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صفحو 1

آچر ،ڊسمبر .2021 ، 19
مضمون — ڇا ڪائنات ،انسان سميت ،ايٽمي قوت جي ذريعي
ترقي ڪئي وئي آهي؟
گولڊن جو متن :زبور 19 :103

"خداوند پنهنجو تخت آسمان تي تيار ڪيو آهي .۽ سندس بادشاهي سڀني تي
حڪمراني ڪري ٿي".

جوابدار پڙهڻ:

ایوب 9-7 :12
ایوب 10-6 :9

7

ھاڻي جانورن کان پڇو ،۽ اھي توکي سيکاريندا .۽ هوا جا پکي ،۽ اهي
توکي چوندا:

8

يا زمين سان ڳالھايو ،۽ اھو توکي سيکاريندو :۽ سمنڊ جون مڇيون توھان
کي بيان ڪنديون.

9

انهن سڀني ڳالهين ۾ ڪير نه ٿو ڄاڻي ته اهو رب جي هٿ ڪيو آهي؟

6

ِ
جاء تان ڇڪي ٿو ،۽ ان جا ٿنڀا لڪي ٿو.
جيڪو زمين کي پنهنجي

7

جيڪو سج کي حڪم ڏئي ٿو ،۽ اڀري نه ٿو .۽ تارن کي سيل ڪBري ٿو.

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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8

جيڪو اڪيلو آسمان کي پکيڙي ٿو ،۽ سمنڊ جي لهرن تي چڙھي ٿو.

9

جيڪو آرڪٽورس  ،اورين ۽ پليڊيز ۽ ڏکڻ جا چيمبر ٺاهي ٿو.

10

جيڪو ڳولهڻ کان اڳ عظيم شيون ڪندو آهي .ها ،۽ عجب انگ کان سواء.

سبق جو خطبو
بائبل
یوحنا 3 ،1 :1

.1
1

شروعات ۾ لفظ هو ،۽ ڪالم خدا سان گڏ هو ،۽ ڪالم خدا هو.

3

ِ
ِ
شيء نه هئي جيڪا
سواء ڪا به
سڀ شيون هن جي ٺاهيل هئا؛ ۽ هن کان
ٺاهي وئي هئي.
پيدائش 1 :2

.2
1

.3

يء طرح آسمان ۽ زمين ختم ٿي ويا ،۽ انھن جو سڀلشڪر.
اھڙ َ
زبور 30 ،19 ،5 ،2، 1 :104

1

رب جي واکاڻ ڪ ر ،اي منهنجي جان .اي منهنجا خدا ،تون تمام وڏو آهين.
تون عزت ۽ شان سان ڍڪيل آهين.

2

روشنيء سان ڍڪي ٿو ،جيئن لباس سان :جيڪو
جيڪو پنهنجو پاڻ کي
َ
آسمان کي پردي وانگر ڇڪي ٿو.

5

جنهن زمين جا بنياد رکيا ،ته ان کي هميشه ِ
الء نه هٽايو وڃي.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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19

هن چنڊ کي موسمن ِ
الء مقرر ڪيو آهي :سج کي خبر آهي ته سندس غروب
ٿيڻ.

30

تون پنھنجي روح کي ٻاھر موڪليو ،اھي پيدا ڪيا ويا آھن :۽ توھان زمين
جي منھن کي تازو ڪيو.
 2بادشاهن ( 5-1 :20جي طرف( 6 ،)2 :جي طرف1:؛)( 8 ،جي طرف-9 ،)،2:
11

.4
1

نبيء جو پٽ آموز وٽس
انهن ڏينهن ۾ حزقياه موت جي بيمار هو .۽ يسعياہ
َ
آيو ۽ کيس چيائين تہ ”خداوند فرمائي ٿو تہ پنھنجي گھر کي ترتيب ڏيو.
ڇ ِ
االءجو تون مرندين ۽ جيئرو نہ رھندين.

2

ِ
پوء ھن پنھنجو منھن ڀت ڏانھن ڦيرايو ۽ خداوند کان دعا گھريائين تہ

3

مان تو کي عرض ڪريان ٿو ،اي منهنجا مالڪ ،هاڻي ياد ڪر ته ڪيئن مون
توهان جي اڳيان سچائي ۽ مڪمل دل سان هليو آهي ،۽ اهو ڪيو آهي
جيڪو توهان جي نظر ۾ سٺو آهي .۽ حزقياه روئي روئي.

4

۽ اھو ٿي ويو ،يسعياہ جي وچ واري ڪورٽ ۾ وڃڻ کان اڳ ،خداوند جو
ڪالم ھن ڏانھن آيو ،چيائين تہ

5

موٽي وڃ ۽ منهنجي قوم جي ڪپتان حزقياه کي ٻڌ ِ
اء” ،خداوند ،تنهنجي
ُ
پيء دائود جو خدا فرمائي ٿو ،مون تنهنجي دعا ٻڌي آهي ،مون تنهنجا
ڳوڙها ڏٺا آهن ،ڏس ،مان توکي شفا ڏيندس.

6

۽ مان تنھنجي ڏينھن ۾ پندرھن سالن جو اضافو ڪندس.

8

۽ حزقياه يسعياه کي چيو ،اها ڪهڙي نشاني هوندي جيڪا رب مون کي
شفا ڏيندو،
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9

۽ يسعياه چيو ،ھي نشاني توھان وٽ آھي خداوند جي ،ته خداوند اھو ڪم
ڪ ندو جيڪو ھن چيو آھي :ڇا پاڇو ڏھ درجا اڳتي وڌندو ،يا ڏھ درجا
پوئتي ھليو ويندو؟

10

۽ حزقياه جواب ڏنو ته ،ڇانو ِ
الء ڏ هه درجا هيٺ وڃڻ هڪ هلڪي ڳالهه
آهي :نه ،پر ڇانو کي ڏهه درجا پوئتي موٽڻ ڏيو.

11

نبيء خداوند کي روئي ڏنو :۽ اھو پاڇو ڏھ درجا پوئتي ھليو
۽ يسعياہ
َ
ويو ،جنھن سان اھو آھز جي ڊائل ۾ ھيٺ لھي ويو ھو.
ایوب ( 12 :22جي طرف ؟)

.5
12

.6

ڇا خدا آسمان جي اوچائي ۾ نه آهي؟
يشوع ( 2 ,1 :10جي طرف( 6 ،4 ،3 ،)1:جي طرف ؛)( 10-7 ،جي طرف11 ،)1:
(جي طرف( 13 ،12 ،):جي طرف( 14 ،)1:جي طرف)،

1

ھاڻي اھو ٿيو ،جڏھن يروشلم جي بادشاھہ ادوني زيدڪ ٻڌو ھو ته ڪيئن
يشوع عي تي قبضو ڪيو ،۽ ان کي مڪمل طور تي تباھ ڪيو .جيئن هن
يريڪو ۽ ان جي بادشاهه سان ڪيو هو ،تيئن هن عي ۽ ان جي بادشاهه
سان ڪيو هو .۽ ڪيئن گبون جي رهاڪن اسرائيل سان صلح ڪيو هو ،۽
انهن ۾ شامل هئا.

2

جنهن کان اهي ڏاڍا ڊڄي ويا،

3

تنھنڪري يروشلم جي بادشاھه ادوني زيدڪ حبرون جي بادشاھ ھوام
ڏانھن ،يرموتھ جي بادشاھہ پيرام ڏانھن ،لکش جي بادشاھہ يافيا ڏانھن ،۽
عجلون جي بادشاھہ دبير ڏانھن موڪليائين تہ،

4

مون وٽ اچو ،۽ منھنجي مدد ڪريو ،ته اسان گبيون کي ھٽايو ،ڇ اڪاڻتہ
اھو يشوع ۽ بني اسرائيلن سان صلح ڪيو آھي.

6

جبعون جي ماڻھن يشوع ڏانھن گلگل ڏانھن ڪئمپ ڏانھن موڪ Bليو تہ
ِ
”پنھنجن ٻانھن کان ھٿ نه ھٽايو.
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7

تنھنڪري يشوع گلگال کان چڙھي ويو ،ھو ۽ ساڻس گڏ جنگي ماڻھن ۽
سڀيئي زبردست ماڻھو.

8

۽ خداوند يشوع کي چيو ته ،انھن کان نه ڊڄ ،ڇاڪاڻتہ مون انھن کي
تنھنجي ھٿ ۾ ڏنو آھي .انھن مان ھڪڙو ماڻھو توھان جي اڳيان بيھي نہ
رھندو.

9

تنھنڪري يشوع اوچتو انھن وٽ آيو ۽ سڄي رات گلگال کان ھليو ويو.

10

۽ خداوند انھن کي بني اسرائيل جي اڳيان بيزار ڪيو،

11

۽ ائين ٿيو ،جيئن اھي بني اسرائيل جي اڳيان ڀڄي ويا ،۽ بيت-حورون
ڏانھن ھيٺ لھي رھيا ھئا ،ته خداوند مٿن آسمان مان وڏا پٿر اڇالئي عزيڪا
ڏانھن ،۽ اھي مري ويا:

12

ِ
پوء يشوع خداوند سان ڳالھايو ان ڏ ينھن ۾ جڏھن خداوند امورين کي بني
اسرائيلن جي حوالي ڪيو ،۽ ھن بني اسرائيل جي نظر ۾ چيو تہ ”سج ،تون
جبعون تي بيھي رھ .۽ تون ،چنڊ ،اجالون جي وادي ۾.

13

۽ سج بيٺو ،۽ چنڊ بيٺو ،جيستائين ماڻھن پاڻ کي پنھنجن دشمنن کان بدلو
نه ڪيو.

14

ِ
پوء اهڙو ڪو به ڏينهن نه هو،
۽ ان کان اڳ يا ان کان
زبور 19 :103

.7
19

.8

رب آسمان ۾ پنهنجو تخت تيار ڪيو آهي .۽ سندس بادشاهي سڀني تي
حڪمراني ڪري ٿي.
ایوب ( 13-7 : 26جي طرف ؛)( 14 ،د)

7

ِ
ِ
شيء تي لٽڪائي
جاء تي ڊگھائي ٿو ،۽ زمين کي ڪنھن
ھو ُاتر ڏانھن خالي
ٿو.
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ڪليڊ آف ڪپي  ،مائي بيڪر ايدي طرفان ڪتابي حوالن سان ٺهيل آهي.

ڊسمبر  ، 2021 ،19آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – ڪائنات ،انسان سميت ،ايٽمي قوت جي ذريعي ترقي ڪئي وئي آهي؟

صفحو 6

8

هو پنهنجي ٿڌن ڪڪرن ۾ پاڻي کي بند ڪري ٿو .۽ بادل انھن جي ھيٺان
نه ڀاڙيو آھي.

9

ھو پنھنجي تخت جي منھن کي جھلي ٿو ،۽ پنھنجو ڪڪر مٿس پکيڙي ٿو.

10

يء کي حدن سان گهيرو ڪيو آهي ،تان جو ڏ ينهن ۽ رات ختم ٿي
هن پاڻ َ
وڃي.

11

سندس مالمت تي آسمان جا ٿنڀا ڏڪڻ لڳا ۽ حيران ٿي ويا.

12

ھو پنھنجي طاقت سان سمنڊ کي ورهائي ٿو ،۽ پنھنجي سمجھ سان ،ھو
مغرور ماڻھن کي ماري ٿو.

13

هن جي روح سان هن آسمان کي سينگاريو آهي.

14

…سندس قدرت جي گجگوڙ کي ڪير سمجهي سگهي ٿو؟
وحي ( 11 :20جي طرف؛)

.9
11

.10

۽ مون ھڪڙو وڏو اڇ و تخت ڏٺو ،۽ اھو جيڪ و ان تي ويٺو ھو ،جنھن جي
منھن تان زمين ۽ آسمان ڀڄي ويا.
وحي ( 5 :21جي طرف( 6 ،).1:جي طرف)2:

5

۽ اھو جيڪو تخت تي ويٺو ھو تنھن چيو تہ ڏسٌ ،
آء سڀشيون نئون
ڪريان ٿو.

6

۽ هن مون کي چيو ته ،ٿي چڪو آهي .مان الفا ۽ اوميگا آهيان ،شروعات ۽
پڇاڙي.

سائنس ۽ صحت
9-10 :135 .1
روحاني ارتقا صرف خدائي طاقت جي مشق جي الئق آهي.
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20-23 :275 .2
خدائي مابعد الطبعيات ،جيئن روحاني سمجھه تي نازل ٿئي ٿي ،واضح طور
ڏيکاري ٿ ي ته سڀ دماغ آهي ،۽ اهو دماغ خدا آهي ،قادر مطلق  ،سموري
موجودگي  ،علم  - ،يعني سڀ طاقت ،سڀ موجودگي ،سڀ سائنس.
19-22 :547 .3
مادي ارتقا جو مطلب اهو آهي ته عظيم پهريون سبب مادي ٿيڻ گهرجي ،۽
بعد ۾ يا ته ذهن ڏانهن موٽڻ گهرجي يا مٽي ۽ بيڪار ۾ وڃڻ گهرجي.
16-23 :555 .4
انسان جي اصل کي ڳولڻ ،جيڪو خدا جو عڪس آهي ،خدا جي اصليت ،خود
وجود ۽ ابدي جي ڳوال ڪرڻ وانگر آهي .رڳو ڪمزور غلطي ئي روح کي مادي
برائيء سان ،الفاني کي فاني سان گڏ ڪرڻ جي ڪوشش
سان ،نيڪي کي
َ
ڪندي ،۽ هن شيام وحدت کي انسان سڏيو ،ڄڻ ته انسان دماغ ۽ مادي ٻنهي جو
اوالد آهي ،ديوتا ۽ انسانيت ٻنهي جو .تخليق روحاني بنياد تي رکي ٿي.
( 2 :317 .5مواد) 5-
… مادي علم تخليقي خدائي اصول جي تخت تي قبضو ڪيو ،مادي جي
طاقت ،ڪوڙ جي قوت ،روح جي بي قدري تي اصرار ڪيو ،۽ هڪ
انتھروپمورفڪ خدا جو اعالن ڪيو.
15-21 :257 .6
مادي حواس ۽ انساني تصورات روحاني خيالن کي مادي عقيدن ۾ ترجمو
ڪندا ،۽ چوندا ته المحدود اصول جي بدران هڪ انسائيڪلوپيڊيا خدا - ،ٻين
لفظن ۾ ،خدائي محبت - ،مينهن جو پيء آهي" ،جنهن کي پيدا ڪيو ويو آهي
مينهن جا ڦڙا .اوس ،جيڪو "مزاروت کي پنهنجي موسم ۾ پيدا ڪري ٿو "،۽
هدايت ڪري ٿو "آرڪٽورس پنهنجي پٽن سان".
( 3-9 : 124 .7جي طرف 31-26 ،24-14 ،)،
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صفحو 8

جسماني سائنس (نام نهاد) انساني علم آهي - ،هڪ فاني ذهن جو قانون ،هڪ
انڌو اعتقاد ،هڪ سامسن پنهنجي طاقت جو شڪار .جڏهن هي انساني عقيدو ان
جي حمايت ڪرڻ الء تنظيمون نه آهي ،ان جا بنياد ختم ٿي ويا آهن .نه ته
اخالقي طاقت ،نه روحاني بنياد ،۽ نه ئي پنهنجو پاڻ جو مقدس اصول ،هي
عقيدو سبب جي اثر کي غلط ڪري ٿو ۽ معاملي ۾ زندگي ۽ عقل کي ڳولڻ جي
ڪوشش ڪري ٿو،
ڪائنات ،انسان وانگر ،سائنس کي ان جي ديواني اصول ،خدا کان تعبير ڪرڻي
ِ
پوء ان کي سمجهي سگهجي ٿو .پر جڏهن جسماني احساس جي بنياد
آهي ،۽
تي وضاحت ڪئي وئي آهي ۽ پيش ڪيو ويو آهي جيئن ته ترقي ،پختگي ۽
زوال جي تابع ،ڪائنات ،انسان وانگر ،هڪ معما آهي ،۽ جاري رهڻ گهرجي.
آسپاس  ،هم آهنگي ۽ ڪشش دماغ جون خاصيتون آهن .اهي خدائي اصول سان
انهيء سوچ جي قوت کي سهارو ڏين ٿا ،جنهن زمين کي
واسطو رکن ٿا ،۽
َ
پنهنجي مدار ۾ الٿو ۽ فخر واري لهر کي چيو” ،اڃا پري ۽ نه پري“.
اسان قوتن تي پيا هلون .انهن کي واپس وٺو ،۽ تخليق کي ختم ٿيڻ گهرجي.
انساني علم انهن کي مادي قوتن جو نالو ڏئي ٿو .پر ديوي سائنس اعالن ڪ ري
ٿي ته اهي مڪمل طور تي ديوي دماغ سان تعلق رکن ٿا ،هن دماغ ۾ موروثي
آهن ،۽ انهي ڪري انهن کي انهن جي صحيح گهر ۽ درجه بندي ڏانهن بحال ڪري
ٿو.
11-21 :192 .8
گمراهي واري طاقت هڪ مادي عقيدو آهي ،هڪ انڌي غلط طاقت ،ارادي جو
اوالد آهي ۽ عقل جو نه ،فاني ذهن جو ۽ نه فاني جوُ .اهو آهي ُسر طويل موتي،
ڀڙڪندڙ شعال ،طوفان جو ساهه .اها روشني ۽ طوفان آهي ،اهو سڀ ڪجهه
خود غرض ،بدڪار ،بي ايمان ۽ ناپاڪ آهي.
اخالقي ۽ روحاني طاقت جو تعلق روح سان آهي ،جيڪو ”پنهنجي مُ ٺ ۾ ُ
واء“
رکي ٿو .۽ اها تعليم سائنس ۽ هم آهنگي سان مطابقت رکي ٿي .سائنس ۾،
توهان کي خدا جي مخالفت ڪرڻ جي ڪا به طاقت نه آهي ،۽ جسماني حواس
کي انهن جي غلط گواهي ڇڏڻ گهرجي.
24-8 ،15-17 :252 .9

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.

ڊسمبر  ، 2021 ،19آچر الءِ بائيبل سبق
موضوع – ڇا ڪائنات ،انسان سميت ،ايٽمي قوت جي ذريعي ترقي ڪئي وئي آهي؟

صفحو 9

مادي احساس جو ڪ وڙو ثبوت روح جي گواهي سان شاندار طور تي تڪرار
ڪري ٿو .مادي احساس حقيقت جي غرور سان پنهنجو آواز بلند ڪري ٿو ۽
چوي ٿو:
خوبصورتيء ۾ بيٺو آهيان .پر هڪ
دنيا منهنجي بادشاهي آهي .مان مادي جي
َ
لمس ،هڪ حادثو ،خدا جو قانون ،ڪنهن به وقت منهنجي سڪون کي تباهه
ڪري سگهي ٿو ،ڇاڪاڻ ته منهنجون سموريون خوشيون موتمار آهن .ڦاٽندڙ
اميديء تائين ،۽ چمڪندو آهيان باهه
الوا وانگر ،مان وڌايان ٿو پر پنهنجي نا
َ
جي شعلن سان.
روح ،مخالف شاھدي کڻندي ،چوي ٿو:
مان روح آهيان .انسان ،جنهن جا حواس روحاني آهن ،منهنجي مثل آهي .هو
المحدود سمجهه کي ظاهر ڪري ٿو ،ڇو ته مان المحدود آهيان .تقدس جو
حسن ،وجود جو ڪمال ،الفاني شان - ،سڀ منهنجا آهن ،ڇو ته مان خدا
آهيان .مان انسان کي امرت ڏيان ٿو ،ڇو ته مان سچ آهيان .مان شامل ڪريان
ٿو ۽ سڀني نعمتن کي ڏيان ٿو ،ڇو ته مان پيار آهيان .مان زندگي ڏيان ٿو،
بغير شروعات ۽ بغير بغير ،ڇو ته مان زندگي آهيان .مان عظيم آهيان ۽ سڀ
ڪجهه ڏيان ٿو ،ڇو ته مان دماغ آهيان .مان سڀني جو مادو آهيان ،ڇاڪاڻ ته
مان آهيان ته مان آهيان.
.10

28-3 :524

ڇا روح ان جي برعڪس ،معاملو ،۽ مادي کي گناهه ۽ مصيبت جي صالحيت
ڏئي سگهي ٿو؟ ڇا روح ،خدا ،مٽي ۾ داخل ڪيو ويو آهي ،۽ آخرڪBار مادي
جي تقاضا تي خارج ڪيو ويو آهي؟ ڇا روح مٽي ۾ داخل ٿئي ٿو ،۽ ان ۾
خدائي فطرت ۽ قادر مطلق وڃائي ٿو؟ ڇا دماغ ،خدا ،مادو داخل ٿئي ٿو اتي
هڪ فاني گنهگار بڻجي وڃي ،خدا جي سانس سان متحرڪ؟
.11

11-14 :195

هر هڪ ِ
الء فيصلو ڪرڻ جو نقطو اهو آهي ته ڇا اهو فاني ذهن آهي يا
الفاني ذهن جيڪو ڪارڻ آهي .اسان کي ماديت جي بنياد کي مابعدالطبعي
سائنس ۽ ان جي خدائي اصول کي ڇڏڻ گهرجي.
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صفحو 10

25-29 :306

مادي حواس جي ڇرڪائيندڙ شاهدي جي وچ ۾ ،سائنس ،اڃا تائين تخت تي
بيٺو آهي ،انسانن ِ
الء بي ترتيب ،هم آهنگ ،خدائي اصول کي ظاهر ڪري رهيو
آهي - ،زندگي ۽ ڪائنات کي ظاهر ڪري رهيو آهي ،هميشه موجود ۽ ابدي.
.13

( 3-5 :520جي طرف!)( 24-23 ،جي طرف )،2

اڻڄاڻذهن جو اظهار ڪيو ويو آهي .المحدود محبت جي کوٽائي ،ويڪرائي،
اونچائي ،طاقت ،عظمت ،۽ جالل سڄي جڳهه کي ڀري ٿو .اهو ڪافي آهي!
هتي اهو واضح اعالن آهي ته خدا سڀني کي ذهن ذريعي پيدا ڪ ري ٿو ،نه مادي
ذريعي،
.14

18-20 :471

خدا المحدود آهي ،تنهن ڪري هميشه موجود آهي ،۽ ٻي ڪ ا به طاقت ۽
موجودگي ناهي .ان ڪري ڪائنات جي روحانيت ئي تخليق جي حقيقت 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 ، 8
سيڪشن 4
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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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