
مخ 1 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 15ستګیکشنبه
جان –  موضوع

ا   ، .2021، 15 ستګیکشنبه

جان —  موضوع

: متن  3: 23زبور  طالیی

            : الره"      په صداقت د خاطر په نوم د هغه د ما هغه کوي راژوندی بیرته روح زما هغه
". کوي   رهبري کې

: لوستل   ویلو 16،  14-9: 2کورنتيان  1ځواب

د                9 نه ، اوریدلی غوږ نه ، لیدلي نه سترګو ، شوي لیکل چې څنګه لکه مګر
له                چې کړي چمتو لپاره دوی د خدای چې شیان هغه ، ننوتلي ته زړه انسان

. لري    مینه سره هغه
10   : روح            چې ځکه کړل ښکاره واسطه په روح خپل د ته موږ دوی خدای مګر

. شیان         ژور خدای د ، هو ، لټوي هرڅه
چې                11 کوي خوندي روح انسان د ، پیژني شیان سړي یو د سړی چې لپاره دې د

. روح                 خدای د مګر ، پیژني نه سړی هیڅ شیان خدای د حتی دی؟ کې هغه په
دی؛                12 خدای د چې روح هغه مګر ، نه روح نړۍ د ، کړي ترالسه اوسموږ

لخوا               خدای د ته موږ توګه آزاده په چې وپیژنو شیان هغه ممکن موږ ترڅو
. شوي  راکړل

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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حکمت                13 انسان د چې کې ټکو هغه په نه ، وایو هم یې موږ چې شیان کوم
پرتله              شیانو روحاني د کوي القدسښوونه روح چې کوم مګر ، کوي ښوونه

. سره    روحاني له کول
14     : هغه          د دا چې ځکه کوي ترالسه نه شیان روح خدای د سړی طبیعي مګر

           : ډول   روحاني په دوی چې ځکه ، پیژني دوی هغه نه دی حماقت لپاره
. شوي  پیژندل

الرښوونه             16 ورته هغه ترڅو ، پیژني ذهن څښتن د څوک چې لپاره دې د
. لرو       ذهن مسیح د موږ مګر وکړي؟

درسخطبه   د

انجیل
(9: 35زبور .1 زما )

9        : خوشحاله…         خالصون په هغه د به دا خوښوي کې څښتن په به روح زما
شي.

12-10،  8: 143زبور .2

باور                 8 تاسو په زه چې ځکه واورم؛ مینه ستا کې سهار په چې کیږم المل دې د
ځکه:               وکړم تګ باید زه چې چیرې کړئ المل پیژندلو الرې هغه د ماته لرم

. کوم        پورته ته تا روح خپل زه چې
خدای             10 زما تاسو چې ځکه کړم ترسره اراده خپله چې وکړه ښوونه ماته

. کړه:            رهبري ته ځمکې صداقت د ما دی ښه روح ستاسو یاست
11      : خاطر            په صداقت خپل د خاطر په نوم خپل د ، څښتنه ای ، کړه ګړندی ما

. راوباسه      څخه مشکل له روح زما

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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مینځه               12 له څوک هغه ټول او ، یوسي مینځه له دښمنان زما رحم په ستا او
.       : یم     بنده ستا زه چې ځکه ځوروي روح زما چې یوسي

1: 11متی .3

1                ، ورکړ پای امر د ته شاګردانو دولسو خپلو عیسی چې کله ، پیښشول دا او
. الړ              لپاره تبلیغ او ښوونې د کې ښارونو دوی د ځایه هغه له هغه

28-22: 12متی .4
22    : روغ              یې هغه او و ګونګی او ړوند ، لري شیطان یو چې شو راوړل ته هغه بیا

. لیدل            او کولې خبرې دواړه ګونګ او ړوند چې دومره ، کړ
23       : دی؟         نه زوی داود د دا ایا ویل ویې او ، شول حیران خلک ټول او
نه             24 شیطانان سړی دا ، وویل دوی ، واوریدل دا فریسیانو چې کله مګر

. زبب        بیل شهزاده شیطانانو د مګر ، راوباسي
سلطنتچې                 25 هر ، وویل یې ته هغوی او ، شو پوه افکارو په دوی د عیسی او

          . وي     شوی ویشل پخپله چې کور یا ښار هر او ړنګیږي وي شوی ویشل پخپله
: ودریږي  باید

هغه               26 د نو شوی ویشل وړاندې په ځان د هغه ، وباسي شیطان شیطان که او
ودریږي؟    څنګه به سلطنت

په               27 چا د ماشومان ستاسو ، وباسم شیطانان واسطه په زیب بیل د زه که او
. وي         قاضیان ستاسو به دوی نو شړي؟ دا واسطه

تاسو               28 سلطنت خدای د نو ، وباسم شیطانان سره روح په خدای د زه که مګر
. راغلی  ته

26-24: 16متی .5

اجازه             24 ، راشي وروسته زما هرڅوک که ، وویل ته شاګردانو خپلو عیسی بیا
. کړي                تعقیب ما او ، کړي پورته صلیب خپل او ، کړي رد ځان هغه راکړئ

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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25   : چې           هرڅوک او ورکړي السه له یې به هغه وژغوري ژوند خپل چې هرڅوک
. ومومي            یې به هغه ورکړي السه له ژوند خپل خاطر په زما

ځان                 26 خپل او ، کړي ترالسه نړۍ ټوله هغه که ، دی ګټور لپاره څه د سړی یو
ورکوي؟               څه کې بدل په روح خپل د سړی یو یا ورکړي؟ السه له به

13-5: 8متی .6

هغه                5 د او راغی افسر یو ته هغه هلته ، ننوتل ته کفرنحوم عیسی چې کله او
   ، وکړه یې غوښتنه

توګه                  6 سخته په ، دی ناروغ فلج د کې کور په خادم زما ، مالک ، ویل ویې او
. شوی  ځورول

7. کړم              روغ به هغه او راشم به زه ، وویل ته هغه عیسی او
زما                  8 تاسو چې یم نه وړ دې د زه ، څښتن ، ویل ویې او ورکړ ځواب دار صوبه

.            : شي    روغ به بنده زما او ، ووایاست کلمه یوازې مګر راشئ الندې چت تر
9    : سړي              دې زه او لرم سرتیري الندې زما ، یم سړی یو الندې واک د زه چې ځکه

              . دا        ، ته خادم زما او راځي؛ هغه ، راځه ، ته بل او الړ هغه او شه الړ ، وایم ته
. کوي      دا هغه او ، وکړه

یې               10 ته کسانو هغو ورپسې او ، شو حیران هغه ، واورېدل دا عیسی چې کله
                  ، نه ، موندلی دی نه باور لوی دومره ما ، وایم ته تاسو زه واقعیا ، چې وویل

. نه    کې اسراییل په
د                  11 او ، راشي څخه لویدیز او ختیځ د به ډیری چې دا ، وایم ته تاسو زه او

. کښیني             کې سلطنت په آسمان د به سره یعقوب او اسحاق ، ابراهیم
12    : او          ژړل به هلته شي واچول کې تیاره بیروني به ماشومان سلطنت د مګر

. وي   وهل غاښونه
دا                  13 نو ، کړی باور تاسو چې څنګه لکه او شه الړ ، وویل ته دار صوبه عیسی او

.           . شو    روغ کې ساعت هماغه په خادم هغه د او وشي سره ستاسو به

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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3،  2: 55یسعیا .7

ستاسو              2 او وي؟ نه ډوډۍ چې کوئ مصرف پیسې لپاره څه هغه د تاسو ولې
هغه                  او ، ونیسئ غوږ کلکه په ته ما کوي؟ راضي نه چې لپاره څه هغه د کار

کې               غوړ په روح ستاسو راکړئ اجازه او ، دي ښه چې کوم وخورئ څه
. خوښشي 

3           : زه     او وکړي ژوند به روح ستاسو او ، ونیسئ غوږ راشئ ماته ، ونیسئ غوږ
. رحمتونه               ډاډمن ډیویډ د حتی ، وکړم تړون پاتې تل یو سره تاسو له  به

24-17: 4افسیانو .8

دې                 17 له تاسو چې ، ورکوم شاهدي کې رب په او ، وایم امله همدې له زه دا
                 ، کې باطل په ذهن د دوی د ، ځئ مه څیر په قومونو غیر نورو د وروسته

دوی                18 په چې الرې له ناپوهۍ د څخه ژوند له خدای د ، کیدل تیاره تفاهم د
: امله           له ړوندوالي د زړه د دوی د ، دي کې

ناپاکۍ             19 د ترڅو ، سپارلی یې ته لیوالتیا ځان لري احساس پخوانی چې څوک
. وکړي     کار ناپاکۍ ټولې سره

کړی       20 زده دی نه دومره مسیح تاسو مګر
ښوونه               21 ته تاسو لخوا هغه د او ، وي اوریدلی هغه تاسو نو وي داسې که

: دی           کې عیسی په حقیقت چې څنګه لکه ، وي شوې
د               22 چې کوم ، ودریږئ اړه په اترو خبرو پخوانۍ سړي زاړه د تاسو چې دا

دی؛      فاسد مخې له خواهشاتو غولونکي
شئ؛        23 نوي کې روح په ذهن خپل د او
او               24 صداقت په وروسته خدای د چې کوم ، واچوئ سړی نوی تاسو چې دا او

. شوی     رامینځته تقدسکې ریښتیني

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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(2 ته )17-14،  2،  1: 8رومیانو .9

مسیح             1 په چې کوم نلري شتون غندنه هیڅ ته اوسدوی امله همدې له
وروسته               روح د بلکه ، نه وروسته غوښې د چې څوک ، دي کې عیسی

ګرځي.
څخه              2 قانون مرګ او ګناه د ما قانون روح ژوند د کې عیسی مسیح په

. دی   خالصکړی
زامن              14 خدای د دوی ، کیږي رهبري لخوا روح خدای د چې څومره چې ځکه

دي.
مګر               15 کړی ترالسه دی نه روح غالمۍ د لپاره کولو ویرې د بیا تاسو چې ځکه

. پالره                 ، ابا ، ژاړو موږ چې کې کوم په ، کړی ترالسه روح منلو د تاسو
ماشومان             16 خدای د موږ چې ، ورکوي شاهدي سره روح د زموږ پخپله روح

یو:
وارثان               17 ګډ سره مسیح د او ، وارثان خدای د وارثان بیا ، ماشومان که او

روغت  نسیسا ایاو

1.60 :29-31

او             ، کیږي ورکول برکت ته انسانانو ورسره چې لري سرچینې المحدود روح
خوندي               ډیر به کې ساتنه په زموږ او شي ترالسه سره اسانۍ په به خوښۍ

. شي        وغواړل کې روح په که ، وي
2.302 :19-24

پالر               چې څنګه لکه حتی ، څرګندوي توګه په کامل د انسان ساینسساینس د
الهی                  وجود ټولو د ، دی خدای ذهن یا روح انسان روحاني د چې ځکه ، دی کامل

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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اداره                لخوا روح د احساسپرځای د سړی ریښتینی دا چې ځکه او ، دی اصول
. لخوا              قوانینو نوم په مادې د نه ، لخوا قانون روح د ، کیږي

3.273 :16-20

او               همغږي ، بشپړ انسانان هیڅکله قوانینو نوم په تش ساینس طبي او مادې د
  .           . همدې   له کیږي اداره لخوا روح د چې کله دی همغږي انسان کړي ندي تلپاتي

قوانین              وجود معنوي د چې کوم ، اهمیت کولو درک حقیقت شتون د امله
څرګندوي.

4.482 :3-12

ښه                  او بد دواړه روح چې ده کړې معنا کلمه روح د الرې له فرضیې د فکر انساني
         . کلمه       خدای د تل کارول مناسب کلمې روح د اوسیدونکی کې ماده په ، دی عقل

ته               معنی لرونکي معنا چې چیرې ، شي کیدی ترالسه سره کولو ځای په ځای
              . ساینسي  به تاسو او ، وکاروئ کلمه احساس د ، کې قضیو نورو په وي اړتیا

             . سمه  په روح ، کیږي کارول ساینسکې عیسوي په چې څنګه لکه ولرئ السلیک
احساس                 د روح ، بهر ساینسڅخه د مګر دی؛ مترادف خدای یا ، روح د توګه

. احساسسره        مادي د ، دی ورته سره
5.210 :11-18

څرګندې                الرې له انسان د لپاره تل د ځانګړتیاوې هغې د او روح چې پوهیدل پدې
                    ، پښې ته پښو ، غوږ ته کاو ، ورکړ لید یې ته ړندو ، کړ روغ ناروغ ماسټر ، شوې

روښانه              عمل ساینسي ذهن الهی د باندې بدنونو او ذهنونو انسان د توګه پدې
      . میتابولیک.         ورته او یو د عیسی ورکول پوهه ښه خالصون او روح د او کوي

. ورکړه        شفا ګناه او ناروغي الرې له پروسې

6.477 :22-29

مسله                  په مګر ، دی انفرادي چې کوم ، دي استخبارات او ژوند ، ماده انسان د روح
.           . نشي  منعکسکولی څه ټیټ څخه روح د هیڅکله روح ندي کې

          . چې     کله ، لیدلي نښې ځینې واقعیت اصلي د هنديانو ده څرګندونه روح د انسان
.  " ویل      "    موسکا روح لوی د ته جهيل ښکلي ځانګړي یو دوی

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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7.315 :11-20

. و                 پټ څخه زوی مسیح د دوی د سره خدای د نظرونه غلط او برعکس خلکو د
       . سره        دې له ذهنونه فکري دوی د وپیژني شتون معنوي هغه د کولی نشو دوی
             . خطا  مرګوني د سم سره نظر روحاني له خدای د افکار دوی د درلوده دښمني

   . مثال            خدای د شوي وړاندې لخوا عیسی مسیح د چې څنګه لکه شوي ډک څخه
راپاروي                احساس معنوي حقیقت د چې کوم ، ورکوو السه له الرې له ګناه د موږ

انسان                 د او وګټو ګناه موږ چې کله احساسکوو وخت هغه یوازې بیلګه دا موږ او
. آزادي         زامنو د خدای د ، کړو ثابت میراث

8.481 :28-32

     - روح             د امله همدې له ، کوي نه ګناه هیڅکله او دی اصول الهی انسان د روح
چې.                  کوم ، روح نه ، دی احساس مادي دا چې کوو زده موږ کې ساینس په ابدیت

او                  ، شوی ورک چې دی احساس ګناه د دا چې شي وموندل به دا او کوي؛ ګناه
. ندی   روح ګناهګار

9.301 :23-2

 " " دی              عکس انسان چې کې حال پداسې ، ښکاري مادي مادي ته ځان انسان مړ
             .) څخه) شاهدي ناسم احساس مادي د مړینه او ناروغي ، ګناه ، فریب نظر

لید                شوي اټکل د بهر څخه فاصلې فوکل روح المحدود د چې کوم ، کیږي راپورته
. شوي                مخ سره هرڅه د کوي وړاندې برعکسعکس یو مادې او ذهن د ، څخه

روحاني                د انسان او ، ګي اوسیدونکی معتبر غیر کې بو مادي په روح دروغجن دا
     .        . مخې   له بشپړتیا د روح نلري تړاو سره مړینې د کیدل تلپاتې وي مادي پرځای

.          . شي    موندل ونه کې نظریاتو ټوټو په باید اصول دی نه شوی احاطه

10.240 :27-32

او                 بشپړ په باید څوک یو کې هڅه په وړو مینځه له د غلطیو احساسد د
د               کې نهایت په غلطۍ ټولې چې هغه تر وکړي تادیه ډیر خورا ډول منصفانه

             . غوږونه   چا یو د کې میتود الهی کولو تادیه مزد د ګناه د شي تابع حقیقت
روح                او احساس د څنګه چې کړه زده څخه تجربې د او ، دي شامل خالصول

. کیږي   ویشل ترمینځ

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 9 درسد    انجیل ا   د ، .2021، 15ستګیکشنبه
جان –  موضوع

11.281 :27-1

نه                  او ، کې مادياتو په روح ، اچوي نه کې بوتلونو زړو په شراب نوي ساینس الهی
           . کله    ځي مینځه له نظرونه غلط زموږ اړه په مادې د کې محدودیت په المحدود

         . نوې       یا شي وغورځول پامه له باید باور زوړ کوو درک حقایق روح د موږ چې
به                  السه له ، دي بدلول موقف زموږ چې کوم ، الهام او ، شي وغورځول به مفکوره

ورکړي.

12.430 :3-7

                 ، پریږدي سره کارونو خپلو د ځان باید ، شي جال سره خطا له باید ذهن مړینې د
      . کړي          پراخه پولې خپلې باید باور شي څرګند به مثالی مسیح د ، سړي تلپاتې او

. کړي             پیاوړی اساس خپله سره کولو آرام روح په پرځای مادې د او

13.201 :7-12

   . نوی           یو حقیقت کړو جوړ ډول خوندي په بنسټونو غلط په کولی نشو موږ
نوي            "   شیان ټول او تیریږي شیان زاړه چې کې کوم په ، کوي رامینځته مخلوق

               ".، حواس ټول ، ویره ، نفرت ، اشتها غلط ، غوښتنې ځان ، جذبات کیږي
. ښه               ، دی لور په خدای د سرعت شتون د او ، رسیدل ته روحانیت

14.40 :31-7

د                 ، لپاره ننوتلو د ته سلطنت مګر ، دی برکتناک او ایز سوله طبیعت عیسویت د
عیسی              چې چیرې شي واچول کې شیکنه هاخوا پردې مادي د باید لنگر امید

د              صادقانو د باید پرمختګ هاخوا مسلې له دا او تیریږي؛ مخکې څخه زموږ
  . د              زموږ راشي الرې له رنځونو او غمونو د دوی د همدارنګه او بریاو او خوښیو

الړ                ته احساس معنوي وجود د احساسڅخه مادي د باید موږ ، څیر په ماسټر
شو.

15.14 :25-30

معنوي                   ، دی الهی ژوند د ، جال ډول بشپړ په څخه خوب او باور کولو ژوند مادي د
     . او           کوي تېروتنه پوهه دا څرګندوي شعور واک د انسان د ځمکه ټوله په او پوهه

.    " شئ        "      کولی خبرې توګه په لرونکي واک یو د تاسو سره دې د او ، روغوي ناروغ

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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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

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

. خالصشي               څخه تاثیر غلط له یا تاثیر ، ورکولو مشورې ، غندلو ، کولو

    ، الرښود کلیسا ،  8د 1ماده
برخه

خبرتیا   ته دندې

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي


