
مخ 1 2022، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیموضوع – لرغون

 

2022، 27 یکشنبه ، نومبر

 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیلرغون —  موضوع

15: 29 اهیسعی طالیی متن:

ارهی کارونه په تی دي، او د دوې کهټ په لولوټ پې مشورې د خپلخهڅ تنڅښ د ې"افسوس په هغو کسانو چ
"ژني؟ی پږ مووکڅ او ني؟ی وږ مووکڅ وایي، ی دي، او دوېک

15، 13-8: 30 اهیسعی  ځواب ویلو لوستل:

 دا د تلوڅ ترئ،ړ کادی یې ې او په کتاب ککئ،ی ولې کزی په مېاندړ په وی شه، دا د دوړاوس ال8
او تل لپاره راشي:

 قانون نه اوري:تنڅښ د ې دا سرکشه خلک دي، دروغجن ماشومان، ماشومان چېچ9

ې ته نرمږ مه کوه، موې خبرې ته سمږ ته، موغمبرانوی او پورئ؛ګ لیدونکو ته وایي، مه ېچ10
:هړ وکنهیاندوړ وبونوی کوه، د فرېخبر

 بندېاندړ په وږ زموی مقدس خدالویی ، د اسرائځرګ وخهڅ ې ، له الرئړ کې لرېتاسو له الر11
.ئړک

 کوئ، او پهی سپکاوې کلمې تاسو د دې چکهځ ي،ی فرماې داسی مقدس خدالویی د اسراکهځنو 12
:استی ې پاتې باندې باور لرئ، او په دۍظلم او بدمرغ

.يیږ ماتاپهڅ ناې ، چېدلیسړ پې کوالی دړ لووی وي ، په رڅی په دوی به تاسو ته د ماتناهګنو دا 13

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 2022، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیموضوع – لرغون

 او آرامدوی راستنرتهی د بنى اِسرائیلو مقدس دى. په بې فرمائى، چې مالِک ُخدائ داسې چکهځ15
 وي.واکځ به ستاسو ې او اعتماد کۍ به تاسو وژغورل شئ؛ په خاموشېکولو ک

د درس خطبه

انجیل

30: 21امثال .1

 مشوره شته.ۀد مالِک ُخدائ ِخالف نه ِحکمت، نه پوهه او ن30

19 :1 سی کورنت2.1

 پوهه بهارانوښی او د هووسم،ی هځ له منایارتښی هوارانوښی زه به د هو،ی دی شوکلی لې چکهځ1
.وسمی هځله من

 )ته(1:1 اهینحم.3
.ې خبراهی نحمی د زواید حکل1

10(، ی )او د8، 5-1: 2 اهینحم.4

 شراب د هغه په ې وشول چې داسې کاشتی په مسانی په شلم کال د نۍد ارتخششتا د پاچاه1
 غمجنې. اوس زه پخوا د هغه په شتون کړ ورکیې او پاچا ته ستلی و، او ما شراب واخېاندړو

نه وم.

هڅ له غمه بل هړ دا د ز؟یې ته ناروغ نه ې چې ول،ی ستا مخ غمجن دې: وللینو پادشاه ماته وو2
دمیارډ رډی زه اینه دي. ب

 زما د پلرونو د قبرونوار،ښ ې وي: کله چی د تل لپاره ژوندې: پادشاه دلی وویېاو پادشاه ته 3
 غمجن نه وي؟ې نو زما مخ ولي،ځ سوې په اور کې دروازې او د هغی شوړجای و،یاځ

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 2022، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیموضوع – لرغون

.هړ ته دعا وکی نو ما د جنت خدا؟ې کوتنهښ لپاره غوهڅ: ته د لی پاچا ماته ووایب4

ې ستاسو په نظر کارګ وي او که ستاسو خدمتهښ دا د پاچا خوېری که چل،یاو ما پاچا ته وو5
ړ جویې زه ې چمېږ ته ولارښ ته، زما د پلرونو د قبرونو ارښ هوداهی وي، نو ته به زه د ښخو

.مړک

 الس سره سم.يښ د ی زما د خداه،ړاو پادشاه ماته راک8

وی ې غمجن شول چرډی ی نو دودل،ې دا واوراهی سنبلط هوروني او د عمون نوکر طوبېکله چ10
 وي.ې کهټ په لېنی د هوسالوی اسرائی د بنې و چی راغلړیس

17، 9-6: 4 اهینحم.5

 خلکو د کارې چکهځ و: ی شویاځوی سره يیمای نې د هغوالی دولټ او ؛ړ کړ جووالې دږنو مو6
کولو ذهن درلود.

والونهی دروشلمی د ې چدلې دا واورانوی او اشدودانوی عربانو، عموناه،ی سنبلط، طوبېخو کله چ7
 په قهر شول.رډی ی شوي، نو دولی پولی مخه نونوړ شوي او د سرغړجو

ې او د هغيړ وکګ راشي او د یروشلم خالف جنې چهړ کهړ منصوبه جوهګډ په ولټاو هغوئ 8
مخه ونیسي.

.دهی ودرېاندړ په وی مو د هغوځ او شپه او ورهړ ته دعا وکی خپل خداږ هم موېسره له د9

ې د هغو کسانو سره چي،ړ بارونه وې چوکڅ ودانول، او هغه ې باندوالې په دېهغوئ چ17
یې ې په کار بوخت وو، او په بل الس کې په خپلو السونو کوی شوي، هر کتهښ ته راېمکځ

.ېولی نېوسل

16، 15، 12-10، 8(، هځ )را7، 6-2(، 1  )ته1: 6 اهینحم.6

ې چدليی اورمنانوښ دې پاتږ زمواو  عرب،شمګ او اه،ی سنبلط او طوبې وشول، کله چېاوس داس1
؛ې نه وه پاتونهړ سرغیڅ هې کې په دې دا چاو ،ی دړی کړ جووالیما د

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 2022، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
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.نوښې سره کښې په یو کلي کښې راشئ د اونو په میدان کې وو چليېږ ما ته رالشمګسنبلط او 2
.يړ ما سره بد چلند وکې فکر کاوه چی دورګم

ې نه شم کولى چې زه یو لوئ کار کوم چې وئیل چې او ولېږ ورولغمبرانېاو ما هغوئ ته پ3
 شم؟کتهښ او تاسو ته رادمېږ دا کار پرې شم، نو ولکتهښرا

.ړ ورکوابځ. او ما ورته لیږ ما ته وللهځ لورڅ وروسته ولډ ې له دی هم دوایب 4

 و.ې په الس کې یو خالص خط یې چهېږ لپاره ما ته راوللځ مځ خپل نوکر سنبلط د پنېبیا ی5

 ته اوې وایي، چشموګ او ،ی راپور شوځ شوي وو، دا د قومونو تر منکلی لې چېپه کوم ک6
ی کلمو سره سم د دوې د دئ،ړ کړ جووالی تاسو دې لپاره چې د بغاوت فکر کوي: د دانیهودی

پاچا شئ.

.وړ مشوره وکهګډنو اوس راشئ او په 7

،یې ته واې چهګنڅ نه دي ترسره شوي لکه انی شې داسیڅ: هلی ویې او ولیږ ما هغه ته ولایب 8
.کويډ خهڅ هړ ته هغه د خپل زرګم

 ووئیل،ۀ بند و. هغې چی زولی د مهتاب،ی زواهی د دالې کور ته راغلم چاهیوروسته زه د سمع10
کهځ و،ړ وتې او د معبد دروازنوښې سره کښې په معبد ک،ښې د ُخدائ پاک په کور کې چئځرا
 تا ووژني.ې راشي چی به دوې هغوئ به تا ووژنى. هو، په شپه کېچ

 د خپل ژوندم،ی ې چهګنڅ زه لکه ې شته چوکڅ او هلته تي؟ښ وتدی باړی سې داسای ال،یاو ما وو11
.مځ شي؟ زه به دننه نه ړد ژغورلو لپاره معبد ته ال

نهیاندوړ دا وېاندړ هغه زما په وې دا چرګ. میلیږ لی هغه نه دی خداې چدهی ما پوهورم،ګاو، 12
 و.یمارلګ او سنبلط هغه په کار اهی طوبې چکهځ: هړوک

.دی ته ورسی پاې کوځ وروسوځ په پنځ ورمهځ په شلمه او پنېاشتی د ملولی د اوالینو د 15

 پهږ زموې قومونه چولټ او دل،ې دا واورمنانوښ دولوټ ږ کله زموې شول، چېښ پېاو داس 16
ې چدلی پوهی دوې چکهځ شول: ټیټ رډی وګ په خپلو ستری دودل،ی ولانی وو، دا شېشاوخوا ک

 و.ی لخوا شوی د خداږدا کار 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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1: 4 یوحنا 7.1

کهځ دي: خهڅ ی د خدای دوای اې چئڅیړ روحونه ورګمحبوبانو، په هر روح باور مه کوئ، م1
 ته تللي دي.ړۍ نغمبرانی دروغجن پیرډی ېچ

40-37: 12لوقا .8

ې چمی واایتښ وي؛ زه تاسو ته ررڅی هغه په ې مالک به راشي کله چېبختور دي هغه نوکران چ37
 خدمت بهی او بهر به راشي او د دوني،ښی لپاره کښې به د غوی او دويړ وتانځهغه به خپل 

.يړوک

 ورته ومومي ، نوی راشي او دوې ساعت کمی په درای راشي ، ېاو که هغه په دوهم ساعت ک38
 بختور دي.ارانګهغه خدمت

ې نو هغه به یي،ځ وخت راهڅ غل به ې که د کور خاوند خبر وى، چې پوه شئ، چېاو په د39
.ىړ نه و کېکتلى واى، او د کور د ورانولو به ی

 تاسو فکر هم نهې کله چيځ راې ساعت کوی په ی د انسان زوې چکهځنو تاسو هم چمتو اوسئ: 40
کوئ.

13-10: 6 انویافس.9

په نهایت کې ، زما ورو ، په رب کې قوی اوسئ ، او د هغه د ځواک په اندازه.10

د خدای ټوله زغره ولرئ ، ترڅو تاسو وکولی شئ د شیطانانو دروغو په مقابل کې ودریږئ.11

ځکه چې موږ د غوښې او وینې په مقابل کې نه مبارزه کوو ، مګر د سلطنتونو ، قدرتونو ، د دې12
تیاره واکمنانو په وړاندې ، په لوړو ځایونو کې د روحاني بدکارۍ په وړاندې مبارزه کوو.

په دې خاطر تاسو ته د خدای ټوله زغره واخلئ چې تاسو به وکولی شئ په بدې ورځې کې13
مقاومت وکړئ ، او ټول کار مو وکړل چې والړ شئ.

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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1.442 :30-32

 تاسو ته د خوب پهی نشي کولی ذهني خرابې قانون ولرئ چوی لپاره انځ پوهانو، د نسی سایسویع
 وي.یښ وې کله چای ورسوي انی زېوخت ک

بل مخ 1-7: 2.100

 شو.وتهګ د میسمر لخوا په ې په جرمني کېکال ک1775 په لځ ړی لومسیزمی مقناطوانيی حا یمیسمیرزم
ی ژوندوی د نایو د هغه په ې کوم چ،یلګڼ واکځ هغه دا تش په نامه نا،ی په وایډیکلوپی د ساکاید امر

 پهزونهیاندړ شي. د هغه ویدی کلګڼ لهی د کمولو وسۍموجود لخوا د بل ژوندي موجوداتو لخوا د ناروغ
 وو:ولډ ېالند

ې بدنونه د دواناتوی متقابل نفوذ شتون لري. د حوی ځ ترمنانوی او متحرک شېمکځ"د آسماني بدنونو، 
 خپروي."ې د اعصابو موادو له الرانځ نفوذ ته حساس دي، خپل ټاجن

 اويڅیړ وهی نظرسمری د مې چړ ته امر وکيځ د طب پوهنسی حکومت د پارې د فرانس،ې ک1784 په
شنرانوی له کموی نی فرانکلنیامی شو، او بناکلټ وونیسی کموی ې حکم الندې. د ديړ راپور ورکیې هړپه ا

:ړی راپور ورکولډ ې حکومت ته په الندونیسی و. دغه کمخهڅ

 دې چوی دليی ته رسېلی پاې دهګ په متفقه توږ موه،ړ په اتی د شتون او افادزمیسی د مقناطواناتوی"د ح
سیزمی د مقناطې چېزی اغیخوالی ثبوت شتون نلري؛ هغه تاوتریڅ د شتون هعی ماسيی د مقناطواناتویح

 شويتهځنی رامې او په حواس باندېونڅ هلی د تخای ته، ې. الس وهنيیږ کدلی لېپه عامه عمل ک
 پهلی ثبت شي ، او د تخدی باقتی بل حقوی ې کخی په تاروی د انسان د ذهن د غلطې ته؛ او دا چراتویتاث
 مهمه تجربه."وهی ې باندواکځ

3.101 :21-25

 دا دې ته قناعت ورکوي چې خپل نظرونه هغکوالی د لهړ کارونو په اسيی د مقناطواناتوید ح
ی دا کار کوي، او د دوې چې په هغو کسانو باندېزی اغې د هغې او دا چ،ی نه دټ اجنېدرملن
.يیږ المل کګ مرکيی مقاومت نه کوي، د اخالقي او فزې چنیمضام

4.102 :1-8

قي،ی حقې اداره کوي چهڅ هغه ولټ ی خداې چکهځ نه لري، ټ بنسنسيی سایڅ هتیسی مقناطواناتوید ح
وانی او دا باور حی اساس دېدی او نه انسان. د عقی او ابدي دي، او د هغه قدرت نه حیوان دي،ږهمغ

 نه عقل لري،ې چ،ی دی نفینیوازی زمټیپنوی های زم،یسمری مزم،یسی مقناطواناتوی د حې کنسی په سا،ید
.ی مفهوم دقيی حقری غوی دا د نامتو فاني ذهن ې چی معنې لري، او په دتی لري او نه واقعواکځنه 

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، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیموضوع – لرغون

5.103 :18-28

ای ،ۍ د غلطزمټیپنوی های سی مقناطویاروڅ د ،ی نومول شوې کنسی سانټیسی په کرې چهګنڅلکه 
هښ او بد او ی دې ذهن په ماده کې ده چدهی اصطالح ده. دا غلط عقګړېانځوژونکي ذهن لپاره 

ای ا نلري. داری معوی قتی د حقدهی. دا عقی دړیاوی پرډی او ینیتیښ ررڅی په هښ د ی دي. دا بدهړدوا
 ذهنې. د تل پاتيیږ ته رسی پاې کۍ په اخالقي احمقهڼ بهړ ناوزمټیپنوی بدمرغه ده. د هایناپوهه 

 در،څی په انوګ وقوفه پتنې د بې چي،ړ وهځ له منېسی د فاني ذهن کی انسان ساتي، او دوقیحقا
.يځرګ ې کوي او په خاورو کې سندرې وزریدو

6.451 :19-23

 د انسان ارادهې چيیږ پوه،یوونکښ پوه، د دماغ د شفاهي علومو هر صادق نسی سایسویهر ع
.يړ دفاع وکانځ د خهڅ د نفوذ ې د انسان د ارادوڅ ترژنيی دا پدی او هغه با،ی نه دنسی سایسویع

7.446 :24-16

. د انسانئړ شتون ثابت کیڅ هې شئ او د هغاليی برې باندې مقاومت کول، تاسو په دېاندړ په وۍد بد
ې ناروغان روغوي. د ارادې منعکس کوي چواکځ او اڼ روحاني ررت،ی بصی الهرګ نه، میسپکاو

ارلڅ ودیا رسوي. نو دا بانی ته زایتړ او د فکر بشپای کوي ، روغتتهځنی حالت رامکټیپنوی هوی نیتمر
. دسيی مخه ونای برۍ او د هر المل وروستۍ به د سوکاللښ ساتنه وشي. د ظلم پویې ېاندړشي او په و

 تابع کوي.ېستنی اخهګټ هړ ناوې وختونه تاسو د هغیرډی ناپوهي ېروتنې لپاره د تلوړ وهځله من

نسی ساسويی په عږ. موی دی سره مات شودویری په تتی قانون د انسان د شخصي حق د حاکمآسماني
 ، پرتهوړ وکهڅ کولو هری د تاثې د نورو په افکارو باندې اخالقي حق نلرو چیڅ واک نلرو او هیڅ هېک
 دنظرونه، غلط انساني ې چئړ نکری هدی تاسو باې کنی ورسوي. په ذهني تمرهګټ ته ی دا دوې چېلد
هګ په سمه توایتړ د اروګ ممکن تاسو د خپلو ملڅې کولو لپاره ناپوهه ههښ او د کر،ټ سره ېتنښ غوانځ

 وشي، ناروغ ته شفاتنهښ غوې د مرستې قضاوت کولو توان ونلري. نو قاعده دا ده، کله چای دوید پوه
 وژغورئ.انی قرباننوی او د رواني قاتلئ،ړورک

کارهښ انځ سره دویری بد به د وخت په توي؛ټ د تل لپاره خطا نه پراتی او غلط خی سپکاوناپوهي،
 لخوا دوام ومومي، پهقتی د حقهګ په ذهني توې رغونه عمل، کله چای بمټسی. د سيړ او سزا ورکيړک

.يځ پرمخ هګ توعيیطب

8.102 :16-2

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 8 2022، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیموضوع – لرغون

. ديځ مخ ته راېاویتګړانځ دونکيیری تې ورک دي، او د هغولونهډ معتدل تی د مقناطسواناتوید ح
 او نازکچليی پرډی دي، هر ساعت د جالونو اوبدل ټې پې کاروی د وژونکي فکر په تې چ،ېجرمونو لمب

 د هغهاو اچوي ې کۍ خوبې په بیې عمر ې دي چټې دومره پېقی طرۍ اوسنسی د مقناطواناتویدي. د ح
وی خهڅ ډرالی د بوستون هې. النديړ غوایې مجرم ې کوي چتهځنی رحمي رامې خورا بهړموضوع په ا

:یاستخراج د

 لپاره پور نه ورکوي. دا د استبداديای او پراختحاتوی ته د اسانه توضانځ ې ستونزه ده چوهی زمیری"مسم
 پرته لهي،ړ پورته کهګټ هړ د خپل مالک لخوا ناوې احتمال لري چرډی لري، او ی معننی تمررولټکن
."يړ لپاره کار وکېولنټ ای د فرد ې چېد

یسوی. عی داوړ پوی. د هغه تش په نامه استبداد خو د نه شتون ی نه دواکځ ی بدې پوه شي چدی باانسان
 اونهی مې کولنهټ امله په ې او له همدوی په کورنهګ او په عمده توي،ړ وهځنی د بد سلطنت له منسیسا

 ته وده ورکوي.لتیفض

9.98 :4-7 ،15-21

 ناروغانې ظهور چای بتیسوی، د عنيی وښې وختونو نې د دې په ذهني افق کغمبری پځېد نن ور
.يیږ به نه ورکول کهښ نیڅ، او بله هيړ وهځنیروغوي او خطا له م

 ذهن د شفاهيسويی پورته، د عخهڅ دوی له نرمېدی هاخوا، د عقې د کمزوري احاطدوی انساني عقاد
ېنی، ژوند او مقتی د حقحی د مسې کدوږ عمرونو په اوولوټ. دا د ی دنسی او عملي ساندګرڅ وی ودنهښ
ې پاتهیاځ ې به کولو لپارنی او تمردوی لپاره د پوهيړ د هر سې، کوم چی ناپاک دهګ په توندولوګرڅ
.يیږک

10.99 :23-29

دی دي، باولځ سوانځ، پاکوالي او ای روغتیې ندونهګرڅ ې ، چانی ارامه ، قوي جرتی روحاننيیتیښد ر
،ناهګ شي، او دلی ولهګ په تونجګ د مادي وجود باورونه د ې ، تر هغه چيړد انسان تجربه ژوره ک

ې ته تل پاتان روحاني ، کامل انسی او د خداې مظاهرنسيی روح سای ورکوي. د الهګ او مرۍناروغ
.یاځ

ورځنۍ دندې

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، 27یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 ، وغندل شوزمیونټپی او هسرزمی ماسی ، الکروانسيی او عصري نیموضوع – لرغون

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.

    ، 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.


