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صفحو 1

آچر ،مئي .2021 ، 30
مضمون — غير مروج ۽ جديد نمانوائيشن  ،الياس ميميرزم ۽
هائپنوٽيم  ،ڊينس ڪيو ويو
گولڊن جو متن 1 :یوحنا 7 :3
"ننڙا ٻار  ،ڪنهن کي به توکي ٺڳي نه ڏيو :جيڪو نيڪي ڪري ٿو سو نيڪ آهي ،
تيستائين هو به صادق آهي".

جوابدار پڙهڻ:
6
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 1پيٽر 11-6 :5

خدا جي ساري ھٿ جي ڪري پنھنجو پاڻ کي دلدو ڪريو  ،تڏھن اھو
اوھان کي مقرر وقت تي بلند ڪري سگھي.
مٿس پنھنجو سڀ خيال قائم ڪرڻ ؛ هن جو خيال آهي ته هو توهان جو
خيال رکي ٿو.
ثابت ٿيو  ،محتاط رهو .ڇاڪاڻ ته توهان جو دشمن شيطان  ،هڪ ٻرندڙ
شعر وانگر  ،پنهنجي چوڌاري گهمنديرندو آهي  ،ڪير چاهيندو ته هو ڀي
وڃي:
جنهن جي ايمان ۾ ثابت قدمي سان مزاحمت آهي.
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صفحو 2

عيسيکان پنھنجي ابدي
پر سڀ فضل جو خدا  ،جنھن اسان کي مسيح
ٰ
ِ
پوءتوھان ڪافي وقت برداشت ڪيو
جالل جي طرف بالیا آھي  ،اھا کان
آھي  ،اوھان کي پوري ڪري  ،قائم  ،مضبوط  ،آباد ڪري.
الءهميشه ۽ هميشه ِ
هن ِ
الءشان ۽ بادشاهي آهي .آمين.

سبق جو خطبو
بائبل
 2ٿيسليسين ( 4 ، 3 :2جي طرف )،1

.1
3

4

ڪوبه ماڻھو توھان کي ڪنھن به طرح سان ٺڳي نه ڏي  ،اھو ڏينھن نه ايندو
ِ
سواء اتي ھڪ تہ پھري جو پھريائين  ،۽ اھو ماڻھو جو گناھہ نازل ٿيو ،
،
تباھ جو پٽ ؛
 4ڪير پنھنجو پاڻ کي مخالفت ٿو ڪري ۽ پنھنجي مٿان بلند ڪري ٿو
جيڪو خدا سڏبو آھي ،
 2تيموتھ 17-14 ، 5-1 :3

.2
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2
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ھياڻ پڻ آھي  ،ته آخري ڏينھن ۾ خطرناڪ وقت ايندا.
ڇو جو ماڻھو پنھنجن پاڻ سان پيار ڪندڙ ھوندا ،سهڻو  ،فخر وارو  ،فخر
ڪندڙ  ،مالمت ڪندڙ  ،والدين جي نافرماني ڪندڙ  ،بي عزت  ،غير مقدس ،
ِ
سواء  ،ٽريسراڙيندڙ  ،غلط الزام وجهندڙ  ،بي انتها  ،فاش
قدرتي شفقت کان
 ،مايوس ڪندڙ جيڪي انهن سٺا آهن ،
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صفحو 3

اعليدماغ  ،خدا جي عاشقن کان وڌيڪ خوشين جو
غدار  ،سرڪش ،
ٰ
عاشق ؛ هئڻ
خدا پرستي جو قسم  ،پر ان جي طاقت کان انڪار ڪيو :اهڙي منھن مان.
پر پنھنجن شين جي تعليم جاري رھي ۽ انھن کي تسلي ڏني وئي  ،جيہ
توھان سمجھو تھ توھان ڪنھن کي سکيو
۽ ھڪڙي ٻار کان توھان اڻيو آھي پاڪ صحيفو  ،جيڪي اوھان کي عقائد
جي ذريعي خدا جي نجات ڏيڻ جي ِ
الءعقلمند بنائڻ جي قابل آھن.
سي لکت خدا جي الهامي طرفان ڏنل آهي  ،۽ نظرياتي  ،ڪارائتي  ،اصالح
الء ،نيڪي جي هدايت ِ
ِ
الءفائديمند آهي:
اھو ته خدا جو ماڻھو ڪامل ٿي سگھي ٿو  ،پوري طرح سڀني نيڪ ڪمن
الءِ.
 1بادشاھ ( 21-11 :13جي طرف ( 24 ، 22 ، )4جي طرف):
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ھاڻي بيت ايل ۾ ھڪڙو پراڻو نبي رھيو ؛ ۽ ھن جا پٽ آيا ۽ ھن کي اھي
انھيء ڏينھن بيت ایل ۾ ڪيا ھيا:
سڀ ڪم ٻڌايا جيڪي خدا جي ماڻھو
َ
ُ
پيء
اھي لفظ جيڪي ھنن بادشاھ سان ڳالھايا ھئا اھي انھن کي پنھنجي
کي پڻ ٻڌايا.
۽ سندن پيء کين چيو" ،هو ڪهڙي رستي تي ويو؟" هن جي پٽن کي ڏٺو
هو ته خدا جو ماڻهو ڪهڙو رستو اختيار ڪيو  ،جيڪو يهوداه کان آيو.
۽ هن پنهنجي فرزند کي چيو ته مونکي گدا هن کي ڏي .تنھنڪري اھي
کيس گدا ڏنا ؛ ۽ مٿس سوار ٿي ويا
ماڻھوء جي پويان ويو ۽ کيس ھڪ وک جي ھيٺ ويھي مليو .۽
۽ خدا جي
َ
کيس چيائين تہ ڇا تو خدا جو ماڻھو آھي جيڪو يھوداہ مان نڪتو؟ ۽ هن
چيو  ،مان آهيان.
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صفحو 4

ِ
پوء اھو چيائين تہ مون سان گڏ گھر پھتا  ،۽ ماني کائو.
۽ هن چيو ته  ،مان توهان سان نه موٽي سگهان  ،۽ نه توهان سان اندر
ِ
جاءتي مان ماني کائيندس ۽ نه پاڻي پيئندس.
وڃان ها :نه مان هن
ِ
ڇاالءجو اھو خداوند جي ڪالم سان مون کي ٻڌو ويو ھو :تو کي ماني نہ
کائيندؤ ۽ نہ اتي پاڻي پيئندا ۽ نه وري ان رستي تان ھلڻ جو رستو جيڪو
توھان سوار آھيو.
هن کيس چيو ته مان هڪ نبي به آهيان  ،جيئن توهان آهيو .۽ هڪ مالئڪ
خداوند جي ڪالم سان مون سان ڳالهائيائين  ،چيائين ته هن کي توهان
سان گڏ پنهنجي گهر ۾ واپس کڻي وڃ  ،ته هو ماني ۽ پاڻي پي سگهي .پر
هن ڪوڙ ڳالهايو.
تنھنڪري ھو واپس موٽي آيو ۽ پنھنجي گھر ۾ ماني کائين ۽ پاڻي پيئ.
اھو اھو ٿيو تہ اھي جڏھن اھي ٽيبل تي ويٺا رھيا تہ خداوند جو ڪالم
پيغمبر وٽ آيو جيڪو کيس واپس کڻي آيو.
۽ ھن خدا جي ماڻھو کي چيو  ،جيڪو يھوداہ مان آيو ھو  ،چوڻ لڳو:
”خداوند ائين فرمائي ٿو  ،جيترو تو نے خداوند کے منہ کی نافرمانی کی ،
ِ
پوء موٽي آيو  ،۽ ماني کائين ۽ جڳھ ۾ پيئندڙ پاڻي  ،جنھن جي خداوند
پر
اوھان کي چيو آھي  ،ماني نه کائو ۽ پاڻي پيئو نه ؛ توهان جي ابن ڏاڏن
جي قبر تي تنهنجي الش نه ايندي
۽ جڏھن ھو ھليو ويو  ،ھڪڙي شعر کيس رستي سان ملي  ،۽ کيس قتل
ڪيو.
زبور ( 2 ، 1 :43جي طرف5-3 ، ):
اي خدا  ،مون کي فيصلو ڪر ۽ منهنجي پاڙي کي ڪنهن بدکردار قوم جي
خالف قبول ڪيو :اي مون کي ڌوڪي ۽ ظالم انسان کان نجات ڏي.
ڇو ته تون منهنجي طاقت جو خدا آهين:
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صفحو 5

اي پنهنجي روشن ۽ سچائي وارو ٻاھر موڪليو :انهن کي مون جي اڳواڻي
ڏي .انھن مون کي پنھنجي پاڪ جبل ۽ پنھنجن درگاھن تي وٺي اچڻ ڏيو.
ِ
پوء مان خدا جي قربان گاہ ڏانھن ويندس  ،خدا ڏانھن منھنجي تمام وڏي
خوشيء جي خواھش :ھا  ،ڪنڀار تي آئون تنهنجي تعريف ٿو ڪريان  ،اي
َ
خدا منھنجو.
اي منھنجي روح  ،تو ڇو اڇاليو ويو؟ ۽ تون ڇو منهنجي اندر ۾ نااهل
ِ
ڇاالءجو اڃان تائين ان جي تعريف ڪندس  ،جيڪا
آهين؟ خدا ۾ اميد:
منھن جي صحت آھي  ،۽ منھنجو خدا.
افسيون 15-13 ، 3-1 :4

.5
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تنھنڪري  ،خداوند جو قيدي آھي  ،توھان کي عرض ٿو ڪريان ته تون بہ
نھيء نالي جي الئق ھجان جنھن جي توھان کي سڏيو وڃي ٿو ،
ُا
َ
تمام گھٽائي ۽ نرمي سان  ،ڊگھي سان  ،ھڪ ٻئي کي پيار ۾ ڌڪڻ ،
روح جي وحدت کي امن جي بانڊ ۾ رکڻ جي ڪوشش.
جيستائين اسان سڀئي ايمان جي اتحاد ۾  ،۽ خدا جي پٽ جي اڻ  ،هڪ
ڪامل انسان تائين  ،مسيح جي پوري پوري قد جي ماپ تائين.
انھيء ِ
الء ته ھاڻي اسان وڌيڪ اوالد ناھي  ،جھليو ۽ پھلو  ،۽ ماڻھن جي
َ
ُ
واءسان ڀريل  ،جنھن ۾
چالبازيء ذريعي  ،ھر نظريي جي
ننڊ  ،۽ چاالڪ
َ
اھي ٺڳڻ جي انتظار ۾ ڪوڙھيون آھن.
پر سچ ۾ پيار ڳالهائڻ  ،سڀني شين ۾ ان کي مائي سگھي ٿو  ،جيڪو سر
آهي  ،جيتوڻيڪ مسيح
افسيون ( 18-10 :6جي طرف 24 ، 23 ، )،

.6
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آخرڪار  ،منهنجا ڀائر  ،رب ۾ مضبوط ۽ هن جي طاقت جي طاقت ۾.
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صفحو 6

خدا جي پوري بازي کي هٿ ڪري ڇڏي  ،ته توهان شيطان جي بدمعاشين
جي خالف ٿي بيهي سگهو.
ِ
ڇاالءجو  ،اسين گوشت ۽ رت خالف نہ  ،پر اصولن سان  ،طاقتن خالف ،
اعليجڳھن تي روحاني
ھن دنيا جي اونداھين جي حاڪمن جي خالف ،
ٰ
برائيءخالف.
َ
تنھنڪري اوھان کي خدا جي پوري ھٿيرائي وٺي  ،ته اوھان کي ُبري ڏينھن
۾ برداشت ڪرڻ جي قابل ٿي سگھون  ،۽ سڀني کي ڪرڻ ڇڏي ڏيڻ ِ
الء.
تنھنڪري اٿي بيھي  ،پنھنجي ساٿي سچ سان سچي ۽ صداقت جي سينہ
تي ھڻي
۽ امن جا خوشخبري جي تيارين سان توهان جا پيراٽي ويا ؛
سڀني کان وڌيڪ  ،ايمان جيال کڻڻ  ،جنھن سان تون بڇڙاين جي سڀني
ٿڌي ڊارون پائي سگھندين.
۽ نجات جو هيلمٽ  ،۽ روح جي تلوار  ،جيڪو خدا جو ڪالم آهي وٺو:
دعا ڪندي ھميشه دعا ۽ دعا سان گڏ روح ۾ ،
ُ
پيء۽ خداوند
ڀائرن سان سالمتي ڪريو  ،۽ ايمان سان پيار ڪريو  ،خدا
عيسيمسيح کان.
ٰ
عيسي
انھن سڀني تي فضل ڪريو جيڪي خلوص دل ۾ اسان جي خداوند
ٰ
مسيح سان پيار ڪندا آھن .آمين.

سائنس ۽ صحت
1-11 :100 .1
مسمرزم يا جانور مقناطيسزم جرمني ۾ مسمر کان  1775۾ پهريون ڀيرو
منظرعام تي آيو .آمريڪن سائڪلوپيڊيا جي مطابق  ،هن انهي نام نهاد قوت
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صفحو 7

کي سمجهيو  ،جنهن کي هن چيو ته هڪ جاندار ٻئي تي تيزي سان وڌي
سگهي ٿو  ،بيماري کي ختم ڪرڻ جو ذريعو .هن جون تجويزون هن ريت
هيون:
"آسماني جسمن  ،زمين ۽ متحرڪ شين جي وچ ۾ هڪ باهمي اثر موجود
آهي .حيواني جسم هن ايجنٽ جي اثر کان حساس هوندا آهن  ،پاڻ کي
اعصاب جي مادي ذريعي ڀائيندا آهن".
21-11 :101 .2
ليکڪ جي پنهنجي مشاهدي جانورن جي مقناطيسيت جي ڪم جي مشاهدو
هن کي يقين ڏياريو آهي ته اهو عالج ڪندڙ عامل نه آهي  ،۽ ان جا اثر انهن تي
جيڪو عمل ڪندا آهن  ،۽ انهن جي مضمونن تي جيڪي ان جي مزاحمت نه
ڪندا  ،اخالقي ۽ جسماني موت ڏانهن ويندا آهن.
جيڪڏهن حيوانات جو مقناطيسيت گهٽائڻ يا بيماري کي ختم ڪرڻ لڳي ٿي ،
اهو ظاهر بي ترتيبي وارو آهي  ،ڇاڪاڻ ته غلطي جي اثرن کي دور نٿو ڪري
سگھي .غلطي هيٺ تڪليف آرام ڪرڻ کي ترجيح ڏيڻ آھي .ڪابه مثال ۾
جانور جي مقناطيسيت جو اثر نه آهي  ،حاالنڪه هپناٽزم کي سڏيو ويو آهي ،
باهمي جي اثر کان عالوه .هن مان حاصل ٿيندڙ ڪو به فائدو فائدي واري جادو
۾ ڪنهن جي ايمان ِ
الءمتناسب آهي.
جانورن جي مقناطيسيت وٽ ڪوبه سائنسي بنياد ناهي  ،خدا انهي سڀني تي
حڪمراني ڪري ٿو جيڪو حقيقي  ،سنگين ۽ دائمي آهي ۽ هن جي قدرت نه
حيوان ۽ نه انسان آهي انهي جو بنياد هڪ عقيدي هجڻ جي ڪري ۽ هي عقيدو
جو جانور  ،سائنس جانورن جي مقناطيسيت  ،ميسمرزم  ،يا هپناٽزم هڪ نفي
آهي  ،نه ته ذهين  ،طاقت ۽ نه ئي حقيقت جي مالڪ آهي ۽ ان لحاظ سان اهو
نام نهاد فهم دماغ جو هڪ غير حقيقي تصور آهي.
اتي آهي هڪ حقيقي ڪشش  ،اها روح جو .قطب جي سوئي جو اشارو هن
سڀني کي مڃيندڙ طاقت يا خدا جي ڪشش  ،خدائي ذهن کي عالمت آهي.
16-23 :102 .3
حيواني مقناطيسيت جا ٻج روپ غائب ٿي رهيا آهن ۽ هن جون جارحاڻيون
خاصيتون سامهون اچي رهيون آهن .جرم جي لومز  ،موت جي سوچ جي
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اونداهي ريس ۾ لڪيل  ،هر ڪالڪ ويب جا پيچيده ۽ پيچيده .تنهنڪري راز
حيوانات جي مقناطيسيت جا موجوده طريقا آهن جيڪي اهي عمر کي بي
پرواهي ۾ وجهن ٿا  ،۽ جنهن موضوع تي مجرم چاهين ٿا  ،انهي تي ڏاي بي
حسي پيدا ڪري ٿو.
28-3 :95 .4
مايوسيء جي مايوسين کان لهي ويل  ،دنيا ننپڻ جي وير ۾ سوچي رهي آهي ،
َ
ڪالڪن جا خواب ڏسي رهي آهي .مادي احساس وجود جي حقيقتن کي نه ٿو
ڇڏي ؛ پر روحاني معنى انساني شعور کي دائمي سچائي ۾ بدالئي ٿو .انسانيت
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.
( 30-5 :102 .5جي طرف ).1
انسان کي اهو سکڻ گهرجي ته برائي طاقت نه آهي .ان جي نام نهاد جستجو
مصلحت آهي پر ڪجهه آهي .عيسائي سائنس برائي جي بادشاهت کي تباه ڪري
ٿي  ،۽ خاندانن ۽ برادرين ۾ اھميت ۽ فضيلت کي اوليت ڏئي ٿي .رسول پولس
برائي جي انفراديت کي ”هن دنيا جو ديوتا“ سمجهندو آهي  ،۽ اڃا وڌيڪ انهي
کي بيعزتي ۽ ڌوڪي سمجهي ٿو.
29-7 ، 15-17 :103 .6
نيڪيء جي وڌ ۾ وڌ التعداد خدا ۽ هن جو خيال  ،سڀ ڪجهه آهي .بڇڙو
َ
هڪ فرض آهي ڪوڙ.
حقيقت ۾ ڪو مادي ذهن ناهي  ،۽ نتيجي ۾ فاني سوچ ۽ ارادي جي طاقت نه
منتقلي .زندگي ۽ وجود خدا جا آهن .ڪرسچن سائنس ۾ انسان ڪو نقصان
نٿو پهچائي سگهي  ،سائنسي سوچون صحيح سوچون هونديون آهن  ،هللا
کان انسان ڏانهن گذري وڃڻ.
جڏهن عيسائي سائنس ۽ جانورن جي مقناطيسيت ٻنهي کي سمجهايو ويو
آهي  ،جئين اهي گهڻي عرصي ۾ نه هوندا  ،اهو ڏٺو ويندو ته هن ڪتاب جو
مصنف ڇوڪرين جي ڪپڙن ۾ بهڑیوں سان ايترو ظلم ۽ رد ڪيو ويو آهي.
22-29 :105 .7
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جيڪو به پنهنجي ترقي يافته ذهني قوتن وانگر فرار ٿيل ڀاڻ جي طور تي
استعمال ڪندو ته جيئن تازو ظلم ٿئي ته موقعو ڪڏهن به محفوظ نه هوندو.
هللا جو انصاف کيس رستو ڏيندو .هن جا گناهه هن
خدا هن کي گرفتار ڪندو .
ڳچيء بابت سنگ ميل هوندا  ،هن کي اوندهه ۽ موت جي گهيري تائين وزن
جي
َ
گمراهيء جي شدت اڳي ئي سندس عذاب کي پڪڙي ٿي  ،۽ قديم محيط
ڏيندا.
َ
جي تصديق ڪري ٿي” :جن کي ديوتا تباهه ڪندا  ،اهي پهريان چريو آهن“.
19-26 :542 .8
سچ کي خدا جي پنهنجي طريقي تي غلطي کي ختم ڪرڻ ۽ برباد ڪرڻ ڏيو  ،۽
انسان جي انصاف کي خدائن جو نمونو ڇڏيائين .گناه ان جي مڪمل سزا وٺندي
 ،ٻنهي ِ
الء اهو جيڪو آهي ۽ ڇا آهي .انصاف گنهگار کي نشانو بڻائيندو آهي  ،۽
انسانن کي سيکاريندو آهي ته نه خدا جي رستن کي هٽايو .پنهنجي جهنم کي
حسد ڪرڻ  ،انصاف ڪوڙ کي ساڙي ڇڏي ٿو جيڪو  ،پنهنجي پاڻ کي اڳتي
وڌائڻ ِ
الء ،خدا جي حڪمن کي ٽوڙي ٿو.
11-4 :96 .9
”اونداهو ڪالڪ پهرين فجر کان اڳ آهي“.
اها مادي دنيا هاڻي تڪرار قوتن ِ
الءميدان بڻجي پئي .ھڪڙي طرف تڪرار ۽
انتشار ٿيندو ؛ ٻئي پاسي سائنس ۽ امن هوندو .مادي عقيدن کي ٽوڙڻ لڳي ٿو
شايد قحط ۽ وبا  ،چاهيون ۽ ڏک  ،گناهه  ،بيمار ۽ موت  ،جيڪي نوان مرحال
فرض ڪن ٿا جيسين تائين انهن جي ڪجهه ظاهر نه ٿئي .اهي مصيبتون غلطي
جي خاتمي تائين جاري رهنديون  ،جڏهن روحاني سچائي ۾ سڀ تڪرار نگلجي
ويندا.
اخالقي ڪيميڪالئيزيشن ۾ موت جي غلطي ختم ٿي ويندي .هي ذهني خمير
شروع ٿي چڪو آهي  ،۽ جيستائين جاري رهندو جيستائين يقينن جون
سموريون غلطيون سمجھڻ نه ڏيندا .عقيدو بدلجڻ وارو آهي  ،پر روحاني
سمجهدار تبديل ٿي چڪو آهي.
جئين اهو جيترو ويجهو وڌي ٿو  ،هن پنهنجو ڪيو جيڪو خدا جي سائنس جي
حساب سان پنهنجو نصاب ترتيب ڏئي رهيو آهي  ،آخر تائين برداشت ڪندو.
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جئين مادي علم گهٽجي ٿو ۽ روحاني سمجه وڌندي وڃي ٿي  ،حقيقي شيون
مادي طور تي ذهن جي بدران سمجهجي وينديون.
هن آخري تڪرار دوران  ،بڇڙا دماغ ٻڌائڻ جي ڪوشش ڪندا جن ذريعي وڌيڪ
برائي حاصل ڪرڻ ؛ پر جيڪي ڪرسچن سائنس کي سمجهندا آهن انهن تي
ڏوهه ڪنٽرول هوندو .اهي غلطي جي خاتمي ۾ مدد ڪندا .اهي امن و امان
خوشيء سان آخري ڪمال جو يقين ڏياريندا.
برقرار رکندا ۽
َ
.10

21-25 :97

وسيع حقيقتون پاڻ مٿان تمام گهڻيون ڪوڙون قائم ڪنديون آهن  ،ڇو ته اهي
لڪائي رهيون آهن ان کي سچائي جي پوري جرئت جي ضرورت هوندي آهي
ڇاڪاڻ ته وڏي سچائي هن جي آواز کي بلند ڪري ٿي  ،جڙندي وڏي آواز سان
رڙيون ڪندو  ،ايستائين جو ان جو مرڳو آواز هميشه جي اڳيان بيهي نه وڃي.

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
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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 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 ۽
ِ
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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