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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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انجیل

11 ، 10: 61یسعیاه .1

زه به په څښتن باندې ډېر خوشحاله شم ، زما روح به زما په خدای کې خوشحالهq شي. ځکه چې 10
هغه ماته د خالصون کالي اغوستي دي ، هغه ما د صداقت جامې پوښلې ، لکه ناوې چې ځان د

ګاو سینګار کوي ، او ناوې د ځان سره د ګاو سینګار کوي.

لکه څنګه چې ځمکه خپله غلې راوړي او لکه څنګه چې باغ هغه شیان راوړي چې په کې شنه 11
کیږي. نو مالِک ُخدائ به د ټولو قوُمونو نه مخکښې د صداقت او ستاینې سبب شى.

22-14 ، 7( -داؤد )1: 22 سموئیل 2.2

داؤد په هغه ورځ مالِک ُخدائ ته د دې سندرې سندرې ووئیل چې مالِک ُخدائ هغه د خپلو ټولو1
دښمنانو او ساؤل نه بچ کړے وو.

هغه وفرمایل: ”څښتن زما تیږه ، زما کال او زما وژغورونکی دی.2

زما د ډبرې خدای زه په هغه باندې باور لرم: هغه زما او زما د ژغورنې سینګ دی ، زما لوړ3
برج او زما پناه ګاه. تا زه له تشدد څخه وژغوره.

زه به په څښتن باندې غږ وکړم چې د ستاینې وړ دی. نو زه به د خپلو دښمنانو څخهq وژغورم.4

کله چې د مرګ څپې ماته راواخیستې ، د بې وسه خلکو سیالبونه ما ویره کړل.5

د دوزخ غمونه مې راټولوي. د مرګ شپې زما مخه ونیوله.6

زما په تکلیف کې ، ما څښتن ته غږ وکړ او خپل خدای ته مې غږ وکړ: هغه زما غږ د هغه له7
مندر څخه واورید او زما ژړا د هغه غوږونو ته ننوتل.

مالِک ُخدائ د آسمان نه راوتلو ، او لوئ ُخدائ خپل آواز واورولو.14

هغ تیږے راولېږل او تباه کړل بریښنا ، او دوی ناڅاپي کړل.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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او د سمندر چینلونه څرګند شول ، د نړۍ بنسټونه وموندل شول ، د څښتن په مالمت کولو سره ،16
د هغه د مغزو د ساه په چاودنه کې.

هغه له پورته څخه لیږل شوی ، هغه ما نیولی. هغه زه له اوبو څخه راوباسم17

هغه ما د خپل قوي دښمن او هغه چا څخه چې زما څخه کرکه درلوده وژغوره ځکه چې هغوی18
زما لپاره خورا قوي وو.

زما د مصیبت په ورځ هغوی ماته مخه کړه: مګر څښتن زما ځای و.19

هغه زه هم لوی ځای ته راوستلم: هغه ما وژغوره ، ځکه چې هغه په ما خوښ دی.20

څښتن ماته زما د صداقت له مخې اجر راکړ: هغه زما د السونو د پاکۍ له مخې ماته اجوره کړې21
ده.

ځکه چې زه د څښتن الر ومړم او د خدای په الره کې مې په غلطه الره نه ده وتلې.22

6-2: 12یسعیاه .3

وګوره ، خدای زما نجات دی. زه باور لرم او ډارېږه ، ځکه چې مالِک ُخدائ زما طاقت او زما2
سندره ده. هغه هم زما خالصون شو.

تاسو به د خوشحالۍ سره به د نجات څاګانو څخهq اوبه راوباسئ.3

په هغه ورځ به تاسو ووایئ چې د څښتن ستاینه وکړئ ، د هغه په نوم غږ وکړئ ، د خلکو په4
مینځ کې د هغه عملونه بیان کړئ ، د هغه نوم لوړ یاد کړئ.

څښتن ته سندرې ووایه. هغه په زړه پوری کارونه کړي دي: دا په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی.5

د صیهون اوسیدونکو ، چیغې وکړه او چیغې وکړه: ځکه چې ستاسو په منځ کې اسرائیلیان لوی 6
دی.

17 )کله( -8: 14 تاریخ 4.1
... کله چې فلستیانو واورېدل چې داؤد په ټول اسراییلو کې پاچا شوی دی ، ټول فلستیان د داؤد په8

لټه کې شول. داؤد دا خبره واورېدله ، او د هغوی په مقابل کې راپورته شوه.

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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نو فلستیان راغلل او د رفیم په دره کې ځانونه خپاره کړل. 9

زد فِلستِیانو په مقابله کښې ودرېږم؟ او ته به دا زما په الس کې داؤد د ُخدائ نه تپوس وکړو ،10
راکړې؟ څښتن هغه ته وفرمایل: ”والړ شه! زه به هغوی ستاسو په واک کې ورکړم.

نو هغوئ د بعل پارازم ته ورسېدل. داؤد هغه هلته ووهلو. بیا داؤد ووئیل ، ”ُخدائ زما په11
دښمنانو د اوبو د راوتلو په شان مات کړے دے ، نو د دې ځائ نُوم د بعل پرازیم نُوم کېښودو.

او کله چې دوی هلته خپل معبودان پریښودل ، نو داوید ورته امر وکړ او هغوی په اور وسوځول12
شول.

فلستیانو بیا په ځان کې په دره کې بیرون خپور کړ.13

نو داؤد بیا د ُخدائ پاک پوښتنه وکړه. خدای پاک هغه ته وفرمایل: ”د هغوی پسې مه وځئ.14
وګرځئ ، او ورباندې ورباندې د توتانو ونې مخې ته.

کله چې به تاسو د زړو ونو په سرونو د ننوتلو غږ واورئ ، نو بیا به جنګ ته الړشئ ، ځکه چې15
خدای پاک د فلسطینیانو د لښکر د ماتولو لپاره ستاسو څخه مخکې دی.

داؤد د څښتن په حکم باندې عمل وکړ او د فلسطینیانو لښکر یې د ِجبعون نه تر غازر پورې16
وستایه.

د داؤد هرچا ته خبر ورکړ. نو مالِک ُخدائ په ټولو قوُمونو باندې د هغ وېره راوستله.17

7 )زه( -2: 21وحی .5

ما جان مقدس ښار ، نوی بیت المقدس ولید چې د خدای لخوا د آسمان څخهq راوتلی ، د ناوې په2
توګه چمتو شوی چې د خپل میړه لپاره زینت شوی.

بیا ما د آسمان نه لوئ آواز واؤرېدو ، چې ګورئ ، د ُخدائ پاک خېمه د خلقو سره ده ، هغه به د3
هغوئ سره اوسیږى ، او هغه به د هغ خلق وى ، او ُخدائ به هم د هغوئ سره وى ، او د هغوئ

خدائ به شى.

او خدای به د دوی له اوښکو ټولې اوښکې پاکې کړي. نور به هیڅ مرګ ن، وي ، نبه غم وي ،4
او نه ژاړي ، او نور به هیڅ درد ونلري: ځکه چې مخکني شیان مړه شوي دي.

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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څوک چه په تخت ناست وو ، هغ، ووئیل ، ”ګوره ، ما دا هرڅه نوي کړل. هغ ما ته ووئیل ،5
ولیکئ ځکه چې دا ټکي رښتیا او وفادار دي.

هغه ماته وویل چې دا شوی دی. زه الفا او اومیګا یم ، پیل او پای یې. زه به هغه ته هغه څوک6
درکړم چې د ژوند د اوبو چینې په وړیا توګه تږي دي.

څوک چې برالسي شي هغه باید ټول شیان ترالسه کړي زه به د هغه خدای یم او هغه به زما7
زوی شي.

ای او روغتنسیسا

26 )ټول( -24: 1.472

ټول حقیقت په خدای او د هغه په مخلوق کې دی ، همغږي او ابدي. هغه څه چې هغه پیدا کوي ښه
دي ، او هغه څه چې جوړ کړي دي. 

2.465 :8-1

. - خدای څه شی دی؟پوښتنه
خدائ پاک جامع ، تقوٰی ، عالي ، ال محدود ذهن ، روح ، روح ، اصل ، ژوند ، حقیقت ،- . ځواب

محبت دی.

ایا دا شرایط مترادف دي؟ . -پوښتنه
هغوی دي. دوی یو مطلق خدای ته راجع کوي. دوی د معبود طبیعت ، جوهر او بشپړتیا -. ځواب

څرګندولو لپاره هم دي. د خدای صفات عدالت ، رحمت ، عقل ، نیکمرغي او داسې نور دي.

ایا له یو څخه ډیر خدای یا اصول شتون لري؟ . -پوښتنه
هلته . نشته. اصل او د هغه نظریه یو دی ، او دا خدای دی ، قادر مطلق ، هر اړخیز او هر -. ځواب

اړخیز وجود دی ، او د هغه منعکس انسان او کائنات دي.

3.275 :20-24

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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الهامي مابعدالطبیعات ، لکه څنګه چې معنوي پوهه ته رسیدلی ، په څرګنده توګqqه ښqیې چې ټqول ذهن
دی ، او دا چې ذهن خدای دی ، قادر مطلقیت ، ټول وجود ، ټول پوهqqه ، یعqqنی دا ټqqول ځqqواک ، ټqqول

موجودیت ، ټول ساینس دي. له همدې امله ټول په حقیقت کې د ذهن څرګندول دي.

4.469 :25-10

موږ د حاکمیت لوړه نښه له السه ورکوو ، کله چې د دې منلو وروسته چې خدای ، یا ښه ، هر اړخیز
دی او ټول ځواک لري ، موږ الهم باور لرو یو بل ځواک شتون لري ، د بد په نوم. دا عقیده چې له یو

څخه ډیر ذهنونه شتون لري د الهی الهیولوژی لپاره هماغومره زیان رسونکی دی لکه څنګه چې
لرغوني آثارو او کافر بتانو ته ویل کیږي. د یو پالر ، حتی خدای سره ، د انسان ټوله کورنۍ به وروه
وي؛ او د یو ذهن او خدای سره ، یا ښه ، د انسان ورورولۍ به مینه او حقیقت ولري ، او د اصولو او

روحاني ځواک یووالي لري چې الهی علوم جوړوي. له یو څخه د ډیرو ذهنونو موجودیت د بت
پرستۍ لومړنۍ غلطي وه. دې خطا د روحاني ځواک له السه ورکول ، د بې روحۍ پرته د ژوند

معنوي شتون له السه ورکړی او د مینې له السه تل پاتې او نړۍ وال ګ .ي.

5.130 :7-14

دا د الهی علومو سپکاوی خبرې بې ځایه دي ، کوم چې ټول اختالفات له مینځه وړي کله چې تاسو د
ساینس واقعیت ښودلی شئ. دا به بې مانا وي چې که واقعیت د خدای ، الهي اصولو سره په مطابقت
کې وي ، که چیرې ساینس ، کله چې پوه شو او وښودل شي نو ټول اختالالت له مینځه وړي ، ځکه

چې تاسو اعتراف کوئ چې خدای قادر دی. د دې اساس لپاره دا تعقیبوي چې ښه او د هغې خوږ
کونکورس ټول ځواک لري.

6.102 :12-15

سیارې د خپل جوړونکي په پرتله پر سړي ډیر قدرت نه لري ، ځکه چې خدای په کائنqqاتو اداره کqqوي؛
مګر انسان ، د خدای قدرت منعکس کوي ، په ټوله ځمکه او د هغې په لښکرو واک لري.

7.275 :6-19

د الهی علوم د پیل نقطه دا ده چې خدای ، روح ، په هرڅه کې دی ، او دا چې نور هیڅ قوت او دماغ
نشته ، دا چې خدای محبت دی ، او له همدې امله هغه الهی اصل دی.

د دې لپاره چې په دې ساینس کې واقعیت او ترتیب پوهه شئ ، تاسو باید د خدای د هغه اصل په اصل
کې د خدای اصل په توګه حساب کړئ. روح ، ژوند ، حقیقت ، مینه ، د یو په څیر یوځای کول ، - او د
خدای لپاره انجیل نومونه دي. ټولې مادې ، عقل ، عقل ، وجود ، ابدي ، علت او اثر د خدای پورې اړه

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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لري. دا د هغه صفات دي ، د المحدود الهی اصل ، مینې ابدي څرګندونه. هیڅ حکمت حکمت نلري
مګر د هغه حکمت؛ هیڅ حقیقت حقیقت ندی ، هیڅ مینه ښکلې نده ، ژوند ژوند نه دی مګر الهی دی.

هیڅ ښه ندی ، مګر ښه خدای درکوي.

8.2 :15-2

لمونځ نشي کولی د وجود ساینس بدل کړي ، مګر دا زموږ سره اړیکې ته راوړي. نیکی د حqqق ښqqودنه
ترالسه کوی. یوه غوښتنه چې خدای دې موږ وژغوري ټول هغه څه نqqدي چې اړتیqqا ورتqqه وي. د الهی
دماغ سره د عادت کولو یوازینۍ عادت ، لکه څنګه چې یو څوک د انسان غوښتنه کوي ، په خدای باور

د انسان په توګه پیژندل کیږي ، دا هغه غلطي ده چې د روحاني ودې مخه نیسي.

خدای مینه ده. ایا موږ کولی شو له هغه څخهq نور هم وغواړو؟ خدای عقل دی. ایا موږ کولی شو د هغqه
څه المحدود ذهن ته خبر ورکړو چې هغه ال دمخه نه پوهیږي؟ ایا موږ تمه لرو بشپړتیا بدلqqه کqqړو؟ ایqqا
موږ به په آزاده فضا کې د نورو لپاره غوښتنه وکړو ، کوم چې زموږ له منلو څخه ډیر راپورته کیږي؟

ناڅرګنده ارمان موږ ته د ټول موجودیت او برکت سرچینې نږدې راوړي.

qارهqqل لپqqرون ، او نن ، او تqqه پqqدای "ورتqqرار دی. خqqه تکqqد خدای غوښتنه کول یو بې ځای qد خدای څخه
دی" او څوک چې په مستقل ډول حق لري د خپل والیت په یادولو پرته به دا کار وکړي.

9.467 :9-13

دا باید په کلکه پوه شي چې ټqول سqړي یqو ذهن ، یqو خqدای او پqالر ، یqو ژونqد ، حقیقت او مینqه لqري.
انسانان به په تناسب کې کامل شي ځکه چې دا حقیقت څرګند شو ، جګړهq به پای ته ورسیږي او د انسان

ریښتیني اخوت به رامینځته شي.

10.340 :15-29

( لومړی حکم زما غوره متن دی. دا د عیسوي3: 20 "زما څخهq مخکې هیڅ معبود مه کوئ." )خروج
ساینس ښودنه کوي. دا د خدائ پاک ، روح ، ذهن تقویت کوي. دا په دې معنی دی چې سړی نور هیڅ
روح او ذهن نلري ، مګر خدای ، تلپاتې ښه ، او دا چې ټول سړي یو ذهن ولري. د لومړی حکم الهی

اصل د ساینس اساس دی ، چې په واسطه انسان روغتیا ، تقدس ، او ابدي ژوند ښیې. یو ال محدود
خدای ، ښه ، سړي او ملت یو کوي د انسان ورورولي تشکیلوي. جنګونه ختموي مقدس کتاب پوره

کړئ ، "خپل ګاونډي سره د خپل ځان په څیر مینه وکړئ." کافر او مسیحي بت پرستۍ له مینځه وړي -
هرڅه چې په ټولنیز ، مدني ، جنایی ، سیاسي ، او مذهبي کوډونو کې غلط دي؛ جنسیت مساوات؛ انسان

باندې لعنت ردوي ، او هیڅ شی نه پریږدي چې ګناه وکړي ، رنځ وي ، سزا ورکړل شي یا له مینځه
ویسي.

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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ورځنۍ دندې

د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

q"!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

پqqه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غqqړو انګqqیزې یqqا عمqqل تqqه اړ باسqqي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پqqوه د میqqنې خqqوږې اسqqانتیاوې

د دې کلیسا غړي بایqqد هqqره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخهq خالص شي ، د وړانqqدوینې کولqqو ، قضqqاوت کولqqو ،

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

برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

دا بqqه د دې کلیسqqا هqqر غqqړی وظیفqqه ولqqري چې هqqره ورځ د تqqیري کqqونکي ذهqqني وړانqqدیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او نqqه هم د خqqدای ، خپqqل مشqqر او انسqqان تqqه د هغqqه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمهq 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.
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_____________________

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.


