهي .اهو چوي ٿو" :هتي ڪيترا مالڪ ۽ معبود هوندا .آئون اعالن ڪريان ٿو ته
خدا بڇڙا دماغ ۽ بد روح پيدا ڪندو آهي  ،۽ مان هن جي مدد ڪندو آهيان .سچائي طرفن کي تبديل
ڪندي ۽ روح جي برعڪس .خدا وانگر ايترو ئي رهندو  ،جيترو روح  ،هڪ ئي زندگي آهي.
هن پاڻ کي غلط ثابت ڪيو آهي .هن جي حياتي نه حياتي کي ملي آهي  ،پر صرف هڪ عارضي ،
هڪ وجود جو ڪوڙو احساس جيڪو موت ۾ ختم ٿي وڃي ٿو.
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انسان نه ئي مادي بنياد کان پيدا ڪيو ويو ۽ نه ئي مادي قانونن جي اطاعت ڪرڻ تي پابندي هن جو
صوبو روح جي قانون  ،روح جي اعلي قانون ۾.
گمراهي جي خوفناڪ ڊائن  ،تور ۽ افراتفري کان مٿي  ،سچ جي آواز اڃا به پڪاريو آهي” :آدم  ،تون
ڪٿي آهين؟ شعور  ،توهان ڪٿي آهيو؟ ڇا توهان ان عقيدي تي رهو پيا ته دماغ مادو آهي  ،۽ اها
برائي دماغ  ،يا فن ڇا تون زنده ايمان ۾ آھي ته اتي آھي ۽ ٿي سگھي ٿو پر ھڪڙو خدا آھي ۽ ھن جو
حڪم قائم ڪرڻ؟ جيستائين اهو سبق نه پيو سکجي ته خدا صرف دماغ جو حڪمراني ڪندڙ انسان
آهي  ،انسان جو ڀروسو ايترو خوفناڪ هوندو جيئن شروعات ۾ هو  ،۽ تقاضا کان لڪائيندو ” ،تون
ڪٿي آهين؟“ هي خوفناڪ مطالبو ” ،آدم  ،تون ڪٿي آهين؟“ جي سر  ،دل  ،رت  ،رت  ،اعصابن
وغيره مان داخال ملي آهي“ .بيهي  ،هي آئون آهيان  ،جسم ۾ خوشي ۽ زندگي جي ڳوال ڪريان ٿو ،
پر صرف هڪ ويچار ڳوليو  ،غلط دعائن جو ميالپ  ،غلط خوشي  ،درد  ،گناهه  ،بيمار ۽ موت".
.10

28-31 :282

جيڪ و به انسان جي زوال يا خدا جي مخالفت žيا خدا جي غير موجودگي جي نشاندهي ڪري ٿو  ،اهو
آدم-خواب آهي  ،جيڪو نه دماغ ۽ نه انسان  ،ڇو ته اهو پي ُء جو پيدا ٿيل ناهي.
.11

27-5 :545

سچ جو هڪ سي غلطي جي جواب آهي  ،يعني گناهه  ،بيمار ۽ موت" :مٽي [تون ڪجھ نه آهي)
تون آهين  ،۽ مٽي تائين [ڪجهه نه] موٽي ويندو".
”جيئن آدم ۾ [غلطي] سڀ ئي مري وڃن ٿا  ،تيئن مسيح [سچ] ۾ پڻسڀ زنده ٿي ويندا .انسان جي موت
فاني آهي  ،انسان ال ِء امر آهي .اهو غلط عقيدو جيڪو روح هاڻي مادي ۾ وڪوڙي چڪو آهي ،
مستقبل جي وقت ۾ ان کان آزاد ٿيڻ جي ال ِء  ،اهو عقيدو اڪيلو آهي .روح  ،خدا  ،ڪڏهن به بي نياز
نٿو ٿئي  ،پر "هڪ ئي ڪالهه  ،۽ ا ڏينهن آهي  ،۽ سدائين آهي".
.12

5-15 :265

موت الزمي طور تي خدا پرستي َء کي ريو وڃي ،انهن جا اثر ۽ مقصد روحاني طور تي اڳتي وڌن ٿا،
 انهن کي هجڻجي وسيع تشريحات جي ويجهڙائي حاصل ڪرڻ گهرجي ، ž۽ المحدود هجڻ بابتڪجهه مناسب احساس حاصل ڪرڻ گهرجي - ، žته جيئن گناهه ۽ موت کي ختم ڪري سگهجي.
اهو سائنسي احساس وجود  ،روح کي ڇڏڻ جو ڪم  ،ڪنهن به طرح سان انسان جي ديوتا کي جذب
ڪ رڻ ۽ پنهنجي سڃاڻپ جي نقصان کي ظاهر نه ڪندو آهي  ،پر انسان کي وڌندڙ انفراديت  ،فڪر ۽
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اعلي ۽ وڌيڪ مستقل
عمل جو هڪ وسيع دائرو اختيار ڪري ٿو  ،هڪ وڌيڪ وسيع محبت  ،هڪ
ٰ
امن.
.13

32-5 :470

خدا ۽ انسان جا تعلقات  ،خدائي اصول ۽ خيال  ،سائنس ۾ اڻ کٽ آهن .۽ سائنس اڻي ٿو ته نه منجهائي
ويندڙ ۽ نه وري مومنن ڏانهن  ،پر رهو آهي خدائي حڪم يا روحاني قانون  ،جنهن ۾ خدا ۽ هو جيڪا
پيدا ڪندو آهي ڪامل ۽ ابدي آهي  ،پنهنجي ابدي تاريخ ۾ اڻ بدليو رهجي ويو.
.14

25-30 :14

مڪمل طور تي مادي زندگي جي عقيدي ۽ خواب کان الڳ  ،زندگي خدا آهي  ،روحاني سمجھ
کي ظاهر ڪ رڻ ۽ انسان کي سموري زمين تي حاڪميت جو شعور اها سمجھ غلطي کي ڪي
ٿي ۽ بيمار کي شفا ڏي ٿي  ،۽ ان سان تون ڳالهائي سگهين ٿو “جيئن هڪ اختيار.
.15

( 4-8 :171جي طرف )،4

مادي جي روحاني مخالفت žجي ترديد ذريعي  ،مسيح  ،سچائي َء جي ذريعي به  ،انسان خدائي سائنس جي
ڪنجي سان ٻيهر جنت جي دروازن کي ٻيهر کوليندو  ،جيڪي انساني عقيدا بند ڪري چڪا آهن  ،۽
پنهنجو پاڻ کي اڻ کٽ  ،سڌي  ،پاڪ ۽ آزاد ڳوليندا.

ڏينهن جو فرض
ميري باڪ سر 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 žدستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 4
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مقصد ۽ عملن ال ِء هڪ قاعدوž
نه ئي دشžžمني ۽ نžžه ئي صžžرف ذاتي لگاڳ  ،مžžادر چžžرچ جي ميمžžبرن جي مقصžžدن يžžا عملن کي
متاثر ڪ رڻ 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 سžڀني بžžراين کžžان نجžžات ملي  ،پيشžžنگوئي ڪžرڻ  ،قضžžا
ڪرڻ  ،مذمت ڪرڻ  ،صالح ڏيڻ  ،متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.
چرچ žدستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 1

فرض جي خبرداري
اهو هن چرچ جي هر فرد جžžو فžžرض هونžدو تžه هُžžو روزانžžه جžارحيت واري ذهžني تجžžويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي  ،پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي ال ِء پنهنجي فžرض کي وسžارڻ ۽
غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو وينžدو  - ،۽ انصžžاف ڪيو يžžا مžذمت
ڪئي ويندي.
چرچ žدستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 6
_____________________
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