سيپٽمبر  ، 2021 ،5آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – انسان

صفحو 1

آچر ،سيپٽمبر .2021 ،5
مضمون — انسان
گولڊن جو متن :زبور 1 :133

"ڏس  ،ڪيترو سو ۽ ڪھڙو خوشگوار آھي ائرن ال ِء ته گڏجي وحدت ۾ رھن! "

جوابدار پڙهڻ:

پيدائش 27 ، 26 :1
افسيون 6-4 :4

26

۽ خدا چيو  ،اچو ته انسان کي پنھنجي شڪل ۾ اھيون  ،پنھنجي مثل کان پو ِء:

27

تنھنڪري خدا ماڻھو َء کي پنھنجي شڪل ۾ بڻايو  ،خدا جي تصوير ۾ اھو کيس بڻايو مرد ۽
عورت ان کي پيدا ڪيو.

4

ھڪڙو جسم آھي ۽ ھڪڙو روح  ،ايستائين جو توھان کي سڏيو وي ٿو توھان جي سڏ جي
ھڪڙي اميد ۾.

5

ھڪڙو خداوند  ،ھڪڙو ايمان  ،ھڪڙو بپتسما ،

6

ھڪڙو خدا ۽ سني جو پي ُء  ،جيڪو سني کان مٿي آھي  ،۽ سني جي ذريعي  ،۽ توھان سني ۾.

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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سبق جو خطبو
بائبل
گليٽس 28 :3

.1
28

.2

ايزڪيل ( 1 :1جي طرف ٿيو) (اهو) ( 3 ،پادري جي طرف) (۽)
1

ھاڻي اھو ٿي گذريو ته آسمان کلي ويا  ،۽ مون خدا جا خواب ڏا.

3

خداوند جو ڪالم ظاھر ٿيو ايزيڪيل پادري َء ڏانھن  ... ،۽ خداوند جو ھٿ ھن تي ھو.

.3

ايزڪيل ( 4-2 :2جي طرف ).1
2

۽ روح مون ۾ داخل ٿيو جڏھن ھن مون سان الھايو  ،۽ مون کي پنھنجي پيرن تي بيھاريائين  ،ته
مون اھوو جيڪ و مون سان الھايو ھو.

3

۽ ھن مون کي چيو تہ ”ابن آدم  ،آء تو کي بني اسرائيل ڏانھن موڪليان ٿ و  ،ھڪڙي سرڪش
قوم ڏانھن جنھن مون سان بغاوت ڪئي آھي :انھن ۽ سندن ابن ڏاڏن منھنجي خالف ظلم ڪيو
آھي  ،ا تائين.

4

اال ِءجو اھي بي ايمان ار ۽ سخت دل آھن.

.4
27

.5

اتي نه يهودي آهي ۽ نه يوناني  ،نه آهي ڪو بند ۽ نه آزاد  ،نه آهي ڪو مرد ۽ نه عورت :و ته
توهان سهڪ آهيو مسيح عيسى ۾.

ايزڪيل 27 :3
پر جڏھن مان توسان الھايان ٿو  ،مان تنھنجو وات کولي ڏيندس  ،۽ تون انھن کي چوندين ته ،
خداوند خدا فرمائي ٿو؛ جيڪو ي ٿو  ،ان کيڻ گھرجي• ۽ جيڪو برداشت ڪري ٿو  ،ان کي
برداشت ڪرڻ ڏيو :و ته اهي هڪ سرڪش گھر آهن.
ايزڪيل 20-16 :11

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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16

تنھنڪري چئو تہ  ،ھيئن چوي ٿو خداوند خدا جيتوڻيڪ مون انھن کي غير قومن جي وچ ۾ پري
ا الئي ڏيو آھي  ،۽ جيتوڻيڪ مون انھن کي ملڪن ۾ پکيڙي ڏيو آھي  ،پر پو ِء به مان انھن ال ِء
انھن ملڪن ۾ ھڪڙو ننڙو پناھ گاھ ٿي ويندس جتي اھي ايندا.

17

تنھنڪري چئو تہ  ،ھيئن چوي ٿو خداوند خدا مان توھان کي ماڻھن مان گڏ ڪندس  ،۽ اوھان
کي انھن ملڪن مان گڏ ڪندس جتي توھان ويا آھيو  ،۽ مان توھان کي اسرائيل جو ملڪ
ڏيندس.

18

۽ اُھي اُتي ايندا  ،۽ اُھي ھتان جي سني ناپسنديده شين ۽ انھن سني بڙين شين کي اتان ھٽائي
ڏيندا.

19

۽ مان انھن کي ھڪڙي دل ڏيندس  ،۽ مان توھان جي اندر ھڪڙو نئون روح وجھندس .۽ مان
پٿر واري دل کي سندن گوشت مان ڪي ڏيندس  ،۽ انھن کي گوشت جي دل ڏيندس:

20

ھن ال ِء ته اھي منھنجي قانونن ۾ ھلن  ،۽ منھنجي حڪمن تي عمل ڪن  ،۽ انھن تي عمل ڪن ،
۽ اھي منھنجي قوم ھوندا  ،۽ مان انھن جو خدا ٿيندس.
یوحنا ( 12 :8يسوع جي طرف)

.6
12

.7

پو ِء يسوع الهايو ...
یوحنا 30 :810

30

.8

مان ۽ منهنجو پي ُء هڪ آهيون.
یوحنا 17-1 :15

1

مان سچو انگور آھيان  ،۽ منھنجو پي ُء باغبان آھي.

2

مون ۾ ھر شاخ جيڪا ميوو نٿو ڏئي  ،اھو کڻي ٿو :۽ ھر شاخ جيڪا ميوو ڏئي ٿي  ،اھو ان کي
پاڪ ڪري ٿو  ،انھي َء ال ِء تہ اھو ويڪ ميوو پيدا ڪري.

3

ھاڻي اوھين صاف آھيو انھي َء لفظ جي وسيلي جيڪو مون اوھان کي ايو 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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4

مون ۾ رھو  ،۽ مان توھان ۾ .جيئن شاخ پنھنجو ميوو برداشت نٿي ڪري سگھي  ،سوا ِء انھي َء
جي جيڪا انگورن ۾ رھي ٿي .ويڪتوھان نٿا ڪري سگھو  ،سوا ِء ان جي ته اوھين مون ۾
رھو.

5

مان انگور آھيان  ،اوھين ٽاريون آھيو :جيڪو مون ۾ رھي ٿو  ،۽ مان ان ۾  ،اھو ئي گھڻو ميوو
پيدا ڪري ٿو :اال ِءجو مون کان سوا ِء توھان ڪجھ ڪري نٿا سگھو.

6

جيڪڏھن ڪو ماڻھو مون ۾ نه رھندو  ،اھو ا ليو ويندو ھڪڙي شاخ وانگر  ،۽ سڪي ويو آھي.
۽ ماڻھو انھن کي گڏ ڪن ٿا  ،۽ انھن کي باھ ۾ االئين ٿا  ،۽ اھي ساڙيا ويا آھن.

7

جيڪڏھن اوھين مون ۾ رھو ٿا  ،۽ منھنجا لفظ توھان ۾ رھن ٿا  ،توھان پندا ته توھان ا ٿا
چاھيو  ،۽ اھو اوھان سان ڪ يو ويندو.

8

ھتي منھنجي پي ُء جي پاڪائي آھي  ،ته اوھين گھڻو ميوو کائو .تنھنڪري اوھين منھنجا شاگرد
آھيو.
جيئن پي ُء مون سان پيار ڪيو آھي  ،تيئن مون به توھان سان پيار ڪيو آھي :جاري رکو
منھنجي پيار ۾.

10

جيڪڏھن اوھين منھنجي حڪمن تي عمل ڪندا  ،اوھين منھنجي پيار ۾ رھو ايستائين جو مون
پنھنجي پي ُء جي حڪمن کي رکيو آھي  ،۽ سندس پيار ۾ رھو.

11

ھي الھيون مون اوھان کي ايون آھن  ،انھي َء ال ِء تہ منھنجي خوشي توھان ۾ رھي ۽ اوھان جي
خوشي پوري ٿئي.

12

ھي منھنجو حڪم آھي  ،ته اوھين ھڪ ئي سان پيار ڪريو  ،جيئن مون توھان سان پيار ڪيو
آھي.

13

انھي َء کان و يڪپيار ڪنھن ماڻھو َء وٽ ڪونھي  ،جو ماڻھو پنھنجي جان پنھنجي دوستن ال ِء
ڏئي.
اوھين منھنجا دوست آھيو  ،جيڪڏھن اوھين جيڪي ڪندؤ  ،مان توھان کي حڪم ڪندس.

15

ا تي مان توکي نه سڏيندس نوڪر .اال ِءجو نوڪر نٿو اڻي ته سندس مالڪ ا ٿو ڪري  ،پر مون
اوھان کي دوست سڏيو آھي .انھن سني الھين ال ِء جيڪي مون پنھنجي پي ُء بابت يون آھن  ،مون
اوھان کي ايون آھن.

9

14

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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16

توهان مون کي نه چونڊيو آهي  ،پر مون توهان کي چونڊيو آهي  ،۽ توهان کي حڪم ڏنو آهي ،
ته توهان و ۽ ميوو ڪو  ،۽ اهو ته توهان جو ميوو باقي رهي :ته جيڪو ڪجھ به توهان پي ُء
کان منھنجي نالي تي پو  ،اھو اھو توھان کي ڏئي سگھي ٿو.

17

ھي شيون مان توھان کي حڪم ڪريان ٿو  ،ته اوھين ھڪ ئي سان پيار ڪريو.
افسيون 32 ، 31 ، 24 ، 23 ، 16-13 ، 3-1 :4

.9
1

تنھنڪري آء  ،خداوند جو قيدي  ،عرض ٿو ڪريان ته اوھين انھي َء الئق ھجو جنھن سان
توھان کي سڏيو وي ٿو ،
تمام نرمي ۽ نرمي سان  ،صبر سان  ،پيار ۾ ھڪئي کي برداشت ڪرڻ

3

ڪوشش ڪري رھيو آھي روح جي وحدت کي امن جي بند ۾.

13

جيستائين اسان ايمان جي وحدت ۽ خدا جي فرزند جي اڻ ۾ اچي وون  ،هڪ مڪمل انسان تائين
 ،مسيح جي پختگي َء جي قد تائين.

14

انھي َء ال ِء ته اسان ھاڻي ويڪار نہ ٿينداسون  ،ا الئي ڏيون  ،۽ تعليم جي ھر ھوا سان گڏ ھلون ،
ماڻھن جي سستي ۽ چالبازي َء سان  ،انھي َء ڪري اھي ي جي انتظار ۾ بي ا آھن.

15

پر سچ ۾ الھائڻ پيار ۾  ،ٿي سگھي ٿو وي ھن ۾ سڪنھن شيء ۾  ،جيڪو سر آھي  ،جيتوڻيڪ
مسيح:

16

جنھن کان سو جسم چي َء طرح گڏ ٿي ويو ۽ انھي َء سان ھيل آھي  ،جيڪو ھر گڏيل عرض
ڪري ٿو  ،مؤثر طريقي سان ھر حصي جي ماپ مطابق  ،جسم کي وائي ٿو پيار ۾ پاڻ کي وائڻ
ال ِء.

23

۽ تجديد ڪيو وي پنھنجي دماغ جي روح ۾

24

۽ اھو ته توھان نئون ماڻھو وجھو  ،جيڪو خدا کان پو ِء پيدا ٿيو آھي نيڪي ۽ سچي پاڪائي َء ۾.
اچو ته س ڪاوڙ  ،۽ غضب  ،۽ ڪاوڙ  ،۽ ڪاوڙ  ،۽ بڙو الھائڻ  ،توھان کان پري رکيا ون ،
سني بڙن سان.

32

۽ اوھين ھڪئي ال ِء مھربان ٿيو  ،نرم دل  ،ھڪ ئي کي معاف ڪريو  ،ايستائين جو مسيح جي
خاطر• خدا اوھان کي معاف ڪيو آھي.

2

31

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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سائنس ۽ صحت
29-5 :502 .1
اتي رو ھڪڙو خالق ۽ ھڪڙي تخليق آھي .ھي َء تخليق روحاني خيالن جي ظاھر ٿ يڻ ۽ انھن جي
ساڻپ تي مشتمل آھي  ،جيڪي التعداد دماغ ۾نيل آھن ۽ سدائين ال ِء جھليل آھن .اهي خيال حد تائين
اعلي خيال آهن خدا جا پٽ ۽ يئرون.
آهن کان تائين  ،۽
ٰ
( 21 :515 .2انسان) 24-
انسان آھي خانداني نالو سني خيالن ال ِء  - ،خدا جا پٽ ۽ يئرون .اھوڪجھ جيڪو خدا ڏئي ٿو انھي َء
سان ھلندو آھي ان جي مطابق  ،نيڪي ۽ طاقت کي ظاھر ڪندي.
4-11 :31 .3
يسوع تسليم ڪيو ته گوشت ج•و ڪوبه تعل•ق ن•اهي .ھن چي•و” :ڪنھن ماڻھو َء کي پنھنج•و پي ُء زمين
تي نہ سڏيو ،اال ِء ج••و ھڪڙو تنھنج••و پي ُء آھي  ،جيڪ•و آس••مان ۾ آھي .يهر ھن پي••و” :منھنجي م••ا ُء
ڪير آھي  ،۽ منھنج••ا ائ••ر ڪ•ير آھن  “،انھي َء ج••و مطلب اھ••و آھي ت••ه اھي ئي آھن جيڪي پنھنجي
پي ُء جي مرضي َء تي عمل ڪن ٿا .اسان وٽ ھن جو ڪو رڪارڊ ڪونھي ته ھن پنھنجي م •ڙس کي
پي ُء جي نالي سان سڏيو .ھن تسليم ڪيو روح  ،خدا  ،رو ھڪڙو خالق•  ،۽ تنھنڪري سني جو پي ُء.
10-14 :26 .4
عيسي پنھنجي بيانن ۾ ظاھر ڪيو” :مان آھيان رستو  ،سچ ۽ زندگي؛ ”مان
مسيح روح ھو جنھن کي
ٰ
عيسي جو ديوتا  ،سندس خدائي فطرت ھئي  ،ديوتا
۽ منهنجو پي ُء هڪ آهيون .ھي مسيح  ،يا ماڻھو
ٰ
جنھن کيس متحرڪ ڪيو.
7-16 :525 .5

ھي ڏنل آھن ڪجھ برابر الھين ۾ انسان جي اصطالح مختلف .ولين ۾ .سيڪسون ۾  ،ماڻھو  ،ھڪ
عورت  ،ڪو به؛ ويلش ۾  ،جيڪو اري ٿو  - ،بنيادي احساس آھي تصوير  ،شڪل؛ عبراني ۾ ،
تصوير  ،مشابهت آئس لينڊ ۾  ،دماغ .ھي ڏنل ترجمو آئس لينڊڪ مان آھي- :

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس بائبل مان صحيفايسي
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سان ٺهيل آهي.
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۽ خدا چيو  ،اچو ته انسان کي پنھنجي دماغ ۽ پنھنجي مثال جي مطابق بڻايون .۽ خدا انسان کي ان جي
دماغ کان پو ِء بڻايو خدا جي ذهن کان پو ِء هن کيس شڪل ڏني .۽ ھن انھن کي نر ۽ مادي بڻائي ڏيو.
( 17-27 :524 .6جي طرف )،
ھڪڙي حڪم سان  ،دماغ ماڻھو بڻايو ھو ،ئي مرد ۽ عورت .پو ِء ڪيئن ٿي س••گھي هڪم••ادي تنظيم
انسان جو بنياد بڻجي؟ ڪيئن ٿي سگھي ٿو غير ذھ•ني ماڻھو دم•اغ ج•و ذريع•و بڻجي س•گھن  ،۽ غلطي
ٿي سگھي ٿي سچ جو اعالن ڪندڙ؟ مادي روح جو عڪس نه آھي  ،ا تائين خدا ظاھر آھي س•ندس س
.ي تخليق ۾ .اھو اضافو ھن جي تخليق ۾ آھي حقيقي يا غير حقيقي؟ اھو سچ آھي  ،يا اھ••و ماڻھو ۽ خ••دا
بابت ڪوڙ آھي؟
اھو ضرور ڪوڙ ھوندو ،
4-17 :91 .7
جيئن ماڻھو ڏي ڏين ٿا اھو فڪر ته ھڪڙو کان ويڪدماغ آھن  ،ھڪڙو کان ويڪخدا  ،ماڻھو خدا
جي مشابهت ۾ ظاھر ٿيندا  ،۽ ھي دائمي ماڻھو انھي َء مثال ۾ شامل ڪندو ڪو مادي عنصر.
هڪ مادي جي طور تي  ،نظرياتي زندگي َء جي بنياد کي وجود جي غلط فهمي ملي ٿي  ،انسان جو
روحاني ۽ خدائي اصول انسان جي سوچ تي اري ٿو  ،۽ ان کي ان طرف و ي و "ي ٿو ”جتي نن وار
هو -“،نئين جنم جي به .پراڻو خيال  ،ھجڻ جي روحاني احساس ڏانھن ۽ا زندگيءَ ۾ شامل آھي .اھڙي َء
طرح سي زمين تبديل ٿي ويندي سچائي َء سان پنھنجن پنن تي  ،گمراھي َء جي اونداھين کي ڪيندي.
انساني سوچ کي الزمي آھي ته پاڻ کي خودمختيار مادييت ۽ غالمي کان آزاد ڪري.
( 23-28 ، 3-10 :399 .8جي طرف ).2
توھان چئو ٿا ته ڪجھ مادي ميالپ بيماري پيدا ڪن ٿا .پ•ر جيڪڏھن م•ادي جس•م بيم•اري َء ج•و س•بب
بڻجي سگھي ٿو ،ا معاملو عالج ڪري سگھي ٿو ڪھ•ڙي ش••ي ِء س••بب ب•ڻيو آھي؟ ف••اني دم••اغ دوا پيش
ڪري ٿو  ،۽ ان جو انتظام ڪري ٿ•و .ف••اني دم••اغ مش••ق ج••و منص••وبو اهي ٿ•و  ،۽ جس••م کي رکي ٿ•و
خاص حرڪتن ذريعي .ڪوبه گيسٽرڪ گئس جم••ع ن••ه ٿ•ئي ٿي  ،ن••ه ڪ•و س••راو ۽ ن••ه ئي ميالپ ڪم
ڪري سگھي ٿي  ،سوا ِء فاني سوچ جي  ،عرف فاني دماغ جي عمل کان.
سائنسي لحاظ کان ،الهائڻ ،ڪوبه فاني دماغ ناهي جنهن مان مادي عقيدا ،اهڻ  ،وهم م••ان نڪ••رڻ .هي
غلط نالو ذهن ناهي هڪ ادارو .اھو رو معاملي جو ھڪڙو غلط احساس آھي  ،و جو معاملو سمجھدار
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ناھي .ھڪڙو دماغ  ،خ••دا  ،تي مش••تمل ڪ•ونھي ف••اني راي••ا .اھ••و جيڪ•و حقيقي آھي  ،ش••امل آھي ھن
الفاني دماغ ۾.
22-27 :205 .9
جڏھن اسان سمجھون ٿا ته ھڪڙو دماغ آھي  ،خدائي قانون آھي پنھنجي پاڙيسري َء سان پيار ڪرڻجو
جيئن اسان پاڻ پرو ڪيو آھي .جڏهن ته ڪيترن ئي حڪم••ران ذهنن ۾ هڪ عقي•دو رڪجي ٿ•و انس•ان
جي عام وهڪري کي هڪ ذهن  ،هڪ خدا جي طرف  ،۽ انسان جي سوچ کي مخ••الف• چينلن ڏانهن و
ٿو جتي خود غرضي حڪمراني ڪري ٿي.
.10

( 16-21 :112مسیح ایده جي طرف)

عيسائي سائنس ۾ المحدود مان هڪاچي ٿو هڪاصول ۽ ان جو المحدود خيال  ،۽ هن المحدوديت
سان روحاني قاعدا  ،قانون ۽ انهن جو مظاهرو اچي ٿو  ،جيڪي  ،عظيم عطا ڪندڙ وانگر  ،آهن ”ساا
ڪالهه  ،۽ ا ۽ هميشه ال ِء .اھڙي َء طرح آھن شفا جو خدائي اصول ۽ مسيح جو خيال ...
.11

25-29 :226

لنگڙا  ،وڙا  ،گونگا  ،ان  ،بيمار  ،حسي  ،گنھگار  ،مان چاھيان ٿو ته انھن جي پنھنجي عقيدن جي
غالمي ۽ فرعونن جي تعليمي نظام کان بچايان  ،جيڪي ا تائين  ،اسرائيل جي ارن کي غالمي َء ۾ رکي.
.12

11-19 :228

انس••ان جي غالمي ج••ائز ن••اهي .اھ••و ختم ٿي وين••دو ج••ڏھن ماڻ ھو پنھنجي آزادي َء جي ورثي ۾ داخ••ل
ٰ
دعوي ڪندا ته پنھنجي آزادي قادر
ٿيندو  ،مادي حواسن تي سندس خدا جو ڏنل را .ماڻھو ڪنھن ڏينھن
مطلق خدا جي نالي تي .پو ِء اھي س••ن الين••دا پنھنجي پنھنجي جس••من کي خ••دائي س••ائنس جي س•مجھاڻي َء
ذريعي .پنھنجي موجوده عقيدن کي ڏي  ،اھي تسليم ڪندا روحاني حقيقت ۽ تڪ •رار م••ادي غ••ير حقيقي•
طور.
.13

14-26 :227

انسانن جي حقن جي نڊاڻ ڪ ندي  ،اسان ني ظلمن جي عذاب جي ا ڪٿي ڪرڻ ۾ ناڪام نٿا ٿي
سگھون .غالمي انسان جي جائز رياست ناھي .خدا انسان کي آزاد ڪيو .پولس چيو ” ،مان آزاد پيدا
ٿيس .س ني ماڻھن کي آزاد ٿيڻگھرجي" .جتي خداوند جو روح آھي  ،اتي آزادي آھي ".محبت ۽ سچائي
آزاد ڪري ٿي  ،پر بڙائي ۽ غلطي قيدي ٿي وي ٿي.
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ڪرسچن سائنس آزادي َء جو معيار بلند ڪري ٿي ۽ روئي ٿي" :منھنجي پيان ل!! بيمارين  ،گناھن ۽
موت جي غالمي َء مان فرار!" يسوع رستو ايو .دنيا جا شھري  ،قبول ڪريو ”خدا جي ارن جي شاندار
آزادي“  ،۽ آزاد ٿيو! هي توهان جو خدائي حق آهي.

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  ، 8سيڪشن 4

مقصد ۽ عملن ال ِء هڪ قاعدو•
نه ئي دشمني ۽ ن••ه ئي ص••رف ذاتي لگ••اڳ  ،م••ادر چ••رچ جي ميم••برن جي مقص••دن ي••ا عملن کي
متاثر ڪرڻ گهرجي .سائنس ۾  ،خدائي محبت ماڻهو کي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي سائنس••دان
محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو  ،گناهه کي هالئڻ ۾  ،سچي برادري  ،شفقت ۽ معافي ۾.
هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽ دعا ڪن ته س••ڀني ب••راين ک••ان نج••ات ملي  ،پيش••نگوئي ڪ••رڻ  ،قض••ا
ڪرڻ  ،مذمت ڪرڻ  ،صالح ڏيڻ  ،متاثر ٿيڻ يا غلط طريقي سان متاثر ٿيڻ کان.
چرچ• دستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 1

فرض جي خبرداري
اهو هن چرچ جي هر فرد ج••و ف••رض هون•دو ت•ه هُ••و روزان••ه ج•ارحيت واري ذهني تج••ويز جي
خالف پاڻ کي دفاع ڪري  ،۽ خدا جي  ،پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي ال ِء پنهنجي ف••رض کي وس••ارڻ ۽
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غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انص•اف ڪي•و ي•ا م•ذمت
ڪئي ويندي.
چرچ• دستياب  ،آرٽيڪل  ، 8سيڪشن 6
_____________________
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