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2022، 25 یکشنبه ، دسمبر

نسیکرسچن سا —  موضوع

11، 10: 2لوقا  طالیی متن:

 خلکو ته وي.ولوټ به ې درکوم، کوم چیری زښۍ خوی زه تاسو ته د لوورئ،ګ وې چکهځ: هېږرې"مه و
."ی مالک دحی مسې ، کوم چیدلیږی زی نجات ورکوونکوی ې کارښ تاسو ته د داود په ځ نن ورې چکهځ

6-1: 11 اهیسعی  ځواب ویلو لوستل:

:يړ وده وکهګانڅ وهی به خهڅ ویښ راوباسي او د هغه له رډنډ وی به خهڅ ډډ د سيیاو د 1

 او قوتې روح، د مشورې شى، د ِحکمت او پوهې پاتښې کۀاو د مالِک ُخدائ روح به په هغ2
 روح.ېرې او د مالِک ُخدائ د وېروح، د پوه

 دوګ سره پوهه ورکوى، او هغه به د خپلو سترۍکټ په چښې کرهېاو هغه به د مالِک ُخدائ په و3
 سره مالمتى کوى.دلوې په اورونوږ د غوۀ به د هغۀ کوى، او نۀلیدلو نه پس قضاوت ن

 د عاجزانو دپاره به په انصافېخو هغه به په صداقت سره د غریبانو قضاوت کوى، او د زمک4
 په تنفسوډ سره زمکه ووهى، او د خپلو شونډنډ په ې خولېسره مالمتى کوى، او هغه به د خپل

سره به بدکاران ووژنى.

 وى.ټیټ َد بنُدون ۀ َد کمر بند وى، اَؤ وفادارى به َد هغۀاَؤ صداقت به َد هغ5
 اوی زمروانځ. او خوسکي، يیږ به د ماشوم سره ودرګانړ او پي،یږ به د پسه سره اوسوهیل6

.يړ رهبري کی ماشوم به دوی کوچنوی. او یاځ ویوازده 

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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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.

 په تخت ، او د هغه په سلطنتیډوډی نه لري ، د ی پایڅ هاتواليی زېد هغه د حکومت او سول 7
تنڅښ د کروښ امر کولو ، او دا د قضاوت او عدالت سره د تل لپاره د تل لپاره. د لې ، د دېک

.يړجوش به دا ترسره ک

25-18: 1 یمت.2

یاځوی سره ی د دومی د هغه مور مرې و: کله چې کۍارښی هوې پدونیږ زحی مسیسیاوس د ع18
 وه ، هغه د روح القدس ماشوم سره وموندل شوه.ې شوۍالډ دمخه جوزف ته دویک

 ،ويځرګ عامه مثال وې د هغې چتلښ غویې و ، او نه ړی عادل سوی جوزف ، هیړ مې د هغایب19
.ودیښ پرهګ توهټ په پیېذهن 

 هغه تهې په خوب کتهښ فرتنڅښ د ورئ،ګ فکر کاوه، هړ په اانوی شې هغه د دېخو کله چ20
می مرېرمنی مې د خپلې مه کوئ چرهی مه وه،ی د داود زووسف،ی ی: الی ویې شوه او وکارهښرا

 دي. روح القدسدليیږی زې کې په هغې چهڅ هغه ې چکهځ ي،ځ ته بوانځسره 

 هغه به خپل خلک دې چکهځ: ديېږ کیسی او ته به د هغه نوم عويیږ وزی زوویاو هغه به 21
 وژغوري.ناهونوګ له یدو

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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 شويلی لخوا وغمبری لخوا د پتنڅښ د ې پوره شي چهڅ هغه ې لپاره چې وشول، د دولټاوس دا 22
وو،

لیمانوی به د هغه نوم ای او دوي،ړ به راوی زووی به د ماشوم سره وي، او غلهی پوهی ورئ،ګ23
 سره.ږ زموی خداي،یږ کحی تشرې کوم چدي،ېږک

 و ، او خپلهړی هغه ته امر کېتښ فرتنڅښ د ې چهګنڅ راپورته شو لکه خهڅ د خوب وسفی ایب24
 سره بوتله:انځ له یې رمنیم

 نه وي: او هغه د هغهیدلیږی زی زوړی خپل لومې هغې چوڅ تر ژنيی تر هغه نه پیېاو هغه 25
ودېښنوم ک

23، 21 )کله( - 19، 13-1: 2 یمت.3

 ، دورئګ و ، یدلیږی زې لحم کتی په بهودای د ې پادشاه په وخت کسیرودی د هیسی عېکله چ1
 راغلل.ارانښی ته هوروشلمی خهڅ یځخت

 د هغهې کیځ په ختږ موې چکهځ ؟ی دیدلیږی پاچا زانویهودی د ې چی درتهی: هغه چلی ویېو2
.وی او د هغه عبادت کولو ته راغلي ی دیدلی لیستور

 سره خفه شو.ۀ یروشلم د هغولټ نو هغه او ېدې واورې هیرودیس بادشاه دا خبرېکله چ3

ی هغه د دول،ړ کولټ عالمان سره راعتی مشران کاهنان او د شرولټ هغه د خلکو ېاو کله چ4
 وي.یدلیږی زرتهی چحی مسې چتلښ وغوخهڅ

 لخوا لیکلے شوىغمبرې دا د پې چکهځ ،ښې ته ووئیل، د یهوداه په بیت لحم کۀنو هغوئ هغ5
دى،

خهڅ له تا ې چکهځ ، یې نه ټیټ ې کولواکانوټ په هودای لحم ، د تی بې په خاوره کهودایاو ته د 6
.يړ واکمني وکلویی زما په خلکو اسراې والي راشي چویبه 

 په دقت سرهې یخهڅ ی د هغوه،ړ بلنه ورکهګ توهټ ته په پیارانوښ هغه هوېبیا هیرودیس کله چ7
 شو.کارهښ وخت راهڅ ی ستورې چهړ وکتنهښپو

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، 25یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
نسیموضوع – کرسچن سا

. او کلهئړ وکونټ ماشوم لوانځ شئ او د ړ ووئیل، الې او ورته یلېږ هغوئ بیت لحم ته ولۀهغ8
.مړ زه هم راشم او د هغه عبادت وکې چئړ خبر راکای تاسو هغه وموند، ما ته بېچ

یځ په ختی دوې چی هغه ستورورئ،ګ نو روان شول. او ودهې هغوئ د بادشاه خبره واورېکله چ9
دې په لور ودریاځ او د هغه ی هغه راغې چې روان شو، تر هغه پورې په مخکی د دود،ی ولېک
 ماشوم و.وانځ ېچ

 سره خوشحاله شول.ښۍ خورهډی په ی نو دود،ی ولی ستوری دوېکله چ10
کتهښ په د،ی سره ولمی مور مرې ماشوم د خپلی هغه کوچنی کور ته ورننوتل، نو دوی دوېکله چ11

ۍالډ یې نو هغه ته ړې کې خالصې خزانې خپلی دوې او کله چه،ړ سجده وکیې او هغه ته دویولو
. سره زر، لوبان او مرر.ړې کېاندړو

 په بلی راستانه نشي، دورتهی ته برودی هې شو چلړ ورکی خبردارې لخوا په خوب کیاو د خدا12
.لړ ته الوادی خپل هولډ

 وئیل،ې شوه او وکارهښ راښې یوسف ته په خوب کتهښ نو د مالِک ُخدائ فرلړ هغوئ الېکله چ13
ې هلته پاتې او تر هغه وخته پورتهښ شه او هغه ماشوم او د هغه مور واخله او مصر ته وتڅپا

.وسيی هځ هغه له منې به وي چې کهټ. د کوچني ماشوم په لمړ زه تا ته خبر ورنه کېشه چ

ې ته په خوب کوسفی ې په مصر کتهښ فروهی تنڅښ د ورئ،ګ شو، ړ مرودی هې.کله چ . .19
 شوه.ندهګرڅرا

کهځ شه، ړ ته الې خاورلویی ماشوم او د هغه مور واخله او د اسراوانځ او هڅېږ: پالی ویېو 20
.ولټ لیې د کوچني ماشوم ژوند ې شوي دي چهړ می دوېچ

.دې ته ورسې او د اسرائیلو خاورلړ سره یوانهځ له ې او هغه ماشوم او مور یدڅېبیا هغه پا21

 دې هغه خبره پوره شي چې لپاره چې: د ددهې اوسې کارښ او د ناصرت په نوم په یاو هغه راغ23
.يیږ شوي و ، هغه به ناصري بلل کلی لخوا وغمبرانویپ

40: 2لوقا .4
 فضل په هغهی شو: او د خداکډ خهڅ شو، د حکمت ړیاوی پې شو، او په روح کیاو ماشوم لو40

وو.

21-14: 4لوقا .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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 َدےښ عالقو کولوټ په نزد په ۀ ته واپس راغے اَؤ َد هغلیلګ ےښبیا عیسٰى َد ُروح په قُدرت ک14
 شهرت خور شو.ۀهغ

.وړ نه ئے جالل ورکولوټ اَؤ َد وړ تعلیم ورکےښ َد هغوئ په عبادتخانو کۀاَؤ هغ15

 و، او د هغه د رواج سره سم، هغه د سبت پهی شوی هغه لوېاو هغه ناصرت ته راغلو چرته چ16
.دې او د لوستلو لپاره ودرړ ته الیاځ عبادت ځور

یې یاځ نو هغه ړ هغه کتاب خالص کې شو. او کله چلړ کتاب ورکغمبری پاسیسعیاو هغه ته د 17
 شوي وو،کلی لې پکېوموند چ

غی تبللی ته د انجبانوی غرې چمی ړی هغه زه مسح کې چکهځ ،ی دې روح په ما باندتنڅښد 18
 اوم،ړ وکغی ته د خالصون تبلانوی بندم،ړ روغ کونهړ مات شوي زې چمی یلیږ. هغه زه رالمړوک
 لپاره، د زخمونو د خالصون لپاره،ولوځرګ رارتهی د بدی ته د لندوړ

 کول.غی کال تبلړ د منلو وتنڅښد 19

 هغوئ چه په عبادت خانےولوټ. اَؤ َد ناستې او کړ ته ورکری وزیې ای او بړ بند کیېاو کتاب 20
 ُوو.ےښ کۀ په هغےګ ُوو سترےښک

 پوره شوه.ښې کونوږ دا صحیفه ستاسو په غوځ هغوئ ته ووئیل، نن ورۀهغ21

ای او روغتنسیسا

؛( ته )27-2، 1-12: 1.7

 شپون دداری ده. بهی د برکتونو سره لوځ کوي، نن ورهی دوامدار المحدود ته تکېد هغو کسانو لپاره چ
غمبرانوې راشي. نو د پاڼ رړ بشپځې وریې د لوې چې له دې مخکني،ی وراغونهڅ ۍنیړ بۍنړسهار لوم

وټ پوټ په پ،ې چدی ته ورسیاځ شوه، او هغه رهی هم دا شپه تای ب؛ړ کانهښ روی ستورېړشپونونو ته ز
 د نجات دې له الریسی عحی به د مسې چ،یانونکی د انسان بقت،ی حقح،ی د مسب،ی لحم بتی د ب،ېک

 او د وجودمونهی شپه وي. د سهار بوهی ۍ د غلطې تر هغه چي،ړ کانهښ پوهه روانهښ روهړ په اېالر
 لپاره رهبريبی او تعقدوی ستوري لځې ورې د دنسی سای کوي. پوهان د الهانهښ روی ستورودښالر

 کوي.انهښ الره روګۍشوي ، د ابدي هماهن

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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 پهمټسی سې د هغ،ړی کشف کواکځ قوی د حقاې په درملنه کناهګ او ۍ د ناروغکوالی لې هغه وخته چله
؛ی شوتلښ غویې او نه ی ازمول شوهګ توهړبشپ

2.108 :1-4 ،19-6

 پاولټنی ضد قناعت؟ د سۍ حواس د شاهدکيی - د فز،ی ما ته راغخهڅ یاځدا آسماني قناعت له کوم 
 شوه."لړ کار په واسطه راکزمنی د اغواکځ ما ته د هغه د ې وه چۍالډ د فضل ی دا "د خدانا،یپه و

 زدهې کنسی په الهي ساقتونهی وم ، ما دا حقړ والې کوريی د دره په سګ د مرولډ کارهښ په ې چکله
ولټ نهی او مقتی ژوند ، حقې ذهن ، او دا چی دي ، الهې کی موجودات په خدانيیتیښ رولټ ې: دا چلړک

 پهګ مر،ۍوغ نار،ۍ ناروغناه،ګ ،ېروتنې د تې د حق برعکس، چې او تل موجود؛ دا چواکمنځدي - 
 دا غلط احساس ودهې د ناسم مادي احساس، د ذهن غلط شاهدي ده؛ دا چې په مسله کي،ېږادینامه 

 دهګ توې ورته ورته ذهن نومونه مهم دي، په دې تابع حالت چوی د وژونکي ذهن ،ې کدهیکوي، په عق
 احساس بندوي.ېنیتیښروح ر

یې زما فکرونه دوي،ی او عمل تولزمیانګ ارولټ غلط نوم ذهن د انسان د بدن ،ی کشف، دا غلط، فانزما
 اوی دولټ ذهن ې المل شو چزیاندړ وې او زما د دل،ړ کبی کار کولو لپاره ترتې کنلونوی چویپه نو

 فکتور.ې کنسی. د ذهن په سای نه دی شیڅ ههګ په توښماده د مخک

 ذهنی الهتونهی واقعینیوازی ې چ،ی دولډ زیولټ ذهن په ې چندويګرڅ ولډ په متضاد نسی سایسویع
.یاو نظر د

3.109 :22-27

ی نووی ې راغله. کله چې له الرواکځ ی او ظاهرا د الهجيی ماته په تدری وحقتی د حقېپه پوهه ک
وی لپاره ږ: "زموی شوړ بشپولډ نبوي کتاب په نوي اهیسعی د ،ېدلیږی ته زېمکځروحاني مفکوره 

 وي."ې پورهړ ... او د هغه نوم به په ز،یدلیږیماشوم ز

23( - ګ )د رات16: 4.333

ی پاوځ د ورای لی د کلونو پحی مسرګ مه،ړ کهښ نیړۍ پړۍ لومې دورسويی د عګ ناصري راتیسید ع
 د روحانيح،ی مس،ې کدوږ نسلونو په اوولوټ او وروسته د ې مخکخهڅ ې دورسويی. د عیپرته د
ح،ی ته د مسولوټ ی دی او فضل سره راغلواکځ هڅ وی انعکاس، - د ی - د خداه،ګ په توېمفکور

.یقت ترالسه کولو لپاره چمتو شویحق

،(  )ته13-22: 5.141

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، 25یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
نسیموضوع – کرسچن سا

 اصولو او دی د الهېزی د شفاهي اغې چړ کانهښ روقتی دا حقیسی ع،ې په درملنه کناهګد ناروغ او 
 اوۍ کورنیڅ اصولو لپاره هې روح اداره کوي. د دیسی د عې چهړ کبی پوهه تعقې روح باندحیمس

هن کاینیوازی ې. د دی دتی حاکمی سر ابدی تاج شوینیوازی انحصار شتون نلري. د هغه ساید کل
 لپاره پاچا او کاهنان" شوي دي.ی مومنان "د خداولټ ې اعالن کوي چلی. انجی دړیروحاني س

 حکم؛ې په دحی د مسي،یږ هغه وخت نه وو، او اوس هم نه پوهانیبهرن

6.52 :13-14

 کلمه وه.کیرافګ اهیسعی د هړ د راتلونکي شهزاده په اې" د سول،ی او رد شوی سپکاوخهڅ وړ"د س

7.55 :2-5

 تبصرو تابعحيی مسری د غځ نن ورخه،څ شوي احساس ړ له می شوي خدادلی د نه ل،یړۍ پېپرمختلل
 نه کوي.زهی اغقوی حقاړ دا د نه منلو ورګ کاروي؛ مهی شفا ورکولو نظرسويی لخوا د عیسیدي او د ع

8.110 :17-24

 او نها؛ی او روغتنسی شته ساې کتاب کې په دې چړی را زده کنسینه د انسان قلم او نه ژبه ماته هغه سا
هړ پروا او ناوې د بای ېوکی نټیټې شي د یدای. دا کتاب کوسيی هځ شي هغه له منیژبه او نه قلم کوال

یدی کانیستنه او غلط بی اخهګټ هړ ناوهګ تومهالهډ په لنیې اتی شي، او نظرفیزده کونکو لخوا تحر
 شي.ې لپاره پاتودلوښ او ژندلوی به د تل لپاره د پقتی او حقنسی سارګشي؛ م

9.141 :28-3

 د مطبوعاتو لخواې چئړ. اجازه راکيړ سره انصاف وکنسی ساسويی منبر د عږ زموئړاجازه راک
 اوس د علميې چئړ ورکیاځ ې په موسسو کړې د زده کږ ته زموې ولري. دتوبیعادالنه استاز

 د تسلطی د دوې په پرتله چمونوټسی سوی او دا به د هغه پخوان،ی لخوا اشغال شوولوژيیزیعلومو او ف
.وسيی هځ له منناهګ ناروغي او ې وخت کږ دي، په لنړی لپاره اغی تبلاو

10.147 :14-23

 کتاب پهې تاسو د دې باور مه کوئ چکلهیڅ لري، هنسی ساړ بشپې هم دا کتاب د دماغي درملنهڅکه 
نسيی لري، او د ساایتړ شئ. کتاب مطالعه کولو ته ای جذب کولی معنولهټ نسیساده کتلو سره د سا

. دايړ کتښ کهګ توهګنټی په ې کټ په روحاني بنسنسی ساسويی به تاسو د عودنهښشفاهي قواعدو 

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، 25یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
نسیموضوع – کرسچن سا

ایتړ پورته پورته کوي او تاسو ته دا وخهڅ لونوی تلونکي فوسهځ له منویوری تویثبوت تاسو ته د پخوان
.ئړ درک کقتونهی روحاني حقدوی کارهی دمه د نه ترالسه شوي او ظاهري تې تر دېدرکوي چ

11.11 :9-21

ې ده، چلهی پااتوی اصولو د عملی د الهې په وخت کیسی درملنه اوس د عکيی فزنسی ساسويید ع
هګ تونهړی او اعيی له السه ورکوي او په طبقتی خپل حقې د انسان په شعور کۍ او ناروغناهګ ېمخک

هګنڅ اصالح ته ورکوي. . اوس، لکه ناهګ ورکوي او یاځ ته اڼ رارهی تې چهګنڅ لکه يیږورک ک
ی "خداای ده، هښ نلیمانوی دي. دا د اعيی خورا طبې کارونه فوق العاده نه دي، بلکواکمنځ دا ،ېچ

 تکراروي، اوسانځ شتون لري او خپل ې تل د انسان په شعور کې نفوذ چی الهوی سره،" - ږزمو
 وه،ې ژمنه شوې مخکې چهګنڅ لکه يځرا

 کول ]د احساس[،غی ته د خالصون تبلانویبند
ول،ځرګ رارتهی بدی ته د لندوړ او
 زخم شوي دي.ې هغو د آزادولو لپاره چد

12.565 :13-18

 "د هغه سلطنت بهرګ درلود؛ مخی تارډ لنې ژوند کمکنيځ د مالک په ږ زموولډ انېد روحاني مفکور
يړ واکمني وکې ملتونو او خلکو باندولوټ مفکوره به باالخره په ی د خداح،ی د مسې چکهځ نه وي" یپا

 سره.نسی - د الهي ساې کی په پاول،ډ- په الزمي 

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

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، 25یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
نسیموضوع – کرسچن سا

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.

    ، 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.


