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صفحو 1

آچر ،نومبر .2021 ، 28
مضمون — غير مروج ۽ جديد نمانوائيشن  ،الياس ميميرزم ۽ هائپنوٽيم ،
ڊينس ڪيو ويو
گولڊن جو متن :روميون 1 :13

"ڪوبه طاقت ناهي سواء خدا جي".

جوابدار پڙهڻ:

خارج ٿيڻ 6-1 :20

1

۽ خدا اھي سڀ ڳالھيون بيان ڪيون ،چيو تہ،

2

ٌ
غالميء
آء خداوند تنھنجو خدا آھيان ،جنھن توکي مصر جي ملڪ مان،
َ
جي گھر مان ڪڍيو آھي.

3

مون کان اڳ تنهنجو ڪو ٻيو معبود نه هوندو.

4

ِ
تون پاڻ ِ
شيء جي مثل نه
الء ڪو به نقش نه ٺاهيندين ،يا ڪنهن به
ِ
جانء ،جيڪا مٿي آسمان ۾ آهي ،يا جيڪا زمين هيٺان آهي ،يا جيڪا
بڻ
يء ۾ آهي.
زمين جي هيٺان پاڻ َ

5

تون پنهنجو پاڻ کي انهن جي اڳيان نه جهڪ ِ
اء ۽ نه ئي انهن جي خدمت
ُ
پيء ڏاڏن جي
ڪر :ڇو ته مان رب تنهنجو خدا هڪ غيرتمند خدا آهيان،
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جيمس بائبل مان صحيفايسي پهاڙن ۽ مسيحي سائنس جي درسي ڪتاب  ،سائنس ۽ هيلٿ ِود بڪ
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اريء کي ٻارن جي ٽين ۽ چوٿين پيڙهي تائين ڏسان ٿو جيڪي مون
بدڪ
َ
کان نفرت ڪن ٿا.
6

۽ انھن مان ھزارين تي رحم ڪريان ٿو جيڪي مون سان پيار ڪن ٿا ،۽
منھنجي حڪمن تي عمل ڪن ٿا.

سبق جو خطبو
بائبل
استثنا 14 ،7 ،6 ،3-1 : 28

.1
1

سنجيدگيء
۽ ائين ٿيندو ،جيڪڏھن تون خداوند پنھنجي خدا جي آواز کي
َ
سان ٻڌندين ،۽ سندس سڀني حڪمن تي عمل ڪندين ،جيڪي اڄ ٌ
آء تو
کي ڏيان ٿو ،ته خداوند تنھنجو خدا تو کي دنيا جي سڀني قومن کان
مٿاھين مقام تي رکي .ڌرتي:

2

۽ اھي سڀ نعمتون تو تي اينديون ،۽ تو کي پھچنديون ،جيڪڏھن تون
پنھنجي خدا جي خدا جي آواز کي ٻڌندين.

3

برڪت آهي تون شهر ۾ ،۽ برڪت وارو آهين تون ميدان ۾.

6

تون برڪت وارو آهين جڏهن تون اندر ايندين ،۽ تون برڪت وارو هوندو
جڏهن تون ٻاهر ويندين.

7

خداوند اوھان جا دشمن جيڪي اوھان جي خالف اٿي کڙا ٿين ٿا تنھن کي
اوھان جي منھن تي ڌڪ هڻندو :اھي اوھان جي خالف ھڪڙي رستي سان
نڪرندا ،۽ اوھان کان اڳ ست طريقن سان ڀڄندا.

14

ِ
جانء جن جو ٌ
آء اڄ تو کي
۽ تون انھن مان ڪنھن بہ ڳالھہ کان پاسو نہ ڪ
حڪم ڏيان ٿو ،ساڄي ھٿ ڏانھن يا کاٻي پاسي ،ٻين ديوين جي پوڄا ڪرڻ
ِ
الء انھن جي پٺيان وڃڻ.
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صفحو 3

يسعياه ( 19 :8جي طرف)1 :
19

.3

۽ جڏھن اھي اوھان کي چوندا ،انھن ڏانھن ڳولھيو جيڪ ي واقف روح آھن،
۽ جادوگرن ڏانھن جيڪي جھڪندا آھن ،۽ اھو گوڙ ڪندا آھن ،ڇا ھڪڙو
ماڻھو پنھنجي خدا ڏانھن ڳولڻ نه گھرجي؟
 1سموئيل ( 13-11 ،8-3 :28جي طرف( 14 ،):۽ ساؤل) ( 18 -جي طرف)1 :

3

ھاڻي سموئيل مري چڪو ھو ،۽ سڀني بني اسرائيلن مٿس ماتم ڪيو ،۽
کيس رام ۾ دفن ڪيو ،جيتوڻي w wڪ پنھنجي شھر ۾ .۽ شائول انھن کي ٻاھر
ڪڍي ڇڏيو ھو جيڪي واقف روح ھئا ،۽ جادوگر ،ملڪ مان.

4

۽ فلستين پاڻ کي گڏ ڪيو ،۽ آيو ۽ شونيم ۾ گھيرو ڪيو ،۽ شائول سڀني
بني اسرائيلن کي گڏ ڪwيو ،۽ اھي گلبوا ۾ گھيرو ڪيو.

5

۽ جڏھن شائول فلستين جي لشڪر کي ڏٺو ،اھو ڊڄي ويو ،۽ سندس دل
ڏاڍي ڏڪڻ لڳي.

6

۽ جڏھن شائول خداوند کان پڇيو تہ خداوند کيس جواب نہ ڏنو ،نڪي
خوابن سان ،نڪي اريم ،نڪي نبين جي طرفان.

7

تڏھن شائول پنھنجن نوڪرن کي چيو تہ ”مون کي اھڙي عورت ڳولھيو
جنھن ۾ ھڪڙو سڃاتل روح ھجي ،تہ جيئن ٌ
آء ان وٽ وڃان ۽ کانئس
ال َل ُه َل ُهِّ ،ني َأ ْن ُدورَ مِ َن ْ
پڇانَ .ف َق َ
ين.
المُ ْستَقِ َ
ِإ

8

۽ شائول پنھنجو ويس بداليو ،۽ ٻيا ڪپڙا پھريائين ،۽ ھو ويو ،۽ ٻه ماڻھو
ساڻس گڏ ھئا ،۽ اھي رات جو عورت وٽ آيا ،۽ ھن چيو" ،مون کي دعا آھي،
مون کي ھڪڙي واقف روح سان خدا ڏي ،۽ مون کي وٺي اچي .مٿي ،جنهن
کي مان توهان جو نالو ڏيندس.

11

ِ
پوء ان عورت چيو ،مان تو وٽ ڪير آڻيندس؟ ۽ هن چيو ته ،مون کي
سموئيل آڻيو.
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صفحو 4

12

انھيء
انھيء عورت سموئيل کي ڏٺو ،تڏھن وڏي واڪي رڙ ڪئي ۽
جڏھن
َ
َ
عورت شائول کي چيو تہ ”تو مون کي ڇو ٺڳيو؟ ڇو ته تون شائول آهين.

13

۽ بادشاھہ ھن کي چيو تہ ”ڊڄ نه ڪر.

14

۽ شائول سمجھي ورتو ته اھو سموئيل آھي ،۽ ھو پنھنجي منھن سان زمين
ڏانھن جھڪيو ۽ پاڻ کي سجدو ڪيو.

15

۽ سموئيل شائول کي چيو ته ،تو مون کي ڇو پريشان ڪيو ،مون کي کڻڻ
الء؟ شائول وراڻيو تہ ”مان ڏاڍو پريشان آھيان .ڇ ِ
االءجو فلستين مون سان
وڙھندا آھن ،۽ خدا مون کان جدا ٿي ويو آھي ،۽ مون کي وڌيڪ جواب نه
ڏيندو ،نڪي نبين ۽ نڪي خوابن جي ،تنھنڪري مون توکي سڏيو آھي ،ته
تون مون کي ٻڌائين ته مان ڇا ڪندس.

16

پوء تون مون کان ڇو ٿو پڇين ،ڇ ِ
ِ
ِ
االءجو خداوند
پوء سموئيل چيو تہ
توکان جدا ٿي ويو آھي ۽ تنھنجو دشمن ٿي پيو آھيان؟

17

۽ خداوند ھن سان ڪ يو آھي ،جيئن ھن مون سان ڳالھايو آھي ،ڇ ِ
االءجو
خداوند بادشاھت تنھنجي ھٿ مان کسي ورتي آھي ،۽ تنھنجي پاڙيسري
کي ڏني آھي ،حتي دائود کي.

18

ڇ ِ
االءجو تو رب جو آواز نہ مڃيو،
لوقا ( 14 :4روح جي طرف)

.4
14

.5

۽ يسوع روح جي طاقت ۾ واپس آيو ...
لوقا ( 27 :8۽)صرف ( 27 ،اتي) 35 -

27

۽ شهر کان ٻاهر هڪ شخص هن سان مليو ،جنهن کي ڪافي وقت کان
شيطان هئا ،۽ نه ڪwپڙا پائي رهيا هئا ،نه ڪنهن گهر ۾ ،پر قبرن ۾.

28

عيسي کي ڏٺو ،تڏھن رڙ ڪري سندس اڳيان ڪري پيو ۽ وڏي
جڏھن ھن
ٰ
عيسي ،اي خدا جا فرزند ،مون کي تو سان ڇا
واڪي چوڻ لڳو تہ ”اي
ٰ
واسطو؟ مان توکي عرض ڪريان ٿو ،مون کي عذاب نه ڏي.
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29

(ڇاڪاڻ ته هن ناپاڪ روح کي حڪم ڏنو هو ته هو انسان مان ٻاهر نڪري،
ڇاڪاڻته اهو اڪثر ڪ ري هن کي پڪڙيندو هو ،۽ هن کي زنجيرن ۽
زنجيرن ۾ جڪڙيو ويو هو؛ ۽ هو بندن کي ڀڃي ،۽ شيطان کي ريگستان ۾
ڌڪايو ويو).

30

عيسي کانئس پڇيو تہ تنھنجو نالو ڇا آھي؟ ۽ هن چيو ،لشڪر:
تنھن تي
ٰ
ڇاڪاڻته هن ۾ ڪيترائي شيطان داخل ٿيا هئا.

31

۽ انھن کيس منٿ ڪئي تہ ھو انھن کي حڪم نہ ڪري تہ اونھن ۾ ٻاھر
وڃو.

32

اتي جبل تي ڪيترن ئي سوئرن جو ڌڻ چري رھيو ھو ۽ انھن کيس منٿ
ڪwئي تہ ھو کين انھن ۾ گھڙڻ ِ
الء اجازت ڏئي .۽ هن انهن کي برداشت
ڪ يو.

33

ِ
ھوء مان نڪري سوئرن ۾ گھڙي ويا ،۽ اھو ڌڻ ڏاڍي زور سان
پوء ڀوت ماڻ َ
ڊوڙي ھيٺ لھي ويو ،۽ دٻجي ويو.

34

جڏھن انھن کي کارائڻ وارن ڏٺو تہ اھو ڇا ٿيو آھي ،تڏھن ڀڄي ويا ۽ وڃي
شھر ۽ ملڪ ۾ اھا ڳالھہ ڪيائون.

35

پوء اھي ڏسڻ ِ
ِ
عيسي وٽ آيو ۽ ڏٺائين تہ
الء ٻاھر ويا ته ڇا ٿيو آھي .۽
ٰ
عيسي جي پيرن وٽ
ھوء کي ،جنھن مان ڀوت نڪري ويا ھئا ،سو
انھيء ماڻ َ
َ
ٰ
ويٺو آھي ،ڪپڙا ڍڪيل ۽ ساڄي دماغ ۾.

.6

یوحنا 12 :8
12

.7

صفحو 5

ِ
عيسي انھن سان وري ڳالھايو تہ ٌ
آء دنيا جي روشني آھيان :جيڪو
پوء
ٰ
زندگيء جي
انھيء کي
منھنجي پٺwwwwwيان ھلندو سو اوندھہ ۾ نہ ھلندو ،پر
َ
َ
روشني ملندي.
لوقا 8 :21
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8

.8

14

صفحو 6

َو َق َ
ال :خبردار ٿجو ته ٺڳيو نه ،ڇ ِ
االءجو گھڻا منھنجي نالي تي ايندا ،چوندا
تہ ٌ
آء مسيح آھيان .۽ وقت ويجھو اچي ٿو ،تنھنڪري انھن جي پٺيان نه
وڃو.
یوحنا ( 28 ،27 ،14 :10۽ اهي)
مان سٺو ريڍار آهيان ،۽ منهنجي رڍن کي ڄاڻان ٿو ،۽ مون کان واقف
آهيان.

27

منھنجون رڍون منھنجو آواز ٻڌن ٿيون ،۽ ٌ
آء انھن کي سڃاڻان ٿو ،۽ اھي
منھنجي پٺيان آھن.

28

 ...۽ اھي ڪڏھن به فنا نه ٿيندا ،نه ئي ڪو ماڻwھو انھن کي منھنجي ھٿ مان
ڪڍندو.

سائنس ۽ صحت
( 5-8 : 497 .1اسان)
اسان هڪ عظيم ۽ المحدود خدا کي مڃون ٿا ۽ ان جي عبادت ڪريون ٿا .اسان
هن جي پٽ کي تسليم ڪ ريون ٿا ،هڪ مسيح؛ پاڪ روح يا خدائي راحت ڏيندڙ؛
۽ انسان خدا جي شڪل ۽ صورت ۾.
21-23 : 183 .2
خدائي دماغ صحيح طور تي انسان جي پوري فرمانبرداري ،پيار ۽ طاقت جو
مطالبو ڪري ٿو .ڪنهن به گهٽ وفاداري ِ
الء ڪ و به بندوبست نه ڪيو ويو
آهي.
17-20 :7 .3
خدا جي جهالت هاڻ ي ايمان ِ
الء قدم نه آهي .فرمانبرداري جي واحد ضمانت
هن جي حق جو خوف آهي جنهن کي صحيح ڄاڻڻ ِ
الء دائمي زندگي آهي.
16-22 :239 .4
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صفحو 7

اسان جي ترقي کي يقيني بڻائڻ الء ،اسان کي سکڻ گهرجي ته اسان جا پيارا
ڪٿي رکيل آهن ۽ جن کي اسين تسليم ڪ ريون ٿا ۽ خدا جي فرمانبرداري
ڪريون ٿا .جيڪڏهن خدائي محبت اسان جي ويجهو ،پياري ۽ وڌي ڪ حقيقي
ٿي رهي آهي ،معاملو پوء روح جي حوالي ڪري رهيو آهي .اهي شيون جيڪي
اسان جي تعاقب ڪريون ٿا ۽ روح جيڪو اسان ظاهر ڪريون ٿا اهو اسان جي
نقطه نظر کي ظاهر ڪري ٿو ،۽ ڏيکاري ٿو ته اسان ڇا کٽي رهيا آهيون.
17-19 ،13-16 :25 .5
زندگيء جو رستو ڏيکاريو ڏيکاريو ،ته جيئن اسان سمجهي سگهون ته
يسوع
َ
هي خدائي اصول ڪيئن بيمار کي شفا ڏيندو آهي ،غلطي کي ختم ڪري ٿو ،۽
موت تي فتح حاصل ڪري ٿو … .خدا جي فرمانبرداري ڪندي ،هن روحاني
طور تي ٻين سڀني کان وڌيڪ اصولن جو مظاهرو ڪيو.
14-21 :410 .6
خدا تي اسان جي ايمان جي هر آزمائش اسان کي مضبوط ڪري ٿي .وڌي ڪ
ڏکيو لڳي ٿو مادي حالت کي روح جي ذريعي قابو ڪيو وڃي ،اسان جي
ايمان کي مضبوط ڪرڻ گهرجي ۽ اسان جي پيار کي صاف ڪرڻ گهرجي.
رسول جان چوي ٿو" :محبت ۾ ڪو به خوف نه آهي ،پر مڪمل محبت خوف
کي ختم ڪري ٿو  ....جيڪو ڊڄي ٿو اهو پيار ۾ مڪمل نه ڪيو ويو آهي".
هتي مسيحي سائنس جو هڪ واضح ۽ متاثر ٿيل اعالن آهي.
( 30-32 : 102 .7جي طرف)،
انسان کي سکڻ گهرجي ته برائي طاقت نه آهي .ان جي نام نهاد استبداد آهي ،پر
اريء جو مرحلو آهي .عيسائي سائنس برائي جي بادشاهي کي ختم ڪري
بيڪ
َ
ٿو،
( 18-23 :103 .8جي طرف 2-29 ،)2
جيئن ته ڪرسچن سائنس ۾ نالو ڏنو ويو آهي ،جانورن جي مقناطيسي يا
هیپنوتیزم غلطي ،يا فاني دماغ الء مخصوص اصطالح آهي .اهو غلط عقيدو
آهي ته ذهن معاملي ۾ آهي ،۽ برائي ۽ سٺو آهي .اهو برائي جيترو حقيقي آهي
جيترو سٺو ۽ وڌيڪ طاقتور .هن عقيدي ۾ سچائي جي هڪ به ڪيفيت نه آهي.
اهو يا ته جاهل آهي يا خراب.

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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حقيقت ۾ ڪو به فاني ذهن ناهي ،۽ نتيجي ۾ فاني سوچ ۽ قوت جي ڪا به
منتقلي ناهي .زندگي ۽ وجود خدا جا آهن .ڪرسچن سائنس ۾ ،انسان ڪو به
نقصان نه ٿو ڪري سگهي ،ڇاڪاڻ ته سائنسي سوچون سچا خيال آهن ،خدا کان
انسان ڏانهن منتقل ٿيڻ.
20-30 :151 .9
حقيقي انسان جو هر ڪم االئي دماغ جي ذريعي سنڀاليو ويندو آهي .انساني
دماغ کي مارڻ يا عالج ڪرڻ جي ڪا طاقت نه آهي ،۽ اهو خدا جي انسان تي
ڪو به ڪنٽرول ناهي .خدائي دماغ جنهن انسان کي ٺاهيو آهي ،اهو پنهنجي
شڪل ۽ صورت کي برقرار رکي ٿو .انساني ذهن خدا جي مخالف آهي ۽ ان
کي ختم ڪرڻ گهرجي ،جيئن سينٽ پال اعالن ڪري ٿو .اهو سڀ ڪجهه
حقيقت ۾ موجود آهي خدائي دماغ ۽ ان جو خيال ،۽ هن دماغ ۾ سڄو وجود
هموار ۽ ابدي ملي ٿو .سڌو ۽ تنگ طريقو اهو آهي ته هن حقيقت کي ڏسو ۽
ان کي تسليم ڪيو ،هن طاقت کي حاصل ڪيو ،۽ سچ جي رهنمائي جي
پيروي ڪريو.
.10

26-31 :101

جيڪڏهن جانورن جي مقناطيسيت بيماري کي گھٽائڻيا عالج ڪرڻ لڳي ٿ ي،
ته هي ظاهر گمراهه ڪندڙ آهي ،ڇاڪ اڻ ته غلطي غلطي جي اثرات کي ختم نٿو
ڪري سگهي .غلطي جي تحت تڪليف آرام کان بهتر آهي .ڪنهن به صورت ۾
حيواني مقناطيس جو اثر نه آهي ،جنهن کي تازو هیپنوتیزم سڏيو ويو آهي،
ِ
سواء وهم جي اثر کان .ان مان نڪتل ڪو به بظاهر فائدو باطني جادو ۾ ڪنهن
جي ايمان جي متناسب آهي.
.11

16-23 ،1-8 :102

جانورن جي مقناطيس جو ڪو به سائنسي بنياد نه آهي ،ڇاڪ اڻ ته خدا
سڀني کي سنڀاليندو آهي جيڪو حقيقي ،هم آهنگ ۽ ابدي آهي ،۽ هن جي
طاقت نه جانور آهي ۽ نه انسان .ان جو بنياد هڪ عقيدو آهي ۽ اهو عقيدو
جانور ،سائنس ۾ حيواني مقناطيس ،ميميرزم  ،يا هیپنوتیزم هڪ نفي آهي،
جنهن ۾ نه عقل ،طاقت ۽ نه حقيقت آهي ،۽ ان لحاظ کان اهو نام نهاد فاني
ذهن جو هڪ غير حقيقي تصور آهي.
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جانورن جي مقناطيسي جا نرم روپ غائب ٿي رهيا آهن ،۽ ان جي جارحتي
خاصيتون سامهون اچي رهيا آهن .ڏوهن جا ڪڪر ،فاني سوچن جي اونداهي
دڳن ۾ لڪيل آهن ،هر ڪالڪ جالن کي وڌيڪ پيچيده ۽ نفيس بنائي رهيا آهن.
جانورن جي مقناطيسيت جا موجوده طريقا اهڙا ڳجها آهن جو اهي عمر کي
حسيء ۾ ڦاسائي ڇڏيندا آهن ۽ ان موضوع تي انتهائي بي حسي پيدا
بي
َ
ڪندا آهن ،جنهن کي مجرم چاهي ٿو.
.12

9-14 :288

وهم ۽ سمجهه ڪڏهن به گڏ نه ٿي سگهي .جڏهن ڪرسچن سائنس جا حتمي
جسماني ۽ اخالقي اثر مڪمل طور تي پڪڙيا ويندا ،سچ ۽ غلطي جي وچ ۾
تڪرار ،سمجھ ۽ عقيدو ،سائنس ۽ مادي احساس ،جيڪ و نبين پاران پيش
ڪ يو ويو ۽ عيسى طرفان افتتاح ڪ يو ويو ،ختم ٿي ويندو ،۽ روحاني همراه
راڄ ڪندو.
.13

6-14 :569

صحيفو" ،تون ٿورن شين تي وفادار آهين ،مان توکي ڪيترن ئي تي حڪمران
ڪندس "،لفظي طور تي پورو ٿ يو ،جڏهن اسان سچ جي باالدستي کان
واقف آهيون ،جنهن جي ذريعي غلطي جي ڪابه شيء نظر نه ايندي آهي؛ ۽
اسان ڄاڻون ٿا ته غلطي جي ڪجھ به نه آهي ان جي برائي جي تناسب ۾ .هو
جيڪو مسيح جي پوشاڪ جي هيم کي ڇڪي ٿو ۽ پنهنجي فاني عقيدن،
حيوانيت ۽ نفرت تي مالڪي ڪري ٿو ،شفا جي ثبوت ۾ خوش ٿئي ٿو - ،هڪ
مٺي ۽ يقيني معنى ۾ ته خدا پيار آهي.
.14

24-30 : 568

ھڪڙي ھڪڙي گناھ تي فتح الء ،اسين شڪرانو ڏيون ٿا ۽ لشڪر جي رب کي
ساراھيو ٿا .اسان سڀني گناهن تي زبردست فتح بابت ڇا چوندا؟ هڪ بلند آواز
وارو گيت ،اڳي کان به وڌيڪ مٺو آسمان تي پهچي چڪو آهي ،هاڻي وڌي ڪ
صاف ۽ مسيح جي عظيم دل جي ويجهو آهي .ڇو ته الزام ڏيڻ وارو اتي نه آهي،
۽ محبت هن جي ابتدائي ۽ دائمي دٻاء کي موڪلي ٿو.
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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
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.
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چرچ دستياب  ،آرٽيڪل ، 8
سيڪشن 6
_____________________
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