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2022،  30یکشنبه ، اکتوبر

 سزاېتلپات —  موضوع

8: 4 وحنای 1 طالیی متن:

 ده."نهی می"خدا

18-16، 14، 11: 3 وحنای 1  ځواب ویلو لوستل:

نهی بل سره موی دی باږ موې دي، چدليی اورخهڅ لی تاسو د پې چی دغامی دا هغه پې چکهځ11
.وړوک

 لرو. هغهنهی سره موڼ د وروږ موې چکهځ و،ی ژوند ته تللي خهڅ ګ له مرږ موې چویږ پوهږمو14
.يیږ کې پاتې کګ نه لري په مرنهی د خپل ورور سره مې چوکڅ

دی باږ: او موړ لپاره خپل ژوند ورکږ هغه زموې چکهځ ، ژنوی پنهی می د خداږ سره موېپه د16
.وړ لپاره ورکوڼخپل ژوند د ورو

 د رحم کولخهڅ او د هغه ي،یږ کدلی لایتړ لري، او د هغه ورور اهښ ای دا دنې چوکڅ رګم17
ي؟یږ اوسهګنڅ نهی می د خداېبندوي، په هغه ک

.ې کقتی په عمل او حقرګ نه په ژبه؛ مو،ړ ونه کې په خبرو کنهی مې چئځ راانو،یزما کوچن18

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

(ولټ )14: 5 انیالتګ.1

رڅی په انځ سره د خپل يډاونګ د خپل ؛ې کې په دی حت،ی شوړ بشپې کلمه کوهی قانون په ولټ... 14
.ئړ وکنهیم

15(، یسی )ع14: 1 مرقس.2

 کوي،غی تبللی د سلطنت انجی د خدا،ی ته راغلیلګ یسی... ع14

 باورلی: توبه وباسئ او په انجی سلطنت په نزد دی او د خدا،ی وخت پوره شول،ی ویېاو و15
.ئړوک

32-27، 25-17: 5لوقا .3
رانټاکډ عتی او د شرسیانی هلته فرې هغه درس ورکاوه چې شول چېښ پې داسځ وروهیاو په  17

 دی قدرت و. د دوتنڅښ راغلي وو: او د خهڅ ارښ له هر روشلمی او هودای ل،یلګ د ېناست وو چ
.ئړ کېاندړ لپاره وېدرملن

ويټ للهی وسی و: او دوی په فالج اخته شوې راوست چړی سوی ې په بستر کيړ سورئ،ګاو، 18
.ديېږ کیې ېاندړو او د هغه په يړ هغه دننه کېچ

 نو دي،ړ په کومه الره هغه ته دننه کې چدلې ونه توانی له امله هغوڼېوګ ګڼې د ېاو کله چ19
کتهښ ې کځ په منېتښ سره د خې تختې د خپلیې ې په مخکیسی پر چت روان شول او د عټېکو
.لړک

 معاف شول.ې دناهونهګ ووئیل، ”ستا ې ته یۀ د هغوئ ایمان ولید نو هغۀ هغېاو کله چ20

 دے چه کفر وائى؟وکڅ اَؤ وئے وئیل چه”دا وړاَؤ َد شریعت عالمانو اَؤ فریسیانو بحث شروع ک21
؟ی خداېوازی رګ شي می معاف کولناهونهګ وکڅ

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 کونوړ: تاسو په زلی ورته ووې کوابځ په فکرونو پوه شو، هغه په ی د دویسی عېخو کله چ22
 لرئ؟لی دلهڅ

 شه؟ړ او والهڅېږ پاه،ی وواای شي؛ لښ وبخې دناهونهګ ستا ،یې وواې دا اسانه ده چایآ23

 واک لري،لوښ د بخناهونوګ د ې کمکهځ په ی د انسان زوې تاسو پوه شئ چې لپاره چې د درګم24
 او خپل کور تههړ پورته شه، خپله تخته پورته کم،ی( زه تاسو ته وال،ی)هغه د فالج ناروغ ته وو

 شه.ړال

 او دړ هغه پروت و، پورته کې چې کیاځ او په هغه دڅې پاېاندړ په ویاو سمدالسه هغه د دو25
.ړ سره خپل کور ته اللوی پاک ثنا ویخدا

مرکګ د ې ولید چې او د لیوي په نوم یو محصول ورکوونکى یوړ شیانو نه پس هغه بهر الېد د27
.هځ راې ورته ووئیل، ما پسۀ ناست وو، هغښې کۍپه چوک

 روان شو.ې او په هغه پسدڅې پاودل،ېښ پرولټاو هغه 28

 او نوروستونکوی: د محصول اخهړ کهړ جولهی مهی لووهی د هغه لپاره ېاو الوي په خپل کور ک29
 سره ناست وو.ی د دوې وه چلهډ هی لووهیخلکو 

 وئیل،ې او وړې وکېوسګنګ د ُمریدانو ِخالف ۀخو د هغوئ د شریعت عالمانو او فریسیانو د هغ30
ئ؟څښ سره خورئ او ناهکارانوګ د محصیالنو او ېتاسو ول

 هغهرګ چه روغ دى هغوئ ته طبیب ضرورت نشته. موکڅ و،ړعیسٰى هغوئ ته جواب ورک31
 ناروغه دي.ې چوکڅ

 ته توبه وباسي.ناهکارانوګ رګ م،ی راغلمیزه د صادقانو د بللو لپاره نه 32

24 )پرته( - 20، 2، 1: 5 یمت.4

ردانګ شو، د هغه شایاځ په یاځ هغه ې او کله چړ 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

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 شي ، تاسو به په هړ لوخهڅ له صداقت انویسی ستاسو صداقت د کاتبانو او فرې چې... پرته لد20
.ئځ د آسمان سلطنت ته ورننوېحالت ک

ې چوکڅ تاسو مه وژنئ. او ې شوي چلی لخوا وی وختونو د دووی د پخوانې دي چدليیتاسو اور21
 وي:ېووژني هغه به د قضاوت په خطر ک

 په غوسه شي، د قضاوت پهلهی دلې د خپل ورور سره بې چوکڅ هغه م،یخو زه تاسو ته وا22
وکڅ رګ م،ی دې راکا، د شورا په خطر کي،ی خپل ورور ته وواې چوکڅ او ،ی دېخطر ک

 به وي.ې ته احمق، د دوزخ د اور په خطر کي،ی وواېچ

ړی ستا ورور ستا پر ضد کې چی ولرادی او هلته په ړی ته راواهګنو که ته خپله سوغات قربان23
.ید

 له خپل ورور سره روغهړی شه. لومړ او په الره الدهیږ پرۍالډ خپله ې په مخکاهګهلته د قربان24
.هړ کېاندړ وۍالډ راشه او خپله ای به،ړوک

21، 18-9، 1: 12رومیانو .5

 تاسو خپل بدنونهې کوم چتنهښ د رحمت په واسطه غوی زه تاسو ته د خداو،ڼ امله، وروېله همد1
.ی ستاسو معقول خدمت دې کوم چ،ړ ته د منلو وی مقدس، خدائ،ړ کېاندړ وۍ قربانۍ ژوندوی

ې چیږی ته ودرهڅ کرکه؛ هغه خهڅ وي. له بدو خهڅ پرته له انحراف نهی مې چئړاجازه راک9
.ی دهښ

 ورکول؛حی بل ته ترجوی ې په عزت کئ؛ړ وکنهی مۍلوګ بل سره په ورورویله 10

 خدمت کول؛تنڅښ د ور؛ړ زې سست نه؛ په روح کې کۍرګپه سودا11

 سمدستي دوام؛ې کهځ په لمانض؛ی مرې کبتی خوشحاله کول؛ په مصدیپه ام12

 شوه.لړ پالنه ته ورکلمهی کول؛ معی ته توزایتړد سنتو ا13

 او لعنت مه کوئ.ئړ: برکت ورکورويځ تاسو ې چوکڅ ئړهغوئ ته برکت ورک14

.يړ ژاې خوشحاله دي، او د هغوئ سره چې چوکڅد هغوئ سره خوشحاله اوسئ 15

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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وی شتمنټیټ د رګ فکر مه کوئ، مهړ په اانوی شوړ شان ذهن ولرئ. د لووی ېاندړ بل په ووید 16
 مه اوسئ.ارښی هوې. په خپلو فکرونو کئړخلکو ته پام وک

.ئړ چمتو کانی صادق شې وو په نظر کنهی نارولوټ بدله مه ورکوئ. د ۍ انسان ته د بدیڅه17

 ژوندې وو سره په سوله کنهی نارولوټ دروغ وي، د ې په تاسو کې چومرهڅکه دا ممکنه وي، 18
.ئړوک

.ئړ غالبه کی سره بدۍکی په نرګ مئ،یږ مه غالبه کویپه بد21

10-8، 5-1: 2 وحنای 6.1

 دږ موي،ړ وکناهګ وکڅ مه کوئ. او که ناهګ تاسو ې چکمی زه تاسو ته لانی دا شانو،یزما کوچن1
:ی صادق دحی مسیسی لرو، علی وکویپالر سره 

 لپارهناهونوګ د ړۍ نېولټ لپاره ، بلکه د ږ زموېوازی کفاره ده: او نه ناهونوګ د ږاو هغه زمو2
هم.

 د هغه حکمونه وساتو.ږ ، که موژنوی هغه پږ موې چویږ پوهږ سره موېاو په د3

 او په هغهی او د هغه حکمونه نه مني، هغه دروغجن دژنمی زه هغه پې چیی وواې چوکڅهغه 4
 نشته.قتی حقېک

ې ده: پدې شوهړ بشپې په هغه کنهی می د خداې کقتی د هغه کالم ساتي، په حقې چوکڅ رګم5
.وی ې په هغه کږ موې چویږ پوهږسره مو

ې چکهځ: ی دایتیښ رې په هغه او تاسو کې چی ، کوم شکمی حکم لی نووی ، زه تاسو ته ای بلځوی8
.يیږ کانهښ اوس رواڼ رنيیتیښ ، او رې شورهی تارهیت

 تر اوسهی نفرت کوي، حتخهڅ او د خپل ورور ،ی دې کاڼر هغه په ې چیی وواې چوکڅهغه 9
.ی دې کارهی په تېپور

دوی کمراهګ د ې او په هغه کي،یږ کې پاتې کاڼ لري په رنهی د خپل ورور سره مې چوکڅهغه 10
 موقع نشته.یڅه

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 او روغتنسیسا

8( - ې )په ک6: 1.496

 بلرڅی په انځ ذهن درلودل ، او د خپل وی اطاعت کول ، ی دنده د خداړی لومې کنسی ساسويی... په ع
 کول دي.نهیسره م

2.88 :18-20

کيی د فزکلهیڅ دا مفکوره هرګ م؛ی نظر دی الهوی کول، نهی مرڅی په انځ سره د خپل يډاونګد خپل 
 شي.یدلی شي او نه پوهیدی احساس کي،یږ کدلی نه لېحواس له الر

3.295 :16-24

 سرهکلهیڅ هشهی او شاڼ. راڼ لکه ريیږری تې له الرۍکړ د کندولګرڅ ی د خداېد انسانانو له الر
 لهې. هغه فاني ذهن چی مبهم دږ په پرتله لوالونوی د دشی شه،ګ په توې د مسلرګ مي،یږ کیاځوینه 
 لپارهدوی کایتڼ لپاره د غوره روقتی د حقې چی هغه هغه ديیږندګرڅ انهښ خورا روقتی حقیې ېالر
 داي،یږوبړ خې کری په تبخې چرڅی په ېځې د ورا،ی. بړې غلطي - له السه ورکرهډی - تیی مادرډی

.ويټنور لمر نه پ

4.242 :15-20

ېنی د مې چئځ ، راې په اطاعت کی مبهم ده. د صبرناک خدارهډی خهڅ د جامد بدن نهی سره مانځد 
انځ کول او هی توجانځ اراده ، انځ - د انهډ د خطا اې چوړ لپاره کار وکلوځنی محلول سره د موالړین

.ی قانون دناهګ او د يګیږ جنېاندړ پروتی د روحانې - کوم چنهیسره م

5.6 :3-5 ،11-22

ېوازی اصول ی دا الهرګ مي،ړ وکنهښ ممکن بخنهی د انسان اصالح او اداره کوي. نارنهی میاله
 اصالح کوي.ارګناهګ

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 شومانګ هره ې کناهګ ده. په لهی وسوړ وهځنی له مناهګ المل کول ، د ځ د رنې کلهی په پاناهګ د
ې باندناهګ په مادي ژوند او ې تر هغه چي،ړ کېاندړ ورډی خهڅ د درد مساوي ې به د هغيښخو

 شو.ه په اصول پوی د خدادی باږ موي،ږ لپاره، د وجود همغدوی شي. جنت ته د رسړ الهځباور له من

ږ موورو،ګ وړ لوی نشو کولږ موو،ړ وکتنهښ پوی نشو کولږ مورډی خهڅ ې ده." له دنهی می"خدا
 د هغه رحمتې چهګنڅ سزا ورکوي لکه ای يښ بخناهګ ی خداې شو. دا فرض کول چړ الینشو کول

 والوتوبی او دعا د غلط کار لپاره د خونددلی غلط پوهېنی د ميیږ کتلښ نه غوای يیږ کتلښغو
 دي.ولړجو

6.290 :16-32

ې په وخت کلی به د تحليښ خووسي،ی هځ باور له منګ او مرۍ ناروغناه،ګ په نوم بدلون په ګکه د مر
. هغهيیږ سره ترالسه کایتړ د بشپېوازی ایتړ نه ده. بشپې شي، او د تل لپاره به وي؛ خو دا داسلګټو
ولټ قت،ی حقح،ی مسې کنسی سای په الهې به ظالم وي، تر هغه چې ظالمان دي تر هغه پورې چوکڅ

.يړ کې لرناهګناپوهي او 

 تروی غلطې د درګ ، ميیږ نه ختمې کبهی لرو په هغه شې په وخت کګ د مرږ موې او خطا چناهګ هغه
 هغه وختېوازی وي ، او هغه ناهګ ې بدی لپاره ، انسان بادوی روحاني کړ دوام کوي. د بشپې پورګمر
ې په دي، وی وژل شوې هم په عمل کهڅ. قاتل که يیږ ته ورسایتړ هغه بشپې کله چيیږ کتهځنیرام
 او زده کويی شوړ د هغه بدن مې باور لپاره چې د دی. هغه نور روحاني نه دديیږ نه پرناهګ هګتو
ې وسلې لخوا بهښ بد د ې چوڅ. د هغه فکرونه پاک نه دي تر ی نه دی شوړ د هغه ظالم ذهن مېچ

 او برعکس.،ی مادي درڅینشي. د هغه بدن د هغه ذهن په 

7.291 :1-11 ،13-18

ېنیتیښ رې کځنی په مناهګ د يښ دا خوي،یږ معاف کې په وخت کتی د معافیې ناهګ ې چېرنګیهغه ان
 لهناهګ د نهښ بخی د خداې خالصوي، او دا چخهڅ ناهګ له ګ د بدن تش په نامه مرې شي، دا چیدیک
رپولو په وګ به "د سترهڅ هر ې چویږ پوهږ دي. . موۍ غلطی نه دي، دا لوهڅ پرته بل لوړ وهځمن
 تر هغهی بلنه نشي راتالی د حکمت دا وروسترګ شي؛ مږ غرمپټ ی وروستې" بدل شي، کله چېک
.ړی نه وي ورکوابځ ته ېتنښ غوۍ کوچنې هرې په وده کتی شخصسويی انسانان ال دمخه د عېچ

.يړ کداری شتون ته بړای د وی په تجربه باور به دوګ د مرې نلري چایتړ ته اېانسانان د

 اويږ همغېندونګرڅ ېولټ د ذهن ې په هغه کې چی حالت دی الهوی د ذهن رګ م،ی نه دیاځ وی جنت
 د "رب ذهن"رګ صداقت نلري، میڅ هې کانځ شتون نلري او انسان په خپل ناهګ ې چکهځ دي، ېتل پات

 وایي.لی انجې چهګنڅ. "لکه ی دې کتیپه ملک

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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8.404 :29-11

 نور انسان ناروغه کوي او نه مادي درمل او نه ذهن د تل لپاره،ې او داسرهې وماني،ی اېکرکه، حسد، ب
ې او په دي،ړ کهښ هغه له ذهني پلوه ې چې پرته له د،ی هم ورسره مرسته نه شي کوالې په بدن کیحت
 رجحاناتوانهیش. نفرت د وحی د انسان ذهن دروتنهې وژغوري. اساسي تخهڅ ونکوړجای له ویې هګتو

 پورتهخهڅ توبړی سولهډ ټیټ ولوټ د تر ې چړی هر هغه سایوالتی او اهدافو لزوګیسوزوي. د بدو ان
 سره مخ کوي.ۍدیوي، د نا ام

 سرهۍ مهارت ولري، - نفرت په مهربانې کاوویتړ په وې انسان ته امر کوي چنسی ساکرسچن
اليی برې باندبی سره فرۍمانداری سره انتقام، او په اراتی په خي،ړ په عفت سره شهوت فتح کدي،یږپر

 پهتوبیالی او برښۍ خوا،ی وخورئ، که تاسو د روغتې کاوونوړ پوړی په لومی د دوېروتنېشي. دا ت
.ئړ نه کښ خوکرښ د توطئه کونکو لېاندړو

9.405 :18-21

.وسيی هځ له منانځ ده - خپل ایتړ اناهګ. دا د وسيی هځ له منرهی وناهګ شي د ی کولې کی په پاړی سهښ
 نشته.واکځ ناهګ د ې چې ، په کوم کهښ ، ښیې حکومت یامر انسان د خدا

10.76 :18-29

 به پهی کچه پوه شي، دووالهړی په ننسی سای الهې دي. کله چتی واقعری غېدی عقنهړی مناه،ګ ،ځرن
 ژوند کوي.ې او د الهي واک له مخی دې انسان تل پاتې چکهځ واک ونلري، یڅ هېانسان باند

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

په ې چيیږ کدلی د هغه چا لخوا لېوازی ایتړ بشپوی - ،ی او ثابت دنسيی. د وجود دا حالت ساید
 پوهه لري.ی وروستحی د مسې کنسی سایاله

11.410 :4-7

 دهړ په اانځ هغه ابدي ژوند د خپل پالر او خپل ای نه به وي. او ب،ی وایي، دیسی" ع،ی"دا ابدي ژوند د
 او ژوند پوهه.قتی حق،ېنی - د مفويی تعرهګ په توېموجوده پوه

12.426 :29-32

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 کولو لپاره ژوند نلري. د مادمی ماده د تسلې چکهځ شي، ړ می او بدن نشي کول،ی دېانسان تل پات
 شي.یدی کلړ وهځ له منې دي چهڅ هغه ولټ ې په نوم د انسان مفکورناهګ او ۍ ناروغ،ۍ ناروغ،ګمر

13.569 :6-14

ي،یږ پوره کهګ" په لفظي توم،ړ واکمن کې باندروډی زه به تا په ،یې وفادار انوی شوڅ وی "ته په فه،یصح
ویږ پوهږ. او مويیږ کدلی نه لی شیڅ هۍ د غلطې چو،ی ارښی هوهړ په اایتړ لوقوی د حقاږ موېکله چ

 ته الس اچويډېنڅ د جامو حی د مسې چوکڅ په تناسب ندي. هغه ۍ د بدې د هغی شیڅ هۍ د غلطېچ
 - پهيیږ خوشحاله کې او کرکه لري، د شفا ورکولو په ثبوت کتیوانی باورونه، حګاو د هغه په مر

 ده.نهی می خداې سره چنیقی او ږخو

14.578 :10-12 ،16-18

که   مر    هڅهو، د زه س  ګهم ک   وريید دره ه    م،ځرګ ېپه له به : رهیو خهڅبد  یڅزه لرم   ېچ کهځنه
. ] نهیم] مین[    د ده سره مین  ] ډرا[ ېزما د .ېاو ورکوي[      تسلي ته ما کارمندان

ژوند       کمرغيین نایقی د زما به رحمت م        ]ي،ړک بیتعق ځېور ېولټاو د لپاره تل د به زه کور[  نهیاو په
.میږاوس ېک

 

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.
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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.


