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صفحو 1

آچر ،نومبر.2021 ، 7
مضمون — آدم ۽ گنهگار انسان
گولڊن جو متن :افسيون 14 :5

"اٿو جيڪو ننڊ ۾ آھي  ،۽ مئلن مان جيئرو آھي  ،۽ مسيح توھان کي روشني
ڏيندو".

جوابدار پڙهڻ:

يسعياه 10 ، 9 ، 2 ، 1 :52
يسعياه 17 :54
زبور 15 :17

1

جا  ،جا؛ پنھنجي طاقت تي رک  ،اي صيون؛ پنھنجا خوبصورت ڪپڙا پھري ،
اي يروشلم  ،پاڪ شھر.

2

يء مان ڪيو اٿي  ،۽ وي و  ،اي يروشلم :پنھنجو پاڻ کي
پنھنجو پاڻ کي مٽ َ
يء.
پنھنجي
چيء جي پٽن مان ڏ  ،اي صيون جي قيد ٿيل َ
َ

9

خوشيء ۾ ا ،تي و و  ،گڏجي ايو  ،يروشلم جي جايون ضايع ڪريو :اڪاڻ
َ
تہ خداوند پنھنجي قوم کي تسلي ڏني آھي  ،ھن يروشلم کي ڏايو آھي.

10

خداوند پنھنجي پاڪ ھٿ کي س ني قومن جي نظر ۾ ننگو ڪري ڏيو آھي.
۽ زمين جا س ئي ڪنارا اسان جي خدا جي نجات کي ڏسندا.

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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17

ھي ورثو آھي خداوند جي انھن جو  ،۽ انھن جي صداقت مون مان آھي ،
خداوند فرمائي ٿو.

15

جيئن ته منهنجي ِ
الء  ،مان تنهنجو چهرو ڏسي ويندس صداقت ۾ :مان
مطمئن ٿيندس  ،جڏهن مان جاندس  ،تنهنجي مثال سان.

سبق جو خطبو
بائبل
پيدائش ( 28-26 ، 1 :1جي طرف )1

.1
1

شروع ۾ خدا آسمان ۽ زمين کي بڻايو.

26

۽ خدا چيو  ،اچو ته انسان کي پنھنجي شڪل ۾ بڻايون  ،پنھنجي مثال کان
ِ
پوء :۽ انھن کي سمنڊ جي م ين  ،۽ ھوا جي پکي  ،۽ ورن  ،۽ س ي زمين تي
ِ
شيء جيڪا زمين تي
 ،۽ ھر ھڪ تي حڪومت ڪرڻ گھرجي .چرندڙ
چرندي آھي.

27

ھوء کي پنھنجي شڪل ۾ بڻايو  ،خدا جي تصوير ۾ اھو
تنھنڪري خدا ماڻ َ
کيس بڻايو مرد ۽ عورت ان کي پيدا ڪيو.

28

۽ خدا انھن کي برڪ ت ڏني ،
پيدائش ( 21 ، 8-6 ، 1 :2جي طرف):

.2
1

يء طرح آسمان ۽ زمين ختم ٿي ويا  ،۽ انھن جا س لشڪر.
اھڙ َ

6

پر اتي زمين مان ھڪڙو ج نڪري ويو  ،۽ زمين جي س ي منھن کي پاڻي
ڏنو.

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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يء مان  ،۽ ڪيو ان جي ناسن ۾
۽ خداوند خدا اھيو انسان کي زمين جي مٽ َ
زندگيء جو سانس .۽ انسان هڪ جيئرو روح بڻجي ويو.
َ

8

انھيء
۽ خداوند خدا ھڪڙو باغ ا رندي طرف عدن ۾ پوکيو .۽ اتي ھن
َ
ھوء کي رکيو جنھن کي ھن اھيو ھو.
ماڻ َ

21

۽ خداوند خدا آدم کي گہری ننڊ ڏني  ،۽ اھو سمھي پيو:

.3

.4

صفحو 3

پیدایش 10 ، 9 :3
9

۽ خداوند خدا آدم کي سڏيو  ،۽ کانئس پ ،يو ته تون ڪٿي آهين؟

10

۽ هن چيو  ،مون تنهنجو آواز باغ ۾ و  ،۽ مان ڊ ي ويس  ،و ته مان ننگو
هوس .۽ مون پاڻ کي لڪايو.

1

.5

پیدایش 1 :4
۽ آدم پنھنجي زال حوا کي ساتو ۽ هوء حاملہ ٿي  ،۽ ڪائن کي جنم ڏنو  ،۽
چيو  ،مون کي خداوند کان هڪ انسان مليو آهي.
ایوب ( 6 ، 1 :14جي طرف )1

1

مرد جيڪو عورت مان ائو آھي اھو ٿورن ڏينھن جو آھي  ،۽ مصيبتن سان
ريل.

6

هن کان ري ،
لوقا ( 1 :4يسوع) (جي طرف ( 21 ، 19-16 ، )1هي)

.6
1

يسوع پاڪ روح سان ريل آھي اردن کان موٽي آيو ،

16

۽ ھو ناصرت ۾ آيو  ،جتي کيس پاليو ويو ھو :۽  ،جيئن سندس رواج ھو ،
اھو سبت جي ڏ ينھن عبادت خاني ۾ ويو  ،۽ پڙھڻ ِ
الء اٿي بيو.

17

نبيء جو ڪتاب ڏنو ويو .۽ جڏھن ھن ڪ تاب کوليو ،
عيسي
انھيء کي
۽
َ
َ
ٰ
ُ
ِ
جاء ملي جتي اھو لکيل ھو ،
ھن کي اھا
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ِ
االءجو ھن مون کي مسح ڪيو آھي ته
خداوند جو روح مون تي آھي ،
جيئن مسڪينن کي خوشخبري ايان .ھن مون کي موڪليو آھي ته ٽٽل
دلين کي شفا ڏيان  ،قيدين کي وٽڪاري جي تبليغ ڪريان  ،۽ ان ن کي
اکيون بحال ڪريان  ،انھن کي آزاد ڪريان جيڪي ٽيل آھن ،

19

تبليغ ڪ رڻ ِ
الء رب جي قابل قبول سال.

21

ا آھي اھو لکت جيڪو توھان جي ڪنن ۾ پورو ٿيو.

.7

صفحو 4

یوحنا 7-1 :3
1

اتي ھڪڙو فريسي ماڻھو ھو  ،جنھن جو نالو نڪوديمس ھو  ،جيڪو
يھودين جو حاڪم ھو:

2

عيسي وٽ آيو  ،۽ کيس چيائين تہ ”استاد  ،اسان اڻ ون ٿا
سا يو ئي رات جو
ٰ
ِ
االء جو ڪو ماڻھو اھو معجزو نٿو
تہ تون استاد آھين خدا جي طرفان:
ِ
سواء ان جي جو خدا ان سان گڏ
ڪري سگھي جيڪو تون ڪرين ٿو ،
ھجي.

3

عيسي وراڻيو ۽ کيس چيو تہ ”بيشڪ  ،آء ،تو کي سچ ٿو چوان ،
ٰ
جيستائين ھڪڙو ماڻھو يهر پيدا نہ ٿئي  ،اھو خدا جي بادشاھت کي نہ ٿو
ڏسي سگھي.

4

نيڪديمس کيس چيو تہ ”ماڻھو ڪيئن پيدا ٿي سگھي ٿو جڏھن اھو
پوڙھو آھي؟ ا ھو يو يرو داخل ڪري سگھي ٿو پنھنجي ُ
ماء جي پيٽ ۾  ،۽
پيدا ٿئي؟

5

عيسي وراڻ| |يو تہ ”بيشڪ  ،آء ،تو کي ايان ٿو  ،جيستائين ھڪڙو ماڻھو
ٰ
پاڻي ۽ روح مان پيدا نہ ٿئي  ،اھو خدا جي بادشاھت ۾ داخل نٿو ٿي
سگھي.

6

جيڪو گوشت مان ائو آھي اھو گوشت آھي .۽ جيڪو روح مان پيدا ٿيو
آھي سو روح آھي.

7

تعجب نه ٿيو جو مون توکي چيو ته  ،توکي يهر جنم وڻو پوندو.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ جيمس
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صفحو 5

افسسیان ( 17 :4جي طرف ( 22 ، )1الئڻ) ( 24 ، 23 ،الئڻ)
ان ڪري مان چوان ٿو ،

22

ا وڻي گفتگو جي باري ۾ ڏي ڏيو پوڙھو ماڻھو  ،جيڪو وڪي جي خواھشن
موجب خراب آھي.

23

۽ تجديد ڪيو و ي پنھنجي دماغ جي روح ۾

24

ِ
پوء پيدا ڪيو ويو آھي صداقت
 ...نئين انسان تي وجھو  ،جيڪو خدا کان
۽ سچائي ۾.
 1کورنتیانو 51-47 ، 45 :15

.9
45

۽ ائين لکيل آھي ته  ،پھريون ماڻھو آدم بڻايو ويو ھڪڙو جيئرو روح آخري
آدم اھيو ويو ھڪڙو تيز روح.

47

پھريون ماڻھو زمين جو آھي  ،زميني :يو ماڻ|ھو خداوند آھي آسمان مان.

48

جيئن ته زميندار آھن  ،اھڙا اھي آھن جيڪي زميني آھن :۽ جيئن آسماني
آھي  ،اھي اھي آھن جيڪي آسماني آھن.

49

رتيء جو عڪس  ،اسان به کڻنداسين آسماني
۽ جيئن اسان پيدا ڪ يو آھي
َ
تصوير.

50

ھاڻي مان ھي چوان ٿو  ،ائرو  ،اھو گوشت ۽ رت خدا جي بادشاھت جا
وارث نٿا ٿي سگھن .نه ئي بدعنواني وراثت ۾ آئي آهي.

51

ڏس  ،مان توکي ايان ٿ و ھڪڙو اسرار اسان س ننڊ نه ڪنداسين  ،پر
اسان س تبديل ٿي وينداسين ،

.10
11

رومیان ( 11 :13هاڻي) 14-
 ...ھاڻي اھو وقت آھي ننڊ مان جاڻ جو :ھاڻ|ي اسان جي نجات ويجھي آھي
انھيء کان و يڪ جڏھن اسان ايمان آندو.
َ
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12

رات تمام گھڻي گذري وئي آھي  ،ڏينھن ويجھو آھي :تنھنڪري اچو ته اسان
روشنيء جا ھٿيار اھيون.
کي اونداھين جا ڪم ڏي ڏيون  ،۽ اچو ته
َ

13

ايمانداريء سان ھلون  ،جيئن ڏينھن ۾؛ نه فسادن ۽ نشي ۾  ،نه
اچو ته
َ
بيوسيء ۾  ،نه جھيڙي ۾ ۽ حسد ۾.
ڪمري ۾ ۽
َ

14

عيسي مسيح تي روسو رکو  ،۽ گوشت جو انتظام نہ
پر اوھين خداوند
ٰ
انھيء جي خواھشن کي پورو ڪرڻ ِ
الء.
ڪريو ،
َ

.11

 1یوحنا 3 ، 2 :3

2

محبوب  ،ھاڻي اسان آھيون خدا جا فرزند  ،۽ ا ا تائين ظاھر نه ٿيو آھي ته
اسان ا ھونداسين :پر اسان اڻ| |ون ٿا ته  ،جڏھن اھو ظاھر ٿيندو  ،اسان ان
جھڙا ٿينداسين .اڪاڻ ته اسان کيس ڏسنداسين جيئن ھو آھي.

3

۽ ھر ماڻھو جيڪو ھن ۾ اميد رکي ٿو پاڻ کي پاڪ ڪري ٿو  ،ايستائين جو
اھو پاڪ آھي.

سائنس ۽ صحت
6-11 :259 .1
خدائي سائنس ۾  ،انسان خدا جي حقيقي تصوير آهي .خدائي فطرت جو بهترين
اظهار مسيح عيسى ۾ ڪيو ويو  ،جنھن ماڻھن تي ا الئي ڏيو خدا جو سچو
عڪس ۽ انھن جي زندگين کي بلند ڪيو انھن جي ناقص سوچن جي ماڊرن
جي  ،اجازت ڏيندي -،اھي خيال جيڪي انسان کي پيش ڪن ٿا بيمار  ،بيمار ،
گناھگار ۽ مرندڙ.
28-31 :282 .2
جيڪو به انسان جي زوال جي نشاندهي ڪ ري ٿو يا خدا جي سامهون يا خدا
جي غير موجودگي  ،اهو آدم جو خواب آهي  ،جيڪو نه دماغ آهي ۽ نه انسان ،
ُ
پيء جو ار ناهي.
و ته اهو
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21-27 :580 .3
فھميء جو ته زندگي دائمي نه آھي  ،پر شروعات
نالو آدم ظاھر ڪري ٿو غلط
َ
۽ پ اڙي آھي ته المحدود محدود ۾ داخل ٿئي ٿو  ،اها عقل غير عقل ۾ داخل
ٿئي ٿي  ،۽ اهو روح مادي معنى ۾ رهندو آهي .اھو الفاني دماغ نتيجن ۾  ،۽
معاملو فاني دماغ ۾؛ اھو ته ھڪڙو خدا ۽ خالق ان ۾ داخل ٿيو جيڪو ھن
ِ
پوء غائب ٿي ويو مادي جي الحاد ۾.
پيدا ڪيو  ،۽
26-13 ، 14-16 :307 .4
ھن غلطي پاڻ کي غلط ثابت ڪيو آھي .ان جي زندگي ملي ٿي زندگي نه  ،پر ر و
هڪ عارضي  ،غلط وجود جو وجود جيڪو موت تي ختم ٿئي ٿو.
انسان کي مادي بنيادن مان نه بڻايو ويو آھي  ،۽ نه ئي مادي قانونن جي پيروي
ڪ رڻ جو حڪ م ڏنو ويو آھي جيڪو روح ڪڏھن به نه بڻايو آھي .هن جو صوبو
اعلي قانون ۾.
روحاني قانونن ۾ آهي  ،ذهن جي
ٰ
غلطي جي خوفناڪ دين  ،ڪاراٽ ۽ انتشار جي مٿان  ،سچ جو آواز ا ا تائين
سڏي ٿو” :آدم  ،تون ڪٿي آھين؟ شعور  ،تون ڪٿي آھين؟ تون جيئري ايمان ۾
آهين ته آهي ۽ ٿي سگهي ٿو پر هڪ خدا  ،۽ سندس حڪم کي ميندي؟
جيستائين اهو سبق سکيو و ي ته خدا ئي آهي دماغ تي ضابطو رکندڙ انسان ،
فاني عقيدو ڊ ندو جيئن اهو شروع ۾ هو  ،۽ مطالبي کان لڪائيندو ” ،تون ڪٿي
آهين؟ ھي خوفناڪ مطالبو ” ،آدم  ،تون ڪٿي آھين؟ سر  ،دل  ،معدي  ،رت ،
اعصاب  ،وغيره جي داخال سان ملي ٿو” :لو  ،ھتي آھيان  ،جسم ۾ خوشي ۽
زندگي ولي رھيو آھي  ،پر ر و ھڪڙو دوکو ولي رھيو آھي  ،ڪوڙن دعوائن جو
ميالپ  ،غلط خوشي ، .درد  ،گناھ  ،بيماري ۽ موت" .
( 6-11 :250 .5جي طرف 25-22 ، ) 2
فاني وجود هڪ خواب آهي فاني وجود جي ڪا حقيقي وجود نه آھي  ،پر
چوي ٿو ”اھو مان آھيان .روح اھو انا آھي جيڪو ڪڏھن به خواب نٿو ڏسي ،
پر سمجھي ٿو س شيون جيڪو ڪڏهن به غلط نٿو ٿئي  ،۽ ڪڏهن باشعور
آهي جيڪو ڪڏهن به نٿو مي  ،پر اڻي ٿو جيڪو نه مي ٿو ۽ نه ئي ڪڏهن
مري ٿو .روحاني ماڻھو ھن انا جي مثال آھي.

هن جو بائبل سبق پلين فيلڊ ڪرسچن سائنس چرچ  ،آزاد طرفان تيار ڪيو ويو هو .اهو ڪنگ
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ھاڻي مان پ ان ٿو  ،ا ويڪ ڪا حقيقت آھي جا ندڙ خواب ۾ فاني وجود جي
ننڊ واري خواب جي يٽ ۾؟ اتي نه ٿو ٿي سگھي  ،و ته جيڪو به ظاهر ٿئي ٿو
هڪ فاني انسان آهي هڪ فاني خواب.
29-30 :305 .6
اهي فاني خواب آهن انساني اصل جا  ،نه خدائي.
1-17 :546 .7
ڪوڙو عقيدو ته روح ھاڻي مادي ۾ ڏي ويو آھي  ،مستقبل جي ڪ نھن وقت
ان مان ڏڻو آھي  - ،اھو عقيدو اڪيلو ئي فاني آھي .روح  ،خدا  ،ڪڏهن به
مندو ناهي  ،پر آهي ”سا يو ڪالهه  ،۽ ا  ،۽ هميشه ِ
الء .جيڪڏھن دماغ ،
خدا  ،غلطي پيدا ڪري ٿو  ،اھو نقص الزمي طور تي خدائي دماغ ۾ موجود
غلطيء جو مفروضو ديوتا جي تڪميل کي رد ڪري ڏيندو.
ھوندو  ،۽ اھو
َ
ا ڪ رسچن سائنس متضاد آهي؟ ا تخليق جو خدائي اصول غلط آھي؟ ا خدا
وٽ ڪا سائنس نه آھي دماغ کي بيان ڪرڻ جي  ،جڏھن ته معاملو ڪنٽرول
ڪري ٿو اڻ اڻايل انٽيليجنس ذريعي؟ "اتي زمين تان هڪ ج مٿي ٿي ويو".
هي نمائندگي ڪري ٿو غلطي جي شروعات جيئن ته مادي بنياد تي س ي
خيال کان .اھو فرض ڪري ٿو خدا ۽ انسان ظاھر ٿيڻ ِ
الء ر و جسماني
حواسن ذريعي  ،جيتوڻيڪ مادي حواس و ي نٿا سگھن روح يا روحاني خيال.
28-31 ، 22-24 ، 13-19 :552 .8
حياتيء ۾ انسان جو تجربو  ،جيڪو شروع ٿئي ٿو ھڪڙي اوندھ
انسانن جي
َ
انھيء سان ملندو آھي ايوب جو  ،جڏھن ھو چوي ٿو ” ،مرد جيڪو
کان ،
َ
عورت مان ائو آھي اھو ٿورن ڏينھن جو آھي  ،۽ مصيبتن سان ريل .موتين کي
زندگيء جي ھن تصور مان س ني ۾.
الزمي طور تي ظاھر ٿيڻ گھرجي مادي
َ
انھن کي الزمي طور تي پنھنجا خول کولڻ گھرجن عيسائي سائنس سان  ،۽ اھر
۽ مٿي ڏسڻ گھرجن.
ڪنهن مادي ذريعن مان وهندو آهي غم  ،گناهه ۽ موت جو ڪوبه عالج نه  ،ڏائڻ
واري طاقت ِ
الء  ،انهن بيمارين کان جيڪي انهن کي ملن ٿيون  ،نه هڏن ۾ آهي
يء طرح اھو اڻيو ويو آھي ته مادو فاني دماغ جو مظھر
يء ۾ … .اھڙ َ
۽ نه مٽ َ
آھي  ،۽ اھو معاملو ھميشه پنھنجن دعائن کي تسليم ڪري ٿو جڏھن مڪمل ۽
دائمي دماغ سمجھيو وي.
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16-20 :303 .9
خدائي سائنس ان فريب جي پاڙ تي محور وجھي ٿي ته زندگي  ،يا دماغ  ،مادي
جسم ۾ ھيل آھي يا آھي  ،۽ سائنس آخرڪار ان بھرم کي تباھ ڪري ڏيندي س
تباھيء جي ذريعي ۽ سائنس جي شاندار سمجھاڻي ذريعي.
ني غلطين جي خود
َ
زندگي.
.10

16-21 :557

جڏھن فاني دماغ جي گندگي ختم ٿي ويندي  ،لعنت ھٽجي ويندي جيڪا
گمراھيء
چوي ٿي عورت کي ” ،ڏک ۾ تون ار پيدا ڪ ندين .خدائي سائنس
َ
روشنيء سان ري ٿي  ،۽ پردو ک ي ٿي انسان تي
جي ڪڪر کي سچ جي
َ
جيئن ته ڪڏهن پيدا نه ٿيو ۽ نه ئي مرندو  ،پر پنھنجي خالق سان گڏ ھوندو.
.11

2-6 :223

پولس چيو ” ،روح ۾ ھل  ،۽ تون گوشت جي خواھش پوري نه ڪندين .جلد يا
بعد ۾ اسان اڻنداسين ته انسان جي محدود قابليت جا جھنڊا اھيا ويا آھن
انھيء فريب سان ته ھو رھي ٿو جسم جي بدران روح ۾  ،معاملي ۾ روح جي
َ
بدران.
.12

( 4 :230جي) 10-

 ...بيداري هن فاني خواب مان  ،يا وهم  ،آڻيندو اسان کي صحت  ،پاڪائي ۽
امرتا ۾ .ھي جاڻ آھي سدائين ِ
الء مسيح جو اچڻ  ،سچ جو ترقي يافته ظاھر
ھيء وٽڪارو آھي
ٿيڻ  ،جيڪ و غلطيون ڪي ٿو ۽ بيمارن کي شفا ڏئي ٿو.
َ
عيسي پاران
جيڪا خدا جي وسيلي اچي ٿي  ،خدائي اصول  ،پيار  ،جيئن
ٰ
ظاھر ڪيو ويو آھي.
.13

( 4-8 :171جي طرف ) 4

سچائيء جي
مادييت جي روحاني برعڪس کي سمجھڻجي ذريعي  ،مسيح ،
َ
نجيء سان جنت جا
ذريعي به  ،انسان يهر کلي ويندو خدائي سائنس جي ڪ
َ
دروازا جيڪ ي انساني عقيدن بند ڪيا آهن  ،۽ پاڻ کي ملندو بي عيب  ،سو  ،پاڪ
 ،۽ آزاد ،
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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 ۽
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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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