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صفحو 1

آچر ،آڪٽوبر .2021 ،10
مضمون — گناهن جي بيماري ۽ موت حقيقي آهن؟
گولڊن جو متن :امثال 6 :22

”هڪ ار کي ان طريقي سان تربيت ڏيو جنهن طريقي سان هن کي وڻ گهرجي :۽
جڏهن هو پوڙهو ٿي ويندو ته هو ان کان پري نه ويندو.

جوابدار پڙهڻ:

زبور 7-1 :78

1

ڪ $ن ڏي  ،اي منھنجي قوم  ،منھنجي قانون ڏانھن :پنھنجي ڪنن کي
منھنجي وات جي لفظن ڏانھن جھڪايو.

2

مان پنھنجو وات ھڪڙي تمثيل ۾ کوليندس :مان ائيندس پراڻيون
اونداھيون چوڻيون:

3

جيڪو اسان و ۽ اتو آھي  ،۽ اسان جي ابن ڏاڏن اسان کي ايو آھي.

4

اسان انھن کي انھن جي ارن کان لڪائي نه سگھنداسين  ،نسل کي
ڏيکارينداسين ته خداوند جي ساراھ  ،۽ سندس طاقت ۽ سندس شاندار
ڪم جيڪي ھن ڪيا آھن.

5

ِ
االءجو ھن يعقوب ۾ ھڪڙي شاھدي قائم ڪئي  ،۽ بني اسرائيل ۾ ھڪڙو
قانون مقرر ڪيو  ،جنھن کي ھن اسان جي ابن ڏاڏن کي حڪم ڏنو ھو ته
اھي انھن کي پنھنجن ارن کي ساڻين:

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

6

انھيء ِ
الء ته ايندڙ نسل انھن کي ساڻي  ،جيتوڻيڪ جيڪي پيدا ٿيڻ
َ
گھرجن ڪير اٿڻ گھرجي ۽ انھن کي پنھنجي ارن کي بيان ڪ رڻ گھرجي:

7

انھيء ِ
الء تہ اھي خدا ۾ پنھنجي اميد رکي سگھن  ،۽ خدا جي ڪمن کي نہ
َ
وسارين  ،پر سندس حڪمن تي عمل ڪن.

سبق جو خطبو
بائبل
استثنا 9-6 ، 3-1 :6

.1
1

ھاڻي ھي آھن اھي حڪم  ،قانون ۽ فيصال  ،جن کي خداوند توھان جي
انھيء
خدا حڪم ڏنو آھي ته توھان کي سيکاريو  ،ته جيئن توھان انھن کي
َ
ملڪ ۾ ڪريو جتي توھان ان کي وڻ ِ
الء وو ٿا.

2

انھيء ِ
انھيء ِ
الء جو ان جا
الء ته اوھين خداوند پنھنجي خدا کان ڊو ،
َ
َ
سئي قانون ۽ سندس حڪم م يندو  ،جنھن جو مان توکي حڪم ٿو ڏيان ،
زندگيء جا ڏينھن؛ ۽ ته
تون  ،تنھنجو پٽ  ،۽ تنھنجي پٽ جو پٽ  ،پنھنجي
َ
اوھان جا ڏينھن ڊگھا ٿي سگھن.

3

انھيء ِ
الء ته اھو توسان
تنھنڪري اي بني اسرائيل  ،و ۽ ان تي عمل ڪريو.
َ
سو ٿئي  ،۽ ته جيئن تون ڏا و ين  ،جيئن خداوند تنھنجي ابن ڏاڏن جو خدا
انھيء ملڪ ۾ جيڪو کير ۽ ماکي سان وھي ٿو.
توسان واعدو ڪيو آھي ،
َ

6

۽ ھي لفظ  ،جن جو مان توکي ا حڪم ٿو ڏيان  ،تنھنجي دل ۾ ھوندو.

7

ِ
الھاء
محتاجيء سان سيکار  ،۽ انھن جي باري ۾
۽ تون انھن کي پنھنجن کي
َ
جڏھن تون پنھنجي گھر ۾ ويھندين  ،۽ جڏھن تون رستي تي ھلندين  ،۽
جڏھن تون لھي ويندين  ،۽ جڏھن تون مٿي ُاٿين.

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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8

نشانيء ِ
الء بند ڪر  ،۽ اھي تنھنجي اکين
۽ تون انھن کي پنھنجن ھٿن جي
َ
جي وچ ۾ جھازن وانگر ھوندا.

9

۽ تون انھن کي لکندين پنھنجي گھر جي چوڪن تي ۽ پنھنجن دروازن تي.

.2

متي 24 ، 23 :4
23

عيسي گليل ۾ گھمڻ ويو  ،سندن عبادت خانن ۾ تعليم ڏيندو رھيو  ،۽
۽
ٰ
خوشخبريء جي تبليغ ڪندو رھيو  ،۽ ماڻھن ۾ ھر قسم جي
بادشاھت جي
َ
بيماريء کي شفا ڏيندو رھيو.
بيماري ۽ ھر قسم جي
َ

24

۽ سندس شهرت شام ۾ و :ي ويئي  ،۽ اھي سئي بيمار ماڻھو کڻي آيا
جيڪي مختلف بيمارين ۽ عذابن ۾ ورتل ھئا  ،۽ جيڪي شيطانن ۾ مبتال
ھئا  ،۽ جيڪي پاگل ھئا ۽ جن کي فالج ھو .۽ ھن انھن کي شفا ڏني.

.3

.4

صفحو 3

متي 6-2 :18
2

عيسي ھڪڙو نن ڙو ار ساڻس گڏ سڏيو ۽ کيس انھن جي وچ ۾ بيھاريو ،
۽
ٰ

3

۽ چيائين  ،بيشڪ مان توکي ايان ٿو  ،جيستائين اوھين بدلجي وو ۽ نن
ارن وانگر نہ ٿيو  ،اوھين آسمان جي بادشاھت ۾ داخل نه ٿيندا.

4

تنھنڪري جيڪو بہ پاڻ کي ھن نن ڙي وانگر عاجز ڪندو  ،اھو ئي آسمان
جي بادشاھت ۾ س کان وڏو آھي.

5

۽ جيڪو حاصل ڪندو ھڪڙو اھڙو نن ار منھنجي نالي تي مون کي قبول
ڪري ٿو.

6

پر جيڪو انھن نن ڙن مان ڪنھن ھڪڙي کي بدنام ڪندو  ،جيڪي مون تي
ايمان آڻيندا  ،اھو ان ِ
چيء ۾ چٿر جو پٿر لٽڪايو ويو
الء بھتر ھو ته ان جي
َ
ائيء ۾ ڏي ويو.
۽ اھو سمنڊ جي کوٽ
َ
متي 15-13 :19

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

13

ِ
پوء اتي ھنن وٽ نن ڙا ار آندا ويا  ،تہ ھو انھن تي ھٿ رکي دعا گھري  ،۽
شاگردن انھن کي ينيو.

14

عيسي چيو تہ ”نن ڙن ارن کي تڪليف ڏيو  ،۽ انھن کي نہ منع ڪريو ،
پر
ٰ
ِ
مون وٽ اچڻ ِ
االء جو انھن مان آسمان واري بادشاھت آھي.
الء:

15

۽ ھن پنھنجا ھٿ انھن تي رکيا  ،۽ اتان روانو ٿيو.
لوقا 15-11 :7

.5
11

ِ
پوء ائين ٿيو جو ھو نائين نالي شھر ڏانھن ويو .۽ سندس
ئي ڏينھن کان
ڪيترائي شاگرد ساڻس گڏ ويا  ،۽ گھڻا ماڻھو.

12

ھاڻي جڏھن ھو شھر جي دروازي جي ويجھو آيو  ،ڏ ،ائين  ،اتي ھڪڙو مئل
ماڻھو ويل ھو  ،جيڪو پنھنجي ُ
ھوء ھڪ بيوا
ماء جو اڪيلو پٽ ھو ۽
َ
ھئي :۽ شھر جا ڪيترائي ماڻھو ساڻس گڏ ھئا.

13

۽ جڏھن خداوند ان کي ڏ ،و  ،ھن کي ھن تي رحم آيو  ،۽ ھن کي چيائين ته
ِ
روء نه.

14

۽ ھو آيو ۽ بيئر کي ھٿ التائين :۽ جيڪي کيس کڻندا ھئا سي بي ا ھئا .۽
هن چيو ته  ،جوان  ،مان توکي چوان ٿو  ،اٿي.

15

۽ جيڪو مري ويو ھو وي  ،۽ الھائڻ لو .۽ ھن کيس پنھنجي ُ
ماء حوالي
ڪيو.
اعمال 9-1 :3

.6
1

يء ۾  ،نائين ڪالڪ
ھاڻي پطرس ۽ يوحنا گڏجي مندر ۾ ويا دعا جي گھڙ َ
ھجڻ ڪري.

2

۽ ھڪڙو ماڻھو پنھنجي ُ
ماء جي پيٽ مان لنگھي ھليو ويو  ،جنھن کي اھي
ھر روز مندر جي دروازي تي رکندا ھئا جنھن کي خوبصورت سڏيو ويندو
آھي  ،انھن کان خيرات گھرڻ ِ
الء جيڪي مندر ۾ داخل ٿيا.

3

جيڪو پطرس ۽ يوحنا کي مندر ۾ وڻ ِ
الء ڏسي رھيو ھو  ،تنھن پيو.

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 5

4

۽ پطرس  ،پنھنجيون اکيون ھن تي يوحنا سان مالئيندي چيو ” ،اسان ڏانھن
ڏس .

5

۽ ھن انھن ڏانھن يان ڏنو  ،انھن مان ڪجھ حاصل ڪرڻ جي اميد ۾.

6

ِ
پوء پطرس چيو تہ  ،چاندي ۽ سون مون وٽ ڪونھي .پر جيئن ته مون
توکي ڏ نو آهي :عيسى مسيح جي نالي تي ناصري اٿي ۽ پن..

7

۽ ھن کيس سا ھٿ کان و ورتو  ،۽ کيس مٿي ک :ي ويو :۽ فوري طور تي
سندس پيرن ۽ ٽنگن جي ھڏين کي طاقت ملي.

8

۽ ھو ٽپ ڏيئي اٿ ي بي  ،۽ ھليو ويو  ،۽ انھن سان گڏ ھيڪل ۾ داخل ٿيو ،
گھمندو  ،۽ ٽپو ڏيندو  ،۽ خدا جي واکاڻ ڪ ندو رھيو.

9

۽ سني ماڻھن کيس گھمندي ۽ خدا جي واکاڻ ڪندي ڏو:
زبور 4-1 :103

.7
1

خداوند کي برڪت ڏي  ،اي منھنجي جان :۽ جيڪي ڪجھ منھنجي اندر ۾
آھي  ،ان جي پاڪ نالي کي برڪت ڏي.

2

خداوند جي واکاڻ ڪر  ،اي منھنجي جان  ،۽ سندس سئي فائدا نه وسار.

3

جيڪو توهان جي سني ڏوهن کي معاف ڪري ٿ$و؛ جيڪو تنهنجي سني
بيمارين جو عالج ڪري ٿو

4

تباھيء کان بچائي ٿو .جيڪو توهان کي پيار
زندگيء کي
جيڪو تنھنجي
َ
َ
۽ شفقت سان تاج ڪري ٿو؛
يسعياه 17 ، 15 ، 14 :54

.8
14

صداقت ۾ قائم ٿ ي ويندؤ :تون ظلم کان پري رھندين و ته تون نه ڊ ندين:
۽ خوف کان؛ و ته اهو توهان جي ويجهو نه ايندو.

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

15

ڏس  ،اھي ضرور گڏ ٿيندا  ،پر منھنجي طرفان نه :جيڪو به تنھنجي خالف
گڏ ٿيندو سو تنھنجي خاطر ي پوندو.

17

ڪوبه هٿيار جيڪ و توهان جي خالف اهيو ويو آهي سو ڪ امياب نه
ٿيندو .۽ ھر زبان جيڪا فيصلي ۾ تنھنجي خالف اٿي بيھندي  ،تون مذمت
ڪ ندين .ھي ورثو آھي خداوند جي انھن جو  ،۽ انھن جي صداقت مون مان
آھي  ،خداوند فرمائي ٿو.

سائنس ۽ صحت
4-5 :415 .1
سچائيء ۾.
گناھ  ،بيماري ۽ موت جو ڪو بنياد ڪ ونھي
َ
13-15 :412 .2
عيسائي سائنس جي طاقت ۽ خدائي محبت قادر مطلق آھي .اھو بيشڪ
مناسب آھي پڪڙ کي ختم ڪرڻ ۽ بيماري  ،گناھ ۽ موت کي تباھ ڪ رڻ ِ
الء.
16-29 :127 .3
عيسائي سائنس خدا کي ظاھر ڪري ٿي  ،نه ليکڪ جي طور تي گناھ  ،بيماري
اعلي وجود  ،دماغ  ،س ني ب .ڙن
۽ موت جو  ،پر خدائي اصول جي طور تي ،
ٰ
کان پاڪ .اھو سيکاري ٿو ته مادو باطل آھي  ،حقيقت نه  ،وجود جي؛ اھو
اعصاب  ،دماغ  ،معدہ  ،ڙا ۽ يا ا تي  ،آھن  -جيئن ته مادو  -نه عقل  ،نه زندگي ،
۽ نه ئي حواس.
ڪابه جسماني سائنس نه آھي  ،جيتري قدر س ي سچائي خدائي دماغ مان
نڪ ري ٿي .تنھنڪري سچ انسان ناھي  ،۽ مادي جو قانون ناھي  ،و جو معاملو
قانون اھيندڙ نه آھي .سائنس خدائي دماغ جو اياس آھي  ،۽ اڪيلو ئي خدا
جي صحيح تشريح ڪرڻ جي قابل آھي .ان ۾ آھي ھڪڙو روحاني  ،۽ نه مادي
اصل .اھو ھڪڙو خدائي بيان آھي  - ،مددگار جيڪو س ني سچائي ڏانھن وي
وي ٿو.
25-26 :234 .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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صفحو 7

گناھ ۽ بيماري سوچڻ گھرجن ان کان ا جو اھي ظاھر ٿين.
23-32 ، 12-20 :236 .5
هڪ ُ
ماء آهي مضبوط ترين تعليم ڏيندڙ  ،يا ته جرم جي خالف يا ان جي خالف.
هن جا خيال هڪ ئي فاني دماغ جي جنين کي اهيندا آهن  ،۽ الشعوري طور تي
ان کي اهيندا آهن  ،يا ته هڪ نمونو پاڻ کان بدصورت يا خدائي اثر وسيلي ” ،ان
انھيء ڪري مسيحي
نموني جي مطابق جيڪو توهان کي جبل تي ڏيکاريل هو.
َ
سائنس جي اھميت  ،جنھن مان اسان سکون ٿا ھڪڙو دماغ ۽ س ي دستيابي
جي طور تي ھر مصيبت جو عالج.
والدين کي گھرجي ته پنھنجي ارن کي جلد کان جلد تعليم ڏين صحت ۽
ائيء جون حقيقتون .ار و يڪ قابل آھن بالغن جي يٽ ۾  ،۽ و يڪ سکي و
پاڪ
َ
آسانيء سان پيار ڪرڻ ِ
الء سادي حقيقتون جيڪي انهن کي خوش ۽ س
ن ٿا
َ
يون بڻائينديون.
يسوع نن ن ارن کي پيار ڪيو و ته انهن جي آزادي غلط کان ۽ انهن جي حق جي
قبوليت جي ڪري .جڏهن ته عمر ن راين جي وچ ۾ رڪجي رهي آهي يا باطل
تيزيء سان ا تي و ندا آهن سچ ڏانهن.
عقيدن سان وڙهندي  ،نوجوان آسان ۽
َ
1-32 :237 .6
هڪ نن ڙي ،وڪري  ،جيڪا ڪڏهن ڪڏهن منهنجي وضاحتن کي ندي هئي ،
هوء ل ي پئي ته ان جو
هن جي آ .ر کي خراب طور تي زخمي ڪري ڏيو.
َ
هوشياريء سان ،
نوٽيس نه ورتو .ان بابت پ ا اا ڪرڻ تي  ،هن جواب ڏنو
َ
”معاملي ۾ ڪوبه احساس ناهي .کلندي اکين سان بند ڪندي  ،ھن ھاڻي شامل
ڪيو ” ،ماما  ،منھنجي آ ر ٿورڙي به ڏکوئيندڙ ناھي.
شايد مهينا يا سال ٿيا هوندا ان کان ا جو هن جا والدين پنهنجون دوائون ڏي
يء کي ايتري قدرتي
ڏ ين ها  ،يا ذهني اونچائي تي پهچي و ن ها انهن جي نن ي َ
ُ
ُ
پيء جا نظريا اڪثر س ا ج پاڻ ۾ ۽ سندن
ماء
طور تي .و يڪ ضد عقيدا ۽
اوالد جي دماغن ۾ اسائي ڏيندا آھن .انديشو  ،جھڙوڪ ”ھوا جا پکي  “،س و ج
پوکڻ کان ا ئي ري وي ٿو.
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ارن کي سيکاريو و ي سچائي عالج  ،ڪ رسچن سائنس  ،انھن جي پھرين سبقن
مان  ،۽ بحث ڪرڻ يا تفريح کان پري رھيا نظريات يا بيمارين بابت خياالت.
غلطي ۽ ان جي مصيبتن جي تجربي کي روڪڻ ِ
الء  ،پنھنجن ارن جي دماغن
مان اھر رھو يا ته گنهگار يا بيمار خيال .پوئين کي خارج ڪيو وي سا ئي اصول
تي جيئن ا .وڻو .هي ڪري ٿو ڪرسچن سائنس جلد دستياب.
فهميء ۽ ان جي
ڪجھ ناجائز آھن جيڪي حقيقتن کي اڻڻ يا معاملي جي غلط
َ
وريء دير ِ
فرض ڪيل قانونن بابت ڻ ِ
الء وقف ڪ ن
الء تيار ناھن .اھي پاڻ کي ٿ
َ
ٿا پنھنجي مادي ديوتائن ِ
زندگيء جي عقيدي ۽ معاملي جي
الء  ،جڪڙيل آھن
َ
انھيء ِ
ذھنيت تي  ،۽ اميد ٿا ڪن ته ھن غلطي انھن ل ِ
الء
اء و يڪ ڪئي ھوندي
َ
جو اھي قبول ڪرڻ ِ
الء تيار آھن ر و جيئرو ۽ سچو خدا .توھان جي وضاحت
تي بي صبر  ،دماغ جي سائنس جي تحقيق ڪرڻ ِ
الء تيار ناھي جيڪي انھن کي
سندن شڪايتن کان نجات ڏياريندا  ،اھي غلط عقيدن کي اڪر پائيندا ۽ وائتا
نتيجا ويندا.
10-28 :273 .7
يء طرح
خدائي سائنس مادي حواسن جي غلط شاھدي کي رد ڪري ٿي ،۽ اھڙ َ
انھيء ڪري سائنس ۽ حواسن جي وچ ۾
غلطيء جا بنياد.
وڙھا وجھي ٿي
َ
َ
دشمني  ،۽ مڪمل سمجھ حاصل ڪرڻجي ناممڪنيت جيستائين احساس جون
غلطيون ختم نه ٿين.
مادي ۽ طبي سائنس جي نام نهاد قانونن ڪڏهن به انسانن کي مڪمل  ،هم
آهنگ ۽ امر نه بڻ$ $ايو آهي .انسان ھميشه ھوندو آھي جڏھن روح جي طرفان
انھيء ڪري اھميت جي حقيقت کي سمجھڻ جي اھميت ،
سناليو ويندو آھي.
َ
جيڪا ظاھر ڪري ٿي روحاني وجود جي قانونن کي.
خدا ڪڏهن به هڪ مادي قانون مقرر نه ڪ يو روحاني قانون کي رد ڪرڻ ِ
الء.
جيڪڏھن اھڙا مادي قانون ھجن ھا  ،اھو روح  ،خدا جي عظمت جي مخالفت
عيسي موج تي ھلندو ھو ،
دانائيء کي بدنام ڪري ھا.
ڪري ھا  ،۽ خالق جي
َ
ٰ
ميڙ کي کارائيندو ھو  ،بيمارن کي شفا ڏيندو ھو  ،۽ مئل کي جيئرو ڪري ڏيندو
مادي قانونن جي س ي مخالفت ۾ .سندس عمل هئا سائنس جو مظاهرو  ،مادي
احساس يا قانون جي ڪوڙن دعوائن تي قابو پائڻ.
28-31 :380 .8
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ِ
ِ
سواء ته ڪ ا طاقت آهي خدا
شيء و يڪ مايوس ڪندڙ نه آهي م ڻ کان
ڪابه
جي برخالف  ،يا س ي  ،۽ ته خدا عطا ڪري ٿو هي مخالف طاقت طاقت سان
استعمال ڪ رڻ ِ
الء پنهنجي خالف  ،زندگي  ،صحت  ،هم آهنگي جي خالف.
3-5 :184 .9
ِ
سچ بيمار  ،گناھ ۽ موت کي ضابطي ۾ رکڻ ِ
االءجو اھي
الء ڪو قانون نٿو اھي ،
سچ کان اڻ اڻ آھن ۽ انھن کي حقيقت طور تسليم نه ڪيو وي.
.10

8-13 :402

وقت ويجھو اچي ٿو جڏھن فاني دماغ پنھنجي جسماني  ،ساختي ۽ مادي بنيادن
کي ڏي ڏيندو  ،جڏھن الفاني دماغ ۽ ان جون صورتون سائنس ۾ پکڙجي
وينديون  ،۽ مادي عقيدا روحاني حقيقتن ۾ مداخلت نه ڪندا .انسان ازلي ۽
ابدي آهي.
.11

23-30 :598

خدائي شعور جو ھڪڙو لمحو  ،يا زندگي ۽ محبت جي روحاني سمجھ  ،ھميشه
اعلي قول  ،حاصل ڪيو ۽ برقرار رکيو ويو جڏھن سائنس
جي اڪٿي آھي .ھي
ٰ
زندگيء سان روحاني طور تي موت جو
کي سمجھيو ويندو  ،سمجھيو ويندو
َ
آهنگيء جي م ڪمل شعور ۾ ھوندو ،
وقفو  ،۽ انسان پنھنجي امرتا ۽ دائمي هم
َ
جتي گناھ  ،بيماري ۽ موت آھن .نامعلوم.
.12

1-3 :201

بھترين واعظ جيڪو ھاڻي تبليغ ڪيو ويو آھي سچ آھي مشق ۽ ظاھر ڪرڻ
تباھيء سان.
گناھ  ،بيماري ۽ موت جي
َ

ڏينهن جو فرض
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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

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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_____________________
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