
مخ 1 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

 

2022، 18 یکشنبه ، دسمبر

؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایا —  موضوع

19، 5: 1 اهیرمی طالیی متن:

خهڅ ته له رحم ې چې له دې او مخکژنم؛ی زه تا پ،ړ کړ تا جوې کګیډۍ ما په ې چې له دې"مخک
."يی فرماتنڅښ م،ی زه له تا سره ې چکهځ ،ړ ما تا مقدس کيځراوو

2، 1: 90زبور   ځواب ویلو لوستل:
31، 30، 24: 104زبور       

25، 24: 36        ایوب
14: 37 ایوب

.ې یائځ دوې د اوسږ زمونښې نسلونو کولوټمالِکه ُخدایه، ته په 1
 تر ابدخهڅ د ابد ی وي، حتړې کهړ جوړۍ او نمکهځ تا ای غرونه راوباسي، ې چې له دېمخک2

.یې ی ته خدا،ېپور

 ستامکهځ دي: يړ کړ په حکمت سره جوولټ دي! تا دا رډې ومرهڅاے مالِکه ُخدایه، ستا کارونه 24
 ده.کهډ ویله شتمن

.هړ مخ تازه کېمکځ شوي دي: او ته د ړ جوی دوه،یږته خپل روح راول30

 خوشحاله وي.ې به په خپلو کارونو کتنڅښ وي: ې جالل به د تل لپاره پاتتنڅښد 31

.وريګ یې خلک ې کوم چئ،ړ کی تاسو د هغه کار لوې ولرئ چادیپه 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.



مخ 2 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

.وريګ وې شي له لری کولړی شي؛ سیدلی لیې ړیهر س25

.ئړ کارونو ته پام وکې پورهړ په زی شه، او د خداړوال14

د درس خطبه

انجیل

23، 22: 8 امثال.1

 وه.ړې ما قبضه کښې کارونو نه مخکوړ د هغه د ز،ښې په شروع کې الرېمالِک ُخدائ د خپل22

.می ی شوړ جوخهڅ له تل ېمکځ د ای ، خهڅ لی ، له پخهڅزه د ابد 23

 )تاسو(27، 25 )ستا(، 24 )او( )ته(، 24: 102زبور .2

 وي.ې نسلونو کولوټ ستا کلونه په ه،ی زما خدایا24

.ی: او اسمانونه ستا د السونو کار دودېښ کټ بنسېمکځ تا د خهڅله پخوا 25

 نه لري.ی او ستا کلونه به پا،یې شان وی... ته 27

11-2: 148زبور .3

.کرښ لولټ د هغه ئ،ړ وکنهی: د هغه ستاېتښ فرېولټ د هغه ئ،ړ وکنهید هغه ستا2

 ستورو.اڼ د رئ،ړ وکنهی: د هغه ستاۍمږ لمر او سپوئ،ړ وکنهید هغه ستا3

 پورته دي.خهڅ د اسمانونو ې د آسمانونو اسمانونو، او هغه اوبه چئ،ړ وکنهید هغه ستا4
 او هغوئ خلق شول.وړ ُحکم ورکۀ هغې چکهځ ى،ړهغوئ د مالِک ُخدائ د نوم ثناء ِصفت وک5

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 3 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

.يیږری نه تې چړی فرمان صادر کویهغه دا هم د تل او تل لپاره ساتلي دي: هغه 6

 ژورو:ولوټ او گنانویرډ ې ائ،ړ نه د مالِک ُخدائ ثناء ِصفت وکېد زمک7

:هړ واوره او بخار؛ طوفاني باد خپله خبره پوره ک؛ۍلږاور، او 8

:وداری دولټ او ې ونې لرونکوهی غرونه؛ مولټغرونه او 9

:ۍ او الوتونکي مرغان،ی ژغورونکي ش؛یاروڅ ولټ او واناتیح10

:انی قاضولټ ېمکځ او د انګ خلک؛ شهزادولټ پاچاهان، او ېمکځد 11

(ی شودای )پ13، 3: 1 یوحنا.4

ی شوړ جوې چی شوړ هم نه و جوی شیڅ شوي وو؛ او د هغه پرته هړ د هغه لخوا جوانی شولټ3
وي.

.خهڅ ی د خدارګ اراده، او نه د انسان په اراده، مښې نه د غو،یدلیږی زخهڅ ېنی... نه د و13

58-56(، ،1  )ته54، 52، 51(، کهځ )42، 32، 31، 25، 14-12، 2، 1: 8 یوحنا.5

.ړ غره ته التونی د زیسیع1

 تهی خلک ورته راغلل. هغه ناست و او هغوولټ او ی بیا معبد ته راغلځسهار وختي هغه یو 2
.هړ ورکهړ زده کیې

 کوي هغه به پهرويی زما پې چوکڅ: می اڼ رړۍ زه د نل،ی ووای بلځ وی ته ی هغویسی عایب12
 به ولري.اڼ د ژوند ررګ مي،ځ نه ې کارهیت

.ی ندایتیښ رډکاری. ستاسو رې ذمه وار یانځ د خپل ۀ ته ووئیل، تۀنو فریسیانو هغ13

 زمارګ لرم، مډکاری رانځ هم زه د خپل هڅ: که لی وویې ته ی او هغوړ ورکوابځ یسیع14
. خو تاسو نه شئمځ رتهی او چمی ی راغلیاځ زه له کوم ې چمیږ: زه پوهی دایتیښ رډکاریر
.مځ رتهی او چمی ی راغلهیاځ زه له کوم ې چیالیو

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 4 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

 عیسٰ ى هغوئ ته ووئیل چه”هغه هم چه ما تاسو ته َد؟ې یوکڅنو هغوئ ورته ووئیل چه ته 25
شروع نه وئیلى دى.

ې: که تاسو زما په خبرو باندلی وو ووړی راومانی ایې په هغه ې ته چهودانوی هغو یسی عایب31
.استی روانی زما پای نو تاسو واقعئړدوام وک

.يړ به تاسو آزاد کقتی او حقژنئ،ی وپقتیاو تاسو به حق32
 هغه زهرګ مم،ی ی راغلخهڅ انځ. نه زه د خپل می ی له خوا راوتلی زه د خداې چکهځ…42

.می یلیږرال

.نيی ونه وګ مرکلهیڅ زما خبره ومني، هغه به هړی سوی ېری که چم،ی واایتښزه تاسو ته ر51

 او،ی دړ ممی لري. ابراهطانی شوی ته ې چویږ پوهږ: اوس مولی هغه ته ووانویهودی ایب52
.کيڅ خوند وګ د مرکلهڅ زما خبره ومني، نو هغه به هیوکڅ که ،ېې او ته واغمبران؛یپ

،ړ ورکوابځ یسیع54

 او خوشحاله شو.دهی خوشحاله شو: او هغه دا ولدوی په لځې زما د ورمیستا پالر ابراه 56

؟ی دیدلی لمی تا ابراهای آ،یې کالو نه وسوځ: ته ال د پنلی هغه ته ووانویهودی ایب57

.می وو، زه می ابراهې چې له دې مخکم،ی واایتښ زه تاسو ته رل،ی ته ووی هغویسیع58

 )زه به(24(، 2  )ته5، 3(، 3  )ته1: 17 وحنای.6
:لی ویې او وړې آسمان ته پورته کیې ګې ستر،ېلی وویسی عېدا خبر1

یلیږ تا رالې چژنيی وپحی مسیسی او عی خداینیتیښ رینیوازی تا ی دوې چیاو دا ابدي ژوند د3
.یې

 پالره،یاو اوس، ا5

ې لپاره چې. د دمی زه ې چرتهی دي، زما سره وي چيړ تا ماته راکې هم، چی هغوې چمړزه غوا24
دوی کتهځنی له رامړۍ تا د نې چکهځ: ی دړی تا ماته راکې کوم چنيی زما هغه جالل وویدو

 درلوده.نهیدمخه ما سره م

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 5 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

26، 21: 40 اهیسعی.7

 تاسو دای شوي؟ الی تاسو ته ندي وخهڅ لی دا د پای ندي؟ ادليی تاسو اورای ائ؟یږ تاسو نه پوهایا21
ئ؟یږ نه پوهخهڅ ونوټ د بنسېمکځ

ی د دوې ، چيړ کتهځنی چا رامانی دا شې چورئګ ، او وئړ ته پورته کړې لوګې سترېخپل26
 ،ويږ په نومونو غولټ ی سره دوواليی په لوواکځ راوباسي: هغه د خپل ې له مخری د شمکرښل

.يیږ نه ماتوکیڅ: هی قوي دې کواکځ هغه په ې چکهځ

 )ته:(13-11، 8، 6، 5،(،   لرم( )تهی )زه حت4: 45 اهیسعی.8
،ی دړی: ما تاسو ته لقب ورکی دی تاسو ته په خپل نوم بللیما حت4

 هم تههڅ که ،ړی نشته: ما تا ته کمربند کی خدایڅ نشته، زما پرته هوکیڅ او بل همی تنڅښزه 5
:ژنيیما نه پ

 نشته. زهوکڅ زما پرته بل ې پوه شي چخهڅ یځدی د لمر له راختلو او له لوی دوې لپاره چېد د6
 نشته.وکڅ او بل می تنڅښ

ئړ اجازه راکئ،ړ ککتهښ شئ، او اسمانونو ته صداقت راکتهښ راخهڅ اسمانونه، له پورته یا8
ړ هغه جوتنڅښ شي. ما یاځوی او صداقت سره ي،ړ نجات راوی او دوزئ،ی پرانمکهځ ېچ
.ی دړیک

 زما د زامنو په بارهې فرمائى، چې داسوونکىړ جوۀمالِک ُخدائ، د بنى اِسرائیلو مقدس او د هغ11
 ما ته ُحکم کوئ.ښې او زما د السونو د کار په باره کئ،ړ وغواڅۀ رانه ښېک

 ديوليځ زما السونه اسمانونه غی: ما حتړ کدای پې باندې په هغیې او انسان هړ کهړ جومکهځما 12
.ی دړی حکم کې مکرښ لولټ یاو د دو

:مړ وکوونهښ الرې الرېولټ او زه به د هغه ،ړما هغه په صداقت سره پورته ک13

24: 2 وحنای 9.1

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.



مخ 6 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

هڅ دي. که هغه دليی اورخهڅ لی تاسو د پې شي، کوم چې پاتې دا په تاسو کې چئړنو اجازه راک24
 دوامې او پالر کی شي، تاسو به هم په زوې پاتې دي په تاسو کدليی اورخهڅ لی تاسو د پېچ

.ئړورک

(،1  )ته4، 3: 1 انوید افس.10

 په آسمانيې کحی په مسیې ته ږ موې چی او پالر برکت دی خداحی مسیسی عتنڅښ د ږزمو3
 دي:يړ روحاني نعمتونه راکولټ ې کونویاځ

و،ی يړ غوره کې دمخه په هغه کخهڅ لی د پړۍ د نږ هغه موې چهګنڅلکه 4

ای او روغتنسیسا

1.267 :10-12

 سرهی امله انسان او روحاني کائنات د خداې و." له همدی شوړ جوې "چيړ کړ جوولټ می زه یلو
 شتون لري.یاځوی

20 نه( - یڅ )ه18: 2.335

رډی خهڅ ولوټ روح د نورو ې چکهځ ي،ړ ژوند ته وده ورکی نشي کولی شیڅپرته له روح، روح، ه
.ید

8( - تی )س31(، ،1  )ته31: 3.252

روح، ... وایي:

. هغه د المحدود مفهوم منعکس کوي،ی روحاني دي، زما مثل دیې حواس ې. انسان، چمیزه روح 
ې چکهځ زما دي، ولټ-   جاللیدونکی د وجود کمال، نه ختمکال،ښ. د تقدس می ینٹی زه انفې چکهځ

 کوم،ېاندړ نعمتونه شامل او وولټ. زه می ایتیښ زه رې چکهځ. زه انسان ته امر ورکوم، می یزه خدا
 اومی ړ. زه لومی زه ژوند ې چکهځ پرته، ی او پالی. زه ژوند ورکوم، پرته له پمی نهی زه مې چکهځ
.می زه ې چمی زه هغه ې چکهځ م،ی ماده ولوټ. زه د می زه ذهن ې چکهځ ورکوم، ولټ

4.492 :3-4

 روحاني وجود.یعنی شتون ولري ، قتی حقوی د فکر دمخه دید سم استدالل لپاره با

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 7 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

2-31،(،   )ته19-28: 5.429

هځنی د بدن له می شتون نه درلود، نو هغه نشي کولې مخکخهڅ لیکه انسان د مادي سازمان له پ
ونیږ د زدی باږ موو،ی ې وروسته ژوند کوو او تل پاتګ له مرږ وروسته شتون ولري. که مولوړو
 دی هم ولري، حتی پادی درلود، دا بالی که ژوند کوم پې چکهځ ،ی واړی ژوند کې مخکخهڅ

ې نه! له همد؟ېږې پوهې نه! ته په داست؟ی باور ې تاسو پدای سره سم. اې د محاسبنسیسا عيیطب
 د خپل مالک پهدی باږ شامل دي. موې کې پدې چښیې نه قی شک کوئ او هغه حقاانیامله تاسو په ب

 خبرو باور ولرو،ولوټ

." دانيی ونه وګ مرکلهیڅ زما خبره وساتي ، هغه به هړی سوی( ، "که 51: 8 وحنای )لی وویسیع
 دي.ې شاملیښې پېولټ د وجود رګ م،ی محدود نه دې په روحاني ژوند پورېوازی انیب

6.547 :23-30

ېوازی ې چکهځ پوه شي، هګ په روحاني توی دوې دا وي چدی موخه باږ خورا مقدس دي. زموېفیصح
 د انسان په شمول، په ماديه،ی نظرېنیتیښ رناتوی شي. د کایدی ترالسه کقتی حقې پوهاوي له الرېد د
ژونکي مادي ، حسي او وناتوی فکر د کای ده. الهام شوې کګ په روحاني پرمختې نه بلکې کخیتار

 غوره کوي.هی ، او معنوي او ابدي نظرديیږ پروريیت

23 - )د(15: 7.550

 اوبی ، تخرونیږ ، او د زهګ په توی او پالی دوامداره فکر کول - د پهګد مادي او جسمي وجود په تو
 دې کوړ په دواری معږ ، او زموويټ او معنوي ژوند پنيیتیښ - رهګ اجزاو مرحلو په توې سره د دلیتحل

 وي،ی افسانه ده. که ژوند خداوی زه ی لوای ولري، نو بهڅ هر کيټ لی. که ژوند د پيیږ المل کدویریت
.ی دا المحدود د،ی نه دنی لري، نو ژوند جنی معنېفی صحې چهګنڅلکه 

(،2 ته )24-28: 8.502

 اوی - هغه د خدايیږ کولو لپاره کارول کهښ نهښ نۍنیوازی د لی پې کلمې نلري. د دلی پیڅالمحدود ه
.ی دی - خدانهی او مقت،ی اصول - ژوند، حقیقی په شمول د کائنات. تخلووالي،ی او قتیانسان ابدي حق
 منعکس کوي.یکائنات د خدا

(،1 ته )25-26، 14-19: 9.124

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 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

 پوه شي؛ای شي، او بحی تشرخهڅ ی لخوا د خپل الهي اصول، خدانسی د سادی بار،څیکائنات، د انسان په 
 تابع وي، کائنات، لکهبی بلوغ او تخر،ې شي او د ودحی تشرټ د فزیکي احساس پر بنسې کله چرګم

 راز.وی دوام ومومي، دی او با،یانسان، د

.ی ژوند، ماده، او دوام دانوی شولوټ د روح

10.513 :17-21

رګ ابدي دي. مرڅی د ذهن په ې فکرونه تنوع کوي، طبقه بندي کوي او انفرادي کوي، کوم چولټروح 
 اصولیقی تخلی د هغه الهې چوکڅ ،ی دې پاتې کی وجود او دوام په خداا،یارتښی انفرادیت هوولټد 
.ید

11.78 :1-5

رڅی په ګ او مرناهګ ،ۍ لکه د ناروغوان،ی وحشي حه،ښ د بلوط غو،ټۍ غوی شوګنړ ل،ګ یدونکګینړ
تونهی د ذهن ابدي واقعی انحرافات؛ دودونکيی دي. دا د احساس دروغ دي، د فاني ذهن بدلعيی طبری- غ

ندي.

12.511 :23-3

 اوېبرډ شوي، حی تشرولډ. په روحاني ی درفورمی جامد، او اع،ید وژونکي ذهن لپاره، کائنات ما
 د وژونکي فکرهګ او انسانان په استعاره توواناتی دي. حړ نظرونو لپاره والیغرونه د قوي او لو

هڼ بې کس ناپاک جنای نه،ښځی وده کوي، په مذکر، ې کمانهی کوي، د استخباراتو په پېاندړ وجیتدر
ی او الهرقانونيی کوي، د غې پورته الوتنخهڅ ېمکځ د ې د آسمان په خالص فضا کې چ،ۍاخلي. مرغ
 سره مطابقت لري.لوی پورته او پورته هخهڅ تی لپاره د بدندوی د پوهېنیاصولو، م

13.450 :29-2

ې کدهی په عقایارتښی او هوې شر د ژوند، مادولټ ې سره چدوی ادعا په پوهې د دتی د مقناطسواناتوید ح
 به انکاروکڅ ي،یږ کیاځوی ې کدهی او د عضوي ژوند په عقعتی طبواناتوی د حنا،یښ بر،ېد ماد

وسي؟ی هځ او له منوسيی هځ له مندی بایې قتی حقې دي چېروتنې دا هغه تې چيړوک

14.369 :5-13

 تناسبې وجود د انسان احساس ته له السه ورکوي، په دولټ هګ ماده د انسان په توې چېپه تناسب ک
 درک کوياتی الهیسی ، او د عيځ احساس ته ننوی الهقوی. هغه د حقايیږ مالک کې انسان د هغېک

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 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

.ګ تې کدوږ په اوېپڅ راپورته کول او د وړ شوي ، د مودلښ ې د ناروغانو په درملنه کې چهګنڅلکه 
ولډ د هر ای ماده ماده ده ، دا د ژوند حکم ې چړ کندګرڅ باور ې په درولټ کنیسی اعمالو د عولوټ ېد

 شي.یدی کیونکړوجود جو

15.516 :4-8

 اوي؛یږ د هغه د مخلوق لخوا منعکس کلوي،ی تشکی خداې چنه،ی او مقتی حقا،یارتښیماده، ژوند، هو
ی ورته والنيیتیښ به دا رږ ، نو مووړ ته تابع کقوی حقانسی د بدني حواس غلط شاهدي د ساږ موېکله چ

.وروګ وېریاو انعکاس هرچ

16.331 :16-17

 کوي.ندونهګرڅ د هغه هڅ هرې په کائنات کید خدا

17.264 :28-31

ی به د خداږ نو موژنو،ی او د انسان روحاني وجود وپهړ الره زده کې کنسی ساسويی په عږ موېکله چ
.ویږ او پوهوروګ وونهړای وولټ او آسمان او انسان ېمکځمخلوق - د 

ورځنۍ دندې
د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

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!

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه4ماده

د انګېزو او اعمالو لپاره قانون

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 2022، 18یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
؟ی لخوا منحل شوواکځ کیومټ په شمول ، د ايړ کائنات، د سایموضوع – ا

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.

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه 1ماده

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.

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه 6 ماده

_____________________

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.


