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.2021، 29 ستګیکشنبه ، ا

یسی عحیمس —  موضوع

5: 2 یموتی ت1 طالیی متن:

."یسی عحی مسړی ، هغه سی دځګړی منوی ځنی او انسانانو ترمی ، او د خدای دی خداوی ې چکهځ"

17 ، 16 ، 13-6: 1 یوحناځواب ویلو لوستل:

 جان و.یې و ، نوم ی شولیږ لخوا لی د خداړی سویهلته 6

 باوريړ سولټ ې د هغه له الروڅ ، تريړ ، د ر شاهدي ورکی شاهد لپاره راغلویهماغه د 7
.يړوک

 و.ی شولیږ لپارهW لۍ ر .ا شاهدې د درګهغه هغه ر نه و ، م8

.يځ ته راړۍ نې ر کوي چړی هر سې ر وه ، کوم چینیتیښدا ر9

.ژاندهی هغه نه پړۍ وه ، او نې شوهړ د هغه لخوا جوړۍ و ، او نې کړۍهغه په ن10

 ، او د هغه خپل هغه ونه منله.ی ته راغانځهغه خپل 11

ی زامن شي ، حتی د خداې چړی دا واک ورکیې ته ی ، دوړی هغه ترالسه کې چومرهڅ رګم12
 د هغه په نوم باور لري:ې ته چیهغو

.ی د خدارګ ، مخهڅ ې ، نه د انسان ارادې ارادښې ، نه د غوېنی ، نه د ودليیږی زېکوم چ13

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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 ، او د فضل لپاره فضل.يړ ترالسه کولټ ږ موخهڅ ایتړاو د هغه بشپ16

.ی لخوا راغلحی مسیسی د عقتی فضل او حقرګ و ، می شولړ لخوا ورکی قانون د موسې چکهځ17

د درس خطبه

انجیل

7 ، 6 ، 2: 9 ایسعی.1

ې کمکهځ په وريی سګ د مرې چوکڅ: هغه دليی ر لی لويځرګ ې کارهی په تېهغه خلک چ 2
.يیږلځ ر ې باندی ، په دويیږاوس

هږ په اویې: او حکومت به ی دی درکول شوی زووی ته ږ ، مویدلیږی ماشوم زوی لپاره ږزمو 6
 شهزاده وبللې پالر ، د سولې ، تل پاتی ، مشاور ، قوي خداې پورهړوي: او د هغه نوم به په ز

شي.

 ،ې په تخت ، او د هغه په سلطنت کیډوډی نه لري ، د ی پایڅ هاتواليی زېد هغه د حکومت او سول 7
 جوش بهتنڅښ د کروښ امر کولو ، او دا د قضاوت او عدالت سره د تل لپاره د تل لپاره. د لېد د

.يړدا ترسره ک

23: 4 یمت.2

غی تبللی ، او د سلطنت انجوونهښ ې کونویاځ په عبادت ی ، د دوړ ته اللیلګی ولټ یسیاو ع 23
 درملنه کول.ۍ ناروغولډ او هر ۍ ناروغولډ هر ځنیکول ، او د خلکو ترم

13 ، 10-5: 8 یمت.3

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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تنهښ غویې خهڅ او د هغه ی افسر راغوی کفرنحوم ته ننوتل ، هلته هغه ته یسی عېاو کله چ5
 ،هړوک

.ی شوورولځ هګ ، په سخته توی د فلج ناروغ دې ، مالک ، زما خادم په کور کلی ویېاو و6

.مړ ، زه به راشم او هغه به روغ کلی هغه ته وویسیاو ع7

ې تاسو زما تر چت الندې چمی نه ړ وې ، زه د دتنڅښ ، لی ویې او وړ ورکوابځصوبه دار 8
 ، او زما بنده به روغ شي.استی کلمه وواېوازی رګراشئ: م

ړ ، المی ته وايړ سې لرم: او زه دريی سرتې ، زما الندمی ړی سوی ې زه د واک الندې چکهځ9
 ، او هغه دا کوي.هړ او زما خادم ته ، دا وکي؛ځ ، هغه راهځ. او بل ته ، راړشه او هغه ال

 زهای ، واقعې چلی وویې هغو کسانو ته ې شو ، او ورپسرانی ، هغه حدلېWW دا واوریسی عېکله چ10
 نه.ې کلیی ، نه ، په اسرای موندلی باور نه دی ، ما دومره لومیتاسو ته وا

 ، نو دا به ستاسو سرهړی تاسو باور کې چهګنڅ شه او لکه ړ ، اللی صوبه دار ته وویسیاو ع13
 روغ شو.ېوشي. او د هغه خادم په هماغه ساعت ک

8-1: 9 یمت.4
.ی ته راغارښ شو ، او خپل رې ته ننوت ، او تۍتښ کېویWWاو هغه 1

 باوری د دویسی راوست ، په بستر پروت و: او عړی هغه ته د فلج ناروغ سی ، دوورئګاو 2
 شي.لښ وبخې دناهونهګ ، خوشحاله اوسه؛ ستا هی زولی وویې د فلج ناروغ ته دلیول

.یی کفر واړی ، دا سلی ووې کځنی په خپل مکواالنوی لېنځی ، ورئګاو 3

 ؟ګ بد ې کونوړ تاسو په خپلو زې ، وللی وودوی په افکارو پوهی د دویسیاو ع4

ئڅ ، پااستی وواای شي لښ به تاسو وبخناهونهګ ، ستاسو استی اسانه وي ، وواای اې لپارهW چېد د5
 شئ؟ړاو وال

واکځ معاف کولو ناهونوګ د ې کمکهځ په ی د انسان زوې تاسو پوه شئ چې لپارهW چې د درګم6
ړ او خپل کور ته الهړ ،( راپورته شه ، خپله بستره پورته کلی هغه د فلج ناروغ ته ووایلري ، )ب

شه.

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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او هغه راپورته شو ، او خپل کور ته روان شو.7

 وونهی نارې ، کوم چهړ وکیې نهی ستای شول او د خدارانی حی ، دودلی خلکو دا ولې کله چرګم8
 و.ړی ورکواکځته دا 

 ته(یسی )ع48: 4یوحنا .5

لی وویسی عایب4

30 ، 26 ، 21( -ایWWتښ )ر19: 5یوحنا .6

ې چهڅ هغه رګ ، ميړ وکهڅ انهځ له ی نشي کولی ، زومی ، زه تاسو ته واای ، واقعایWW… واقع19
 کوي.ولډ په ورته ی هغه کوي ، دا هم زوې لپاره چانوی هغه کوي: د کوم شوريګ یېپالر 

 کوي: اویې پخپله ې چښیې انی شولټ لري ، او هغه ته هغه نهی سره می پالر له زوې چکهځ20
 شئ.رانی تاسو حوڅ ، ترښیې کارونه وی لوخهڅ ېهغه به ورته له د

یندګړ هغه چا ته ی زوی ژوندي کوي؛ حتی راژوندي کوي ، او دويړ پالر مې چهګنڅلکه 21
.يړ غوایې هغه ېکوي چ

 ژوند ولريې کانځ په ې چړ ته ورکی ژوند لري؛ نو هغه زوې کانځ پالر په ې چهګنڅلکه 26

 زه اورم ، زه قضاوت کوم: او زما قضاوتې چهګنڅ: لکه ی نشم کولیڅ هخهڅ انځزه له خپل 30
 ده.ېلېږ ما رالې د پالر اراده چرګ زه خپله خپله اراده نه لرم ، مې چکهځ ؛یسم د

29: 8یوحنا .7

 زه تل هغهې چکهځ ديیږ نه پرېوازی: پالر ما ی زما سره دی دیلېږ ما رالېاو هغه چا چ29
.ويښ هغه خوې کوم چانیش

16-14: 10یوحنا .8

.می ی شوژندلی ، او زما پژنمیWW ، او زما پسه پمی شپون هښزه 14

: او زه د پسونو لپاره خپل ژوند ورکوم.ژنمی زه هم پالر پی ، حتژنيی پالر ما پې چهګنڅلکه 15

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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ږ به زما غی ، او دومړ زه هم راودی ندي: دا باخهڅ ښ پوې د دېاو زه نور پسونه لرم ، کوم چ16
 شپون وي.وی ، او هښ پویواوري او هلته به 

12-8: 14یوحنا .9

.ی ته کافي دږ ، او دا موهیاښ ته پالر وږ ، مالک ، مولی ورته ووپیلیف8
 دمه ، تاسو ما نهې موده وم ، او تر ددهږ زه له تاسو سره دومره اوای ، الی هغه ته وویسیع9

 ته پالرږ ، مواستی واهګنڅ تاسو ای او بیدلی لیې پالر ی دیدلی ما لې هغه چا چپ؟یلی ، فژنئیپ
ه؟یاښو

 زه دمی زه تاسو ته واې چکيټ ، او پالر په ما؟ هغه می ې زه په پالر کې تاسو باور نلرئ چایا10
 ، هغه کارونه کوي.يیږ اوسې په ما کې هغه پالر چرګ: ممی نه واهړ په اانځ

 د خورا کارونوئړ په ما باور وکای: ې ، او پالر په ما کمی ې زه په پالر کې چئړپه ما باور وک11
لپاره.

 کومیې زه ې په ما باور کوي ، هغه کارونه چې چوکڅ ، هغه می ، زه تاسو ته واې کقتیپه حق12
.مځ زه خپل پالر ته ې چکهځ يړ کارونه به هغه وکی لوخهڅ ې او له دي؛ړهغه به هم وک

17 ، 16: 3یوحنا .10

ې ، دا چړ ورکی زوینیوازی هغه خپل ې درلوده ، چنهی سره دومره مړۍ نی خداې چکهځ16
 ژوند ولري.ې تلپاترګ ، ميړ له السه ورنکدی په هغه باور کوي باوکڅهر

 د هغه لهړۍ نې دا چرګ میلیږ لی غندلو لپاره نه دړۍ ته د نړۍ نی خپل زوی خداې چکهځ17
 وژغورل شيېالر

3-1: 17یوحنا .11

؛ی: پالره ، وخت راغللی ویې ، او وړې آسمان ته پورته کیې ګې ، او سترلی وویسی عکوټ ېد1
:يړ وکړای هم ستاسو وی ستاسو زووڅ ، ترئړای ویخپل زو

 ابدي ژونددی هغه ته باې ، دا چی دړی واک ورکوښ غوولوټ تاسو هغه ته په ې چهګنڅلکه 2
.ی دړی تاسو ورته ورکې چومرهڅ يړورک

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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ې ، کوم چژنيی وپحی مسیسی او عی خداینیتیښ رینیوازی تاسو ی دووڅ ، تریاو دا ابدي ژوند د3
.ی دیلیږتاسو ل

ای او روغتنسیسا

2-29 ، 26( -یسی )ع23 ، 22( -یسی )ع19 ، 17( -حی )مس9: 1.332

 د انسانې چغامی وو ته د انسان پنهی لخوا ناری کوي ، د خداږ غهښ ې چی نظر دینیتیښ رحیمس
 ، دی عکس او مشابهت دی اساسه ، روحاني ، - هو ، د الهې بحی کوي. مسېشعور سره خبر

 ،ناهګ ، ستلی اوی او ژوند ، د ناروغانو درملنه او د بدقتی الره ، حقي؛ړ وهځنی له مبیحواسو فر
 اوی شتون لري ، او د خدای خداوی: "یی پاول واې چهګنڅ. لکه يړ وهځنی له مګ او مرۍاروغن

."یسی عحی مسړی ، سی دځګړی منوی ځنی ترموړس

 راحتای الهامي مفکوره ده - روح القدس ، ی د خداحی مسې چهړ هغه ثابته کړ کندګرڅ حی مسیسیع
.ودښ ته الرقتی حقولټ ، او نهی ، مندولګرڅ اصول ی ، د الهیورکونک

ې په داستی و او انسانانو ته د انسانی شواکلټ لپاره لوی وې کلمی و. هغه د خدای زوډې د کونیسیع
ولډ ړ لوولوټ تری شي. ... هغه د الهیدلی او پوهیدلی پوهی دوې چهګنڅ شو لکه کارهWښ راېبه ک

 ته د بدنيړ مثالي سو انيیتیښ شي. ریندولګرڅ جسمي به وی ې عمر کې په دې ، کوم چړ کندګرڅ
ېعکس ک د هغه په ځنی او انسان ترمی د خداحی مسې چی دا دهګ توې. پدیدلیعنصر نشي داخل

.ندويګرڅ ونړ معنوي تایاتفاق، 

9( -حی )مس8: 2.333

 لقب.ی الهیWسی لکه د عی دومره نوم ندحیWWمس…

3.136 :1-8

 وسWWاته. هغWWهتی خپWWل مWWاموریې ټ په معنWWوي بنسWWې-معالجحی او د مسهWړ کسیWW تاسسای خپله کلیسیع
هړ بWWه خطWWا وباسWWي او دواې اصول لري ، کوم چی الهوی نی د هغه دې چهړ وکوونهښ ته روانویخپلو پ

خهڅ ی اسWWتخبارات ، عمWWل ، او ژونWWد لWWه خWWدایڅ ههړ. هغه ادعا وکWWيړ به شفا ورکناهونهګناروغ او 
وڅWW وکWWاراوه ترواکځWW ی ، هغWWه خپWWل الهی شولړ دا په هغWWه راوې سره سره چېورونځجال ندي. د 

 وژغوري.ولډ په جسمي او روحاني هړ دوانهینار

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.
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4.473 :26-3

کوټ د هغه عمل د هغه د هګ توې ، پدليی په واسطه وونی هغه د الرې چلړ کتهځنی رامهڅ هغه یسیع
یسی. عی دنسی ساتیسوی. دا د عووليښ هغه ې چهڅ هغه هړ لري. هغه ثابته کتی اهمړپه پرتله لو

 لپاره. پهدوی کی کوي ، د خداې ناروغ درملنه کوي او خطا لرې ، کوم چلړاصول ثابت ک
ې عالي شواهدو باندی او د دووونوښ د هغه په هږترلږ د هغه زده کونکي لې چې ، پرته لدورتهرص

 ، شر ،ېروتنې تېولټ اصول( نسی سادونکيی نه پوهې )د دنهی او مقتی ژوند ، حقیعنی ، - يیږپوه
.يړ وهځنی له مګ او مرۍناروغ

5.28 :15-21

ې برخېوی عتی و. د هغه د طبی درک شوولډ کار په عمومي یسی ، او نه هم د عرټنه اصلي ، کرک
 مخه ندهلوی وې د ديړ د هغه صداقت او پاکوالي سی. حتړې سمه اندازه نده کړۍ د مادي نېبرخ

.ی د هغه سرپرست دبی زلی ، او بی دیرګ او د ناپاک ملټلوګ: هغه ېولین

6.482 :19-25

 و - دیدونکیWW نWWه جال کخهڅ حی ، مسWWحی انسWWاني مفهWWوم و. هغWWه د مسWWړ لوولوټ د کامل انسان تریسیع
.ښWWیې ورولټ خپWWل کنWWې پWWه مWWادې چهړ ورکWWایتړ ته ویسی عې الهامي نظر. دی بهر د خداخهڅ ښېغو

 عمWWرهر په ې له الرېدی دا د عقېتښ ، او فرړ اعالن وکدویندګرڅ لهځ پوهانو ته دا دوه ړ د زوېفرشت
.سيی نږ ته غوهړ زږی وېک

7.52 :19-28

. دا دهښ ، تی قوي واقعی شموله خداولټ او د دلی نه پوهیڅ" د مادي ژوند او عقل په هړید "غمونو س
ی. د خداړی سره وسله وال کېWنی هغه د مې وو ، کوم چکيټ دوه اصلي نسی سانټیسیWW کرایدماغ شفا 

 ، په نبويکول ې خبرهړ په اایتړ منعکس کولو لپاره د انسان وواکځ ی ، د الهی استازیمکنځ ولوټتر
 کول: "هغهې د هر وخت لپاره خبرې لپارهW نه بلکځې وری د دوېوازی ، لی ته ووردانوګ خپلو شاولډ
ی به دوښې " او "دا ني؛ړ کوم هغه به هم وکیې زه ې په ما باور کوي ، هغه کارونه چې چوکڅ

 باور لري."ې چوکڅ يړ کبیتعق

12( -ی )د2: 8.146

 د مWWذهبږ زموې چکهځ ؟ی دا عنصر ورک شوتیسوی د عې شفا ورکونکي وو. ولانیسویلرغوني ع
 بWWاور و.ې پWWه مWWادۍ بت پرستړی. لوميیږ اداره کږ لای رډی لخوا مونوټسی د درملو سږ زمومونهټسیس
وړ وهځWWنی. د خپWWل اختالف لWWه مړی باور باور کشنی په درملو فیاځ د باور پرې باندی په خداوځیوونښ

واکځW د معنWوي مونهټسWی سولډ. دا ې قربWاني شويږ او همغWایWلپارهW په مسله باور کولWو سWره ، روغت

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.



مخ 8 .2021، 29 ستګیکشنبه ، ا د انجیل درس د
یسی عحیموضوع – مس

 او مWWذهب دی شوړ جوارګ خدمتنسی مادي احساس د ساې چې دي ، د کوم له مخدونکيی کېژوندي پات
.يیږ کرڅی په حیمس

9.347 :14-22

لیWW تWWه د انجبWWانوی ، غريځ رارڅی پWWه ړ ، اوس د زوهګWW نظWWر پWWه تونيیتیښ رای معنوي ی ، د خداحیمس
نړی اویW تیسوی د عې ده چروتنهې توهیW دا ایW. استلی اوی کول ، ناروغانو ته درملنه کول ، او د بدغیتبل

رتهی دا بېچ ی دنسی ساتیسوی شWWفا؟ نWWه؛ دا د عی ، رسWWول ، الهیعنی ، - ويځWWWرګ رارتهیعنصWWWر ب
.يیږ نه پوهارهی تې ، کوم چيیږلځ ې کارهی کوي او ر په تیراژوند

10.54 :8-10

تښ کې کحی په مسانځ وروسته ای ژر دی باولټ ي؟ړ کبی او مثال تعقېوونښ د هغه ی چمتو دوکڅ
 نظر.ینیتیښ ری ، د خدايړک

11.286 :9-15

 زما په واسطه ،"رګ ]زما د وجود الهامي اصول[ ميځ پالر ته نه راوکڅ یڅ ، "هلی وورټماس
 ،يړ اصلي سې المل د دکيی." فزمی ، "زه الره یی واحی مسې چکهځ نه؛ی ، مقتی ، ژوند ، حقحیمس
 ،نهی الهي اصول ، مې چدهی و. هغه پوهی طرفه شووی ې تر وروستي پورخهڅ يړ لخوا له لومیسیع
 دي.ای واقعې کوي او اداره کوي چتهځنی رامهڅ هغه ولټ

12.476 :32-5

 انسWWان انسWWانارګناهګW ې چېری شو چندګرڅ هغه ته ې چوکڅ ، دی ولړی کامل سې کنسیWW په سایسیع
 ، او د انسWWان دا سWم نظWردهیW ولهګWWلی خپلWه بی نجWWات ورکWونکي د خWداې کيړ کامل سې. پدکاريښته 

ک پاړی ، او دا سی دوالړی سلطنت سالم ، نی د خداې چهړ وکوونهښ یسی عهګ توې. پدړناروغ روغ ک
.یاو مقدس د

13.494 :10-14 ، 30-2

یسی عې ندي چهښ پوره کوي. دا تصور کول ایتړ او تل به د هر انسان اې تل پوره شونهیالهي م
ولټ ې چکهځ ، یودلښ واکځ لپارهW شفا ورکولو الهامي ې مودې محدودای ېری شمېاکلټ ېوی د ېوازی

 چمتو کوي.هښ ولټ نهی می ، الهې او په هر ساعت کتیانسان

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.



مخ 9 .2021، 29 ستګیکشنبه ، ا د انجیل درس د
یسی عحیموضوع – مس

 پهروانوی د هغه د پدی. دا باهړ شفا ورکیې او ناروغانو ته ستلی( راوطانانی )شطانانی مالک شږزمو
ی کوي او ناروغ روغوي. خداې شر لرولټ او رهی وخهڅ او نورو انځ له ی دوې شي ، چلی هم ووهړا

.يیږ لخوا اداره کی د خداړی سوی ې ، هرکله چيړ ناروغ روغ کېبه د انسان له الر

14.565 :13-18

یڅ "د هغه سلطنت هرګ درلود؛ مخی تارډ لنې ژوند کمکنيځ په رټ د ماسږ نقش زمویېد معنوي نظر
 ملتونو او خلکو حکومت کوي -ولوټ به په ې کتی نظر ، په نهای لپارهW ، د خداحی نه لري ،" د مسیپا

 سره.نسی سای - د الهې کتی ، په نهاولډپه الزمي 

ورځنۍ دندې

د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

W"!دا به د دې کلیسا د هر غړي دنده وي چې هره ورځ دعا وکړي: "ستاسو سلطنت راځي
پرېږدئ چې د الهی حقیقت ، ژوند او مینې پاچاهي په ما کې راښکاره شي ، او له ما څخه ټول ګناهونه

لرې کړئ. او ممکن ستاسو کالم د ټول بشریت مینه زیاته کړي ، او اداره یې کړي!

برخه4ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

د انګېزو او اعمالو لپاره قانون

پWWه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غWWړو انګWWیزې یWWا عمWWل تWWه اړ باسWWي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پWWوه د میWWنې خWWوږې اسWWانتیاوې

د دې کلیسا غړي بایWWد هWWره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخهW خالص شي ، د وړانWWدوینې کولWWو ، قضWWاوت کولWWو ،

غندلو ، مشورې ورکولو ، تاثیر یا له غلط تاثیر څخه خالص شي.

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.



مخ 10 .2021، 29 ستګیکشنبه ، ا د انجیل درس د
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برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

دا بWWه د دې کلیسWWا هWWر غWWړی وظیفWWه ولWWري چې هWWره ورځ د تWWیري کWWونکي ذهWWني وړانWWدیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او نWWه هم د خWWدای ، خپWWل مشWWر او انسWWان تWWه د هغWWه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمهW شي ، او عادالنه یا وغندل شي. دندې غفلت کول.

برخه 6 ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

_____________________

دا د کلیم جیمز بائبل او د مسیحی ساینس درسي دا د بائبل سبق د پلینفیلډ کرسچن ساینس کلیسا ، خپلواک لخوا چمتو شوی و.
کتاب، ساینس او روغتیا سره د صحیاتو کلیدي سره ، د مریم بیکر ایډي لخوا د سکریټیکل قیمتونو څخه جوړ شوی دی.


