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صفحو 1

آچر ،جون .2021 ،20
مضمون — ڇا يونيورسل  ،انسان ۾ شامل  ،ايٽمي طاقت طرفان
ارتقا آهي؟
گولڊ ن جو متن :تمثيل 19 :3
"خداوند زمين کي حڪمت سان بنياد ڏنو آھي .سمجھڻ سان ھو
آسمان قائم ڪيا آھن".

جوابدار پڙ هڻ:
1

2

3

4

زبور 6-1 :95

اچو  ،اچو ته خداوند کي ڳايو ؛ اچو ته اسان جي نجات ڏيندڙ
پٿر جي خوشي َء سان شور مائل ڪيون.
اچو ته شڪراني سان هن جي موجودگي کان اڳ اچو  ،۽
هن کي زبور سان گڏ هڪ خوشگوار شور ڪيو.
ڇو ته خداوند عظيم خدا آهي  ،۽ سڀني ديوتائن کان وڏو
بادشاهه آهي.
هن جي هٿن ۾ زمين جا ڳوڙها آهن :جبلن جي طاقت به
آهي.

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

سمنڊ سندس آهي  ،۽ ان کي بڻايائين :۽ هن جي هٿن خشڪ
زمين قائم ڪ ئGي.G
اچو  ،اچو ته اسان عبادت ڪيون ۽ سجدو ڪريون :اچو ته
خداوند اسان کي ٺ اGهGيGنGدGڙ جي اGڳ يGاGن Gگوڏن ڀ ر.G

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 5-1 :148

.1
1

2

3

4

5

توهان رب جي واکاڻ ڪريو .آسمانن مان خداوند جي واکاڻ
ڪر :بلندين ۾ ان جي ساراهه Gڪر.
توهان جي هن جي ساراهه ڪريو  ،سندس فرشتن :هن جي
ساراهه ڪريو  ،هن جا سڀئي لشڪر.
تون  ،سج ۽ چنڊ ان جي ساراھ ڪر :انھي َء جي ساراھ ڪر ،
سGڀ نGي Gستارن جو نور
هن جي ساراهه ڪريو  ،جنت جا اهي درجا  ،۽ توهان پاڻي
جيڪي آسمانن کان مٿي آهن.
انھن کي خداوند جو نالو ياد ڪرڻ ڏيو :ڇالا ِء جو ھن حڪم ڏنو  ،۽ اھي
پيدا ڪيا ويا.
يسعياه 8-5 :42

.2
5

يء طرح خداوند خدا فرمائيندو آھي  ،جنھن اھو آسمان
اھڙ َ
پيدا ڪيو ۽ انھن کي وڌايو .هن جيڪو زمين کي پکيڙيو  ،۽

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 3

جيڪو ان مان نڪرندو آهي .هو جيڪو ان تي ماڻهن کي ساه
ڏئي ٿ و ، GG۽ ان کي روح انهن کي گھمائيندو آهي.
6

7

8

خداوند خدا توکي نيڪي سان سڏيو آھي  ،۽ اوھان جو ھٿ پڪڙيندو  ،۽ او
رکائيندس  ،۽ اوھان جي ماڻھن جي واعظ لا ِء  ،غير قومن جي روشني لا ِء.
ِ
ِ
الء  ،۽ اهي
الء  ،قيد خانن کان قيد ڪڻ
اندريون اکيون کولڻ
جيڪي جيل جي گهر کان اونداهي ۾ ويهندا Gآهن.
مان خداوند آھيان :اھو منھنجو نالو آھي ۽ منھنجو جالل ،
ٻيو ڪنھن کي نه ڏيندس ۽ نه منھنجون تصويرون.
نحمياه 6 :9
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20

21

22

توهين پڻ  ،تون اڪيلو اڪيلو آهين .تو بنايو جنت  ،جو آسمانن
جو آسمان  ،انهن جي سڀني ٻانهن سان  ،زمين ۽ سڀ شيون
جيڪي ان ۾ آهن  ،سمنڊ ۽ ان ۾ موجود آهي  ،۽ توهان انهن
سڀني کي محفوظ ڪيو ؛ ۽ جنت جو لشڪر توھان جي
عبادت ڪري ٿو.

متي 30-20 ، 1 :11
عيسي پنھنجن ٻارھن شاگردن کي حڪم ڏيڻ
۽ اھو اھو ٿيو  ،جڏھن
ٰ
ل ِء.
ھو  ،ھو اتي وڃي رھيو ۽ انھن جي شهرن ۾ تعليم ۽ تبليغ ڪرڻ ا
ِ
پوء هن شهرن کي ترقي ڏياري  ،جتي هن جا وڏا وڏا ڪم ڪيا
ويا  ،ڇ اGڪ اGڻ ته انهن کان توبه نه ڪ ئGي Gوئي:

ِ
ِ
االءجو جيڪڏھن
بيتسفاء! ڇ
ارمان آهي  ،ڪاوڙ نه! افسوس ،
زبردست ڪم  ،جيڪي تو ۾ ڪيا ويا آھن  ،اھي ٽائر ۽ سائڊون ۾
ٿ يGن  Gھا  ،اھي ڏا پوشاGڪ ۽ راھ يرائين ھا.
پر آئون توهان کي چوان ٿو  ،اهو توهان جي ڀيٽ ۾ فيصلو
ِ
الء وڌيڪ برداشت وارو هوندو.
جي ڏينهن تي صور ۽ صيدون جي
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اهو ڪنگ جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي
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صفحو 4

۽ تون  ،ڪيپرنامو  ،جيڪو آسمان تي بلند ڪيو ويو  ،توهان کي
دوزخ ۾ الٿو ويندو :ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن عظيم ڪم  ،جيڪي تو
۾ ڪ يGا Gويا آهن  ،اهي سدوم ۾ ڪ يGا Gويا هئا .اهو ا ڏينهن تائين
رهي ها.
پر آئون توهان کي چوان ٿو  ،ته اهو تو جي ڀيٽ ۾ سدوم جي
ِ
الء وڌيڪ برداشت وارو هوندو.
ملڪ
ان وقت يسوع جواب ڏنو ۽ چيو ” ،شڪر ڪيائين  ،اي ابا ،
پروردگار جو آسمان ۽ زمين جي  ،ڇو ته تو هنن شين کي
ِ
الء ظاهر ڪيو.
عقلمند ۽ عقلمند کان لڪايو ۽ بابن جي
انهي جي باوجود  ،پيء :ڇو ته اهو توهان جي نظر ۾ سٺو
معلوم ٿيو.
سڀ شيون مون کي پنھنجي پي ُء جي حوالي ڪيون ويون
آھن :۽ ڪو ماڻھو ُپٽ کي نٿو ،اڻي  ،پي ُء کان ؛ ڪنهن کي
به پي ُء اڻي نٿو  ،پٽ کي بچائي ٿو  ،۽ جيڪو به هن جو پٽ
ظاهر ڪندو.
مون ڏانھن اچو  ،جيڪي سڀ مزدوري ڪن ٿا ۽ گھڻا ڀريل
آھن  ،۽ مان توکي آرام ڏيائيندس
ِ
االء جو مان
پنھنجو جوڙو پاڻ تي کڻ  ،۽ مون کان سکو .ڇ
پوڙھي آھيان ۽ دل ۾ گھٽ آھيان.۽ توھان کي پنھنجون
روحون آرام ملنديون.
منهنجي رائي آسان آهي  ،۽ منهنجو بوجھ گهٽ آهي.
متي 50-46 :12
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جيتوڻيڪ هو اڃا تائين ماڻهن سان ڳالهائي چڪو آهي  ،ڏسو
 ،هن جي ما ُء ۽ هن جا ڀائر بغير بيٺا هئا  ،هن سان ڳالهائڻ
چاهيندا
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صفحو 5

ِ
پوء ھڪڙي کيس چيو ” ،ڏسو  ،توھان جي ما ُء ۽ ڀائر بغير بيٺا
آھن  ،توھان سان ڳالھائڻ جي خواھش ڪن ٿا.

پر هن جواب ڏنو ۽ هن کي چيو ته هن کي ٻڌايو  ،منهنجي ما ُء ڪير آهي
ڀائر ڪير آهن؟
۽ ھو پنھنجي شاگردن جي طرف ھٿ مٿي ڪري چوڻ
لGڳ و” ، Gڏسو اي مائي ۽ منھنجا ڀ اGئGر!G
جيڪو به پنهنجي پي ُء جي خواهش رکي ٿو جيڪو جنت ۾
آهي  ،ساڳيو منهنجو ڀ ا ُء  ،ڀيڻ ۽ ما ُء آهي.
يرمياه  ( 10 :10د ی) 13-

.6
10

11

12

13

… خداوند سچو خدا آهي  ،هو جيئرو خدا آهي ۽ هڪ هميشه
وارو بادشاه آهي.
اھڙي َء طرح توھان انھن کي چوندا  ،جن معبودن آسمانن ۽
زمين کي ٺاھيو نہ ڪيو  ،تڏھن اھي زمين کان ۽ آسمانن کان
ناس ٿي ويندا.
هن پنهنجي زمين کي زمين بڻائي ڇڏيو آهي  ،هن پنهنجي
حڪمت ذريعي دنيا کي قائم ڪيو آهي  ،۽ پنهنجي صوابديد
ذريعي آسمان کي وڌائي ڇڏيو آهي.
جڏھن ھو پنھنجي آواز کي لبيڪ ڪري ٿو  ،آسمانن ۾ پاڻي َء
جي گھڻائي آھي  ،۽ ھو زمين جا خاتمو مٿي ڪرڻ وارا Gبخارا
ڪري ٿو .هي مينهن سان روشنيون ڪندو آهي ۽ هوا کي
پنهنجي خزانن مان ڪي ٿو.
رسالو  ( 2 :4مان) 11 ، 10 ، 4 ،

.7
2

مان روح ۾ هيس :۽  ،منھنجو آسمان ۾ ھڪڙو تخت رکيل ھو  ،۽
ھڪڙو تخت تي ويٺو.
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صفحو 6

۽ تخت جي چوڌاري چڪر چار ۽ ويهه سيٽون هيون :۽ سيٽن
تي مون ڏٺو هو ته چار ۽ ويهه بزرگ ويٺا آهن  ،سفيد لباس
۾ ملبوس .۽ انهن جا ڪ ن Gسون جا تاج هئا.

چار ۽ ويھھ بزرگ ُان جي اڳيان اچي ويٺا آھن جيڪي تخت
تي ويٺا  ،۽ ھن جي عبادت ڪن جيڪو سدائين جيئرا رھندا ۽
تخت جي اGڳ يGاGن Gپنھنجا تاج يرايائين ،
توهين لائق آهيو  ،اي رب  ،جلال ۽ عزت ۽ طاقت حاصل ڪرڻ
ل ِء
ل ِء :ڇو ته تو هر شي ِء کي پيدا ڪيو آهي  ،۽ توهان جي رضا ا
ا
اهي آهن ۽ پيدا ڪيا ويا.
رسالو 7 ، 6 :14
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6
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۽ مون ڏٺو ته ھڪڙي ٻئي مالئڪ آسمان جي وچ ۾ اڏامي
رھيو آھي  ،ھميشه جي خوشخبري حاصل ڪري رھيو آھي ،
جيڪي انھن کي تبليغ ڪن جيڪي زمين تي رھندا ، G۽ ھر قوم
کي  ،ھر قوم ۽ ۽ ذات ۽ زبان ۽ ماڻھن کي.
ِ
االء جو
وڏي آواز سان چوڻ  ،خدا کان ڊو ۽ کيس جالل ڏيو ؛ ڇ
اھا سندس فيصلي جي گھڙي اچي وئي آھي.

سائنس ۽ صحت
( 20 :583 .1جي طرف ( 23 ، ).اصول) 25-
پيدا ڪندڙ … .اصول خدا  ،جنهن اهو سڀ ڪجهه ٺاهيو هو ۽
پنهنجي ائٽم يا عنصر نه ٺاهي سگهيو پنهنجي ذات جي
برعڪس.
5-15 :295 .2
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خدا  ،انسان سميت ڪائنات کي ٺاهي ۽ حڪمراني ڪري ٿو .ڪائنات روحاني
سان ڀريل آهي  ،جنهن مان هو ارتقا ڪن ٿا  ،۽ اهي ذهن جي
اطاعت ڪندڙ آهن جيڪي انهن کي پيدا ڪن ٿا .متھني دماغ روحاني کي مادي ۾ تبديل
ِ
الء ماڻ ھو َء جي
ڪندو  ،۽ وري انھي َء غلطي جي موت کان بچڻ
اصلي خود کي بحال ڪندو .ھميشه وانگر رھڻ وارا Gآھن خدا
جي پنھنجي شڪل ۾ ٺاھيل پر ال محدود روح سڀني جو هجڻ ،
فاني شعور آخرڪار سائنسي حقيقت کي ڇڏي ڏيندو ۽ ختم ٿيندو
 ،۽ وجود جو حقيقي احساس  ،مGڪ مGل G۽ سدائين قائم رهندو ،
ظاهر ٿيندو.
27-1 ، 19-20 :539 .3
اهو چوڻ غلط آهي ته سچ ۽ غلطي تخليق ۾ گڏ هوندا آهن.
عيسي جي ديوي اصليت کيس تخليق جي حقيقتن کي
حضرت
ٰ
ِ
الء انساني طاقت کان وڌيڪ ڏني ۽ هڪ دماغ جو
واضع ڪرڻ
مظاهرو ڪ يGو GجيGڪ و Gانسان ۽ ڪ اGئGنGاGت Gکي ٺ اGهGي G۽ حاGڪ م GبGڻ اGئGي.G
عيسي جي مڻ ۾ ايترو نمايان  ،هن
سائنس جي تخليق  ،حضرت
ٰ
جي عقلمند ۽ گهٽ فهم واري ڳالهين کي متاثر ڪيو  ،۽ هن
جي شاندار مظاهرن جو بنياد هو.
4-11 :31 .4
يسوع گوشت جي الڳاپن کي قبول نه ڪيو .هن چيو :ڪنهن
کي زمين تي زمين تي نه پڪاريو  ،ڇو ته توهان جو پي ُء هڪڙو
آهي  ،جيڪو جنت ۾ آهي .ٻيهر هن پڇيو” :ڪير منهنجي ما ُء
آهي ۽ ڪير منهنجا ڀائر آهن  “،اهو ظاهر ڪندي ته اهي ڪير
آهن جيڪي پنهنجي پي ُء جي مرضي رکن ٿا .اسان وٽ پي ُء جي
نالي سان ڪ نGھGن GماGڻ ھGوَ Gء Gکي سڏ ڪ رGڻ جو ڪ و GرGڪ اGرGڊ ناھي .هن
روح کي سGڃاGتو ، Gخدا  ،هGڪ ئي تخليقGڪ اGر ، G۽ تنهن ڪ رGي ، GسGڀ نGيG
جو پي ُء
24-6 :507 .5
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المحدود دماغ ذهني تخليق کان وGٺ ي  Gالفاني ڪ رGڻ تائين سGڀ نGيG
کي ٺاهي ۽ حڪومت ڪري ٿو .اهو سو آسماني اصول پنهنجي
تخليق ۾ سائنس G۽ فن جو اظهار ڪري ٿو  ،۽ انسان ۽ ڪائنات جي بي لوث .تخ
به ظاهر ٿيندي رهندي آهي ۽ ڪڏهن به پنهنجي وجود کي پاڻ
کان لGڪ اGئGيGنGدGي ، Gفطرت جي ظاهر ٿ يGڻ جاري رکندي آهي .ان مان ظاهر ٿ يGنGدG
ٿ و GG۽ خيال کي مواد سڏيندو آهي .ان ڪ رGي Gغلط تشريح ڪ ئGيG
وئي  ،خدائي خيال انسان يا مادي عقيدي جي سطح تي اچڻ لڳي
ٿ و ، GGجنهن کي آدمشماري سڏيو وGڃي Gٿ و .Gپر ٻ ج GGپنهنجو پاڻ ۾ آهي  ،صرف
الائنسي دماغ سڀني جو آهي ۽ ٻيهر سڀني کي جنم ٿو ڏئي ٿو  -جيئن دماغ دماغ جو ضرب
آهي  ،۽ دماغ جو ال محدود خيال  ،انسان ۽ ڪائنات جي پيداوار Gآهي .صرف سو
جو تصور  ،ٻج  ،يا ُگل خدا ئي آهي  ،ان جو خلقيندڙ.
15-30 :547 .6

تاريخ جي ارتقا جي هن تاريخ ۾  ،ڊارون Gجو مادي بنيادن کان ارتقا
جو نظريو اGڪ ثGر Gنظمن کان وڌيGڪ مطابقت رکي ٿ و .Gمختصر طور تي  ،هي ڊ
آهي  - ،اهو دماغ پنهنجي مخالف شيون  ،پيدا ڪري ٿو  ،۽ مادي
کي ختم ڪري ٿو  ،۽ انسان سميت ڪائنات کي ٻيهر بڻائڻ جي
ِ
الء .مادي ارتقا اهو ظاهر ڪري ٿو ته عظيم فرسٽ سبب الزمي
طور تي مادي هئڻ گهرجي  ،۽ بعد ۾ يا ته ذهن تي واپس اچڻ
گهرجي يا مٽي ۽ ڪنهن شي َء ۾ ڇڏي وڃو.
لکت تمام مقدس آهن .اسان جو مقصد الزمي طور تي انهن کي
روحاني طور تي سمجهڻ گهرجي  ،صرف انهي سمجهاڻي
سان سچائي حاصل ڪ رGي Gسگهجي ٿ ي .Gانسان سميت ڪ اGئGنGاGتG
جو صحيح نظريا مادي تاريخ ۾ نه پر روحاني ترقي ۾ آهي .متاثر
ٿ يGل  Gسوچ ڪ اGئGنGاGت Gجو هGڪ مادي  ،حيواني ۽ فاني نظريوانچو ختم
ڪري ٿي  ،۽ روحاني ۽ امر کي اختيار ڪري ٿي.
9-10 :135 .7
صرف روحاني ارتقا Gخدائي طاقت جي مشق جي الئق آهي.
30-3 :95 .8
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مادي احساس وجود جي حقيقتن کي نه ٿو ڇڏي ؛ پر روحاني
معنى انساني شعور کي دائمي سچائي ۾ بدالئي ٿو .انسانيتG
روحاني سمجھ ۾ گناهه ڪڻ کان آهستي آهستي اڳتي وڌي
ٿي ؛ سڀني شين کي صحيح طور تي سکڻ جي خواهش ناهي ،
ڪرسٽينڊيم کي زنجيرن سان جڪڙيل آهي.
10-20 :303 .9
جيڪو به دماغ  ،زندگي  ،سچائي ۽ محبت جي عڪاسي ڪري ٿو
 ،روحاني طور تي تصور ۽ تخليق ڪري ٿو .پر اهو بيان جيڪو انسان
کي ٻئي روحاني ۽ مادي طور تي سمجهيو ويندو آهي ۽ ارتقاG
ڪري ٿو يا ٻئي خدا ۽ انسان طرفان  ،هن ابدي سچ جي تضاد
آهي .عمر جي سڀ باطل ڪڏهن به اهي ٻئي قضا صحيح نه
ڪري سگهندا آهنٰ .الهي سائنس اهو سراب جي پاڙي ۾ وجهي
ڇڏي ٿو ته زندگي  ،يا دماغ  ،مادي جسم طرفان پيدا ٿيل آهي يا
آهي  ،۽ سائنس Gآخرڪار هن وهم کي سڀني غلطين جي خود
تباهي ۽ سائنس جي بي سمجھ سمجهه سان تباهه ڪري ڇڏيندي
الئقي.
.10

27-16 :68

عيسائي سائنس Gتخليق پيش ڪري ٿي  ،تخليق نه ؛ اهو انو کان
دماغ ڏانهن ڪ اGبGه Gمادي ترقي ظاهر نGٿ و Gڪ رGي ، Gپر انسان ۽ ڪ اGئGنGاGتG
کي االئي ذهن جي تبليغ Gڏي ٿ و .Gمتناسب طور تي جيئن انساني
نسل ختم ٿي ويندي آهي  ،دائمي  ،باطني وجود جا نه ختم ٿيندڙ
رابطا روحاني طور تي صاف ٿ ي GGويندا .۽ انسان  ،زمين جي نه بلGڪ ه Gخدا سان ه
ٿيندو .سائنسي حقيقت اها آهي ته انسان ۽ ڪائنات روح مان ارتقا
پذير آهن  ،۽ ساڳيا روحاني آهن ٰ ،الهي سائنس G۾ بيحد مقرر آهي
جئين اهو ثبوت آهي ته انسان صرف صحت جي احساس کي حاصل ڪ ن Gٿ اGG
گناهه ۽ بيماري جو احساس وڃائي ويهندا آهن .مرجان خدا جي تخليق کي
سمجهي نٿا سگهن جڏهن ته يقين آهي ته انسان هڪ
تخليقڪار آهي .خدا جا ٻار اڳ ئي ٺاهيا ويندا ان کي ئي سڃاتو
ويندو .اهڙي طرح اهو آهي ته حقيقي  ،مثالي انسان تناسب سان
ظاهر ٿئي ٿو جئين غلط ۽ مادي غائب ٿي وڃي .شادي ڪرڻ يا
ٿيڻ نه ڏيڻ “وڌيڪ شادي ۾ نه ڏنو ويو” نه ئي انسان جي تسلسل کي
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بند ڪري ٿو ۽ نه ئي خدا جي لامحدود رٿابندي ۾ هن جي وڌندڙ
ِ
تعداد جو احساس .روحاني طور تي سمجھڻ الء آھي ته اتي ھڪڙو
ئي خالق آھي  ،خدا  ،ھر تخليق کي ظاھر ڪري ٿو  ،صحيفن
کي تصديق ڪري ٿو  ،بغير جدا ڪرڻ  ،تڪليفن ۽ انسانن کي مرڻ
واري ڪھڙي يقين ڏياري ٿو.
.11

27-5 :502

تخليقي اصول  -زندگي  ،سچائي  ،۽ محبت  -خدا آهي .ڪائنات خدا جي عڪ
ٿي .اتي آھي ھڪڙو ئي تخليق ۽ ھڪڙو تخليق .اها تخليق روحاني
خيالن ۽ انهن جي شناختن جي اڻتڻ تي مشتمل آهي  ،جيڪي
المحدود ذهن ۾ سمهندا آهن ۽ هميشه ظاهر ٿيندا آهن .اهي
اعلي خياالت هللا
خياالت المحدوديت کان وٺي دائمي تائين آهن  ،۽
ٰ
جا پٽ ۽ ڌيئرون آهن.

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 ۽ سڀ ني
گناھن کان منھن ڇڏ ۽ شايد توهان جو ڪالم سڀ ني ماڻهون
جي محبت کي متاثر ڪري  ،۽ انهن تي حڪومت ڪري!
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 4

ِ
الء هڪ قاعدو
مقصد ۽ عمل ن
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نه ئي دشمني ۽ نه ئي صرف ذاتي لگاڳ  ،مادر چرچ جي
ميمبرن جي مقصدن يا عملن کي متاثر ڪرڻ گهرجي .سائنس ۾ ،
خدائي محبت ماGڻ هGو Gکي ئي اختيار ڪري ٿي ۽ هڪ عيسائي
سائنسدان محبت جي مٺي سهولتن جي عڪاسي ڪري ٿو  ،گناهه کي
هال ئ ڻ ۾  ،سچي برادري  ،شفقت ۽ معافي ۾ .هن چرچ جا ميمبر روزانه واچ ۽
دعا ڪن ته سڀ ني 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 ،
ِ
الء پنهنجي فرض کي وسار ڻ ۽ غفلت
پنهنجي رهبر ۽ ماڻهويت جي
۾ 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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