آڪٽوبر  ، 2021 ،3آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – غير حقيقي

صفحو 1

آچر ،آڪٽوبر .2021 ،3
مضمون — غير حقيقي
گولڊن جو متن :یوحنا 24 :7

"ظاھر جي لحاظ سان فيصلو نه ڪريو  ،پر انصاف جو فيصلو ڪريو".

جوابدار پڙهڻ:

 2کورنتيان 7-3 :10

3

ِ
پوء جنگ نٿا
جيتوڻيڪ اسان گوشت ۾ گھمون ٿا  ،اسان گوشت کان
ڪريون:

4

( ِ
االءجو اسان جي جنگ جا ھٿيار جسماني ناھن  ،پر طاقتور خدا جي
وسيلي مضبوط قلعن کي ڪڻ ِ
الء)

5

ِ
شيء جيڪا پاڻ کي خدا جي علم جي خالف
اعلي
تخيل کي الئڻ  ،۽ ھر
ٰ
فرمانبرداريء ِ
الء
بلند ڪري ٿي  ،۽ ھر سوچ کي قيد ۾ آڻي ٿي مسيح جي
َ

6

۽ تيار رھڻ ۾ سني نافرمانين جو بدلو وڻ ِ
الء  ،جڏھن توھان جي
فرمانبرداري پوري ٿئي.

7

ِ
پوء شين تي نظر وجھو ٿا؟ جيڪڏھن ڪنھن
ا توھان ظاھر ٿيڻ کان
ھوء کي پاڻ تي روسو آھي ته اھو مسيح جو آھي  ،ته کيس پاڻ مان اھو
ماڻ َ
وري سوچڻ گھرجي  ،ته جيئن ھو مسيح جو آھي  ،تيئن ئي اسان مسيح جا
آھيون.

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

سبق جو خطبو
بائبل
 1ساموايل ( 7 :16رب ڏسي ٿو)

.1
7

.2

ِ
االءجو ماڻھو ظاھر ظاھر کي
 ...خداوند نٿو ڏسي جيئن ماڻھو ڏسي ٿو؛
ڏسي ٿو  ،پر خداوند دل تي نظر رکي ٿو.
يرمياه 14 ، 13 ، 8-5 :17

5

ھوء تي جيڪو روسو
يء طرح خداوند فرمائي ٿو لعنت آھي
انھيء ماڻ َ
َ
اھڙ َ
ڪري ٿو انسان تي  ،۽ اھي ٿو پنھنجي ھٿ جو گوشت  ،۽ جنھن جي دل ڏي
ٿي خداوند کان.

6

ِ
االءجو اھو ٿيندو ريگستان جي تپش وانگر  ،۽ نھ ڏ سندو جڏھن سو ايندو.
پر بيابانن ۾ بي ھن تي رھندا  ،ھڪڙي لوڻ واري زمين ۾ ۽ آباد ناھن.

7

او آھي اھو ماڻھو جيڪو خداوند تي روسو رکي ٿو  ،۽ جنھن جي اميد
خداوند آھي.

8

ِ
يء سان آھي  ،۽ جيڪو
الءجو اھو
انھيء وڻ وانگر ٿيندو جيڪو پاڻ َ
َ
درياء جي ڪناري تي  ،۽ نه ڏسندو جڏھن گرمي
سندس پاڙون پکيڙي ٿو
َ
يء جي سال ۾ محتاط نه رھندو  ،۽
ايندي  ،پر ان جو پنو ھوندو؛ ۽ خشڪ َ
نڪي ڏيڻ بند ڪندو.

13

اي خداوند  ،اسرائيل جي اميد  ،جيڪي تو کي ڏي ويا آھن شرمندا  ،۽
ِ
االءجو انھن خداوند
جيڪي مون کان پري ھوندا سي زمين ۾ لکيل ھوندا ،
يء جو چشمو.
کي ڏيو آھي  ،جيئري پاڻ َ

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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14

.3

.4

صفحو 3

ِ
بچاء  ،۽ مان
مون کي شفا ڏي  ،اي خداوند  ،۽ مان ٿي ويندس مون کي
بچي ويندسِ :
الءجو تون منھنجو ساراھيل آھين.
متي 13 ، 10-5 :8

5

عيسي ڪفرناحوم ۾ داخل ٿيو  ،تڏھن وٽس ھڪڙو صوبيدار آيو ،
۽ جڏھن
ٰ
جنھن کيس عرض ڪيو تہ

6

ڻ اي خداوند  ،منھنجو انھو گھر ۾ وي آھي فالج جي بيمار  ،سخت
۽ چو ،
ڏکوئيندڙ.

7

عيسي کيس چيو تہ ”آء ايندس ۽ ان کي شفا ڏيندس.
۽
ٰ

8

صوبيدار جواب ڏنو تہ ”اي خداوند  ،مان ان الئق ناهيان جو تون منهنجي
ِ
الهاء  ،۽ منهنجو نوڪر شفاياب ٿي ويندو.
هي اچي و ين :پر ر و لفظ

9

ِ
االءجو آء ھڪڙو ماڻ ھو آھيان جيڪو اختيار ھي آھي  ،منھنجي ھي ان
ھوء کي چوان ٿو  ،۽ اھو و ٿو .۽ ئي ڏانھن  ،اچو ،
سپاھي آھن :۽ مان ھن ماڻ َ
۽ اھو اچي ٿو ۽ منھنجي خادم کي  ،ھي ڪر  ،۽ اھو ڪري ٿو.

10

عيسي اھو ،و  ،تڏھن حيران ٿي ويو ۽ انھن کي چيائين جيڪي يان
جڏھن
ٰ
آيا آھن  ،بيشڪ آء اوھان کي سچ ٿو ايان  ،مون کي ايترو وڏو ايمان ڪونه
مليو  ،نه  ،اسرائيل ۾ نه.

13

عيسي صوبيدار کي چيو تہ ”پنھنجو رستو و .۽ جيئن تو ايمان آندو آھي ،
۽
ٰ
تيئن اھو توسان ڪيو وي .۽ ھن جو خادم خود ڪالڪ ۾ شفا پائي ويو.

37

38

یوحنا 46-37 :12
پر جيتوڻيڪ ھن انھن جي ايان ڪيترائي معجزا ڪيا ھئا  ،پر انھن انھن تي
ايمان نه آندو.
ھن ِ
نبيء جو اھو قول پورو ٿئي  ،جيڪو ھن الھايو ھو  ،اي
الء ته عيسى
َ
خداوند  ،ڪنھن ايمان آندو آھي اسان جي رپورٽ تي؟ ۽ ڪنھن تي خداوند
جو ھٿ نازل ٿيو 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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صفحو 4

39

عيسي وري چيو ھو ،
تنھنڪري اھي يقين نہ ڪري سگھيا  ،اڪاڻ تہ اھو
ٰ

40

ھن انھن جون اکيون انيون ڪري ڏيون آھن  ،۽ انھن جي دل سخت ڪ ئي
آھي .ته انھن کي پنھنجي اکين سان ڏسڻنھ گھرجي  ،۽ نھ سمجھڻ گھرجي
پنھنجي دل سان  ،۽ بدلجي و  ،۽ مون کي انھن کي شفا ڏيڻ گھرجي.

41

عيسي چيو  ،جڏھن ھن پنھنجو جلوو ڏ ۽ ھن بابت الھايو.
اھي الھيون
ٰ

42

پر ان جي باوجود به وڏن حڪمرانن مان گھڻ ن مٿس ايمان آندو پر فريسين
جي ڪري انھن ان جو اقرار نه ڪيو  ،متان انھن کي عبادتخاني مان ڪيو
وي.

43

ِ
االءجو انھن ماڻھن جي ساراھہ کي خدا جي ساراھ کان و يڪ پسند ڪيو.

44

عيسي روئي ۽ چيو تہ ”جيڪو مون تي ايمان آڻي ٿو  ،سو مون تي ايمان نہ
ٰ
انھيء تي جنھن مون کي موڪليو آھي.
ٿو آڻي  ،پر
َ

45

انھيء کي ڏسي ٿو جنھن مون کي موڪليو
۽ جيڪو مون کي ڏسي ٿو سو
َ
آھي.

46

مان آيو آهيان هڪ روشني دنيا ۾  ،ته جيڪو به مون تي يقين ڪري ٿو ان
کي اونداهي ۾ نه رهڻ گهرجي.
متي ( 27 ، 26 ، 24 ، 23 ، 3-1 :23الء) 28 ،

.5
1

ِ
عيسي الھايو ميڙ کي ۽ سندس شاگردن کي ،
پوء
ٰ

2

موسي جي سيٽ تي ويا آھن.
چئي  ،شريعت جا عالم ۽ فريسي
ٰ

3

تنھنڪري اھي جيڪي ڪجھ چوندا آھن تنھنجو مشاهدو ڪندا آھن ،
ِ
پوء
جيڪي مشاهدو ڪندا آھن ۽ ڪندا آھن .پر اوھين انھن جي ڪمن کان
ِ
االءجو اھي چوندا آھن ۽ نه ڪندا آھن.
نه ڪريو:

23

مصيبت آھي اوھان ِ
الء  ،شريعت جا عالمو ۽ فريسي  ،منافق! اڪ اڻ ته
توھان پودين ۽ سون ۽ ڪمين جو ڏھون حصو ڏيو ٿا  ،۽ قانون  ،فيصلي ،

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

رحم ۽ ايمان جي بھترين معاملن کي ھٽائي ڏيو آھي :اھو توھان کي ڪرڻ
گھرجي  ،کي رد نه ڪرڻ گھرجي.
24

اوھين ان ھدايت وارا آھيو  ،جيڪي ماڪڙ تي وجھن ٿا ۽ ا کي نگلين ٿا.

26

الھيء ۾ آھي
اوھين ان فريسي  ،پھريائين اھو صاف ڪ ريو جيڪو پيالي ۽ ٿ
َ
 ،ته انھن جو اھران به صاف ٿي سگھي ٿو.

27

ِ
االءجو اوھين سفيد قبرن وانگر آھيو  ،جيڪي حقيقت ۾ خوبصورت
...
ائيء
ظاھر ٿين ٿا  ،پر اندر آھن مرده ماڻھن جي ھڏين ۽ ھر طرح جي ناپاڪ
َ
سان.

28

يء طرح اوھين بہ ظاھري طور ماڻھن ڏانھن سريل ٿا لو  ،پر اوھان جي
اھڙ َ
اندر ۾ ريل آھن منافقت ۽ بڙائي.
 2کورنتيان ( 18-16 ، 8-6 :5جي طرف )2

.6
6

تنھنڪري اسان ھميشه پراعتماد رھون ٿا  ،اڻون ٿا  ،جڏھن اسان جسم ۾
گھر ۾ آھيون  ،اسان خداوند کان غير حاضر آھيون:

7

( ِ
االءجو اسان ايمان سان ھلون ٿا  ،ڏسڻ سان نه).

8

اسان يقين رکون ٿا  ،مان چوان ٿو  ،۽ راضي آھي بلڪه جسم کان غير
حاضر رھڻ  ،۽ خداوند سان حاضر ٿيڻ ِ
الء.

16

ِ
پوء ڪ~وبه ماڻھو نه آھيون:
تنھنڪري ھاڻ ي اڻ ون ٿا ته اسان گوشت کان
ِ
پوء ساتو آھي  ،پر ھاڻي
ھائو  ،جيتوڻي ڪ اسان مسيح کي گوشت کان
ھاڻي اڻ ون ٿ ا ته اسان کيس ويڪ ڪونھي.

17

تنھنڪري جيڪڏھن ڪ و ماڻھو مسيح ۾ آھي  ،اھو ھڪڙو نئون جاندار
آھي :پراڻيون شيون گذري ويون آھن .ڏسو  ،شيون نيون ٿي ويون آھن.

18

عيسي مسيح جي وسيلي پاڻ ۾
۽ شيون خدا جون آھن  ،جنھن اسان کي
ٰ
مالئي ڏيو 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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صفحو 6

 2کورنتيان 18-14 :6
14

برابريء سان جوڙي نہ ويا آھيو:
اوھين غير مساوات وارن سان گڏ اڻ
َ
ِ
ائيء سان آھي؟ ۽ اونداھين سان
االءجو ڪھڙي رفاقت آھي جيڪا بڙ
َ
روشنيء جو ڪھڙو واسطو آھي؟
َ

15

۽ مسيح جو بيالل سان ڪھڙو واسطو آھي؟ يا اھو ڪ ھڙو حصو آھي
جيڪو مي ٿو ڪافر سان؟

16

ِ
االءجو اوھين زندہ خدا جا مندر
۽ ا معاهدو آھي خدا جو مندر بتن سان؟
آھيو .جيئن خدا فرمايو آھي  ،مان انھن ۾ رھندس  ،۽ انھن ۾ گھمندس ۽
مان انھن جو خدا ٿيندس  ،۽ اھي منھنجي قوم ھوندا.

17

تنھنڪري انھن مان اھر نڪرو  ،۽ جدا ٿي و ،و  ،خداوند فرمائي ٿو  ،۽
ِ
شيء کي ھٿ نہ الئي .۽ مان توکي حاصل ڪندس ،
ناپاڪ

18

ُ
پيء  ،۽ ھوندؤ منھنجا پٽ۽ يئرون  ،خداوند قادر مطلق
۽ ھوندو توھان جو
فرمائي ٿو.

سائنس ۽ صحت
( 24 :472 .1س) 3-30 ، 26-
س حقيقت خدا ۽ سندس مخلوق ۾ آھي  ،ھميشه ۽ دائمي .اھو جيڪو اھي
ٿو اھو س و آھي  ،۽ اھو اھي ٿو جيڪو اھيو ويو آھي … .اسان اڻ ون ٿا
ڪرسچن سائنس ۾ ته س ني غير فطري دماغ يا جسم جو اناپو آھي  ،جنھن
وٽ نه حقيقت آھي ۽ نه س اڻ پ جيتوڻيڪ ظاھر آھي حقيقي ۽ ساي.
32-6 :243 .2
جيترو خدا چ و آھي ۽ س ني وجودن جو سرچشمو  ،اھو پيدا نٿو ڪري
اخالقي يا جسماني خرابي تنھنڪري اھڙيخرابي حقيقي نھ آھي  ،پر فريب آھي
 ،غلطي جو سراب .خدائي سائنس انهن وڏن حقيقتن کي ظاهر ڪري ٿي .انھن

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

زندگيء جو مظاھرو ڪيو  ،ڪڏھن به ڊ ڻ يا نه م ڻ غلطي
عيسي
جي بنياد تي
َ
ٰ
جي ڪنھن به شڪل ۾.
6-13 :250 .3
فاني وجود هڪ خواب آهي فاني وجود جي ڪ ا حقيقي وجود نه آھي  ،پر
چوي ٿو ”اھو مان آھيان .روح اھو انا آھي جيڪو ڪڏھن به خواب نٿو ڏسي ،
پر سمجھي ٿو س شيون جيڪو ڪڏهن به غلط نٿو ٿئي  ،۽ ڪڏهن باشعور
آهي جيڪو ڪڏهن به نٿو مي  ،پر اڻي ٿو؛ جيڪو نه مي ٿو ۽ نه ئي ڪڏهن
روشنيء
مري ٿو .روحاني ماڻھو ھن انا جي مثال آھي .انسان خدا ناهي  ،پر
َ
جي هڪ شعاع وانگر جيڪو سج مان نڪري ٿو  ،انسان  ،خدا جو نتيجو  ،خدا
کي ظاهر ڪري ٿو.
21-25 :512 .4
هڪ دماغ جي المحدود عنصرن مان پيدا ٿين ٿا س ئي روپ  ،رنگ  ،معيار ۽
مقدار  ،۽ اهي آهن ذهني  ،ئي بنيادي ۽ ئي طور .انھن جي روحاني نوعيت ر و
روحاني حواسن ذريعي معلوم ٿئي ٿي.
25-10 :21 .5
غلطيء جي نشاني تي آھي
ھمدرديء ۾ ھجڻ ڪ ري  ،دنياوي ماڻھو
معاملي سان
َ
َ
۽ اتي و ندو .هو هڪ مسافر وانگر آهي جيڪو اولهه طرف و ي ٿو هڪ تفريحي
سفر ِ
الء .ڪمپني دلڪش آهي ۽ خوشيون دلچسپ آهن .سورج جي پ يان ھن
ِ
پوء  ،ھو او ر ڏانھن ري ٿو  ،مطمئن آھي جيڪڏھن اھو ر و پاڻ کي
ڏينھن کان
صحيح سمت ۾ و ڻ جو تصور ڪري سگھي .ا تي ھلي  ،پنھنجي زگ زگ ڪورس
حاجيء جو پاسپورٽ قرض وندو  ،سوچيندو
تي شرمندو  ،ھو ڪنھن سمجھدار
َ
انھيء جي مدد سان ته س و رستو ولھي ۽ ان جي پيروي ڪري.
َ
حرڪت جھڙي پنڊولم جي وچ ۾ گناھ ۽ بخشش جي اميد  - ،خودغرضي ۽
حساسيت سبب آھي مسلسل پتي ھلڻ  - ،اسان جي اخالقي ترقي سست ٿي
ويندي .مسيح جي تقاضا تي جاڻ  ،ماڻھن کي ڏکن جو تجربو آھي .اھو انھن کي ،
وڙي مردن وانگر  ،پاڻ کي بچائڻ ِ
الء زوردار ڪوششون ڪرڻ؛ ۽ مسيح جي
قيمتي محبت جي ذريعي اھي ڪوششون ڪاميابي سان سرجي ويون آھن.
8-24 :298 .6
هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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جنهن کي مادي احساس چيو وي ٿو اها صرف هڪ فاني عارضي احساسن جي
خبر ڏئي ٿي  ،جڏهن ته روحاني احساس صرف سچ جي گواهي ڏئي سگهي ٿو.
مادي احساس ِ
الء  ،غير حقيقي آهي حقيقي جيستائين اهو احساس درست نه
ٿئي عيسائي سائنس طرفان.
روحاني احساس  ،مادي حواسن جي برخالف  ،وجدان  ،اميد  ،ايمان  ،سمجھ ڻ ،
نتيجو  ،حقيقت شامل آھي .مادي احساس ان عقيدي کي ظاھر ڪري ٿو ته
خوشيء ۽ درد جي احساس جي وچ ۾
دماغ مادي ۾ آھي .ھي انساني عقيدو ،
َ
متبادل  ،اميد ۽ خوف  ،زندگي ۽ موت  ،ڪڏھن به فاني يا غير حقيقي جي حد
کان اھر نٿو پھچي .جڏھن حقيقي حاصل ٿي وي  ،جنھن جو اعالن ڪيو ويو
آھي سائنس  ،خوشي ڪونھي ڪو رندڙ  ،۽ نه ئي ڪا اميد آھي ي .روحاني
خياالت  ،جھڙوڪ نمبر ۽ نوٽس  ،اصول کان شروع ڪن  ،۽ م ين ڪو مادياتي
عقيدو .روحاني خيال ا تي ون ٿا انھن جي خدائي اصل  ،خدا  ،۽ ھجڻ جي
روحاني احساس ڏانھن.
29-21 :359 .7
هڪ عيسائي سائنسدان ۽ هڪ مخالف ن فنڪارن وانگر آهن .ھڪڙو چوي ٿو:
”مون وٽ آھن روحاني نظريا  ،ناقابل فراموش ۽ شاندار .جڏھن يا انھن کي
روشنيء ۽ پيار ۾  - ،۽ اڻو ته ھي
ڏسندا جيئن مان ڪريان ٿو  ،انھن جي حقيقي
َ
نظريا حقيقي ۽ دائمي آھن و ته سچ مان نڪتل آھن  - ،انھن کي لھندو ته ڪجھ
به ناھي .و ائي ڏيو  ،۽ س ئي کٽي ويا  ،صحيح اندازي سان ته ا آهي حقيقي.
ئي فنڪار جواب ڏنو” :توھان منھنجو تجربو غلط ڪيو .مون وٽ ڪي به
ِ
سواء انھن جي جيڪي ذهني ۽ مادي ئي آھن .اھو سچ آھي
دماغي نظريا ناھن
ته ماديت ان نظريي کي نامڪمل ۽ تباھ ڪندڙ بڻائي ٿي پر ان جي باوجود مان
پنھنجو مٽ نه ڪندس  ،توھان جي ِ
الء .مون کي اھڙي ذاتي خوشي آھي  ،۽
خودمختياريء
اھي ايتري حيران ڪندڙ حد کان ويڪ نھ آھن .انھن کي گھٽ
َ
يء طرح نظر کان اھر رکڻ گھرجي.
جي ضرورت آھي  ،۽ روح کي چ َ
پيارا پڙهندڙ  ،ڪهڙي دماغي تصوير يا خارجي سوچ توهان ِ
الء حقيقي هوندي -،
مادي يا روحاني؟ ئي توهان نٿا ڪري سگهو .توھان ڪ ي رھيا آھيو پنھنجو
آئيڊيل .ھي مثالي آھي يا ته عارضي يا دائمي .يا ته روح يا معاملو توھان جو
ِ
پوء توھان وٽ عملي
نمونو آھي .جيڪڏھن توھان ڪوشش ڪريو ه ماڊلز  ،ته
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يء جي پنڊول وانگر  ،توھان کي ا تي ۽ ا ليو
طور تي ڪوبہ ڪونھي .ھڪ گھڙ َ
ويندو  ،مادي جي رن کي ڪيندي ۽ حقيقي ۽ غير حقيقي جي وچ ۾ جھولندي.
21-10 :227 .8
آزاديء جو معيار بلند ڪ ري ٿي ۽ روئي ٿي" :منھنجي پ يان
ڪرسچن سائنس
َ
غالميء مان فرار!" يسوع رستو ايو .دنيا جا
ل!! بيمارين  ،گناھن ۽ موت جي
َ
شھري  ،قبول ڪريو ”خدا جي ارن جي شاندار آزادي“  ،۽ آزاد ٿيو! هي توهان
جو خدائي حق آهي .مادي عقل جو فريب  ،نه خدائي قانون  ،توهان کي پابند
ڪري ڏيو آهي  ،توهان جي آزاد عضون کي الجهي ،ڏيو آهي  ،توهان جي
صالحيتن کي معذور ڪري ڏيو آهي  ،توهان جي جسم کي ڪمزور ڪري ڏيو
آهي  ،۽ توهان جي وجود جي ٽيبل کي خراب ڪري ڏيو آهي.
جيڪڏھن خدا انسان تي حڪومت ڪ رڻ ِ
الء مادي قانون اھي ھا  ،نافرماني
عيسي انھن قانونن کي نظرانداز نه ڪري
ڪري جيڪا انسان کي بيمار ڪري ھا ،
ٰ
ھا انھن جي س ي مخالفت ۾ ۽ س ني مادي حالتن جي مخالفت ۾.
بيماريء جي منتقلي يا فاني دماغ جي ڪ ن خاص خيالن جي منتقلي ناممڪن
َ
ٿي ويندي جيڪڏهن ان عظيم حقيقت کي اڻيو و --ي  ،يعني  ،ته ڪا به غير
ِ
شيء وجود ۾ داخل نه ٿي سگهي  ،و ته زندگي خدا آهي .وراثت ھڪڙو
فطري
الء نظريات کي پنڻ ِ
اھم موضوع آھي فاني عقيدي ِ
الء پر جيڪڏھن اسان اڻون
ٿا ته ڪجھ به حقيقي نه پر حق آھي  ،اسان وٽ ڪوبه خطرناڪ ورثو نه
ھوندو  ،۽ جسماني بيماريون ختم ٿي وينديون.
14-20 :403 .9
توھان صورتحال کي حڪ م ڪ~ريو ٿا جيڪڏھن توھان سمجھو ٿا ته فاني وجود
خود فريب جي حالت آھي ۽ نه هجڻ جي حقيقت .فاني دماغ مسلسل فاني
جسم تي پيدا ڪري رھيو آھي غلط راين جا نتيجا ۽ اھو ائين ڪرڻ جاري
رکندو  ،جيستائين فاني غلطي پنھنجي تخيالتي طاقتن کان محروم ٿي و ي
چائيء جي ذريعي  ،جيڪا وڪي وڪي ڏي ٿي فاني فريب جي ويب کي.
س
َ
.10

20-24 :208
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اچو ته سچي ۽ ابدي جي اڻ حاصل ڪريون  ،۽ تيار ڪريون روح جي راِ ،
الء ،
آهنگيء جو  ،جيڪو نه و
آسمان جي بادشاھت  - ،را ۽ حڪمراني عالمگير هم
َ
ائي سگھجي ٿو ۽ نه ئي سدائين غيب ۾ رهي سگھي ٿو.

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
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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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