
مخ 1 2022، 2 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
تی واقعریموضوع – غ

 

2022، 2 یکشنبه ، اکتوبر

تی واقعریغ —  موضوع

27: 6 وحنای طالیی متن:

 د تل لپاره ژوند کوي."ې لپاره چښې د هغه غورګ مي،ځ هځ له منې لپاره کار مه کوئ چښې"د هغه غو

11-7،  19-17: 6 تیموتی 1  ځواب ویلو لوستل:

له دوی څخهB چارجB وکړئ چې پدې نړۍ کې بډایه دي ، دا چې دوی لوړ ذهنیت نلري ، او نه هم17
په ناڅرګند شتمنیو باور لري ، مګر په ژوندي خدای ، چې موږ ته د خوند اخیستو لپاره هرڅه په

بډایه راکوي؛

دا چې دوی ښه کوي ، دا چې دوی په ښو کارونو بډایه وي ، توزیع ته چمتو وي ، خبرو اترو ته18
چمتو وي

د راتلونکي وخت پروړاندې د ځان لپاره یو ښه بنسټ ایښودل ، ترڅو دوی ممکن ابدي ژوند19
ونیسي.

.ی نشو کولی شیڅ هږ موې ده چنيیقی او دا ،ړی راوی نه دی شیڅ ته هړۍ نې دږ موې چکهځ7

 سره محتوا اوسو.ې له دږ او جامو په درلودلو سره مووړاو د خو8

 رسونکيانی احمقانهB او زیرډی او په ې او جال کتیښ وي په ازماهیاډ بې چوکڅ هغه رګم9
.وبويډ ې خلک په تباهي او تباهي کې چيځ راېخواهشاتو ک

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، 2 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
تی واقعریموضوع – غ

 دی دي، دوې کهټ په لیې ېنځی ې چې حال کې ده: په داسهیښ روی بدولوټ د نهی مسوی د پې چکهځ10
 اچولي دي.ې غمونو کروډی په یې انونهځ شوي، او مراهګ خهڅباور 

ۍ صبر، عاجزB،ې ایمان، مین،ۍ. او د صداقت، دیندارتهښ وتانوی شې له ده،ړی سی ته، د خدارګم11
.ئړپیروي وک

د درس خطبه

انجیل

17، 15، 3-1: 20خروج .1

:لی ویې او وړې وکې خبرېولټ دا یاو خدا1

.ې یې د کور نه راوویستلۍ تا د ِمصر د وطن نه د غالمې مالِک ُخدائ ستاسو ُخدائ پاک یم چۀز2

.ې بل معبود نه لرېاندړته زما په و3

غال مه کوه.15

 نه د هغه غالم، نه د هغه غالم،،ښځې د يډاونګ د کور اللچ مه کوه، نه د خپل يډاونګته د خپل 17
 وي.يډاونګ ستاسو د ې چهڅنه د هغه غوا، نه د هغه د خره او نه هم د هغه 

(يیږ کلځنی مې چوکڅ )هغه 25: 28 امثال.2

 شي.ړ باور لري هغه به غوتنڅښ په ې چوکڅ... هغه 25

7، 6: 49زبور .3
 فخر کوي.ې بانددویرډی په وی باور لري او د خپلو شتمنوی په خپلو شتمنې چوکڅهغه 6

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، 2 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
تی واقعریموضوع – غ

ې ته د هغه په بدل کی او نه هم خدايړ خپل ورور خالص کی نشي کولوکیڅ هخهڅ یله دو7
:يړتاوان ورک

8-5: 17 اهیرمی.4

 باور کوي ، او د هغه السيړ په سې چيړ وي په هغه سې لعنت دي؛ی واې داستنڅښ5
.يځ وخهڅ تنڅښ له هړ ، او د چا زويڅغو

رګ مي؛ځ راهښ ې کله چوريګ وي ، او نه به رڅی په کيڅاڅ د ې هغه به په صحرا کې چکهځ6
 نه وي.شتهی او ميیږ اوسې کمکهځ هګ ، په مالونهیاځ ې وچې کتهښپه د

.ی دتنڅښ ې چدی باور لري ، او د چا امتنڅښ په ې چړی هغه سیبختور د7

ې د هغې وي ، او دا چی شوتښ کې په اوبو کې وي چرڅی په ې ونېوی هغه به د ې چکهځ8
 پاه بهې د هغرګ ، ميځ تودوخه راې کله چوريګ ، او نه يیږ خپرې کدوږ په اوندی د سیښېر

.يړ بند کدی تولووی به محتاط نه اوسئ ، او نه به د مې په کال کۍشنه وي؛ او د وچکال

23: 4 یمت.5

لی ورکول ، د سلطنت انجمی تعلیې ې په عبادت خانو کی ، د دودهځیرګ ې کلیلګی ولټ په یسیع23
.ې شفا ورکولیې ۍ ناروغولډ او هر ۍ ناروغولډ کول ، او د خلکو هر غی تبلیې

2، 1: 5 یمت.6

ردانګ شو، د هغه شایاځ په یاځ هغه ې او کله چ،ړ سره هغه غره ته الدلوی خلکو په لوګڼاو د 1
ورته راغلل:

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

24-19: 6 یمت.7

 غلهې چېری خرابوي، او چګ او زنګ پتنې چرتهی مه اچوئ، چې لپاره خزانانځ د ې کمکهځپه 19
ماتوي او غال کوي:

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، 2 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
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 ، اويیږ خرابګ او نه زنګ نه پتنې چېری چئړ کولټ راې لپاره خزانانځ د ې په جنت کرګم20
 او نه غال کوي:يیږ غله نه ماتې چېریچ

 هم وي.هړ ستا خزانه وي هلته به ستا زې چرته چې چکهځ21

 وي.کډ خهڅ اڼ بدن به د رولټ واحد وي، نو ستاسو ګې ده: نو که ستاسو سترهګ ستراڼد بدن ر22

 په تاې چاڼ هغه رېری وي. نو که چکډ اروی بدن به له تولټ وي، نو ستا ې بدګېخو که ستا ستر23
 ده!هی لوومرهڅ ارهی وي، نو هغه تارهی ده تېک

 او بليړ کرکه وکخهڅ وی هغه به له ې چکهځ ي،ړ د دوو بادارانو خدمت وکی نشي کولوکیڅه24
. تاسو نشئيړ وکی او بل ته به سپکاوديیږ کهړ ته غاوی. که نه نو هغه به يړ وکنهیسره م

.ئړ او مامون خدمت وکی د خدایکول

:(1 )ته 24( - یاکلټ وی )11، 3: 15لوقا .8

و،ړ هغوئ ته دا مثال ورکۀهغ3

هغه وفرمایل: یو سړي دوه زامن درلودل:11

د هغه څخه کشر خپل پالر ته وفرمایل: ”پالره! او دوي ته یې خپل ژوند وقف کړ.12
 

خو څو ورځې وروسته چې کوچنی زوی یې ټول راټول کړل ، او لیرې پرځای یې خپل سفر13
وکړ او هلته یې خپل شتمني د بې ځایه ژوند سره ضایع کړه.

 
کله چې هغه ټول مصرف وکړ ، په هغه خاوره کې سخته قحط راغله. هغه په تمه کې شو.14

هغه الړ او د ځان سره د هغه هیواد اتباع شو. هغه هغه خپل ځمکې ته د څښاک د خوړلو لپاره15
استول.

هغه بې هوښه شو او خپله ګېډه دې له هغه څکو سره ډکه کړه چې سوګانو یې خوړله: او هیڅ16
څوک ورته نه ورکوي.

او کله چې هغه خپل ځان ته راغی ، هغه وویل ، زما د پالر څومره ګمارل شوي نوکران کافي17
ډوډۍ او پیسې لري ، او زه د لوږې سره مړ شوی یم!

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، 2 یکشنبه ، اکتوبر د انجیل درس د
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 زه به راپورته شم او خپل پالر ته به ځم او هغه ته به ووایم چې پالره ، ما د جنت او ستا په18
وړاندې ګناه کړې ده.

او زه نور د دې وړ نه یم چې ستا زوی وبلم. ما د خپل کرایه شوي غالم په توګه جوړ کړه. 19

هغه راپورته شو او خپل پالر ته ورغی. مګر کله چې هغه الهم لویه الر وه ، نو پالر یې ولید او 20
په هغه باندې رحم کوي ، او منډه وکړه او په غاړه یې ولویده او ښکل یې کړ.

 زوی هغ ته ووئیل ، پالره! ما د آسمان خالف او ستا په نظر ګناه کړې ده ، او ز دې نور هم وړ21
نیم چې ز وبلم.

مګر پالر خپلو نوکرانو ته وفرمایل: غوره کالي راوړه او په هغه باندې یې کېږده. هغه په الس22
کې ګوته جوړه کړه او په پښو کې یې بوټان ولګول:

 وخورو او خوشحالهB شو:ې چئځ او ووژنئ. رائړاو وازده خوسکي راو23

. هغه ورک شو، او وموندل شو.ی دی ژوندای شو، او بړ می لپاره زما زوېد د24

48-43، 40: 8لوقا .9

ې چکهځ ړ وکی سره د هغه هرکلښۍ خورهډی راستون شو نو خلکو په رتهی بیسی عېکله چ40
 د هغه په انتظار وو.ولټ یهغو

 مصرفرانوټاکډ په یې ژوند ولټ خپل ې مسله درلوده، چېنی دولس کاله د وې چهښځ وهیاو 43
 روغ نه شو.خهڅ ی شیڅ و، او نه هم د هړیک

 شوه.ډنډ نهی وې: او سمدالسه د هغړ الس کیې ، او د هغه د جامو سرحد ته ید هغه شاته راغ44

 د هغه سره وو،ې پطروس او هغوئ چ،ړ انکار وکولوټ ې کله چ؟ړ: چا ما لمس کلی وویسیع45
 استاده!ی: الیوو

.ی دی وتلخهڅ زما لتی فضې چمیږ زه پوهې چکهځ: ی دی چا ما ته الس اچولوی: لی وویسیع46

کتهښ راېاندړو راغله او د هغه په اړ نه ده، هغه په ژهټ هغه پې ولیدل چښځې ې هغېکله چ47
ړ لپاره هغه ته الس ورکهڅ د ې هغې چهړ کندهګرڅ هغه ته ېاندړ خلکو په وولوټ د ېشوه، هغ

 سمدستي روغ شو.هګنڅاو 

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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. شهړ الې. په سوله کړې روغ کې ارام شه، ستا ایمان د،ې ته ووئیل، لُورې هغۀهغ48

4، 3: 26 اهیسعی.10

 هغه په تاسو باورې چکهځ: ی دیلړ تې د چا ذهن په تا پور،ې ساتېته به هغه په کامل امن ک3
لري.

 د تل دپاره طاقتښې په مالِک ُخدائ کې چکهځ ه،ړ د تل دپاره توکل وکېپه مالِک ُخدائ باند4
دے:

ای او روغتنسیسا

3 نه( - یڅ )ه2: 1.360

 په واسطه."کلټ اقيی د حقي،یږ کلګټ ولټ او ي،یږ له السه نه ورکول کی شیڅ"... ه

26( - ولټ )24: 2.472

 دي،هښ کوي دای هغه پې چهڅ او ابدي. هغه يږ همغ،ی دې او د هغه په مخلوق کی په خداقتی حقولټ
 شوي دي.ړ جوې چهڅ هغه ولټاو هغه 

3.444 :10-12

بتی په مص،ی دواکځ پناه او ږ زموی په هغه باور لري "خداې ومومي چوکڅ به هغه امګ په امګ
 خورا حاضر مرسته."ېک

4.273 :1-15

.ی نه شي راوتلخهڅ مخالفB دي، او له هغه ی د خداې ادعاوګ او مرۍ ناروغناه،ګ د ېماده او د هغ
یرډی دهی. د انسان عقژنيی پقتی او روحاني حقی د خدای حواس نشي کولکيی نشته. فزقتی مادي حقیڅه

 ستونزهشتون اصولو پرته د ی د الهنسی سای د الهی هم نشي کولیې وی رګ دي، مې کهټاختراعات په ل
ې چکهځ لري ری توپخهڅ نسی ساقيی د حقی ندي. دونسيی سافی تخفخهڅ یې. د مادي فرضيړحل ک

 قانون پراساس ندي.ی د الهیدو

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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ې. له همديړ وهځنی له مونهټ بنسۍ د غلطهګ توې د مادي حواس غلط شاهدي ردوي، او پدنسی سایاله
 دې چوڅ او د کامل پوهاوي ترالسه کول ناشوني دي تر مني،ښ دځامله د ساینس او حواسو تر من

 نه شي.ړې الهځ له منېروتنېاحساس ت

ېوازی 6: 5.593

روتنهې تودل؛یښ اې خزانېپرس. په ماده ک

6.146 :5-20

شنی په مخدره توکو باور فیاځ د باور پرې په معبود باندوځیوونښ و. مانی په ماده اۍ بت پرستړیلوم
.ې قرباني شويږ او همغای په باور، روغتې لپاره د معامللوړ وهځ. د خپل اختالف د له منی دیولځرګ

 احساس دي مادیې په واسطه ې دي، چې برخې بخهڅ د ژوندانه واکځ د معنوي مونهټسی سولډدا 
.يیږ کرڅی په حی د مسنی خادم او دنسیسا

 - د بدن روغولوواکځ د ذهن ی کوي - حتیاځ په یاځ لپاره د درملو واکځ د ی درمل د خدامادي
 دنس،ی. او د هغه سایسی د انسان ع،یاځ اصولو پر ی د انسان د نجات لپاره، د الهزمیلپاره. سکالست

 مادي مخدره توکي لهواکځ اليی د خی د دوقتی حقې چکهځ ؟ې. ولی خاموش د،ټ معالجهB اجنیخدا
 کوي.ې سره جامی او روح د برتري،ړ وهځنیم

7.443 :1-8

 دې طبي مطالعېکیماتټسی لخوا د سروانویBB د پې کشف کونکي د هغنسی ساسويی د عېکله چ
ې کطوی په عادي شراې چښیې ته وی کوي دوهڅ ، هغه هيیږ مشوره کهړ او دوام په اګټې ، تیمناسب

ې ذهن باندواکمنځ ولټ په ،ړیجاړ کوي. جوې داسې چسيیBB باور کول د هغه چا مخه نلویپه بدني وس
 لري.واکځ ولټ ای واقعې چهګنڅ لکه خهڅ باور ړپد بش

ېوازی 3: 8.234

 په روح باور نه لرو.ږ موو،ړ په موضوع باور وکږکه مو

9.273 :21-7

 ماديې داسېری. که چړی کبی ترتی د معنوي قانون د لغوه کولو لپاره مادي قانون نه دکلهیڅ هیخدا
انی او د خالق حکمت ته زي،ړ سره مخالفتB وکی د برتریقانون شتون ولري، نو دا به د روح، خدا

 دیې يړ او مل،ړ روغ کیې ناروغان ل،ړ ورکهړ خوایې ته وګڼ روان شو، پوڅ په یسیورسوي. ع

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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ای مظاهره وه، د مادي احساس نسی د ساېنړ. د هغه کلړ راپورته کې مخالفتB کمی په مستقنویمادي قوان
.دلی کاليی برې باندانوګقانون په غلطو ادعا

 درګ خپروي، مېزی او باورونه هر وخت د خطا اغاتی مادي، متضاد وژونکي نظرې چيښی نسیسا
 لخوا پهنسی ساسويی د عې نه وي کله چونکيړجای لپاره وایوژونکي ذهن دا فضا د اخالقو او روغت

هګتو ې کوي، او په دیوی مخنۍ ذهني خرابې د دنهی او مقتی. حقيیږ مخالفتB کهګ او دوامداره توکهټچ
مهالهډ لنېوازی ضروري پوهه ری ترالسه شوي غخهڅ حواسو وځ او دوام ورکوي. د پنایتړاوید وجود پ

 بد اوې چی سمبول دهڅده، - د فاني ذهن تصور، د احساس اوالد، نه د روح، روح، - او د هغه 
 دي.ونکيړجایو

10.166 :15-22

. پهيیږ کتهځنی رحمه بدن رامې بخهڅ ې اتفاقي ده. له دې بېغلط انسان ذهن په خپل ذات ک
 هغه دې چیاځ پرې غلطي ده. د دوهی ولټ پګې سترخهڅ ی د خداهګ په توې کارونږ د لې کۍناروغ

ې په هغه کې ساعت ته انتظار وباسو چواکځ او د وو،ړ طرف ته واوی ېبدني ستونزو په وخت ک
ې کۍ په ناروغرڅی په ای لپاره د روغتږ شي زموی هغه کولې چوړ دا زده کدی باږ موي، ومنیې
.يړ وکهڅهر

11.239 :5-10

 دږ وزن نلري، او مویڅ هې کزانی په می د خداې کوم چئ،ړ کې سازمانونه لرزیولنټشتمني، شهرت او 
 اجازهBئ،ړ سره برابره کۍمانداری شتمني په ائ،ړ مات کروپونهګ نظرونه ترالسه کوو. انهښاصولو رو

 نظر ترالسه کوو.هښ تی د انسانږ او موو،ړ د عقل سره سم قضاوت وکې چئړراک

12.277 :2-12

ړ لري، دا ذهن وایي، "ته به خامخا مری او ابدي ذهن سره توپدونکيیری د نه هې ته چهڅهر هغه 
ې کقتی په خپل حقارښی هوری. غيیږ ته راستنې خاورړې دوې کتاب وایي چې کیاځشي؛" او په بل 

.ی کولنشي لهی پاۍ د بدهښ. دويی نه تولړ مکلهیڅ. ابدي هدويی ذهن نه تولکلهیڅ. ماده هيځرګ رارتهیب
 مخالف،ی وي. د دوې تل پاتدی باتی او روحانکمرغيی ن،ی او روح دی دهښ پخپله ی خداې چهګنڅلکه 

 وي، بد اوایتیښ رتی او روحانکمرغيی نېری خالقB نلري. که چیڅبد او ماده، فاني خطا ده، او خطا ه
 وي.لهی پاۍکی ن،ی د المحدود خدای او نشي کولی دتی واقعری غیماد

13.169 :16-17 ،29-2

.وړ باور ونه کلوی په مادي وسدی باږ پوه شو، مورولټ د ذهن کنې په بدن باندږکه مو

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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 ذهن په پرتله د نورو واکونو منلو درسی درلودل او د الهنوی انسان ته د نورو قوانې چهڅهر هغه 
 دا د انسانې چکهځ ،ی بد دکاريښ زهرجن درمل ورته ې چهښ. هغه ی ضد دتیسویورکوي، د ع

 زهر کوي.مټسی د انسان س،ې له مخېدی ذهن، او د عقواکمنځ ولټ ،ی په خداهیتک

14.403 :14-20

.قتی حققتی نه د حقی حالت دبی فرانځ وجود د ی فانې چئیږ ته امر کوئ که تاسو پوهتیتاسو وضع
ي،ړ. او دا به تر هغه دوام وکدويی تولېلی د غلط نظرونو پاې بدن کی په فانهګ ذهن په دوامداره توړم

 دې شي، کوم چې برخې بخهڅ واکځ اليی په واسطه له خپل خقوی د حقاBروتنهې تې وژونکې چوڅتر 
.يړ وهځ جال له منبیوژونکي فر

15.368 :2-5 ،14-19

 ده.تی واقعری غروتنهې ده او تایتیښ رایتیښ رې چی دې کقتی باور په حقی لخوا الهام شونسید سا
ی دارنډ وی ېاندړ په وقوی د حقاBروتنهېت

 باوررډی په پرتله په روح ې باور ولرو ، د مادرډی په پرتله ۍ د غلطې کقتی د وجود په حقږ موې چکله
ېرنګی مادي انیڅ باور ، نو هرډی ی باور ، د انسان په پرتله په خدارډی په پرتله په ژوند کولو ګ، د مر

.يړ وهځ. د ناروغانو درملنه او خطا له منیولی مخه نشي نږزمو

 

ورځنۍ دندې
د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

B"!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.
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د انګېزو او اعمالو لپاره قانون

پBBه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غBBړو انګBBیزې یBBا عمBBل تBBه اړ باسBBي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پBBوه د میBBنې خBBوږې اسBBانتیاوې

د دې کلیسا غړي بایBBد هBBره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخهB خالص شي ، د وړانBBدوینې کولBBو ، قضBBاوت کولBBو ،

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

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه 1ماده

دندې ته خبرتیا

دا بBBه د دې کلیسBBا هBBر غBBړی وظیفBBه ولBBري چې هBBره ورځ د تBBیري کBBونکي ذهBBني وړانBBدیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او نBBه هم د خBBدای ، خپBBل مشBBر او انسBBان تBBه د هغBBه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمهB 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.


