
مخ 1 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

ا   ، .2021، 1ستګیکشنبه

مينه —  موضوع

: متن  10: 13 روميان طالیی

."نهیم" دي      کول پوره قانون د

: لوستل   ویلو 165،  133،  127،  117،  114،  97: 119زبور ځواب

قانون   ېا 97 !  ومرهڅزما دا   ده د   ځور ولهټمينه مراقبت .یزما
پ    114 د زما پو   یاځ ولوټته زما ک:     ید ښاو خبرو په ستا .دیام ېزه لرم 
ودري  117 دوامداره           هږماته په به زه او وم خوندي به زه ته   ولډاو قانونو ستاسو

وک  .مړاحترام
همد 127 زرو        ېله سرو له حکمونه ستا زه د.    ومښخو خهڅامله ، زرو هښهو

.خهڅ پورته 
ک       133 خبرو په ستا قدم په وک  ېزما راک:   هړامر اجازه ما  ناهګ یڅه ېچ هړاو په

. لري   ونه واک
چ   165 کسان هغ         ېهغه په ، لري مينه سره قانون له وي  هیلو ېک ېستاسو سوله

ه  دو  وکڅ یڅاو ز  یبه .انیته رسوي   ونه

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 2 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

خطبه   درس د

انجیل
(5: 22جوشوا .1 واخلئ )

غالم…                 5 څښتن د چې ، وکړئ پام ډېر کې جوړولو په شريعت او حکم هغه د
هغه                د او وکړئ مينه سره خدای څښتن خپل د چې دی کړی امر موسٰیدرته

وفادار               ته هغه او ومني امرونه هغه د ، وکړئ حرکت کې الرونو ټولو په
. کول.             خدمت هغه د سره روح ټول خپل او زړه خپل د اوسي

( -9،  8،  6-3،(  3ته ) 2،  1: 1روت .2 ،(  1ته ) 11بیا ) ،12  ). ( ، ، ) :(  14ته ، 16ته
19). ته )

1. وو               قحط کښې زمکه په چې وکړ حکم قاضيانو چې کله کښې ورځو هغه په
هغ،                ، الړو ته اوسېدو کښې عالقه په موآب د سړے يو يهوداه لحم بيت د

. زامن     دوه او ښځه خپله
مهلون                2 زامن دوه هغه د او نومي نوم ښځې هغه د ، وو الييملک نوم سړي د

. و   کليان او
3.         . زامن      دوه هغې د او شوه پاتې هغه شو مړ مېړه نومي الييملک د
4          . روت       نوم بل د او يافته نوم يوه هغه د وکړلې ښځې ښځو د موآب د هغوی

. اوسېدل        هلته کاله لس شاوخوا او ، ؤ
5        . خاوند      او زامنو دوه خپلو له ښځه هغه شول مړه دواړه کليون او محلون

. شوه   پاتې څخه
6              ، شي راستون څخه وطن له موآب د چې راغله سره خواښې خپلې د هغه

سره               خلکو هغوی د څښتن چې واورېده کې خاوره په موآب د هغه چې ځکه
. ده        کړې ليدنه کې ورکولو په ډوډۍ د

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 3 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

8.          ”: شه      الړ ته کور مور خپلې د هرڅوک ، ځه وويل ته لوو دوه خپلې نومي
. وې               کړې سره ما او مړو د مو څنګه چې وکړل شان هغه درته څښتن

9.     . ژړل    او ژړل هغوی کړه ښکل هغې بيا
10. راشې     ”         ته قوم ستاسو سره تاسو له به خامخا ، ووئيل ته هغې هغوئ
11   ، وویل نومي او
12.          . ولرم       مېړه چې یم زوړ ډیر زه چې ځکه وګرځئ بيا ځل يو ، لورګانو زما
14: ژړل        بيا او کړ پورته غږ خپل او
نه   ”             16 تعقيب د ستا يا شم پاتې درته ز چې وکړې زارۍ ته ما ، ووئيل روت

     . زه           ، اوسېږئ چېرته تاسو ځم به زه ځې چې چرته چې ځکه ، راځم واپس
: وي               خدای زما خدای ستاسو او خلک زما به قومونه ستاسو ، ځم هلته به

19. ورسېدل            ته لحم بیت چې الړل وخته هغه تر دوه دوی نو

،(  1ته ) 2،  1: 2روت .3 ،5  ،6  ،8-12

1 . د                و سړی شتمن يو کورنۍ د امليمک د چې و خپلوان يو مېړه خپل د نوومي
. وو    بوز نوم هغه

2          : هغه       د او ځم ته ځم چې راکړه اجازه زه وويل ته نومي روت ښځې موبي د
خوښ               زه کې نظر په هغه د چې کړم راټول غوږونه جوارو د وروسته څخه

يم.
5                ، و شوی ځای په ځای کې سر په کاغذونو د چې ته نوکر خپل بوعز بيا

ده؟:      لور چا د دا وويل
6  ” : موبيبي             د دا ورکړ ځواب ، ؤ شوی ټاکل کې سر په کاپرو د چې نوکر

. راووتله            څخه وطن له موآب د سره نعومي د چې ده وينځې

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 4 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

لپاره      ”          8 پخېدو د کې ځمکه بل په اورې؟ نه ، ګرانې ، ووئيل ته روت بوعز بيا
واسطه                 په وینځې د زما دلته مګر ، ځئ ځایه دې له هم نه او ګرځه مه

: شئ   پاتې ګړندي
د              9 او ، کوي کښت چې واړوي کې ځمکه هغه په سترګې ستا چې پرېږده

             . الس   ته تاسو چې دي نه کړي تورن دې په ځوانان ما آيا راشه پسې هغوی
وڅښئ               څه هغه او الړشئ ته لوښو نو ، ياست ستړي تاسو چې کله ورنکړي؟

. دي      اړولي را يې ځوانان چې
10   ” : په           ستا ولې ما وويل يې ته هغه او شوه پړمخې باندې ځمکه په هغه

بېګانه               زه چې ځکه ، پوهېږې پوهې په زما ته چې کړې خوښې کې سترګو
يم؟

11       ” : خپل        د چې دي څه هغه ټول دا وفرمايل يې ته هغه او ورکړ ځواب بوز
. ده                شوې څرګنده ته ما ، دی کړی ته خواښې ستا يې راهيسې مړينې له مېړه

     . رسيږې          ته خلکو داسې او پرېښود پالر خپل او مور ، پالر خپل چې څنګه
. پوهېدې        نه دمخه نه دې له ته چې

اجر             12 بشپړ ته تاسو خدای څښتن اسرائيلو د او کوي اجوره کار ستاسو څښتن
. وکړئ            باور تاسو به الندې وزرونو په هغه د چې ، درکوي

17: 3صفنیاه .4
17      . به         هغه ، وژغوري به هغه دی قوی کې مینځ په ستاسو خدای څښتن ستاسو

سندرې                  په به هغه ، وي ارام کې مینه په هغه د به هغه شي خوشحاله تا په
. خوښشي      څخه ستاسو سره ویلو

10،  8: 13رومیوں .5

8        . ځکه         لرئ مينه سره بل يو بلکه کړئ ن معامله هيڅ سره بل يو د څوک هيڅ
. دی              کړی بشپړ يې قانون هغه کوي مينه سره بل له چې څوک چې

10      : قانون          د مینه امله همدې له کوي نه کار ناوړه هیڅ لپاره ګاونډي هغه د مینه
. دي  بشپړول

14: 5 ګاالنیان.6

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 5 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

خپل                14 د هم؛ کې پدې حتی ، شوی بشپړ کې کلمه یوه په قانون ټول چې ځکه
. وکړئ        مينه سره ګاونډي خپل لکه سره ځان

21،  19،  18،  16،  12،  11،(  3ته ) 10،  8،  7: 4یوحنا  7.1

7    .     : چې!         څوک هر او دى خداى د مينه ولرو مينه سره بل له يو چې راځئ ګرانه
. پیژني          خدای او زیږیدلی لخوا خدای د هغه کوي مینه

8.      . ده        مینه لپاره خدای د پیژني نه خدای هغه خوښوي نه چې څوک
موږ                  10 هغه چې دا مګر ، کړې مینه سره خدای د موږ چې دا نه ، ده مینه دلته

   ، درلوده مینه سره
هم                 11 مینه سره بل یو باید موږ نو ، کړې مینه دومره سره موږ خدای که ، ګرانه

وکړو.
12         .        ، وکړو مینه سره بل یو له موږ که لیدلی دی نه خدای وخت هیڅ څوک هیڅ

. ده               کامل کې موږ مینه هغه د او ، اوسېږي کې موږ په خدای نو
16  . مینه              خدای لري سره موږ خدای چې لرو باور او پوهیږو مینه هغه په موږ او

. اوسیږي               کې په خدای او خدای په اوسېږي کې مينه په چې څوک او ده؛
18   : ویره            چې ځکه وړي مینځه له ویره محبت کامل خو نشته؛ ویره کې مینه په

.           . دی  نه کامل کې مینه په لري ویره چې څوک لري عذاب
19. درلوده               مینه سره موږ لومړی هغه چې ځکه ، لرو مینه سره هغه له موږ
خپل                 21 د کوي مینه سره خدای له چې څوک ، لرو څخه هغه د موږ حکم دا او

. کوي     مینه هم سره ورور

ته ) :(3: 5یوحنا  8.1
3: ساتو              حکمونه هغه د موږ چې ده مینه سره خدای د دا چې ځکه

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 6 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

روغت  نسیسا ایاو

1.384 :5-6

. کړو         ډاډمن ځان سره قانون مينې د چې راځئ
2.494 :10-15

. کوي                پوره ضرورت هر انسان د به تل او دی کړی مالقات تل تل محبت خدائی
محدودې                یا شمیرې ټاکلې یوې د یوازې عیسي چې وي نه ښه به کول تصور دا

هر                په او ته انسانانو ټول چې ځکه ، ښودلی قدرت الهی لپاره شفا لپاره مودې
. رسوي        ښه ټول محبت خدائ ، کې ساعت

. نده         معجزه هیڅ لپاره محبت د معجزه فضل د

3.454 :17-24

هڅونه              ریښتیني کې دواړو ښوونې او معالجې د مینه سره انسان او خدای د
   . فکر.              انګېزې سم ښیې الر او ، کوي ډیزاین ، کوي روښانه ، کوي الهامي مینه ده

    . په              حق د مینه آزادي او ځواک لپاره عمل او بیان د او ، ورکوي قوت ته کولو
           . انسان    د ترڅو وکړئ صبر او صبر لپاره محبت خداي د ده کاهنانو کې قربانګاه

 "   . هغې            د باید صبر کړئ رامینځته تصور بشپړ یو او ، ورکړئ حرکت ته اوبو ذهن
". ولري   کار بشپړ

4.243 :4-13  ،25-29

سړي               چې کوم ، کړی رامینځته صابون زهرجن ضرره بې چې کوم ، محبت الهی
کولی                   ، ژغوري څخه جبه له زمري د ، څخه بخارۍ له اور د ، څخه تیلو جوش د
    . منلو               نه د دا شي بریالي مرګ او ګناه په او کړي روغ کې عمر هر په ناروغ شي
  ... "   . په          چې ذهن ورته مګر وکړ تاج الریونونو د عیسی د سره مينې او ځواک

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 7 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

            " د     چې وي لپاره دې د تل سره لیک ساینس د باید و هم کې عیسی مسیح
. کړي         تکرار او تایید مظاهرې پخوانۍ رسوالنو او پیغمبرانو

    .       . سره     مرګ د ژوند نلري احساس هیڅ نفرت د مینه نلري شعور غلطۍ د حقیقت
              . قانون  فنا د ته هرڅه برعکس ځان خپل د مینه او ژوند ، حقیقت نلري ملګرتیا

. اعالنوي             نه څه بل پرته خدای له پرته دوی چې ځکه ، دی
5.135 :21-32

باید                 ساینس او ، وي ساینس باید عیسویت چې دا هم ریښتیا او ، شوي ویل دا
درکه                   بې یا مهم نه مګر دي؛ بیکاره او دروغ یې بل یو نو نه که ، وي عیسویت

.          . دی          ورته سره بل له یو چې ثابتوي دا دي شان یو کې مظاهره په دا او ، دي
مراسمو               د نه ، وه نه عقیده دا کړې ښوونه عیسی چې څنګه لکه عیسائیت

عشق                 خدائ د دا خو ډالۍ؛ ځانګړې لخوا څښتن رسمی یو د هم نه او ، سیستم
حق                 یا مسیح د یوازې نه ، کوي عالج ناروغانو د او ختموي غلطي چې وه ښودنه

کې                    دوران په نور الهی د باید چې څنګه لکه ، کې ښودلو په حق د بلکه ، نوم په
. شي  واقع

6.304 :9-15

          : مقصد      او څرګندتیا له هغه د مینه الهامي چې دا ده عقیده ساینس عیسوي د دا
            . د     غم چې ځکه ، بدلیدلی نشي کې غم په خوښۍ دا نشي کیدلی برخې بې څخه

     . نشي         ذهن هیڅکله مسله دا راوستلی نشي بد هیڅکله ښه دا ندی مالک خوښۍ
    -   . اداره          لخوا خدای د سړی کامل کیږي المل مرګ د ژوند هم نه او کولی رامینځته

. دی      -      ابدي او ګناه بې اصول بشپړ هغه د ، شوی
7.288 :3-8

مادي                 د او ثبوت د حسونو معنوي د یوازې جنګ فرضي مینځ تر خطا او حقیقت د
به                   جګړه دا مینځ تر جسم او روح د او ، ده شخړه فکري منځ تر شهادت د حواسو

. کړي               حل الرې له کولو درک د محبت الهی د او باور د پوښتنې ټولې
8.560 :10-17

. تعریفوي               اصل آهنګی هم آسماني د علوم الهی او ، کوي نمایندګي همغږۍ د جنت
اړتیا                  لویه وجود د او ، دی محبت خدای د ، لپاره احساس انساني د ، معجزه لویه

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 8 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

رامینځته               سلطنت جنت د کې انسان په چې دي کول ترالسه نظر ریښتیني هغه د
څخه.               ګاونډي خپل له موږ چې کې حال پداسې رسیږي نه هیڅکله هدف دا کوي
لپاره                  غږولو کالم د هغه د خدای چې څوک ساتو اټکل غلط چا هغه د یا کوو کرکه

. دی  ټاکلی
،(2ته ) 3-10: 9.367

د                  او کلمه حوصله صبر مهربان ، ناباوره د سره کولو لرې دوی د او ویره هغه د
قانوني                د او ، ویناوو اخیستونکو پور وړ پام د ، نظریاتو ګوشین د هڅول عیسوی
.      . اورېدو         په مينې خدائ د دي غوره څخه ، دي پارونې ډیرې علومو عیسوي

             ، مسیح ، دي کې لټه په حق د چې دي څه هغه دا

10.239 : 16-22

وال               مینه زموږ چې وکړو کړه زده باید موږ ، لپاره معلومولو پرمختګ د زموږ
 . که                کوو یې اطاعت او پیژنو توګه په خدای د موږ چې څوک او لري ځای چیرته
کیږي               ریښتیني لپاره زموږ او ، کیږي الزمي ، کیږي اسانه مینه محبت خدائ چیرې
         . هغه        او کوو تعقیب یې موږ چې شیان هغه کیږي تسلیم ته روح بیا موضوع نو ،

موږ                چې ښیې څه هغه او ، څرګندوي دریځ زموږ کوو څرګند یې موږ چې روحیه
. یو  ګټونکي

11.55 :15-26

ګناه                او ناروغ الندې وزر تر هغې د ، ډیریږي پیړیو د مفکوره الزمي حقیقت د
چې.               کله ، کوي هڅه کولو احساس ورځې خوښۍ دې د امید ستړي زما راټولوي

                ، کوي مینه څیر په هغه د سره ګاونډي خپل د او پیژني ساینس مسیح د انسان
دا                 چې کړي درک ځواک شفاهي محبت الهامي د او قدرت د خدای د هغه چې کله

      .     . . وخت       ظهور د معالجې الهی د شي پوره به ژمنې کوي او کړي څه لپاره انسان د
همدا                ، کېږدي قربانګاه په علوم الهی د ځمکه خپله چې څوک او دی؛ وخت ټول
ته                پای سره ځواک او روح معالجې عیسوي د او ، څښي پیاله مسیح د اوس

رسیدلی.

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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12.412 :13-15

    . حوض           د واقعیا دا ده ډکه مینه محبت خدای د او ځواک ساینس عیسوي د
. دي              کافي لپاره وړو مینځه له مرګ او ګناه ، ناروغۍ د او خالصول

13.241 :19-24

کوي                درملنه ناروغۍ د ، ده ښودنه او منعکس محبت الهي د ماده عبادتونو ټولو د
         "     . حکمونه     زما ، لرئ مینه سره ما له تاسو که ، وویل مالک زموږ کوي تباه ګناه د او

وساتئ."

ته                   پاکوالي او روغتیا ، قدم حقیت د باید ټکی یو لرې څخه باور له ، هدف یو د
. ومومي  الره

14.340 :9-14

     :        : او    وکړئ مینه سره خدای واورو پایلې مسلې ټولې د چې راځئ کې ټکو نورو په
  .            : مینه    الهی دی انسان ټول شکل او سړي هغه د دا چې ځکه ومومئ امرونه هغه د

               . مینه  هغه د او دي کې خدای په لري شتون واقعیا چې څه هر نو ده المحدوده
څرګندوي.

دندې  ورځنۍ
لخوا     ایډي بیکر مریم د

لمونځ  ورځنی
" : ستاسو               وکړي دعا ورځ هره چې وي دنده غړي هر د کلیسا دې د به دا

             "! کې  ما په پاچاهي مینې او ژوند ، حقیقت الهی د چې پرېږدئ راځي سلطنت
      . ټول           د کالم ستاسو ممکن او کړئ لرې ګناهونه ټول څخه ما له او ، شي راښکاره

! کړي         یې اداره او ، کړي زیاته مینه بشریت

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 10 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 1ستګیکشنبه
مينه –  موضوع

    ، الرښود کلیسا ، 8د ماده
برخه4

قانون      لپاره اعمالو او انګېزو د
عمل                یا انګیزې غړو د کلیسا مور د باید تړاو شخصي یوازې نه او دښمني نه

. باسي   اړ .    ته عیسوی          یو او کوي اداره انسان یوازې محبت خدائ ، کې ساینس په
              ، کې غندلو په ګناه د ، کوي منعکس اسانتیاوې خوږې مینې د پوه ساینس

. بخښنه      او خیرات ، ورورولي او         ریښتیني ګوري ورځ هره باید غړي کلیسا دې د
قضاوت                ، کولو وړاندوینې د ، شي خالص څخه شر ډول هر له چې وکړي دعا

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

    ، الرښود کلیسا ،  8د 1ماده
برخه

خبرتیا   ته دندې
ذهني                کونکي تیري د ورځ هره چې ولري وظیفه غړی هر کلیسا دې د به دا

                ، خدای د هم نه او کیږي هیرول یې نه او ، وکړي دفاع ځان پروړاندې وړاندیزونو
. کول          غفلت دندې هغه د ته انسان او مشر هغه        خپل به واسطه په کارونو د هغه د

. شي        وغندل یا عادالنه او ، شي محاکمه

    ، الرښود کلیسا ،  8د 6 ماده
برخه

_____________________

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د بائبل     دا جیمز کلیم د دا
بیکر                  مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي


