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.2021، 23 ییکشنبه ، م

روح او بدن —  موضوع

7: 19زبور  طالیی متن:

 ، روح بدلوي."ی دړ قانون بشپتنڅښ"د 

4-1: 34زبور ځواب ویلو لوستل:
17: 16امثال 

 وي.ې زما په خوله کشهې ، د هغ ستاینه به هممړز به هر وخت مالِک ُخدائ ته برکت ورک 1

 شي.ښ واوري او خوې ، عاجزان به ديړ فخر وکې باندتنڅښ په ېزما روح به د 2

.وړ کړ د هغه نوم لوهګډ په ې چئځ ، رائړاے مالِک ُخدائ زما سره لوئ ک 3

 وژغوره.ې مخهڅ ې ویرولوټ او زما له ېدلې واورې شو ، او هغه زما خبرې کهټ په لتنڅښما د 4

 خپله الره ساتي هغه خپل جان ساتي.ې چوکڅ: يیږری تخهڅ وی الره د بدهی لوکمرغهېد ن 17

د درس خطبه

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

5 ، 4: 6استثنایی .1

ای اسرائیلو ، واورئ! زموږ څښتن خدای یو څښتن دی.4

تاسو خپل مالِک ُخدائ د ټول زړه ، خپل ټول روح ، خپلې طاقت سره مینه کوئ.5

32: 15امثال .2

هرڅوک چې د الرښوونې څخه انکار کوي هغه خپل نفس څخه نفرت کوي.32

35 ، 31-29 )ته:( ، 9 ، 2،( ، 6  )ته1: 4استثنایی .3

نو اوس اِسرائیلیانو ، هغه قانُونو او قضاوت ته چې ز تاسو ته درکوم په غور سره واوره.1

تاسو هغه خبره ته مه اضافه کوئ چې زه یې درته وایم ، په دې باندې مه غورځول کېږئ ،2
ترڅو تاسو د خپل څښتن خدای اطاعت وکړئ چې زه یې درکوم.

یوازې ځان ته پام وکړئ ، او په پوره پام ځان وساتئ ، که نه نو هغه څه هیر کړئ چې ستاسو9
سترګې یې لیدلي دي او ستاسو د ژوند په اوږدو کې به ستاسو له زړه څخه لیرې شي.

مګر که چېرې د هغه ځای څخه تاسو د خپل څښتن خدای عبادت کوئ ، نو تاسو به هغه29
ومومئ، که چېرې تاسو هغه په خپل ټول زړه او ټوله روح سره د هغه په لټه کې شئ.

کله چې تاسو په تکلیف کې یئ او دا ټول شیان تاسو ته رسیږي ، حتی په وروستي ورځو کې که30
تاسو خپل څښتن خدای ته وګرځئ} او د هغه خبره منئ.

 ځکه چې ستاسو څښتن خدای مهربان خدای دی( هغه به تاسو پرېنږدي ، نه به تباه کوي او نه(31
به ستاسو د پلرونو ژمنې هغه هېر کړي چې هغه ته یې وعده کړې وه.

تاسو ته دا درکړل شوې وه چې تاسو پوه شئ چې هغه د څښتن خدای دی. بل څوک نشته.35

،(1  )ته3 )پیښ شو( ، 1: 1حزیزیل .4

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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اوس دا راپورته شو ...1

د مالِک ُخدائ کالم د اِزقئیل اِمام ته د څښتن په قول ښکاره شو. 3

،(4 )ته 6-4 )ته :( ، 3: 2حزیزیل .5

زه تاسو اسرائیلیانو ته ، هغه سرکښه قوم ته چې زما په ضد یې د انسان زویه ، هغه ماته وویل ،3
سرکشي استولي دي.

دا چې دا بې ګناه او سخت زړي دي. ز به تا هغوئ ته راولېږم. بیا هغوی ته ووایه چې څښتن4
څښتن فرمایلي دي.

اوكله چې دوى غوږ نیسي اوكه څه به یې منع كړي )داځكه چې دا سركشي كورونه دي( بیا به5
پوهیږي چې ددوی په منځ كې یو نبي شتون لري.

او د انسان زویه ، له هغوی څخه مه وېرېږه او د هغوی له خبرو څخه مه وېرېږه.6

 )له دې امله(32 )ته :( ، 31 ، 30 )کله( ، 27 )ته :( ، 4: 18حزیزیل .6

وګوره ، ټول روحونه زما دي. لکه څنګه چې د پالر روح دی ، هماغه د زوی روح زما دی:4

... کله چې بدکار د هغه ګناه څخه} ځان وګرځوي چې هغه ترسره کړی دی او هغه څه چې حالل27
او سم دي ، هغه به خپل ژوند ژوندي وساتي.

نو د اسرائیلو ټولو خلکو ، هرڅوک چې د هغه په شان وي ، زه به ستا سره قضاوت وکړم. توبه30
وباسئ او له خپلو ټولو ګناهونو ځان وساتئ. نو ګناه به ستاسو تباه نه وي.

خپل ګناهونه له ځانه لرې کړئ ، په دې ډول چې تاسو سرغړونه کړې ده. او تاسو ته نوی زړه31
او نوی روح ورسیږي:

... له دې امله ځان وګرځوئ او ژوندی اوسئ.32
 

8: 6میکا .7

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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اې انسانه ، هغه څه چې تاسو ته ښیې. څښتن درته څه غواړي ، مګر په عادالنه ډول ، رحمت8
سره او د خپل خدای سره په عاجزۍ سره قدم وهل؟

23: 4متیو .8

عیسی د ټولو ګیلیل ګرځېدل ، په عبادت خانو کې یې تدریس کول ، او د سلطنت انجیل تبلیغ23
کول ، او د خلکو په مینځ کې د ټولو ناروغیو او هر ډول ناروغیو درملنه کول.

20-17 ، 2: 5متیو .9

بیا هغ خپله خوله خالصه کړه اَؤ تعلیم ئے ورکړو2

فکر مه کوئ چې زه د قانون یا پیغمبرانو له مینځه وړلو لپاره راغلی یم: زه د ړنګولو لپاره نه ،17
مګر د بشپړولو لپاره} راغلی یم.

په حقیقت کې زه تاسو ته وایم ، تر دې چې آسمان او ځمکه تیریږي ، یوه قطعه یا یوه لقب به د18
قانون څخه په سمه توګه تیر نشي ، ترڅو پورې چې ټول بشپړ نشي.

هرڅوک څوک چې له دې یو له لږو حکمونو څخه} سرغړونه وکړي او انسانانو ته یې داسې19
ښوونه وکړي ، هغه به د آسمان په سلطنت کې ترټولو لږ وبلل شي ، مګر څوک چې دا کار

وکړي او ورته ښوونه وکړي ، د جنت په سلطنت کې ورته لوی ویل کیږي.

ځکه چه َز. تاسو ته وایم چه ستاسو صادقه به د صحبانو اَؤ فریسیانو د صداقت نه زیاته وى ، نو20
تاسو به په هیڅ صورت په جنت کښے داخل نه شئ.

5 ، 4 ، 2 )محتاط( ، 1: 12لوقا .10

د فریسیانو له خمیر څخه ځانونه خبر وساتئ ، دا چې منافقت دی.1

څه شی پټ ن؛ دے چې ښکاره ن شى. نه یې پټه کړې ، نه پوهیږي.2

او زه تاسو ته وایم چې زما ملګري ، د هغوی څخه} مه ویرئ چې بدن وژني ، او له دې وروسته4
نور هیڅ نه لري چې دوی یې وکړي.

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 زه به تاسو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړم چې څوک وویریږئ: له هغه څخه وویریږئ5
څوک چې د هغه له وژلو وروسته دوزخ ته د دوزخ کولو ځواک لري. هو ، زه تاسو ته وایم ، له

هغه وویریږه.

21 ، 20 ، 17 )باید( ، 16 ،( ، 2  )ته15( ، 2  )ته14-10: 13لوقا .11

هغه د سبت په ورځ په یو عبادت خانے کښے تعلیم ورکړو.10

او دلته ګورئ چې دلته یوه ښځه وه چې اتلس کاله یې د بې وسۍ روح درلود او یوځای ښکته شو11
او په هیڅ ډول ځان نشو کولی ځانته پورته کړي.

کله چې عیسی هغه ولیده ، نو هغې هغې ته غږ وکړ او هغې ته یې وویل: ای زما وروره ، ته له12
خپل وجود څخه خالص شوې یې.

هغه خپل السونه هغې ته کېښودل او سمدالسه هغه مستقیمه شوه ، او د خدای پاک یې ووایه.13

د عبادت خانے مشر په قهر ووئیل ، ځکه چه عیسٰى د سبت په ورځ روغ کړے وو.14

بیا څښتن هغه ته ځواب ورکړ ، او ویې فرمایل:15

... ایا دا ښځه باید د ابراهیم لور نه وي ، څوک چې شیطان دا اتلس کاله بنده کړي ، د سبت په16
ورځ د دې غالمۍ څخه خالص نشي؟

د هغه ټول دښمنان شرم شول: او ټولو خلکو د هغه ټولو عالي او کله چې هغه دا خبرې وکړې17
کارونو څخه چې د هغه په وسیله ترسره شوي وو خوشحاله شول.

زه د خداي بادشاهی د کوم ځائ سره پرتله کوم؟ او بیا یې وویل ،20

دا د خمیر په څیر دی ، چې یوه ښځه یې په درې ډوله خواړه کې پخه کړه ، ترڅو چې ټوله خمیر21
شي.

8،( ، 2  )ته7 )پوهیدل( ، 6: 5 کورنتیان 12.1

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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ایا تاسو نه پوهیږئ چې یو کوچنی خمیر ټول غار خمیره کوي؟6

له دې امله زوړ خمیره لرې کړئ ، ترڅو تاسو نوی غلیظ شئ.7

راځئ چې دا اختر ولمانځو ، نه د پخو خمیر سره ، نه د بدکارۍ او بدکارۍ خمیره. مګر د8
اخالص او حقیقت بې خمیره ډوډۍ سره.

.(1  )ته19 ، 18 ، 16: 3 کورنتیان 13.1

آیا تاسو نه پوهیږئ چې تاسو د ُخدائ پاک کور یئ ، او دا چې د ُخدائ ُروح په تاسو کښې16
اوسېږى؟

پرېږدئ چې هیڅ څوک ځان غول نکړي. که ستاسو په مینځ کې کوم سړی په دې نړۍ کې عاقل18
وګي ، هغه باید یو بې عقل شي ، ترڅو هغه عقل مند وي.

د دې لپاره چې د دې نړۍ حکمت د خدای سره حماقت دی.19

28 ، 24 ، 23 ، 21-19 )ته :( ، 18-16 ، 6 ، 5: 5 تیسالونیان 14.1

تاسو ټول د را او د ورځې بچیان یاست: موږ د شپې یا تیاره نه یو.5

راځئ چې د نورو په څیر خوب ونه کړو. راځئ چې وګورو او هوښیار واوسو.6

خوښ اوسئ.16

بې له دعا څخه دعا وکړه.17

په هر کار کې مننه وکړئ:18

روح مه کوئ.19

د نبوت وړاندوینه مه کوئ20

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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ټول شیان ثابت کړئ؛ هغه څه چې ښه وي هغه وساته.21

او د سولی خدای مو په بشپړ ډول وساته او زه د خدای څخه دعا کوم چې ستاسو ټوله روح ،23
روح او بدن زموږ د مالک عیسی مسیح راتلو ته بې ګناه وساتي.

وفادار هغه څوک دی چې تاته زنګ ووهي ، څوک به یې هم کوي.24

زموږ د مالک عیسی مسیح فضل ستاسو سره وي. آمین.28

ای او روغتنسیسا

1.477 :22-25

روح د انسان ماده ، ژوند او عقل دی ، کوم چې انفرادیت لري ، مګر په مسله کې ندي. روح هیڅکله هم
د روح څخه} ټیټ عکس منعکس نشي کولی.

2.120 :4-6

روح ، یا روح ، خدای دی ، نه بدلیدونکی او تلپاتې؛ او انسان د روح ، خدای سره یوځای او منعکس
کوي ، ځکه چې انسان د خدای عکس دی.

3.9 :17-24

ایا تاسو د خپل څښتن خدای سره د زړه ، ټوله روح ، او خپل ټول ذهن سره مینه کوئ؟ پدې قوماندې کې
خورا ډیر څه شامل دي ، حتی د ټول مادي حواس ، تسلیت او عبادت تسلیم کول. دا د عیسویت ایل

ډوراډو دی. دا د ژوند ساینس پکې دخیل دی ، او یوازې د روح الهی کنټرول پیژني ، په کوم کې چې
روح زموږ ماسټر دی ، او مادي عقل او انسان به هیڅ ځای ونلري.

4.117 :29-5

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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عیسی خپل پیروانو ته امر وکړ چې د فریسیانو او صدوقیانو له خمیر څخه ځان خبر کړي ، کوم چې
هغه د انساني عقیدې په توګه تعریف شوی. د هغه په وینا د "خمیر" مثال چې یوه ښځه اخیستې او د

خواړو په دریو مرحلو کې پټه کړې ، تر هغه چې ټوله خمیر شوی وي ، "دا مطلب په ګوته کوي
چې روحاني خمیر د مسیح ساینس او د دې معنوي تفسیر نښه کوي ، - دا یو څه ډیر پورته د خمیر

څخه. یوازې د مثال روښانه او رسمي غوښتنلیکونه.

5.329 :5-7

یو څه لږ خمیر ټوله نانځکه کوي. د عیسوي ساینس لږ پوهاوی د هغه ټولو حقیقت ثابتوي چې زه یې
په اړه وایم.

6.302 :19-24

د بشپړتیا ساینس انسان ته بشپړ کامل ښیې ، که څه هم پالر کامل دی ، ځکه چې د روحاني سړی روح
دی ، یا د خدای ، د ټولو مخلوقاتو الهی اصل دی ، او ځکه چې دا ریښتینی سړی د عقل پرځای د روح

لخوا اداره کیږي ، د روح د قانون په واسطه ، نه د مادې د تش په نوم قانون لخوا.

7.28 :1-8

فریسیانو ادعا وکړه چې پوهیږي او د الهی ارادې درس ورکوي ، مګر دوی یوازې د عیسی د
ماموریت بریا خنډ ګرځولی. حتی د هغه ډیری زده کونکي د هغه په الره کې والړ وو. که ماسټر زده
کونکی نه وای اخیستی او د خدای ناپیژندل شوي درسونه یې زده کړي وای ، نو هغه به مصلوب نه

و. د مادې په گرفت کې د روح ساتلو هوډ د حق او عشق تیروونکی دی.

8.196 :11-18

عیسی وویل: "له هغه څخه وویریږئ څوک چې په دوزخ کې روح او بدن دواړه له مینځه وړي." د دې
متن محتاط مطالعه ښیې چې دلته د روح کلمه د غلط احساس یا مادي شعور معنی لري. امر د روم ،

شیطان ، نه د خدای ، مګر له ګناه څخه د خبرتیا اخطار} درلود. ناروغي ، ګناه او مرګ د ژوند یا
واقعیت سره مل نه دي. هیڅ قانون د دوی مالتړ نه کوي. دوی د خدای سره هیڅ اړیکه نلري ترڅو د

دوی قدرت تاسیس کړي.

9.451 :2-4 ، 8-11

عیسوی ساینس پوهان باید د مادی نړۍ څخه} راوتلو او جال کیدو لپاره د استانیستیک کمانډ تر فشار
الندې ژوند وکړي.

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، 23 ییکشنبه ، م د انجیل درس د
موضوع – روح او بدن

د عیسوي علومو زده کونکي ، څوک چې د دې لیک سره پیل کوي او فکر کوي چې پرته له روح
څخه} بریالي شي ، یا به د دوی عقیدې خرابې کړي یا په خواشینۍ سره ویره شي.

10.140 :8-13 ، 16-18

موږ به په تناسب اطاعت وکړو او درناوی وکړو ځکه چې موږ د الهی طبیعت مخه نیسو او د هغه
سره په درک سره مینه کوو ، نور د بدنیت په وړاندې جګړه نه کوو ، مګر زموږ د خدای په شتمني

کې خوشحاله یو. دین به بیا د زړه وي نه د سر.

موږ په روحاني ډول عبادت کوو ، یوازې دا چې موږ د مادي عبادت مخه ونیسو. معنوي عقیدې د
عیسویت روح دی.

11.118 :10-12

عمر تېر شو ، مګر د حق دا خمیر تل په کار کې دی. دا باید د غلطۍ ټول ډله ویجاړ کړي ، او له
همدې امله د انسان په معنوي خپلواکۍ کې د تل لپاره وستایه شي.

12.253 :19-28

معامله نشي کولی د ګناه یا ناروغۍ پروړاندې د حقه} هڅو مخالفت} وکړي ، ځکه چې موضوع غیر
ارادي او بې پامه ده. همدا رنګه ، که تاسو باور ولرئ چې ځان ناروغه یاست ، نو تاسو کولی شئ

دا غلط باور او عمل د بدن له خنډ پرته بدل کړئ.

د ګناه ، ناروغۍ یا مړینې لپاره په هرډول اړتیا باور مه کوئ ، په دې پوهیدل )لکه څنګه چې تاسو
باید پوه شئ( چې خدای هیڅکله د نامتو مادي قانون اطاعت ته اړتیا نلري ، ځکه چې داسې قانون

شتون نلري.

6 )مسیحي( -29: 13.119

کریسچن ساینس د روح او بدن څرګند لید له سره تکراروي او ذهن ته د بدن تقویت ورکوي. په دې
ډول دا د سړي سره دی ، څوک چې مګر د آرام ذهن مغرضه خادم دی ، که څه هم دا د بل معنی

احساس لپاره ښکاري. مګر موږ به هیڅکله پدې ونه پوهیږو پداسې حال کې چې موږ دا ومنو چې
روح د بدن یا ذهن په مینځ کې دی ، او دا سړی په غیر استخباراتو کې شامل دی. روح ، یا روح ،

خدای دی ، نه بدلیدونکی او تلپاتې؛ او انسان د روح ، خدای سره یوځای او منعکس کوي ، ځکه چې
انسان د خدای عکس دی.

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، 23 ییکشنبه ، م د انجیل درس د
موضوع – روح او بدن

14.223 :3-12

ژر یا وروسته به موږ زده کړو چې د انسان د محدود ظرفیت جوړونکي د دې فریب له مخې جوړ
شوي چې هغه د روح په ځای په بدن کې ژوند کوي ، په روح کې د معاملې پرځای.

خبره روح نه څرګندوي. خدای د هر اړخیزه} روحیه ده. که روح ټول وي او هرچیرې وي ، څه شی او
چیرته دی؟ په یاد ولرئ چې حقیقت له خطا څخه} لوی دی ، او موږ نشو کولی لوی له هغه څخه} لږ

کړو. روح روح دی ، او روح له جسم څخه} لوی دی.

15.60 :29-6

سولي انسان ته د نعمت ورکولو لپاره} بې شمیره سرچینې لري ، او خوښۍ به یې په اسانۍ سره
ترالسه شي او زموږ په ساتلو کې به خوندي وي ، که په روح کې لټون وشي. یوازې لوړه
خوندونه کولی شي د تل پاتې انسان غوښتنې پوره کړي. موږ نشو کولی د شخصي احساس

محدودیتونو کې خوښۍ تیر کړو. حواس هیڅ ریښتیني خوند نه وړاندې کوي.

د انسان په مینې کې ښه والی باید په بدو باندې روحیه ولري او په ځناور باندې روحاني ، یا
خوښۍ به هیڅکله ونه ګټل شي.

16.125 :12-16

لکه څنګه چې انساني فکر له یوې مرحلې څخه بلې شعوري درد او بې دردۍ ، خفګان او خوښۍ ته
بدلون ورکوي - له ویره څخه امید ته او له عقیدې څخه تر تفاهم پورې ، ښکاره څرګندونه به په پای کې

د روح لخوا اداره کیږي نه د مادي عقل له مخې.

ورځنۍ دندې

د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

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 11 .2021، 23 ییکشنبه ، م د انجیل درس د
موضوع – روح او بدن

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

پ}}ه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غ}}ړو انګ}}یزې ی}}ا عم}}ل ت}}ه اړ باس}}ي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پ}}وه د می}}نې خ}}وږې اس}}انتیاوې

د دې کلیسا غړي بای}}د ه}}ره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخه خالص شي ، د وړان}}دوینې کول}}و ، قض}}اوت کول}}و ،

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

برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

دا ب}}ه د دې کلیس}}ا ه}}ر غ}}ړی وظیف}}ه ول}}ري چې ه}}ره ورځ د ت}}یري ک}}ونکي ذه}}ني وړان}}دیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او ن}}ه هم د خ}}دای ، خپ}}ل مش}}ر او انس}}ان ت}}ه د هغ}}ه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمه 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.


