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اتوار 10نومبر 2019 ،لئی بائبل دا
سبق
مضمون :آدم تے پاپی انسان

اتوار  10نومبر 2019 ،
مضمون۔ آدم تے پاپی انسان

سنہری متن :استثنا 18باب 13آیت
________________________________________
”تْو خداوند اپنے رب دے سامنے کامل رہئیں۔“
________________________________________
جوابی پڑھائی:
 37آیتاں

زبور 3 :37توں ،23 ،19 ،18 ،6

3۔رب اْتے بھروسہ کر تے نیکی کر۔ ملک وچ وسدا رہ تے
اوہدی وفاداری نال پرورش پا۔
4۔ رب وچ خوش رہ تے اوہ تیرے دل دیاں مراداں پوریاں
کرے گا۔

5۔ اپنی راہ رب اْتے چھڈ دے تے اوہدے اْتے بھروسہ کر۔ اوہ
ای سب کجھ کرے گا۔
6۔اوہ تیری راستبازی نوں لو وانگر تے تیرے حق نوں دوپہر
وانگر روشن کرے گا۔
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18۔کمال لوکاں دے دیہاڑیاں نوں رب جان دا اے۔ اوہناں
دی میراث Xہمیشہ لئی ہووے گی۔
19۔اوہ آفت دے ویلے شرمندہ نہ ہوون گے تے کال دے
جھے رہن گے۔
دیہاڑیاں وچ ر ّ
23۔انسان دیاں روشاں رب ولوں قائم نیں تے اوہ اوہدی
راہ توں خوش اے۔
37۔کامل بندے ول نظر کر تے اوس راستباز بندے نوں ویکھ
کیوں جے صلح دا یار بندے لئی اجر اے۔

درسی وعظ

بائبل وچوں
1۔

2سیموئیل 22باب 33آیت
33۔رب میرا مضبوط قلعہ اے۔ اوہ اپنی راہ وچ کامل بندے
دی راہنمائی کردا اے۔
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2۔

پیدائش 1باب( 31توں پہال) آیت
31۔تے خداوند نے اوس سب اْتے جو کجھ اوہنے بنایا سی
نظر کیتی تے ویکھیا پئی بوہت چنگا اے۔

3۔

زبور  33 ،31 ،30 ،24 :104آیتاں
24۔ اے خداوند تیریاں صنعتاں کِنیاں بے شمار نیں! تْوں
سب کجھ حکمت نال بنایا۔ دھرتی تیریاں مخلوقاں نال
معمور اے۔
30۔توں اپنی روح گھل دا ایں تے ایہہ جمدے نیں۔ توں
دھرتی نوں نواں بنا دینا ایں۔

31۔ رب دا جالل ہمیشہ تیکر رہوے۔ خداوند اپنیاں صنعتاں
توں خوش ہووے۔
33۔ میں ساری عمر رب دی تعریف کراں گا۔ جدوں تیکرX
میرا وجود اے میں اپنی خداوند Xدی وڈھائی کراں گا۔

4۔

پیدائش 2باب 17 ،16 ،7 ،6آیتاں
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6۔ بلکہ دھرتی وچوں ک ْہر اٹھدی سی تے پوری دھرتی نوں
سیراب کردی سی۔
مٹی نال انسان نوں بنایا تے
7۔ تے خداوند رب نے دھرتی دی ِ
جند
اوہدے نتھنیاں وچ حیاتی دا دم پھْوکیا تے انسان جیوندی ِ
ہوئیا۔
16۔تے خداوند رب نے آدم نوں حکم دِتا تے آکھیا پئی توں باغ
دے ہر ْرکھ دا پھل بے روک ٹوک کھا سکدا ایں۔
17۔پر نیکی تے بدی دی پچھان دے ْرکھ دا پھل کدی نہ
کھائیں کیوں جے جیس Xدن توں اوہدے وچوں کھادا توں
مریا۔
5۔

پیدائش 3باب 1توں  17 ،13 ،6آیتاں
1۔ سپ سارے دشتی جانوراں وچوں جنہاں نوں خداوند رب
نے بنایا سی چاالک سی تے اوہنے بْڈھی نوں آکھیا کیہ سچی
رب نے آکھیا اے پئی باغ دے کسے ْرکھ دا پھل تسی نہ کھائیو؟
2۔ بْڈھی نے سپ نوں آکھیا باغ دے ہر ْرکھ دا پھل تے اسی
کھانے آں۔
3۔ پر جیہڑا ْرکھ باغ دے وچالے آ اوہدے پھل دے بارے رب
نے آکھیا اے پئی تسی نہ تے اوہنوں کھائیو نہ چھوئیو نئیں
تے مر جاؤو گے۔
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4۔تد سپ نے بْڈھی نوں آکھیا تسی بالکل نئیں مرو گے۔
5۔بلکہ رب جان دا اے پئی جیس دن تسی اوہدے وچوں
کھاؤ گے تہاڈیاں اکھیاں کھْل جان گئیاں تے تسی رب وانگر
نیکی تے بدی نوں جانن والے بن جاؤ گے۔
6۔بْڈھی نے جدوں ویکھیا پئی اوہ ْرکھ کھان نوں چنگا تے
اکھیاں نوں خوشنما لگدا اے تے سیان دین نوں واوا اے تے
اوہدے پھل وچوں لیا تے اپنے بندے نوں وی دتا تے اوہنے
کھادا۔
13۔تد خداوند نے بْڈھی نوں آکھیا توں ایہہ کیہ کیتا؟ بْدھی
نے آکھیا سپ نے مینوں Xورغالیا تے میں کھادا۔
17۔تے آدم نوں اوہنے آکھیا پئی کیوں جے توں اپنی بْڈھی دی
گل منی تے اوس ْرکھ دا پھل کھادا جیدے بارے میں تینوں
حکم دِتا سی پئی نہ اوہنوں کھائیں ایس لئی دھرتی تیرے
پاروں لعنتی ہوئی۔ مشقت دے نال توں ساری عمر اوہدی
پیداوار کھائیں گا۔
6۔ مرقس 1باب9توں 21 ،11توں ( 34 ،28توں؛)
آیتاں
9۔تے اوہناں دناں وچ اینج ہوئیاں پئی یسوع نے گلیل دے
ناصرت وچوں آکے یردن وچ یوحنا توں بپتسمہ لیا۔
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10۔تے جدوں اوہ پانی وچوں نکل کے اْتے آیا تے اوسے ویلے
اوہنے اسمان نوں پھٹدیاں تے روح نوں کبوتر وانگر اپنے اْتے
اتردیاں ویکھیا۔

11۔تے اسمان وچوں آواز آئی پئی توں میرا Xپیارا پْتر ایں۔
تیتھوں میں خوش آں۔

21۔فیر اوہ کفر نحوم وچ وڑھے تے اوسے ویلے سبت دے
دن عبادت Xخانے وچ جا کے تعلیم دین لگ گیا۔
22۔تے لوک اوہدی تعلیم توں حیران ہوئے کیوں جے اوہ
اوہناں نوں فقیہاں وانگر نئیں بلکہ اختیار والے وانگر تعلیم
دیندا سی۔
23۔تے اوسے ویلے اوہناں دے عبادت Xخانے وچ اک بندہ ملیا
جیدے وچ ناپاک روح سی۔ اوہ اینج آکھ کے چالیا۔
24۔پئی اے یسوع ناصری! ساہنوں تیرے نال کیہ کم؟ کیہ
توں ساہنوں ہالک کرن آیا ایں؟ میں تینوں جان دا واں پئی
توں کون ایں۔ رب دا قدوس ایں۔
25۔ یسوع نے اوہنوں جھِڑک کے آکھیا چپ رہ ایہدے وچوں
نکل جا۔
26۔ایس لئی اوہ ناپاک روح اوہنوں مروڑ کے تے بڑی اْچی
چاّل کے اوہدے وچوں نکل گئی۔
27۔تے سارے لوک بوہت حیران ہوئے تے آپس وچ ایہہ آکھ
کے بحث کرن لگے پئی ایہہ کیہ اے؟ ایہہ تے نویں تعلیم
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ایں! اوہ ناپاک روح نوں وی اختیار نال حکم دیندا اے تے
اوہ اوہدا حکم من دیاں نیں۔
28۔تے اوسے ویلے اوہدی مشہوری گلیل دے سارے آلے
دوالے پھیل گئی۔
34۔تے اوہنے بتھیریاں نوں جیہڑے وکھریاں وکھریاں
بیماریاں وچ پھسے سی چنگا کیتا تے بوہت ساریاں بدروحاں
نوں کڈھیا۔
7۔

یوحنا 17باب1توں 14 ،3توں  23 ،22 ،20آیتاں
چک
1۔یسوع ایہہ گالں آکھیاں تے اپنیاں اکھیاں اسمان ول ْ
کے آکھیا اے باپ! اوہ ویال آگیا اے۔ اپنے پتر دا جالل ظاہر کر
تاں جو پتر وی تیرا جالل ظاہر کرے۔
2۔ایس لئی توں اوہنوں ہر بشر اْتے اختیار دِتا اے تاں جو
جنہاں نوں توں اوہنوں بخشیا اے اوہناں ساریاں نوں
ہمیشہ دی حیاتی دے۔
3۔تے ہمیشہ دی حیاتی ایہہ اے پئی اوہ تینوں خدائے واحد
تے سچے نوں تے خداوند یسوع مسیح نوں جنہوں توں
گھلیا اے جانن۔
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14۔میں تیرا کالم اوہناں نوں پہنچا دِتا تے جگ نے اوہناں نال
عداوت رکھی ایس لئی پئی جیویں میں جگ دا نئیں اوہ وی
جگ دے نئیں۔
15۔میں ایہہ درخواست نئیں کردا پئی توں اوہناں نوں جگ
چک لے بلکہ ایہہ پئی اوس شریر توں اوہناں نوں
وچوں ْ
بچا کے رکھ۔
16۔جیویں میں جگ دا نئیں اوہ وی جگ دے نئیں۔

17۔اوہناں نوں سچیائی دے راہیں پاک کر۔ تیرا کالم سچیائی
اے۔
18۔جیویں توں مینوں جگ وچ گھلیا اوسے طراں میں وی
اوہناں نوں جگ وچ گھلیا۔
19۔تے اوہناں دے پاروں میں اپنے آپ نوں پاک کر دا واں تاں
جو اوہ وی سچیائی دے راہیں پاک کیتے جان۔
20۔میں بس ایہناں لئی ہی درخواست نئیں کر دا بلکہ
اوہناں لئی وی جیہڑے ایہناں دے کالم دے راہیں میرے اْتے
ایمان لیاؤن گے۔
22۔تے اوہ جالل جیہڑا توں مینوں دِتا اے میں اوہناں نوں
دِتا اے تاں جو اوہ اک ہوون جیویں اسی اک آں۔
23۔میں اوہناں وچ تے توں میرے وچ تاں جو اوہ کامل ہو
کے اک ہو جان تے جگ جانے پئی توں ای مینوں Xگھلیا اے تے
جیویں توں میرے نال محبت رکھی۔
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8۔

عبرانیوں 13باب( 21 ،20توں پہال) آیتاں
20۔ ْہن رب سکون دا چشمہ جیہڑا بھیڈاں دے وڈھے
چرواہے یعنی ساڈے خداوند Xیسوع مسیح نوں ہمیشہ دے
چک
عہد دے خون دے پاروں مردیاں وچوں زندہ کر کے ْ
لیایا۔
21۔تہانوں ہر اک گل وچ کامل کرے تاں جو تسی اوہدی
مرضی نوں پورا کرو تے جو کجھ اوہدے نیڑے پسندیدہ اے
یسوع مسیح دے راہیں ساڈے وچ پیدا کرے جیدی وڈیائی
ہمیشہ تیکر ْہندی رہوے۔

سائنس تے صحت
1۔

6: 259۔14
ال ٰہی سائنس وچ انسان رب دی اصلی شبیہ اے۔ ال ٰہی
فطرت نوں مسیح یسوع وچ بوہت چنگے طریقے نال بیان
کیتا گیا اے ،جنہے انساناں اْتے رب دی بوہت مناسب عکاسی

_____________________________________________________________________________________

بائبل دا ایہہ سبق پلین فیلڈکرسچن چرچ ،آزاد ولوں تیار ہویا اے۔ ایہہ کنگ جیمز بائبل دیاں آیتاں تے میری بیکر
ایڈی دی لکھی Xہ وئی کرسچن سائنس دی درسی کتاب’’ ،سائنس تے صحت آیتاں دی کنجی دے نال‘‘ وچوں لیاں
ہوئیاں الزمی تحریراں نال بنیا اے۔

صفحہ | 10

اتوار 10نومبر 2019 ،لئی بائبل دا
سبق
مضمون :آدم تے پاپی انسان

ظاہر کیتی تے ماڑی سوچ دے نمونے توں وڈھی معیارِ زندگی
فراہم کیتی ،یعنی اجیہی سوچ جیہڑی انسان دے ڈِگن،
بیماری ،پاپ کرن تے مرن نوں ظاہر کردی اے۔ سائنسی
ہستی تے ال ٰہی شفا دی مسیح ورگی سمجھ وچ کامل
اصول تے خیال ،کامل رب تے کامل انسان ،سوچ تے اظہار
دی نیو ں دے طور تے شامل ہوندے نیں۔
2۔

21: 470۔31

رب انسان دا خالق اے ،تے انسان دا ال ٰہی اصول کامل ہون
نال ال ٰہی خیال یا پرچھانواں یعنی انسان کامل ای رہندا اے۔
انسان رب دی ہستی دا اظہار اے جے کوئی اجیہا ویلہ سی
جدوں انسان نے ال ٰہی کاملیت دا اظہار نئیں کیتا تے ایہہ اوہ
ای ویلہ سی جدوں انسان نے رب نوں ظاہر نئیں کیتا ،تے
نتیجے دے طور تے ایہہ اوہ ویلہ سی جدوں الوہیت یعنی
وجود غیر یقینی سی۔جے بندے نے اپنی کاملیت گوا لئی اے
تے اوہنے اپنا کامل اصول ،ال ٰہی سیان وی گوا لئی اے۔ جے
انسان ایس کامل اصول یا سیان دے بغیر کدی وجود رکھدا
سی تے فیر انسان دی وجودیت اک فرضی کہانی سی۔
3۔

30: 306۔6
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رب دا انسان ،جنہوں روحانی طور تے بنایا گیا اے ،مادی یا
فانی نئیں اے۔
سفناں سی،
سارے انسانی اختالفاں دی ولدیت آدم دا ْ
گہری نیندر ،جیدے وچ حیاتی تے اوہدی ذہانت دا مان پیدا
ہوئیا جیہڑا مادے توں نکلیا تے لنگیا۔ ایہہ مشرکانہ غلطی،
یا جنہوں سپ آکھیا جاندا اے ہلے وی سچیائی دے خالف
اصرار کردا تے آکھدا اے” ،تسی رب وانگر ہو جاؤ گے؛“
یعنی میں غلطی نوں سچیائی وانگر اصلی تے ابدی بنا
دیواں گا۔
4۔

7: 491۔16
مادی انسان آپی یا رضا کارانہ غلطی نال ،اک منفی
چنگیائی تے مثبت غلطی نال بنیا اے ،جیہڑا دوجا اے اوہ اپنے
آپ نوں ٹھیک سمجھدا اے۔ انسان دی روحانی انفرادیت
کدی غلط نئیں ْہندی۔ ایہہ انسان دے بناؤن والے دی شبیہ
اے۔ مادہ بشر نوں اصلی شروعات تے ہستی دیاں حقیقتاں
مک جانا چاہیدا اے۔
نال نئیں جوڑسکدا ،جیدے وچ سب کجھ ْ
ایہہ بس روح دی وڈیائی نوں منن نال ہووے گا ،جیہڑا روح
دے دعویاں نوں ختم کردا اے ،پئی بشر فانیت نوں مکا دین

_____________________________________________________________________________________

بائبل دا ایہہ سبق پلین فیلڈکرسچن چرچ ،آزاد ولوں تیار ہویا اے۔ ایہہ کنگ جیمز بائبل دیاں آیتاں تے میری بیکر
ایڈی دی لکھی Xہ وئی کرسچن سائنس دی درسی کتاب’’ ،سائنس تے صحت آیتاں دی کنجی دے نال‘‘ وچوں لیاں
ہوئیاں الزمی تحریراں نال بنیا اے۔

صفحہ | 12

اتوار 10نومبر 2019 ،لئی بائبل دا
سبق
مضمون :آدم تے پاپی انسان

تے کسے مضبوط روحانی تعلق نوں لبھن جیہڑا انسان نوں
ہمیشہ لئی ،اپنے بناؤن والے ولوں الزمی ال ٰہی شبیہ وچ
قائم کھدا اے۔
5۔

23: 282۔31
مادے وچ کوئی وراثتی قوت نئیں اے؛ کیوں جے جو کجھ وی
مادی اے اوہ بس مادی ،انسانی ،فانی خیال اے جیہڑا
ہمیشہ اپنے آپ اْتے غلط طریقے نال ای حکومت کردا اے۔
سچیائی الفانی سیان دی ذہانت اے۔ غلطی فانی سیان دی
بس ناں دی ذہانت اے۔
جو کجھ وی انسان دے پاپ یا رب دے مخالف یا رب دی
سفناں اے،
غیر موجودگی ول اشارہ کردا اے ،اوہ آدم دا ْ
جیہڑا نہ ای سیان اے تے نہ انسان اے ،کیوں جے ایہہ
پیو دا اکلوتا نئیں اے۔

6۔

13: 476۔17
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سٹے ہوئے پتر نئیں۔ اوہ کدی وی ہستی
فانی بشر رب دے ْ
دی کامل حالت وچ نئیں سی ،جنہوں بعد وچ دوبارہ حاصل
کیتا جا سکدا اے۔ فانی تاریخ دے شروع توں اوہناں نے ”بدی
وچ حالت پھڑی تے پاپ وچ اپنی ماں دے ٹیڈ وچ آئے“۔
7۔

17: 556۔24
کیہ انسان دے بارے بصیرت تے شروع اوس گہری نیندر
توں آؤندے نیں جیہڑی آدم اْتے چھائی سی؟ نیندر ہنیرا اے،
پر رب دا تخلیقی فرمان ایہہ سی” ،لو ہووے۔“ نیندر وچ
وجہ تے اثر بس بھرم نیں۔ اوہ کجھ وکھالی دیندے نیں ،پر
سفناں نہ کہ اصلیتاں ،نیندر Xنال
ْہندے نئیں۔ بدکاری تے ْ
آؤندے نیں۔ ایتھے تیکر پئی آدم دا یقین وی اینج ای سی،
سفناں اے۔
جیدے مطابق فانی تے مادی حیاتی ْ

8۔

27: 338۔32
یہواہ نے ایہہ اعالن کیتا پئی دھرتی ملعون سی؛ تے ایس
دھرتی یا مادے توں آدم نے جنم لیا ،فیر وی رب نے ”انسان
دی خاطر“ دھرتی نوں برکت دتی۔ ایہدے بعد ایہہ گل
سامنے آئی پئی آدم اوہ مثالی انسان نئیں سی جیدے
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پاروں دھرتی نوں برکت دتی گئی سی۔ مثالی انسان اپنے
ویلے اْتے ظاہر کیتا گیا ،تے اوہنوں یسوع مسیح دے طور تے
جانیا جاندا سی۔
9۔

( 23: 332یسوع)۔29 ،26۔2
یسوع اک کنواری دا پتر سی۔ اوہنے دب دا کالم سناؤن لئی
چنیا گیا
تے اک اجیہی شکل وچ انسان اْتے ظاہر ہون لئی ْ
سی جنہوں اوہ سمجھ سکدے تے ایہدے نال نال اوہدی
اعلی قسم ظاہر کیتی،
سمجھ پا سکدے۔۔۔۔اوہنے الوہیت دی
ٰ
جنہوں اک جسمانی شکل ای اوس دور وچ ظاہر کر
سکدی سی۔ اک اصلی تے مثالی انسان وچ جسمانی عنصر
داخل نئیں ہو سکدا۔ فیر وی ایہہ مسیح ای اے جیہڑا اپنی
صورت اْتے بنائے گئے انسان تے رب دے وچکار اتفاق یا
روحانی معاہدے نوں بیان کردا اے۔

10۔ ( 8: 333مسیح)۔13
ال ٰہی خطاب یسوع وانگر مسیح کوئی ناں نئیں اے۔ مسیح
رب دی روحانی ،ہمیشہ دی فطرت نوں ظاہر کردا اے۔
ایہہ ناں مسیحا لئی دوجا لفظ اے ،تے اوس روحانیت ول
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اشارہ دیندا اے جیہڑی اجیہی حیاتی توں سکھائی ،بیان
کیتی گئی تے ظاہر کیتی گئی اے جیدے لئی مسیح یسوع
مجسم ہوئیا سی۔
11۔ 28: 476۔5
رب دے لوکاں دے بارے ،نہ کہ انسان دے بچیاں دے بارے گل
کردیاں ہوئے یسوع نے آکھیا” ،رب دی بادشاہی تہاڈے وچکار
اے؛“ یعنی سچیائی تے پیار اصلی انسان اْتے حکومت کردی
اے ،ایہہ ظاہر کدیاں ہوئے پئی انسان رب دی صورت اْتے بے
گناہ تے ابدی اے۔اوس کامل بندے وچ مکتی داتا نے رب دی
اپنی شبیہ تے صورت نوں ویکھیا تے انسان دے ایس ٹھیک
نظریے نے بیماری نوں ٹھیک کیتا۔ ایس لئی یسوع نے تعلیم
دِتی پئی رب برقرار تے عالمگیر Xاے تے ایہہ پئی انسان
پاک تے مقدس اے۔
12۔ 7: 260۔12
بشری خیاالں یعنی غلط تصوراں نوں اوہناں تصوراں دی
سدھی کرنی چاہیدی اے جیہڑے کامل تے ابدی نیں۔
راہ ِ
کئی نسالں توں انسانی عقیدے ال ٰہی تصوراں نوں حاصل
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کرن گے تے رب دیاں بنایاں شیواں دا الفانی تے کامل
نمونہ اخیریں صرف ہستی دے اصلی تصور دے طور تے
وکھالی دیوے گا۔
13۔ ( 22: 407وچ)۔28
سائنس وچ ساری ہستی ہمیشہ دی ،روحانی ،کامل تے ہر
عمل وچ ہم آہنگ اے۔ اک کامل نمونے نوں تہاڈے خیاالں
وچ پیش ہوون دو بجائے ایہدے بد اخالق مخالف دے۔ خیاالں
دی روحانیت تہاڈی سیان نوں روشن کردی تے ایہدے وچ
ال ٰہی سیان یعنی حیاتی لیاؤندی اے نہ کہ موت۔
14۔ 32: 470۔5
سائنس وچ رب تے انسان ،ال ٰہی اصول تے خیال دے تعلق
چک نئیں
الزوال نیں ،تے سائنس نہ بدلن والی رہن بارے بھْل ْ
جان دی تے نہ ای ایہدی ابدی تاریخ توں ہم آہنگی ول
حکم یا روحانی
پرت کے آؤنا جان دی اے ،پر اپنے وچ ال ٰہی ْ
قانون ضرور رکھدی اے جیدے وچ رب جو کجھ بناؤندا اے
کامل تے ابدی نیں۔
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روزانہ دے فرض
میری بیکر ایڈی ولوں

روز انہ دی دعا
ایس چرچ دے ہر رکن دا ایہہ فرض اے پئی ہر روز اوہ ایہہ دعا
کرے’’ :تیری بادشاہی آوے؛‘‘ ال ٰہی سچیائی ،حیاتی تے پیار دی
سلطنت میرے اندر قائم ہووے ،تے سارے پاپ میتھوں نکل جان؛
تے تیرا کالم سارے انساناں دے پیار نوں ودھاوے ،تے اوہناں اْتے
حکومت کرے۔
چرچ مینوئیل X،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن
4۔

مقصداں تے کماں دا اک اصول
نہ کوئی مخالفت تے نہ کوئی ذاتی تعلق مادری چرچ دے کسے
رکن دے مقصداں یا کماں اْتے اثر نئیں کرنے چاہیدے۔ سائنس
وچ ،بس ال ٰہی پیار ای حکومت کردا اے ،تے اک مسیحی
سچی پراہ بندی ،خیراتX
سائنسدان پاپ نوں رد کردیاں ہوئےْ ،
مٹھیاں سچیائیاں دا پرچھانواں بن
پسندی تے معافی نال پیار دیاں ِ
دا اے۔ ایس چرچ دے سارے رکناں نوں سارے پاپاں توں ،غلط
طراں دیاں پیشن گوئیاں  ،منصفیاں X،مذمتاں X،صالحواں ،غلط
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اثراں نوں لین تے غلط اثر دین توں آزاد رہن لئی ہر روز خیال
رکھنا چاہیدا اے تے دعا کرنی چاہیدی اے۔
1۔

چرچ مینوئیل ،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن

چستی
فرض لئی ْ
ایس چرچ دے ہر رکن دا ایہہ فرض اے پئی اوہ ہر روز جارحانہ
ذہنی صالحواں دے خالف اپنے آپ نوں تیار رکھے ،تے رب ،اپنے
قائد تے انساناں لئی اپنے فرضاں نوں نہ کدی بھْلے تے نہ کدی
نظر انداز کرے۔ اوہدے کماں دے راہیں اوہدا انصاف ہووے گا،
اوہ بے قصور یا قصور وار ہووے گا۔
چرچ مینوئیل ،آرٹیکل  ،VIIIسیکشن
6۔
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