
مخ 1 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

 

2023، 8 یکشنبه ، جنوري

ټسا کرامن —  موضوع

21: 14 وحنای طالیی متن:

وکڅ لري، او هغه نهی ما سره مې چی ساتي، هغه هغه دیې زما حکمونه لري او هغه ې چوکڅ"هغه 
 ولري."نهی لري هغه به زما د پالر سره منهی ما سره مېچ

13-5: 2 انیپیلیف  ځواب ویلو لوستل:

 هم و:ې کیسی عحی په مسې وي، کوم چې دا ذهن په تاسو کئړاجازه راک5

 سره برابر وي:ی د خداې دا غال نه ده چې وي، دا فکر کوي چې په شکل کی د خداې چوکڅ6

هړ جویې رڅې او د انسانانو په ه،ړ خپله کیې هڼ نوکر بوی او د ړ شهرت نه کې بیې انځخو 7
:هړک

 دی ، حتګ او د مرړ عاجز کانځ وموندل شو ، هغه خپل ې کشنی په فرڅی په يړ سویاو د 8
.ړ اطاعت وکیې ته ګ مربیصل

ړ لوخهڅ د هر نوم ې چړی نوم ورکوی یې او هغه ته ،ی دړی کړ لورډی هم هغه ی خداکهځنو 9
:ید

ې الندېمکځ او د ې کمکهځ ، په انوی د شې په آسمان کدی باونګ په نوم هر زنیسی د عېدا چ10
.ديیږ کهړ ته غاانویش

 پالر جالل ته.ی ، د خدای مالک دحی مسیسی عې چيړ اعتراف وکدی هره ژبه باېاو دا چ11

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 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

 اوسرګ ، مې زما په شتون کېوازی ، نه ړی تاسو تل اطاعت کې چهګنڅ ، لکه رانهګنو زما 12
.ئړ سره د خپل نجات کار وکۍزړ او لرهی ، په ورډی خورا ې کابیزما په غ

 او عمل کولو لپاره کار کوي.ې ارادښې خوې د خپلهړ دواې په تاسو کې چی دی دا خداې چکهځ13

د درس خطبه

انجیل

8-6: 6 کاهیم.1

ای ام؟ړ سجده وکېاندړ په وی خدای او د لومځ راې کیاځ په کوم ې په حضور کتنڅښزه به د 6
م؟ځ ته راې کلن خوسکي سره د هغه مخوی او ې نذرانېدونکېزه د سوز

ړی زه به خپل لومای راضي شي؟ اندونوی په لس زرو سلوې د تای پسونو، ونوګ به په زرتنڅښ ایا7
 لپاره؟ناهګ زما د روح د وهی زما د بدن مم،ړ لپاره ورکناهګ ې ماشوم د خپلیدلیږیز

 خو د انصافړې غواڅۀ دي. او مالِک ُخدائ له تا نه هڅ هښ انسانه، ې اودله،ښهغه تا ته و8
 کول؟ګ سره تۍکولو، د رحم سره مینه او د خپل ُخدائ پاک سره په عاجز

4:23 یمت.2

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

16، 12-1: 5 یمت.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

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 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

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

بختور دي هغه څوک چې ماتم کوي: ځکه چې دوی به راحت شي.4

بختور دي مهربان: ځکه چې دوی به د ځمکې وارث شي.5

بختور دي هغه څوک چې د صداقت وروسته لوږه او تنده کوي: ځکه چې دوی به ډک شي.6

بختور دي مهربان: ځکه چې دوی به رحم ترالسه کړي.7

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

بختور دي د سولې جوړونکي: ځکه چې دوی به د خدای ماشومان وبلل شي.9

بختور دي هغه څوک چې د صداقت لپاره ځورول کیږي: د دوی لپاره د جنت سلطنت دی.10

تاسو بختور یاست ، کله چې سړي تاسو ته سپکاوی وکړي ، او تاسو به ځوروي ، او زما په11
خاطر به ستاسو په مقابل کې هر ډول بد ووایی.

خوشحاله اوسئ او ډیر خوشحاله اوسئ: ځکه چې په جنت کې ستاسو اجر خورا لوی دی: ځکه12
چې دوی هغه پیغمبران ځورولي چې ستاسو څخه مخکې و.

 کارونهکی ستاسو نی دووڅ شي، ترانهښ روېاندړ د خلکو په واڼ ستاسو رې چئړاجازه راک16
.ی دې په آسمان کې چيړ وکنهی او ستاسو د پالر ستاوريګو

14-12، 8-5، 1: 10 یمت.4
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

 شه.ړ د کور ورک شوي پسونو ته اللویی د اسرارګم6

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 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

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

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

.ئړ تاسو کور ته ورشئ، سالم وکېاو کله چ12
 نه وي، نو ستاسو سوله بهړ که دا ورګ راشي: مې وي، نو ستاسو سوله دړ وېاو که کور د د13

تاسو ته راشي.

ای تاسو د هغه کور ې ونه اوري، کله چې او ستاسو خبريړ تاسو قبول نه کې چوکڅاو هغه 14
.ئړ کېری لړې دووښ د خپلو پئ،ځرګ وخهڅ ارښ

29-26، 20-17: 26 یمت.5

: تهلی وویې ته راغلل او ورته یسی عردانګ شاځ د اختر په اوله ورډۍوډ ې خمیرېاوس د ب17
و؟ړ کاری لپاره تلوړ د خوې تا ته د فسحږ موې چړې غوارتهیچ

 دى. زه بهې زما وخت رانزدې مالِک فرمائي چې شه او ورته ووایه چړ ته الارښ ووئیل، ۀهغ18
.مړ اختر وکې سره د فسحردانوګ د خپلو شاېستا په کور ک

.ړ اختر تیار کې د فسحی و. هغویاکلټ ورته یسی عې چهګنڅ هم لکه ردانوګاو شا19

.ناستوې شو نو هغه د دولسو سره کامښ ماېاوس چ20

ردانوګ اَؤ شاوړ کې اَؤ مات یوړ ورکې واخسته اَؤ برکت یئډوډ نو عیسٰى لوړ هغوئ خوېکله چ26
.ی اَؤ ورته ئے ووئیل، واخلئ، وخورئ. دا زما بدن دوړ ورکېته ی

.ئڅښ وولټ تاسو و،ړ ورکې او هغوئ ته یوړ وکې پیاله واخستله، شکر یۀهغ27

 لپارهتی د معافناهونوګ لپاره د روډی د ې ده، کوم چنهی وې دا زما د نوي عهد نامې چکهځ28
.يییږتو

ځې تر هغه ورمڅښ نه وېوی مې د دوروګ وروسته د انې زه به له دې چمی زه تاسو ته وارګم29
.مڅښ وی ستاسو سره نوې زه د خپل پالر په سلطنت کې چېپور

(،1 ( )تهی )دو35، 33، 1: 27 یمت.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 5 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

ې چهړ مشوره وکېاندړ په ویسی مشرانو کاهنانو او د خلکو مشرانو د عولوټ سهار شو، ېکله چ1
هغه ووژني:

 ،یاځ ړۍ د کوپعنيی ، دلی ته ورسیاځ په نوم تاګلګ د ی دوېاو کله چ33

.ړ کبی هغه صلی…هغو35

18، 17، 15، 14، 9: 16مرقس .7
اوس کله چې عیسی د اونۍ په لومړۍ ورځ راپورته شو ، هغه لومړی مریم مګدالین ته څرګند9

شو ، چې له هغې څخه یې اوه شیطانان ایستلي دي.

وروسته هغه یولس تنو ته ښکاره شو چې دوی په غوښه کې ناست وو ، او د دوی په نه باور او14
زړه سختۍ سره یې هغوی ته ګوزار ورکړ ، ځکه چې هغوی په دوی باور نه کاوه څوک چې د

هغه د راپورته کیدو نه وروسته هغه لیدلی و.

هغ هغوئ ته ووئیل ، ”ټوله دنیا ته الړ شئ اَؤ هر مخلوق ته د خوشحالئ تبلیغ وکړئ.15

او دا نښې به د هغه چا پیروي وکړي چې ایمان لري هغوی به زما په نوم شیطانان وغورځوي.17
هغوی به په نوې ژبې خبرې وکړي.

هغوی به ماران راولي. او که دوی کوم وژونکی څښاک وڅکي ، دوی ته به زیان ونه رسوي.18
هغوی به په ناروغ السونه کېږدي او روغ به شي.

53-50، 45: 24لوقا .8

 پوه شي ،فوی په صحی دووڅ ، ترهړ پوهه خالصه کی هغه د دوایب45

.وړ ورکې او برکت یلړ پورته کې بوتلل او خپل السونه یې د بیت عنیاه پورېاو هغوئ ی50

 جال شو او آسمان تهخهڅ ی هغه د دو،ړ ته برکت ورکی هغه دوې شول، کله چېښ پېاو داس51
پورته شو.

 المقدس ته راستانه شول:تی سره بښۍ خورډی او په ړ د هغه عبادت وکیهغو52

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 6 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

.نی او برکت. آمنهی ستای وو، د خداې په مندر کهګاو په دوامداره تو53

ای او روغتنسیسا

1.4 :5-11

ولوټ او د هغه ی مناسب پور دږ کول، هغه ته زموبید خپل مالک د حکمونو ساتل او د هغه مثال تعق
 مننهې له کومهړ او د زۍ. ظاهري عبادت د وفاداری ثبوت دړ وینیوازی ې د مننږکارونو لپاره زمو

 لرئ، زما حکمونه وساتئ."نهی دي: "که تاسو زما سره مليی هغه وې چکهځکولو لپاره کافي ندي، 

2.496 :5-8

 ذهن درلودل ، او دوی اطاعت کول ، ی دنده د خداړی لومې کنسی ساسويی په عې چئړتاسو به زده ک
 کول دي.نهی بل سره مرڅی په انځخپل 

3.256 :19-27

 په ژبه ، "د آسمان پهېفی د صحې چوکڅ کوي؟ هغه تنهښ د اطاعت غوږ زموې چی دوکڅدا 
 نشيوکیڅ سره سم عمل کوي؛ او هې د هغه د ارادې کځنی په مدونکوی د اوسېمکځ او د ې ککرښل

"؟ې کوهڅ ، ته یی هغه ته وواای د هغه الس ودروي ، یکول

 محدود او ماديوی ی لپاره کافي ندي. د خداګۍندی نماېنی د المحدود مبی ترککيی فزای شکل یڅه
 روح اراموي.تیسوی. دا د عيیږ المل کواليګاحساس د رسمیت او تن

4.25 :13-21

 ناروغانهګنڅ اصول ی دا الهې چویږ پوهږ موې چ،ېوولښ د ژوند الره ې له الرې د مظاهریسیع
خهڅ يړ مثال د هر هغه سی د خدایسی. عيیږ کاليی برګ او په مري،ړ وهځروغوي، خطا له من

 د نوروهګروحاني تو په اطاعت سره، هغه په ی روحاني و. د خداږ لیې اصل ې چړ کېاندړغوره و
 لرئ،نهی "که تاسو زما سره مواک،ځ حتی امله د هغه د نصې. له همدړ کندګرڅ اصولو په پرتله ولوټ

زما حکمونه وساتئ."

5.27 :22-27

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.



مخ 7 2023، 8یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
ټموضوع – سا کرامن

ډکاری رخيی تارړ د پام ووولسی ېوازی رګ زده کونکي واستول، مای اوې وخت کوی په یسیع
ی نه دیې نوم ې سره اعتبار لري چردانوګ سوه نورو شاې درای هغه دوه ې کتی. په رواودیښپر
ی دوې چکهځ شول ېری لخهڅ د فضل ی غوره شوي." دوری شمږ لرګ مي،یږ بلل کیرډی. "ېپات
.يیږ نه پوهایتیښ په رېوونښ الررټماس د خپل کلهیڅه

6.242 :9-14 ،30-3

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

.دلړی لوړ لوخهڅ ښۍحواسو د تش په نامه درد او خو

 لريایتړ هغه ثبوت ته اخهڅ انویسوی او د ع،ښیې الره ۍرټ د ماسږ زموونهټ پوسوتوګ د نسی سای الهد
ږ مورګ مو،ړ کهټ روحاني ناپوهي پخهڅ ړۍ ممکن له نږ. موړی ورکیاځ د مسلک پر یې هغه ېچ
 نشو.اليی برې کودلوښ او نسی په ساۍکی د روحاني نې منافقت له الرای ۍ د ناپوهکلهیڅه

 )ته.(12-22: 7.31

وونهښ واکځ د شفاهي ېنی او مقتی ته د حقروانوی هغه خپلو پ،ړی لومې کستی دندو په لسويید ع
ې کوم چقت،ی عملي حق،ی دحی مسی نه ورکاوه. دا ژوندتی اهمیڅ مراسمو ته هوړ. هغه د مهړوک
متيی کوي. د هغه د قرويی د هغه پې په عمل کې چويړ لپاره جوولوټ او ژوند" د امتی "قیسیع
 دو،څښ الهی د هغه پږ موو،یږ پوهیې ږ موې تر هغه چب،ی تعقې اطاعت کول، د هغه د مظاهرکامواح

 ، د هغه سرهوړ آرام وکږ به موې کتی وخورئ، د هغه په پاکوالي سره بپتسما کوو؛ او په نهاډۍوډهغه 
 ترالسه کوي.ای برې باندګ په مرې چې پوهه کړ اصول په بشپی ، د الهنوښیک

8.32 :3-25

 کلمهنيی حلف لپاره التې. د ديړ وکعتی له خپل جنرال سره بې و چړ عسکر اوی ېپه لرغوني روم ک
ې کځنی په مانویهودی ده. د ې شوستلی اخخهڅ ې کلمه ساکرامنٹ له دسيیلګ د انږساکرامنٹ وه، او زمو

 د روميټسیوکری رګه. مړ کرهی تالهی پوهی ته د شرابو لمهی مالک هر ملمهی د مې دود و چی پخوانویدا 
 ،يیږ کارول کې مراسمو کهوديی او انویسوی په عې ، او نه هم شراب و ، چيځ حلف نه لمانريیسرت
خهڅ دعا کوله ممکن له هغه یې هغه ې چالهی - هغه پښیې د هغه ترخه تجربه الهی. پالهی پتنڅښ د ږزمو

.هړ سجده وکې کمی تسلليیڅ په سپېاندړ فرمان په وی هم هغه د الههڅ شي، که ریت

یې ته ردانوګ او شاړ کیې او مات ړ ورکیې برکت ستله،ی واخډۍوډ یسی عل،ړ وخوی دوې"کله چ
 او هغه تههړ وکیې او مننه ستلهی واخالهی. هغه پی: "واخله، وخورئ، دا زما بدن دلی ویې او و،ړورک
. "ئڅښ وولټ: تاسو لی ووی. هغوهړ ورکیې

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 او شرابو کارولو پورډۍوډ مقدسات د ېری له السه ورکوي ، که چولډ احساس په روحاني ینیتیښر
ی. دا به په لفظي معنهړ ورکیې ډۍوډ او هړ دعا وکیسی هم عای بله،ړ خوډۍوډ ردانوګمحدود وي. شا

 و.یکلښ او عيی دا طب،ې کی په معنوي معنرګاحمق وي؛ م

9.43 :21-4

 هغهرګ و، می. بشري قانون هغه غندللهڅښ ویې الهی پې د ترخې چکهځ شو ړ لوې په مظاهره کیسیع
ېونړ په سرغېنړی او مې بهر، هغه د مادخهڅ تی له بربرمنانوښ کوله. د هغه د دودنهښ علومو ید اله

ې کیاځ هر ه پدی بای و. الهی عمل کاوه، او هغه روحاني قانون هغه ساتلې د روحاني قانون الندېک
 پهایارتښی ، او هوې د ژوند ، ماددی او ژوند کوي بایوولښ یسی عې چنسی. هغه سايړانسان غالب ک

.ۍ غلطدونکيیرډی خهڅ شي ، او د ورته باورونو اليی برې مادي باورونو باندولوټ په هړا

 ،ويګ مهر ولای د برې باندګ او مرۍ په غلطدی او ژوند باقتی. حقيړ ترالسه کای په نفرت بردی بانهیم
 اوهښ ، ی شوهښ ، "رويی شي ، د برکت پودلیښ طرف ته کوی د تاج لپاره اغزي ې چې لدېمخک

 شي.ندګرڅوفادار خادم" ، او د روح عظمت 

29-25 ،ېوازی 19: 10.35

ږ ده. زموکهړی سره روحاني ای خداوی د وکرسٹی ږ پاکول دي. ... زمووی غلطولوټ بپتسمه د ږزمو
چ " ،ډۍوډ آسمان   ېکوم  الهامېنی شراب د مږ. زموی دبی کپ صلږ. زموی دقتی" حق،یراوتل خهڅد
.هړ وکنهی ستایې ته روانوی او خپلو پلهڅښ ورټ ماسږ زموې هغه مسوده چ،ید

11.239 :16-22

 شوي اویاځ پریاځ رتهی چنهی مږ زموې چوړ دا زده کدی باږ د معلومولو لپاره، موګ د پرمختږزمو
رډی او رانهګ ، ېدږ ته نږ مونهی می الهېری منو او اطاعت کوو. که چهګ په توی د خداږ موې چوکڅ
هی روحغه کوو او هبی تعقیې ږ موې چانی. هغه شيیږ روح ته سپارل کای ، نو ماده بيیږ کنيیتیښر
.وی ليګټ هڅ ږ موې چیيښ او وندوي،ګرڅ موقف ږ کوو زموکارهښ یې ږ موېچ

12.37 :22-31

 د حق اوې حد کهڅ وی په ې چ،ی دازی دنده او امتنهښځی او نهیدا ممکنه ده، هو، دا د هر ماشوم، نار
 د هغهې ادعا کوي چانیسوی. عيړ کبی مثال تعقرټ سره د ماسودلوښ په توبیلیڅ او سپایژوند، روغت

له " واورئ:ه دا الزمي امرون؟ړی هغه ورته امر کې کوي چرويی د هغه پی دوای ارګ دي، مروانیپ

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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لکه      ېد اوسئ، کامل تاسو چ   ېچ هګنڅامله پالر ک   ېستاسو آسمان د  ید ېپه ېولټتاسو!" " یکامل
ال  ړۍن انج       ړته د ته مخلوق هر او ورک!" "   ئړوک غیتبل لیشئ، شفا ته !"ئړناروغانو

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

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.

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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    ، 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.


