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.2021، 5 یکشنبه ، سپتمبر

ړیس —  موضوع

1: 133زبور  طالیی متن:

!"دلی اوسیاځوی ې کوواليی د ورولپاره په ی خوندور دومرهڅ او هښ ومرهڅ ، دا ورئګ"و

27 ، 26: 1 تیښدایپځواب ویلو لوستل:
6-4: 4 انویافس

 وروسته:ګېلی له بږ ، زمووړ کړ جوې په عکس کږ انسان زموې چئځ ، رالی وویاو خدا26

ړی کتهځنی هغه هغه رامې په عکس کی ، د خداړی کتهځنی رامې انسان په خپل عکس کینو خدا27
.يړ کتهځنی رامی هغه دونهښځی او نهینار

 بللې کدی وهلو په امګ تاسو د خپل زنې چهګنڅ لکه ی روح شتون لري ، حتوی بدن او ویدلته 4
ئیږک

 بپتسمه ،وی باور ، وی ، تنڅښ وی5

ولوټ ، او په تاسو ې له الرولوټ ، او د ی پورته دهڅ له هرې چوکڅ پالر ، ولوټ او د ی خداوی6
.ېک

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

28: 3 انویالتګ.1

 تاسوې چکهځ: هښځ او نه ی دنهی او نه آزاد ، نه ناری ، نه بنده دیونانی او نه ی دهودیدلته نه  28
.وی ې کیسی عحی په مسولټ

 )کاهن ته( )او(3 شو( )هغه( ، ېښ )ته پ1: 1 الیحزق.2

.دلی ولدونهی لی ، او ما د خدای اسمان خالص شوې شوي ... چیښاوس دا پ 1

 و.ې الس هلته په هغه باندتنڅښ ته راغله ، او د لی کاهن حزقولډ کارهښ کلمه په تنڅښد 3

.(1 )ته 4-2: 2 الیحزق.3

 ما هغهې ، چودهېښ کوښ ، او ما زما په پړې وکې هغه ما سره خبرېاو روح ماته ننوتل کله چ2
.ې کولې خبریې ما سره ې چدلیواور

ې ملت ته چونکيړ سرغوی ، میږ اوالد ته للویی ، زه تا د اسراهیvv ، د انسان زولیاو هغه ماته وو3
 زما خالفې پورځې پلرونو تر نن وری او د هغوی ده: دوړې سرکشي کیې ېاندړزما په و

.ړې کونهړسرغ

 دي.يړ رحمه ماشومان او سخت زې بی دوې چکهځ4

27: 3 الیحزق.4
 تهی ، او تاسو به هغومړ کوم ، زه به ستاسو خوله خالصه کې زه له تاسو سره خبرې کله چرګم27

ې چوکڅ واوري؛ او هغه ې اوري ، هغه دې چوکڅ هغه ؛یی فرمای خداتنڅښ ، دا د استیووا
.ی سرکشه کور دوی دا ې چکهځ: ديیږ پرېزغمي ، هغه د

20-16: 11 الیحزق.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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ې لرې کځنی قومونو په مری هم ما دا د غهڅ که ؛یی فرمای خداتنڅښ ، دا د هی امله وواېله همد16
 لپاره په هغهی هم زه به د دوای دي ، بشليی وځنی ترموادونوی هم ما دا د ههڅ دي ، او که يړک
 به راشي.ی دوې چېری شم چهګ په تویاځنټ کوچني پوی د ې کوادونویه

 ، اومړ کولټ راخهڅ تاسو د خلکو ی زه به حت؛یی فرمای خداتنڅښ ، دا د هی امله وواېله همد17
 ، او زه به تاسو ته داستی شليی تاسو وې چېری چمړ کولټ راخهڅ وادونویتاسو به له هغه ه

.مړ درکمکهځ لوییاسرا

هړ ناوولټ هیاځ او له هغه انی نفرت لرونکي شولټ خهڅ ې به د دی به دلته راشي ، او دویاو دو18
.يړ کېکارونه لر

ی روح واچوم؛ او زه به د دوی نووی ، او زه به ستاسو دننه مړ ورکهړ زوی ته یاو زه به دو19
:مړ ورکهړ زښې ته به د غوی وباسم ، او دوهړ زبرهډ خهڅ ښېغو

ی: او دويړ ، او زما مقررات وساتي ، او دا وکيړ عمل وکنوی زما په قوانی دوې لپارهv چېد د20
 شم.ی خدایبه زما خلک وي ، او زه به د دو

 ته(یسی )ع12: 8یوحنا .6

 ...ړې وکې خبریسیvv عایب12

30: 810یوحنا .7

.ویزه او زما پالر 30

17-1: 15یوحنا .8

.ی دهیړ ، او زما پالر ممی ورګ انینیتیښزه ر1

یې اخلي هغه وهی مې چهګانڅ کوي: او هره ې نه ورکوي هغه لروهی مې چهګانڅ هره ېvپه ما ک2
.يړ راوېوی مېرډی دا وڅپاکوي ، تر

 دي.ليی ما تاسو ته وې چاستی پاک ې له الرکيټاوس تاسو د هغه 3

ې ، پرته لديړ ورکوهی پخپله می نشي کولهګانڅ ې چهګنڅ اوسئ ، او زه په تاسو. لکه ېvپه ما ک4
 شئ.ې تاسو زما سره پاتې چې ، پرته لدی شي نور تاسو نشئ کولې پاتې دا په تاک کېچ

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 ، او زه په هغه کيیږ کې پاتې په ما کې چوکڅ: هغه استی ګېانڅ ، تاسو میزه تاک 5
.ی نشئ کولیڅ: زما پرته تاسو هيړ راوېوی مېرډی

يړ او سي؛یږ او وچيیږ کستلی اهګ په توګېانڅ ېوی نشي ، هغه د ې پاتې په ما کړی سویکه 6
.يیږ کولځ سوی اچوي ، او دویې ، او اور ته ولويټ رایدو

هڅ ې چئړ ، نو تاسو به وغوايیږ کې پاتې په تاسو ککيټ اوسئ ، او زما ېکه تاسو په ما ک7
 ، او دا به تاسو سره وشي.ئړوغوا

 اوسئ.روانی اخلئ نو تاسو به زما پېوی مېرډی تاسو ې ، چی دیلړایدلته زما پالر و8
 ادامهې کنهی: زما په مړې کنهی ، نو ما له تاسو سره مړې کنهی پالر ما سره مې چهګنڅلکه 9

.ئړورک

 ما د خپلې چهګنڅ لکه ی اوسئ؛ حتې کنهیکه تاسو زما حکمونه وساتئ ، نو تاسو به زما په م10
.میږ کې پاتې کنهیپالر حکمونه ساتلي ، او د هغه په م

ښۍ ستاسو خوې شي ، او دا چې پاتې تاسو کښۍ زما خووڅ دي ، ترليیvv ما تاسو سره وانیدا ش11
 شي.کهډ

.ړې کنهی ما تاسو سره مې چهګنڅ ، لکه ئړ وکنهی بل سره موی تاسو ې ، چیدا زما امر د12

 لپاره ورکوي.روګ خپل ژوند د خپلو ملړی سوی نلري ، ړی سیڅ هخهڅ ې له دنهی مهیلو13
 زه تاسو ته امر کوم.ې چئړ وکهڅ ، که تاسو هر هغه استی ريګتاسو زما مل14

رګ کوي: مهڅ تنڅښ د هغه ې چيیږ نوکر نه پوهکهځ می وروسته زه تاسو ته خادم نه واېله د15
 دي ما تاسو ته درتهدليی اورخهڅ ما د خپل پالر ې لپارهv چانوی شولوټ بللي د ريګما تاسو ته مل

 دي.ليیو

 شئړ تاسو الې ، چړی امر کې ، او تاسو ته مړی ما تاسو غوره کرګ ، میاکلټ یتاسو ما نه د16
 تاسو زما په نوم له پالرې چهڅ هرې شي: دا چې پاتوهی ستاسو مې ، او دا چئړ راووهیاو م

.يړ تاسو ته درکیې ، هغه به ئړ وغواخهڅ

.ئړ وکنهی بل سره موی تاسو ې زه تاسو ته امر کوم چانیدا ش17

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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32 ، 31 ، 24 ، 23 ، 16-13 ، 3-1: 4 انویافس.9

 اوسئړ تاسو د هغه مسلک وې ، تاسو ته خواست کوم چمی بنده تنڅښ امله ، زه د ېله همد1
 ،يیږ کلی تاسو ته وې چېریچ

 بل زغمئوی ې کنهی سره ، د زغم سره ، په مۍ او نرمواليټیټ ولټد 2

.هڅ ساتلو هوواليی د روح د ې په بند کېد سول3

 ته ، ديړ سړ بشپوی راشو ، ې کې په پوهی د زوی ، او د خدامانی د اولټ ږ موېتر هغه چ13
 قد اندازه ته:ایتړ د بشپحیمس

 هر باد سرهېدی شو ، او د عقندړوځ ېری ، او هرچوی به وروسته نور ماشومان نه ږ موېدا چ14
ې د غولولو په انتظار کی دوهګ توې چلولو سره روان شو ، په دایارتښی خوب ، او هووړد س

پروت دي

 سرې ، کوم چيړ وده وکې کانوی شولوټ په ې ، ممکن په هغه کلی وقتی د حقې کنهی په مرګم15
:حی مسی ، حتید

کټی او د هغه په واسطه کومپی شویاځویvv سره ولډ بدن په مناسب ولټ ې چخهڅله کوم چا 16
 ، د بدنې د مؤثره کار کولو له مخې په اندازه کې برخې عرضه کوي ، د هرګډ هر ې چیشو

 ته وده ورکوي.انځ ې کنهیوده په م

 نوي شئ؛ېاو د خپل ذهن په روح ک23

ې تقدس کنيیتیښ وروسته په صداقت او ری د خداې واچوئ ، کوم چړی سی تاسو نوېاو دا چ24
.ی شوتهځنیرام

 سره لهوی بدولوټ ، د ې خبرهړ ، او ناوېغی ، قهر ، او قهر ، او چیخوالی ترولټ ئړاجازه راک31
 شي:ېتاسو لر

حی د مسی خداې چهګنڅ ، لکه ئړ وکنهښ بل ته بخوی ، هړ نازهړ بل سره مهربانه اوسئ ، زویاو 32
 دي.ليښلپارهv تاسو بخ

ای او روغتنسیسا

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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1.502 :29-5

 نهژندنوی پی کول د معنوي افکارو او د دوتهځنی مخلوق شتون لري. دا راموی خالقv او وی ېوازی
.يیږ منل شوي او د تل لپاره منعکس کې په المحدود ذهن کې عبارت دي ، کوم چخهڅ دویافشا ک
 زامن اوی نظرونه د خداړ لوولوټ دي ، او ترې تر المحدود پورخهڅ له المحدود اتیدا نظر

 دي.ېانګلور

24( -ړیس )21: 2.515

ی خداې چهڅ هغه ولټ. ېانګ زامن او لوری ، - د خدای نوم دۍ نظرونو لپاره د کورنولوټانسان د 
 منعکس کوي.واکځ او ۍکیورکوي هغه د هغه سره سم حرکت کوي ، د ن

3.31 :4-11

 تvvه خپvvل پالر مvvهچای هې کمکهځ: "پvvه لیvv نلvvري. هغvvه وواوړ تvvیڅ هښې د غوې ومنلvvه چیسvvیع
: "زمvا مvورتلښv هغvه وپوایv بلځvvوی." ی دې پvه اسvمان کې ، چی دویv ستاسو پالر ې چکهځ: استیوا
vvا وره وکڅvده ، او زم vvه ې چی معنې دي ،" پدوکڅvدا هغ vvوي.ې دي چوکڅvه د پالر اراده کvد هغ 
ینیvvوازی د ی ووهي. هغه روح ، خvvداګ ته زنيړ کوم سې د پالر په نوم دې نلرو چډکاریر یڅ هږمو

.هګ د پالر په توولوټ امله د ې ، او له همدژاندهی پهګخالق په تو

4.26 :10-14

" " "زه او زمامی او ژوند قتی: "زه الره ، حقړ کقی تطبې کاناتوی په خپلو بیسی عې روح و چحیمس
 متحرکیې هغه ې چی و ، هغه خداعتی طبی ، د هغه الهی خدایسی عيړ د سای ، حی." دا مسویپالر 

.ړیک

5.525 :7-16

 ،هښځانسان ،  ، ې ککسونی مساوات دي. په سېنځی اصطالح يړس د ې په مختلف ژبو کېالند
 ، به؛ په عبرانيی احساس عکس دینړ ، - لوميیږ راپورته کې چهڅهغه  ، ې کلشی په و؛وکڅهر

 ده: -خهڅ کډینیسلی له آهړ ژباې الندذهن. ، ې ککډینیسلی په آ؛ی ، عکس ، ورته والېک

 انسان د هغهی ، او خداوړ کتهځنی رامرڅی په ږ انسان د خپل ذهن او زموې چئځ ، رالی وویاو خدا
 اونهی ناریې ، او هغه ړ ذهن هغه ته شکل ورکی د خداې چې وروسته لدړ کړله ذهن وروسته جو

.هړ کنهښځی

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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 )ته ،(17-27: 6.524

 مvادي سvازمان دهګنڅ ای و. بړی کړ انسان جوهړ دوانهښځی او نهی سره ، ذهن نارې واحد قوماندوید 
ی اعالن کvوونکقتی شي ، او خطvا د حقیدی کلهی عقلمند د ذهن وسری غهګنڅ شي؟ یدیانسان اساس ک

 د هغvvهدا ایvv. ای منعکس شوې مخلوق کولټ د هغه په ی ، الهم خدای شي؟ ماده د روح انعکاس ندیدیک
 دروغهړ پvvه ای دا د انسvvان او خvvداایvv دي ، ایتیښvv دا رایvv واقعي؟ اری غای ایتیښ اضافه ده رې کقیپه تخل

دي؟

 دروغ وي ،دی بادا

7.91 :4-17

 ،ی خدارډی خهڅ وی ذهن شتون لري ، له رډی خهڅ وی له ې چديیږ پربی انسانان دا فرې چهګنڅلکه 
 مادي عنصر شامل نهیڅ هې مثال کې به پدړی شي ، او دا ابدي سندګرڅ به ړی سوی رڅی په ید خدا

.يړک

ی ، د انسان روحاني او الهيیږ ،ل کګ دلی ژوند اساس د وجود ناسم پوهکيیوری ، د تهګ مادي په تود
ړ د نوي زوی ماشوم و ،"-حتی کوچنېv چېری ته الر هواروي "چې کوي او دلیاصول د انسان فکر پ

ولهټ هګ توې. پدی شامل دې ژوند پکې چهڅ ته مفکوره ، د وجود معنوي احساس ته او هغه ونیږز
.يړ کبی به تعقارهی تۍ بدله شي ، د غلطې کټ د را په چوکاې د هغې له مخقتی به د حقمکهځ

.يړ خالص کخهڅ ۍ او غالمتی شوي مادودلیښ اانهځ له انځ دی انسان فکر باد

.(2 )ته 23-28 ، 3-10: 8.399

 المvvلۍ که مvvادي بvvدن د نvvاروغرګ کوي متهځنی رامۍ ناروغبی موادو ترکېنځی د ې چاستیتاسو وا
یې کvvوي او اداره زیاندړ د فvvاني ذهن درمvvل و؟ې المل شویې شي کومه ماده ی ماده درملنه کولایشي ، ا

 نvvهازګvv ې د معدیڅ سvاتي. هې حرکتونvvو لvvه الروګړانځvv پالن کvوي او بvدن د نیکوي. د فاني ذهن تمر
 ذهن.وندړ ، عرفي مرهی شي ، د وژونکي فکر عمل سربی کار کولبی ، نه سراو او نه ترکيیږولټرا

يړ کتهځنی مادي باورونه رامخهڅ ې له هغې فاني ذهن شتون نلري چیڅ کول ، هې خبرولډ نسيی ساپه
کهځ ، ی د موادو غلط احسvvاس دېوازی. دا ی ذهن وجود نه دی. دا غلط نوم شوی پسرلخهڅ بی، له فر

ې پدي دایvv واقعې چهڅvv هغvvه ولټvv وژونکي نظvvر نلvvري. یڅ ، هی ذهن ، خداوی نده. ارهښی مسله هوېچ
 شامل دي.ې معمولي ذهن کریغ

9.205 :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.
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ی کولvvو الهنهی مرڅی پvvه انځvv سvvره د يډاونvvګ د ږ ذهن شvvتون لvvري ، زمووی ې پوه شو چږ موېکله چ
 پvvه لvvور دی خداوی ذهن ، وی باور د ې حاکم ذهنونو کیرډی په ې چې حال کې پداس؛یقانون خالص شو

 خvvودې چېری تvvه الر هvvواروي چvvنلونوی ، او د انسان فکر بvvرعکس چسيیانسان نورمال حرکت مخه ن
غرضي واکمني کوي.

 ته(یې نظرحی )د مس16-21: 10.112

تیvv المحدودې ، او د ديځ المحدود نظر راې اصول او د دوی خهڅ له المحدود ې کنسی ساسويیپه ع
 "پرون او ننرڅی ورکونکي په ی د لوې ، کوم چيځ مظاهر رای او د دونیسره روحاني مقررات ، قوان

 مفکوره ده ...حی اصول او د مسی الهې لپارهv د معالجې او د تل لپاره دي؛ " د دځور

11.226 :25-29

 لهېدی د خپلو عقی د دوې لرم چلهی ، زه هارګناهګ ، ارهښی ، ناروغه ، هواندهړ ، انګیونګالمده ، 
 ساتي. درڅی د پخوا په ځ نن ورې وژغورم ، کوم چخهڅ مونوټسیvv سميی او د فرعونانو تعلۍغالم
ې… کۍ ماشومان په غالملییاسرا

12.228 :11-19

 ، د مvvادييځ تvvه ننوراثی مvvۍ انسvvان د آزادې تvvه ورسvvي کلvvه چید انسان غالمي مشروع نه ده. دا به پا
 پvvه نvvوم خپلvvهی خvvدای د لوځ وروهیvv. انسانان بvvه ۍ واکمنی خدای شولړ د هغه لخوا ورکېحواسو باند

 اوسvvنيی. د دويړ کvvرولټ خپvvل بدنونvvه کنvvې پوهه له الرنسی سای د الهی به دوای. بيړآزادي اعالن ک
هګvv په توتی واقعری او د مادي غژنيی وپهګ په توتی د معنوي واقعيږ به همغی ، دوودلیښباورونو پر
.يړمخالفت وک

13.227 :14-26

. غالمي دوړ وککلټ ظلمونو عذاب اولوټ د ی نشو کولږ سره ، موولوی نېد انسان د حقونو په پام ک
دی بانهی نارولټ وم." یvدلیږی ، "زه آزاد زلی. پاول ووړی انسان آزاد کی. خدایانسان مشروع دولت ند

 شر اورګ ، موي آزادقتی او حقنهی روح شتون لري ، هلته ازادي ده." متنڅښ د ې چېریآزاد وي. "چ
.يیږ المل کدویخطا د بند

 لهګ او مرناهګ ، ۍ! د ناروغئړ وکرويی: "زماv پيړ او ژاويړ لواری معۍ د آزادنسی ساسچنیکر
 د ماشومانو عالي ازادي" ومنئ اوی اتباع ، د "د خداړۍ. د نهړ کهښ الره په نیسیبنده خالص شئ!" ع

.ی حق دیآزاد اوسئ! دا ستاسو اله

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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ورځنۍ دندې

د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

v"!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

پvvه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غvvړو انګvvیزې یvvا عمvvل تvvه اړ باسvvي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پvvوه د میvvنې خvvوږې اسvvانتیاوې

د دې کلیسا غړي بایvvد هvvره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.
ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخهv خالص شي ، د وړانvvدوینې کولvvو ، قضvvاوت کولvvو ،

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

برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

دا بvvه د دې کلیسvvا هvvر غvvړی وظیفvvه ولvvري چې هvvره ورځ د تvvیري کvvونکي ذهvvني وړانvvدیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او نvvه هم د خvvدای ، خپvvل مشvvر او انسvvان تvvه د هغvvه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمهv 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.
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_____________________

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.


