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موضوع – دائمي سزا

صفحو 1

آچر ،آڪٽوبر .2021 ،31
مضمون — دائمي سزا
گولڊن جو متن :ایوب 17 :5

”ڏسو  ،خوش نصيب آھي اھو ماڻھو جنھن کي خدا ساري ٿو :تنھنڪري تون غالب
کي سزا ڏيڻ کان نفرت نه ڪر.

جوابدار پڙهڻ:

عبراني 13-11 ، 8-6 :12

6

جنھن ِ
الء خداوند پيار ڪري ٿو اھو کيس سزا ڏئي ٿو  ،۽ ھر پٽ کي وئي ٿو
جنھن کي اھو ملي ٿو.

7

جيڪڏھن اوھين عذاب برداشت ڪندا آھيو  ،خدا توھان سان اھڙو سلوڪ
ُ
پيء سزا نہ ٿو
ڪري ٿو جھڙو پٽن سان .اھو ڪھڙو پٽ آھي جنھن کي
ڏئي؟

8

پر جيڪڏھن اوھين ھجو بغير عذاب جي  ،جنھن جا س ئي شريڪ آھن ،
ِ
پوء اوھين ڪو آھيو  ،نڪي پٽ.

11

ھاڻي موجوده عذاب ِ
الء ڪابه سزا خوشگوار نه  ،پر ڏکوئيندڙ آھي :ان جي
انھيء جي
باوجود اھو انھن کي صداقت جو پرامن ميوو ڏئي ٿو  ،جيڪي
َ
ذريعي استعمال ڪيا ويا آھن.

12

تنھنڪري ھٿ مٿي کڻجو جيڪي ھي لٿل آھن  ،۽ ڪمزور گوڏا

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

۽ پنھنجن پيرن ِ
الء س ا رستا ،اھيو  ،متان اھو جيڪو لنگڙو آھي سو رستي
کان ري وي .پر ان کي چ و لو ٿيڻ گھرجي.

سبق جو خطبو
بائبل
ميڪا 8 :6

.1
8

.2

ھن توکي ڏيکاريو آھي  ،اي ماڻھو  ،ا چ و آھي .۽ خداوند اوھان کان ا ٿو
گھري  ،پر انصاف ڪرڻ  ،۽ رحم سان پيار ڪرڻ  ،۽ پنھنجي خدا سان
عاجزيء سان ھلڻ؟
َ
زبور 6-1 :1

1

سا و آھي ُاھو ماڻھو جيڪو نه ٿو ھلندو ب ڙن جي صالح ۾  ،نڪي بيو آھي
گنھگارن جي واٽ ۾  ،۽ نڪي وي و آھي وي لن جي سيٽ تي.

2

پر ھن جي خوشي خداوند جي قانون ۾ آھي؛ ۽ پنھنجي قانون ۾ ھو ڏينھن
۽ رات جو غور ڪري ٿو.

3

يء جي درياھن ۾ پوکيل آھي ،
۽ اھو
انھيء وڻ وانگر ٿيندو  ،جيڪو پاڻ َ
َ
جيڪو پنھنجو ميوو پنھنجي موسم ۾ ڪندو آھي .سندس پتي به نه
سڪي ويندو؛ ۽ جيڪو ڪجھ به ڪندو سو خوشحال ٿيندو.

4

انھيء وٽي وانگر آھن جنھن کي ُ
واء ھالئي ٿو.
بڙا اھڙا نه آھن :پر
َ

5

تنھنڪري بدڪار فيصلي ۾ نه بيھندو  ،۽ نڪي صالحن جي جماعت ۾
گنھگار.

6

ِ
االءجو خداوند اڻي ٿو نيڪن جو رستو :پر بدڪارن جو رستو ناس ٿيندو.

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 3

 1بادشاهن ( 29 :16جي طرف33-30 ، ):
29

۽ يھوداہ جي بادشاھہ آسا جي ا ين ۽ ا ين سال ۾ احاب بن عمري بني
اسرائيل تي حڪومت ڪرڻ شروع ڪئي.

30

۽ احاب پٽ عمري جو ب ڙو ڪ م ڪيو خداوند جي نظر ۾ انھن س ني کان
جيڪي ھن جي ايان ھئا.

31

۽ ائين ٿي ويو  ،ڻڪ اھو ھن جي ِ
الء ھڪ ھلڪي الھ ھئي جو نربٽ جي پٽ
يربعام جي گناھن ۾ ھليو ويو  ،جو ھن زيدونين جي بادشاھه اتبعال جي
يء ايزيبل کي زال سان و ي ويو  ،۽ و ي بعل جي خدمت ڪيائين  ،۽ هن
َ
جي پوا ڪئي.

32

۽ ھن بعل جي گھر ۾ بعل ِ
الء ھڪڙي قربانگاھ تيار ڪئي  ،جيڪا ھن
سامريہ ۾ اھي ھئي.

33

۽ احاب ھڪڙو باغ اھيو ۽ احاب و يڪ ڪيو خداوند اسرائيل جي خدا کي
ناراض ڪ رڻ ِ
الء اسرائيل جي س ني بادشاهن کان جيڪي هن جي ا يان
هئا.

1

.5

 1بادشاهن 1 :17
۽ الياس ٽشبي  ،جيڪو گلياد جي باشندن مان ھو  ،احاب کي چيو  ،جيئن
خداوند بني اسرائيل جو خدا جيئرو آھي  ،جنھن جي ا يان مان بي و آھيان ،
انھن سالن ۾ نه وس ٿيندو ۽ نه مينھن  ،پر منھنجي چوڻ مطابق.
 1بادشاهن ( 18 ، 17 :21جي طرف( 29-27 ، 22-20 ، ):جي طرف):

17

۽ خداوند جو ڪالم اليشع وٽ آيو  ،چيائين ،

18

اٿي  ،ھي و و احاب اسرائيل جي بادشاھ سان  ،جيڪو سامريہ ۾ آھي.

20

۽ احاب چيو ايليا کي  ،ا تو مون کي مليو  ،اي منهنجا دشمن؟ ۽ ھن جواب
ڏنو  ،مون توکي مليو آھي :اڪاڻ تہ توھان پنھنجو پاڻ وڪڻي ڏيو آھي ب
ڙي ڪم ڪرڻ ِ
الء خداوند جي نظر ۾.

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

21

ڏس  ،مان تو تي برائي آڻيندس  ،۽ تنھنجي نسل کي ڪ ي ڏيندس  ،۽ احب
کان ڪ ي ڏيندس جيڪو ت سان ٽڪرائجي ٿو  ،۽ جيڪو بند ۽ اسرائيل ۾
ڏي ويو آھي ،

22

۽ تنھنجو گھر اھيندس يروبعام جي پٽ نباط جي گھر وانگر  ،۽ بشا جي پٽ
انھيء اشتعال جي ڪري  ،جنھن سان تو مون کي
اخياہ جي گھر وانگر ،
َ
ڪاوڙيو آھي  ،۽ بني اسرائيل کي گناھہ ڪرايو آھي.

27

۽ اھو ٿيو جڏھن  ،احاب اھي الھيون يون  ،ته ھن پنھنجا ڪ پڙا اڙي ڏيا  ،۽
نرميء
سندس گوشت تي ٽاڪر وجھي ڏيا  ،۽ روزا رکيا  ،۽ چن ۾ وي ا  ،۽
َ
سان ھليا ويا.

28

۽ خداوند جو ڪالم اليشع وٽ آيو  ،چيائين ،

29

ا تو ڏو آھي ته احب پاڻ کي منھنجي ايان ڪيئن جھڪايو؟ اڪ اڻتہ اھو
منھنجي ا يان پاڻ کي عاجز ڪ ري ٿو  ،مان پنھنجي ڏينھن ۾ ب ڙائي نه
آڻيندس.
زبور 11 ، 10 ، 5-1 :2

.6
1

ِ
شيء جو تصور ڪن
غير قومون و ڪاوڙجن ٿيون  ،۽ ماڻھو ھڪڙي اجائي
ٿا؟

2

زمين جي بادشاھن پاڻ کي ھرايو  ،۽ حڪمران گڏجي صالح و ن ٿا ،
خداوند جي خالف  ،۽ سندس مسيح جي خالف  ،چون ٿا ،

3

اچو ته اسان انهن جا ٽوال جدا ڪري ڏيون  ،۽ انهن جون تارون اسان کان
پري ڪري ڏيون.

4

جيڪو آسمانن ۾ ويو آھي سو کلندو :خداوند انھن کي وليون ڪ ندو.

5

ِ
پوء اھو انھن سان پنھنجي غضب ۾ الھائيندو  ،۽ انھن کي پنھنجي سخت
ناراضگيء ۾ پريشان ڪندو.
َ

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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10

تنھنڪري ھاڻي دانشمند ٿيو  ،اي بادشاھن :هدايت ڪ ئي و ي  ،اي زمين جا
جج.

11

خداوند جي عبادت ڪ ريو خوف سان  ،۽ خوش ٿيو ٿڪجڻ سان.

.7

.8

.9

صفحو 5

روميون ( 25-22 ، 20-18 :7جي طرف ).1
18

اڪ اڻ ته مان اڻان ٿو ته مون ۾ (يعني  ،منهنجي گوشت ۾) ڪ ا به س ي
ِ
شيء نه رهندي :و ته منهنجي مرضي مون وٽ موجود آهي .پر اھو ڪيئن
انجام ڏيان جيڪو س و آھي مون کي نه مليو.

19

چائيء ِ
الء جيڪو مان ڪندس  ،مان نه ڪندس :پر ب ڙو جيڪ و
انھيء
َ
َ
مان نه ڪ ندس  ،اھو مان ڪندس.

20

ھاڻ• •ي جيڪڏھن مان اھو ڪ•ندس ته مان نه ڪ ندس  ،اھو و يڪ اھو
ڪونھي جيڪو مان ڪريان  ،پر اھو گناھ جيڪو مون ۾ رھي ٿو.

22

ِ
ِ
پوء:
ھوء کان
االءجو مان خوش آھيان خدا جي قانون ۾ باطني ماڻ َ

23

پر مون ڏ و آھي ھڪڙو يو قانون منھنجي ميمبرن ۾  ،منھنجي قانون جي
خالف وڙھندو  ،۽ مون کي قيد ۾ آڻيندو گناھ جي قانون ڏانھن جيڪو
منھنجي ميمبرن ۾ آھي.

24

اي بدبخت انسان جيڪو مان آهيان! مون کي ھن موت جي جسم مان ڪير
بچائيندو؟

25

عيسي مسيح جي
مان خدا جو شڪر ڪريان ٿو جيڪو اسان جي خداوند
ٰ
وسيلي آھي.

7

 1ساموايل ( 7 :16الء)
ِ
ِ
االءجو ماڻھو ظاھر
االءجو خداوند نٿو ڏسي جيئن ماڻھو ڏسندو آھي.
...
ظاھر کي ڏسي ٿو  ،پر خداوند دل تي نظر رکي ٿو.
زبور 22-18 :34

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 ،31آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – دائمي سزا

صفحو 6

18

خداوند انھن جي ويجھو آھي جيڪي ٽٽل دل جا آھن .۽ بچايو جيئن
ھڪڙو متضاد روح جو.

19

صالحن جون ڪيتريون ئي مصيبتون آھن :پر خداوند کيس انھن س ني
مان ڏائي ٿو.

20

ھو پنھنجون س يون ھڏيون سنالي ٿو :انھن مان ھڪڙو به ٽٽل ناھي.

21

بڙا ب ڙن کي ماري :ڏ•يندا ۽ جيڪي نيڪن کان نفرت ڪ ندا سي ويران ٿي
ويندا.

22

خداوند پنھنجي انھن جي روح کي ڏائي ٿو :۽ انھن مان ڪير بہ مٿس روسو
نہ ٿو ڪري.

.10
12

زبور 12 :94
ساو آھي اھو ماڻ ھو جنھن کي تون ايذايو  ،اي خداوند  ،۽ ھن کي پنھنجي
شريعت مان تعليم ڏي.

سائنس ۽ صحت
30-1 :35 .1
ڻ جيڪڏھن گنھگار جي سزا ھتي ان کي س
محبت جو اھڻ آھي گنھگار کي سار .
الء ناڪافي ھجي  ،چ ي مڙس جي جنت گنھگار ِ
ارڻ ِ
الء دوزخ ھوندي.
7-9 ، 4-6 :36 .2
خدائي سائنس ظاھر ڪري ٿي ڪافي تڪليف جي ضرورت  ،يا ته مرڻ کان ا
پوء  ،گناھ جي محبت کي ختم ڪرڻ ِ
ِ
الء .سزا کان فرار خدا جي حڪومت
يا
جي مطابق ناهي  ،و ته انصاف رحمت جي انهي آهي.
29-2 :104 .3

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

اسان جون عدالتون ثبوتن کي تسليم ڪن ٿيون ته جيئن مقصد کي ثابت ڪ ن
۽ گڏوگڏ ڏوهن جي ڪميشن کي به .ا اھو واضح ناھي ته انساني دماغ کي
گھرجي جسم کي ڪ نھن بڙي ڪم ڏانھن منتقل ڪرڻ؟ ا فاني دماغ مئل ڊيرر
نه آھي؟ ھٿ  ،بغير فاني دماغ جي انھن کي س و ڪرڻ ال ِء  ،قتل نٿا ڪري
سگھن.
13-15 :105 .4
فاني دماغ  ،ڪابه ،الهه ناهي  ،هر صورت ۾ مجرم آهي ۽ انساني قانون صحيح
طور تي ڏوهن جو اندازو ل ائي ٿو  ،۽ عدالتون معقول طور تي سزا پاس ڪن
ٿيون  ،مقصد جي مطابق.
1-13 :542 .5
زندگيء جو عقيدو گناھن کي ھر قدم تي .اھو خدائي ناراضگي پيدا
معاملي ۾
َ
عيسي کي ماري ڏيندو ته اھو ٿي سگھي ٿو ڏکوئيندڙ سچ
ڪري ٿو  ،۽ اھو
ٰ
کان .مادي عقيدا روحاني خيال کي ماري ڏيندا جڏھن ۽ جتي به ظاھر ٿيندو.
جيتوڻيڪ غلطي لڪائي ٿي ڪوڙ جي پ يان ۽ ڏوھ معاف ڪري ٿي  ،غلطي
سدائين لڪائي نٿي سگھجي .سچ  ،پنھنجي ابدي قانونن جي ذريعي  ،غلطين
کي ظاھر ڪري ٿو .سچ پچ ڪري ٿو گناھ پاڻ کي دغا ڏيڻ ِ
غلطيء تي
الء  ،۽
َ
مقرر ڪري ٿو حيوان جو نشان .ايستائين جو عادت گناهه کي معاف ڪرڻ يا
ان کي لڪائڻ جي به سزا آهي .انصاف کان بچڻ ۽ سچ کان انڪار گناهن کي
دائمي ڪرڻ  ،ڏوهن کي سڏڻ  ،خود قابو کي خطري ۾ وجهڻ ۽ خدائي رحمت
جو مذاق اڏائڻ آهن.
22-27 :105 .6
جيڪو به پنهنجي ترقي يافته ذهني طاقتن کي استعمال ڪ ري ٿو فرار ٿيل
ڏوهاري وانگر تازو ظلم ڪرڻ ِ
الء جيئن موقعو ملي ته اهو ڪڏهن به محفوظ
ناهي .خدا کيس گرفتار ڪندو .خدائي انصاف کيس ڪيندو .هن جا گناهه هن
چيء ۾ ويڙهاڪ ثابت ٿيندا  ،هن کي وزن ۽ ذلت ۽ موت جي کوٽائي تائين.
جي
َ
26-27 ، 20-21 :266 .7
گنھگار ب ڙو ڪري پنھنجو دوزخ اھي ٿو  ،۽ پرھيزگار پنھنجو بھشت پنھنجي
حق سان.
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ب ڙا عقيدا جيڪي ماڻھن ۾ پيدا ٿين ٿا سي دوزخ آھن.
6-10 :196 .8
اھو بھترين مصيبت جيڪو جاائي ٿو دماغي دماغ کي ان جي جسماني خواب
مان  ،انھن غلط ڪوششن کان جيڪي ھميشه رھندا آھن ھن خواب کي .گناهه
تباهيء جو عنصر آهي.
ئي موت آڻيندو  ،و ته گناهه ئي
َ
20-27 :447 .9
ظاھر ۽ مذمت ڪريو ب ڙن ۽ بيمارين جي دعوائن کي انھن جي س ني شڪلن
۾  ،پر سمجھو انھن ۾ ڪ ا حقيقت ڪانھي .ھڪڙو گنھگار نه سريو ويندو آھي رو
انھيء کي يقين ڏيارڻ سان ته اھو گنھگار نه ٿو ٿي سگھي و ته ڪو گناھ
َ
دعوي کي د ائڻ ال ِء  ،توھان کي ان کي ولڻ گھرجي  ،نقاب
ڪونھي .گناھ جي
ٰ
يء طرح گناھ تي فتح حاصل ڪريو ۽
ھٽايو  ،فريب کي ظاھر ڪريو  ،۽ اھڙ َ
يء طرح ان جي غير حقيقت کي ثابت ڪريو.
اھڙ َ
.10

( 1-13 :327جي طرف 3-22 ، ).2

ائيء ۾ ڪ ابه دائمي خوشي
يء سان اچي ٿو ته ب ڙ
س ارو
َ
انھيء سمجھاڻ َ
َ
ائيء ِ
الء پيار حاصل ڪرڻ سان  ،جيڪا امر
ناھي  ،۽ سائنس جي مطابق چ
َ
حقيقت کي ظاھر ڪري ٿي ته نه خوشي  ،نه درد  ،نه بھوڪ  ،نه جذبو ،
موجود ٿ ي سگھي ٿو يا مادي ۾  ،جڏهن ته خدائي دماغ .ڪري سگھي ٿو ۽
تباھ ڪري ٿو غلط عقيدن جي خوشي  ،درد  ،يا خوف ۽ انساني دماغ جي س
ني گنهگار بھوڪن کي.
ڪھڙي نه ڏکوئيندڙ نظر آھي بدنصيبي  ،انتقام ۾ خوشي ولڻ! بڙو آھي ڪنھن
ائيء تي
ھوء جو س کان و يڪ حق جو تصور  ،جيستائين سندس چ
َ
ماڻ َ
ِ
ائيء ۾ خوشي وائي ٿو  ،۽ اھو سندس
پوء ھو ب ڙ
گرفت مضبوط ٿئي ٿي.
َ
عذاب بڻجي وي ٿو .گناھن جي مصيبت کان بچڻ جو طريقو اھو آھي ته گناھ
ڪرڻ بند ڪيو وي .يو ڪوبه رستو ناهي.
سزا جي خوف ڪڏ هن به انسان کي سچو نه بڻايو .اخالقي جرئت ضروري
ھوء کي
آهي ته غلط کي منهن ڏئي ۽ حق جو اعالن ڪري .پر اسان ان ماڻ َ
ڪ يئن س ارينداسين  ،جنھن وٽ اخالقي جرئت کان و يڪ جانور آھن  ،۽
يء جو سچو خيال ڪونھي؟ انساني شعور جي ذريعي  ،فاني
جنھن وٽ نيڪ َ
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غلطيء تي مادي مطلب ولڻ ۾ خوشي حاصل ڪرڻ ِ
الء
ھوء کي ان جي
َ
ماڻ َ
قائل ڪريو .سبب س کان و يڪ سرگرم انساني فيڪلٽي آھي .اچو ته اھو
ھوء جي غير فعال احساس کي جا ائي اخالقي
جذبات کي خبردار ڪري ۽ ماڻ َ
ذميواريء جو  ،۽ درجن جي لحاظ کان اھو سکي ويندو انساني احساسن جي
َ
ِ
شيء ۽ روحاني احساس جي عظمت ۽ نعمت  ،جيڪا
خوشين جي ڪ ا به
ِ
پوء اھو نه رو بچايو ويندو  ،پر بچايو
مادي يا جسم کي خاموش ڪري ٿي.
ويندو.
.11

25-31 ، 18-21 :253

جيڪڏھن توھان يقين رکو ٿا ۽ اڻي واڻي غلط ڪم ڪريو ٿا  ،توھان فوري
طور تي پنھنجو رخ بدالئي سگھوٿا ۽ درست ڪري سگھوٿا .معاملو گناھ يا
بيماريء جي خالف حق جي ڪوششن جي ڪا مخالفت نٿو ڪري سگھي ،
َ
اڪاڻ ته معاملو غير فعال  ،بي عقل آھي.
گناھ  ،بيماري  ،يا موت جي ڪ نھن به ضروري ضرورت تي يقين نه ڪ ريو ،
اڻڻ (جيئن توھان کي اڻڻ گھرجي) ته خدا ڪڏھن به ڪ نھن نام نهاد مادي
فرمانبرداريء جي گھرج نٿو ڪري  ،و ته اھڙو ڪ و قانون موجود
قانون جي
َ
ڪونھي .گناھ ۽ موت ۾ عقيدو تباھ ٿي ويو آھي خدا جي قانون طرفان ،
زندگيء جو قانون  ،موت جي بدران تڪرار جو ،
جيڪو آھي موت جو قانون
َ
تڪرار جي بدران  ،روح جي بدران روح جو.
.12

19-24 :542

گمراھيء کي تباھ ڪريو  ،۽
سچ کي ظاھر ڪرڻڏيو ۽ خدا جي پنھنجي واٽ ۾
َ
انساني انصاف کي خدا جو نمونو بنائڻ ڏيو .گناھ ملندو ان جي پوري سزا  ،ئي
الء ۽ اھو ا ِ
الء اھو ا ِ
ِ
الء .انصاف گنھگار کي نشانو بڻائي ٿو  ،۽ انسانن کي
سيکاري ٿو ته خدا جي نشانن کي نه هٽايو.
.13

6-12 :323

محبت جي صحتمند عذابن جي ذريعي  ،اسان کي ا تي و ڻ ۾ مدد ملي ٿي
ائيء ڏانھن  ،جيڪي سائنس جا نشان آھن .سچ جي
صداقت  ،امن ۽ پاڪ
َ
ِ
پوء
المحدود ڪمن کي ڏسندي  ،اسان روڪيون ٿا  - ،خدا جو انتظار ڪ ريو.
اسان ا تي وون ٿا  ،جيستائين المحدود سوچ ھلندي ٿي وي  ،۽ تصور اڻ ھيل
آھي ونگو آھي خدا جي جالل تائين پھچڻ ِ
الء.
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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!
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
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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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