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صفحو 1

آچر ،نومبر .2021 ، 21
مضمون — روح ۽ جسم
گولڊن جو متن :زبور 26 :18

يء سان تون پاڻ کي صاف ظاهر ڪندين“.
”پاڪ َ

جوابدار پڙهڻ:

زبور 18 ،17 ،13 ،11 :132
زبور 72-70 :78

11

خداوند دائود وٽ سچائي جو قسم کنيو آھي؛ هو ان کان نه ڦرندو؛ تنهنجي
جسم جي ميوي مان مان تنهنجي تخت تي ويهندس.

13

ڇ ِ
االءجو خداوند صيون کي چونڊيو آھي .هن پنهنجي رهائش جي خواهش
ڪئي آهي.

17

اتي مان دائود جي سڱ کي ٻوٽي ڏيندس :مون پنھنجي مسح ٿيل ِ
الء ڏيئو
مقرر ڪيو آھي.

18

مان هن جي دشمنن کي شرمسار ڪري ڇڏيندس :پر هن جو تاج پاڻ تي
وڌندو.

70

هن دائود کي پڻ پنهنجي نوڪر چونڊيو ،۽ کيس رڍن مان وٺي ويو.

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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71

ِ
پوء ھن کيس جيڪب پنھنجي قوم
ننڍين وڏين رڍن جي پيروي ڪرڻ کان
کي کارائڻ ِ
الء آندو ۽ بني اسرائيل کي سندس ميراث.

72

تنھنڪري ھن انھن کي پنھنجي دل جي سالميت موجب کارايو.

سبق جو خطبو
بائبل
زبور ( 4 ،3 :24جي طرف؛)

.1
3

ريء ۾؟ يا ڪير پنهنجي مقدس جاء تي بيٺو؟
ڪير چڙھيندو رب جي ٽڪ
َ

4

جنهن وٽ صاف هٿ ۽ دل صاف آهي.
 1سموئیل ( 4 ،1 :16جي طرف( 5 ،).۽ هن پاڪ ڪيو)( 11 ،7 ،جي طرف،)،3
( 13 ،12جي طرف 23 ،14 ،)1

.2
1

ْ ْؤ
لَ ،ف َق َ
َو َق َ
ال اَل يَ َت ْغفِ ي عَ َلى شاُئ ول ،ڇ ِ
االءجو مون ھن کي بني
ال الرَّ ُّ
ب مِ َن المُ ِ
اسرائيل جي بادشاھت ڪرڻ کان انڪار ڪيو آھي؟ پنهنجي سيني کي تيل
سان ڀريو ،۽ وڃ ،مان تو کي بيٿلحمي جي جيسي ڏانهن موڪليندس،
ڇاڪاڻ ته مون کي هن جي پٽن مان هڪ بادشاهه ڏنو آهي.

4

۽ سموئيل اھو ئي ڪيو جيڪو خداوند فرمايو ھو ،۽ بيت لحم ڏانھن آيو.

5

۽ ھن جيسي ۽ سندس پٽن کي پاڪ ڪيو ،۽ انھن کي قرباني ڏانھن سڏيو.

7

پر خداوند سموئيل کي چيو ته ،نه ڏس ،هن جي منهن تي ،يا هن جي قد
االءجو مون ھن کي انڪار ڪيو آھي ،ڇ ِ
جي اونچائي تي .ڇ ِ
االءجو خداوند
ائين نہ ٿو ڏسي جيئن ماڻھو ڏسي ٿو .ڇ ِ
ھوء جي ظاھري صورت
االءجو ماڻ َ
ڏسي ٿي ،پر خداوند دل کي نھاري 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
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11

يسيء کي چيو تہ ”ڇا تنھنجا سڀ ٻار ھتي آھن؟ ۽ هن چيو ته
۽ سموئيل
َ
اڃا تائين ننڍڙو آهي،

12

۽ هن کي موڪليو ۽ اندر وٺي آيو ،هاڻي هو ڳاڙهو ،۽ خوبصورت منهن
وارو ،۽ ڏسڻ ۾ سٺو هو .۽ خداوند چيو ته ،اٿي ،هن کي مسح ڪر ،ڇاڪ اڻ
ته هي آهي.

13

ِ
پوء سموئيل تيل جو سينگ ورتو ۽ کيس پنھنجي ڀائرن جي وچ ۾ مسح
ڪيو :۽ خداوند جو روح ان ڏينھن کان پھريائين دائود تي آيو.

14

پر خداوند جو روح شائول کان روانو ٿيو ،۽ خداوند کان ھڪڙو بڇڙو روح
کيس پريشان ڪيو.

23

۽ اھو اھڙو ٿيو ،جڏھن خدا جي طرفان بڇڙو روح شائول تي ھو ،ته داؤد
ھڪڙو بربط ورتو ،۽ پنھنجي ھٿ سان وڄايو ،تنھنڪري شائول تازو ٿي
ويو ،۽ چڱو ھو ،۽ بڇڙو روح کانئس روانو ٿيو.

.3

 1سموئیل ( 17-15 :23جي طرف )،2
15

۽ دائود ڏٺو ته شائول پنھنجي جان ڳولڻ ِ
الء ٻاھر آيو آھي ،۽ دائود ھڪڙي
ڪاٺ ۾ زيف جي بيابان ۾ ھو.

16

۽ يوناٿن شائول جو پٽ اٿيو ،۽ دائود وٽ ڪاٺ ۾ ويو ،۽ خدا ۾ پنھنجو
ھٿ مضبوط ڪيو.

17

.4

.5

صفحو 3

29

َف َق َ
ال َل ُه :ڊڄ نه ،ڇ ِ
ُ
پيء شائول جو ھٿ توکي نه لھندو .۽
االءجو منھنجي
تون بني اسرائيل تي بادشاهي ڪندين،
 1سموئیل ( 29 :25جي طرف ؛)
اڃان تائين ھڪڙو ماڻھو اٿيو آھي تنھنجو تعاقب ڪرڻ الء ،۽ توھان جي
روح کي ڳولڻ الء ،پر منھنجي پالڻھار جو روح پنھنجي پالڻھار خدا سان گڏ
زندگي جي بنڊل ۾ بند ڪيو ويندو.
 1سموئیل ( 1 :24جي طرف ( -3 )2هو) 20 ،18-16 ،12-10 ،8 ،6
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1

۽ اھو ائين ٿيو ،جڏھن شائول فلستين جي پيروي ڪرڻ کان موٽيو ويو،

3

…هو رستي ۾ رڍن جي ڪوٽ ۾ آيو ،جتي هڪ غار هئي .۽ شائول پنھنجي
پيرن کي ڍڪڻ الء اندر ويو ،۽ داؤد ۽ سندس ماڻھو غار جي پاسن ۾ رھيا.

4

۽ دائود جي ماڻ ھن ھن کي چيو تہ ”ڏسو اھو ڏينھن جنھن جو خداوند تو
کي چيو ھو ،ڏسٌ ،
آء تنھنجي دشمن کي تنھنجي ھٿ ۾ ڏيندس ،تہ جيئن
ُ
ِ
پوء دائود اٿيو ۽ شائول
تون ھن سان ائين ڪندين جيئن توکي چڱو لڳي.
جي چادر جو پردو ڪٽي ڇڏيو.

5

ِ
پوء ٿيو ،جو دائود جي دل کيس ڌڪيو ،ڇاڪاڻ• •تہ ھن شائول جي
۽ اھو
ڪپڙي کي ڪٽي ڇڏيو ھو.

6

۽ ھن پنھنجن ماڻ ھن کي چيو" ،خداوند منع ڪري ٿو ته مون کي اھو ڪم
پنھنجي مالڪ سان ڪرڻ گھرجي ،خداوند جو مسح ٿيل آھي ،ھن جي
خالف پنھنجو ھٿ ڊگھو ڪرڻ الء ،اھو ڏسي ٿو ته ھو خداوند جو مسح
ٿيل آھي.

8

ِ
پوء دائود پڻ اٿيو ۽ غار مان ٻاھر نڪتو ۽ شائول جي پٺيان رڙ
ان کان
ڪري چيائين تہ ”منھنجا مالڪ بادشاھہ .۽ جڏھن شائول ھن جي پٺيان
ڏٺو ،دائود پنھنجي منھن سان زمين ڏانھن جھڪيو ،۽ پاڻ کي سجدو ڪيو.

10

ڏس ،اڄ تنهنجي اکين ڏٺو آهي ته ڪيئن اڄ رب توکي غار ۾ منهنجي هٿ ۾
ڏنو آهي ،۽ ڪن مون کي چيو ته توکي ماران ،پر منهنجي اکين تو کي
بچايو .۽ مون چيو ،مان پنھنجي پالڻھار جي خالف پنھنجو ھٿنه
وڌائيندس .ڇاڪاڻ ته هو رب جو مسح ٿيل آهي.

11

ان کان عالوه ،منھنجا پيء ،ڏسو ،ھائو ،منھنجي ھٿ ۾ تنھنجي چادر جو
ڍنگ ڏسو ،ڇاالءجو مون تنھنجي چادر جي ڪپڙي کي ڪٽي ڇڏيو آھي ،۽
توھان کي نه ماريو آھي ،توھان ڄاڻو ۽ ڏسو ته منھنجي ھٿ ۾ نه بڇڙو
آھي ۽ نڪي حد کان .۽ مون تنهنجي خالف ڪو گناهه نه ڪيو آهي .اڃان
تائين تون منهنجي روح جو شڪار ڪرين ٿو ان کي وٺڻ ِ
الء.

12

رب منهنجي ۽ تنهنجي وچ ۾ فيصلو ڪري ،۽ رب مون کان توکان بدلو وٺي،
پر منهنجو هٿ تو تي نه هوندو.
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.7

صفحو 5

16

۽ ائين ٿيو ،جڏھن دائود شائول کي اھي ڳالھيون ختم ڪري ڇڏيون ،ته
شائول چيو" ،ڇا ھي تنھنجو آواز آھي ،منھنجو پٽ دائود؟ ۽ شائول پنھنجو
آواز بلند ڪيو ۽ روئڻ لڳو.

17

۽ هن دائود کي چيو ته تون مون کان وڌيڪ صالح آهين ،ڇو ته تو مون کي
چڱائي ڏني آهي ،جڏهن ته مون تو کي برائي جو بدلو ڏنو آهي.

18

۽ تو اڄ ڏينهن ڏيکاريو آهي ته تو مون سان ڪهڙو سلوڪ ڪيو آهي،
ڇاڪاڻ ته جڏهن رب مون کي تنهنجي هٿ ۾ ڏنو هو ،تو مون کي نه ماريو.

20

۽ ھاڻي ،ڏس ،مون کي چڱي طرح خبر آھي ته تون ضرور بادشاھہ ٿيندين،
۽ بني اسرائيل جي بادشاھت تنھنجي ھٿ ۾ قائم ٿ يندي.

1

 2سموئیل ( 27 ،25 ،21 ،7 ،3 ،1 :22جي طرف ؛)
۽ دائود خداوند کي ھن گيت جا لفظ ٻڌايا جنھن ڏينھن خداوند کيس
سندس مڙني دشمنن جي ھٿ مان ۽ شائول جي ھٿ کان بچايو ھو.

3

منهنجي پٿر جو خدا؛ مان هن تي ڀروسو ڪندس :هو منهنجي ڍال آهي ،۽
منهنجي نجات جو سينگ ،منهنجو بلند ٽاور ،۽ منهنجي پناهه ،منهنجو
ڇوٽڪارو ڏيندڙ .تون مون کي تشدد کان بچائين.

7

مون پنھنجي مصيبت ۾ خداوند کي سڏيو ،۽ پنھنجي خدا کي سڏي•و :۽ ھن
منھنجي آواز کي پنھنجي مندر مان ٻڌو ،۽ منھنجي روئڻ سندس ڪنن ۾
داخل ٿيو.

21

خداوند مون کي منهنجي صداقت جي مطابق انعام ڏنو :منهنجي هٿن جي
صفائي جي مطابق هن مون کي بدلو ڏنو آهي.

25

تنھنڪري خداوند مون کي منھنجي انصاف جي مطابق بدلو ڏنو آھي .هن
جي نظر ۾ منهنجي صفائي جي مطابق.

27

خالص سان تون پاڻ کي خالص ڏيکاريندين؛

8

متي 8 :5
برڪت وارا آهن دل ۾ خالص :ڇاڪاڻ ته اهي خدا کي ڏسندا.
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سائنس ۽ صحت
( 26 : 280 .1خدا) 30 -
خدا ،انسان ۽ سڄي وجود جو روح ،پنهنجي انفراديت ،هم آهنگي ،۽ الفاني ۾
ِ
شيء
دائمي هجڻ ڪري ،انسان ۾ اهي خاصيتون ،دماغ جي ذريعي ،ڪنهن به
جي ذريعي نه پر قائم ۽ دائم رهي ٿو.
12-16 :70 .2
االئي دماغ سڀني سڃاڻپن کي برقرار رکي ٿو ،گھاس جي بلڊ کان اسٽار تائين،
الڳ ۽ ابدي طور .سوال آهن :خدا جي سڃاڻپ ڇا آهي؟ روح ڇا آهي؟ ڇا
ِ
شيء ۾ موجود آهي؟
زندگي يا روح ٺهيل
( 6 : 71 .3روح) 9 -
روح ،يا سڀني جو خدائي اصول ،روح جي جوڙجڪ ۾ نه آهي .روح ،روح،
خدا ،تخليقي ،حڪومتي ،المحدود اصول سان مترادف آهي ،محدود شڪل
کان ٻاهر ،جنهن جون شڪلون صرف ظاهر ڪن ٿيون.
17-23 : 467 .4
سائنس ظاهر ڪري ٿ ي روح ،روح ،جيئن جسم ۾ نه آهي ،۽ خدا جي طور تي
انسان ۾ نه ،پر انسان طرفان ظاهر ڪيو ويو آهي .ننڍي ۾ وڏو نه ٿو ٿي سگهي.
اهو يقين آهي ته وڏو ٿي سگهي ٿو گهٽ ۾ گهٽ هڪ غلطي آهي جيڪو ڪم
ڪري ٿو بيمار .روح جي سائنس ۾ هي هڪ اهم نقطو آهي ،اهو اصول ان جي
خيال ۾ ناهي .روح ،روح ،انسان ۾ محدود ناهي ،۽ ڪڏهن به مادي ۾ ناهي.
3-13 :478 .5
توهان وٽ موت جي اندر روح يا امر جو ڪهڙو ثبوت آهي؟ جيتوڻيڪ قدرتي
سائنس جي تعليمات مطابق ،انسان ڪڏهن به روح يا روح کي جسم کي
ڇڏيندي يا ان ۾ داخل ٿيڻ نه ڏٺو آهي .روح رهاڻ جي نظريي جو ڪهڙو بنياد
ِ
سواء فاني اعتقاد جي؟ ان اعالن جي باري ۾ ڇا سوچيو هوندو ته هڪ
آهي،
گهر آباد هو ۽ هڪ خاص طبقي جي ماڻهن طرفان ،جڏهن ڪو به ماڻهو ان گهر
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دريء مان نظر ايندو هو.
۾ داخل ٿيندي يا ٻاهر نڪرندي نظر نه آيو هو ۽ نه ئي
َ
جسم ۾ روح ڪير ڏسي سگهي ٿو؟
23-4 :300 .6
روح خدا آهي ،روح؛ تنهن ڪري روح مادي ۾ نه آهي .جيڪڏهن روح معاملي
۾ هجي ها ته خدا جو ڪو نمائندو نه هجي ها ،۽ معاملو خدا سان
هڪجهڙائي هجي ها .اهو نظريو ته روح ،روح ،ذهانت ،مادو کي آباد ڪري ٿو
اسڪولن مان سيکاريو وڃي ٿو .هي نظريو غير سائنسي آهي .ڪائنات ظاهر
ڪري ٿي ۽ ظاهر ڪري ٿي خدائي مادي يا دماغ؛ تنهن ڪري خدا کي صرف
روحاني ڪائنات ۽ روحاني انسان ۾ ڏٺو وڃي ٿو ،جيئن سج کي روشني جي
شعاع ۾ ڏٺو وڃي ٿو جيڪو ان مان نڪرندو آهي .خدا صرف ان ۾ نازل ٿيو
آهي جيڪو زندگي ،سچائي ،محبت - ،ها ،جيڪو خدا جي صفتن ۽ طاقت کي
ظاهر ڪري ٿو ،ايستائين جو انساني مثال آئيني تي اڇالئي ،آئيني جي
سامهون انسان جي رنگ ،شڪل ۽ عمل کي ورجائي ٿو.
( 20 : 477 .7سڃاڻپ) 31 -
سڃاڻپ روح جي عڪاسي آهي ،زندگين اصولن جي ڪيترن ئي شڪلن ۾
عڪس ،محبت .روح انسان جي مادي ،زندگي ۽ ذهانت آهي ،جيڪا انفرادي آهي،
ِ
شيء کي ظاهر نٿو ڪري
پر مادي ۾ نه .روح ڪڏهن به روح کان گهٽ ڪنهن
سگهي.
انسان روح جو اظهار آهي .هندستانين بنيادي حقيقتن جي ڪجهه جھلڪن کي
پڪڙيو ،جڏهن انهن هڪ خاص خوبصورت ڍنڍ کي سڏيو "عظيم روح جي
مسڪين ".انسان کان جدا ،جيڪو روح جو اظهار ڪري ٿو ،روح هڪ غير وجود
هوندو .انسان ،روح کان طالق ،پنهنجي وجود کي وڃائي ڇڏيندو.
( 2 :337 .8ماڻهو) 4 -
…انسان ،خدا کي ظاهر ڪري ،پنهنجي انفراديت کي وڃائي نٿو سگهي .پر
جيئن ته مادي حس ،يا جسم ۾ هڪ روح ،انڌا انسان روحاني انفراديت جي
نظر کان محروم ٿي ويندا آهن.
30-5 :216 .9
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معاملي ۾ ذهن جي پنهنجي مادي عقيدي کي ڇڏي ڏيو ،۽ صرف هڪ ذهن
رکو ،خدا پڻ؛ ان ِ
الء دماغ پنهنجي هڪجهڙائي ٺاهي ٿو .ان سمجھ جي ذريعي
انسان جي سڃاڻپ جو نقصان ،جنهن کي سائنس تسليم ڪري ٿي ،ناممڪن
آهي؛ ۽ اهڙي امڪان جو تصور ان نتيجي تي پهچڻ کان وڌيڪ بيوقوف آهي
ته انفرادي موسيقي جا آواز همراهه جي اصل ۾ گم ٿي ويا آهن.
.10

21-27 :261

جسم ،يا مادي کان احساس کي ڌار ڪريو ،جيڪو صرف انساني عقيدي جو هڪ
روپ آهي ،۽ توهان سکي سگهو ٿا خدا جي معني ،يا سٺو ،۽ ناقابل ۽ غير فاني
جي فطرت .وقت ۽ احساس جي ميوٽيشنز کان پري ٿي ،توهان نه ته مضبوط
شيون ۽ زندگي جي پڄاڻي کي وڃائي سگهندا ۽ نه ئي پنهنجي سڃاڻپ.
.11

10-15 :265

اهو سائنسي احساس ،روح جي معاملي کي ڇڏي ڏيڻ ،ڪنهن به طرح سان
انسان جي ديوتا ۾ جذب ٿيڻ ۽ ان جي سڃاڻپ جي ضايع ٿيڻ جو مشورو نٿو
ڏئي ،پر انسان کي وسيع انفراديت ،فڪر ۽ عمل جي هڪ وسيع دائري ،هڪ
وڌيڪ وسيع محبت ،هڪ اعلي ۽ وڌيڪ .مستقل امن.
.12

( 6-8 :323جي طرف 6-32 ،)2

محبت جي نفيس عذابن جي ذريعي ،اسان کي اڳتي وڌڻ ۾ مدد ڪ ئي وئي
آهي انصاف ،امن ۽ پاڪائي ڏ انهن،
ننڍي ٻار جي حيثيت ۾ ٿيڻ جي خواهش ۽ پراڻ ي کي نئين ِ
الء ڇڏڻ جي
خواهش ،ترقي يافته خيال کي قبول ڪندڙ سوچ .غلط نشانن کي ڇڏڻ جي
خوشي ۽ انهن کي غائب ٿيڻ جي خوشي - ،هي مزاج حتمي هم آهنگي کي تيز
ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو .احساس ۽ نفس جي صفائي ترقي جو ثبوت آهي.
"برڪت وارا آهن دل ۾ خالص ،ڇاڪاڻ ته اهي خدا کي ڏسندا".
.13

1-16 : 467

سوال - .روح جي سائنس جا ڪ هڙا مطالبا آهن؟
جواب .هن سائنس جو پهريون مطالبو هي آهي ته” ،مون کان اڳ تنهنجو ڪ •و ٻيو
ديوتا نه هوندو .هي مان روح آهيان .تنهن ڪري حڪم جو مطلب هي آهي:
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توهان کي عقل نه هوندو ،نه زندگي ،نه مادي ،نه سچ ،نه پيار ،پر اهو روحاني
آهي .ٻيو ان وانگر آهي" ،توهان پنهنجي پاڙيسري کي پاڻ وانگر پيار ڪريو ".اھو
يء طرح سمجھڻ گھرجي ته سڀني ماڻھن جو ھڪڙو دماغ آھي ،ھڪڙو خدا ۽
چڱ َ
ُ
پيء ،ھڪڙو زندگي ،سچائي ۽ پيار .انسان ذات جي تناسب ۾ مڪمل ٿي ويندي
جيئن اها حقيقت ظاهر ٿي ويندي ،جنگ بند ٿي ويندي ۽ انسان جي حقيقي
برادري قائم ٿيندي .ٻيو ڪو به معبود نه آهي ،ڪنهن ٻئي ڏانهن رخ نه ڪيو پر
هڪ مڪمل دماغ هن جي رهنمائي ڪرڻ الء ،انسان خدا جي مثال آهي ،خالص ۽
ابدي ،اهو ذهن آهي جيڪو مسيح ۾ پڻ هو.

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

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
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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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