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2022، 1 یکشنبه ، جنوري

هیخدا —  موضوع

2، 1: 17 شیدایپ طالیی متن:

."مړ وکونړ تځ شه. او زه به زما او ستا تر منړ شه، او ته بشپړ والېاندړ زما په وم؛ی ی خدای"زه لو

14، 8، 12، 10: 51زبور   ځواب ویلو لوستل:
19: 11الیحزق       
28، 27، 26: 36  الیحزق         

.ئړ روح تازه کحی. او زما دننه صحهی خدای اه،ړ کدای پهړ پاک زېپه ما ک10

 راوباسه، او ما د خپل آزاد روح سره وساته.ښۍما ته د خپل نجات خو12

.هړ کړ ته ادلوی اورښۍ او خوښۍما د خو8

.يی وواې ستا د صداقت سندرږ غړ: او زما ژبه به په لوهی ته زما د نجات خداه،ی خدایا14

 روح واچوم.ی نوویزه به ستاسو دننه 19
.مړ روح درکی نووی او زه به تاسو ته م،ړ درکهړ زی نوویزه به تاسو ته 26

.مړ المل کګ د تې کنوی او تاسو به زما په قوانمړ دننه کېزه به خپل روح په تاسو ک27
.می یاو تاسو به زما خلک شئ، او زه به ستاسو خدا28

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

 سره(ی )د خدا26: 19 یمت.1

 ممکن دي.هڅ سره هر ی... د خدا 26

14(، ورهګ )و13، 11، 10؛(،  ته )8-1: 3خروج .2

 شاته طرف تهېتښ د دې د مدیان کاهن ؤ، او هغه رمې چې ساتلې د خپل خسر یترو رمٰیموس1
.دوې حورب ته ورسې او د ُخدائ پاک غره ته یعنېبوتلل

ې وکتل او وۀ شوه، هغکارهښ نه راىټ د یو بوښې ته د اور په لمبو کۀ هغتهښد مالِک ُخدائ فر2
.دلىځې وى سوۀ نىټ دے او بودلےې سوزښې په اور کىټ بوېلیدل چ

.يېږ کولځ نه سوې ولټی بوې چورمګ او دا ستر منظر وومړ وفرمایل: زه به اوس مخ وایموس3

 دوټ هغه د کتلو دپاره شاته روان شو، نو ُخدائ پاک هغه ته د بوې مالِک ُخدائ ولیدل چېکله چ4
.می زه دلته ل،ی ووئیل، موسٰى، موسٰى. او هغه ووې نه راوبللو او ورته یځمین

ې چښې کائځ په کوم ې چکهځ ه،ړ کې لرانټ نه بووښ: د خپلو پهځ مه راې ووئیل، دلته نزدۀهغ5
 هغه مقدسه زمکه ده.ې یړته وال

 ستا د پالر ُخدائ پاک، د اِبراهیم ُخدائ پاک، د اِسحاق ُخدائ پاک او د یعقوبۀ زه،ړهغه زیاته ک6
 درلوده.رهی ودوی په لی هغه د خداې چکهځ. ړ کټ خپل مخ پٰیُخدائ پاک یم. حضرت موس

 دې د خپلو خلقو تکلیف لیدلى دى او د هغوئ فریاد مښېمالِک ُخدائ وفرمایل، ما په ِمصر ک7
.میږ په غمونو پوهی زه د دوې چکهځ دى. دلىېخپلو مزدورانو په وجه اور

هښ وی خهڅ ېمکځ وژغورم او له هغه خهڅ له الس انوی د مصری دوې چمی ی شوکتهښاو زه را8
.مړ ته راويیږ بهخهڅ او شاتو دوی د شې ته چېمکځ یاو لو

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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خهڅ ته زما قوم بنى اِسرائیل له مصر ې چمېږنو اوس راشه او زه به تا فرعون ته ول10
.ې شېراوویستل

خهڅ شم او بني اسرائیل له مصر ړ فرعون ته الې یم چوکڅ ته وفرمایل: زه ی خداٰیموس11
راوباسم؟

 ُخدائۀ ستاسو د پالر نیکې بنى اِسرائیلو ته ورشم او هغوئ ته به ووایم چۀ زې کله چورئ،ګ13
م؟ی وواهڅ ته ی زه دو؟ی دهڅ د هغه نوم ي،ی به ماته ووای یم. او هغولےېږ تاسو ته رالۀپاک ز

 ووایهې ووئیل، بنى اِسرائیلو ته داسۀ هغه یم، هغېُخدائ پاک ُموسٰى ته وفرمایل، زه هغه یم چ14
 یم.لىېږ رالې یم تاسو ته یۀ زېچ

2: 19احبار .3

 مالِک ُخدائ ستاسو ُخدائۀ زې چکهځ خلقو ته ووایه، تاسو به ُمقدس اوسئ، ولوټد بنى اِسرائیلو 2
پاک یم.

 به نه وي(ی )دو19(، يږریې )ه17، 10 )کلمه( - 4 )یرمیاه ته(، 1: 1یرمیاه .4
 ...ې خبراهیرمید 1

:لی ویې او وی کالم ماته راغتنڅښ...د 4

 ته له رحمې چې له دې او مخکژني،ی ما تاسو پ،ړ کړ تا جوې کګیډۍ ما په ې چې له دېمخک5
.اکهټ وغمبری او ما ته د قومونو لپاره پ،ړ ما تا مقدس کي،ځ راووخهڅ

.می ماشوم وی زه ې چکهځ: ی نشم کولې زه خبروره،ګ! تنهڅښ ی: الی ما ووایب6

ې چځې ته هڅ ته به هر هغه ې چکهځ ماشوم یم، ۀخو مالِک ُخدائ ما ته ووئیل، دا مه وایئ، ز7
 تا ته ُحکم درکوم هغه ووایه.ۀ زې چڅۀ او هر م،ېږ درلې یۀز

.يی فرماتنڅښ تا وژغورم، ې چمی زه له تا سره ې چکهځ ه،ېږرې له مخونو مه وید هغو8

. مالِک ُخدائ ما ته ووئیل،هړ لمس کې او زما خوله یتوښبیا مالِک ُخدائ خپل الس راوغو9
.ې واچولې ستا په خوله کې خبرې ما خپلوره،ګ”

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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 کولو،کتهښ کولو، راویښ د ر،ړې مقرر کې ما ته په قومونو او سلطنتونو باندځ نن وروره،ګو10
 کولو لپاره.تښ او کولوړ جوولو،ځ غورولو،ړجایو

یې زه ې چاستی وواهڅ هغه ولټ ته ی او هغوئ،څېږ او پائ،ړ امله، ته خپل کمربند وتېله همد17
 ...هیږتاسو ته درکوم: مه خفه ک

 تا وژغورم.ې چي،ی فرماتنڅښ م،ی زه له تا سره ې چکهځ غالب نشي. ې به په تا باندی…هغو19

17، 16: 3 یمت.5

 آسمان د هغهورئ،ګ پورته شو، او وخهڅ سمدستي د اوبو سته،ی هغه بپتسمه واخې کله چ،یسیع16
 او په هغهيیږ ککتهښ رارڅی روح د کبوتر په ی د خداې چدلیلپاره پرانستل شو، او هغه ول

 کوي:اڼ رېباند

.می زه خوشحاله ې چې په کوم ک،ی دی زورانګ دا زما ې چورئ،ګ وږ غوی خهڅاو د آسمان 17

17-13: 16 یمت.6

: خلکتلښ وپویې خهڅ ردانوګ نو د خپلو شای ساحلونو ته راغپيیلی فایصری د قیسی عېکله چ13
م؟ی ی زه د انسان زوې چيی واوکڅ

 لهوی ای ا،یرمی الیاس. او نور، ،ېنځ یوحنا بپتسمه ورکوى، ۀ تې وایى چېنځهغوئ ووئیل، 14
.خهڅ غمبرانویپ

 یم؟وکڅ ۀ زې هغوئ ته ووئیل، خو تاسو وایئ چۀهغ15

.ې د ژوندى ُخدائ پاک زوئ مسیح یۀ تو،ړشمعون پطروس جواب ورک16

 اوهښ چه غوکهځ برکت لره، شمعون برجونا، ۀ اَؤ هغه ته ئے ووئیل، توړعیس ٰى جواب ورک17
 دے.ےښ شوى بلکه زما پالر چه په آسمان ککارهښ دى ۀوینه تا ته ن

 )ته ؟(37، 36: 13 یوحنا.7
 چه چرته چهوړ عیسٰ ى ورته جواب ورک؟ځېشمعون پطروس ورته ووئیل، مالِکه، ته چرته 36

 شى کولے خو بیا به زما تابعدارى کوى.ۀ نو ته اوس زما پیروى نمځ ۀَز

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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 نه شم؟ې ستا پسې زه اوس ولتنه،څښ ی: الیپطروس ورته وو37

7 )زه به( 3، 1: 14 یوحنا.8

.ئړ باور لرئ، په ما هم باور وکی مه خفه کوئ: تاسو په خداهړستاسو ز1

.استی تاسو هم هلته م،ی زه ېری. که چمړ ته قبول کانځ راشم او تاسو به خپل ایزه به ب3

.ژنئی تاسو پې او هغه الره چئ،یږ تاسو پوهمځ زه ې چرتهیاو چ4

 شو په الرهی کوالهګنڅ ږ. او موئځ رتهی ته چې چویږ نه پوهږ موتنه،څښ: لیتوماس ورته وو5
پوه شو؟

 زما په واسطه.رګ ميځ پالر ته نه راوکیڅ: همی او ژوند قتی زه الره، حقل،ی ورته وویسیع6

 اوژنئی: او له هغه وخته تاسو هغه پی وایژندلی زما پالر هم پدی نو تاسو باژنئیکه تاسو ما پ7
.یې دليیل

20، 19: 28 یمت.9

 او د روح القدس په نوم بپتسمه،ی د پالر، زوئ،ړ ورکمی قومونو ته تعلولوټ شئ، او ړنو تاسو ال19
:ئړورک

ورئ،ګ: او، وی دړی ما تاسو ته امر کې چيړ وکارنهڅ انوی شولوټ د ې ته درس ورکول چیدو20
.نی. آمې پورهی تر پاړۍ د نی حتم،یزه تل ستاسو سره 

ای او روغتنسیسا

1.587 :5-8

؛ی وال، او ابدنهی مولټ پوه، ولټ ،ی عمل کوونکولټ دلو،ی لولټ پوه، هڅ د هر م؛ی ی. زه لویخدا
 مواد؛ استخباراتولټاصول; ذهن روح; روح; ژوند; حقیقت; مینه; 

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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8( - ړی )س32(، تی )س31، .(1 )ته 31: 2.252

روح وایي:

 زهې چکهځ منعکس کوي، ی. هغه د المحدود پوهاوی روحاني دي، زما مثل دیې حواس ېانسان، چ
. زهمی ی زه خداکهځ زما دي، ولټ جالل، دا یدونکی د وجود کمال، نه ختمکال،ښ. د تقدس میالمحدود 

نهی زه مې چکهځ کوم، ېاندړ نعمتونه شامل او وولټ. زه می ایتیښ زه رې چکهځانسان ته امر ورکوم، 
ې چکهځ ورکوم، ولټ او می ړ. زه لومی زه ژوند ې چکهځ پرته، ی او پالی. زه ژوند ورکوم، پرته له پمی

.می زه ې چمی زه هغه ې چکهځ م،ی ماده ولوټ. زه د میزه ذهن 

26( - ی )خدا25، 18 )امر( - 9، 1-8: 3.336

ری په غکلهیڅ هایارتښی. هويځ ته نه ننوتی محدودکلهیڅ. ذهن هی المحدود دای م،یذهن زه 
 ابدي،ې کتی المحدود په محدودي،ځ بد ته نه ننوکلهیڅ ههښ. يیږری نه تې موضوع کایاستخباراتو 

حدود تر المخهڅ د المحدود ت،ی انفرادای انا، ی. الهې کېنړی په می او نه هم فان،ې کمهالهډپه لن
.يیږ منعکس کې کتی روحاني انفرادولوټ په ېپور

 او الفاني انسانان،ی د المحدود ذهن المحدود بی مفکوره وه او ده، حتای ورځ انی انسان د خداالفاني
 المحدودرګ م؛ی خدا،ی دې. هغه د تل لپاره په ابدي ذهن کی ديږ او همغیاځوی ذهن سره ېد د

 اوعور. د روحاني انسان شيیږ د انسان لخوا منعکس کرګ م،یدی نشي کې په انسان ککلهیڅذهن ه
 ده. ابدي انساننهی او مقتی ژوند، حقې انعکاس دي. دا د هغه چا احساسات دي چیانفرادیت د خدا

 تل روحاني او ابدي.رګ مادي نه و، مکلهیڅ او هینه د

.ی دی او ابدږی همغ،یدونکی نه جال کرڅی په ی اصول، او انسان د خدای د انسان اله،یخدا

4.286 :9-30

ې چکهځ نه؛ی مقت،ی ژوند، حقح،ی زما په واسطه،" مسرګ ميځ پالر ته نه راوکڅ یڅ "هل،ی وورټماس
 تر وروستيخهڅ يړ لخوا له لومیسی ، عيړ اصلي سې المل د دکيی." فزمی وایي، "زه الره حیمس
ې کوي او اداره کوي چتهځنی رامهڅ هغه نه،ی اصول، می الهې چدهی و. هغه پوهی شوودلیښ پرېپور

 دي.ایتیښر

 هغهې اعالنوي چهڅ هغه ولټ ېفی اصطالح ده. صحهښ لپاره ی د خداې او شل نورو ژبو ککسنی سپه
ی او خدای دهښ روحاني کائنات کهځ. نو هښ ې - په اصولو او مفکوره کيړ کهښ رڅی په انځد 

.ی هغه دې چهګنڅمنعکس کوي لکه 

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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روتنهې تې. مادي او معنوي فکرونه انسانان دي، چی فکرونه کامل او ابدي دي، ماده او ژوند دی خداد
 المل نه لري. وختي اوی د الهی دو،ی المل دینیوازی روح، ،ی خداې چهګرنڅ شامله ده، او ېپک

قوی حقاې پاتتل خو د روحاني او ابدي جعلي دي. انتقالي فکرونه د ی نه دي. دوقی د روح تخلایمادي ب
."می ایتیښ "زه ري،ی ووادی باروتنهې سره( تولوی نې په نظر کاوویتګړانځ هم )د مخالف هڅضد دي، که 

.يړ وهځ له منانځ دروغ، روتنه،ې تې خبرېخو د د

5.136 :1-2 ،5-6 ،11-14 ،29-11

ې کټ - شفا ورکولو په روحاني بنسحی د مسیې تی او خپل مامورهړ کسی تاسسای خپله کلیسیع
.ی جال نه دخهڅ ی عقل، عمل او ژوند له خدایڅ هې چهړ و. … هغه ادعا وکیساتل

:ې" هغه دا چم؟ی ی زه د انسان زوې چیی واوکڅ ړی: "سهړ وکتنهښ ته غوردانوګ خپلو شاهغه
ژندلی پې کولو او د ناروغانو په درملنه کې په لروی د بدهګ توې په دې چی دی شهڅ ای وکڅ
ي؟یږک

لی هغه ووې چدلی نه پوههڅ هغه ولټ ی دورګ موه،ی ونهښ د نورو په پرتله رټ خپل ماسردانوګشا
 پهې او روزنېوونښ په صبر سره د یسی نه کوله. عتنهښ پولهځ وڅ خهڅ به د هغه ی دوایاو کوي، 

غان ناروې چیدلی لواکځ دا قتی د حقردانوګ. د هغه شاړ ته دوام ورکندولوګرڅ قتی د حقېبرخه ک
 نههګ په روحاني تویی کار نهاایرانتی حې د درګ. ميړ راژوندي کيړ وباسي، میې بد ي،ړروغ ک

 پهی د دویوونکښ یلیڅ سپی د دوې وروسته، کله چبی لخوا، تر صلی د دوی حت،ی شوژندلیو پ
 او قبر فتح.ګ مر،ۍ ناروغناه،ګ ،ۍ و، د ناروغړ والېاندړو

ی معنېتنښ پوې نوې" د دم؟ی زه ې چئی واوکڅ تاسو رګ "م،ړ تکرار کرټ ماسله،ی په هدوی پوهد
؟ی د کار کولو توان لري، د مشهور ذهن لپاره دومره پراسرار دې چی دی شهڅ ای وکڅدا وه: 

6.137 :16-21

قتی حقی لووی وابځ او د هغه ،ړ ورکوابځ ته وڼ سره، شمعون خپلو وروېمعمولي حوصلد هغه په 
 اعالنیې تاسو ې دي چهڅ هغه حی: مسی!" دا دی زوی د ژوندي خدااست،ی حی: "تاسو مسړ کانیب
 درملنه کوي.هګ په ذهني توې ، کوم چخهڅ ېنی ، ژوند او مقتی ، د حقی روح د خداح،ی مس،ړیک

7.138 :6-15

ېبرډ ، د ناروغ او تی ، نه د انسان شخصنهی او مقتی ژوند ، حقی الهې شوه چندهګرڅ ته ریټدا اوس پ
 خپل درملنهیسی اساس عنسيی روحاني ساې و. په دټ قوي بنسوی ې کرډګ په ږۍ و ، د همغیشفا کونک

ایریټی مت،ین نه د بدۍ ناروغې چودلهښ. هغه وکاريښ لپاره معجزه انوی د بهرنې کوم چه،ړ کحیتشر

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، 1یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
هیموضوع – خدا

 لهوی روح په واسطه، د فاني ذهن غلطی د الهرګ شوي، مستلی په واسطه اې او نه د حفظ الصحکا،یډیم
.ړ کړ جویې یسی عې و چټ هغه بنسی. د روح برترلړ وهځنیم

8.333 :19-31

 پهې د روحاني مفکورح،ی مس،ې کدوږ نسلونو په اوولوټ او وروسته د ې مخکخهڅ ې دورسويید ع
 ترالسهقتی حقح،ی ته د مسولوټ ی دی او فضل سره راغلواکځ هڅ وی انعکاس، - د ی - د خداه،ګتو

دونهی لې پورهړ په زحی مسای ح،ی د مسغمبرانوی او پ،ی موسعقوب،ی م،ی. ابراهیکولو لپاره چمتو شو
ای مفکوره، ور،ځ انی جوهر. الهېنی د مي،ړ بپتسما کې فطرت کی په الهدونکيی دا لې کوم چولي،ین

ې دتی د خپل روحاني هویسی. عی ویدونکی جال کخهڅ ی اصول، خدای او تل به د اله،ی و، دحیمس
" "زماو؛ی" "زه او زما پالر م؛ی و، زه می ابراهې چې له دې: "مخکهړ اشاره وکولډ ې ته په دوواليی

 شامله ده.ې پکژندنهی پولټ روح وی." ی دی لوخهڅپالر زما 

9.70 :7-9

 منعکس کوي. پهی خدا،ی شوړ جورڅی په ی روحاني انسان، د خدارګ م،ی نه دی خداکلهیڅانسان ه
 دي.دونکيی انا او پالر نه جال کې انعکاس کنسيی ساېد

10.17 :14-15

حق  ولټ واک،ځ ولټالمحدود،  یخدا ېچ کهځ هر   نه،یم قت،یژوند، هر   هڅپه .ید ېک هڅاو

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، 1یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
هیموضوع – خدا

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.


