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2023، 22 یکشنبه ، جنوري

قتیحق —  موضوع

1: 23خروج  طالیی متن:

 عادالنه شاهدری غوی وڅ"تاسو د دروغو راپور مه پورته کوئ: خپل الس د بدکارانو سره مه کوئ تر
وي."

3-1: 15زبور   ځواب ویلو لوستل:
32، 24-21: 18زبور     
4: 91زبور     

ى؟ېږ اوسښې کډۍ به ستا په مقدسه غونوکڅ شي؟ ې پاتې کمهې به ستا په خوکڅربه، 1

 کوي.ې خبرایتیښ رې کهړ کار کوي او په زۍکی روان وي، د نهګ په سمه توې چوکڅهغه 2

 پهيډاونګ سره بد کوي او نه د خپل يډاونګ نه کوي، نه د خپل بتی په ژبه غې چوکڅهغه 3
 کوي.ی سپکاوېاندړو

 سره نٔهۍ په بدعملې دي، او د خپل ُخدائ پاک نه مې ساتلې ما د مالِک ُخدائ الرې چکهځ21
.ېولځرګ

.ړ کې و، او ما د هغه قانون له ما نه لرېاندړ قضاوت زما په وولټ د هغه ې چکهځ22
 و.ی ساتلانځ خهڅ ناهګ صادق وم او ما د خپل ېاندړوزه هم د هغه په 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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 ده، او زما د السونو د پاکوالي پهړې مالِک ُخدائ ما ته زما د صداقت په مطابق بدله راککهځنو 24
.ښېمطابق د هغه په نظر ک

.هړ کهړ بشپیې او زما الره له،ړ ما په قوت سره وتې چی دیدا خدا32

 او بکسر وي.الډ به ستاسو قتید هغه حق4

د درس خطبه

انجیل

12، 11، 5، 3-1: 26زبور .1

 همې باندتنڅښ ما په م،ی زه په خپل صداقت روان ې چکهځ تنه؛څښ ی اه،ړزما قضاوت وک1
.مځ امله زه به نه وې. له همدی دړیتوکل ک

.ئړ وکهڅ ههړ. زما السونه او زما زهړ او ما ثابت کورهګاے مالِکه ُخدایه، ما و2

.می ی پرمخ تللایتیښ ده: او زه ستا په رېاندړ په ووګ زما د سترنهی ستا مې چکهځ3

.نيښې. او د بدکارانو سره به نه کهړ کرکه وکخهڅما د بدکارانو له جماعت 5

.هړ او په ما رحم وکه،ړ زما لپاره، زه به په خپل صداقت روان شم: ما خالص کرګم11

.مړ ته برکت ورکتنڅښ ې ده: زه به په جماعتونو کهړ والې کیاځ په مساوي هښزما پ12

19، 17: 19خروج .2

 د غره پهی. او هغوتلښموسٰى د ُخدائ پاک سره د مالقات دپاره خلق د کمپ نه بهر راوغو17
.دلې ودرې برخه کۍوروست

 هغهی او خداړې وکې خبری شو، موسږ غړ او لوړ شو او په لودږ اوږ غې د سورېاو کله چ19
.ړ ورکوابځ ږ غویته په 

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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16، 3-1: 20خروج .3

:لی ویې او وړې وکې خبرېولټ دا یاو خدا1
.ې یې د کور نه راوویستلۍ تا د ِمصر د ُملک نه د غالمې مالِک ُخدائ ستاسو ُخدائ پاک یم چۀز2

.ې بل معبود نه لرېاندړته زما په و3

 د دروغو شاهدي مه ورکوه.ېاندړ په ويډاونګته د خپل 16

13-10، 2: 3 یعقوب.4
ي،ړ ونه کی سپکاوې په خبرو کړی. که کوم سورويځ ولټ ږ موې کانوی شیرډی په ې چکهځ2

.ويګ ولې بدن کولټ په ې توان لري چې او د د،ی دړی سړ بشپویهغه 

 نه وي.ې داسدی باانی دا شو،ڼ. زما ورويځ برکت او لعنت راخهڅ ې خولېله همد10

 اوبه راوباسي؟ې او ترخږې خوایهځایا یو چینه به له هماغه 11

ی نه شي کوالهګ توې په در؟ځ د تاک، انای شي؟ ی کولوهی متونی ونه د زرځ د انو،ڼ زما وروایا12
.يړ حاصل کهړ اوبه او تازه دواګې د مالېچ

 خپلخهڅ خبرو هښ د ې چئړ اجازه راک؟ی دړی او پوه سارښی هووی وکڅ ې کځنیستاسو په م13
.يړ ککارهښ سره ۍکارونه د حکمت په نرم

14: 24جوشوا .5

: او هغهئړ او په اخالص او صداقت سره د هغه عبادت وکئېږرې ووخهڅ تنڅښنو اوس د 14
 او دئړ کې عبادت کاوه لرې او په مصر کې کګنڅ په البی د سیې ستاسو پلرونو ېمعبودان چ

.ئړ عبادت وکتنڅښ

20، 19، 15، 1: 11 یمت.6

ړ الهیاځ هغه له هغه ،ړ ته امر وکردانوګ خپلو دولسو شایسی عې شول، کله چېښ پېاو داس1
.يړ وکغی او تبليړ وکمی تعلې کارونوښ په ی د دوېچ

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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 واوري.ې لري هغه دونهږ غوې چوکڅ15

َ اؤ شرابوونکىَ اؤ دےړ سنئړ یو خوورئګ راغے، او هغوئ وائى، لوڅښ او لوړاِبن آدم په خو19
.ی دې دے. خو عقل د خپلو اوالدونو په حق کرےګ ملناهکارانوګمحصول اخیستونکو او 

ې چکهځ قوي کارونه ترسره شوي ، یرډی د هغه ې چېری چلړ کلی وهل پارونهښ هغه یې ایب20
:ړې توبه نه ده کیدو

28، 27، 23: 23 یمت.7
 لسمهویړ او ژجوی ورجو،ی تاسو د ورې چکهځافسوس د شریعت عالمانو او فریسیانو، منافقانو! 23

 له پامهیې لیبرخه ورکوئ، او د قانون، قضاوت، رحم او باور خورا وزن لرونکي مسا
.ديیږ نه پریې او نور يړ تاسو ترسره کدی دي: دا باوليځغور

است،ی رڅی قبرونو په نوی تاسو د سپې چکهځافسوس د شریعت عالمانو او فریسیانو، منافقانو! 27
 دي.کډ خهڅ ناپاکو ولوټ او د وکوډ هوړ د مرګ مکاري،ښ کليښ ې په بهر کې کقتی په حقېچ

خهڅ ناهګ تاسو دننه د منافقت او رګ مکاري،ښ تاسو هم په ظاهره خلکو ته صادق ولډ ېپه د28
.استی کډ

13-10، 7 )واخله( - 4: 24 یمت.8

.يړ مو دوکه نه کوکیڅ هېپام کوه چ4

.يړ به دوکه کیرډی. او می حی زه مسې چیی به زما په نوم راشي او ووایرډی ې چکهځ5

ولټ دا ې چکهځ: ئیږ تاسو مه خفه کې چورئګ افواه واورئ: وونوګ او جنونوګاو تاسو به د جن6
.ی الهم ندی پارګ شي ، میښ پدی باانیش

 راپورتهېاندړ راپورته شي ، او سلطنت به د سلطنت پروېاندړ ملت به د ملت په وې چکهځ7
 وي.ې او زلزلېانګ به قحطي ، وباې کونویاځشي: او په مختلفو 

 به نفرتخهڅ بل وی ، او له يړ وکانتی له بل سره به خوی ناراضه شي ، او یرډی به ایاو ب10
.يړوک

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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.يړ به دوکه کیرډی به راپورته شي ، او غمبرانی دروغجن پیرډیاو 11

 شي.هړ به سنهی میرډی شي، د رډی ظلم به ې چکهځاو 12

 هغه به وژغورل شي.ي،ړ صبر وکهی تر پاې چوکڅ هغه رګم13

21، 5، 4(، ،4  )ته2, 1: 18 یوح.9
ی لوې وه چې شوکتهښ راخهڅ د آسمان ې چدهی ولتهښ بله فروهی نه وروسته ما انوی شېاو د د1

 شوه.انهښ د هغه په جالل سره رومکهځ لري. او واکځ

 بابل سقوط شو، سقوط شو.ی: لولی ویې او وهړ کغهیاو هغه په زوره په زوره چ2

ې بهر راشئ، چخهڅ ې "زما خلکو، د هغ،یې لی وې چدې واورږ بل غوی خهڅاو ما د آسمان 4
 مه اخلئ.خهڅ د آفتونو ې نه شئ، او تاسو د هغکی شرې کناهونوګ په ېتاسو د هغ

 دي.يړ کادی ناهونهګ ې د هغی دي، او خدادليې آسمان ته رسناهونهګ ې د هغې چکهځ5

یې ې او په سمندر کستهی راواخرڅی په ۍ جالی د لوهیږ توهی ېتښ فرې زورورېویاو 21
 ونهکلهیڅ به های شي او بولځ وغورارښ ی به د بابل لوولډ ې: په دلی ویې او وولهځوغور

موندل شي.

 )ته:(3-1: 20 یوح.10

ې او په الس کليی کې کندهی پاې د بې شوه چکتهښ راخهڅ د آسمان تهښ فروهی ې چدلیاو ما ول1
 درلود.رځی زنی لووی یې

،ړ زر کاله بند کیې او هغه ،ی دطانی او شطانی شې مار، کوم چړ هغه زووه،یاو هغه اژدها ون2

 هغهې چوهګ مهر ولیې ې او په هغه باندئړ وتیې او هغه اوهځ ته وغورې کندهی پاې بیېاو هغه 3
 زر کاله پوره شي:ې چوڅ تري،ړبه نور ملتونه دوکه نه ک

6-4، 1: 19 یوح.11

 اللویا!،ې ویل یې چدې خلقو یو لوئ آواز واورروډې د ښې شیانو نه پس ما په آسمان کېاو د د1
 ته:ی خداتنڅښ ږنجات، جالل، او عزت، او قدرت، زمو

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 چړ وکې عبادت یی شول او د خداکتهښ راناورانځ تېښلوڅ لورڅ مشران او تېښلوڅ لورڅ4
ایلوی ویل: آمین! الېپه تخت ناست وو او وی

 ، اوانوګ بندولوټ ، د هغه ئړ وکنهی ستای د خداږ: زمولی ویې ، وی آواز راغوی خهڅاو د تخت 5
.ی کوچني او لوهړ لرئ ، دوارهی وخهڅ د هغه ې چوکڅتاسو 

ږ ، او د قوي تندر غږ اوبو غیرډی و ، او د ږ خلکو غیرډی دا د ې چهګنڅ لکه دلېاو ما واور6
 قادر مطلق پاچاهي کوي.ی خداتنڅښ د ې چکهځ: ایللوی ، الی ، ورڅیپه 

ای او روغتنسیسا

7( - قتی )حق4: 1.380

 ده، د کونج د سربرهډ ې د زمانقتی. حقيځ راې په خپل وزن کناهګ. ناروغي او ی دیونکګټحق تل 
 وخوري."هګ په تورډ هغه به د پوي،ځوې راپرې په چا چرګ "مبره،ډ

2.252 :7-14

ۍ کوي. د غلطلی پدلی ورکی زده کوي، دوهڅ ږ لتی خپل غلطی د دوی حتېدی د انسان غلط عقېکله چ
ې تر هغه چي،ړ وهځنی خطا له مې وي چې مخکخهڅ دوی د حق د پوهدی پوهه بااتوی د عملېاو د هغ

تهځنی راما انسان د روح لخوې چقتی شي، او ابدي حقهړ الهځ له منې کی په پاروتنهې فاني، مادي تولهټ
.یونکړ. جويیږ کژندلی درک او پهګ مثال په توېنیتیښ د هغه د ر،یشو

6 )په( -1: 3.129

انی بقی منطق د دقې د هغې چکهځ اختالف او تضاد شتون نلري ولډ یڅ هې کنسی ساسويی... په ع
 تلقتی. حقی ديږ همغرڅی په ې د سم حساب شوي مجموعې کاضيی په رای زمیلوژیشوي س

.ی نشي زغملی غلطیڅ هې کلهی پاای او په اساس ،ی دینیتیښر

32-30، 12 )ع( -9: 4.72

(ې کنسی ده، نو )په مطلق سااڼ رولټ ې کیاځ په ارهی او د تيړ وهځ له منارهی تاڼ رې چهګنڅلکه 
.ی دی ورکوونکقتی حقینیوازی انسان ته ،ی خداایروح، 

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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غامی پګۍ او هماهنای روغتقو،ی لپاره د حقاتی او انسانېمکځ قانون د ی الهې نه بلکتوبځګړی منشخصي
.ی دیرسونک

5.7 :32-9

.ی دی لپاره وژونکنینفاق د د

 منافقارګناهګ هم دا هڅ ، که يړ کولو خاموش احساس برداشت کهی توجانځ لفظي دعا ممکن د وی
دی امږ د هغو کسانو لپاره لرګ شو، مدهی نا امخهڅ هړ د صادق زې نه لرو چایتړ اکلهیڅ هږکوي. مو

 دي. دې کهټ په لولوټ د پیې ای او بيیږ د شر سره مخ کی د دوولډ اپيڅ په ناېوازی ېشتون لري چ
ټ سره پناهګ د ی سره مطابقت نلري. دوتی د شخصی د دوې شاخصونه دي چېانګ دعایدو
ولوټ ... له رڅی قبرونو په نوی "لکه د سپيیږ کلی لخوا ویسی د عانی بهرنولډ لري، او دا ایرتګمل

."کډ خهڅناپاکو 

6.52 :29-32

وی یسی پخپله متضاد وو. متعصب، بدمعاش، منافق، عرڅی د مذهب په ی تورونه د دوانویسید فر
.ی بللیمعشوق او د شرابو شرابوونک

7.53 :8-10 ،16-24

 اصول او عمل غلطی الهیسی د عې چکهځ ؟ې خورا مخالف و. ولتی شهرت د هغه د شخصیسید ع
 و.یپوه شو

 او هغه روحاني نعمتونهړی الهام کیسی عې چيړ کحی تشرهګ په سمه توفی د هغه تکلی نشي کولړۍن
قتی وختونه د حقیرډی ې کوي چوتهګ د شاک المل په نسی. سايیږری تخهڅ فی ممکن د ورته تکلېچ

 پهریټ. د پيیږ کتهځنی رامخهڅ نټ وای لوځنی ترمقتی دا شاک د فرد او حقیعنی ، يیږ کتهځنیلخوا رام
ې چوړ په اخطار وژایاځ مسخره کولو پرۍ قربانې د تلپاتای انکار کولو خهڅ قتی د حقدی باږ ، مورڅی

 لپاره کوي.لوړ وهځ له منۍ د بدکيین

32-30، 20 -  )الف(18: 8.446

 صادق اوسئ ،ې ده چنهړی ، دا اې کنسی په ساې لري. د ذهن د درملناوړ سره تې د ماتزهګی غلط انوی
 ده.ې کخړ حق په ادونکيی د نه بدلای برې چکهځ

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 2023، 22یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
قتیموضوع – حق

ېروتنې لپاره د تلوړ وهځ. د له منسيی مخه ونای برۍ او د هر المل وروستۍ به د سوکاللښ ظلم پود
 تابع کوي.ېستنی اخهګټ هړ ناوې وختونه تاسو د هغیرډیناپوهي 

9.447 :20-29

 احساس نه کوئ.یڅ هې کقتی په حقرګ مئ،ړ افشا او رد کولډ ولډ په هر ې ادعاووی او ناروغوید بد
ې چکهځ یدی نشي کارګناهګ هغه ې چيیږ ورکولو سره نه اصالح کډاډ په ې د دېوازی ارګناهګ وی
ېری لماسک ئ،ړ هغه کشف کدی لپاره، تاسو باويی د ادعا د مخنناهګ د ې لپاره چې نشته. د دناهګ یڅه
 ثابتقتی او د هغه حقئړ ترالسه کای برې باندناهګ په هګ توې او په دئ،ړ کوتهګ په ۍ بدمرغئ،ړک
دلی پوهې پدرګ ناروغي نلري ، میڅ هې چيیږ اعالنولو سره روغ نه کې په دېوازی. ناروغان ئړک
 شتون نلري.یڅ هېچ

10.225 :5-13

. پهيیږ لخوا رهبري کۍ او وفادارواليږ د لروانوی د خپلو پقتی حقړی لومې پوه شئ کله چدیتاسو شا
 کوي، اوهګړ قدرتونه به جړۍ نې پورته کوي. د درغی بۍ د وخت مارچ د آزادې چی دا دهګ توېد

مونوټسی سی د دوی دوې چوڅ تر يړ د حق ساتونکي ته اجازه ورنکې ته به امر کوي چانوځیخپلو پو
 شتونيډوګډ هڅ وی. تل يځ پرمخ سي،ی نه نږ ته غوټنی شوي باهښ په ننس،ی سارګ. مديیږ کهړته غا

 شتون لري.ونی الروی ته ارونوی معقوی د حقارګلري، م

11.458 :23-31

. هغه ديیږ لپاره قانون کانځ د هګ توې قانون منعکس کوي، په دی د الهړی سنسيی ساسويیع
 سرهۍارښی پوه په هونسی سایسوی. عی سره ظلم نه کوي. او نه هم هغه دروغجن تورن دچایه

دی. هغه بای صادق او ثابت دې کبی په تعقوونوښ ذهن د الریخپل کورس ته شکل ورکوي، او د اله
ې الره ده چۍنیوازی الره حی د مسې چيړ ثابت کې له الرېوونښ او ې د درملنهګ همدارناود ژوند 

.يیږ په کلکه ژغورل کخهڅ ۍ او ناروغناهګ انسانان د یېپه واسطه 

23 )ایمانداري( - 16: 12.453

 مرسته له السه ورکوي. تاسوی د خداې د انسان کمزوري ده، چمانيی اې. بی دواکځصداقت روحاني 
وی او ئ؛ړ ته برکت ورکيړ بدني سې لپاره چې د درګ رسولو لپاره نه، مانی کوئ، د زکارهښ ناهګ

 ماسکې کنسی ساې ده. په دی روحاني بدې کونویاځ وړ په لوناهګ هټ اجر لري. پې د هغزهګی انحیصح
 په نوم د بد خدمت کوي.هښ د رګ بد نشته، میڅ هې شکر کوي چی د خدایونکړجو

13.581 :17-22

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 2023، 22یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
قتیموضوع – حق

ي؛یږ ودری نشي کولې چ،ی شوشلی وې کځ سلطنت په خپل منوی روتنه؛ې تلوړ وهځ له منانځبابل د 
مادي پوهه.

 ،يیږ کتهځنی ترالسه شوي شواهدو پراساس رامخهڅ بدني حواسونو وځ غلط پوهه د پنړ لوې چومرهڅ
.يیږ کمنډاډ رډی تلل هځنی له متړښ ، او د جويیږ کتهځنی راميډوګډهومره 

14.567 :18-23

 دې دا ادعا کوي چ،ی )بد( دطانی شیې نوم ې مار چی هغه پخوانده،ی عقیدا ناسمه ادعا - هغه پخوان
 ،حی او دا د مسگن؛یرډ سور ،ی دبی رسولو لپاره عقل شتون لري - خالص فرانی زای ګټېانسان د 

.ی ثابت شوواکهځ ې امله بې ، او له همدی شوستلی لخوا اې ، روحاني مفکورقتیحق

15.571 :22-2

 هغه عکسکوال،ی لې تلپاتزمیالیډی انيیتیښ د روح او د ر،ی کوونکی وح،ې او استعار له الرراپټد 
ورويځ هغه هغه فکرونه انې ارقامو کړ شي. په پام ویدلی انسانان خپل عکس لې په کې کوي چېاندړو
نهیاندوړ وذاب غرور مالمتوي، او د هغه د عناهګ هغه د هګ توې. په دوريګ ې ذهن کيړم هغه په ېچ

 علوموی د الهیې شپه تی او د جاهلړې کې پراخې د جالل دروازیې سره واکځکوي. په خپل معنوي 
 او تخته اخلي.تری ده. هغه مړې کانهښ روې کاڼ جادو، شهوت او منافقت په رناه،ګ عظمت، د ليیڅپه سپ

 خپلیې ې کبتی او مصعت په اطاې چويړ لووکڅ هغه ېوازی تخته کوي، او نیهغه د پاک او پاک د
 دي.يړ کېنی سپېجام

16.118 :10-12

ې او په دوسي،ی هځ له منلهډ ولهټ ۍ د غلطدی. دا بای تل په کار دری خمقتی د حقرګ مي،یږریعمرونه ت
 وي.ړای د تل لپاره وې کۍ د انسان په روحاني ازادهګتو

ورځنۍ دندې
د مریم بیکر ایډي لخوا

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 2023، 22یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
قتیموضوع – حق

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 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.


