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2022، 23یکشنبه ، اکتوبر

 وروسته محاکمهګله مر —  موضوع

7: 2 یوح طالیی متن:

."ی دې کځنی د جنت په می د خداې وخورم، کوم چخهڅ ې غالب شي زه به د ژوند د ونې"هغه چا ته چ

21، 20، 14: 5روميانو •21-18، 9، 8: 33زبور   ځواب ویلو لوستل:

.يیږری وخهڅ د هغه دونکيی اوسولټ ړۍ ولري: د نرهی وخهڅ تنڅښ د مکهځ ولهټ ې چدئېږپر8

.دې سره ودرۍکټ او دا په چ،ړ او دا کار وشو. هغه امر وکړې وکې هغه خبرې چکهځ9

 دې چې په هغوئ باندى،ېږرې نه وۀ د هغې دى چې د مالِک ُخدائ نظر په هغوئ باندورئ،ګ18
 د رحمت اُمید لرى.ۀهغ

 ژوندي وساتي.ې یې کۍ وژغوري، او په قحطهګ روح له مری د هغووڅتر 19

.ی دالډ ږ مرسته او زموږ ته انتظار کوي: هغه زموتنڅښ روح ږزمو20

ړی د هغه په مقدس نوم باور کږ موې چکهځ به په هغه خوشحاله شي، ونهړ زږ زموې چکهځ21
.ید

 د آدمې چې باندی په دوی ، حتړ حکومت وکې پوری تر موسخهڅ له آدم ګپه هرصورت ، مر14
 و.ی راتلونکې چی دتی د هغه شخصې چوکڅ ، ړې نه وه کناهګ مثال وروسته ېونړد سرغ

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 شواتی زرډی فضل ،ې شورهډی ناهګ ې چرتهی چرګم20

ې فضل به د صداقت له الرې ، هماغسړې لپاره پاچاهي کګ د مرناهګ ې چهګنڅ لکه ېدا چ21
.يیږ په واسطه ابدي ژوند ته ورسحی مسیسی عتنڅښ د ږ زموې چيړحکومت وک

د درس خطبه

انجيل

13-11: 56زبور .1

.يړ وکهڅ زما سره ړی سې چمېږارډ: زه به نه ی دړی باور کیما په خدا11

.مړ وکنهی دي: زه به ستا ستاې ستا نذرونه په ما بانده،ی خدایا12

 پهی زه د خداې چې نه ساتخهڅ له سقوط ښې ته زما پای وژغوره: اهګ تا زما روح له مرې چکهځ13
 شم؟ړ والې کاڼ د ژوندي په رېاندړو

20،(، 2 ته )19: 68زبور .2

 سره باروي،وګټ د ږ موځ هره ورې چی برکت دتنڅښد 19

 رب سره دي.ی د خداې مسلخهڅ ګ. او د مری دی د نجات خدای دی خداږ زموې چوکڅهغه 20

:(2  )ته14: 13هوسيا .3
زه به هغوی د قبر له قدرت څخه خالص کړم. زه به هغوی له مرګ څخه خالص کړم: ای 14

مرګ! زه به ستا عذابونه شم اې قبر ، زه به ستا تباه شم.

44-38، 36-32، 27-20، 17(، ږ )زمو11، 7-4، 1: 11 وحنای.4

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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یو سړى یو سړے بیمار ُو چه َد التُر په نوم بیت عنى کښے وو چه د مریم اَؤ هغې خور خور1
مرتا وو.

 د جالل لپاره دهی نه ده بلکه د خداګ: دا ناروغي د مرلی ویې نو ودلې دا واوریسی عېکله چ4
 سره جالل ومومي.ې په دی زوی د خداېچ

 درلوده.نهی خور او لعزر سره مې مارتا، د هغیسیاوس ع5

 شو.ې پاتې کیاځ په هماغه ځې هغه دوه ور،ی هغه ناروغه دې چدلې هغه واورېنو کله چ6

 شو.ړ ته الهودای ای بې چئځ: رالی ته ووردانوګ وروسته هغه خپلو شاایب7

زموږ ملګری لعزر خوب کوي. مګر زه ځم ، چې زه هغه له خوب څخه ویښ کړم.11

او زه ستاسو لپاره خوشحاله یم چې زه هلته نه وم ، په دې خاطر چې تاسو ایمان راوړئ. په17
هرصورت ، راځئ چې هغه ته ورشو.

ې الهم په کور کمی مررګ مده،ی ولیې او هغه هړ الي،ځ رایسی عې چدلې واورې مارتا، کله چایب20
ناسته وه.

.ی شوړ زما ورور نه م،ی مالکه، که ته دلته وای: الی ته وویسی مارتا عایب21

.يړ درکیې به ی خدا،ړې وغواخهڅ ی ته د خداې چهڅ اوس هم هر ې چمیږخو زه پوه22

 راپورته شي.ای ستا ورور به بل،ی ورته وویسیع23
 راپورته شي.ځ ورۍ په وروستې کامتی هغه به په قې چمیږ: زه پوهلیمارتا ورته وو24

ړ هم هغه مهڅ په ما باور لري که ې چوکڅ: هغه می او ژوند امتی: زه قلی ته ووې هغیسیع25
 وي.ی به هم ژوندای و، بیشو

است؟ی باور ې تاسو پدای نشي. اړ به مکلهیڅ ژوند کوي او په ما باور لري هې چوکڅاو 26

 ته راشي.ړۍ ندی باې چ،ی زوی د خدا،یې حی ته مسې هو، رب: زه باور لرم چل،ی ورته ووېهغ27

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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کله چه مریم هغه ځائے ته راغله چرته چه عیسٰى وو اَؤ هغه ئے ولیدلو ، هغه په ځمکه پریوته32
اَؤ ورته ئے ووئیل ، مالِکه! که تاسو دلته واے ، نو زما ورور به مړ ن. وو.

کله چه عیسی هغه ولیدله او یهودیان هم ژړل چی د هغی سره راغلل ، هغه په روحیه ژړا شوه33
او ویریده.

او ویې فرمایل چې تاسو هغه چیرته ساتلی دی؟ هغوئ ورته ووئیل ، مالِکه! راشئ او وګورئ.34

.لړ ژیسیع35

 درلوده!نهی مومرهڅ هغه د هغه سره ې چورهګ: لی ووانویهودی ایب36

عیسی بیا د ځان لپاره ژړا قبر ته راغی. دا غار و او په هغې باندې یوه تیږه وه38

عیسی وویل ، توره لرې کړه. مرتا ، د هغه وژل شوې خور ، هغه ته وویل ، ای پالونکیه ، دا39
وخت هغه بد بوی کوي ، ځکه چې هغه څلور ورځې مړ شوی دی.

عیسی هغې ته وویل ، ایا ما تاسو ته نه و ویلي چې که تاسو باور وکړئ ، نو تاسو باید د خدای40
جالل وګورئ؟

بیا هغه تیږه د هغه ځای څخه لرې کړه چېرته چې مړی پروت و. عیسی سترګې پورته کړې او41
ویې ویل: پالره ، زه ستا څخه مننه کوم چې تا ما اوریدلی دی.

او زه پوهیدم چې تاسو تل زما غوږ نیسي: مګر د هغه خلکو له امله چې ما سره والړ دي ما42
ویلي چې دوی باور وکړي چې تاسو ما لیږلی دی.

اَؤ کله چه هغ دا خبره وکړه نو هغه په لوړ آواز ئے ووئیل ، ”لعزر!43

هغه څوک چې مړه شو بهر ته راووت ، الس او پښه یې په کتارونو تړلي وه: او مخ یې په44
رومال باندې تړلی و. عیسی دوی ته وویل ، هغه خالص کړئ او هغه پریږدئ.

26-24: 5 وحنای.5

یلیږ ما رالې اوري او په هغه باور لري چې زما خبرې چوکڅ هغه م،ی واایتښزه تاسو ته ر24
.يیږ کدولیږ ژوند ته لخهڅ ګ د مررګ نه وي. مې تل ژوند لري، او هغه به په سزا ک،ید

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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ږ غی د زوی به د خدايړ مې کله چ،ی او اوس دي،ځ هغه وخت رام،ی زه تاسو ته واا،یتښپه ر25
 اوري هغه به ژوندي شي.ې چوکڅواوري، او هغه 

ې کانځ په خپل ې چی دړی ته ورکی ژوند لري. نو هغه زوې کانځ پالر په خپل ې چهګنڅلکه 26
ژوند ولري.

:(2 )ته 2، 1: 1عبرانيانو .6

غمبرانوی پلرونو ته د پې وختونو کروی په تې په مختلفو وختونو کې په مختلفو وختونو کې چیخدا1
،ې کولېپه واسطه خبر

ولوټ هغه د ې دي، چړې کې سره خبرږ په واسطه موی د خپل زوې کوځ وروی وروستېپه د2
،ی دیاکلټ وارث انویش

15، 14: 2عبرانيانو .7

 برخهې برخه کې دي، هغه پخپله هم په دکانی شرېنی او وښې ماشومان د غوې چهګنڅنو 14
 درلود ،واکځ ګ د مرې چوسيی هځ له منوکڅ شي هغه ی هغه کولې له الرګ. د مرېستیاخ
.طانی شیعنی

 تابع و.ۍ عمر د غالمولټ ې له الرېری د وګ د مرې چئړ ته نجات ورکیاو هغو15

20: 5 یوحنا 8.1
ژنوی هغه وپږ موې چهړ پوهه راکیې ته ږ ، او موی دی راغلی زوی د خداې چویږ پوهږاو مو20

حی مسیسی عی د هغه په زوی ، حتی دینیتیښ رې چوی ې په هغه کږ ، او موی دینیتیښ رېچ
 او ابدي ژوند.،ی دی خداینیتیښ. دا رېک

 )تاسو اوسئ(10: 2 یوح.9

.مړ وفادار اوسه او زه به تاته د ژوند تاج درکهګته تر مر …10

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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اي او روغتنسیسا

1.288 :20-7

ی ژوند خداې وموندل شي: دا چې پوستونو کې په النددی باېبرډ اصلي ې په معبد کنسی ساسويید ع
 او نشي،ی روح نه دې دا چي؛یږ نه موندل کې په بدن ک،ی دناهګ ې روح بې او بد نه؛ دا چه،ښ ،ید
 نهلري، ونیږ انسان نه زنيیتښ روحاني رې دا چ؛ی تابع نه دګ ژوند د مرې مادي شي؛ دا چ،یدایک

.ګمادي ژوند او نه مر

حی ، د تل لپاره د وژونکي حواسو لخوا المحدود. په مسندويګرڅ انسان عالي امکانات ې د تل پاتنسیسا
.ړ کړ او ژوند جوقتی شاور ، حقې عنصر هغه د الرحی د مسېک

 دي، او ديړ زده کخهڅ ۍ انسانان د غلطې چکاريښ ې داسې چيړ وهځ له منهڅ هغه قتیابدي حق
.ی ابدي ژوند دی شوودلښ قتی. حقيیږ کانهښ وجود رونيیتیښ د انسان رهګ د ماشوم په تویخدا

 نشي ،یدی راپورته کخهڅ له وختي کثافاتو ګ او مرۍ ، ناروغناهګ ، ۍ د غلطکلهیڅ انسان هیوژونک
دی دي باې ژوند او حواس په بدن کې. دا باور چی ژوند دینیوازی ی خداې چيړ هغه زده کې هغه چتر

 به روح پهای کوي. بتهځنی رامهګ د عکس په توی انسان د خداې سره غالب شي چدوی په پوههڅد هغه 
 غالب شي.ېبدن باند

2.289 :14-20

 پاچا" ثابتوي،ۍرګ د "ترهیې او ال تر اوسه ی غالب شوې باندګ په مرا،یتیښ رای ح،ی مسې چقتیدا حق
 هغهې چيښی او دا ي؛ړ وهځ د ژوند روحاني شواهد له منقتی حقې چروتنه،ې تای ده،ی فاني عقوی رګم
 کائناتقيی انسان او حققيی د حقې چکهځ ،ی دبی فاني فروی رګ مکاري،ښ ګ حواس ته مرې چهڅ

 پروسه نشته.ګلپاره د مر

3.253 :25-31

دی تاسو باې چهګنڅ باور مه کوئ، پوه شئ )لکه ایتړ لپاره په کوم فرضي اګ مرای ،ۍ ناروغناه،ګد 
 قانون شتونې داسې چکهځ نلري، ایتړ د نامتو مادي قانون اطاعت ته اکلهیڅ هی خداېپوه شئ( چ
وند د ژیاځ پرګ د مرې ، کوم چی شوړجای د قانون لخوا وی باور د خداګ او مرناهګنلري. په 

 د روح.یاځ ، د بدن پريږ همغیاځ ، د نفاق پریقانون د

4.254 :16-23

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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 په نوم د بدلون دمخه ترالسهګ ممکن د مرنسی سایسوی ، مطلق عې کانید حسي عمرونو په جر
غی تبلدی باانځ د انسان رګ. مویږ نه پوهیې ږ موې نلرو چواکځ ودلوښ هڅ د هغه ږ موې چکهځنشي ، 

رڅی په سره ومنو ، او د عملي موادو نهی په مځ نن ورې کوي چتنهښ غوخهڅ ږ له مویشي. دا دنده خدا
.اکيټ قيی ظاهري او حقې چوړ ، او روحاني کار وکدویږ پرنديګړ

5.43 :27-4

 ددی او ژوند کوي بایوولښ یسی عې چنسی. هغه سايړ انسان غالب کې کیاځ په هر دی بایاله
 شي ، او د ورته باورونواليی برې مادي باورونو باندولوټ په هړ په اایارتښی ، او هوېژوند ، ماد

.ۍ غلطدونکيیرډی خهڅ

 مهرای د برې باندګ او مرۍ په غلطدی او ژوند باقتی. حقيړ ترالسه کای په نفرت بردی بانهیم
ی شوهښ ، "رويی شي ، د برکت پودلیښ طرف ته کوی د تاج لپاره اغزي ې چې لدې ، مخکويګول
 شي.ندګرڅ او وفادار خادم" ، او د روح عظمت هښ، 

6.76 :6-17 ،22-31

 - دهګ د المحدود په تورګ شي، مژندلی وپهګ په توتی پوه شي، ژوند به نه د مادي او نه محدودېکله چ
ه،ښ ې په بد کای و، ې محدود شکل کوهی ذهن، تل په ای ژوند، ې او دا باور چه؛ښ والړی نه،ګ په تویخدا

کلهیڅ امله هې له همداو ی داخل شوی ته نه دې مادکلهیڅ روح هې به پوه شي چای. بوسيی هځبه له من
 انسان نور نشيي،ړ پوهه ته وده ورکی روحاني وجود او د خداې. کله چی نه راپورته شوېله ماد

یڅ نور هخهڅ ې ونېوی شي، پرته له یدلځیرګ هغه ته رارتهی نه هغه بسي؛ی ونکهړی سره اې د مادیکول
 انفرادي شعور وي،وی هغه به رګم کاري،ښ. نه به انسان جسمي یدلی خپل تخم ته نشي رسرتهی بیش
 نه مسله.،ی مشخص شوهګ په توې روح لخوا د مفکوری د الهېچ

ی درلودونکۍکمرغی او نکالښ ی او ابدیتوب، د المحدود الهيږ - د ژوند کامل همغ،ښۍ خوناهګ ېب
 روحانيې چلوي،ی تشکړی سیونکړجای نه و،ینیتیښ رینیوازی - خه،څ درد ای ښۍپرته له بدني خو

ی الهپه ې چيیږ کدلی د هغه چا لخوا لېوازی ایتړ بشپوی - ،ی او ثابت دنسيی. د وجود دا حالت ساید
ې چکهځ ، ی نشي کولیندګړ د وجود دغه حالت کلهیڅ هګ پوهه لري. مری وروستحی د مسې کنسیسا
 ته وسپارل شي.دویندګرڅ تی د ابدې چې لدې غالب شي ، مخکدی باګمر

7.427 :17-25

 لهې چمنښ دی وایي، "وروستېفی صحې غالب نشي، نو ولې باندګ په مرکلهیڅ انسان هېریکه چ
 لکهوړ ترالسه کای برګ د مرې به په تناسب کږ موې چښیې موده ې"؟ د کلمی دګ مريیږ کلړ وهځمن
قتی ژوند، حق،ی. خدای دې کۍ په ناپوههړ په ای مشکل د خدای شو. لواليی برناهګ په ږ موې چهګنڅ

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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 دې کرډګ کيی په فزدی واکمني کوي، باې باندولوټ په ې ذهن، چې رحمه کوي. تل پاتې انسان بنهیاو م
.ې په روحاني کهګ او همدارني،یږادی شي، په نوم ژندلی وپهګعالي په تو

8.77 :13-18

 او دردونو په منلووښی تش په نامه خوې ده، د دنهړی خوب لپاره اې د مادي ژوند د دېهغه دوره چ
 دۍ پالر." دا دوره به د غلطرګ م،ی ... نه زوژنيی نه پړی سیڅ ورک شي، "هخهڅسره، د شعور 

 موده وي.هډ لنای دهږ اوېشدت له مخ

9.493 :28-30

 شيی کولحی مسې چهړ ، نو دا ثابته کيړ کیښ راوخهڅ ګ او مربی لعزر د خوب ، فریسی عېریکه چ
.يړ وده وکېپه غلط احساس ک

10.290 :3-10

 دې نه وي چې پوهه شوهږ تر لږ لهړ په اهڅکه د انسان د وجود اصول، قاعده او مظاهره د هغه 
 له امله د وجود پهې تجربېوی ې به د دی غالب شي، دوې په انسانانو بانديیږادی په نامه ګمر

 لهمادي الهم د د،یږ شي. لې به مادي پاترڅی د پخوا په رګ نه وي، مړ لوهګ په روحاني توې کمانهیپ
.خهڅ اوویتګړمی او نانهځ او له ،ې د ژوند د معنوي احساس له الر،ی دې کهټ په لښۍ د خوېالر

11.291 :12-18

،ی نه دیاځ وی. جنت ی دی پرته ناشونی لري، او د دوهړ اې پورېنی او آزموګ نجات په پرمختوالړین
ې چکهځ دي، ې او تل پاتيږ همغېندونګرڅ ېولټ د ذهن ې په هغه کې چی حالت دی الهوی د ذهن رګم
.ی دې کتی د "رب ذهن" په ملکرګ صداقت نلري، میڅ هې کانځ شتون نلري او انسان په خپل ناهګ

 وایي.لی انجې چهګنڅ"لکه 

12.264 :13-19 ،28-31

ان،ی شیرډی قی درست نظرونه ترالسه کوي، د تخلرډی هړ او انسان په ای انسانان د خداې چهګنڅلکه 
 هم په مادهکلهیڅ ه،ی ژوند روح دې چویږ پوهږ موې شي. کله چکارهښ به ده،ی کدلی نه لې مخکېچ
یڅ نور هاو ه،ښ ومومي، ې کی په خداولټ ي،ړ ورکای ته پراختایتړ بشپانځ دا پوهه به د ،ی نه دېک

 نلري.ایتړشعور ته ا

ی به د خداږ نو موژنو،ی او د انسان روحاني وجود وپهړ الره زده کې کنسی ساسويی په عږ موې چکله
.ویږ او پوهوروګ وونهړای وولټ او آسمان او انسان ېمکځمخلوق - 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 9 2022، 23یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
 وروسته محاکمهګموضوع – له مر

 

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

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 خبرتيا

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.
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_____________________

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.


