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2022، 24 یکشنبه ، نومبر

مننه —  موضوع

14: 50زبور  طالیی متن:

."ئړ ته ادا کړ لوړ او خپل نذرونه لوئ،ړ شکر ادا کی"د خدا

15، 11-8: 9 کورنتیانو 2  ځواب ویلو لوستل:

او خدای د دې وړتیا لري چې ټول فضل ستاسو په لور پراخه کړي دا چې تاسو ، تل په ټولو8
شیانو کې پوره وړتیا ولرئ ، ممکن هر ښه کار ته وده ورکړئ:

لکه څنګه چې لیکل شوي ، هغه بهر خپور شوی هغه غریبانو ته ورکړی دی: د هغه صداقت د9
تل لپاره پاتې دی.

اوس هغه څوک چې کروندګر ته تخم ورکوي ستاسو د خواړو لپاره دواړه ډوډۍ وزیر کوي ، او10
ستاسو تخم کښت شوی ضرب کوي ، او ستاسو د صداقت میوې ډیروي؛

په هر شي کې د هر ډول فضل لپاره بډایه کیدل ، کوم چې زموږ له الرې د خدای څخه مننه کولو11
المل کیږي.

د هغه نه منلو وړ ډالۍ لپاره د خدای څخه مننه.15

د درس خطبه

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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انجیل

4-1: 100زبور .1

 ُملکونو.ولوټ اے ئ،ړ وکږ غۍد مالِک ُخدائ د پاره د خوشحال1

 سره د هغه حضور ته راشئ.لوی وې: د سندرئړ عبادت وکتنڅښ سره د ښۍپه خو2

.وی پخپله نه ږ موو،ی يړ کړ جویې ږ موې چی: دا هغه دی دی هغه خداتنڅښ ېتاسو پوه شئ چ3
.وی پسونه یاڅړځ د هغه خلک او د هغه د ږمو

 سره: د هغه مننهېنی او د هغه دربارونو ته د ستائ،ځ د شکر سره ننوېد هغه په دروازو ک4
.ئړ او د هغه نوم برکت ورکئړوک

4، 1: 25 اهیسعی.2

کهځ م؛ړ وکنهی زه به ستا د نوم ستام،ړ کړ. زه به تا لوې زما ُخدائ پاک یۀاے مالِکه ُخدایه، ت1
 ده.ایتیښ او رۍ مشورو وفاداروی دي. ستا د پخوانيړ عجیب کارونه کرډې تا ېچ

خهڅ ، د طوفان واکځ د محتاجو لپاره ې کرګم ، د هغه په واکځ وزلو لپاره ې ته د بې چکهځ4
 د طوفان پهېاندړ په ووالی د وحشتناکو چاودنه د دې ، کله چیې وريی سخهڅ ېپناه ، د تودوخ

 وي.رڅی

7-1: 4 پادشاهان 3.2
نو هلته د نبع د زامنو یوې ښځې الیشع ته نارې کړې: ستا نوکر زما د خاوند مړ شوی دی او1

تاسو پوهیږئ چې ستا خادم د څښتن څخه وېرېده. غالمان کیدل

الیشع هغې ته وویل: زه ستا سره څه وکړم؟ راته ووایه چې په کور کې څه لرې؟ هغې ځواب2
ورکړ: ستا وینځې په کور کې هیڅ شی نه لري ، پرته له یو غوړ تېلو.

بیا هغ؛ ووئیل ، الړ شه ، له خپلو ټولو ګاونډیانو نه ُکوه خالي ځالې واخله. یو څو نه پور.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.
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کله چې تاسو دننه راشئ ، نو دروازه به په خپلو ځانونو او خپلو زامنو باندې وتړئ او په هغه4
ټولو لوښو کې به وغورزئ او هغه څه چې ډکې دي پرېږدئ.

نو هغه د هغې څخه الړه او دروازه یې د هغې او زامنو په مخ وتړله ، چې هغه دې برتنۍ5
راوړې وې. هغه راووته

کله چې هغه ډکې ډکې شوې نو هغې خپل زوی ته وویل: ماته الړئ. هغ ته ووئیل ، نور هیڅ6
وړۍ نشته. او غوړ پاتې شو.

بیا هغې راغله او د خدای سړي ته یې وویل. هغه ځواب ورکړ: الړ شه ، تیلو وپلوره او خپل7
کړه او ته او خپل بچیان پاتې اوسه. پور ادا

 )ته؛(3-1: 55 اهیسعی.4

 نلري. راشئ، واخلئ اوېسی پې چوکڅ اوبو ته راشئ، او هغه ،ی دږی تې چوکڅهو، هر1
 واخلئ.ېدی شراب او شمتهی قې او بسویوخورئ. هو، راشئ، پرته له پ

 نهې لپاره چهڅ نه ده؟ او ستا کار د هغه ډۍوډ ې مصرف کوئ چېسی لپاره پهڅ تاسو د هغه ېول2
 وي، او خپل روح پههښ ې وخورئ چهڅ او هغه سئی ونږپوره کوي؟ ما ته په دقت سره غو

.ئړ خوشحاله کې کوړغو

 وي.ی او ما ته راشه: واورئ او ستاسو روح به ژوندهړ ککتهښ راونهږخپل غو3

(لیوو  )ته7: 4 یمت.5

ل…ی وویسیع7

(1  )ته34-32 )واخله( 25: 6 یمت.6

. 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

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

سبا به د سبا لپاره فکر مه کوئ ، ځکه سبا د ځان لپاره کار کوي. 34

32: 12لوقا .7

.يړ تاسو ته سلطنت درکې ده چيښ خوهښ دا ستاسو د پالر ې چکهځ ې رمړې وه،ېږرېمه و32

17 , 15 , 2 , 1 : 3 انیکولس.8

ېری پورته دي ، چې شئ چې کهټ په لانوی ، د هغه شاستی سره راپورته شوي حیکه تاسو د مس1
.ی الس ته ناست ديښ ی د خداحی مسېچ

.انوی په شېمکځ نه د اکئ،ټ وې باندانوی په پورته شنهیخپله م2

 بدنوی تاسو هم په ې واکمن شي، کوم چې کونوړ سوله ستاسو په زی د خداې چئړاو اجازه راک15
 اوسئ.ی شئ. او تاسو منندوی بللېک

 په نوم کوئ ، د هغه په یسی د مالک عولټ کوئ ، دا ې عمل کای تاسو په کالم ې چهڅاو هر 17
.ئړ او پالر مننه وکیواسطه د خدا

ای او روغتنسیسا

1.494 :10-24

یسی عې چئړ تصور وکې نده چهښ. دا يړ پوره کایتړ او تل به د انسان هره اې تل پوره شونهی میاله
کهځ ، یودلښ واکځ ی لپاره د شفا ورکولو الهې مودې محدودېوی د ای ری شوي شماکلټ وی د ېوازی

 چمتو کوي.هښ ولټ نهی می ، الهې او په هر ساعت کتی انسانولټ ېچ

ایتړ د روح نامحدوده وهګ او همدارنی نشتوالایتړ د بدني وسيی معجزه نه ده. عېنی فضل معجزه د مد
ی او په الهتيښ وتخهڅ ېدی له خپل عقې د غلط انساني احساس سره مرسته کوي چهګ توې ، پدودلهښو

 لپاره کارولو د سموی د بدني احساس د غلطوونه،ښ الرهګ په سمه تول،ی. دلويټ لتوبی خوندې کنسیسا
 د خوب خوب تجربهې چهګنڅ لکه ی )حتکاريښ نيیتیښ به رګ او مرۍ ناروغناه،ګ رګکوي؛ م

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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تی واقعدونکيی وجود له نه ماتنسيی د سانسی ساګۍ د انسان د ابدي هماهنې( تر هغه چکاريښ ایتیښر
.يړ برم مات کیسره د دو

2.530 :5-12

 په امر، د انسان دی د خدامکه،ځ اصول. ی د الهي،یږ لخوا ساتل کی انسان د خدا،ې کنسی سایپه اله
 فکر مهیڅ ، "د خپل ژوند لپاره هلی وولځوی یسی سره ، عدلوی پوهې. په ديړ راوهړ لپاره خواېکارون

 درګ فکر نه کوي ، مهړ په اازاتوی" - د خپل خالق د امتئڅښ وهڅ ای وخورئ ، هڅ تاسو به ېکوئ چ
انویلی هغه د لې چهګنڅ ورکول لکه ې ورکول او جامهړ. انسان ته خواژنيی پالر او مور پولوټ ، د یخدا

کوي.

3.3 :22-16

وړ پورته کهګټ خهڅ د هغه نعمتونو ږ به موای لپاره مننه کوو؟ بهښ د ترالسه شوي ای واقعږ موایا
انی له لفظي بې به د نورو ترالسه کولو لپاره مناسب وي. مننه د مننهګ توې لرو، او پدیې ږ موېچ
.ندويګرڅ مننه رهډی په پرتله نای ده. عمل د ورهډی خهڅ

 شکر ادای نعمتونو لپاره د خداولوټ هم د ای او بو،ی ناشکره خهڅ ېنی او مقتی د ژوند، حقږ موکه
ې حالت کې سخته غندنه کوي. په داسهړ په انوی مالک د منافقږ او زمووی رحمه ې بږکوو، مو

ې چې حال کې. پداسئړ کادی او خپل نعمتونه دئېږ کېوتګ وډ په شونې قبوله دعا دا ده چۍنیوازی
.وړ کهټ وزلو ژوندونو ناشکري پې د بی نشو کولږ مو،ی دې لرخهڅ ېنی او مقتی حقی د الههړز

 دعاېتنښ غوکونکيښ راهړ لپاره د زې د ودې لرو په فضل کایتړ خورا ورته اږ موې چهڅهغه 
 شوي. د خپل مالک د حکمونو ساتل او دندګرڅ ې کارونو کوښ او ېنی ، مۍده ، په صبر ، عاجز

ې د مننږ کارونو لپاره زموولوټ او د هغه ی مناسب پور دږ کول، هغه ته زموبیهغه مثال تعق
 مننه کولو لپاره کافي ندي،ې له کومهړ او د زۍ. ظاهري عبادت د وفاداری ثبوت دړ وینیوازی

 لرئ، زما حکمونه وساتئ."نهی دي: "که تاسو زما سره مليی هغه وې چکهځ

ې شوېندګرڅ ې په هغه نعمتونو کېزګی انې لپاره عادي مبارزه دوامداره دعا ده. د ددوی کهښ تل د
ېنی د مږ ونه منل شي ، زمویې الفاظو دلوی که په اوری حتې ، - هغه نعمتونه چيړ راوی دوېچ

 کوي.قی تصدایتړ ودوی کستونکيیبرخه اخ

،(2  )ته17( - ی )خدا15، 10-12: 4.13

 پالر،ږ او زموو؛ړ وغوایې ږ موې لپاره کار کوو چهڅ د هغه ږ صادق وي، موېتنښ غوږکه زمو
ې مخکژنيی پایتړ اږ زموی. ... خدايړ اجر ورکهګ توکارهښ ته به په ږ مووري،ګ ې کهټ په پې چوکڅ

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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 سرهۍ په صادقانه او خاموشه او عاجزږ. که مووی وواهړ په اې د دريګ ملږ زموای هغه ږ موې چېلد
.يړ برکت ورکیې به ی وساتو، خداېلیه

5.12 :31-4

 په وختبتی د "مصخهڅ ی ممکن د خداولټ ذهني دي، ونهځ لمونې چېری چ،ې کنسی سایپه اله
 طرفه اوې بې په خپل تطابق او نعمتونو کنهی. ميړ پورته کهګټ هګ" په توې د موجوده مرستېک
 اوبو ته راشئ."،ی دږی تې چوکڅ "هو، هر ي،ړ ژاې دي چکيڅاڅ ې ده. دا هغه خالصوالهړین

6.571 :15-21

 به پهی او خداژنئ،ی وپانځ. خپل ئړ غالبه کی سره بدۍکی په ن،ې کطوی شراولډپه هر وخت او هر 
 شوي، انساني نفرتلښ پوې په جامو کېنی. د ميړ لپاره حکمت او فرصت چمتو کای د برېشر باند

.يړ متحد کګټې ېولټ ې کی خداوی به په ټنیمی ستی انسانړ. د لویدلیتاسو ته نشي رس

7.206 :15-18

ولوټ ته برکت ورکوي وی ې چهڅ هر هغه ې چوروګ ږ مو،ې ککهړی انسيی په ساید انسان سره د خدا
 - روح، مسله نه، د اکماالتو،یودلښ او کبانو سره ډۍوډ د یسی عې چهګنڅته برکت ورکوي، لکه 

 ده.نهیسرچ

8.518 :15-23

ای شان اصول لري، وی ولټ مرسته کوي، ې کۍ ورورولهی لووهی وزلو سره په ې د بهیاډ بېپه روح ک
ې کری او د بل په خيړ پوره کیې او هغه نيی ووایتړ د خپل ورور اې چړی هغه سیپالر؛ او بختور د

 پهې ورکوي، کوم چکمرغيی او نتی ابدواک،ځ ته ې روحاني مفکورهږ تر لږ لنهی. مويټ لانځخپل 
ېندونګرڅ متنوع ولټ ی. د خدايیږلځ ې له الرټۍ د غولګ ې چهګنڅ لکه يیږ کانهښ روې کولوټ

.نهی او مقتی منعکس کوي - المحدود ژوند، حقتی تقدس، ابدا،یروغت

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 7 2022، 24یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
موضوع – مننه

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.


