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نومبر  .2021،  7آچر،

انسان   —   مضمون گنهگار ۽ آدم

: متن   جو 14: 5افسيون  گولڊن

روشني              ڊنن وڪجي وٿا" کي توھان مسيح ۽ ، آھي جيئرو مان مئلن ۽ ، آھي ۾
."يندوڏ

: پڙهڻ  10،  9،  2،  1: 52يسعياه  جوابدار
17: 54يسعياه 

15: 17زبور 

خوبصورت            1 پنھنجا صيون؛ اي ، رک تي طاقت پنھنجي جا؛ ، ،  اڙپڪجا پھري
پا    ، يروشلم .ڪاي شھر 

پا 2 م  ڻپنھنجو :  يٿا يوڪمان  يَءٽکي پا        پنھنجو يروشلم اي ، و وي ۽ کي ڻ،
پ    جي چيَء قيد      ڏمان  نٽپنھنجي جي صيون اي .يلٿ، يَء 

گ       9 ، و و ،تي ا ۾ ضايع       جيڏخوشيَء جايون جي يروشلم ، ڻاڪا: ريوڪايو
تسلي       کي قوم پنھنجي خداوند کي      نيڏتہ يروشلم ھن ، .ايوڏآھي آھي 

پا  10 پنھنجي ننگو         ٿھ ڪخداوند ۾ نظر جي قومن ني س .يوڏ ريڪکي آھي 
ئي      س جا زمين کي       ناراڪ۽ نجات جي خدا جي .سنداڏاسان

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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17               ، آھي مان مون صداقت جي انھن ۽ ، جو انھن جي خداوند آھي ورثو ھي
فرمائي   .وٿخداوند

چهرو        15 تنهنجو مان ، الِء منهنجي ته : سيڏجيئن مان    ۾ صداقت ويندس
ج  يندسٿمطمئن  .هنڏ، سان       مثال تنهنجي ، جاندس مان

خطبو   جو سبق

بائبل
طرف ) 28-26،  1: 1پيدائش .1 (1 جي

ب       1 کي زمين ۽ آسمان خدا ۾ .ايوڻشروع

ش         26 پنھنجي کي انسان ته اچو ، چيو خدا ب  لڪ۽ کان    ايونڻ۾ مثال پنھنجي ،
سمن:     کي انھن ۽ تي                 ڊپوِء زمين ي س ۽ ، ورن ۽ ، پکي جي ھوا ۽ ، ين م جي

ھ    ھر ۽ ح  ڪ، . ڻرڪ ومتڪتي چرند  جي  ڙگھرجي تي  اڪشيِء زمين
. آھي  چرندي

ما  ريڪتنھن27 ش   ھوَءڻخدا پنھنجي ب  لڪکي اھو      ايوڻ۾ ۾ تصوير جي خدا ،
ب  پيدا       ايوڻکيس کي ان عورت ۽ .يوڪمرد

بر    28 کي انھن خدا ، نيڏ تڪ۽

:(21،  8-6،  1: 2پيدائش .2 طرف )  جي
ختم      يَءڙاھ1 زمين ۽ آسمان لش        يٿطرح س جا انھن ۽ ، .رڪويا
ھ    6 مان زمين اتي ن  وڪڙپر پا          ريڪج کي منھن ي س جي زمين ۽ ، يڻويو

.نوڏ

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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م         7 جي زمين کي انسان اھيو خدا خداوند ۽    يَءٽ۽ ، ۾    يوڪمان ناسن جي ان
   . ه   انسان ۽ سانس جو ب   ڪزندگيَء روح .جيڻجيئرو ويو 

ھ   8 خدا خداوند .    وڪڙ۽ انھيَء        ھن اتي ۽ پوکيو ۾ عدن طرف رندي ا باغ
.ھوَءڻما ھو        اھيو ھن کي جنھن رکيو کي

گہر     21 کي آدم خدا خداوند :نيڏ ڊنن ی۽ پيو      سمھي اھو ۽ ،

10،  9: 3پیدایش .3

س     9 کي آدم خدا خداوند تون        يوڏ۽ ته ،يو پ کانئس ۽ آهين؟ يڪٿ،
مان             10 ۽ ، و ۾ باغ آواز تنهنجو مون ، چيو هن ننگو       ڊ۽ مان ته و ، ويس ي

پا.    مون ۽ ل  ڻهوس .ايوڪکي

1: 4پیدایش .4
حاملہ          1 هوء ۽ ساتو کي حوا زال پنھنجي آدم ۽   يٿ۽ جنم   ائنڪ، ۽  نوڏکي ،

ه       کان خداوند کي مون ، .ڪچيو آهي    مليو انسان

طرف )  6،  1: 14 وبیا.5 (1جي

جي 1 اھو      وڪمرد آھي ائو مان سان      ينھنڏ ورنٿعورت مصيبتن ۽ ، آھي جو
ريل.

6   ، ري کان هن

( 1: 4لوقا .6 طرف)  يسوع ) (21،  19-16،  (1جي هي )
پا 1 مو       ڪيسوع کان اردن آھي ريل سان ،  يٽروح آيو

16       :           ، ھو رواج سندس جيئن ، ۽ ھو ويو پاليو کيس جتي ، آيو ۾ ناصرت ھو ۽
جي    سبت پ       ينھنڏاھو ۽ ، ويو ۾ خاني ا  ڻھڙعبادت .يٿالِء بيو 

جو      17 نبيَء عيسٰي کي انھيَء .  نوڏ تابڪ۽ ج  ۽ ،  تابڪھن  ھنڏويو کوليو
         ، ھو لکيل اھو جتي ملي جاِء ُاھا کي ھن

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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مسح            18 کي مون ھن االِءجو ، آھي تي مون روح جو ته  يوڪخداوند آھي
مس  .    يننڪجيئن مو    کي مون ھن ايان خوشخبري ته   ليوڪکي لٽٽآھي

شفا    کي و    يانڏدلين کي قيدين تبليغ   اريٽڪ، کي     ريانڪجي ن ان ۽ ،
بحال   آزاد     ريانڪاکيون کي انھن ،  يلٽ يڪجي ريانڪ، آھن

.ڻرڪتبليغ 19 سال       قبول قابل جي رب الِء
جي     21 لکت اھو آھي جي   وڪا پورو   ننڪتوھان .يوٿ۾

7-1: 3یوحنا .7

ھ 1 ما  وڪڙاتي ن      ھوڻفريسي نالو جو جنھن ، جي   وديمسڪھو ، وڪھو
حا   جو :مڪيھودين ھو 

و      2 عيسٰي جو رات ئي يو ا       ”   ٽسا اسان ، استاد تہ چيائين کيس ۽ ، اٿ ونڻآيو
   : جو       االِء طرفان جي خدا آھين استاد تون ن   ھوڻما وڪتہ معجزو وٿاھو

جي  ريڪ گ         وٿ رينڪتون  وڪسگھي سان ان خدا جو جي ان سواِء ڏ،
ھجي.

ورا  3 بيش     ”يوڻعيسٰي تہ چيو کيس سچ      ڪ۽ کي تو آء، ،  وٿ، چوان
ھ  نہ    ھوڻما وڪڙجيستائين پيدا نہ        ئيٿيهر کي بادشاھت جي خدا اھو وٿ،

.سيڏ سگھي 
ما    ”ديمسڪني4 تہ چيو اھو ھنڏج وٿسگھي  يٿپيدا  يئنڪ ھوڻکيس

داخل       ھوڙپو يرو يو ھو ا پي    وٿسگھي  ريڪآھي؟ جي ماُء ۽   ٽپنھنجي ، ۾
ئي؟ٿپيدا 

ورا 5 بيش  ”يوڻ|||عيسٰي ايان      ڪتہ کي تو آء، ھ   وٿ، جيستائين ھوڻما وڪڙ،
نہ      يڻپا پيدا مان روح ن        ئيٿ۽ داخل ۾ بادشاھت جي خدا اھو يٿ وٿ،

سگھي.
.  وڪجي 6 جي        ۽ آھي گوشت اھو آھي ائو مان پيدا    وڪگوشت مان يوٿروح

. آھي    روح سو آھي
نه  7 و          يوٿتعجب جنم يهر توکي ، ته چيو توکي مون .وڻجو پوندو 

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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طرف)   17: 4افسسیان .8 (ڻالئ )24،  23،(  ڻالئ )22،  (1جي
چوان   ريڪان 17 ، وٿمان
و 22 ۾     يڻا باري جي جي  ھوڻما ھوڙپو يوڏ يڏگفتگو خواھشن  يڪو وڪ، جي

. آھي   خراب موجب
تجديد   23 ۾       يوڪ۽ روح جي دماغ پنھنجي ي و
جي...      24 ، وجھو تي انسان پيدا     وڪنئين پوِء کان صداقت   يوڪخدا آھي ويو

. ۾   سچائي ۽

51-47،  45: 15 انویکورنت 9.1

ما       45 پھريون ، ته آھي لکيل ائين ب  ھوڻ۽ ھ  ايوڻآدم آخري   وڪڙويو روح جيئرو
ھ    ويو اھيو .وڪڙآدم روح   تيز

ما 47 :  ھوڻپھريون ما      يو زميني ، آھي جو .ھوڻ|زمين مان     آسمان آھي خداوند
اھ     48 ، آھن زميندار ته جي   اڙجيئن آھن :   يڪاھي آسماني   جيئن ۽ آھن زميني

جي      آھن اھي اھي ، .يڪآھي آھن   آسماني
پيدا    49 اسان جيئن ع    يوڪ۽ جو رتيَء ک    سڪآھي به اسان آسماني نداسينڻ،

تصوير.
چوان    يڻھا50 ھي جا           وٿمان بادشاھت جي خدا رت ۽ گوشت اھو ، ائرو ،

ن  .يٿ اٿوارث        . آهي  آئي ۾ وراثت بدعنواني ئي نه سگھن
ايان     سڏ51 توکي مان نن     وڪڙھ وٿ، س اسان پر  نداسينڪنه  ڊاسرار ،

تبديل     س ،  يٿاسان وينداسين

14( -يڻها )11: 13 انیروم.10

نن    يڻھا... 11 آھي وقت جا  ڊاھو : ڻمان ھا  آھي     يڻ|جو ويجھي نجات جي اسان
ي    و کان .ھنڏج ڪانھيَء آندو    ايمان اسان

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   نگڪاهو  ويو
پها     صحيفايسي مان بائبل درسي      نڙجيمس جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، ڪِود

بي   پيڪآف  ڊليڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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گھ  12 تمام ،     يڻرات آھي وئي : ينھنڏگذري تنھن   آھي اسان   ريڪويجھو ته اچو
جا    اونداھين ھ       يونڏ يڏ مڪکي جا روشنيَء ته اچو ۽ .يارٿ، اھيون 

جيئن       13 ، ھلون سان ايمانداريَء ته نه        ينھنڏاچو ، ۾ نشي ۽ فسادن نه ۾؛
جھي       مريڪ نه ، ۾ بيوسيَء ۽ .يڙ۾ ۾     حسد ۽ ۾

نہ             14 انتظام جو گوشت ۽ ، رکو روسو تي مسيح عيسٰي خداوند اوھين پر
پورو       ريوڪ کي خواھشن جي انھيَء .ڻرڪ، الِء 

3،  2: 3 یوحنا 11.1

ھا  2 ، نه             يڻمحبوب ظاھر تائين ا ا ۽ ، فرزند جا خدا آھيون ته  يوٿاسان آھي
   : ا   اسان پر ھونداسين ا ج   اٿ ونڻ|||اسان ، ظاھر   ھنڏته ان   يندوٿاھو اسان ،

کيس    ڻاڪا. ينداسينٿ اڙجھ اسان .سنداسينڏته آھي    ھو جيئن
ما  3 ھر رکي     وڪجي ھوڻ۽ اميد ۾ پا  ڻپا وٿھن جو   وٿ ريڪ ڪکي ايستائين ،

پا  .ڪاھو آھي 

صحت   ۽ سائنس
1.259 :6-11

    . بهترين          جو فطرت خدائي آهي تصوير حقيقي جي خدا انسان ، ۾ سائنس خدائي
۾     عيسى مسيح ما    يوڪاظهار جنھن ، الئي    ھنڻويو ا سچو   يوڏتي جو خدا

بلند       سڪع کي زندگين جي انھن ما      يوڪ۽ جي سوچن ناقص جي رنڊانھن
اجازت    ، -  ينديڏجي جي  خيال اھي پيش    يڪ، کي ،    اٿ نڪانسان بيمار ، بيمار

مرند   ۽ .ڙگناھگار
2.282 :28-31

نشاندهي       وڪجي جي زوال جي انسان خدا      وٿ ريڪبه يا سامهون جي خدا يا
جي           ، آهي خواب جو آدم اهو ، موجودگي غير ،       وڪجي انسان نه ۽ آهي دماغ نه

. ناهي       ار جو پيُء اهو ته و

فيل      پلين سبق بائبل جو تيار       رسچنڪ ڊهن طرفان آزاد ، چرچ .يوڪسائنس هو   جيمس نگڪاهو  ويو
پها    صحيفايسي مان درسي      نڙبائبل جي سائنس مسيحي هيل    تابڪ۽ ۽ سائنس ب  ٿ، آف ڊليڪ ڪِود

بي   پيڪ مائي طرفان   رڪ، سان   تابيڪايدي .هيلٺحوالن آهي 
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3.580 :21-27

ظاھر    آدم شروعات           وٿ ريڪنالو پر ، آھي نه دائمي زندگي ته جو فھميَء غلط
ا   پ داخل       يڙ۽ ۾ محدود المحدود ته داخل       وٿ ئيٿآھي ۾ عقل غير عقل اها ،

.       يٿ ئيٿ ۽          ، ۾ نتيجن دماغ الفاني اھو آهي رهندو ۾ معنى مادي روح اهو ۽ ،
ھ       ته اھو ۾؛ دماغ فاني داخل       وڪڙمعاملو ۾ ان خالق ۽ ھن وڪجي يوٿخدا

غائب     يوڪپيدا  پوِء ۽ .يٿ، ۾      الحاد جي مادي ويو
4.307 :14-16  ،26-13

پا   غلطي ثابت    ڻھن غلط .     يوڪکي ملي  زندگي جي ان و      يٿآھي ر پر ، نه زندگي
جي       ڪه وجود جو وجود غلط ، ختم    وڪعارضي تي .وٿ ئيٿموت

ب      انسان نه مان بنيادن مادي پيروي          ايوڻکي جي قانونن مادي ئي نه ۽ ، آھي ويو
ح  ڻرڪ جي   نوڏ مڪجو آھي ب   ھنڪڏروح  وڪويو نه .   ايوڻبه صوبو  جو هن آھي

. ۾          قانون اعلٰي جي ذهن ، آهي ۾ قانونن روحاني

خوفنا  غلطي ،   ڪجي م    ٽاراڪدين جي انتشار تائين       انٿ۽ ا ا آواز جو سچ ،
تون: ”   وٿ يڏس ، تون     يڪٿآدم ، شعور ۾     يڪٿآھين؟ ايمان جيئري تون آھين؟

۽     آهي ته ه  وٿسگهي  يٿآهين ح     ڪپر سندس ۽ ، ميندي؟  مڪخدا کي
ر              ضابطو تي دماغ آهي ئي خدا ته ي و سکيو سبق اهو ،  ڙکندجيستائين انسان

عقيدو   ل           ڊفاني کان مطالبي ۽ ، هو ۾ شروع اهو جيئن تون  ” ائيندوڪندو يڪٿ،
خوفنا   ھي تون   ”   ڪآهين؟ ، آدم ، ،         يڪٿمطالبو رت ، معدي ، دل ، سر آھين؟

ملي        سان داخال جي وغيره ، ۽: ”        وٿاعصاب خوشي ۾ جسم ، آھيان ھتي ، لو
و         ر پر ، آھي رھيو ولي ،      وڪڙھزندگي آھي رھيو ولي جو  نڙوڪدوکو دعوائن

" .         . موت    ۽ بيماري ، گناھ ، درد ، خوشي غلط ، ميالپ
طرف)   6-11: 5.250 25-22،  ( 2جي

ه   وجود جي      ڪفاني وجود فاني آهي پر      اڪخواب ، آھي نه وجود حقيقي
.     وٿچوي  جي ”   آھي انا اھو روح آھيان مان ن   ھنڪڏ وڪاھو خواب ، سيڏ وٿبه

سمجھي   جي    وٿپر شيون ن   هنڪڏ وڪس غلط ۽   ئيٿ وٿبه باشعور هنڪڏ،
جي  ن  هنڪڏ وڪآهي ا    وٿبه پر ، مي   وڪجي وٿ يڻمي هنڪڏئي  نه۽  وٿنه
ما.  وٿمري  .ھوڻروحاني آھي      مثال جي انا ھن
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ان    يڻھا پ وي   وٿمان ا ند    اڪ ڪ، جا آھي جي     ڙحقيقت وجود فاني ۾ خواب
ي    ڊنن جي خواب نه    ٽواري اتي جي     يٿ وٿ۾؟ ته و ، ظاهر   وڪسگھي وٿ ئيٿبه
ه    ڪه آهي انسان .ڪفاني خواب   فاني

6.305 :29-30

. خدائي          نه ، جا اصل انساني آهن خواب فاني اهي
7.546 :1-17

ھا    وڙوڪ روح ته ۾   يڻعقيدو جي      يڏمادي مستقبل ، آھي وقت نھنڪويو
مان   ا   -   وڏڻان عقيدو اھو ، .     يلوڪآھي    ، خدا ، روح آھي فاني به هنڪڏئي

يو     ”   سا آهي پر ، ناهي . الههڪمندو جي         الِء هميشه ۽ ، ا ۽ ،  ھنڪڏ، دماغ
پيدا     غلطي ، تي       وٿ ريڪخدا طور الزمي نقص اھو موجود   خدائي، ۾ دماغ

ت          جي ديوتا مفروضو جو غلطيَء اھو ۽ ، رد   ميلڪھوندو .يندوڏ ريڪکي

خدا            رسچنڪا  ا آھي؟ غلط اصول خدائي جو تخليق ا آهي؟ متضاد سائنس
بيان       اڪ ٽو کي دماغ آھي نه ج   ڻرڪسائنس ، معاملو   ھنڏجي رولٽنڪته

ه  "   يليجنسٽان ايلڻا ڻا وٿ ريڪ تان زمين اتي م  ڪذريعي؟ ."يٿ يٿج ويو 
نمائندگي   ما      وٿ ريڪهي ته جيئن شروعات جي ي    ديغلطي س تي بنياد

   . فرض  اھو کان ظاھر     وٿ ريڪخيال انسان ۽ جسماني    ڻيٿخدا و ر الِء
جيتو    ، ذريعي ن     ڪيڻحواسن ي و حواس .اٿمادي خيال      روحاني يا روح سگھن

8.552 :13-19  ،22-24  ،28-31

جي         ، تجربو جو انسان ۾ حياتيَء جي اوندھ يڪڙھ وٿ ئيٿشروع  وڪانسانن
ج          ، جو ايوب آھي ملندو سان انھيَء ، چوي   ھنڏکان جي  ” وٿھو مرد وڪ،

اھو      آھي ائو مان .  ينھنڏ ورنٿعورت کي        موتين ريل سان مصيبتن ۽ ، آھي جو
ظاھر     تي طور .ڻيٿالزمي ۾           ني س مان تصور ھن جي زندگيَء مادي گھرجي

کول        خول پنھنجا تي طور الزمي کي اھر       ڻانھن ۽ ، سان سائنس عيسائي گھرجن
م  .ڻسڏ يٿ۽ گھرجن 

جو            نهنڪ موت ۽ گناهه ، غم آهي وهندو مان ذريعن ،    وبهڪمادي نه ڻائڏعالج
جي        کان بيمارين انهن ، الِء طاقت ملن    يڪواري کي ه   يونٿانهن نه آهي  نڏ، ۾

م   نه . … يَءٽ۽ اھ  ا   يَءڙ۾ اھو مظھر        يوڻطرح جو دماغ فاني مادو ته آھي ويو
کي          دعائن پنھنجن ھميشه معاملو اھو ۽ ، ۽ ملڪم ھنڏج وٿ ريڪ تسليمآھي

. وي    سمجھيو دماغ دائمي
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9.303 :16-20

پا      جي فريب ان سائنس وجھي    ڙخدائي محور مادي       يٿتي ، دماغ يا ، زندگي ته
آخر          سائنس ۽ ، آھي يا آھي ھيل ۾ تباھ     ارڪجسم کي بھرم س ينديڏ ريڪان

سمجھا            شاندار جي سائنس ۽ ذريعي جي تباھيَء خود جي غلطين .يڻني ذريعي 
زندگي.

10.557 :16-21

ختم      ھنڏج گندگي جي دماغ ھ    يٿفاني لعنت ، جي  جيٽويندي اڪويندي
،    ”يٿچوي  کي پيدا     کڏعورت ار تون گمراھيَء.   ندينڪ۾ سائنس خدائي
ري       رڪڪجي  سان روشنيَء جي سچ ي      يٿکي ک پردو ۽ تي  يٿ، انسان

ته   نه   هنڪڏجيئن گ          يوٿپيدا سان خالق پنھنجي پر ، مرندو ئي نه .وندوھ ڏ۽

11.223 :2-6

نه   ”            پوري خواھش جي گوشت تون ۽ ، ھل ۾ روح ، چيو يا.  ندينڪپولس جلد
ا    اسان ۾ جھن       نداسينڻبعد جا قابليت محدود جي انسان آھن   اڊته ويا اھيا

رھي       ھو ته سان فريب جي          وٿانھيَء روح ۾ معاملي ، ۾ روح بدران جي جسم
بدران.
12.230 :4- ) 10جي )

آ...           ، وهم يا ، مان خواب فاني هن پا     يندوڻبيداري ، صحت کي ۽ ائيڪاسان
  . جا  ھي ۾ اچ      ڻامرتا جو مسيح الِء سدائين ظاھر      ڻآھي يافته ترقي جو سچ ،

جي  ڻيٿ شفا     وٿي ڪغلطيون  وڪ، کي بيمارن و.  وٿ ئيڏ۽ آھي اروٽڪھيَء
اچي     اڪجي وسيلي جي پيا     يٿخدا ، اصول خدائي پاران    ر، عيسٰي جيئن ،

.يوڪظاھر  آھي   ويو
طرف)   4-8: 13.171 ( 4جي

برع    روحاني جي سمجھ  سڪمادييت جي       ڻکي سچائيَء ، مسيح ، ذريعي جي
جي           سائنس خدائي ويندو کلي يهر انسان ، به جا   نجيَءڪذريعي جنت سان

جي  بند    يڪدروازا عقيدن پا    ياڪانساني ۽ ، پا        ڻآهن ، سو ، عيب بي ملندو ڪکي
   ، آزاد ۽ ،
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فرض   جو ڏينهن
طرفان    ايڊدي باڪسر ميري

دعا  روزانه
: ڪري              دعا ڏينهن هر ته هوندو فرض جو ميمبر هر جي چرچ هن اهو

          " رھنمائي"     جي محبتن ۽ ، زندگي ، سچائي جي خدا ؛ اچي بادشاهي جي توهان
سڀني                ڪالم جو توهان شايد ۽ ڇڏ منھن کان گناھن سڀني ۽ ڪرڻ قائم ۾ مون

! ڪري            حڪومت تي انهن ۽ ، ڪري متاثر کي محبت جي ماڻهون

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
4سيڪشن 

قاعدو      هڪ الِء عملن ۽ مقصد
جي               ميمبرن جي چرچ مادر ، لگاڳ ذاتي صرف ئي نه ۽ دشمني ئي نه

. گهرجي       ڪرڻ متاثر کي عملن يا ئي        مقصدن کي ماڻهو محبت خدائي ، ۾ سائنس
جي            سهولتن مٺي جي محبت سائنسدان عيسائي هڪ ۽ ٿي ڪري اختيار
. ۾                معافي ۽ شفقت ، برادري سچي ، ۾ هالئڻ کي گناهه ، ٿو ڪري هن عڪاسي

پيشنگوئي                ، ملي نجات کان براين سڀني ته ڪن دعا ۽ واچ روزانه ميمبر جا چرچ
سان                 طريقي غلط يا ٿيڻ متاثر ، ڏيڻ صالح ، ڪرڻ مذمت ، ڪرڻ قضا ، ڪرڻ

. کان   ٿيڻ متاثر

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
1سيڪشن 

خبرداري   جي فرض
واري              جارحيت روزانه ُهو ته هوندو فرض جو فرد هر جي چرچ هن اهو

۽                رهبر پنهنجي ، جي خدا ۽ ، ڪري دفاع کي پاڻ خالف جي تجويز ذهني
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. وڃي              ڪيو نه مبتال ۾ غفلت ۽ وسارڻ کي فرض پنهنجي الِء جي هن ماڻهويت
      - ڪئي          مذمت يا ڪيو انصاف ۽ ، ويندو ڪيو فيصلو جو هن سان ڪم جي

ويندي.

آرٽيڪل     ، دستياب ، 8چرچ
6سيڪشن 

_____________________
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