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.2021، 6 یکشنبه ، جون

ی عامل او خالق دېوازی یخدا —  موضوع

14: 139زبور  طالیی متن:

"زه به ستا ستاینه وکړم ځکه چې زه په ویره او حیرانتیا سره جوړ شوی یم. او دا چې زما روح ښه
پوهیږي."

11 ، 10: 61یسعیاه ځواب ویلو لوستل:
19 ، 18: 32یرمیاه 

ې چکهځ خوشحاله شي. ې کی خوشحاله شم ، زما روح به زما په خدارډې ې باندتنڅښزه به په  10
 دانځ ې چې ، لکه ناوېلښ پوېهغه ماته د خالصون کالي اغوستي دي ، هغه ما د صداقت جام

 کوي.ارګو سیناګ سره د انځ د ې کوي ، او ناوارګو سیناګ

 شنهې په کې چيړ باغ هغه شیان راوې چهګنڅ او لکه يړ راوې خپله غلمکهځ ې چهګنڅلکه  11
 سبب شى..ې د صداقت او ستاینښې قوُمونو نه مخکولوټ. نو مالِک ُخدائ به د يیږک

هړ وروسته د هغه په غای اوالد ته د هغوی د هغوناهونهګ او د پلرونو ېته په زرهاوو شفقت کو 18
.ی مالک هغه نوم دکرښ ، د لی خدای ، لویاخله: لو

ې په زامنو باندوړ مو د سګې سترې چکهځ ، ی دی قوې او په کار کی پورهړ په زېهغه چ19
 دي: هرچا ته د هغه د عملونو مطابق او د هغه د کارونو په مطابق.ېخالص

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 .2021، 6 یکشنبه ، جون د انجیل درس د
ی عامل او خالق دېوازی یموضوع – خدا

د درس خطبه

انجیل

 ،30 ، 27 )ته :( ، 26-24 ، 21 ، 18 ، 16 )ته؛( ، 14 ، 12 ، 10 ، 4 ، 3 ، 1: 1پیدایښت .1
.(1 )ته 31

.هړ کدای پمکهځ جنت او ی خداې کلیپه پ1

 ر .ا وه.هڅ ر .ا واوسي: او هلته یو ې پاک وفرمایل ، چیخدا3

.هړ کارهی تخهڅ د را ی وه: او خداهښ دا ې ، چدهی را ولیاو خدا4

 هغه د سمندر په نومدلې کیاځ د اوبو سره یو ې خاوره بولي. کله چېمکځ ېاو خداى د وچ10
.ی دهښ ې چی پاک لیدلییادوي ، او خدا

ېوی مې چې ، او هغه ونيړ تخمونه راورڅی په ولډ د هغه د يټ ، او بولړ راوهښ وامکهځ12
 و.هښ دا ې چیدلی لی وروسته ، او خداولډ و ، د هغه ې پخپله پخپله کې ، د هغه تخم چدويیتول

ې له شپځ وروڅ ولرئ ترراغونهڅ ې د آسمان په لمبو کې چئړ پاک وفرمایل ، اجازهx راکیخدا14
 وویشئ.خهڅ

 حکومتې را ، او د شپهی د حاکمولو لپاره لوځې د ورلړ کړ جوراغونهڅ ی دوه لویاو خدا16
.لړ کړ را: هغه ستوري هم جوهږکولو لپاره ل

هښ دا ې چدلی ولی کول: او خدامی د را تقسخهڅ ارهی کول ، او تتی حاکمې او شپه باندځاو په ور18
وه.

 ، اوولهډ له ی اوبه د دوې حرکت کوي ، چې او هر ژوندي موجودات چلونهی وی لویاو خدا21
.ی دهښ دا ې چدلی ولی وروسته زرغون شوي دي ، او خداې سره د هغه د نوعۍهر وزر مرغ

خهڅ او حیواناتو ناوروځ ، ارویوڅ ، ولهډ له خپل مکهځ ې چئړ پاک وفرمایل ، اجازهx راکیخدا24
 وه.ې ، نو همداسيړ ککارهxښ راخهڅ ارویوڅوروسته 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.
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 پهې چهڅ او هر هغه ړ کړ جوخهڅ ولونوډ او ارویوڅ ، ولهډ له خپل ناورځ ې د زمکیخدا25
.ی دهښ دا ې ولیدل چی ، او خدايږ د هغه په شان راپیدا کیې کمکهځ

:وړ کړ سره جوتړښ په شان خپل جوږ انسان زموې چئځ ، رالی وویاو خدا26

نهښځی نر او ؛ړ کدای هغه هغه پې په عکس کی ، د خداړ کدای پې انسان په خپل عکس کینو خدا27
.يړ کدای پی دویې

 وهي ، ژوندوپونهټ ې کمکهځ په ې ، د هوا هر مار او هر هغه شي ته چناوروځ ولوټ ېد زمک30
 وو.ې: او داسلړ لپاره ورکښې د غويټ بووټ بوې ، ما د هری دېپک

 وه.هښ دا خورا ې چورهګ و ، او ړی کړ جویې هغه ې چدلی ولهڅ هر هغه یاو خدا31

10 ، 1: 11یسعیاه .2

.يړ وده وکخهڅ وښ به د هغه د ریهګانڅ راووتله او هګانڅ یوه خهڅ ډډ د یبیا د عیس1

هټ په لې قوُمونه به دولټ د خلکو غالم به وي. ې شي چهړ جوهړ جری به د عیسځپه هغه ور10
 وىےښ ولى اَؤ َد هغ آرام به په جالل کےښک

18 )موندل شوی( ، 17 )او عیسی( یوازې ، 1: 4لوقا .3

یسیاو ع1

 و ،ی شوکلی لې چرتهې وموند چیاځ... هغه 17

. هغهمړ وکغی تبللی ته د انجوزلوې بوڅ ترړې هغه ماته مسح کې چکهځ ، ی روح ماته دتنڅښد 18
وګ ته د ستراندهړ ، او يړ ، د بندیانو د خالصون تبلیغ وکيړ مات کهړ زې چی دیلېږماته رال

.يړ کې شوي کسان خوشهښوګ ې چې دولځرګرا

24 ، 23: 4متی .4
 ، اوړ کغی تبلیې لی او د سلطنت انجړ ورکمی تعلیې ې ، په عبادتخانو کوړ ته اللیلګی ولټ یسیع23

.هړ ناروغي شفا وکولډ ناروغي او هر ولډ هر یې ې کځنید خلکو په 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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 چه په مختلفووکڅ لړ هغه ناروغه خلق راوولټ مشهور شو اَؤ هغ ته ےښ شام کولټاَؤ هغه په  24
 چهوکڅ ُوو ، اَؤ هغه ےښ چه په شیطانانو کوکڅ ُوو ، اَؤ هغه ےښناروغیو اَؤ عذابُونو ک

.ړتبخیر لرے ُوو. هغه هغه روغ ک

25-18: 9متی .5

 چه: ”زماهړ هغ هغوئ ته دا واؤریدلو ، نو هلته یو بادشاه راغے اَؤ هغ ته ئے سجده وکېکله چ18
 اَؤ هغه به ژوندے شى.دهږ اَؤ الس په الس کیئځ ده ، راې شوړلور اوس هم م

.روانوی ، او هم ورته خپلو پهړ وکیې رويی او د هغه پدلڅی پایسیع19

 شاته راغله او دې اخته وه ، د هغۍ په ناروغې مسالې دولس کاله د وینې ، چهښځ یوه اپهڅنا20
 ونیو.ې پوستکي پوستکي یېخپل

 شم.هښ ، نو زه به مړ ، که زه د هغه کالي ته الس ورکلی دننه ووانځهغه د خپل 21

ې پالره! ستا باور دی: الی ویې ، ودلهی هغه ولې هغې ، او کله چاوهړ هغه ته مخ وایسی عرګم22
 روغه وه.خهڅ له هماغه ساعت هښځ. او ی دړیروغ ک

 ،ې چدی ولیې ږ د واکمن کور ته ورننوتل ، او د خلکو او خلکو غیسی عېاو کله چ23

 ن. ده ، خو خوب کوي. او هغه هغه وخندلهړ مهځ وینې چکهځ ، ئځهغ هغوئ ته ووئیل ، ”24
 خوري.یې وېچ

هګ او نوکرستلهی واخې په الس کیې شول ، هغه دننه شو او هغه لړ خلک راوې کله چرګم25
راپورته شوه.

18-16 ، 9 ، 8 ، 6: 4 کورنتیان 6.2

 ،ړې را کې کونوړ په زږ ، زموهړ کانهښ روخهڅ ارهی را د تارهی تې ، چا چی خداې چکهځ6
.يړ را راکې جل جالله د پوهی د خداې په مخ کحی مسیسی د عوڅتر

ۍوسی ، خو په ماوی مغشوش شوي ږ موو؛ی نه ډوګډ لرو ، خو ال هم يډوګډ ې په هره خوا کږمو8
وی نه ېک

ی نه دی تللهځنی له مرګ ، می شوولځ غوری ندی شوی پررګ ، می شوورولځ9

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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 هم داخليای ، خو بيیږ کړ مړی ظاهري سږ هم زموهڅ. که ویږ نه ستومانه کږ لپاره موېد همد16
.يیږ نوي کځ په ورځ وريړس

 او درډی لپارهx خورا خورا ږ ، زموی لپارهx دېبی شېوی د ېوازی ې لپارهx ، چځ د سپک رنږزمو17
ابدي وزن کار کوي.

 
 نهې چې کانوی په هغه شرګ ، ميیږ کدلی لې چوروګ ته نه انوی هغه شږ موې چې حال کېپداس18

 هغهيیږ کدلی نه لې چانی هغه شرګ دي. ممهالهډ لنيیږ کدلی لې چانی شې چکهځ: يیږ کدلیل
ابدي دي.

48: 5متی .7

.ی کامل دی دې په جنت کې ستاسو پالر چې چهګنڅنو تاسو هم کامل اوسئ ، لکه 48

ای او روغتنسیسا

1.85 :30-32

 غلطيکلهیڅ هرګ کوي مې حق پخپله خبرې چدلی ، پوهدلی او علت پوهلی دالهړ دوایوونکښ یلو
 کوي.تهځنینه رام

2.518 :24-6

امښ وه. او ماهښ دا خورا ې چوريګ ، او نيی ويړ کړ هغه جوې چهڅ هریاو خدا .31: 1 تښپیدای
 وه.ځ ورمهږاو سهار شپ

هګرنڅ د هغومره کامل و اوسي لکه دی باولټ ، او ندويګرڅ درک کوي او ولټ روح ، ای اصول یاله
 نشي ،یدی د ابدي ذهن لپاره ناول کی شیڅ. هی نه دی روح ته نوی شیڅ. هی الهي اصول کامل دېچ
خهڅ د هغه له کار معبود .ژنيی د هغه خپل نظرونه پخهڅ له تل ې چوکڅ ، کوالی لانوی شولوټد 

انځ هغه د ال محدود د  وده ، نمونه ،تیښدای معنوي پې چکهځ شي ، یدی کهګنڅراضي و. هغه نور 
 حکمت؟ې او تلپاتېساتن

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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30( -ولټ )24: 3.472

هښxx کxxوي دایxx هغxxه پې چهڅxx او ابدي. هغه يږ ، همغی دې او د هغه په مخلوق کی په خداقتی حقولټ
قتی حقهړ هغه نxxاوتی واقعۍنیوازی ېنړی مای ۍ ، ناروغناهګ دي. نو د يړ کړ جوې چهڅدي ، او هغه 

له بتی غی د دوی خxxداې ، غلط بxxاور لxxري ، تxxر هغxxه چکاريښ نيیتیښ انسان ته رتونهی واقعې چید
 نه دي.ی د خدای دوې چکهځ ندي ، نيیتیښ ری. دويړ وهځنیم

4.286 :21-26

ې افکار انسان دي ، خطا پکمهالهډ فکرونه کامل او ابدي دي ، مادي او ژوند دي. مادي او لنید خدا
 او ماديمهالهډ علت نه لري. لنی الهی ، دوی المل دینیوازی ، روح ی خداې چهګنڅ دي ، او لیدخ

 د روحاني او ابدي جعل دي.رګ می نه دي. دوقی د روح تخلایب

5.239 :23-32

 کوي او د بدن هرتهځنی شکل رامموی ده. دا د مادي مفاهۍوکڅ ی منل شوزوګی ذهن د انساني انګیمر
ېنړی دا د مېری. که چی ، عمل حرام دی شری تخهڅ ذهن ی کوي. که عمل د الهتهځنیمتضاد عمل رام

خالفx ته رسي. دا دوه می پاې کګ ، مرۍ ، ناروغناهګ او په ی راشي ، دا ناراض دخهڅغلط ذهن 
 ذهنی خداې چکهځ ، يیږ لایتړ. کامل ذهن بشپيږیګډ نه ې کانی جرای یټ هم په فاکلهیڅ هېنیسرچ

."ی باطل دولټ ، "لی وويړ سارښی هوخهڅ ې ، له ديیږ ذهن خپل ورته والي لېنړی ميګړمی. د نید

6.243 :25-18

 نلxxري.ایxxرتګ سxxره ملګ احسxxاس نلxxري. ژونxxد د مریڅ د نفxxرت هنهی شxxعور نلxxري. مۍ د غلطقتیحق
ی پرتxxه لxxه خxxدای دوې چکهځ ، ی تxxه د فنxxا قxxانون دهڅxx برعکس هرانځ د خپل نهی ، ژوند او مقتیحق

 نه اعالنوي.هڅپرته بل 

. کمxxاليړ وهځxxنی لxxه مقتی حقې دي کxxوم چاتیxx نxxدي. دا ارواحېلی د ژونxxد پانهړی او منxxاهګ ، ناروغي
ایx ، هغxه اخالقي ی مخلوقxاتو رحمت دولوټ او د ی دهښx ی خxداې نه ساتي. پxه هرصxورت چایتګړمین

.ی دبی فرېروتنی د ترګxx ، می ندایxx واقعتی معلxxولولډ امله دا ې کوي. نو له همددای بدنامي نه پکيیفز
رهیxx نxxه پxxه وکلهیڅ ، هړ کندګرڅ ژوند یسی په اساس عی. د دوندويګرڅ قی حقاxی دغه لونسی سایاله
 شکل د خطا اطاعت.یڅ او نه هم په هېک

 ،يیږ کxxدلیxx لځنی د قبر او قxxبر تxxر مې چوړ السته راوخهڅ هڅ له هغه ې مفکورېولټ د انسان ږ موکه
 پاولرګ. ميړ غال کښې د غویې به نجيی ونلري ، او چیاځ یڅ هې به په انسان کۍکمرغی او نښۍخو

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 .2021، 6 یکشنبه ، جون د انجیل درس د
ی عامل او خالق دېوازی یموضوع – خدا

 قxxانونبی ، - د تخری درڅی پxxه جاتوی او سxxبزویاروڅ د خهڅ دوی ، پاخه عمر ، او رالوونیږ د زړیس
 ومنxxوهی دا فرضxxدی شاږ وو ، نxxو موړی دوې مرحلxxهx کنيړ په لxxومتیسره سم. که انسان د خپل موجود

 و.ه کم نخهڅ يړ هم له سکلهیڅ انسان هرګ. ميیږ حالت ته راستون کنيړ هغه بالخره خپل لومېچ

7.275 :10-19

 د هغه اصل په اصلی د خدادی پوهه شئ ، تاسو بابی او ترتتی واقعې کنسی ساې په دې لپاره چېد د
 کول ، - او دیاځوی رڅی په وی ، د نهی ، مقتی. روح ، ژوند ، حقئړ حساب کهګ اصل په توی د خداېک

هړ اې پوری ، عقل ، عقل ، وجود ، ابدي ، علت او اثر د خداې مادېولټ نومونه دي. لی لپارهx انجیخدا
 حکمت حکمت نلريیڅ. هندونهګرڅ ابدي ې اصل ، مینیلري. دا د هغه صفات دي ، د المحدود اله

.ی دی الهرګ می نده ، ژوند ژوند نه دېکلښ نهی میڅ ، هی ندقتی حققتی حقیڅ د هغه حکمت؛ هرګم
 درکوي.ی خداهښ رګ ، می ندهښ یڅه

8.205 :7-12

ګ ، ناروغي ، او مرناهګ ژوند شتون لري ، او دا ې کانوی په شې شي چی باور کولو غلطې د دېکله چ
 مسله نه عقل لري ، نه ژوند او نه حس ،ې اساسه به شي؟ کله به پوه شي چې مخلوق دي ، نو بید خدا

 ده؟نهی سرچونوځ رنولټ د دهی مخالفx عقېاو دا چ

9.207 :20-26

 ، او پxxهی نشي ترالسه کولزهی اغخهڅ کوم بل المل یڅ امله هې المل شتون لري. له همدینړ لومویدلته 
 ،نxxاهګ. يځ پxxرمخ نxxه خهڅ المxxل ۍنیxxوازی او ی لوې د دې شxxتون نلxxري چتی واقعیڅ هې کتیواقع

قت ،ی د حقې نلxxري. دا غلطي دي ، کxxوم چهړ اې پxxورنسی د وجxxود پxxه سانهړینxxاروغي ، نxxاروغي او م
ي.ګ نه شتون ېنی مایژوند 

10.200 :16-19

کهځ. ی اعتباره دې وي ، بړ و ، او تل به بشپړی سینیتیښ رې ، چقتی حقی لوې کنسید وجود په سا
ی صادق او د خداې ، بلکی نه دبی عې او ببی عې عکس ، عکاسي وي ، هغه بی که انسان د خداېچ

.یپه شان د

11.276 :17-24

 فرصت شتون نلري.یڅ لپاره هګ او مرناهګ ومنل شي ، نو د هګ دماغ او ژوند په توۍنیوازی د یکه خدا
 پالر کاملږ زموې په جنت کې چهګنڅ ی کامل اوسئ حتهګنڅ ې چوړ زده کې کنسی په ساږ موېکله چ

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 .2021، 6 یکشنبه ، جون د انجیل درس د
ی عامل او خالق دېوازی یموضوع – خدا

خهڅ تی ماده د الزمي او لې فکر ته چانوی - د هغه شيیږ ، فکر په نوي او صحتمند کانالونو بدلید
 د کائناتو اصل ته مخه کوي ، په شمول د همجنس انسان.ېلر

12.476 :32-5

 کولو انسانناهګ د ې چېری چی شوندګرڅ هغه ته راې چوکڅ ، دی ولړی کامل سې کنسی په سایسیع
 ، او د انسان دانيی وی خپل ورته والی د خدای نجات ورکوونکې کړی کامل سې. پدکاريښانسان ته 

، میرمستقی بادشاهت غی د خداې چهړ وکوونهښ یسی عهګ توې ناروغ ته درملنه کوي. په ددیسم ل
.ی دیلیڅ پاک او سپړی ، او دا سی دوالړین

13.205 :12-13

.ړی کیې کامل او ابدي ولټ ، او ړی کدای پې کدوږ د ذهن په اوولټ یخدا

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 څخهx ټول ګناهونه

لرې کړئ. او ممکن ستاسو کالم د ټول بشریت مینه زیاته کړي ، او اداره یې کړي!

برخه4ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

د انګېزوx او اعمالو لپاره قانون

پxxه نه دښمني او نه یوازې شخصي تړاو باید د مور کلیسا د غxxړو انګxxیزې یxxا عمxxل تxxه اړ باسxxي.
ساینس کې ، خدائ محبت یوازې انسان اداره کوي. او یو عیسوی ساینس پxxوه د میxxنې خxxوږې اسxxانتیاوې

د دې کلیسا غړي بایxxد هxxره منعکس کوي ، د ګناه په غندلو کې ، ریښتیني ورورولي ، خیرات او بخښنه.

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 .2021، 6 یکشنبه ، جون د انجیل درس د
ی عامل او خالق دېوازی یموضوع – خدا

ورځ ګوري او دعا وکړي چې له هر ډول شر څخه خالص شي ، د وړانxxدوینې کولxxو ، قضxxاوت کولxxو ،
غندلو ، مشورې ورکولو ، تاثیر یا له غلط تاثیر څخه خالص شي.

برخه 1ماده ، 8د کلیسا الرښود ، 

دندې ته خبرتیا

دا بxxه د دې کلیسxxا هxxر غxxړی وظیفxxه ولxxري چې هxxره ورځ د تxxیري کxxونکي ذهxxني وړانxxدیزونو
پروړاندې ځان دفاع وکړي ، او نه یې هیرول کیږي او نxxه هم د خxxدای ، خپxxل مشxxر او انسxxان تxxه د هغxxه

د هغه د کارونو په واسطه به هغه محاکمه 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.


