آڪٽوبر  ، 2021 ،24آچر الءِ بائيبل سبق
ِ
پوء امتحان
موضوع – موت کان

صفحو 1

آچر ،آڪٽوبر .2021 ،24
ِ
پوء امتحان
مضمون — موت کان
گولڊن جو متن :روميون 4 :6

ُ
پيء جي شان سان  ،تنھنڪري اسان
"جيئن مسيح مئلن مان جيئرو ڪيو ويو آھي
زندگيء جي نئين سر ھلڻ گھرجي".
کي به
َ

جوابدار پڙهڻ:

 1ڪرنٿين 28-26 ، 23-19 :15

19

زندگيء ۾ رو اسان کي اميد آھي مسيح ۾  ،اسان آھيون
جيڪڏھن ھن
َ
سني ماڻھن مان تمام بدبخت.

20

پر ھاڻي آھي مسيح مئلن مان وري جيئرو ٿيو  ،۽ انھن مان پھريون ميوو
بڻجي ويو جيڪي سمھي پيا.

21

ِ
ماڻھوء جي وسيلي پڻ آيو مئلن جو
ماڻھوء وٽان موت آيو ،
االءجو جڏھن
َ
َ
وري جيئرو ٿيڻ.

22

جيئن آدم ۾ سمري و ،ن ٿا  ،تيئن مسيح ۾ به سني کي جيئرو ڪيو ويندو.

23

ِ
پوء اھي آھن
پر ھر ماڻھو پنھنجي حڪم سان :مسيح پھريون ميوو؛ ان کان
جيڪي مسيح جا آھن سندس اچڻ تي.

26

آخري دشمن جيڪو تباھ ٿي ويندو موت 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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27

ِ
االءجو ھن پنھنجن پيرن ھي ان س شيون وجھي ڏيون آھن .پر جڏھن ھو
چوي ٿو شيون ھن جي ھي ان رکيون ويون آھن  ،اھو ظاھر آھي ته اھو
استثنا آھي  ،جنھن شيون ھن جي ھيان ڪري ڏيون.

28

انھيء
۽ جڏھن شيون ھن جي تابع ڪيون وينديون  ،تڏھن فرزند پاڻ بہ
َ
انھيء ھي رکي ٿو  ،تہ خدا سني ۾
جي تابع رھندو جيڪو سني شين کي
َ
ھجي.

سبق جو خطبو
بائبل
.1

.2

يسعياه ( 1 :25جي طرف8-6 ، ) 3
1

اي خداوند  ،تون منهنجو خدا آهين مان توکي بلند ڪندس  ،مان تنھنجي
نالي جي ساراھ ڪندس و ته توھان شاندار شيون ڪيون آھن

6

۽ ھن جبل ۾ لشڪر جو خداوند سني ماڻھن ِ
الء عيد ملهائيندو  ،ٿلھي شين
جي عيد  ،ليز تي شراب جي عيد  ،مزي سانريل ٿلھي شين جي  ،ليز تي
شراب جي چي طرح سي.

7

۽ اھو ھن جبل ۾ تباھ ڪري ڏيندو ڪڻ جو منھن سني ماڻھن تي  ،۽ پردو
جيڪو سني قومن تي پکڙيل آھي.

8

ھو فتح ۾ موت کي نگلندو .۽ خداوند خدا سني منھن تان وڙھا پٽي ڏيندو.
ِ
االءجو خداوند
۽ پنھنجي قوم جي سرڪشي سي زمين تان ھٽائي :ڏيندو:
اھو الھايو آھي.
متي 23 :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.

آڪٽوبر  ، 2021 ،24آچر الءِ بائيبل سبق
ِ
پوء امتحان
موضوع – موت کان

23
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صفحو 3

عيسي سي 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
َ
متي 12-1 :5

1

۽ ماڻھن کي ڏسي  ،ھو ھڪڙي جبل ڏانھن ويو ۽ جڏھن ھو لٿو  ،تڏھن
سندس شاگرد وٽس آيا.

2

۽ ھن پنھنجو وات کوليو  ،۽ انھن کي سيکاريو  ،چيائين ،

3

ِ
االء جو انھن جي آھي بادشاھت آسمان.
ساا آھن غريب روح ۾:

4

ِ
االءجو انھن کي تسلي ڏني ويندي.
ساا آھن اھي جيڪي ماتم ڪن ٿا:

5

ِ
االءجو اھي زمين جا وارث ٿيندا.
ساا آھن نيڪ ماڻھو:

6

ِ
ِ
االءجو
پوء بکايل ۽ اايل آھن:
سچائيء کان
ساا آھن ُاھي جيڪي
َ
اھي .رجي ويندا.

7

ِ
االءجو اھي رحم حاصل ڪندا.
سا آھن اھي رحم ڪندڙ:

8

ِ
االءجو اھي خدا کي ڏسندا.
ساا آھن پاڪ دل وارا:

9

ِ
االءجو انھن کي سڏيو ويندو خدا جو اوالد.
ساا آھن صلح ڪرائڻ وارا:

10

سچائيء جي ڪري ستايا ويا آھن :انھن ِ
الء آھي
ساا آھن اھي جيڪي
َ
آسمان جي بادشاھت.

11

اوھين ساا آھيو  ،جڏھن ماڻھو اوھان کي گاريون ڏيندا  ،۽ اوھان کي
ستائيندا  ،۽ چوندا ته توھان جي خالف ھر قسم جي برائي ڪوڙ ،الھائيندا ،
منھنجي خاطر.

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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.4

24

صفحو 4

ِ
االء جو تنھنجو اجر آسمان ۾ وڏو آھي ،
خوش ٿيو  ،۽ تمام گھڻو خوش ٿيو:
ِ
االء جو اھي ستايا ويا ھئا اھي نبي جيڪي توھان کان ا ھئا.
متي 29-24 :7
تنھنڪري جيڪو به منھنجون ھي الھيون ي ٿو ۽ انھن تي عمل ڪري ٿو ،
ماڻھوء سان تشبيھ ڏيندس  ،جنھن پنھنجو
مان ان کي ھڪ اھڙي سياڻي
َ
گھر پٿر تي اڏيو.

25

انھيء گھر تي ٽڪرائيو ۽
۽ مينھن نازل ٿيو  ،۽ وڏ آئي  ،۽ ھوائون ليون  ،۽
َ
اھو نه ٽڪيو :و ته ان جو بنياد پٿر تي رکيو ويو ھو.

26

۽ ھر ھڪ جيڪو منھنجون ھي الھيون ٿو  ،۽ انھن تي عمل نٿو ڪري  ،ان
ماڻھوء سان تشبيھ ڏني ويندي  ،جنھن پنھنجو گھر ريت
کي ھڪ بيوقوف
َ
تي اڏايو.

27

انھيء گھر تي ٽڪرائيو ۽
۽ مينھن نازل ٿيو  ،۽وڏ آئي  ،۽ ھوائون ليون  ،۽
َ
اھو ڪري پيو :۽ وڏو ان جو زوال ھو.

28

عيسي اھي الھيون ختم ڪيون  ،ماڻھو حيران ٿي ويا
۽ اھو ٿيو  ،جڏھن
ٰ
سندس تعليم تي:

29

ِ
واريء وانگر  ،۽ نڪي
اختياريء
االءجو ھن انھن کي سيکاريو آھي ھڪڙي
َ
َ
شريعت جي عالمن وانگر.
یوحنا ( 7 :10جي طرف ( 10 ، )1مان)

.5
7

ِ
عيسي انھن کي وري چيو تہ
پوء
ٰ

10

مان آيو آھيان ته انھن کي زندگي ملي  ،۽ اھو ته اھي ان کي و يڪ گھڻو
ڪري سگھن.
یوحنا ( 50 ، 49 ، 46 :12جي طرف):

.6
46

مان آيو آهيان هڪ روشني دنيا ۾  ،ته جيڪو به مون تي يقين ڪري ٿو ،
ان کي اونداهي ۾ نه رهڻ گهرجي.

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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49

ُ
پيء جنھن مون کي موڪليو  ،ان
و ته مون پنهنجي باري ۾ نه الهايو آهي پر
مون کي حڪم ڏنو ته مون کيا چوڻ گھرجي ۽ مون کي ا الھائڻ گھرجي.

50

۽ مان اڻان ٿو ته سندس حڪم آھي دائمي زندگي:

.7

.8

صفحو 5

متي 4-1 :26
1

عيسي ھي سالھيون ختم ڪري چڪو  ،تڏھن ھن
۽ ائين ٿيو  ،جڏھن
ٰ
پنھنجن شاگردن کي چيو.

2

ِ
پوء عيد فصح آھي  ،۽ ابن آدم کي پڪڙيو
اوھين اڻو ٿا ته ڏينھن کان
ويندو تہ صليب تي چاڙھيو وي.

3

ِ
پوء گڏ ٿي ويا سردار ڪاھنن  ،شريعت جي عالمن ۽ ماڻھن جي بزرگن ،
سردار ڪاھن جي محل vڏانھن  ،جنھن کي قائفا سڏيو ويندو ھو ،

4

عيسي کي ذلت سان وي سگھن ۽ کيس ماري ڏين.
۽ صالح ڪيائون ته اھي
ٰ

14

.9

یوحنا 14 :18
ھاڻي ڪيفا اھو ھو  ،جنھن يھودين کي صالح ڏني  ،ته اھو مناسب ھو ته
ھڪڙو ماڻھو ماڻھن ِ
الء مرجي.
یوحنا ( 16 :19۽ اهي) ( 18-جي طرف 42 ، 41 ، )1

16

عيسي کي وي ويا ۽ وي ويا.
۽ اھي
ٰ

17

ِ
جاء ڏانھن جنھن کي
انھيء
۽ ھو پنھنجو صليب کڻي ا تي و يو ھڪڙي
َ
ِ
جاء سڏيو وي ٿو  ،جنھن کي عبراني زبان ۾ سڏيو ويندو
ڪوپڙيء جي
َ
آھي گلگٿا:

18

جتي انھن کيس صليب تي چاڙھيو ،

41

ھاڻي جنھن ھن تي کيس صليب تي چاڙھيو ويو ھو اتي ھڪڙو باغ ھو .۽
باغ ۾ ھڪڙو نئون مقبرو  ،جنھن ۾ ا تائين ڪڏھن به ماڻھو ڪونه ويو ھو.

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

تياريء جي ڏينھن جي
عيسي تنھنڪري يھودين جي
اتي ُاھي رکيا ويا
َ
ٰ
ڪري ته قبر هٿ ۾ هئي.
یوحنا 17 ، 14-12 ، 1 :20

1

هفتي جو پھريون ڏينھن اچي ٿو مريم مگدليني صبح جو  ،جڏھن اوندھ
ھئي  ،قبر ڏانھن  ،۽ ڏائين پٿر قبر مان ڪ يو ويو آھي.

12

عيسي جو
۽ مالئڪن کي وي ڏائين  ،ھڪڙو مٿي تي  ،۽ يو پيرن تي  ،جتي
ٰ
الش پيل ھو.

13

هوء انهن کي چوي ٿي ،
۽ اھي کيس چوندا آھن  ،عورت  ،تون روئين و ٿي؟
َ
و ته انهن منهنجي رب کي ڪي ڏيو آهي  ،۽ مون کي خبر ناهي ته انهن هن
کي ڪٿي رکيو آهي.

14

عيسي کي
ھوء ائين چئي چڪي ھئي  ،ھن پنھنجو پاڻ موڙيو  ،۽
۽ جڏھن
َ
ٰ
عيسي آھي.
بيل ڏ ائين  ،۽ نٿي اڻي ته اھو
ٰ

17

ِ
االءجو مان ا تائين پنھنجي
عيسي ھن کي چيو تہ ”مون کي ھٿ نہ الئي
ٰ
ُ
پيء ڏانھن نه ويو آھيان  ،پر منھنجي ائرن ڏانھن و ۽ انھن کي چئو تہ آء
ُ
ُ
پيء ڏانھن چڙھي ويندس .۽ منھنجي خدا ڏانھن
پيء ۽ اوھان جي
پنھنجي
 ،۽ تنھنجي خدا ڏانھن.

.11

11

12

.12

روميون ( 11 :13هاڻي) 12 ،
 ...ھاڻي اھو وقت آھي ننڊ مان جاڻ جو :ھاڻي اسان جي نجات ويجھي آھي
انھيء کان و يڪ جڏھن اسان ايمان آندو.
َ
رات تمام گھڻي گذري وئي آھي  ،ڏينھن ھٿ ۾ آھي :تنھنڪري اچو ته اسان
روشنيء جا ھٿيار رکون.
کي اونداھين جا ڪم ڏي ڏيون  ،۽ اچو ته
َ
 1ڪرنٿين 58-55 :15

55

اي موت  ،تنهنجو ڏنگ ڪٿي آهي؟ اي قبر  ،تنهنجي فتح ڪٿي آهي؟

56

موت جو ڏنگڻ گناهه آهي ۽ گناهه جي طاقت قانون 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 ِود بڪ ڪليڊ آف
ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.
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57

عيسي مسيح جي
پر شڪر خدا جو  ،جيڪو اسان کي اسان جي خداوند
ٰ
وسيلي فتح ڏئي ٿو.

58

تنھنڪري  ،منھنجا پيارا ائرو  ،ثابت قدم رھو  ،ھلندڙ  ،ھميشه خداوند جي
ِ
االءجو جيئن توھان اڻو ٿا ته توھان جي محنت خداوند ۾
ڪم ۾ وندا رھو ،
بيڪار نھ آھي.

سائنس ۽ صحت
27-31 :246 .1
زندگي دائمي آهي .اسان کي اھو ولڻ گھرجي  ،۽ ان جو مظاهرو شروع ڪرڻ
ِ
پوء اسان پنھنجي وجود جي نظرين
گھرجي .زندگي ۽ نيڪي امر آهي .اچو ته
تازگيء ۽ تسلسل ۾ تبديل ڪريون  ،بلڪه عمر ۽ تڪليف ۾.
کي پيار ۽
َ
22-26 ، 13-16 :25 .2
زندگيء جو طريقو سيکاريو آهي مظاهر ذريعي  ،ته اسان سمجهون ته
يسوع
َ
هي االئي اصول ڪيئن بيمارن کي شفا ڏئي ٿو  ،غلطي ڪي ٿو  ،۽ موت تي
فتح حاصل ڪري ٿو.
قابوء جو  ،وڏو
بيماريء تي
جيتوڻيڪ ظاھر ڪري رھيو آھي پنھنجي گناھ ۽
َ
َ
تقوي جا گهربل ثبوت
استاد ڪنھن به طرح ين کي راضي نه ڪيائين پنھنجي
ٰ
ڏيڻ کان .ھن ڪم ڪيو انھن جي ھدايتن ِ
الء  ،ته اھي ظاھر ڪن ھن طاقت کي
جيئن ھن ڪيو ۽ سمجھيو ان جي خدائي اصول کي.
31-12 :429 .3
يسوع چيو (یوحنا " ، )51 :8جيڪڏھن ڪو ماڻھو منھنجي الھ تي قائم رھندو ،
زندگيء تائين
اھو ڪڏھن به موت کي نه ڏسندو ".اھو بيان ر و روحاني
َ
عيسي اھو ظاھر
محدود ناھي  ،پر ان ۾ شامل آھن وجود جا س ئي رجحان.
ٰ
ڪيو  ،مرڻ وارن کي شفا ڏيڻ ۽ مئلن کي جيارڻ .فاني دماغ کي الزمي طور
غلطيء سان حصو و ڻ گھرجي  ،پنھنجو پاڻ کي ان جي عملن سان ھٽائڻ
تي
َ
گھرجي  ،۽ امر مردانگي  ،مسيح مثالي  ،ظاھر ٿيندي .ايمان کي پنھنجي
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سرحدن کي وائڻ گھرجي ۽ ان جو بنياد مضبوط ڪرڻ گھرجي روح تي آرام
ڪرڻ بدران معاملي جي .جڏھن ماڻھو ڏي ٿو پنھنجو عقيدو موت تي  ،اھو و
تيزيء سان ا تي و ندو خدا  ،زندگي ۽ پيار ڏانھن .بيمار ۽ موت تي ايمان ،
يڪ
َ
زندگيء ۽ صحت جي حقيقي احساس کي بند
يقينا جيترو گناھ تي ايمان ،
َ
ڪري ٿو .ماڻھو ڪڏھن جا ندو ھن عظيم حقيقت کي سائنس ۾؟
24-28 ، 15-18 ، 5-8 :42 .4
موت تي عالمگير عقيدو ڪو فائدو ڪونھي .اھو زندگي يا سچائي کي ظاھر نٿو
ڪري سگھي .موت ملي ويندو ڊگھي ۾ ھڪڙو فاني خواب  ،جيڪو ايندو آھي
روشنيء سان.
اونداھين ۾ ۽ غائب ٿي ويندو
َ
خدا جي قدرت جي عظيم مظاھر جي وري جيئري ٿيڻ جو ثبوت ھو جسم ۽
مادي تي سندس آخري فتح جو  ،۽ ڏنو خدائي سائنس جو مڪمل ثبوت  - ،ثبوت
ماڻھن ِ
الء اھم … .ماڻھن کي سوچڻ ڏيو ته انھن الش کي ماري ڏيو آھي! ان کان
ِ
پوء هو ان کي غير تبديل ٿيل ڏيکاريندو .اھو ظاھر ڪري ٿو ته ڪرسچن سائنس
ڙيء سان نه
ائيء سان  ،ب
۾ سچو ماڻھو خدا جي طرفان سناليو ويندو آھي  -چ
َ
َ
 ۽ تنھنڪري ھڪڙو فاني نه پر ھڪڙو امر آھي.20-24 :46 .5
ِ
پوء جيڪا ل ي ٿي موت ته ان جي
يسوع جي اڻ مٽيل جسماني حالت ان کان
پ يان هئي س ني مادي حالتن کان مٿانهون .۽ ھن عروج سندس عروج جي
وضاحت ڪئي  ،۽ ظاھر ڪيو قبر کان اھر ھڪڙي آزمائش ۽ ترقي پسند حالت.
13-18 ، 5-11 :77 .6
وجود جاري رهي ٿو جسماني عقيدي جو عقيدو جيستائين سائنس وجود ۾ نه
اچي .غلطي ھتي آڻي ٿي پنھنجي خود تباھي ئي ھتي ۽ اتي ِ
الء  ،فاني دماغ
اھي ٿو پنھنجون جسماني حالتون .موت واقع ٿيندو وجود جي ايندڙ جهاز تي ان
زندگيء جي روحاني بي ڪ پهچي نه وي.
تي  ،جيستائين
َ
زندگيء جي ھن خواب ِ
الء گھربل مدت  ،ان جي نام نهاد خوشين ۽
مادي
َ
تڪليفن کي قبول ڪندي  ،شعور کان غائب ٿيڻ ِ
الء ” ،نه ماڻھو اڻي ٿو  ...نه پٽ ،
ُ
غلطيء جي شدت جي مطابق.
پيء .ھي دور ھوندو ڊگھو يا نن و عرصو
پر
َ
( 4-9 :296 .7جي طرف )2
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ماڻھوء جي مڻ  ،جنھن جي
ترقي تجربي مان پيدا ٿئي ٿي .اھو آھي فاني
َ
وسيلي فاني الڏاڻو ڪري وي ٿو امر ِ
الء .يا ته ھتي يا اتي  ،مصيبت يا سائنس
زندگيء ۽ دماغ بابت  ،۽
کي الزمي طور تباھ ڪرڻ گھرجي س ني وهمن کي
َ
يهر پيدا ڪرڻ مادي احساس ۽ نفس .پوڙھو ماڻھو پنھنجن ڪمن سان بند
ڪيو وي.
7-18 :324 .8
جيستائين انسان جي هم آهنگي ۽ الفانييت و يڪ واضح ٿي رهي آهي  ،اسان
حاصل نه ڪري رهيا آهيون خدا جو حقيقي خيال ۽ جسم ظاھر ڪندو جيڪو
ان کي سناليندو  ،ا اھو سچ ھجي يا غلطي  ،سمجھڻ يا عقيدو  ،روح يا معاملو.
تنھنڪري "ھاڻي پنھنجو پاڻ کي ھن سان واقف ڪريو  ،۽ امن ۾ رھو".
ھوشيار  ،ھوشيار ۽ ھوشيار رھو .رستو س و ۽ تنگ آھي  ،جيڪو سمجھڻ
ڏانھن وي ٿو ته خدا ئي زندگي آھي .اھو آھي گوشت سان جنگ  ،جنھن ۾ اسان
کي فتح ڪرڻ گھرجي گناھ  ،بيماري ۽ موت کي  ،ھتي يا آخرت ۾  ،يقينا ان
کان ا جو اسان روح جي مقصد تائين پھچي سگھون  ،يا خدا ۾ زندگي.
22-31 :76 .9
زندگيء جي مڪمل هم آهنگي ۽ الفانييت  ،المحدود خدائي
بي گناهه خوشي - ،
َ
خوبصورتي ۽ نيڪي جو مالڪ آهي بغير ڪنهن جسماني خوشي يا تڪليف
جي  - ،ر و حقيقي  ،ناقابل فنا انسان آهي  ،جنهن جو وجود روحاني آهي .وجود
هيء حالت آهي سائنسي ۽ برقرار  - ،هڪ تڪميل ر و انهن جي طرفان قابل
جي
َ
فهم آهي  ،جن کي خدائي سائنس ۾ مسيح جي آخري سمجھ آهي .موت ڪڏهن
به وجود جي ان حالت کي تڪڙو نٿو ڪري سگهي  ،و ته موت تي غالب ٿيڻ
گهرجي  ،پيش نه ٿيڻ کان ا  ،امرتا ظاهر ٿيڻ کان ا.
.10

27-3 :409

اسان کي اھو چوڻ جو ڪو حق ناھي ته زندگي انحصار ڪري ٿي معاملي تي ،
ِ
پوء .اسان نٿا گذاري سگھون پنھنجا
پر ان تي انحصار نه ڪندي موت کان
اڻائيء ۾  ،۽ اميد ڪريون ٿا قبر کان
حياتيء جي اڻ
ڏينھن ھتي سائنس جي
َ
َ
اھر ولھڻ ِ
الء ھن اجر جو .موت اسان کي اھي نه سگھندو ھميشه ۽ الفاني طور
بدليء جي بدلي ِ
الء .جيڪڏھن ھتي اسان مسيحي سائنس ڏانھن يان نٿا
َ
زندگيء
ڏيون  ،جيڪو روحاني ۽ دائمي آھي  ،اسان تيار نه ٿينداسين روحاني
َ
الء آخرت ِ
ِ
الء.
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23-27 :290

انھيء لمحي تي ختم
گناھ ۽ غلطي جيڪا اسان وٽ آھي موت جي وقت تي
َ
نه ٿيندي  ،پر انھن غلطين جي مرڻ تائين رھو .مڪمل طور تي روحاني ٿيڻ
ِ
ماڻھوء کي بي گناھ ھجڻ گھرجي  ،۽ اھو اھڙو ٿي ويندو آھي جڏھن اھو
الء ،
َ
ڪمال تي پھچي.
.12

12-18 :291

ِ
سواء ناممڪن آھي.
عالمگير وٽڪارو اتي و ڻ ۽ پرکڻ تي آھي  ،۽ انھن کان
ِ
جاء ناهي  ،پر دماغ جي هڪ خدائي حالت آهي  ،جنهن ۾ دماغ جا
جنت ڪا
سئي مظهر هڪجهڙا ۽ الفاني آهن  ،و ته اتي گناهه ناهي ۽ انسان کي مليو آهي
پنهنجي ڪا به صداقت ناهي  ،پر ”رب جي ذهن“ جي قبضي ۾ آهي“ ، .جيئن
ڪتاب چوي ٿو.
.13

16-22 :426

جڏھن اھو سکيو و ي ته بيماري زندگي تباھ نٿي ڪري سگھي  ،۽ اھو ماڻھو موت
تازگيء ۾
زندگيء جي نئين
بيماريء کان بچيل ناھي  ،ھي سمجھ
کان گناھ يا
َ
َ
َ
تيزي آڻيندي .اهو يا ته مرڻ جي خواهش يا قبر جي خوف کان آجو ٿيندو  ،۽
انھيء وڏي خوف کي تباھ ڪري ڏيندو جيڪو فاني وجود کي
اھڙيء طرح
َ
َ
گھيرو ڪري ٿو.
.14

7-12 :492

وجود آهي پاڪائي  ،هم آهنگي  ،امرتا .اھو ا ۾ ئي ثابت ٿي چڪو آھي ته ھن جو
علم  ،نن ي درجي ۾ به  ،ماڻھن جي جسماني ۽ اخالقي معيار کي بلند ڪندو ،
اھڙيء طرح ترقي آخرڪار
ڊگھي عمر و ائيندو  ،ڪردار کي پاڪ ۽ بلند ڪندو.
َ
روشنيء ۾ آڻيندي.
الفانيء کي
س ني غلطين کي ناس ڪري ڏيندي  ،۽
َ
َ

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

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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