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صفحو 1

آچر ،سيپٽمبر .2021 ،26
مضمون — اصلیت
گولڊن جو متن :یوحنا 40 :11

"مون توکي نه چيو هو  ،ته  ،جيڪڏهن تون مين ها ته توکي خدا جو جالل ڏسڻ
گهرجي؟"  -مسيح عيسى

جوابدار پڙهڻ:

15

 2بادشاهن 17-15 :6
روميون 20 ، 19 ، 17 :1
صفانيا 15 :3

ھوء جو خادم صبح جو سوير ُاٿيو ۽ اھر نڪتو ،
۽ جڏھن خدا جي ماڻ َ
ڏ ،ائين  ،ھڪڙو لشڪر شھر کي گھوڙن ۽ رتين سان ري پيو .۽ سندس
نوڪر کيس چيو تہ ”افسوس  ،منھنجا مالڪ! اسان ڪيئن ڪنداسين؟

16

ِ
االءجو جيڪي اسان سان گڏ آھن سي انھن کان
۽ ھن جواب ڏنو  ،ڊ نه ،
و يڪ آھن جيڪي انھن سان گڏ آھن.

17

۽ اليشع دعا ڪئي ۽ چيو  ،اي خداوند  ،مان تو کي دعا ڪريان ٿو  ،هن
انھيء جوان جون اکيون
جون اکيون کول  ،ته هو ڏسي .۽ خداوند
َ
کوليون ۽ ھن ڏ و :۽ ڏسو  ،جبل اليشع جي چو اري گھوڙن ۽ رت جي باھ
سان ريل ھو.

17

ِ
انھيء ۾ خدا جي سچائي ظاھر ٿي آھي ايمان مان ايمان ڏانھن:
االءجو
َ

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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19

ِ
االءجو جيڪو خدا جي اڻپ ٿي سگھي ٿو اھو ظاھر آھي.

20

ِ
االءجو ھن جي پوشيده شين کي دنيا جي پيدائش کان وي واضح طور
ڏ و ،ي ٿو  ،سمجھيو پيو وي انھن شين مان  ،جيڪي اھيون ويون آھن ،
جيتوڻيڪ سندس دائمي طاقت ۽ خداپرستي؛

15

اسرائيل جو بادشاھ  ،ايستائين جو خداوند  ،توھان جي وچ ۾ آھي:
توھان کي ويڪ ب ڙو ڏسڻ ۾ نه ايندو.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 18 ، 12 :119

.1
12

برڪت وارو آھين  ،اي خداوند :مون کي پنھنجا قانون سيکار.

18

تون منهنجيون اکيون کول  ،ته مان ڏسي سگھان عجيب شيون تنهنجي
قانون کان اهر.
يسعياه ( 4-2 :60جي طرف 20-18 ، )1

.2
2

ِ
،االءجو  ،ڏسو  ،اونداھي ڪيندي زمين کي  ،۽ گھڻي اونداھي ماڻھو :پر
خداوند توھان تي پيدا ٿيندو  ،۽ ان جو جلوو توھان تي ظاھر ٿيندو.

3

روشنيء ڏانھن  ،۽ بادشاھون تنھنجي ا .رڻ
۽ غير قومون اينديون تنھنجي
َ
جي چمڪ ڏانھن.

4

پنھنجيون اکيون چو اري ري  ،۽ ڏسو:

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.

سيپٽمبر  ، 2021 ،26آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – اصلیت

صفحو 3

18

توهان جي ملڪ ۾ و يڪ تشدد نه ويندو  ،ضايع ٿيڻ يا تباهي توهان جي
حدن اندر؛ پر تون پنھنجن تين کي وٽڪارو  ،۽ پنھنجن دروازن کي
ساراھيو.

19

سج نه ھوندو ڏينھن ڏينھن توھان جي روشني؛ نڪيچمڪ ِ
الء چنڊ توھان
کي روشني ڏيندو  ،پر خداوند توھان ِ
الء ھڪڙو دائمي نور ھوندو  ،۽ توھان
جو خدا توھان جي شان.
تنھنجو سج و يڪ غروب نه ٿيندو .نڪي تنھنجو چنڊ پنھنجو پاڻ کي
واپس ڪندوِ :
الء جو خداوند تنھنجو ھميشه جو نور ھوندو  ،۽ تنھنجي
ماتم جا ڏينھن ختم ٿي ويندا.

20

 2کورنتيان 18 ، 17 ، 6 ، 4-1 :4

.3
1

ھيء وزارت ڏسي  ،جيئن اسان تي رحم ڪيو ويو
تنھنڪري اسان وٽ
َ
آھي  ،اسان بيھوش نه ٿياسين

2

يء ۾ گھمڻ  ،۽ نه ئي خدا
پر بي
ايمانيء جون لڪيل شيون ڏي ڏنائين  ،نه َ
َ
سچائيء جي ظاھر ٿيڻ سان خدا جي
جي ڪ الم کي فريب سان ھالئڻ .پر
َ
ھوء جي ضمير ڏانھن پاڻ کي ساراھيو.
نظر ۾ ھر ماڻ َ

3

پر جيڪڏھن اسان جي خوشخبري لڪائي وي  ،اھو انھن ِ
الء لڪايل آھي
جيڪي گم ٿي ويا آھن:

4

جنھن ۾ ھن دنيا جي ديوتا انھن جي دماغن کي ڪري ڏيو آھي جيڪي نه
خوشخبريء جو نور  ،جيڪو
ميندا آھن  ،ائين نہ ٿئي جو مسيح جي شاندار
َ
خدا جو عڪس آھي  ،انھن ڏانھن چمڪي پوي.

6

خدا ِ
روشنيء کي اونداھين مان چمڪڻ جو حڪم ڏنو  ،اسان
الء  ،جنھن
َ
عيسي مسيح جي منھن ۾ خدا جي جالل جي اڻ جي
جي دلين ۾ چمڪيو ،
ٰ
روشني ڏيڻ ِ
الء.

17

يء ِ
روشنيء جي مصيبت ِ
الء آھي ،
اسان جي
الء  ،جيڪا ر ھڪڙيگھڙ َ
َ
الء ڪم ڪ ري ٿي تمام گھڻو و يڪ ۽ دائمي وزن جو جالل ِ
اسان ِ
الء

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

46

صفحو 4

جڏھن ته اسان انھن شين تي نظر نھ ٿا ڪريون جيڪي ڏ يون و ٿيون  ،پر
انھن شين تي جيڪي نظر نٿيون اچن :اڪاڻ ته جيڪي شيون ڏ يون ويون
آھن اھي عارضي آھن پر جيڪي شيون نظر نٿيون اچن اهي دائمي آهن.
یوحنا 53-46 :4
يء کي مئي
تنھنڪري
عيسي وري گليل جي شھر قانا ۾ آيو  ،جتي ھن پاڻ َ
ٰ
بڻايو .۽ اتي ھڪڙو امير ھو  ،جنھن جو پٽ ڪفرناحوم ۾ بيمار ھو.

47

عيسي يھوديہ مان نڪري گليل ڏانھن آيو آھي  ،تڏھن ھو
جڏھن ھن تہ
ٰ
وٽس ويو ۽ عرض ڪيائين ته ھي لھي اچي ۽ پنھنجي پٽ کي شفا ڏي:
اڪاڻ ھو موت جي ڪناري تي ھو.

48

ِ
عيسي کيس چيو تہ”جيستائين اوھين معجزا ۽ معجزا ڏسو  ،اوھين
پوء
ٰ
ايمان نہ آڻيندا.

49

امير ان کي چيو ته  ،سائين  ،هي اچو منهنجو مري وي.

50

انھيء
عيسي کيس چيو تہ ”پنھنجو رستو و .تنهنجو پٽ زنده آهي .۽ ماڻھو
َ
ٰ
عيسي کيس ايو ھو  ،۽ ھو پنھنجي واٽ تي ھليو
و
ڪ
جي
آندو
ايمان
تي
لفظ
ٰ
ويو.

51

۽ جئين ھو ھاڻي ھي وي رھيو ھو  ،سندس نوڪر ساڻ س مليا ۽
کيس ،ايائون تہ ”تنھنجو پٽ جيئرو آھي.

52

ِ
پوء پا ڪيائين انھن کان ان ڪالڪ جو جڏھن ھن ترميم ڪرڻ شروع
ڪئي .۽ انھن کيس چيو تہ  ،ڪالھ ستين ڪالڪ تي بخار کيس ڏي ڏنو.

53

ُ
عيسي
پيء کي خبر ھئي ته اھو سائي وقت تي ھو  ،جنھن ۾
تنھنڪري
ٰ
کيس چيو ھو ته  ،تنھنجو پٽ جيئرو آھي :۽ پاڻ ايمان آندو ۽ سندس و
گھر.
یوحنا 32 ، 12 ، 2 :8

.5
2

۽ صبح جو سوير ھو وري مندر ۾ آيو  ،۽ سئي ماڻھو وٽس آيا ۽ ھو ويھي
رھيو  ،۽ انھن کي سيکاريو.

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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12

ِ
عيسي وري انھن کي چيو تہ ”آء دنيا جي روشني آھيان :جيڪو
پوء
ٰ
زندگيء جي
منھنجي پيان ھلندو سو اونداھين ۾ نہ ھلندو  ،پر ان کي
َ
روشني ملندي.

32

۽ توھان کي خبر پوندي سچ  ،۽ سچ توھان کي آزاد ڪندو.

.6

صفحو 5

یوحنا 41-39 ، 7 ، 6 ، 3-1 :9
1

عيسي لنگھي رھيو ھو  ،ھن ڏ و ھڪڙو ماڻھو جيڪو پنھنجي
۽ جڏھن
ٰ
پيدائش کان ان ھو.

2

۽ سندس شاگردن کانئس پيو تہ ” ،استاد  ،ڪنھن گناھ ڪيو آھي  ،ھن
ھوء يا ان جي والدين جو  ،ته اھو ان ائو ھو؟
ماڻ َ

3

ُ
ھوء گناھ ڪيو آھي ۽ نڪ ي سندس ُ
پيء:
ماء
عيسي وراڻيو تہ ”نہ ھن ماڻ َ
ٰ
پر اھو تہ خدا جا ڪم ھن ۾ ظاھر ٿيڻ گھرجن.

6

جڏھن ھن اھڙو الھايو  ،تڏھن ھن زمين تي ٿڪ االيو  ،۽ ٿڪ جي مٽي
يء سان مالئي ڏيو ،
ھوء جي اکين کي مٽ َ
بڻايائين  ،۽ ھن اني ماڻ َ

7

تالء ۾ ( ،جيڪو تعبير سان آھي ،
۽ کيس چيائين تہ ”و ،و  ،سلوم جي
َ
موڪليو ويو آھي ).تنھنڪري ھو پنھنجو رستو و ،ي ويو  ،۽ وئي  ،۽ ڏسڻ۾
آيو.

39

انھيء ِ
عيسي چيو تہ ”فيصلي ِ
الء تہ جيڪي
الء آء آيو آھيان ھن دنيا ۾ ،
۽
َ
ٰ
نہ ڏسن سي ڏسي سگھن .۽ اھي جيڪي ڏسن ٿا سي اٿيون ٿا.

40

۽ ڪي فريسي جيڪ ي ھن سان گڏ ھئا  ،انھن اھي الھيون يون ۽ يائونس
تہ” ا اسان بہ انا آھيون؟

41

عيسي انھن کي چيو تہ ”جيڪڏھن اوھين اھجو ھا  ،توھان کي گناھہ نه
ٰ
ڪرڻگھرجي ھا  ،پر ھاڻي اوھين چئو ٿا ته اسان ڏسون ٿا .تنھنڪري
تنھنجو گناھ رھندو.

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
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صفحو 6

 1کورنتيان ( 5 :2تنهنجو) 12 ، 10 ، 9 ،
5

دانائيء ۾ نہ بيھڻگھرجي  ،پر خدا جي قدرت
۔۔۔ توھان جو ايمان ماڻھن جي
َ
۾.

9

پر جيئن لکيل آھي  ،اکيون نه ڏ يون آھن  ،نڪي ڪ ن يون آھن  ،نھ ئي
ھوء جي دل ۾ داخل ٿيو آھي  ،اھي شيون جيڪي خدا تيار ڪيون آھن
ماڻ
َ
انھن ِ
الء جيڪي کيس پيار ڪن ٿيون.

10

ِ
االء
پر خدا انھن کي پنھنجي روح جي وسيلي اسان ڏانھن ظاھر ڪ يو آھي:
جو روح ھر شيء جي وال ڪري ٿو  ،ھائو  ،خدا جون جھيون شيون.

12

ھاڻي اسان حاصل ڪيو آھي  ،دنيا جو روح نہ  ،پر اھو روح جيڪو خدا جو
آزاديء سان اسان کي
آھي .ته جيئن اسان اڻون انھن شين کي جيڪي
َ
ڏنيون ويون آھن خدا جي طرفان.
ڪوليسين 27 ، 26 ، 21 ، 16 ، 13 :1

.8
13

جنھن اسان کي اونداھين جي طاقت کان بچايو آھي  ،۽ اسان کي پنھنجي
پياري فرزند جي بادشاھت ۾ ترجمو ڪيو آھي:

16

ِ
االءجو ھن جي وسيلي شيون ايون ويون آھن  ،جيڪي آسمان ۾ آھن ۽
ِ
پوء اھي تخت ھجن  ،يا
جيڪي زمين ۾ آھن  ،ڏسڻ ۾ ۽ پوشيده آھن ،
بادشاھيون  ،يا حڪومتون  ،يا طاقتون :س شيون ھن پاران پيدا ڪيون
ويون آھن  ،۽ ھن ِ
الء:

21

۽ توھان  ،جيڪي ڪنھن وقت اريا ويا ھئا ۽ دشمنن جي ڪ ري توھان جي
دماغ ۾ بڙن ڪمن جي ڪري  ،ا تائين ھن صلح ڪ يو آھي

26

ايستائين جو اھو راز جيڪو زمانن ۽ نسلن کان لڪايو ويو آھي  ،پر ھاڻي
ظاھر ڪ يو ويو آھي سندس بزرگن ڏانھن:

27

جنھن کي خدا ائيندو ته غير قومن ۾ ھن اسرار جي جالل جي دولت ڪھڙي
آھي .جيڪو مسيح آھي توھان ۾  ،جالل جي اميد:

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
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صفحو 7

سائنس ۽ صحت
( 24 :472 .1س) 26-
س حقيقت خدا ۽ سندس مخلوق ۾ آھي  ،ھميشه ۽ دائمي .اھو جيڪو اھي
ٿو اھو س و آھي  ،۽ اھو اھي ٿو جيڪو اھيو ويو آھي.
9-14 :242 .2
اتي آهي پر هڪڙو رستو جنت  ،هم آهنگي  ،۽ مسيح خدائي سائنس ۾ اسان
زندگيء جو ڪو يو
کي ڏيکاري ٿو هي رستو .اھو آھي ي حقيقت کي نه --اڻڻ-
َ
سواء  ،۽ ا تي و ڻ ِ
ِ
الء نام نہاد
شعور نه ھجڻ-س ي  ،خدا ۽ سندس عڪس کان
خوشيء کان.
درد ۽ حواسن جي
َ
2-9 :325 .3
برائيء جو س و احساس وائي
اھو جنھن وٽ س ي جو صحيح خيال آھي اھو
َ
انھيء سبب جي ڪري روح جي الزوال حقيقتن ۾ داخل ڪيو پيو وي.
ٿو  ،۽
َ
زندگيء ۾  - ،زندگي جيڪا جسم مان حاصل نه ٿي
اھڙو ھڪڙو رھندو آھي
َ
سچائيء سان  ،پنھنجي
زندگيء جي مدد ڪرڻ جي قابل نه  ،پر
سگھندي
َ
َ
الفاني خيال کي ظاھر ڪندي .يسوع ڏنو سچو خيال هجڻ جو  ،جنهن جو
نتيجو آهي المحدود نعمتن ۾ انسانن کي.
13-19 :264 .4
ھوء جي  ،مخلوق
جيئن ماڻھو و يڪ صحيح نظريا حاصل ڪ ندا آھن خدا ۽ ماڻ َ
جي گھڻ طرفي شين  ،جيڪي ا ي ئي پوشيده ھئا  ،ظاھر ٿي وينديون .جڏهن
اسان سمجهون ٿا ته زندگي روح آهي  ،ڪڏهن به نه مادي ۾  ،هي سمجهه و
خودمختياريء ۾  ،س ني کي ولهيندي خدا ۾  ،س ،و  ،۽ ڪنهن ئي
ندي و ندي
َ
شعور جي ضرورت ناهي.
( 32 :297 .5بيماري) 15-
بيماري  ،گناهه ۽ موت انساني نتيجن جون اڻپوريون حقيقتون آهن .زندگي ،
سچائي ۽ پيار خدائي سائنس جون حقيقتون آھن .اھي ايمان ۾ ا رندا آھن ۽
چمڪندا آھن روحاني سمجھ ۾ .جيئن ڪو ڪڪر سج کي لڪائيندو آھي اھو
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يء طرح ڪوڙو عقيدو ڪجھ وقت ِ
الء خاموش ٿي و
ختم نٿو ڪري سگھي  ،اھڙ َ
ي ٿو  ،جيڪو ناقابل تالفي ھم آواز آھي  ،پر ڪوڙو عقيدو سائنس  ،ايمان ۽
اميد سان ليس سائنس کي تباھ نٿو ڪري سگھي.
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  ،سمجھڻ،
نتيجو  ،حقيقت شامل آھي.
27-28 :335 .6
حقيقت آهي روحاني  ،هم آهنگي  ،ناقابل تغير  ،امر  ،خدائي  ،ابدي.
29-3 :212 .7
ھجڻ جون حقيقتون  ،ان جو عام عمل  ،۽ س ني شين جي اصليت  ،اڻ ڏل آھن
فاني احساس ِ
الء جڏهن ته غير حقيقي ۽ تقليدي حرڪتون فاني عقيدي جون ،
جيڪي امر موڊ ۽ عمل کي رد ڪ نديون  ،حقيقي انداز ۾ هنديون .جيڪو به هن
فاني ذهن جي حقيقت جي تضاد جي مخالفت ڪري ٿو ان کي فريب چئبو آهي ،
يا چيو ويندو آهي ته يو ويو آهي.
4-8 :28 .8
جيڪڏھن ماسٽ ر ڪ نھن شاگرد کي نه و ي ھا ۽ خدا جي اڻ ڏ ي حقيقتن کي
سيکاريو ھجي ھا ته کيس صليب تي چاڙھي ڏيھا .مادي جي گرفت ۾ روح کي
رکڻجو عزم سچ ۽ پيار جو ستم ڪندڙ آھي.
7-12 :481 .9
مادي احساس ڪڏهن به انسانن کي روح  ،خدا کي سمجهڻ ۾ مدد نٿو ڪ ري.
صرف روحاني احساس جي ذريعي  ،انسان سمجھندو آھي ۽ ديوتا سان پيار
ڪ ندو آھي .سائنس جي دماغ جا مختلف تضاد مادي حواسن جي ڪري اڻ ڏل
سچ کي تبديل نٿا ڪن  ،جيڪو ھميشه برقرار آھي.
.10

23-26 :486
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ڏسڻ  ،ڻ  ،انسان جا س روحاني حواس  ،ابدي آھن .انهن کي وائي نٿو سگهجي.
انھن جي حقيقت ۽ امرتا روح ۽ سمجھ ۾ آھن  ،مادي ۾ نه  ،تنھنڪري انھن جو
دائمي.
.11

29-7 :479

پولس چوي ٿو” :ان جي پوشيده شين ِ
الء  ،دنيا جي پيدائش کان و ي  ،واضح
طور تي ڏ ا ويا آهن  ،سمجھي رهيا آهن انهن شين مان جيڪي اهيل آهن.
(روميون  ).20 :1جڏھن روح جو مادو ظاھر ٿئي ٿو عيسائي سائنس ۾  ،مادي
ِ
ِ
جاء نه
شيء تسليم ٿيل نه آھي .جتي خدا جو روح آھي  ،۽ اتي ڪا
جي ڪابه
ِ
شيء جي برخالف.
آھي جتي خدا نه آھي  ،برائي ڪجھ به نه ٿي  - ،روح جي
ِ
اونداھيء
پوء ر و رھجي ويو آھي
جيڪڏھن ڪو روحاني عڪس نه آھي  ،ته
َ
جو خال ۽ نھ آھي آسماني نشانن جو نشان.
.12

19-22 :572

مڪاشفو  21۾ 1 :اسان پڙهون ٿا- :
۽ مون ڏ و ھڪڙو نئون آسمان ۽ نئين زمين :پھريون آسمان ۽ پھرين زمين گذري
ويا .۽ اتي و يڪ سمنڊ نه هو.
.13

3-31 :573

ظاهر ڪندڙ اسان جي وجود جي جهاز تي هو  ،جڏهن ته ا ا تائين اهو ڏسي
رهيو آهي ته اکيون ا نه ڏسي سگهنديون  - ،جيڪو اڻ ڏل سوچ ِ
الء پوشيده
ھيء شاھدي سائنس جي حقيقت کي قائم رکي ٿي  ،ته
آهي .پاڪ تحرير جي
َ
آسمان ۽ زمين ھڪڙي انساني شعور ڏانھن  ،اھو شعور جيڪو خدا ڏئي ٿو ،
روحاني آھن  ،جڏھن ته ،ئي ِ
الء  ،اڻ پڙھيل انساني دماغ  ،وژن مادي آھي .ھي
ظاھر ڪري ٿو ظاھر ڪري ٿو ته انساني دماغ جون الھيون ۽ روح ا ظاھر ڪن ٿا
رياستون ۽ شعور جا مرحال.
هن سائنسي شعور سان گڏ هڪ يو انڪشاف هو  ،ايستائين جو اعالن آسمان مان
آهنگيء جو خدائي اصول  ،هميشه انسانن سان
اعلي هم آهنگي  ،ته خدا  ،هم
،
َ
ٰ
ھوء کي ھاڻي ڪونہ ڏو ويو
يء طرح ماڻ َ
آهي  ،۽ اهي آهن سندس ماڻهو .اھڙ َ
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ھڪڙو بدبخت گنھگار  ،پر خدا جو برڪت وارو ار .ڇو؟ اڪاڻ ته سينٽ جان جو
آسمانن ۽ زمين جو جسماني احساس غائب ٿي چڪو ھو  ،۽ ان غلط احساس
ِ
جاء تي روحاني احساس ھو  ،تابعتي حالت جنھن جي ذريعي ھو ڏسي
جي
سگھي ٿو نئون آسمان ۽ نئين زمين  ،جنھن ۾ روحاني خيال ۽ حقيقت جو شعور
شامل آھي . .ھي آھي صحيفي اختيار ان نتيجي تي پھچڻ ِ
الء ته اھڙي س اڻپ
ھاڻي  ،۽ آھي  ،ممڪن آھي ماڻھن جي ھن موجوده حالت ۾  - ،ته جيئن اسان
باشعور ٿي سگھون  ،ھتي ۽ ھاڻي  ،موت  ،غم ۽ درد جي خاتمي مان .اھو بيشڪ
مطلق مسيحي سائنس جي اڪٿي آھي .دل و و  ،پيارا مريض  ،ھن ھجڻ جي
حقيقت ضرور ظاھر ٿيندي ڪجھ وقت ۽ ڪنھن طريقي سان .اتي و يڪ درد نه
ٿيندو  ،۽ س وڙھا پٽي ويندا.
.14

20-24 :208

اچو ته سچي ۽ ابدي جي اڻ حاصل ڪ ريون  ،۽ تيار ڪ ريون 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.
.15

28-31 :264

ھوء جي روحاني
جڏھن اسان اڻون ٿا رستو ڪ رسچن سائنس ۾ ۽ س اڻون ٿا ماڻ َ
وجود کي  ،ڏسنداسين ۽ سمجھنداسين خدا جي خلق  - ،زمين ۽ آسمان جون س
جالل ۽ انسان.

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
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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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