
مخ 1 2022، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

 

2022، 6 یکشنبه ، نومبر

ړی سی شودایادم او راپ —  موضوع

22: 15 کورنتیانو  1 طالیی متن:

" ژوندي شي.ولټ به ې کحی په مسې همداسي،یږ کهړ مولټ ې په آدم کې چهګنڅ لکه ې چکهځ"

15-12، 2، 1: 92زبور   ځواب ویلو لوستل:
25، 24: 1 یہوداہ     

:هی خدای لوی ائ،ی وواې او ستا د نوم ثناء سندرئړ شکر ادا کتنڅښ د ې خبره ده چهښدا 1

ي،ړ ککارهښ او هره شپه ستاسو وفاداري ۍ مهربانېنی ستاسو د مې په سهار کې لپاره چېد د2

.يړ وده وکرڅی په وداری د دې: هغه به په لبنان کيړ وده وکرڅی په ېصادقان به د کجور د ون12

.يړ به وده وکې په دربار کی د خداږ کرل شوي وي زموې په کور کتنڅښ د ې چوکڅهغه 13

.يړ او وده وکړ به غوی. دويړ راووهی مې عمر کړ به ال هم په زویدو14

 ظلم نشته.یڅ هې ده او په هغه کبرهډ: هغه زما ی صادق دتنڅښ ې چښیې وې لپاره چېد د15

رهډی وساتي، او تاسو د خپل جالل حضور ته په خهڅ شي تاسو د سقوط ی کولېاوس هغه چا ته چ24
ئ،ړ کېاندړ وناهګ ې سره بښۍخو

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، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

 ، جالل او عظمت ، واکمني اوی دی نجات ورکوونکږ زموې ته چی خداارښی هوینیوازی25
.نی اوس او تل وي. آمهړ دواواکځ

د درس خطبه

انجیل

( 1 )ته31، 27، 26: 1 تښپیدای.1

ئړ: او اجازه راکوړ کړ جورڅی په ږ زموې انسان په خپل عکس کې چئځ: رالی وفرمایاو خدا26
 واکمنې باندهڅ او په هر مکهځ ولهټ په و،یاروڅ په و،ی د سمندر په کبانو، د هوا په مرغی دوېچ

.يځرګ ې کمکهځ په ې چزڅی یشي. ژوغورونک

.لړ کدای پیې هښځ. نر او ړ کدای هغه پیې په شکل ی د خدا،ړ کدای انسان په خپل شکل پینو خدا27

 و.هښ دا خورا ورئ،ګ و، او وړی کړ هغه جوې چدی ولی هر هغه شیاو خدا31

22، 21، 9-6: 2 تښپیدای.2

.لړ اوبه کیې مخ ولټ ېمکځ او د ې راپورته شوړې دووی خهڅ ېمکځ د رګم6

 د ژوند ساه تنفسې یښې کې په پوزۀ او د هغو،ړ کړ نه انسان جووټ د خېاو مالِک ُخدائ د زمک7
 او انسان ژوندى روح شو.ه،ړک

ودېښ کړی هغه سیې. او هلته وړ کړ د مشرق طرف ته یو باغ جوښېمالِک ُخدائ په عدن ک8
 و.ړی کړ جویې هغه ېچ

 او د خوراکې دپاره خوندوروګ د سترې چېولېږ وزې نه هر هغه ونېاو مالِک ُخدائ د زمک9
.ې ونې او بد د پوههښ او د ،ې کځنی هم د باغ په مې. د ژوند ونې وښېدپاره 

ې ونیوله او د هغهښ خپله یوه پۀ او هغه ویده شو، هغړ ژوره خوب وکېمالِک ُخدائ په ادم باند21
.لهړ وتهښ غوېپه بدل ی

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، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

ې ته یىړ او سهړ کهړ جوهښځ ې وه، هغه یې نه اخیستےړ مالِک ُخدائ د سې چۍاو هغه پس22
.هړراو

19(، 1 ته )17، 16، 13، 6، 3 - 1: 3 تښپیدای.3
 نازک و. او هغهرډې وو، ےړ کړ مالِک ُخدائ جوې په پرتله چناورځ د هر ېمکځاوس مار د  1

 ونه خورئ؟خهڅ ې ونې دي، تاسو به د باغ د هرليی فرمای خداای: هو، الی ته ووښځې

 وخورو:وهی شو د باغ د ونو می کولږ: مولی مار ته ووښځې ایب2

 مهخهڅ ې وفرمایل: تاسو د هغی ده، خداې کځ د باغ په منې چهړ په اې د میوېخو د هغه ون3
 شئ.هړ که نه تاسو به مئ،ړ ته الس ورکېخورئ او نه به د

 ته خوندوره ده، او یوه ونهوګ ده او سترهښ هغه ونه د خوراک لپاره ې ولیدل چښځې ېکله چ6
.هړ ورکې او خپل خاوند ته یلهړ میوه واخستله، وخوې د هغې هغي،ړ کیارښ هوې یتلښ غوېچ

.لړ سره؛ او هغه وخوېله هغ

.لړ مار ما غوالوه او ما وخول،ی ووښځې ل؟ړ وکڅۀ ته ووئیل، تا دا ښځې ېمالِک ُخدائ هغ13

 ماشومانې. ته به په غم کمړ کهړ کچه لوۍ زه به ستا غم او د امیندوارل،ی ته ووښځېهغه 16
.يړ ته وي او هغه به په تا حکومت وکهیړ او ستا خواهش به ستا موي؛یږز

:لی وویېاو آدم ته 17

 ته لهې چکهځ ته راستانه شي. ېمکځ ته ې چوڅ وخوري، تر ډۍوډ ېته به د خپل مخ په خوله ک19
.ځېرګ رارتهی ته به بې او خاور،یې ې ته خاورې چکهځ ،ې وې شوستلی واخهڅ ېهغ

17-15، 6: 1 وحنای.4

 و.وحنای یې نوم ې و، چی شولیږ لخوا رالی د خداړی سوی6

 په حقلهۀ وو چه ما َد هغوکڅ اَؤ چغے ئے ووئیل،دا هغه هړ ورکواهىګ په حقله ۀیحیٰى َد هغ15
 چه هغه زما نهکهځ دے، ےښ هغه زما نه مخکىځ چه زما نه پس راوکڅوئیلى دى، هغه 

 وو.ےښمخک

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، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

 ، او د فضل لپاره فضل.لړ ترالسه کولټ ږ موخهڅ ایتړاو د هغه بشپ16

 لخواحی مسیسی د عقتی فضل او حقرګ و، می شولړ لخوا ورکی د موسعتی شرې چکهځ17
.یراغل

9-1: 5 وحنای.5

.ړ المقدس ته التی بیسی وروسته د یهودانو اختر و؛ او عېله د1

 ورتهسدایتی بې په عبراني ژبه کې چی حوض دوی ېدږ د پسونو بازار ته نې کروشلمیاوس په 2
 لري.ونهډ برنهځ ، پنيیږ کلیو

 وچ شوي، د اوبو د حرکت په انتظار،ړ والانده،ړ پراته وه، لهډ هی وزلو خلکو لوې د بې کېپه د3
.ېک

: هرړ ورکفی تکلیې شوه او اوبو ته کتهښ حوض ته ې موسم کاکليټ وی په تهښ فروهی ې چکهځ4
 به خالص شو.خهڅ ۍ ناروغولډ دننه شو د هر ړی وروسته لوماوړ د اوبو له کې چوکڅ

 کالو بیمارى وو.رشوې د دې ُوو چےړاو هلته یو س5

 ،ی دی وخت شورډی ې حالت کې هغه اوس په دې او پوه شو چدی هغه دروغ ولیسی عېکله چ6
 ته به روغ شي؟ای: الیهغه ورته وو

 زهې د اوبو په وخت کې نه لرم چړی سیڅ زه هه،یاغلښ: ړ ورکوابځ ورته يړ سفیضع7
.يیږ ککتهښ بل قدم وی ېاندړ زما په وم،ځ زه راې کله چرګحوض ته واچوم، م

 شه.ړ او والهړ خپله بستره پورته که،څېږ: پالی ورته وویسیع8

 د سبتځ اَؤ روان شو، او په همغه وروړ پورته کټ روغ شو اَؤ خپل کےړاو سمدستي هغه س9
 وه.ځور

48 )ته:(، 45(، می )زہ وا44، 2: 5 یمت.6

:لی ویې او وړ ورکمی تعلیې ته ی او دوهړاو هغه خپله خوله خالصه ک2

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، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

 تاسو لعنت کوي، دې چئړ هغو ته برکت ورکئ،ړ وکنهی سره ممنانوښ د خپلو دم،یزه تاسو ته وا44
 تاسو سرهې چئړ نفرت کوي، او د هغو لپاره دعا وکخهڅ تاسو ې چئړ وکهښهغو کسانو سره 

.ورويځ له شکه کار کوي او تاسو ېب

:ی دې په آسمان کې تاسو د خپل پالر اوالد شئ چې لپاره چېد د45

.ی کامل دی دې په آسمان کې ستاسو پالر چې چهګنڅنو تاسو کامل اوسئ، لکه 48

21، 20: 17لوقا .7

وابځ پاچاهي راشي ، نو هغه ی د خداې وشوه چتنهښ غوانویسی د فرخهڅ د هغه ېاو کله چ20
:يځ نه رادوی پاچاهي په لی: د خدالی ویې او وړورک

 بادشاهي ستاسو دننهی د خداورئ،ګ وې چکهځ! ورئګ هلته وا،ی دلته! ورهګاو نه به هم ووایي، 21
ده.

24( - ولډنځ )22: 4 انویافس.8

 سرهتنوښ غوتونکوښ غوبی د فرې کوم چده،یږ پرهړ په ايړ سهړ د زاهړ خبرو په اوی... د پخوان22
.یسم فاسد د

 نوي شئ؛ېاو د خپل ذهن په روح ک23

ې تقدس کنيیتیښ وروسته په صداقت او ری د خداې ، کوم چې انسان اغوستی تاسو نوېاو دا چ24
.ی شوتهځنیرام

ای او روغتنسیسا

1.516 :9-12

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، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

ۍنولیتښ په رقتی حق،ی انعکاس دې. ژوند په وجود کويړ د خپل مشابهت وروسته جوانی شولټ یخدا
 کوي.ې خپل سوله او تلپاتی د دوې چ،ې کۍکی په نی خدا،ېک

(2  )ته27-28: 2.262

 تهی پاهګ کول په سمه تولی پهګ. په سمه توی د انسان د اصل غلط احساس دټد وژونکي اختالف بنس
رسول دي.

32-30، 15 )د( -12: 3.338

 ته اشاره کوي. دی شیڅ او هړې دو،ګ سور رنېمکځ ده، د خهڅ adamahد ادم کلمه د عبراني 
 ادمې دا معلومه شوه چخهڅ ې. … له ديیږ لوستل کډ خنای بند وی او دا شئ،یادم نوم په دوه نحو وو

 شو او دندګرڅ ې په مناسب وخت کړی سی برکت وه. مثالیې مکهځ ې نه و چړی سیهغه مثال
 و.ی شوژندلی په نوم پیسی عحیمس

4.529 :21-6

ېوازی مار ي؟ځ ته راې لپاره د دروغو ماران خبرولوڅ ماشومانو ته د هېنی می د الهخهڅ یاځله کوم 
 شويانی د بې نه لرو چهڅ ې داسې په سلطنت کواناتوی د حږ. مويځ استعاره ته ننوهګ په توۍد بد

 په واسطهېز انداې د هر،ۍ بدې خوشحاله شو چدی ماران - او باې خبروی - يړ وکتوبی استازولونوډ
دلوی په لې نلري. د دړ اصل او مالتې کهښ او قتی سره مخالف وي او په حقانځ د ي،یږ کېاندړ وېچ

ی دوې چویږ پوهږ موې چکهځ و،ړ بدو ادعاوو سره مبارزه وکولوټ د ې باور ولرو چدی باږسره، مو
 دي.قيی حقری او غتهښ ارزېب

 خپله واکمني پهېانسان باند. هغه په ی دړ د باور لپاره والې مترادف، په مادي ذهن کۍ د غلطآدم،
 د،ې کګ پرمختې. په ديیږ کډې لنځې او د هغه وريیږاتی زېدروغ ک هغه په رګ کوي، ملی پۍنرم
.ی دخالف د تل لپاره د وژونکي، مادي احساس سره مې چی شوندګرڅ معنوي قانون ،ې تلپاتقتیحق

 اصول.ی د اله،ی انسان دوامدار د،ې کنسی سایپه اله

5.470 :16-5

هګنڅ هښ نه کوي، ناهګ کلهیڅ د انسان ذهن، ه،ی خداې ذهن لري. کله چوی ېوازی ماشومان ید خدا
 اوړی کټیټ خپل معیار ی او انسان و. ایا خدای خداې په اصل کاری د کمال معي؟یږری تېپه بدو ک

؟یانسان زوال د

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، 6یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
ړی سی شودایموضوع – ادم او راپ

 انعکاس، انسان،ای نظر ی اصول، الهی الهدوی کې او د انسان د کامل پات،ی د انسان خالق دیخدا
 انسان دې وي چبهی شې کله داسېری ده. که چندونهګرڅ د وجود ی. انسان د خدايیږ کېکامل پات

،ړې نه وي کندونهګرڅ ی انسان د خداې هم وه چبهی شې نو داس،ړې نه وي کندونهګرڅ کمال یاله
 له السهایتړ بشپړی سوی و - دا د وجود پرته. که ندګرڅ نا ی خداې وخت چوی ،ې کلهیاو په پا

ړ بشپې د دړی سوی ېری. که چړی ذهن له السه ورکی اصول، الهړ نو هغه خپل بشپي،ړورک
 ذهن پرته شتون ولري، نو د انسان شتون افسانه وه.ایاصول 

 دي. او ساینس نهونکيړجای نه وې کنسی اصول او مفکوره، په سای اله،ېکړی او انسان ای خداد
 امر یا روحاني قانونی د الهرګ مي،ږ ته راستنیيږ تللي او نه هم همغهځ نه هم له منې چيږپوهی
 دي کامل او ابدي دي،يړ کړ جوې هغه یې چهڅ هغه ولټ او ی خداې چې لري، په کوم کهړپه غا

 نه بدل شوي.ې په خپل ابدي تاریخ کېچ

6.520 :3-15

ولټ عظمت او جالل واک،ځ ،یوالړ لو،ی پراخوال،ی ژوروالېنی. د المحدود ميیږندګرڅناببره ذهن 
 المحدود برخهوهی ېوازی شتون لري ې چهڅ شي د هغه ی! د انسان ژبه کولی. دا بس دکويډ یاځ

 ده او نيیږ کدلی په پرتله نور نه لنهی د هغه د المحدود اصول، م،ړی س،ی. مطلق مثاليړتکرار ک
،ېری شمتینی او ابدي دي. د انفيږ مفکوره، انسان، همغې. اصول او د هغيیږانسانانو لخوا درک ک

ې به داسځې. دا وریدی سره سم حساب نشي کمی د وخت د تقوکلهیڅ هي،یږ بلل کځې اوه ورېچ
ې چې په کوم کتوب،ی د ژوند نوي،ړ وکندونهګرڅ تی به د ابدی او دوي،ځ هځ له مننهړی مې چکاريښ

 مني.ې المحدود محاسبی او فکر د الهيځ هځ احساس د تل لپاره له منولټ ېروتنېد ت

7.353 :16-24

.ی نه دایتیښ رهګ توهړ په بشپی شیڅ پرته، هایتړ ده. د بشپې الندتی د واقعایتړ ابدي دي. بشپقيی حقولټ
کوټ ولوټ په دی باږ. مويیږ ته ورسقتی شي او حقندګرڅ کمال ې به تر هغه وخته ورک شي چانی شولټ
ولټ ې په ددی باږمو رګ ، موړ اعتراف ته دوام ورنکهڅ وی نی د توهدی باږ. مودویږ پرکٹرلی سپېک

 لپارهګ به د پرمختږ نه ده، موایتیښ رروتنهې تې پوه شو چږ موې اوسو. کله چارښی او هودویږباور پر
 شاته دي."ې چوړ کرې هانی "هغه شو،یچمتو 

8.259 :17-21

 پهې نشي. د دی له السه ورکولې انعکاس کی مثال په الهینیتیښ. ری نه دورځ انیڅ هورځ انیورک شو
ی دې په آسمان کې ستاسو پالر چې چهګنڅ: "نو تاسو کامل اوسئ ، لکه لی وویسی سره ، عدویپوه

."یکامل د

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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9.502 :9-14

 نومولنهړی مناهګ د ې چ،ی دخی تارورځ د غلط انی کتاب د خداتیښدای د پب،ی تعقهګپه روحاني تو
 مناسب انعکاس او د انسان روحانيی د خداي،یږ کدلی لهګ. د وجود دا انحراف، په سمه تویشو

.ی شولړ ورکې فصل کيړ په لومتیښدای د پې چهګنڅ کوي، لکه زیاندړ وتیواقع

10.521 :6-17

 شوي(لی وې فصل کيړ په لومتیښدای د پې چهګنڅ )لکه خی عالي تار،ډ دا لنقی د روحاني تخلږمو
ښۍ مهمه نده، - په خو،ې د روح په ساتلو ک،ې نه د انسان په الس کدو،یږ پرې په الس کید خدا

 شتون.زهیخړ او هر ازتوب،یخړ هرا،ۍ برتریسره اوس او د تل لپاره د خدا

 انسان پهې چوروګ وېری لخهڅ ېرنګی د مخالف اندی باږ. موی برقرار دتی او ابديږ انسان همغد
 پهدی باې ته چهڅ ، هغه ووړ ته واډکاری روحاني رقی ، او خپل نظر د تخلی شوتهځنی رامولډمادي 

 په قلم نقش شي.ېتښ "د الماس په نقطه" او د فرې کهړعقل او ز

11.476 :21-22 ،28-4

خهڅ مادي نفس ولوټ د ې کوم چوه،ټ د انسان روحاني حالت لهګ انسانه، او په جدي توې اه،ړدا زده ک
.یبهر د

 سلطنتی "د خدال،ی وویسی نه د انسانانو اوالد، ع،ې کولې خبرهړ د اوالدونو په ای د خداې چکله
 انسان دې چښیې واکمني کوي ، دا ې انسان کنيیتیښ په رنهی او مقتی حقې." دا چی دې کځنیستاسو په م

 هغه تهې چوکڅ ، دی ولړی کامل سوی ې کنسی په سایسی. عی ناپاک او ابدي دې په عکس کیخدا
 ژغورونکي د،ې کيړ کامل سې. په ديیږندګرڅ انسان انسانانو ته ړ مارګناهګ ې چېری شو چندګرڅرا

.ړ او د انسان دا سم نظر ناروغ روغ کد،ی خپل مثال ولیخدا

12.258 :27-30

 دې کنسی په ابدي ساې وه، چې دا د انسان لپاره ناشوني،یږ کړ نه مکلهیڅ او هیدلیږی نه زکلهیڅه
.ی راوتلخهڅ تی ملکړ د هغه لو،ې حکومت الندیخدا

ورځنۍ دندې

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 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 لپارہ قانون

پ̈¨ه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غ̈¨ړو انګ̈¨یزې ی̈¨ا عم̈¨ل ت̈¨ه اړ باس̈¨ي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پ̈¨وه د می̈¨نې خ̈¨وږې اس̈¨انتیاوې

̈¨د ه̈¨ره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه. د دې کلیسا غړي بای
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخه خالص شي ، د وړان̈¨دوینې کول̈¨و ، قض̈¨اوت کول̈¨و ،

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

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه 1ماده

دندې ته خبرتیا

دا ب̈¨ه د دې کلیس̈¨ا ه̈¨ر غ̈¨ړی وظیف̈¨ه ول̈¨ري چې ه̈¨ره ورځ د ت̈¨یري ک̈¨ونکي ذه̈¨ني وړان̈¨دیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او ن̈¨ه هم د خ̈¨دای ، خپ̈¨ل مش̈¨ر او انس̈¨ان ت̈¨ه د هغ̈¨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.


