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2022، 25 یکشنبه ، سپتمبر

قتیحق —  موضوع

6: 4 انی کورنت2 طالیی متن:

انهښ روې کونوړ په زږ شي، زموانهښ روخهڅ ارهی له تې و چړی امر کیې ته اڼ رې چی خداې چکه ځ"
".يړ ورکاڼ رې د جالل د پوهی د خداې په مخ کحی مسیسی د عوڅ تر،یشو

15-9: 2 کورنتیان 1  ځواب ویلو لوستل:

 ته ننوتلي ،هړ ، نه د انسان زیدلی اورږ ، نه غودليی نه لوګ شوي ، سترکلی لې چهګنڅ لکه رګم9
 لري.نهی له هغه سره مې چيړ لپاره چمتو کی د دوی خداې چانیهغه ش

 ، هو ، دويټ لهڅ روح هرې چکهځ: لړ ککارهښ ته د خپل روح په واسطه ږ موی دوی خدارګم10
.انی ژور شیخدا

؟ی دې په هغه کې ، د انسان روح خوندي کوي چژنيی پانی شيړ سوی د ړی سې لپاره چېد د11
 روح.ی د خدارګ ، مژنيی نه پړی سیڅ هانی شی د خدایحت

 ممکنږ مووڅ تر؛ی دی د خداې هغه روح چرګ روح نه ، مړۍ ، د نيړ ترالسه کږاوس مو12
 شوي.لړ لخوا راکی ته د خداږ موهګ په آزاده توې چژنوی وپانیهغه ش

 کومرګ کوي ، موونهښ د انسان حکمت ې چې ککوټ ، نه په هغه وی هم وایې ږ موې چانیکوم ش13
 پرتله کول له روحاني سره.انوی کوي د روحاني شوونهښ روح القدس ېچ

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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: نهی دا د هغه لپاره حماقت دې چکهځ نه ترالسه کوي: انی روح شی د خداړی سعيی طبرګم14
 شوي.ژندلی پولډ په روحاني ی دوې چکهځ ، ژنيی پیهغه دو

 قضاوت نهيړ سیڅ ، الهم هغه پخپله د ههڅ روحاني قضاوت کوي هرې چوکڅ هغه رګم15
کوي.

د درس خطبه

انجیل

17 :1 عقوبی.1

 ، ديیږ ککتهښ راخهڅ د پالر راغونوڅ ده او د خهڅ له پورته ۍالډ او هر کامل ۍالډ هښهره 1
.وريی سدوی بدلون نشته او نه د بدلیڅهغه سره ه

23(، یسی)ع17 :4 یمت.2

 د آسمان پاچاهي په نزد ده.ې چکهځ: ئړ: توبه وکلی ویې او وړ کلی پغی تبلیسیله هغه وخته ع17

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

45-43، 20، 8، 3-1: 5متی .3
او د ګې ګو په لیدو سره ، هغه غره ته پورته شو: او کله چې هغه تنظیم شو ، د هغه شاګردان1

هغه ته راغلل:

او هغه خپله خوله خالصه کړه ، او هغوی ته یې ښوونه وکړه ، ویې ویل:2

بختور دي په روح کې غریب: د دوی لپاره د جنت سلطنت دی. 3

بختور دي په زړه کې پاک: ځکه چې دوی به خدای وویني.8

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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ځکه چه َز. تاسو ته وایم چه ستاسو صادقه به د صحبانو اَؤ فریسیانو د صداقت نه زیاته وى ، نو20
تاسو به په هیڅ صورت په جنت کښے داخل نه شئ.

تاسو اوریدلي دي چې ویل شوي دي، ته د خپل ګاونډي سره مینه کوه او د خپل دښمن څخه کرکه43
وکړه.

خو زه تاسو ته وایم، له خپلو دښمنانو سره مینه وکړئ، هغوی ته برکت ورکړئ څوک چې تاسو44
لعنت کوي، د هغو خلکو سره ښه وکړئ چې تاسو څخه کرکه کوي، او د هغو لپاره دعا وکړئ

چې تاسو سره بد چلند کوي او تاسو ځوروي.

د دې لپاره چې تاسو د خپل پالر اوالد شئ چې په آسمان کې دی: ځکه چې هغه خپل لمر په بدو45
او نیکونو باندې راپورته کوي او په صادقانو او ظالمانو باندې باران اوري.

33، 32 )اخیستل(، 25، 21-19: 6متی .4

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

 ، 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

. او نه هم ستاسو د بدنئڅښ به وهڅ به وخورئ او هڅ ې فکر مه کوئ چهړد خپل ژوند په ا25
خه؟څ او بدن د جامو ی نه درډی خهڅ ښې ژوند د غوای اغوسئ. ایې تاسو ې چهڅلپاره، هغه 

يیږ ستاسو آسماني پالر پوهې چکهځ دي:( ې کهټ په لانیهودی ری وروسته غانوی شولوټ ې)د د32
 لرئ.ایتړ ته اانوی شولوټ ې تاسو دېچ

 به تاسو ته اضافهانی شولټ. او دا وئټ پادشاهي او د هغه صداقت لی د خداړی تاسو لومرګم33
شي.

13، 10-5: 8متی .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.
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:ړ عرض وکیې او هغه ته ی ورته راغبانی صهوی کفرنحوم ته ننوتو، نو یسی عېاو کله چ5

.ی شوورولځ هګ په سخته تو،ی د فالج ناروغه پروت دې: ربه، زما بنده په کور کلی ویېاو و6

.مړ زه به راشم او هغه به روغ کل،ی ورته وویسیع7

 خو،ې راشې زما د چت الندۀ تې یم چۀ الئق نې د دۀ اے مالِکه، زو،ړصوبه دار جواب ورک8
صرف کلمه ووایه، نو زما نوکر به روغ شى.

 شه،ړ الې چمی ته وايړ سې عسکر لرم. زه دې او زما الندمی ړی سې زه د واک الندې چکهځ9
 او هغه دا کوي.ه،ړ. او زما بنده ته، دا وکيځ. او بل ته، راشئ، او هغه راړهغه ال

 زه تاسو تهي،ړ کیې بی تعقې چلی وویې شو او هغوئ ته رانی نو حدلې دا واوریسی عېکله چ10
.ی موندلی ندمانی ای دومره لوې کلویی ما په اسرام،ی واایتښر

 له تا سره وشي. او د هغهې دې هماغس،ړی تا باور کې چهګنڅ شه. او لکه ړته ووئیل، ال یسیع13
 روغ شو.ېنوکر په هماغه ساعت ک

5-1: 18متی .6

ی لوولوټ تر ې: د آسمان په پاچاهي کلی ویې ته راغلل او ویسی عردانګ شاې وخت کېپه همد1
؟ی دوکڅ

 ،ودېښ کې کځنی په می د هغویې او هغه تښ ماشوم هغه ته راوغوی کوچنوی یسیاو ع2

رڅی تاسو بدل شئ ، او د کوچني ماشومانو په ې چې ، پرته لدمی زه تاسو ته واای ، واقعلیاو وو3
شئ ، تاسو به د جنت سلطنت ته داخل نشئ.

 ، هماغه د جنت پهيړ عاجز کهګ کوچني ماشوم په توې د دانځ امله ې له همدې چوکڅهر4
.ی دی لوېسلطنت ک

 ما ترالسه کوي.يړ ماشوم ترالسه کی کوچنوی ې زما په نوم داسې چوکڅاو هر5

21، 20: 17لوقا .7

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 چې هغه د فریسیانو څخه وغوښتل شو ، کله چې د خدای بادشاهت راشي ، نو دوی ځواب20
ورکړ او ویې ویل: د خدای پاچاهي د لیدو نه راځي.

او نه به ووایي چې دلته دي ګوره! یا ، شته! ځکه چې ګورئ ، د خدای پاچاهي ستاسو په دننه کې21
ده.

8)لکه(، 7(، 3 )ته 5، 1: 10متی .8

ې ته د ناپاک روحونو په مقابل کی نو هغه دوتل،ښ راوغوردانګ هغه خپل دولس شاېاو کله چ1
.يړ درملنه وکوی ناروغولډ او هر وی ناروغولډ وباسي او د هر یې ی دوې چړواک ورک

 او دئځ مه ې په الره کانویهودیری د غې چړ امر وکیې ته ی او هغولیږ رالیسیدا دولس ع5
.ئځ ته مه ورننوارښ کوم انویسامر

.ی د آسمان سلطنت په نزد داست،ی او ووائړ وکغی شئ، تبلړ تاسو الې چهګنڅ لکه …7

ولډ اړی وباسئ: تاسو په وطانانی ، شئړ راپورته کړی ، مئړ ، جذام پاک کئړناروغان روغ ک8
.ئړ ورکاړی ، وړیترالسه ک

39-37، 35، 28: 8رومیانو .9

نهی سره می د خداې چوکڅ لپاره کار کوي ری لپاره د خی د دوانی شولټ ې چویږ پوهږاو مو28
 د هغه د هدف سره سم بلل شوي دي.ې لپاره چیلري ، د دو

ای قحط، ای ب،ی تعذای بت،ی مصای بت،ی مصای آي؟ړ جال کخهڅ ېنی له محی د مسږ به مووکڅ35
 توره؟ای خطر، ای توب،ډبربن

نهی سره مږ زموې چوی رډی خهڅ له فتح کونکو ې د هغه له الرږ موې کانوی شولوټ ېبلکه ، په د37
لري.

 نه سلطنتونه، نه قدرتونه، نه موجود،ېتښ نه ژوند، نه فر،ګ نه مرې چمی زه باوري ې چکهځ38
.انی او نه راتلونکي شانیش

ېنی د می د خداږ موې توان ولري چې او نه کوم بل مخلوق به د د،ی نه ژوروال،یوالړنه لو39
.ی دې کحی مسیسی عحی په مسږ زموې کوم چي،ړ جال کخهڅ

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

1.587 :25-27

 د روح فضا.يښ خوتی روحان؛ې; د روح واکمني؛ حکومت د الهي اصولو له مخيږجنت. همغ

2.291 :13-18

 اويږ همغېندونګرڅ ېولټ د ذهن ې په هغه کې چی حالت دی الهوی د ذهن رګ م،ی نه دیاځ ویجنت 
 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

3.242 :9-14

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

.دلړی لوړ لوخهڅ ښۍد حواسو د تش په نامه درد او خو

4.275 :10-24

 هغهولوټ په حساب سره د ی د خدادی لپاره، تاسو باژندلوی د پبی او ترتتی د واقعې کنسی په ساېد د
 کول، او دیاځوی رڅی په وی د نه،ی مقت،ی دي. روح، ژوند، حقای واقعې چئړ کلی پهګ اصولو په تویاله

ې پوری د خداری حکمت، وجود، بقا، علت او تاثا،یارتښی ماده، هوولټ نومونه دي. لی لپاره د انجیخدا
ی حکمت عقلمند نه دیڅ. هندونهګرڅ ی ابدنهی اصول، می لري. دا د هغه صفتونه دي، د المحدود الههړا
یڅ ه؛ی الهرګ می ژوند ژوند دیڅ نه ده، هنهی منهی میڅ نه ده، هایتیښ رایتیښ ریڅ د هغه حکمت؛ هرګم
 ورکوي.ی خداهښ رګ م،ی نه دهښ

 ذهنولټ ې چيښی هګ توانهښ په رو،ې شوندهګرڅ معنوي پوهه ته ې چهګنڅ لکه عات،ی مابعدالطبیاله
نسی ساولټ شتون، ولټ واک،ځ ولټ - دا زه،یخړ هر ازه،یخړ قوت، هر اولټ ،ی دی او دا ذهن خدا،ید
 ده.ندونهګرڅ د ذهن ې کقتی په حقولټ. نو دا ید

10 )له هغه وخته( -7: 5.339

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، 25 یکشنبه ، سپتمبر د انجیل درس د
قتیموضوع – حق

ي،ړ کړ جوولټ ېوازی روح، ،ی نشته. خدایاځ یڅ لپاره هری د هغه د توپ،ی دولټ ی خداې چکهځ
 محصول نشيی او د خدا،ی دتی واقعری غ،ې په مقابل کهښ امله بد، د ې بولي. له همدهښ یېاو دا 

.یدیک

6.130 :9-14

 -،ی دې کيږ همغولډ ړ اصول سره په بشپی اله،ی د خداقتی حقای آې شک کول نادان دي چې کېپه د
 تاسو اعترافې چکهځ وسي،ی هځ اختالف به له منولټ شي، نو ودلښ پوه شي او وې کله چنس،یکه سا

 موافقتږ خوې او د هغهښ ې کوي چرويی دا پخهڅ ټ بنسې له دې چکهځ ؛ی مطلق دی خداېکوئ چ
 لري.واکځ ولټ

7.323 :24-6

 اوناهونهګ ولټ ، ويټ پوهه ورکوي ، د فتح قبر لونيیتیښ رېنی مفکوره د ژوند او منيیتیښ رید خدا
.يړ وهځنی له منهړی نور ذهنونه شتون لري ، او مې کوي چېری لبونهیفر

ی "ال هم کوچنقتی احساس شوي. دا د حقې چومرهڅ يیږ کدلی دومره نه لېزی اغنسی ساسويی عد
. د کوچنيوځ ړ اورو او لویې ږ موای ، وځرګ مخ خهڅ نای وې له دای ږ کوي. مونای پخپله وې چی" دږغ

 دي. دړ د منلو وې د پرمختللي مفکورودلیښ پرهړ کونکو لپاره زازیاندړ او د نوي وایوالتی لدویماشوم ک
 پهيږ ، - دا چلند د وروستي همغيښ خودوی په لدوی د ورکی او د دويښ خوې کودلویښ په پروښغلطو ن

:ونهړ. "بختور دي پاک زی ثبوت دګ پاکول د پرمختانځ مرسته کوي. د احساس او ې کولو کتهځنیرام
."وريګ وی به خدای دوې چکهځ

8.322 :26-5

اوونهړ کدونکيی او نه ختمۍدی نا امږ زموهګ او همدارنې تجربېزی د باور تې په فرضي ژوند کېد ماد
هړ د ژوند زده کې کنسی سای په الهږ موای. بويړ وسلو ته اېنی می د الهرڅی ماشومانو په يړ د ستږمو

 ومومئ؟" د حقیا سره خدونټ شئ په لی تاسو کولای پرته، "اې پروسې ورکولو د ددوی کوو. د شلیپ
هټ پوهه په لنسی ساسويی خالصول اسانه دي. انسانان ممکن د عانځ د خهڅ ۍ په پرتله د غلطتلوښغو

تی پرته د واقعوڅ لپاره د هی د دوخهڅ نسی ساسويی د عې توان ونلري چې به د دی دورګ وي، مېک
 شعور پرته بلهښ او د سيین خطا مخه وولډ د هر ې ده چې کهڅ هې. دا مبارزه په ديړ کولټ راقیحقا

 شعور نلري.یڅه

9.122 :1-7

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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 امله د اختالف واکمنيې ته مخه کوي ، او له همدنسی سانيیتیښ حواس شواهد اکثرا د وجود رکيید فز
 په سمهق،ی حقا¢ی د ژوند لورګ ممارل؛ګ واکځ کاريښ ته ګ او مرۍ ، ناروغناهګ کوي ، - تهځنیرام
 او دکوي، د دروغو شاهدانو سره مخالفت¢ ی د دو،ې ماتزهیخړ اې دا درروتنوی درک شوي، د تهګتو

.ۍ واکمنېنیتیښ رږۍ د همغې کمکهځ کوي، - په کارهښآسمان سلطنت 

10.248 :12-4

ولټ ږ. موويړ ته الډ خپل ماخهڅ لپاره له مرمر ولوړ د خپل تصور د بشپیونکړمجسمه جو
ې فکر کوو. د انسان ذهن مخکسلی او خګنډ کار کوو، مولوڼ په مختلفو بو،ی ونکيړمجسمه جو

ای ده؟ اې نمونه منلېنړی تاسو د مای ا؟ی دبتی مصای ناه،ګ غم، ،ښۍ خوا،یتګړمی دا نای ا؟ی دهڅ لډمو
 شکلونو لخواوټ او پونکوړ مجسمه جوطانيی د شې تاسو په خپل کار کای کوئ؟ بدی تولای بیې اسوت

 دا په دوامدارهړۍ ن؟یدلی نه اورلډ ماایتګړمی د نخهڅ انسانانو ولوټ تاسو د ای. ااستی شوي ولځړ
بی تعقېون نمټیټ دا ې لرئ چتی تاسو مسؤلې دا ده چلهی ساتي. پاېاندړ په ووګ ستاسو د سترهګتو
ایتګړمی او نهڼ بیې زاولونوډ د مسلو ماې او په خپله تجربه کئ،ړ خپل د ژوند کار محدود کئ،ړک

.ئړغوره ک

ږ په هغه الره روان شو. موای او بوو،ړ خپل نظر سم لوري ته واړی لومدی باږ د حل لپاره، موې دد
 پهی دوکلهیڅ به هږ موای ورو،ګ ویې هګ او په دوامداره تووړ کړ جولونهډ کامل ماې په فکر کدیبا
ا،یت رحم، عدالت، روغکمرغي،ی غرضي، نې بې چئړ. اجازه راکوړ نه کې او عالي ژوند کیلو

 به کم شيګ او مرۍ ناروغناه،ګ واکمن شي، او ې کځنی په مږ - د آسمان سلطنت - زمونهیتقدس، م
 ورک شي.ې کی په پای دوېتر هغه چ

 او غلطېاویتګړمی ندو،یږ پرۍوری تېولټ ټ پر بنسۍ ومنو، د احساس شاهدنسی ساې چئځرا
ې د هغه د غوره والي نمون،ړ بشپوی ذهن، او هغه وی ،ی خداوی ې چئځ او نو رادو؛یږ پراتینظر
.وړ کدیتول

25 )لکه( - 20 : 11.339

 بهۍوری مادي تږ نو زمو،ېدلی ته رسې روحاني مفکوررډی ی د کافر روم افسانه د خداې چهګنڅلکه 
،ۍ ته ناروغای روغتي،ړ ورکیاځ المحدود ته تی محدودې تر هغه چي،ړ ته وده ورکاتویروحاني نظر

."ی دې په جنت کې چهګنڅ. لکه ې کمکهځ سلطنت راشي "په ی او د خداناه،ګ ته ۍپاک

12.202 :17-23

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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ې چکهځ راشي. مکهځ پاچاهي په ی د خداې ضرب شي، کله چیاځ پر دوی به د کمځې د حج ورږزمو
 او د حق المحدودی پاۍ تجربه د غلطېمکځ ژوند ته الر هواروي، او د یاځ پر ګ الره د مرقيیحق

 واکمني ورکوي.مکهځ ولهټ انسان ته په ی خداې چې په کوم کندوي،ګرڅ تونهیظرف

13.573 :29-2

 شي. نورندګرڅ ولډ وی وخت او په وی به خامخا¢ تی دا واقعې چکهځ ناروغه، رانهګ ه،ړ ککتهښ راهړز
 ولرئ، "دادی په ې خبریسی تاسو دا ولولئ، د عې شي. کله چې به پاکېکښ اوېولټبه درد نه وي، او 

.ید امکان ی اوسنوی امله ې." دا روحاني شعور له همدی دې کځنی سلطنت ستاسو په میخدا

 

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

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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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.


