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2022،  4 یکشنبه ، سپتمبر

ړیس —  موضوع

20: 6 کورنتیانو 1 طالیی متن:

 ثنای د خداې امله په خپل بدن او په خپل روح کې: له داستی شوي رودلی پهی تاسو په بې چکهځ"
 دي."ی د خداې کوم چئ،ړوک

25، 22، 21، 14-12: 1 یعقوب  ځواب ویلو لوستل:

 ، نو هغه به ديیږ کله هغه ازمول کې چکهځ برداشت کوي: تیښ ازماې چړی هغه سیبختور د12
 لري.نهی له هغه سره مې چړې سره ژمنه کی د دوتنڅښ ې ، کوم چيړژوند تاج ترالسه ک

ې چکهځ ، می ی لخوا ازمول شوی شي ، زه د خدالی کله هغه ازموې نه وایي چې دوکیڅه13
 ازموي:وکڅ شي او نه هم هغه یدی کلی سره نه ازموۍ په بدیخدا

.ې شي، او په اللچ کېری لخهڅ هغه د خپل نفس ې کله چي،ځ راې کتیښ په ازماړی هر سرګم14
 شويکلی سره هغه لۍ او په نرمئ،ړ کې لرخهڅ لتی او فضۍ ناپاکولډ امله د هر ېنو له همد21

 ستاسو د روحونو ژغورلو توان لري.ې کوم چئ،ړکلمه ترالسه ک

 دوکه کوئ.انونهځ مه کوئ ، خپل دونکيی اورېوازی تاسو د کالم عمل کونکي اوسئ ، او رګم22

یرونکی دوام کوي ، هغه هې ، او په هغه کوريګ کامل قانون ته ۍ د آزادېd چوکڅ رګم25
 برکت ومومي.ې به په خپل عمل کړی ، دا سی د کار کولو کار درګ ، می نه دیدونکیاور

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

(1  )ته31، 27: 1 شیدایپ.1

.لړ کدای پیې هښځ. نر او ړ کدای هغه پیې په شکل ی د خدا،ړ کدای انسان په خپل شکل پینو خدا27

 و.هښ دا خورا ورئ،ګ وو، او ويړ کړ هغه جوې چدلی ولهڅ هر هغه یاو خدا31

17، 14، 13، 3-1: 20خروج .2

: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

تاسو مه وژنئ.13

زنا مه کوئ.14

 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 

27، 26، 15، 14، 6-2: 11 لی سموئ3.2
 روان شوې او د پاچا د کور په چت بانددڅې راپاخهڅ ې بسترې داود د خپل،ې په وخت کامښد ما2

 وه.ېکلښ رهډی لپاره دوی د لهښځ. او لځنی وانځ ې چدهی ولهښځ وهی یې خهڅاو د چت 

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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 لور، دامی نه ده، د البای دا بت شای ال،ی چا وووی. هړ وکې یتنهښ او پولهېږ ورولهښځنو داؤد هغه 3
ه؟ښځ هښځ ای اوریتیح

کهځ سره پروت وو. ې بوتله. هغه هغه ته راغله او هغه د هغې او هغه یلېږ ولغمبرانېداؤد پ4
 پاکه شوه، او هغه خپل کور ته راستون شوه.خهڅ ۍ هغه د خپل ناپاکېچ

 بچى یم.ۀ ووئیل، ”زې او ورته یلېږ ولې حاملهd شوه او داؤد ته یهښځهغه 5

.هېږ. یوآب داؤد ته اوریاه ولهېږ ما ته اوریا ِحتى راولې چلېږداؤد یوآب ته ورول6

 واستاوه.یې په الس ای او د اورکهی ولکی لوی ته وآبیسهار وختي داود 14

یاځ په یاځ ې په سر کګړې جېرمګ ولوټ د تراهی تاسو اور،ې وو چکليی لې ککیاو هغه په ل15
 شي.ړ شي او مشتلی هغه وووڅ وساتئ ترانځ خهڅ او د هغه ئړک

 په خاطرdهېړ د خپل مې شوى دى، نو هغړ مهېړ مې د هغې چدلې واورښځې د اوریاه ېdکله چ26
.ړماتم وک

هښځ خپل کور ته راوستله، هغه د هغه یې او هغه لهېږ ماتم ختم شو، داؤد هغه ولېاو کله چ27
 ووهښ ناخوخهڅ وو د هغه يړ داؤد ترسره کې چهڅ هغه رګ. مدېږې وزیې ی زوویشوه او 

23: 4 یمت.4

ۍ د بادشاهو،ړ تعلیم ورکې یښې د هغوئ په عبادتخانو کدلو،ځېرګ ښې کلیلګ ولټعیسٰى په 23
.وړ وکې مرضونو عالج یولډ او د خلقو د هر وړ بیان کېزیرے ی

2: 5 یمت.5

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

13 )ته:(، 9: 6 یمت.6

ې ستاسو نوم د،ی دې په آسمان کې پالر چږ: زموئړ وروسته تاسو دعا وکېقی طرېله د9
مقدس وي.

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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 اوواکځ پاچاهي ، ې چکهځ وژغوره: خهڅ له شر ږ مورګ ، می مه راولې کتیښ په ازماږاو مو13
.نی. آمی د تل لپاره ستا دړایو

11-2: 8یوحنا .7

د سهار په سهار هغه بېرته معبد ته راغی او ټول خلک ورته راغلل. هغه ناست وو او هغه ته2
یې تعلیم ورکړ.

فریسیانو اَؤ فریسیانو هغ ته یوه ښځه راوستله چه په زنا کښے جوړه شوې وه. او کله چې هغوئ3
هغه په مینځ کښې کښېښودله

 
هغوئ ورته ووئیل ،”اُستاذه! دا ښځه په زناکاری کښی نیول شوې وه.4
 
نو ُموسٰى ُمونږ ته ُحکم کړے دے چې دغه شان دې په سنګسار شي. خو تاسو څه وایئ؟5

دا دوی وویل چې دا یې آزمایه چې دوی یې باید تورن کړي. مګر عیسی ښکته شو ، او د خپلې6
ګوتې سره یې په ځمکه ولیکه ، لکه څنګه چې هغه یې ندي اوریدلي.

نو کله چې هغوی د هغه پوښتنو ته دوام ورکړ ، نو ځان یې پورته کړ او ورته یې وویل: څوک7
چې ستاسو په مینځ کې بې ګناه وي ، لومړی دې هغې ته کاي راوباسي.

بیا هغه ښکته راغی او په ځمکه یې ولیکه.8

اَؤ هر څوک چه دا واورى اَؤ په خپل ضمیر کښے سزا ورکړے شوے وه ، یو په یو راووتل اَؤ 9
په مشرے شروع اَؤ تر آخره پورې: عیٰسى صرف پاتے شو اَؤ هغه ښځه چه په مینځ کښے

والړه وه.
کله چې عیسی ځان پورته کړ او له ښځې پرته بل هیڅ ونه لیدل نو هغې ته یې وویل: ای ښځینه! 10

دا تورونه چېرې دي؟ ایا هیڅ څوک تاسره مالمت نه دی؟
هغ ووئیل ، مالِکه! عیسی هغې ته وویل: ”نه زه ستا مالمت یم. الړ شه او نور ګناه مه کوه. 11

19: 6 کورنتیانو 8.1

 تاسو دې کوم چ،ی دې په تاسو کې چی ستاسو بدن د روح القدس کور دې چئږ تاسو نه پوهیه؟څ19
است؟ی لرئ، او تاسو خپل نه خهڅ یخدا

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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23-19، 1: 5 انیاالتګ.9

 مهې په جوال کۍ د غالمای او بوی يړ آزاد کږ موحی مسې چېری چئېږ ودرې کۍنو په هغه آزاد1
.ئځ

 فحشاء،،ۍ دا دي؛ زنا، زنا، ناپاکې دي، کوم چکارهdښ کارونه ښېاوس د غو19
 بدعت،،ې فتنه،ړ غضب، شخد،ی تقلر،ی نفرت، توپ،یرګ جادو،یبت پرست20

 ماې چهګنڅ لکه م،ی واې زه تاسو ته مخکې چهڅ نور: هغه ې او داسبتیحسد، قتلونه، شرابي، غ21
 د سلطنتی کارونه کوي د خداولډ دا ې چوکڅ وو، هغه ليی هم وې وختونو کرویتاسو ته په ت
وارث نشي.

،ۍکمرغی ن،ۍ سوله، صبر، نرم،ښۍ خونه،ی موهی د روح مرګم22

 قانون شتون نلري.یڅ هېاندړ په وې نرمي، تواضع: د دده،یعق23

ای او روغتنسیسا

1.516 :19-21

 واکمني لري او منعکس کوي.ی د خداې کمکهځ ولهټ په ،ی شوړ جورڅیانسان، د هغه په 

2.519 :3-6

 د هغه دقی روحاني تخلې چکهځ شي، یدی کولډ بل هګنڅ راضي و. هغه خهڅ د خپل کار یخدا
 وه؟دلی وده، خپرخهڅ ساتلو او ابدي حکمت انځالمحدود 

3.102 :9-11

ولټ ې اشارهd د دې جذب شتون لري ، هغه د روح. قطب ته د ستنیdنیتیښ رویdd ېوازیدلته 
.ی ذهن سمبول دی ، الهتی جذابی د خداای واکځغولوونکي 

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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19( -یسوی )ع14، 6-13: 4.337

 سرهنهی می د خپل اصول، الهدی لپاره، انسان باښۍ خوېنیتیښ غالمي. د ررګ نه ده، ميښ خوتیحساس
 لهنسی سای سره مطابقت ولري. د الهحی د پالر سره مطابقت ولري، د مسدی بای شي. زويږهمغ
ي، کوې او تل پاتيږ انسان همغقتی. د وجود حقويړ هغه جوې چی دړ بشپرڅی انسان د ذهن په ،ېمخ

 لري.ری او توپنهړی خطا مې چې حال کېپداس

ې چهګنڅ ، لکه وريګ وی خالص خداې کهړ په زرګ می نشي کولوکیڅ هې چښیې نسی ساکرسچن
ې چی. او کمال د آسماني وجود حکم دی درس ورکوي. د هغه د پاکوالي په تناسب انسان کامل دلیانج

 د ژوند روحاني مثال.ندوي،ګرڅ ژوند ې کحیپه مس

5.272 :19-27

 سره پهلوی کول دي، د مادي وجود د وحشتناکه پاتیحی ژوند مسنيځدا د فکر روحاني کول او د ور
 پهۍ او ناپاکزمی د حسې د جاذبېمکځ او د التوی تماې د الند،ی دی دا عفت او پاکوال؛ېمقابل ک
سويی کوي. د عقی تصدتی اصل او فعالی د الهنسی سایسوی د عې کقتی په حقې چ،ېمقابل ک

 اوۍ ، ناروغناهګ د ې چخهڅ ثبت شوي ، له کوم ې کولوړجای په وۍ او بدۍ د غلطېاوی برنسیسا
.يیږ کغی باورونه تبلهړ ناوګمر

6.51 :28-32

 پرست له هغهی او خود غرضه ماد،ړ جال کخهڅ هغه له حواس تی خوده و. د هغه روحانې بیسیع
یې ، بد يړ ناروغان روغ کې چړ توان ورکیې ته یسی عې دا روحانیت و چرګ. مهړ کرکه وکخهڅ

.يړ راپورته کړیوباسي او م

7.85 :24-27

 دې. په مادیزم باندې کهټ د موادو په لرډی خهڅ بدکار او زناکار وي ، د معنوي ې چژاندهی نسل پیسیع
 وو.ینړ وو، خو ازېهغه زورونه ت

4( - یسی )ع1: 8.11

ښځې ې زناکارې. کله چلړ هم مشخص کطی شراېنښ" د بخه،ړ پورونه معاف کږ دعا، "زمویسیddد ع
 مه کوه.ناهګ شه او نور ړ: اللی ویې وهړ وکنهښته ب

9.51 :19-27

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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 هغهې د هغه کارونو په کولو سره چېوازی رګ د خالصون لپاره و ، مولوټ د ږ مثال زموړد هغه بشپ
 بحالول نه وو بلکه دای د روغتېوازی د هغه هدف ې. په شفاهي کولو کيړ زده کیې او نورو ته يړ کیې

ې کهڅ هر هغه په په واسطه، ېنی او مقتی د حق،ی لخوا الهام شوی و. هغه د خداودلښ اصول یهغه اله
یسی عکيی په فزې غرور، حسد، ظلم او غچ وو، چزهګی انبونکوی دي. د هغه د تعقيړ او کليی هغه وېچ

.ړ رد کیې تی حساسی د دوې وه، چنهی اصول، می د الهیې موخه رګ اخته شوي، مېباند

بل مخ 1-2: 10.201

وړ وهځنی له مګ او مرۍ ، ناروغناهګ د ې چی دقتی حقی شوغی کله هم تبلې غوره واعظ چولوټتر
 عاليې کږ به په مونهی موی ې چدلی پوهې او په ددلی پوهې. په دی شوودلښ او یلخوا عملي شو

 د دوه بادارانوی نشي کولړی سیڅ ، "هلیdd وویسی ، عيړ رهبري وکې په ژوند کږوي او زمو
."يړکخدمت و

 پهوي،ړ مخلوق جوی نووی قتی. حقوړ کړ جوولډ په خوندي ې کونوټ په غلطو بنسی نشو کولږمو
 خود غرضي، دروغجنها،یوالتی." ليیږ نوي کانی شولټ او "يیږری تانی شهړ زاې چېکوم ک

 په طرفی د خدایروالډی او د وجود ودل،یښ اهړ ته غاتی روحانات،ی حسولټ ره،یاشتها، کرکه، و
.هښ ،ید

روتنهې تې چئځ خالي شي. راړی لومدی بای. دووړ ککډ يښ شوي لوکډ ال دمخه ی نشو کولږمو
 نهکيټ خپل خې په شاوخوا کږ به زموږ نو موي،ځ بادونه وی د خداې کله چا،ی. بوسوی هځله من

.سویون

 اچول دي.ې کقتیdd په حقې له الرپوڅ البیdd د سېنی الره د مستلوی د خطاd اخهڅ فاني ذهن د
.يیږ کلګټ اساس نه یڅ کمال په بل هیسویع

لښ بخې په صورت کودلویښ د نه پریې ناهګ ې کول، دا فرض کول چوندی تقدس پې باندۍ ناپاکپه
.ی حماقت درڅی په رولوی تښ او د اوستلوی د اویdd شي، د مچیدیddک

11.82 :31-2

ایdd اې ، دا په کلکه فکر کوي چيیږ کنديګړ ته ګ پرمختی لوواکځ د ې چې کړۍ په نتی او حساسناهګد 
 کوي.زهی اغوکڅ وی ې ذهن چی الهای یدا د انسان ذهن د

12.56 :15-3

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، 4 یکشنبه ، سپتمبر د انجیل درس د
ړیموضوع – س

 ... هغه تباهيي،ځرګ ې کارهی په تې "هغه وبا چ،ی لعنت دزیولنټ نسلونو ولوټ ته کفر د ونړد واده ت
 "تاسو مه،ی نه دنړی اږ لخهڅ." حکم، "تاسو زنا مه کوئ،" له هغه يیږ کعی ضاې په غرمه کېچ

وژنئ."

 پرته انسان د ژوند علوموې ثبات نشته او له دې کولنهټ پرته په ې. له دی دټ سمنګ د تمدن او پرمختعفت
.یدلېته نه شي رس

13.234 :26-3

.يړ کرولټ کنې برخه کمهی به تاسو په دوی دوای ئ،ړ کرولټ بد فکرونه کنې سر کيړ په لومدیتاسو با
 سره کتل د اخالقي اصول ماتول دي. هغه د انسان دایوالتی ته د لانوی منع شوي شېd چړ اعالن وکیسیع

.يیږ کدلی حواس ته نه ل،ړ وکارګنټی رډی ېذهن په عمل باند

 نه رسوي. بد فکرونه،انی پرته نور زې له اجازېدی او د عقيېږ حده نه رسې تر دې فکرونه او موخبد
 بل ته، دخهڅ انسان ذهن وی د ر،څی په رديګ رديګ لکه د ،یدلیری نشي تې موخهړ او ناوېاویوالتیل

.يړ کتهځنی قوي دفاع راموی قتی او حقلتی که فض،ې موندلو په صورت کیاځ ندګرڅنا

14.406 :19-25

 د ژوندروتنهې. تتيښ وتخهڅ خطا - او دا به ستاسو ولډ - د هر ئړ مقاومت وکېاندړ په وۍد بد
 د حق، ژوند پهې باندۍ د حق د برتري، په غلطې کخړ شو، او باالخره به، په هر ای کولږمخالفهd ده. مو

ې مفکوریدا د خږ موې او دا وده به تر هغه وخته دوام ومومي چ،ی والهښ ې باندۍ او په بد،ګمر
.ویږ کهړ به ناروغه او مږ موې چرهی او نور مه وو،یږ ته ورسایتړبشپ

15.60 :29-1

 سره ترالسهۍ به په اسانښۍ د انسان لپاره برکت ورکوي، او خوې لري چېنیروح المحدود سرچ
ی کولښې خوړې لوېوازی. يړ وغواې خوندي وي، که په روح کرډی به ې په ساتلو کږشي او زمو
.يړ پوره کېتنښ انسان غوېشي د تل پات

16.495 :14-24

. اجازهd مهئړ ته په کلکه وتې او د هغه مفکوری د خداوي،ړ تاسو ته ابی فرناهګddd ای ۍ د ناروغېکله چ
 او نه شک ستاسوارډ نه ې چئړ شي. اجازه راکې پاتې د هغه مثال پرته ستاسو په فکر کېورکوئ چ

ې چهګنڅ - لکه ژندنهی پيږ د ژوند همغې راولي، چې الندوريی احساس او آرام باور تر سانهښرو
ئړ. اجازه راکی ژوند نه دې کوم چوسي،ی هځ باور له منای شي د دردناک احساس، ی - کولیژوند تل د

 او داي،ړ وکړ ستاسو د پوهاوي مالتهړ د شتون په ا،یاځ احساس پر کيی د فزنس،ی کرسچن ساېچ

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، 4 یکشنبه ، سپتمبر د انجیل درس د
ړیموضوع – س

 سرهږۍ همغد سره، او توبی په ابدیاځ ېنړی د مي،ړ کیاځ په یاځ ۍ سره غلطقیپوهه به د حقا
خاموش اختالف.

17.527 :4-5

.ی دړ او بشپیکلښ تل رګ نلري، مایتړ ته اتښ کیڅ ه،ی انعکاس دیانسان د خدا

 

ورځنۍ دندې
د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

d"!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!

برخه4ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

د انګېزو او اعمالو لپاره قانون

پddه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غddړو انګddیزې یddا عمddل تddه اړ باسddي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پddوه د میddنې خddوږې اسddانتیاوې

د دې کلیسا غړي بایddد هddره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخهd خالص شي ، د وړانddدوینې کولddو ، قضddاوت کولddو ،

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

برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

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، 4 یکشنبه ، سپتمبر د انجیل درس د
ړیموضوع – س

دا بddه د دې کلیسddا هddر غddړی وظیفddه ولddري چې هddره ورځ د تddیري کddونکي ذهddني وړانddدیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او نddه هم د خddدای ، خپddل مشddر او انسddان تddه د هغddه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمهd شي ، او عادالنه یا وغندل شي. دندې غفلت کول.

برخه 6 ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

_____________________

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.


