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صفحو 1

آچر ،نومبر.2021 ، 14
مضمون — فاني ۽ الفاني
گولڊن جو متن :پيدائش 26 :1

"۽ خدا چيو ته ،اچو ته اسان کي انسان کي پنھنجي شڪل ۾ ،پنھنجي مشابہت
تي ٺاھيون :۽ انھن کي سمنڊ جي مڇيء تي ،۽ ھوا جي پکين تي ،۽ ڍورن تي ،۽
ِ
شيء جيڪا زمين تي چري
سڄي زمين تي ،۽ مٿي تي بادشاهي ڏيو .هر چرندڙ
ٿي".

جوابدار پڙهڻ:

یوحنا 35 ،29-25 :6

25

يء ڪناري تي لڌو ،تڏھن چيائون تہ ”ربي،
۽ جڏھن ھن کي سمنڊ جي ٻ َ
تون ھتي ڪڏھن آيو آھين؟

26

عيسي انھن کي جواب ڏنو تہ ” ٌ
آء اوھان کي سچ ٿو ٻڌايان تہ اوھين مون
ٰ
انھيء ِ
انھيء ڪري ٿا چاھيو
الء نہ ٿا ڳوليو جو اوھان معجزا ڏٺا ،پر
کي
َ
َ
جو اوھان ماني کائي ۽ ڀاڪر پائي.

27

انھيء گوشت ِ
انھيء گوشت ِ
الء
الء محنت نہ ڪريو جيڪو ناس ٿئي ،پر
َ
َ
زندگيء تائين قائم رھي ٿو ،جيڪو ابنآدم اوھان کي
جيڪو ھميشہ جي
َ
انھيء ِ
ُ
پيء مھر ھنئي آھي.
الء خدا
ڏيندو،
َ

28

تڏھن انھن کيس چيو تہ ”ڇا ڪريون ،تہ جيئن خدا جا ڪم ڪريون؟

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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29

انھيء تي
عيسي انھن کي جواب ڏنو تہ ”ھي خدا جو ڪم آھي تہ اوھين
َ
ٰ
ايمان آڻيو ،جنھن کي ھن موڪليو آھي.

35

عيسي انھن کي چيو تہ ” ٌ
زندگيء جي ماني آھيان ،جيڪو مون وٽ
آء
َ
ٰ
ايندو اھو ڪڏھن بھ بک نه لڳندو .۽ جيڪو مون تي ايمان آڻيندو ،سو
ڪڏھن به اڃ نه لڳندو.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 5-1 :100

.1
1

رب جي ِ
خوشيء جو شور مچايو ،اي سڀ زميندار.
الء
َ

2

خوشيء سان خداوند جي خدمت ڪريو :گيت سان گڏ سندس حضور
َ
اڳيان اچو.

3

اوھين ڄاڻو ٿا تہ خداوند اھو خدا آھي :اھو اھو آھي جنھن اسان کي بڻايو
آھي ،۽ اسان پاڻ نه؛ اسين سندس قوم آهيون ،۽ سندس چراگاهن جون
رڍون.

4

شڪرگذاري سان سندس دروازن ۾ داخل ٿيو ،۽ سندس درٻار ۾ حمد سان:
سندس شڪرگذار ٿيو ،۽ سندس نالي تي برڪت ڪر.

5

ڇاڪاڻتہ رب چڱو آھي؛ سندس رحمت ابدي آهي ،۽ سندس سچائي سڀني
نسلن تائين رهي ٿي.
مرقس ( 34 :6۽ عيسى) صرف

.2
34

۽ عيسى. . .

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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مرقس ( 24 :7ويو) 37 -
24

 ...صور ۽ صيدا جي سرحدن ۾ داخل ٿيو ،۽ ھڪڙي گھر ۾ داخل ٿيو ،۽
ڪنھن ماڻھوء کي خبر نه پوندي ،پر اھو لڪائي نه سگھيو.

25

ڇ ِ
يء کي ناپاڪ روح ھو ،تنھن ھن
االءجو ھڪڙي عورت ،جنھن جي جوان ڌ َ
جي باري ۾ ٻڌو ۽ اچي سندس پيرن تي ڪري پئي.

26

عورت يوناني هئي ،قوم جي لحاظ کان هڪ سائروفينيشين؛ ۽ هن کيس
يء مان شيطان کي ڪڍي.
عرض ڪيو ته هو پنهنجي ڌ َ

27

عيسي کيس چيو تہ ”پھرين ٻارن کي ڀ رڻ ڏيو ،ڇ ِ
االءجو ٻارن جي ماني
پر
ٰ
کڻي ڪتن ڏانھن اڇالئڻ مناسب نہ آھي.

28

۽ هن جواب ڏنو ۽ کيس چيو ته ،ها ،رب ،اڃا تائين ڪ„تن جي ميز هيٺان
ٻارن جي ٿلهي مان کائيندا آهن.

29

۽ ھن کيس چيو ،هن چوڻ ِ
يء
الء ته وڃ تنهنجي واٽ .شيطان تنهنجي ڌ َ
مان نڪري ويو آهي.

30

۽ جڏھن ھو پنھنجي گھر آئي تہ ڏٺائين تہ شيطان نڪري ويو آھي ۽
يء بستري تي ليٽيل آھي.
سندس ڌ َ

31

۽ وري ،صور ۽ صيدا جي ساحلن مان نڪري ،ڊيڪاپولس جي ساحلن جي
وچ ۾ ،گليل جي سمنڊ ۾ آيو.

32

۽ اھي وٽس ھڪڙي کي آڻ„ „يندا آھن جيڪو ٻوڙو ھو ،۽ سندس ڳالهائڻ ۾
رڪاوٽ ھئي .۽ اھي کيس عرض ڪن ٿا ته پنھنجو ھٿ مٿس رکي.

33

ِ
پوء ھو ھن کي ميڙ کان پاسي وٺي ويو ،۽ پنھنجون آڱريون ھن جي ڪنن
۾ وجھي ،تھوڪو ڪيائين ۽ پنھنجي زبان کي ھٿ ڪيائين.

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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34

۽ آسمان ڏانھن نھاري ،ھو ٿڙڪيو ۽ چيائينس تہ ”افھاٿا ،يعني کليل ٿي
وڃو.

35

۽ فوري طور تي سندس ڪن کوليا ويا ،۽ سندس زبان جو تار کوليو ويو ،۽
هو صاف ڳالهائيندو هو.

36

۽ ھن انھن کي تاڪيد ڪئي ته اھي ڪنھن کي به نه ٻڌائن :پر جيتري قدر
ھو کين تاڪيد ڪندو رھيو ،اوترو ئي انھن ان کي شايع ڪيو.

37

۽ حيرت ۾ پئجي ويا ،چوڻ لڳا ته ،ھن سڀ شيون چڱي طرح ڪيون آھن:
ھو ٻوڙن کي ٻڌي ٿو ۽ گونگن کي ڳالھائي ٿو.

7

8

9

10

11

12

.5

اعمال 12-7 :20
ھفتي جي پھرين ڏينھن تي جڏھن شاگرد گڏ ٿيا تہ ماني ٽوڙڻ ِ
الء ،پولس
انھن کي منادي ڪئي تہ سڀاڻي وڃڻ ِ
الء تيار آھي .۽ پنهنجي تقرير اڌ رات
تائين جاري رکي.
۽ مٿئين ڪمري ۾ ڪيتريون ئي روشنيون هيون ،جتي اهي گڏ ٿيا هئا.
دريء ۾ ويھي رھيو ھڪڙو نوجوان ،جنھن جو نالو يوتيخس
ُاتي ھڪڙي
َ
ھو ،سو اونھي ننڊ ۾ پئجي ويو ،۽ جيئن پولس گھڻو وقت تبليغ ڪري رھيو
ھو ،تڏھن ھو ننڊ ۾ پئجي ويو ۽ ٽئين ماڙ تان ھيٺ ڪري پيو ۽ مئل مٿي
کنيو ويو.
تڏھن پولس ھيٺ لھي ويو ۽ مٿس ڪري پيو ۽ کيس ڀاڪ ر پائي چيائين تہ
”پنھنجي تڪليف نہ ڪريو .ڇاڪاڻ ته هن جي زندگي هن ۾ آهي.
ِ
پوء جڏھن ھو وري ُاٿي آيو ،تڏھن ماني ٽوڙي ،کائي ،۽ گھڻي دير تائين
ِ
پوء ھو ھليو ويو.
ڳالھائيندو رھيو ،ايتري قدر جو ڏينھن جي اڱڻ تائين،
ھوء کي جيئرو کڻي آيا ،۽ کين ٿوري به تسلي نه ٿي.
۽ اھي جوان ماڻ َ
روميون 25-12 :8

12

تنھنڪري ،ڀائرو ،اسين قرضدار آھيون ،جسم جا نه ،جسم جي پٺيان جيئڻ
جا.
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ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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13

ڇ ِ
االءجو جيڪڏھن اوھين جسم جي پٺيان جيئرو رھندؤ تہ مرندا ،پر
جيڪڏھن اوھين روح جي وسيلي جسم جي ڪمن کي خراب ڪندا ،تہ
جيئرا رھندؤ.

14

ڇ ِ
االءجو جيترا ماڻ ھو خدا جي روح جي ھدايت سان ھلندا آھن ،سي خدا
جا فرزند آھن.

15

غالميء جو روح نہ مليو آھي وري ڊڄڻ ِ
ڇ ِ
الء .پر توهان
االءجو اوھان کي
َ
کي گود وٺڻ جو روح مليو آهي ،جنهن سان اسين روئون ٿا ،ابا ،بابا.

16

روح پاڻ اسان جي روح سان شاھدي ڏئي ٿو ،ته اسين خدا جا ٻار آھيون:

17

۽ جيڪڏھن اوالد ،پوء وارث؛ خدا جا وارث ،۽ مسيح سان گڏ گڏيل وارث؛
جيڪڏھن ائين ھجي تہ اسين ھن سان گڏ ڏک سکندا ،تہ جيئن اسان کي بہ
گڏھ جالل ملي.

18

ڇ ِ
انھيء شان سان مقابلو ڪرڻ
االءجو مان سمجھان ٿو تہ ھن وقت جا ڏک،
َ
جي الئق نہ آھن ،جيڪو اسان ۾ نازل ٿيندو.

19

ڇ ِ
انھيء مخلوق جي سخت اميد خدا جي پٽن جي ظاھر جي انتظار
االءجو
َ
۾ آھي.

20

ڇ ِ
مرضيء سان ،پر
االءجو مخلوق باطل جي تابع ڪئي وئي ،پنھنجي
َ
انھيء کي اميد سان تابع ڪيو،
انھيء جي ڪري جنھن
َ
َ

21

ڇاڪاڻ ته مخلوق پاڻ کي به بدعنواني جي غالميء کان نجات ڏني ويندي
خدا جي ٻارن جي شاندار آزادي ۾.

22

ڇ ِ
االءجو اسان ڄاڻ„ „ون ٿا تہ سڄي خلقت ھن وقت تائين گڏھ ۾ رڙ ڪري
ٿي ۽ دردناڪ ٿي رھي آھي.

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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23

۽ نه رڳو اھي ،پر پاڻ پڻ ،جن کي روح جو پھريون ميوو آھي ،ايستائين جو
اسين پاڻ پنھنجي اندر ۾ رڙيون ڪندا آھيون ،گود وٺڻ ،سمجھڻ ،پنھنجي
جسم جي ڇوٽڪاري جو انتظار ڪندا آھيون.

24

ڇو ته اسان کي اميد سان بچايو ويو آهي :پر اميد جيڪا نظر اچي ٿي اها
اميد ناهي :ڇا هڪ ماڻهو ڏسي ٿو ،ڇو ته هو اڃا تائين اميد رکي ٿو؟

25

ِ
پوء صبر
پر جيڪڏھن اسان کي اھا اميد آھي ته اسان کي نظر نه اچي ،ته
سان ان جو انتظار ڪريون.

1

 1یوحنا 3-1 :3
ُ
پيء اسان کي ڪھڙي محبت ڏني آھي ،جنھن ڪري اسان کي خدا جا
ڏسو،
فرزند سڏيو وڃي ٿو :تنھنڪري دنيا اسان کي نٿي سڃاڻي ،ڇاڪاڻتہ اھو
کيس نہ ٿو سڃاڻي.

2

پيارا ،ھاڻي اسين خدا جا فرزند آھيون ،۽ اھو اڃا ظاھر نه ٿيو آھي ته اسين
ڇا ھونداسين :پر اسان ڄاڻون ٿا ته ،جڏھن ھو ظاھر ٿيندو ،اسين انھن
جھڙا ھونداسين .ڇاڪاڻ ته اسان کيس ڏسنداسين جيئن هو آهي.

3

ھوء جيڪو ھن ۾ اميد رکي ٿو پاڻ کي پاڪ ڪ ري ٿو ،جيئن ھو
۽ ھر ماڻ َ
پاڪ آھي.

سائنس ۽ صحت
22-23 :428 .1
عظيم روحاني حقيقت کي سامهون آڻڻ گهرجي ته انسان آهي ،نه هوندو ،مڪمل
۽ الفاني.
11-14 :195 .2
هر هڪ ِ
الء فيصلو ڪرڻ جو نقطو اهو آهي ته ڇا اهو فاني ذهن آهي يا الفاني
ذهن جيڪو ڪارڻ آهي .اسان کي مابعد الطبيعاتي سائنس ۽ ان جي خدائي
اصول ِ
الء مادي جي بنياد کي ڇڏڻ گهرجي.
 21-21 : 303 .3ايندڙ صفحو
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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اهو عقيدو ته درد ۽ لذت ،زندگي ۽ موت ،تقدس ۽ بي حرمتي ،انسان ۾ ملن ٿا،
 اهو فاني ،مادي انسان خدا جي مثال آهي ۽ پاڻ هڪ خالق آهي - ،هڪموتمار غلطي آهي.
ِ
سواء ،هڪ غير وجودي ،يا دماغ
خدا ،پنهنجي ذات جي شڪل ۽ مشابهت کان
ِ
سواء هوندو.
اڻ اظهاريل هوندو .هو پنهنجي فطرت جي شاهدي يا ثبوت کان
روحاني انسان خدا جي تصوير يا خيال آهي ،هڪ خيال جيڪو وڃائي نٿو
سگهي ۽ نه ئي ان جي خدائي اصول کان جدا ٿي سگهي ٿو .جڏهن مادي
حواس کان اڳ جو ثبوت روحاني احساس ڏانهن حاصل ڪيو ،رسول اهو
اعالن ڪيو ته ڪا به شيء هن کي خدا کان ،زندگي ۽ سچ جي مٺي احساس
۽ موجودگي کان ڌار نه ڪري سگهي.
اها جهالت ۽ ڪوڙو عقيدو آهي ،جنهن جو بنياد مادي احساس تي ٻڌل آهي،
جيڪ و روحاني حسن ۽ خوبي کي لڪائي ٿو .هن کي سمجهي ،پولس چيو ته:
"نه موت ،نه زندگي ... ،نه موجود شيون ،نه اچڻ واريون شيون ،نه اونچائي،
نه کوٽائي ،نه ئي ڪا ٻي مخلوق ،اسان کي خدا جي محبت کان جدا ڪري
سگهندا ".هي آهي ڪرسچن سائنس جو نظريو :ته خدائي محبت ان جي
ظاهر ،يا اعتراض کان محروم نه ٿي سگهي .اها خوشي غم ۾ تبديل نه ٿي
ڪري سگهجي ،ڇاڪاڻ ته غم خوشي جو مالڪ ناهي .اها چڱائي ڪڏهن به
بڇڙائي پيدا نه ڪري سگهي .اهو معاملو ڪڏهن به ذهن پيدا نٿو ڪري سگهي
۽ زندگي موت جو نتيجو آهي .مڪمل انسان  -خدا جي طرفان سنڀاليو،
سندس مڪمل اصول  -بي گناهه ۽ ابدي آهي.
هم آهنگي ان جي اصول جي ذريعي پيدا ٿئي ٿي ،ان جي ذريعي سنڀاليو
وڃي ٿو ۽ ان سان گڏ رهي ٿو .خدائي اصول انسان جي زندگي آهي .انسان
جي خوشي ،ان ڪري ،جسماني احساس جي اختيار ۾ ناهي .سچائي غلطي
سان آلوده نه ٿيندي آهي .انسان ۾ هم آهنگي اوتري ئي خوبصورت آهي
جيتري موسيقي ۾ ،۽ تڪرار غير فطري ،غير حقيقي آهي.
14-22 :312 .4
ماڻهو هڪ جسماني رب جي احساس تي اتساهين ٿا ،جيتوڻيڪ انهن جي دلين ۾
محبت جي چمڪ سان گڏ؛ اڃان تائين خدا پيار آهي ،۽ محبت کان سواء ،خدا،
ِ
سواء مڃڻ جي ڪوشش
امر ظاهر نٿو ڪري سگهي .انسان سچ کي سمجهڻ 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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دعوي آهي ته موت ناگزير آهي؛
ڪندا آهن .اڃان تائين خدا سچ آهي .انسانن جي
ٰ
پر انسان جو ابدي اصول هميشه موجود زندگي آهي .انسان هڪ محدود ذاتي
خدا ۾ يقين رکن ٿا؛ جڏهن ته خدا المحدود پيار آهي ،جيڪو المحدود هجڻ
گهرجي.
 5-27 : 475 .5ايندڙ صفحو
سوال - .انسان ڇا آهي؟
جواب - .انسان کي اهميت نه آهي؛ هو دماغ ،رت ،هڏن ۽ ٻين مادي عنصرن جو
ٺهيل ناهي .صحيفن اسان کي خبر ڏئي ٿو ته انسان خدا جي تصوير ۽ مثال ۾
ٺاهيو ويو آهي .ڳالهه اها نه آهي ته اها مثال آهي .روح جي مشابهت روح جي
برعڪس نه ٿي سگهي .انسان روحاني ۽ مڪمل آهي .۽ ڇاڪاڻ ته هو روحاني
۽ مڪمل آهي ،هن کي عيسائي سائنس ۾ ايترو سمجهڻ گهرجي .انسان خيال
آهي ،تصوير ،محبت جي؛ هو جسماني نه آهي .هو خدا جو مرڪب خيال آهي،
جنهن ۾ سڀ صحيح خيال شامل آهن .سڀني ِ
الء عام اصطالح جيڪو خدا جي
تصوير ۽ مشابهت کي ظاهر ڪري ٿو؛ وجود جي شعوري سڃاڻپ جيئن
سائنس ۾ ملي ٿي ،جنهن ۾ انسان خدا يا دماغ جو عڪس آهي ،۽ تنهن ڪري
دائمي آهي؛ جنهن جو خدا کان الڳ ذهن ناهي .جنهن ۾ ديوتا جي هڪ به
خوبي نه آهي .جنهن وٽ نه زندگي آهي ،نه عقل ۽ نه ئي پنهنجي تخليقي
قوت ،پر روحاني طور تي اهو سڀ ڪجهه ظاهر ڪري ٿو جيڪو هن جي
ٺاهيندڙ سان آهي.
۽ خدا چيو ته” :اچو ته اسان کي انسان کي پنهنجي شڪل ۾ ،اسان جي شڪل
۾ ٺاهيو ،۽ انهن کي سمنڊ جي مڇين تي ،هوا جي پکين تي ،ڍورن تي ،سڄي
ِ
شيء جيڪا زمين تي چري ٿي.
زمين تي ،۽ هر شيء تي بادشاهي ڏيو .چرندڙ
انسان گناهه ،بيماري ۽ موت جي قابل ناهي .حقيقي انسان تقدس کان پري نه
ٿو ٿي سگهي ،۽ نه ئي خدا ،جنهن جي ذريعي انسان ترقي ڪئي آهي ،گناهه
جي صالحيت يا آزادي پيدا ڪري سگهي ٿي .هڪ فاني گنهگار خدا جو انسان
ناهي .فاني امر جا جعل آهن .اهي بدڪار جا ٻار آهن ،يا هڪ برائي ،جيڪو
اعالن ڪري ٿو ته انسان مٽيء ۾ يا مادي جنين وانگر شروع ٿئي ٿو .ديوي
سائنس ۾ ،خدا ۽ حقيقي انسان ،خدائي اصول ۽ خيال جي حيثيت ۾ الڳ الڳ
آهن.
غلطي ،ان جي آخري حدن تي زور ڀريو ،پاڻ کي تباهه ڪ„يو ويو آهي .غلطي
دعوي ڪ رڻ بند ٿي ويندي ته روح جسم ۾ آهي ،زندگي ۽ عقل مادي ۾ آهي،
اها
ٰ
۽ اهو معاملو انسان آهي .خدا انسان جو اصول آهي ،۽ انسان خدا جو تصور
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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آهي .ان ڪري انسان نه فاني آهي ۽ نه مادي .انسان غائب ٿي ويندا ،۽ امر ،يا
خدا جا ٻار ،انسان جي واحد ۽ ابدي حقيقتن وانگر ظاهر ٿيندا .مرڻ وارا خدا
جا ٻار نه آهن .انهن وٽ ڪڏهن به هڪ مڪمل حالت نه هئي ،جيڪا بعد ۾ ٻيهر
حاصل ڪري سگهجي ٿي .اهي هئا ،فاني تاريخ جي شروعات کان" ،گناهه ۾
پيدا ٿيا ۽ گناهه ۾ پيدا ٿيا ".موت آخرڪار امرت ۾ نگلجي ويندو آهي .گناهه،
بيماري ،۽ موت غائب ٿيڻ گهرجي حقيقتن کي جاء ڏيڻ الء جيڪي امر انسان
سان تعلق رکن ٿا.
هي سکو ،اي فاني ،۽ دل سان انسان جي روحاني حيثيت جي ڳوال ڪريو،
جيڪا سڀني مادي خودمختاري کان ٻاهر آهي .ياد رکو ته صحيفن فاني انسان
جي باري ۾ چوي ٿو" :انسان الء ،هن جا ڏينهن گھاس وانگر آهن :ميدان جي
گلن وانگر ،هو ڦٽي ٿو ،ڇاڪاڻ ته واء ان جي مٿان گذري ٿو ،۽ اهو هليو ويو
آهي؛ ۽ ان جي جڳهه ان کي سڃاڻي ويندي .وڌيڪ نه".
23-29 :428 .6
اسان کي هميشه الء وجود جي شعور کي رکڻ گهرجي ،۽ جلدي يا بعد ۾ ،مسيح ۽
مسيحي سائنس جي ذريعي ،اسان کي گناهه ۽ موت کي ماسٽر ڪرڻ گهرجي.
انسان جي الفاني هجڻ جو ثبوت وڌيڪ واضح ٿي ويندو ،جيئن مادي عقيدن کي
ڇڏي ڏنو وڃي ۽ الفاني حقيقتن کي تسليم ڪيو وڃي.

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!
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چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 4

مقصد ۽ عملن ِ
الء هڪ قاعدو
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 ۽
ماڻهويت جي ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽ غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن
جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انصاف ڪيو يا مذمت ڪئي
ويندي.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 6
_____________________
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