
مخ 1 د    درس انجیل نومبر   د ، .2021، 21 یکشنبه
بدن –    او روح موضوع

نومبر   ، .2021، 21 یکشنبه

بدن   —  موضوع او روح

: متن  26: 18زبور  طالیی

خپل"       به تاسو سره پاکو ."ئړک کارهښپاک  انځد

: لوستل   ویلو 18، 17، 13، 11: 132زبور ځواب
72-70: 78زبور 

ر     11 په سره داؤد ُخدائ خو  تياښمالِک .    لےړقسم د  له به هغه نه  خهڅ ېدے مخ
م.     ويړا د بدن د ک      خهڅ وویستاسو تخت په ستاسو زه .میږک ېبه

ک  ونیص تنڅښ ېچ کهځ13 استو.     ید ړیغوره خپل د دا لپاره يځنګهغه
.تلښغو

س     17 داود د زه به جو    ګنیهلته لپاره جواني لپاره:      مړک ړد شوي مسح خپل د ما
ک  راغڅ وی .ید ړیمقرر

د  18 هغه جام     منانښد شرم د زه : ېبه م  وده      رګواغوندم پخپله به تاج هغه د
.يړوک

ک      70 غوره نوکر خپل هم داؤد هغه   ړهغه پ    یېاو له پسونو خهڅ وټید
:ستیواخ

. 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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لو 71 قوم     خهڅکولو  رويیپ ویږم وید خپل د اسرا  عقوبیهغه هغه   لوییاو د ته
م  راو    راثید لپاره ورکولو .لړد

ز    72 خپل د هغه دو     هړنو سم سره صداقت خوا  ید .لړورک هړته

درسخطبه   د

انجیل
(4، 3: 24زبور .1 ته؛ )

کې               3 ځای مقدس خپل په به څوک یا شي؟ پورته ته غره څښتن د به څوک
ودریږي؟

لري؛        4 زړه پاک او السونه پاک چې څوک هغه

.( 4، 1: 16سموئیل  2.1 ( ، ( 5ته    ( ، مقدسکړ هغه ،( 3ته ) 11، 7او ،(1ته ) 13، 12،
14 ،23

1       ” : دپاره     ساؤل د وخته کومه تر به ته وفرمايل ته سموئيل ُخدائ مالِک
دے؟               کړے رد نه بادشاهۍ د ِاسرائيلو بنى د هغه ما چې ځکه شې، غمجن

ولېږم،                  ته یسی لحمی بیت د تا به زه شه، الړ او کړه ډک تیلو په سینګ خپل
. دی              راکړی پاچا یو کې منځ په زامنو د هغه د ما چې ځکه

4. راغی             ته لحم بیت او وو فرمایلي څښتن چې وکړل څه هغه سموئیل
5. راوبلل              یې ته قرباني او کړل مقدس زامن هغه د او یسي هغه او

. 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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7   .        ” : ما     چې ځکه ګوره مه ته قد او مخ هغه د وفرمايل ته سموئيل څښتن خو
  . چې               ځکه ګوري نه څیر په انسان د څښتن چې ځکه دی، کړی انکار نه هغه د

. ګوري          ته زړه څښتن مګر ګوري، ته شکل ظاهري انسان
ټولو    ”         11 تر وویل، هغه دى؟ دلته بچى ټول ستا آيا ووئيل، ته يسى سموئيل

دی،   پاتې ځوان
12        . د        او مخ، ښکلی او سور، هغه اوس راوړو دننه یې هغه او ولېږل هغه او

     ”    . هغه    ځکه کړه، مسح هغه پاڅېږه، وفرمايل، ُخدائ مالِک و ښه لپاره لیدلو
. دے  دا

مسح              13 یې کې منځ په وروڼو خپلو د او واخیست سینګ تېلو د سموئیل بیا
. شو              نازل باندې داود په څخه ورځې هغه له روح څښتن د او کړ

پریشان                14 هغه روح بد خوا له څښتن د او الړ، څخه ساؤل د روح څښتن د خو
کړ.

بربط                23 يو داؤد نو شو باندې ساؤل په روح بد طرفه له پاک ُخدائ د چې کله
روح                 بد او شو روغ او شو تازه ساؤل نو غږولو، يې الس خپل په او واخستو

. الړو    نه هغۀ د

،(2ته ) 17-15: 23سموئیل  3.1
زيف               15 د داؤد او راووتل بهر دپاره لټولو ژوند د هغه د ساؤل چې وليدل داؤد

. و       کښې لرګي په کښې دښته په
الس               16 خپل او الړو کښې لرګی په ته داؤد او پاڅېدو ُیونتن زوئ ساؤل د او

. کړو       مضبوط کښې پاک ُخدائ په یې
17: وویل    ورته هغه . او           : شي  موندل ونه تا به الس ساؤل پالر د زما وېرېږه مه

شې       پاچا اسراییلو په به ته او
(29: 25سموئیل  4.1 ؛ )  ته

زما               29 مګر لټوي، روح ستا او کړي تعقیب تا چې شوی راپورته سړی یو هم بیا
. وي                تړلی کې بنډل په ژوند د سره خدای څښتن خپل د به روح څښتن 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
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20، 18-16، 12-10، 8، 6، 3( 2 ته )1: 24سموئیل  5.1

شو،             1 راستون څخه تعقيب د فلستيانو د ساؤل چې کله شول، پېښ داسې او
3 . ساؤل...               و غار یو چې چیرته راغی، ته کوټونو پسونو د کې الره په هغه

څنډو                 په غار د سړي هغه د او داؤد او کړي پټې پښې خپلې چې الړو دننه
. شول   پاتې کې

فرمائيلى      ”         4 ته تا ُخدائ مالِک چې ورځ هغه ګوره ووئيل، ته هغۀ سړو داؤد د
سره ”               هغۀ د تا چې ورکړم، کښې الس په ستا دشمن ستا به زۀ وګوره، ُوو،

        . جامو        د شائول د او پاڅېد داؤد بيا ښکارى ښۀ ته تا چې وکړه شان هغه
. کړو       پرې توګه پټه په يې څادر

د              5 هغه چې ځکه ووهلو، هغه په زړه داؤد د چې وشول داسې وروسته او
. و     کړی پرې سکرټ ساؤل

مالِک،     ”          6 خپل د کار دا چې کوى منع نه ُخدائ مالِک ووئيل، ته سړو خپلو هغۀ
ځکه               کړم، اوچت الس خپل ِخالف هغۀ د چې شى، کړے ِمسح ُخدائ مالِک د

. دے        شوى مسح ُخدائ مالِک د هغه چې
چغې               8 يې پسې ساؤل د او ووت څخه غار د او پاڅېد هم داؤد وروسته

        !   ” : داؤد    نو وکتل، شاته شائول چې کله او ُخدائ مالِک زما ويل ويې او وکړې
. وکړه          يې سجده او شو ټيټ ته زمکې مخ خپل

الس               10 په زما کې غار په نن تا څښتن څنګه چې وليدل سترګو ستا ورځ نن
 . او               وژغوره تا سترګې زما مګر ووژنم، تا چې وويل ته ما ځينو او راکړئ، کې

  . چې              ځکه کړم پورته نه وړاندې په څښتن خپل د الس خپل به زه وویل، ما
. دی      شوی مسح څښتن د هغه

ټوکر              11 جامو د ستا کې الس په زما هو، وګورئ، پالره، زما دې، پر برسېره
دی:                  نه یې ته او کړ، پرې لنګر جامو د ستا کې دې په ما چې ځکه وګورئ

. نشته                سرغړونه او بد هیڅ کې الس په زما چې وګوره او شه پوه ته وژلی،

. 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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           . چې         یې کې لټه په روح د زما ته هم بیا کړې ده نه ګناه خالف په ستا ما او
. واخلي  دا

غچ               12 زما ُخدائ مالِک او وکړى، فېصله کښې مينځ په ستا او زما ُخدائ مالِک
. وى         نۀ تا په به الس زما خو واخلى،

داود            ”  16 زويه زما ووئيل، ساؤل نو کړې ختمې خبرې دا ته ساؤل داؤد چې کله
. وژړل           او کړو پورته غږ خپل ساؤل دے؟ آواز ستا دا

نيکۍ    ”            17 د ته ما تا چې ځکه يې، صاِدق زيات نه زما ته ووئيل، ته داؤد هغۀ
. ده               ورکړې بدله بدو د ته تا ما چې کې حال داسې په راکړې، بدله

کله                 18 چې ځکه دی، کړی سلوک ښه څنګه سره زما تا چې وښودله دا نن تا او
. وژل            ونه ما تا درکړم، کې الس په ستا زه څښتن چې

د                  20 چې دا او ، شې پاچا خامخا به ته چې پوهیږم ښه زه ، وګوره ، اوس او
. شي         جوړه کې الس په ستا به پاچاهي اسراییلو

؛( ته )27، 25، 21، 7، 3، 1: 22سموئیل  6.2
د              1 هغه څښتن چې وکړې ورځ هغه په خبرې سندرې دې د ته څښتن داؤد

: کړ           خالص څخه الس له ساؤل د او دښمنانو ټولو خپلو
3         : نجات          د زما او دی، ډال زما هغه وکړم باور هغه په به زه خدای؛ ډبرې د زما

.       . وژغوره         څخه تشدد د ما ته ژغورونکی زما پناه، زما او برج، لوړ زما سینګ،
7 : او                وکړ فریاد مې ته خدای خپل او وکړ غږ ته څښتن ما کې تکلیف په زما

. ننوتله                ته غوږونو هغه د ژړا زما او واورید څخه کور خپل د غږ زما هغه
21      : په          پاکۍ د السونو د زما راکړ اجر ته ما سره صداقت د زما ُخدائ مالِک

. راکړه      بدله ته ما هغۀ مطابق
25     . سره           پاکوالي د زما راکړه بدله مطابق په صداقت د زما ماته ُخدائ مالِک نو

په     هغه د .سم کې  سترګو

. 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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وښیې؛       27 پاک ځان خپل به سره پاکو له
8: 5متی .7

8.       : وګوري    خدای به دوی چې ځکه زړونه پاک دي بختور

روغت  نسیسا ایاو
1.280 : 26 - ) 30خدای )

او              هماهنګۍ، انفراديت، خپل په روح، موجوداتو ټولو د او روح انسان د خدای،
مادې          -        د نه الرې، له ذهن د کې انسان په ځانګړتیاوې دا دی، پاتې تل کې ابدیت

. ورکوي      دوام او ورکوي الرې له
2.70 :12-16

او                جال د پورې، ستوري تر څخه تیغ له واښو د ساتي، هویتونه ټول ذهن الهی
          :    . ایا   دی؟ شی څه روح ده؟ څه پیژندنه خدای د دي دا پوښتنې توګه په ابدي

لري؟          شتون کې شی شوي جوړ په روح یا ژوند
3.71 : 6 - ) 9روح )

    . خدای،            روح، د روح ندي کې جوړښت په روح د اصول، الهی ټولو د یا روح،
بهر،            څخه شکل محدود د دی، مترادف سره اصول المحدود حاکم، تخلیقی،

. کوي      منعکس یوازې شکلونه چې کوم

4.467 : 17-23

لخوا                 انسان د بلکې نه کې انسان په خدای او نه، کې بدن په روح، روح، ساینس
         .       . شي  کیدی کې ټيټ په لوی چې باور دا کیدی نشي کې ټیټ په لوی کوي منعکس
          . دی،       ټکی مخکښ� یو کې ساینس په روح د دا کوي کار ناوړه چې ده تېروتنه یوه

         . او       دی، نه محدود کې انسان په روح، روح، ندي کې نظر په یې اصول چې
. دی      نه کې ماده په هیڅکله

5.478 :3-13

. 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 د    درس انجیل نومبر   د ، .2021، 21 یکشنبه
بدن –    او روح موضوع

د                علومو طبیعي د حتی لرئ؟ ثبوت کوم ابدیت یا روح د کې مړینه په تاسو
یا               پریږدي بدن چې لیدلی دی نه روح یا روح هیڅکله انسان سم، سره الرښوونو

              . دې  له پرته لري، شتون اساس کوم لپاره تیورۍ د استوګنې د روح د شي داخل
کور                  یو چې وشي فکر څه به اړه په اعالن دې د وکړي؟ ادعا باور مړینې د چې
لیدل               نه څوک داسې چې کله ، لخوا اشخاصو طبقې ځانګړې یوې د او اوسیږي

لیدل                 نه هم الرې له کړکیو د حتی او راووځي بهر یا ننوځي ته کور چې کیږي
شي؟        لیدلی روح کې بدن په څوک کیږي؟

6.300 :23-4

      . وای،            کې ماده په روح که دی نه کې ماده په روح ځکه نو روح؛ دی، خدای روح
 . هغه               وي ورته سره خدای د به موضوع او درلود، نه استازی هیڅ به خدای نو

تدریس           لخوا ښوونځیو د اوسیږي ماده هوښیارتیا، روح، روح، چې تیوري
         . څرګندوی؛.      او منعکس ذهن یا ماده الهی د کائنات ده علمي غیر نظریه دا کیږي
لیدل             کې انسان روحاني او کائنات روحاني په یوازې خدای امله همدې له

. تیریږي                 څخه هغې له چې کیږي لیدل کې رڼا په رڼا د لمر چې څنګه لکه کیږي،
کوي             - منعکس مینه حقیقت، ژوند، چې شوی څرګند کې هغه په یوازې خدای

مثال               انسان د چې څنګه لکه حتی څرګندوي، ځواک او صفات خدای د چې هو،
عمل               او شکل رنګ، انسان د وړاندې په عکس د کیږي، اچول کې عکس په

تکراروي.

7.477 : 20 - ) 31پیژندنه )

. انعکاس                کې ډولونو څو په مینې ، اصول ژوندی د ، دی انعکاس روح د پیژندنه
. نه                کې ماده په مګر ده، انفرادي چې ده، هوښیارتیا او ژوند ماده، انسان د روح

. کولی          نشي منعکس شی ټیټ څخه روح د هیڅکله روح

        . کله     ونیولې، نخښې ځینې واقعیت اصلي د هنديانو ده څرګندونه روح د انسان
    .  " جال      "    څخه انسان له بولي موسکا روح لوی د جهيل ښکلی ځانګړی یو دوی چې

    . څخه           روح د سړی، وي وجود غیر یو به روح څرګندوي، روح چې څوک شوی،
. ورکړي        السه له به وجود خپل شوی، طالق

8.337 :2 - ) 4سړی )

. 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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  . د…            مګر ورکړي السه له انفراديت خپل کولی نشي انعکاس خدای د انسان،
انفرادیت               روحاني د انسانان ړانده توګه، په روح د کې بدن په یا احساس، مادي

. ورکوي    السه له لید
9.216 :30-5

خدای؛               حتی ولرئ، ذهن یو یوازې او پریږدئ، باور مادي ذهن د کې موضوع په
         . له        هویت د انسان د الرې له پوهې د جوړوي والی ورته خپل ذهن لپاره دې د

احتمال             یو داسې د او ده؛ ناشونې تاییدوي یې ساینس چې ورکول السه
ټونونه               موسیقۍ انفرادي د چې دی بنسټه بې خورا پرتله په پایلې دې د مفهوم

. ورکړي        السه له کې اصل په همغږۍ د

10.261 :21-27

او                  ، ده عقیده انسان د یوازې چې کوم ، کړئ لرې څخه مادې یا بدن له احساس
 . د                  کړئ زده طبیعت ابدي او بدلیدونکي نه د او ، ښه یا ، معنی خدای د ممکن تاسو

جامد                ژوند د نه به تاسو سره، کیدو جال په څخه تغیراتو له احساس او وخت
. ورکړئ              السه له هویت خپل به نه او ورکړئ السه له پایونه او شیان

11.265 :10-15

انسان               د کې صورت هیڅ په پریښودل، مادې د لپاره روح د احساس، ساینسي دا
پراخ                ته انسان مګر کوي، نه وړاندیز ورکولو السه له هویت د هغه د او جذب
 . تلپاتې              نور او لوړ یو مینه، پراخه ډیره ساحه، پراخه عمل او فکر د انفرادیت،

سوله.
6-32،( 2 ته )6-8: 12.323

په                لور په پاکۍ او سولې، صداقت، د موږ الرې، له عذابونو سالم د مینې د
کوو،    مرسته کې حرکت

پرمختللي               د پریږدي، زاړه ته نوي او شي څیر په ماشوم کوچني د چې لیوالتیا
         . د       او خوښي کې پریښودو په نښو غلطو د کوي وړاندې فکر وړ منلو د مفکورې

کولو       -         رامینځته په همغږي وروستي د چلند دا ، خوښي لیدو په ورکیدو د دوی
" .          . خوشحاله   دی ثبوت پرمختګ د پاکول ځان او احساس د کوي مرسته کې

".       : وګوري   خدای به دوی چې ځکه زړونه پاک دي

. 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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13.467 : 1-16

دي؟. -       پوښتنه څه غوښتنې ساینس د روح د
بل. -         "     ځواب مخکې څخه زما به تاسو چې ده دا غوښتنه لومړۍ ساینس دې د

  :         .     ". هیڅ   تاسو ده دا معنی حکم د امله همدې له یم روح زه دا وي نه خدای
څه                   هغه مګر ، لرئ نه مینه هیڅ ، حقیقت هیڅ ، ماده هیڅ ، ژوند هیڅ ، عقل

       " :       . په   ځان د سره ګاونډي خپل د تاسو دی څیر په دې د دوهم وي روحاني چې
             ". یو   ذهن، یو سړي ټول چې شي پوه توګه بشپړه په باید دا وکړئ مینه څیر

       . شي         کامل کې تناسب په به انسان لري مینه او حقیقت ژوند، یو پالر، او خدای
ورورولي              ریښتینې انسان د او ودریږي به جګړه شي، څرګند به حقیقت دا چې

               . چې   ذهن بشپړ یو مګر کوي نه مخ ته چا بل لري، نه خدای بل شي تاسیس به
لري               ذهن هغه ابدي، او پاک دی، مثال خدای د انسان کوي، الرښوونه ته هغه

. و      هم کې مسیح په چې

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

    ، الرښود کلیسا ، 8د ماده
برخه4

. 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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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


