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2022، 16 یکشنبه ، اکتوبر

هید کفارو نظر —  موضوع

10: 12 یوح طالیی متن:

."ی دی راغلواکځ حی سلطنت او د هغه د مسی د خداږ او زموواکځ"اوس د نجات ، او 

23-20، 2، 1: 17 یوحنا  ځواب ویلو لوستل:

یدلی: پالره ، وخت را رسلی ویې او وړې آسمان ته پورته کیې ګې ، سترېلی وویسی عېدا خبر1
:يړ هم ستا جالل درکی ستاسو زووڅ تره،ړ جالل وکی. د خپل زوید

شهی هغومره ته همې هغه دې چ،ی دړی واک ورکې بدن باندولټ تا هغه ته په ې چهګنڅلکه 2
.ی دړی تا ورته ورکې چيړژوند ورک

 په ماې د خبرو له الری د دوې چوکڅ لپاره هم ی د دورګ لپاره دعا کوم، می د دوېوازینه زه 20
باور کوي.

 همی دووڅ ، ترې او زه په تا کیې ې ته ، پالره ، په ما کې چهګنڅ شي؛ لکه وی ولټ ی دوېدا چ21
.می یلیږ تا زه رالې چيړ باور وکړۍ نوڅ شي: تروی ې کږپه مو

ږ موې چهګنڅ لکه ی وي، حتوی ی دوې. چړ ما هغوئ ته ورکےړ تا ماته راکېاو هغه عزت چ22
:وی

 پوه شيړۍ نې لپاره چې شي. او د دړ بشپې کوهی په ی دووڅ تر،ې او ته په ما ک،ې کیزه په دو23
.ړې کنهی تا ما سره مې چهګنڅ لرم لکه نهی سره می او د دوم،ی یلیږ تا زه رالېچ

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

17، 16: 3 وحنای.1

هغه  پهې چوکڅ هروڅ تر،ړ ورکیې ی زوینیوازی خپل ې چهړ وکنهی سره دومره مړۍ د نیخدا16
 د تل ژوند.رګ مي،ځ نه هځباور ولري له من

 د هغه لهې دا چرګ. ميړ محکوم کړۍ نې چیلیږ لی ته نه دړۍ نی خپل زوی خداې چکهځ17
 وژغورل شي.ړۍ نېالر

28-22: 12 یمت.2

 اووندړ ې چې تر د،ړ روغ کیې و، او هغه ی اخته شوطانی په شګیونګ او وندړ وی هغه ته ایب22
.دلی او لې کولې خبروړ دواګیونګ

؟ی ندی دا د داؤد زوای: الی ویې شول او ورانی خلک حولټ23

 د شیطانانو دې شیطانان نه شى بلکىړ ویل: دا سې نو ویدلې فریسیانو دا واورېخو کله چ24
شهزاده بعلزبوب په واسطه شى.

ې کځ په خپل منې: هر هغه سلطنت چلی وویې ته ی په فکرونو پوه شو او هغوی د هغویسیع25
.يیږ و نه ودری شوشلی وې کځنی په خپل مې کور چای ارښ. او هر يړیږجای ويیږ کشلیو

هګنڅ به د هغه سلطنت ای. بيیږ کشلی سره وانځخپل  وباسي، هغه په طانی شطانیاو که ش26
ي؟یږودر

ي؟یږ کستلی وباسم، نو ستاسو ماشومان د چا په واسطه وطانانیاو که زه د بالزبوب په واسطه ش27
 وي.انی به ستاسو قاضینو دو

 ده.ې پاچاهي تاسو ته راغلی وباسم، نو د خداطانانی په روح سره شی که زه د خدارګم28

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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30-22: 10 وحنای.3
 و.ی د وقف اختر و او ژمې کروشلمیاو دا په 22

 روان و.ې په معبد کې کهډ په برنمانی د سلیسیاو ع23

 شکمنې پوروڅ تر ږ: تاسو به مولی وویې راغلل او هغه ته ې د هغه په شاوخوا کانیهودی ایب24
.استی وواولډ ته په واضح ږ مواست،ی حی که تاسو مسو؟ړک

 تاسو باور نه درلود: هغه کارونهرګ مل،ی ما تاسو ته وول،ی ووې کوابځ ته په ی هغویسیع25
 ورکوي.واهيګ زما ی زه د خپل پالر په نوم کوم، دوېچ

 ما تاسو تهې چهګنڅ لکه است،ی نه خهڅ تاسو زما د پسونو ې چکهځ تاسو باور نه کوئ، رګم26
.لیوو

:بويی ما تعقی او دوژنم،ی پی اوري، زه دوږزما پسونه زما غ27

ې به یوکڅ نه شي او هیړ والهځ هم له منکلهڅ به هیی ته ابدي ژوند ورکوم. هغویاو زه دو28
.يړ وشخهڅزما له الس 

 دا زما د پالر لهی نشي کولوکیڅ. او هی دی لوخهڅ ولوټ له ل،ړ راکیې ی دوېزما پالر، چ29
 وباسي.خهڅالس 

.ویزه او زما پالر 30

50-42: 12 وحنای.4

ی له امله دوانویسی د فررګ په هغه باور درلود؛ میرډی هم ې کځنیپه هرصورت د مشرانو په م42
 شي:لړ وشخهڅ ې د عبادت خانی دوې نه چېهغه ونه منله ، داس

.ويښ خونهی وو ستانهی په پرتله د نارېنی ستای د خدای دوې چکهځ43

 په هغه چارګ په ما باور لري په ما باور نه کوي مې چوکڅ: هغه لی ویې او وهړ کېغی چیسیع44
.ی دیلیږ ما رالېچ

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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.ی دیلیږ ما رالې چنيی ووکڅ هغه نيی ما وې چوکڅاو هغه 45

 نشي.ې پاتې کارهی په تدی بايړ په ما باور وکې چوکڅ وڅ م،ی ی راغلهګ په تواڼ ته د رړۍزه ن46

ړۍ زه د نې چکهځ ، زه د هغه قضاوت نه کوم: يړ واوري او باور ونکې زما خبروکڅاو که 47
.می ی د ژغورلو لپاره راغلړۍ د نرګ ، می راغلمیقضاوت کولو لپاره نه 

: هغهيړ د هغه قضاوت وکې لري چوکڅ وی نه مني، ې ما ردوي او زما خبرې چوکڅهغه 48
.يړ د هغه قضاوت وکې دي، هماغه به په اخرت کليی ما وې چېخبر

 هغه ماته امرم،ی یلېږ رالیې زه ې هغه پالر چرګ. مليی نه دي وهړ په اانځ ما د خپل ې چکهځ49
.می ووادی باهڅ او می ووادی باهڅ ې چړراک

ې چهګنڅ امله ، لکه ې له همدمی زه واې چهڅ: هر ی د هغه حکم ابدي ژوند دې چمیږاو زه پوه50
.می ، زه هم هغه والیپالر ما ته وو

 )زه(6: 14 وحنای.5

 زما په واسطه.رګ ميځ پالر ته نه راوکیڅ: همی او ژوند قتیزه الره، حق6

11، 10، 1: 5رومیانو .6

 سرهی د خداې له الرحی مسیسی د خپل مالک عږ ، مودلی په واسطه صادق کمانی د اکهځنو 1
سوله لرو:

 سره پخال شويېنړی په می سره د هغه د زوی د خداږ وو، مومنانښ دږ موېری که چې چکهځ10
 به د هغه ژوند وژغورل شو.ږ سره، موېنی نور، د پخالرډی و،ی

 ، د چاوی ښ هم خوې کی په واسطه په خداحی مسیسی د خپل مالک عږ دا ، بلکه موېوازیاو نه 11
.ړې اوس کفاره ترالسه کږ موېپه واسطه چ

8-5: 3 وحنای 7.1

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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یڅ هې و. او په هغه کی شوندګرڅ کولو لپاره ې لرناهونوګ د ږ هغه زموې چئیږاو تاسو پوه5
 نشته.ناهګ

یې او نه یدلی لی کوي هغه نه دناهګ ې چوکڅ نه کوي: ناهګ شي هغه ې پاتې په هغه کې چوکڅ6
.ژنيیپ

 لکه،ی صداقت کوي صادق دې چوکڅ: هغه يړ تاسو ته دوکه ورنکدی باوکیڅ هانو،یکوچن7
.ی هغه صادق دې چهګنڅ

ې کوي. د دناهګ خهڅ لی له پطانی شې چکهځ ؛ی دخهڅ طانی کوي د شناهګ ې چوکڅهغه 8
.وسيی هځ کارونه له منطانی هغه د شوڅ شو، ترندګرڅ ی زویمقصد لپاره، د خدا

22-19: 10عبرانیانو .8
.يځ ته ننویاځ مقدس ولوټ سره ترنهی په ویسی د عې سره چایورتړ په زوڼ وروېنو د د19

 د هغه د،ې له الرې لپاره د پردږ هغه زموې په واسطه، کوم چې الرۍ او ژوندې نوېوید 20
.ی دړی مقدس کې له الرښېغو

او د ُخدائ پاک د کور مشر پادشاه وى.21

خهڅ ری له بد ضمونهړ زږ شو ، زموېدږ باور سره نړ سره د بشپهړ زنيیتیښ د رې چئځرا22
 شوي.لځنی بدنونه په پاکو اوبو مږ شوي ، او زمویتو

20-17: 5 کورنتیانو 9.2

 شوي؛ری تانی شړ: زوی مخلوق دی نووی وي ، هغه ې کحی په مسړی امله که کوم سېله همد17
.يیږ نوي کانی شولټ ، ورئګو

،ړې کنهی په واسطه پخالحی مسیسی سره د عږ موې دي ، چا چی د خداانی شولټاو 18
یې ېونړ سرغی ، د دوهړ سره پخال کانځ له یې ړۍ و ، نې کحی په مسی خداې لپاره چدوید پوه19

.هړ کلمه راکېنی د پخالیې ته ږ. او موېولړ ندي اې باندیپه دو

:ړې کتنهښ تاسو ته غوې له الرږ زموی خداې چهګنڅ ، لکه وی رانی سفحی د مسږاوس نو مو20
 سره پخال شئ.ی دعا کوو ، تاسو له خدایاځ په حی تاسو ته د مسږمو

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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3، 2: 3 وحنای 10.1

ویږ پوهږ مورګ: موی هڅ به ږ موې چندهګرڅ ، او دا ال نه ده وی زامن ی د خداږ ، اوس مورانهګ2
هګنڅ لکه وروګ به هغه وږ موې چکهځ. وی رڅی به د هغه په ږ شي ، موندګرڅ کله هغه راېچ
.ی هغه دېچ

.ی هغه پاک دې چهګنڅ پاکوي لکه انځ لري دی دا امې په هغه کې چوکڅاو هر 3

ای او روغتنسیسا

31-28، 26( - ی )خدا25: 1.336

ی. … خدای دی او ابدږی همغ،یدونکی نه جال کرڅی په ی اصول، او انسان د خدای د انسان اله،یخدا
 دی او ابدي دي. خدایاځوی او انسان ی سره، خدابی په ترتنسی د الهي سارګ شان نه دي، مویاو انسان 

.ی روحاني اوالد دی او انسان د خدا،یپالر ذهن د

 )تر؛(15( - ږ )مو13: 2.497

حی د مسوواليی سره د انسان ی منو، د خداهګ د ثبوت په توېنی مېزمنی اغ،ی کفاره د الهسيی د عږمو
 کوي؛کارهښ ې شاور له الرې د الریسیع

 )تر،(13-14: 3.18

 اصولی الهحی د مسې چکهځ له انسان سره؛ ی سره پخال کوي، نه خدای کفاره انسان له خداحید مس
،ی دیخدا

4.19 :6-11

 مرستهې سره د انسان په پخال کولو کی احساس په ورکولو سره د خدانيیتیښ د رېنی انسان ته د میسیع
 احساس انسان د روح له قانون سره دنيیتیښ دا رېنی اصول ، او د می الهماتوی د تعلیسی ، د عهړوک
 قانون.ېنی می خالصوي - د الهخهڅ له قانون ګ او مرناهګ ، ېماد

5.26 :10-18

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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." "زهمی او ژوند قتی: "زه الره، حقهړ اشاره وکې کانونوی په خپلو بیسی عې هغه روح و چحیمس
یې هغه ې چی فطرت و، هغه خدای د هغه الهت،یسوی د انسان عای ح،ی." دا مسویاو زما پالر 

. د هغهړ واک ورکګ او مرۍ ناروغناه،ګ ته د یسی عنهی ژوند او مقت،ی حقی و. الهړیمتحرک ک
 او هغه دی دهڅ ی خداې چيړ ثابت کوڅ کول وو، ترکارهښ نسی د آسماني وجود ساتیمورما

 کوي.هڅانسان لپاره 

6.6 :23-28

ې ناروغېوی او وغندله. هغه د هړ ککارهښ یې ناهګ وسيی هځنی هغه له مې چې له دې مخکیسیع
ی ده." هغه راغلناهګ "تا زما لپاره ل،ی وویې ته ریټ وه، او پېلړ هغه تطانی شې چلی ووهړ په اېرمنیم
هړ په اېن وېوی مې. هغه د بوسيی هځ له منګ او مرۍ ناروغناه،ګ هګنڅ ې چیيښ ته ويړ او سوونهښ

 ده.ې شوټ: ]دا[ کلیوو

7.7 :1-7

 دې زما شاته شه." الهم قوي شواهد چطانی هغه د خطا لپاره درلوده دا وه: "شې مدني جمله چۍنیوازی
ایتړ انای جبري وې ، - د داسيیږ موندل کېخپلو الفاظو ک او سخته د هغه په ې شووتهګ غندنه په یسیع

 د غلطوې د هغودلیښپر ۍ. د غلطړ روغ کیې ارګناهګ او ناروغ او ستلی اطانانی هغه شې ، کله چښیې
 کوي.ې برخې مادي احساس بانوګادعا

8.25 :22-31

ې صورت کیڅ استاد په هی لورګ کوي، مندونهګرڅ رولټ د خپل کنې باندۍ او ناروغناهګ هم په هڅکه 
 لپاره کار کاوه،ېوونښ د الری. هغه د دوهړ وکهډډ خهڅ کولو ېاندړد نورو د خپل تقوا د ثبوتونو له و

ېوونکي باندښ اصول پوهه شي. په ی الهې او د دړی هغه کې چهګنڅ لکه یيښ وواکځ دا ی دووڅتر
 دږ موېوازی به کلهیڅ هو،ړ شو هغه ته ورکی کولیې ږ موې چنهی احساساتي مولهټ باور او کارهښ

ې کوو چهښ نعمتونه نه ی هغه لوږ که نه نو موو،ړ وکې شو او همداسړ الدی باږ. مويړ نه کدیهغه تقل
.ی دیورولځ او ړی ته د ورکولو لپاره کار کږ مالک موږزمو

9.242 :9-14

یڅ. دا د بل هښیې ته دا الره ږ الره شتون لري مووهی ته حی ، او مسيږ جنت ، همغې کنسی سایپه اله
 او د هغه انعکاس ، او د حواسوی ، خداهښ شعور نلري - پرته له یڅ دي - د ژوند بل هژندلی نه پقتیحق

.دلړی لوړ لوخهڅ ښۍد تش په نامه درد او خو

10.201 :20-5

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.



مخ 8 2022، 16 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
هیموضوع – د کفارو نظر

لښ بخې په صورت کودلویښ د نه پریې ناهګ ې کول چمانګ کول، دا وندی تقدس پې باندۍپه ناپاک
.ی حماقت درڅی په رولوی تښ او د اوستلوی د اوی شي، د مچیدیک

 شي،تهځنی رامې د ژوند په عمل کدی شتون لري باځ او انسان ترمنی د خداې وحدت چنسيی ساهغه
 کچه ترسره شي.والهړی په ندی اراده بایاو د خدا

11.22 :23-30

ې احساس کناهګ ې او بۍ حده آزادې بت،ی په ابدږ موې چې خالصون، په کوم کیی نهاخهڅله خطا 
 ته د کار کولو پرته نهوڅ چا باور د بل د بد کار هوی او نه هم د ې له الرلونوګ نه د و،یخوشحاله 

واسطه په بتونوی د انساني مصی خداې دا چای ی غضب صادق دې باور وي چې په دې چوکڅ. يیږرس
.يیږ نه پوهی خداي،یږراحته ک

.يړ اصالح غواارګناهګ د عدالت

12.23 :1-11

هڅ قرباني که وهی ولري. ایتړ ته اوی قربانیرډی انځ د ژغورلو لپاره د خهڅ ناهګ ممکن د نهیحکمت او م
ولوځ سوانځ دوامداره ې په برخه کارګناهګ پور ادا کولو لپاره کافي نه ده. کفاره د ناهګ وي، د هیهم لو

عيی طبری غهګ توی په الهي، نازل شې باندی زورانګ په خپل دی غضب بای د خداې لري. دا چایتړته ا
ې د هغرګ سخته ستونزه ده ، موهی ې کاتی ده. کفاره په الهې شوهړ د انسان لخوا جوهی نظرولډ. دا ید

 او باالخرهيړ وهځنی له مقتی حقې ده چروتنهې توهی احساس ناهګ د ځ رنې چی دا دحی توضنسيیسا
 شي.کتهښ راې کوښ په پېنی مې به د تل پاتهړ دواځ او رنناهګ

13.30 :26-1

ې چيړ روح ته اجازه ورکوڅ ترړې ترالسه کای کافي برې باندوی د مادي احساس په غلطږکه مو
ې په دېوازی. ووځ وغیې به ې او د هر ماسک الندوړ کرکه وکخهڅ ناهګ به له ږ وساتي ، مورولټکن
نه ری دومره تعبې خبرږ ممکن زموی هم دوهڅ که و،ړ ته برکت ورکمنانوښ شو خپلو دی کولږ موهګتو
ې چوړ کار وکقهی نجات په هغه طرږ زمودی بارګ ، موړ لپاره غوره کانځ د ی نشو کولږ. مويړک
 کوي.غی تبللی ته د انجبانوی غرې ، هغه وموندل شو چې کواکځ او ۍ. په عاجزړی درس ورکیسیع

14.21 :9-14

 دهګدوامداره تو کوي. هغه په هڅ کوي، هغه د ننوتلو هګ پرمختهګ په روحاني توردګ شاېریکه چ
خهڅ لی. که صادق وي، هغه به له پوريګ ته انوی او د روح ناپاک شوي،ړ مخ اخهڅمادي احساس 

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، 16 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
هیموضوع – د کفارو نظر

 پهې کی په پاې تر هغه چي،ړ ترالسه کهڅ ږ لې به په سم لوري کځ وي، او هره ورې پورهړپه ز
 ته ورسوي.ی سره خپل کورس پاښۍخو

15.45 :6-21

. دهړ وکندونهګرڅ نسی سای د الهې کای او قبر په برګ د مرې کی او په پاولډ ړ په بشپرټ ماسږزمو
 د خالصون لپاره و.ړۍ نېولټ د خهڅ ګ او مرۍ ، ناروغناهګ او د ایانتښ عمل د انسانانو د رویسیع

 پهګ[ مرنایښ ]بری سره د هغه د زوی د خداږ وو ، مومنانښ دږ موې ، کله چېری: "که چکيیپاول ل
ې درخولوښ به د هغه ژوند وژغورو." د هغه د جسد له ږ ، مودلی نور ، پخال کرډیواسطه پخال شو ، 

ېنی او مقتی حقې د تل پاتې په قبر کورونکيځ. ړې وکې سره خبرروانوی وروسته هغه د خپلو پځېور
 راغلل.ې پاتې کولوټپ

 ،ړې کېری لبرهډ خهڅ ې او باور له دروازدی د انسان امحی سوله! مسې ته دونوړ زيښ وبخې پاک دهللا
ی او د هغه د الهې د انسان د روحاني مفکوریې ې له الرندولوګرڅ او ی د ژوند د وحې کیاو په خدا

.يړ کړ ته لووواليی سره ممکنه ېنیاصول ، م

 

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، 16 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
هیموضوع – د کفارو نظر

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.


