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صفحو 1

آچر ،مئي .2021 ، 16
مضمون — مارئيٽس ۽ گمنام
گولڊن جو متن :روميون 23 :6
عيسيمسيح جي ذريعي دائمي زندگي آهي".
"خدا جو تحفو اسان جي خداوند
ٰ

جوابدار پڙهڻ:
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زبور 9-6 ، 2 ، 1 :116

ِ
ڇاالءجو ھن منھنجو آواز ۽ منھنجا
آئون خداوند سان پيار ڪندڙ آھيان ،
آواز ٻڌا آھن.
ڇاڪاڻ جو هن پنهنجو ڪنڌ منهنجي طرف ڪيو آهي  ،تنهن ڪري
جيستائين آئون زنده رهندس  ،آئون هن کي فون ڪندس.
خداوند سادي کي بچائي ٿو :مون کي گھٽ آندو ويو ۽ هن منهنجي مدد
ڪئي.
اي منھنجا آرام  ،موٽي وڃ! ڇاڪاڻ ته خداوند توهان سان فضل جو سلوڪ
ڪيو آهي.
تو ڇو منهنجي روح کي موت کان  ،منهنجي اکين کان آنسو ۽ منهنجي پيرن
کي گرڻ کان بچائي ڇڏيو.
مان جيئرن جي ملڪ ۾ خداوند جي اڳيان گھمندس.

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

سبق جو خطبو
بائبل
زبور 6-1 :23
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خداوند منهنجو چرواه آهي ؛ مان نه چاهيندس.
هن مونکي سائي چراگاهن ۾ ليٽڻ ِ
الءمجبور ڪيو :هو مون کي اڃا تائين
پاڻي جي ويجهو هالئيندو آهي.
هي منهنجي روح کي بحال ڪري ٿو :هو مون کي پنهنجي نالي جي خاطر
صداقت جي رستن ۾ رهجي ٿو.
واديء ۾ گھمندو رھي  ،مان
ڇانوءجي
ھائو  ،جيتوڻيڪ مان موت جي
َ
َ
ڪنھن بڇڙ کان ڊندس  ،ڇاڪاڻ ته تو مون سان گڏ آھي .توهان جو راڊ ۽
عملو اهي مون کي آرام ڏين ٿا.
تون منھنجن دشمنن جي موجودگي ۾ منھنجي اڳيان ٽيبل تيار ڪرين ٿو ،
تون منھنجو مٿو تيل سان گل ڪر .منھنجو پيالو رنھجي ويو.
ً
يقينا نيڪي ۽ رحمت منهنجي پوري زندگي جي سڀني ڏينهن منھنجي
تابعداري ڪندي  ،۽ مان سدائين خداوند جي گھر ۾ رھندس.
یوحنا 12-1 :3

.2
1

فريسيء جو ھڪڙو ماڻھو ھو  ،جنهن جو نالو نيڪوديمس ھو  ،يھودين
اتي
َ
جو ھڪڙو حاڪم ھو.

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

عيسيوٽ آيو  ،۽ کيس چيائين ” ،ربي  ،اسان کي خبر آھي
رات جو ساڳيو
ٰ
ِ
ڇاالءجو ڪو ماڻھو اھو معجزو نٿو ڪري
ته تون خدا کان معلم آھين:
ِ
انھيء جو خدا سان گڏ
سواء
سگھي  ،جيڪو توھان ڪري رھيا آھيو ،
َ
ھجي.
ماڻھوء
عيسيجواب ڏنو ۽ چيائين ” ،بيشڪ  ،مان سچ ٿو چوان  ،توھان
َ
ٰ
ِ
کانسواء ،ھو خدا جي بادشاھت نٿو ڏسي سگھي.
کي پيدا ڪرڻ
نيڪوديمس هن کي چوي ٿو  ،جڏهن هو پوڙهو ٿي سگهي ٿو ته ماڻهو پيدا
ُ
ماءجي پيٽ ۾ ٻيون ڀيرو داخل ٿي
ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ ڇا هو پنهنجي
سگهي ٿو  ،۽ پيدا ٿي سگهي ٿو؟
ِ
سواءھڪڙو ماڻھو
عيسيجواب ڏنو  ،بيشڪ  ،مان توکي ٻڌايان ٿو ،
ٰ
پاڻيء ۽ روح جي پيدا ٿئي  ،ھو خدا جي بادشاھت ۾ داخل نٿو ٿي
جيڪو
َ
سگھي.
جيڪو ماڻھو جي پيدا ٿيڻ وارو گوشت آھي ؛ ۽ جيڪو روح جو پيدا ٿيو
روح آهي.
تعجب ناهي ته مون چيو توهان کي  ،توهان ٻيهر پيدا ٿيڻ گهرجي.
جتي هوا ٿئي ٿي ان کي هوا پهچائي ٿو  ،۽ توهان ان جو آواز ٻڌو ٿا  ،پر
اهو ٻڌائي نه ٿو سگهي ته اهو ڪٿان آيو آهي  ،۽ ڪٿي وڃي ٿو :انهي
ڪري هرڪو جيڪو روح جو پيدا ٿيو آهي.
نيڪوديمس جواب ڏنو ۽ هن کي چيو  ،اهڙيون شيون ڪيئن ٿي سگهن
ٿيون؟
عيسيجواب ڏنو ۽ چيو تہ ”ڇا توھان اسرائيل جا مالڪ آھيو ۽ ڇا توھان
ٰ
انھن شين کي نہ اڻو ٿا؟
بيشڪ  ،مان توهان کي چوان ٿو  ،اسان چئون ٿا ته اسين اڻون ٿا  ،۽
شاهدي ڏيون ته اسان ڏٺو آهي ؛ ۽ توهان اسان جي گواهي نٿا حاصل
ڪيو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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صفحو 4

جيڪڏھن مان اوھان کي زميني شيون ٻڌائي چڪو آھيان  ،۽ اوھان تي
يقين نٿا ڪريو  ،تڏھن ڪيئن ايمان آڻيندؤ  ،جيڪڏھن مان توکي آسماني
شيون ٻڌايان؟
 1یوحنا 20 ، 13 ، 11 ، 5 :5
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اھو ڪير آھي جيڪو دنيا تي غالب اچي  ،پر اھو جيڪو يقين ڪري ٿو ته
يسوع خدا جو فرزند آھي؟
۽ اھو ئي رڪارڊ آھي  ،جيڪو خدا اسان کي دائمي زندگي ڏني آھي  ،۽ اھا
زندگي سندس فرزند ۾ آھي.
اهي ڳالهيون مون توهان ڏانهن لکي چڪو آهيان جيڪي خدا جي فرزند
جي نالي تي ايمان رکن ٿيون .ته جيئن توھان اڻو تہ توھان کي دائمي
زندگي آھي  ،۽ اھو آھي تہ توھان خدا جي پٽ جي نالي تي ايمان آڻي
سگھو ٿا.
۽ اسان اڻون ٿا ته خدا جو فرزند آيو آھي  ،۽ اسان کي ھڪڙي سمجھ ڏني
آھي  ،تہ اسين ڻي سگھوٿا ته اھو سچ آھي  ،۽ اسين ھن ۾ آھيون جيڪو
عيسيمسيح ۾ .اھو ئي حقيقي خدا ۽ دائمي
سچو آھي  ،ڇوته ھن جي پٽ
ٰ
زندگي آھي.
 1تيموتھ ( 12 :1مان) ( 17 -جي طرف ).1
مان مسيح يسوع اسان جي خداوند جو شڪريو ادا ڪريان ٿو  ،جنھن مون
کي فعال ڪيو آھي  ،جنھن ِ
الءھن مون کي وفادار شمار ڪيو  ،مون کي
منشي ۾ شامل ڪيو.
جيڪو اڳ ۾ هڪ بدڪار  ،۽ هڪ ظلم ڪندڙ  ،۽ زخمي هو  ،پر مون کي
رحمت ملي  ،ڇو ته مون ڪفر ۾ اهو اڻي واڻي ڪيو.
۽ اسان جي خداوند جو فضل ايمان ۽ محبت سان ڪثرت سان وڌي چڪو
هو جيڪو مسيح عيسى ۾ آهي.
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صفحو 5

اھو ھڪڙو وفادار چوڻ آھي  ،۽ سڀني جي قبول ڪرڻ جو الئق آھي  ،ته
عيسيگنھگار کي بچائڻ جي ِ
الءدنيا ۾ آيو ھو .مان جن جو سردار
مسيح
ٰ
آهيان.
ڪيتري قدر به انهي سبب جي ڪري مون کي رحمت ملي  ،انهي جي ته
عيسيمسيح سڀ ڪجهه برداشت ڪري ڏيکاريو ،
پهرين مون ۾ حضرت
ٰ
ِ
هڪ نموني هنن ِ
پوءهن کي آخرت تي دائمي مڃڻ
الءآهي جن کان
گهرجي.
ھاڻي بادشاھہ ڏانھن  ،ھميشه رھڻ  ،پوشيده  ،اڪيلي سمجھدار خدا  ،ھاڻي
ھميشه جي ِ
الءعزت ۽ سچا رھڻ گھرجي.
 1ڪورٿينس 57-50 :15
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ھاڻي مان ھي چوان ٿو ته  ،ڀائر  ،اھو گوشت ۽ رت خدا جي بادشاھت جا
وارث نٿا ٿي سگھي .نه ڪرپشن ناانصافي جو وارث آهي.
ڏس  ،مان توکي هڪ اسرار ڏيان ٿو .اسان سڀ ننڊ نه ڪنداسين  ،پر اسان
سڀ ڪجهه بدلجي وينداسين.
هڪ پل ۾  ،هڪ پل جي جھمڪي ۾  ،آخري ُٽڪر تي :ڇوته آواز گونجندي ،
۽ مئل ناگزير ٿي ويندا  ،۽ اسان کي مٽايو ويندو.
ان فساد ِ
الءالزمي طور تي ناانصافي تي رکڻ گهرجي  ،۽ هن فاني الفاني
کي الزمي طور تي رکيو آهي.
تنھنڪري  ،جڏھن ھن ظالم مڙھي ڇڏيو  ،۽ ھن باني کي امر ڪيو ھلندو ،
ِ
پوء اھو چوڻ ڪ يو ويندو جيڪو لکيل آھي  ،موت کي فتح ۾ گلي ويو.
اي موت توھان جو ڏنگ ڪٿي آھي؟ اي قبر  ،توھان جي فتح ڪٿي آھي؟
موت جو ڏنگ گناهه آهي ؛ ۽ گناهن جي طاقت قانون آهي.
عيسيمسيح
پر خدا جو شڪرانو آھي  ،جيڪو اسان کي پنھنجي خداوند
ٰ
جي وسيلي فتح عطا ڪري ٿو.
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جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
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رسالو 2 :21

.6
2

۽ مون جان پاڪ شهر کي ڏسي  ،نئون يروشلم  ،خدا کان آسمان مان
نڪرندي ڏٺو ويو  ،هڪ تيار ڪيل دلہن کي پنهنجي مڙس ِ
الءسينگاريو
ويو.
رسالو 14 ، 2 ، 1 :22

.7
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درياء ڏيکاري  ،خدا جي تخت
۽ هن مونکي زندگي جي پاڻي جو هڪ صاف
َ
۽ اليبي جي تخت کان وڇڙي نڪري  ،شفاف.
ان جي گلي جي وچ ۾  ،۽ درياه جي ٻنهي ڪنارن تي  ،اتي زندگي جو وڻ
هو  ،جنهن ٻارهن ٻارهن ميوا ميا ۽ هر مهيني هن جو ميوو پيدا ڪيو :۽
وڻن جا پن شفا جي ِ
الءهئا .قومون.
برڪت وارا آھن اھي جيڪي پنھنجي حڪمات ڪن ٿا  ،اھي انھن کي
زندگي جي وڻ جو حق ٿي سگھي  ،۽ دروازن ذريعي شھر ۾ داخل ٿي
سگھن.
رسالو 7 :2

.8
7

اھو جيڪو ڪن کي ٿو ٻڌي  ،اھو ٻڌي وڃي تہ روح چرچن کي ڇا ٿو چوي.
انھيء کي جيڪو غالب ايندو  ،مان ان کي ڏئيان  ،جنھن کي خدا جي جنت
َ
زندگيءجي وڻ مان کڻو.
انھيء
جي وچ ۾ رھڻ کپي ،
َ
َ

سائنس ۽ صحت
( 26 :42 .1اندر) 28-
برائيءسان
… عيسائي سائنس ۾ سچو انسان خدا جي حڪمراني آهي نيڪي ،
َ
نه  -۽ تنهن ڪري فاني نه آهي پر امر آهي.
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( 31 :434 .2خدا) 32-

خدا انسان کي صرف روح جي ِ
الءالزوال ۽ امير بڻائي ڇڏيو.
27-31 :246 .3
زندگي دائمي آهي .اسان کي ان کي تالش ڪرڻ گهرجي  ،۽ ان جي مظاهري کي
ِ
ِ
بجاء
پوء عمر ۽ فنا ٿيڻ جي
شروع ڪرڻ .زندگي ۽ نيڪيون امر آهن .اچو ته
وجود جي نظرين کي عمدگي  ،تازگي ۽ تسلسل ۾ تبديل ڪريون.
5-15 :295 .4
خدا  ،انسان سميت ڪائنات کي ٺاهي ۽ حڪمراني ڪري ٿو .ڪائنات روحاني
خيالن 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 ڪندو ،
انھيء غلطي جي موت کان بچڻ ِ
ماڻھوء جي اصل پاڻ کي بحال
الء
۽ وري
َ
َ
ڪندو .ھميشه وانگر رھڻ وارا آھن 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  ،مڪمل ۽ سدائين قائم رهندو  ،ظاهر
ٿيندو.
25-30 ، 17-18 :81 .5
انسان خدا جي شان ۾ جيڪو سائنس ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي ان جي امر ٿيڻ جي
مدد نٿو ڪري … .جيتوڻيڪ مادي احساس جي نتيجي ۾ نڪرندڙ عدم سڪون
سائنس جي هم آهنگي کي لڪائي ٿو  ،الشعوري سائنس جي خدائي اصول کي
تباهه نه ٿو ڪري سگهي .سائنس ۾  ،انسان جي امر جو انحصار خدا تي ڀلو آهي ،
سٺي ۽ پٺيان آهي الزمي نتيجي طور سٺو جي امر جو نتيجو.
28-32 ، 10-20 ، 1-5 :476 .6
اعرابون فراھم ڪندڙ جا جعلساز آھن .اھي بڇڙا ٻار آھن  ،يا ھڪڙي بڇڙي جو ،
مٽيء ۾ پيل آھي يا مادي چرٻي وانگر .تقليد
جيڪي اعالن ڪن ٿا ته انسان
َ
سائنس ۾  ،خدا ۽ حقيقي انسان خدائي اصول ۽ خيال جي لحاظ کان جدا نه
ٿيندا آهن.
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ان ڪري انسان نه مادي آهي ۽ نه ئي مادي .مرده غائب ٿي ويندا  ،۽ امر  ،يا خدا
جا ٻار  ،انسان جي اڪيلي ۽ ابدي تصديق طور ظاهر ٿيندا .مارڳ خدا جا گر نه
ٿيا آهن .هنن ڪڏهن به نه هجڻ جي مڪمل حالت نٿي ڏني  ،جيڪا بعد ۾ ٻيهر
حاصل ٿي سگهي ٿي .اهي هئا  ،فاني تاريخ جي شروعات کان " ،گناهه ۾ اٿا ۽ بي
گناهي کڻي آيا ".امرتا آخرڪار نگلڻ ۾ سوچي وئي .گناه  ،بيماري ۽ موت الزمي
آهي ته حقيقتن کي جڳهه ڏني وڃي جيڪا امر انسان سان تعلق رکي ٿي.
جڏهن خدا جي ٻارڙن جي ڳالهه ڪري  ،نه ٻارن جي اوالد کي  ،يسوع چيو ،
ماڻھوء ۾
”خدا جي بادشاهي توهان جي اندر آهي ؛“ اھو آھي  ،سچ ۽ حقيقي
َ
محبت  ،اھو ظاھر ڪري ٿي ته ماڻھو خدا جي تصوير ۾ اھا ابدي ۽ ابدي آھي.
4-13 :296 .7
ترقي تجربو جي پيدائش آهي .اھو آھي انسان جي مرڻ جو  ،جنھن جي وسيلي
ھميشه ِ
الء ھميشه کي ڇڏيو ٿو وڃي .يا ته هتي يا هتي  ،تڪليف يا سائنس
زندگي ۽ دماغ جي باري ۾ سڀ بيچيني کي تباهه ڪرڻ گهرجي  ،۽ مادي احساس
ماڻهوء کي پنهنجي ڪيل اعمالن کي ضرور
۽ خود کي ٻيهر پيدا ڪري .پوڙهي
َ
ڇڏي ڏيڻ گهرجي .سينو يا گنهگار ڪو امر ناهي .هڪ غلط مادي احساس ۽
گناهه جو موت  ،نه نامياتي ماديت جو موت  ،اهو آهي جيڪو انسان ۽ زندگي
جي بي ترتيبي  ،هڪجهڙائي  ،حقيقي ۽ دائمي هجڻ.
( 12 :435 .8سٺو) 14-
… نيڪ اعمال الفاني آهن  ،غم بدران خوشي  ،درد بدران خوشي  ،۽ موت
جي بدران زندگي.
14-20 :190 .9
انساني پيدائش  ،واڌ  ،پختگي ۽ ڀاڪر ائين ئي آهي جيئن مٽي مان خوبصورت
سبز بليڊن سانري رهيو هجي  ،بعد ۾ مرڻ ۽ پنهنجي آبائي وجود ڏانهن واپس
اچڻ هي مارجڻ وارو محسوس وقتي آهي اهو پاڻ ۾ هميشه امر نه ٿو بڻجي  ،پر
آخرڪار غائب ٿي ويو  ،۽ هميشه جو انسان  ،روحاني ۽ ابدي ماڻهو  ،اصل انسان
کي مليو.
.10

20-27 :496

”موت جو ڏنگ گناهه آهي ؛ ۽ گناهه جو زور قانون آهي  - “،فاني اعتبار جو
قانون  ،الفاني زندگي جي حقيقتن سان جنگ ۾  ،حتي روحاني قانون سان ،
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جيڪا قبر کي چوي ٿي ” ،تنهنجي فتح ڪٿي آهي؟ ؟ " پر ”جڏهن هي فساد
ِ
پوءاها تقرير
خراب ٿي چڪو آهي ۽ هن فاني الفاني جوڙي ڇڏيو هوندو ته
منظور ڪئي وڃي جيڪا لکي وڃي ٿي  ،موت فتح ۾ گلي ويو“.
.11

22-29 :428

عظيم روحاني حقيقت ضرور ڪڻ گهرجي ته انسان آهي نه  ،مڪمل ۽ امر
هجي .اسان کي هميشه وجود جي شعور کي رکڻ گهرجي  ،۽ جلدي يا بعد ۾ ،
مسيح ۽ ڪرسچن سائنس ذريعي  ،اسان کي گناهه ۽ موت تي عبور حاصل
ڪرڻ گهرجي .انسان جي بيرحمي جو ثبوت وڌيڪ واضح ٿي ويندو  ،جئين
مادي عقيدن کي ڇڏي ڏنو وڃي ٿو ۽ تسليم ٿيڻ جي امر جا حقيقت مڃيا وڃن
ٿا.
.12

22-31 :76

گناھ واري خوشي  ،ـ زندگي جو پورو مطابقت ۽ دائمي ـ ال محدود خدائي
ِ
سواء- ،
خوبصورتي ۽ چائي جو ھڪ جسماني جسماني خوشي يا درد کان
اھڙو ئي قابل اعتبار  ،ناقابل فھم ماڻھو آھي  ،جنھن جي روحانيات ھجڻ .وجود
جي حالت سائنسي ۽ برقرار آهي  ،هڪ مڪمل ڪامل صرف انهن جو تصور
آهي جن کي مسيح جي حتمي سمجھ سان خدائي سائنس ۾ .موت ڪڏهن به
وجود جي هن حالت کي تڪڙو نٿو ڪري سگهي  ،موت تي قابو پائڻ الزمي آهي
 ،تسليم نه ڪيو وڃي  ،امر امر ظاهر ٿيڻ کان اڳ.
.13

14-24 :495

جڏهن بيمار يا گناهه جو وهم توهان کي آزمائش ۾ وجهي  ،خدا ۽ هن جي خيال
ِ
کانسواءٻيو
تي ثابت قدم رهڻ سان .توهان جي سوچ ۾ قائم رهڻ جي برابر
ڪجهه به ناهي .نه ڊڻ ۽ نه شڪ کي پنهنجي واضح احساس ۽ پرسکون اعتماد
کي لڪائڻ ڏيو  ،ته زندگي اڻڻ سڪون سان  -جيئن زندگي ابدي آهي  -ڪنهن
ڏکوئيندڙ احساس کي تباهه ڪري سگهي ٿي  ،يا ان تي يقين رکي  ،جيڪا زندگي
نه آهي .اچو ته مسيحي سائنس  ،جسماني معني جي بدران  ،پنهنجي هئڻ جي
سمجهڻ جي حمايت ڪري ۽ اهااڻ سچائي سان غلطي کي اجاگر ڪري  ،مروت
کي امر سان تبديل ڪري  ،۽ خاموشي سان تڪرار کي ختم ڪرڻ.
.14

27-28 :288
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سائنس فاني انسان جي شاندار صالحيتن کي  ،هميشه جي المحدود حواس کان
المحدود ظاهر ڪري ٿي.

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

ِ
الءهڪ قاعدو
مقصد ۽ عملن
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
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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 ۽
ِ
الء پنهنجي فرض کي وسارڻ ۽ غفلت ۾ مبتال نه ڪيو وڃي .هن
ماڻهويت جي
جي ڪم سان هن جو فيصلو ڪيو ويندو  - ،۽ انصاف ڪيو يا مذمت ڪئي
ويندي.
چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 6
_____________________
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