
مخ 1 2022، 4یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
 کاس او خالقینیوازی یموضوع – خدا

 

2022، 4 یکشنبه ، دسمبر

 کاس او خالقینیوازی یخدا —  موضوع

1: 42 اهیسعی طالیی متن:

 ما خپل روح په هغهوي؛ښ خویې زما روح ې چ،ی ساتم؛ زما غوره شویې زه ې زما بنده چورهګ"و
."يړ ته قضاوت وکانویهودی ری: هغه به غی دیښی اېباند

27: 14 اهیسعی•7-2: 42 اهیسعی  ځواب ویلو لوستل:

 اوري.ې کهڅ په کوږ نه به پورته شي او نه به د هغه غي،ړهغه به نه ژا2
: هغه به د حق لپارهويړ به هغه نه مکولڅ ټرګ او د سي،ړ سرک به هغه مات نه کیمات شو3

.يړقضاوت وک

:ړی قضاوت نه وي کې کمکهځ هغه په ې ، تر هغه چيیږ کوسهی او نه به مايیږهغه به نه مات4
 به د هغه قانون ته انتظار باسي.انګاپوټاو 

ې چوکڅ. هغه ې یولىځ او غلړ کداې پې اسمانونه یې چوکڅ فرمائى، هغه ېمالِک ُخدائ داس5
 خلکو ته ساهې کې په دې چوکڅ راوتلي دي. هغه خهڅ ې له هغې چهڅ خپروي او هغه مکهځ

:يځرګ ې په هغه کېورکوي، او روح چ

ما مالِک ُخدائ تا په صداقت رابللى دى، او ستا الس به ونیسى، او تا به وساتى، او تا ته به د6
 د پاره درکوم.اڼ قومونو د ررېخلقو د یو لوظ او د غ

 ناست دي دې کارهی په تې چوکڅ او هغه انی بندخهڅ د خالصولو لپاره ، د زندان وګ سترندوړد 7
زندان له کوره وباسي.

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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 شو، اوولځ او د هغه الس وغي؟ړ به هغه رد کوکڅ ده، او ړې رُب االفواج اراده کې چکهځ27
وي؟ځرګ ورتهې به هغه بوکڅ

د درس خطبه

انجیل

 زه(کهځ )7، 5 )ته:(، 4 )ته:(، 3 )اوس( - 1: 43 اهیسعی.1

ې ا،ړ کړ جوې تا یې یعقوب، او هغه چې ا،ې یړې پیدا کې ته یې فرمایي چتنڅښ ې…اوس داس1
یی ده. ته زما ې ما ستا په نوم بلل،ړ ما تا خالص کې چکهځ ه،ېږرېاسرائیلو، مه و

:يیږری به تاسو نه تې له الرندونوی زه به درسره وم. او د س،ې شرې تې ته د اوبو له الرېکله چ2
.ويګ اور لې. او نه به په تا باندئځ نو تاسو به ونه سويیږری تې ته د اور له الرېکله چ

 مالِک ُخدائ ستاسو ُخدائ پاک یم، د بنى اِسرائیلو مقدس، ستاسو نجات ورکوونکىۀ زې چکهځ3
یم:

:هړ وکنهی او ما له تا سره م،یې ړ ته د عزت و،یې متيی قې ته زما په نظر کېله هغه وخته چ4

 به تاخهڅ یځدی او له لومړ راوخهڅ یځ زه به ستا تخم له ختم،ی زه له تا سره ې چکهځ ه،ېږرېمه و5
.مړ کولټرا

ړ. هو، ما هغه جوی دړی کړ ما هغه جو،ی دړی کدای ما هغه د خپل جالل لپاره پې چکهځ…7
.ی دړیک

(نایقی )24: 14 اهیسعی.2

 وه،ړې ما اراده کې چهګنڅ به وشي. او لکه ې همداس،ی دړی ما فکر کې چهګنڅخامخا لکه 24
 وي:ړ به والېهمداس

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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49-46، 42-34، 32-26(، ،1  )ته24، 19، 18، 16-5: 1لوقا .3
 د زکریا په نوم یو کاهن وو او دښې د ابیا په سیمه کښېد یهوداه د بادشاه هیرودیس په زمانه ک5

 نوم الیشبع وو.ې وه او د هغخهڅ وڼ د هارون د لوهښځ ۀهغ

ناهګ ې بې حکمونو او احکامو کولوټ په تنڅښ صادق وو او د ېاندړ په وی د خداهړ دوایاو دو6
روان وو.

 شويهښ ې اوس په کلونو کهړ دوای وه، او دوهډ بانتیشبی الې چکهځ ماشوم نه و، یڅ هیاو د دو7
وو.

 د کاهن دفترېاندړ په وی سره د خدابی هغه د خپل کورس په ترتې شول، کله چیښ پېاو داس8
،ړاعدام ک

 به د خوشبوټ د هغه لو،ړ معبد ته التنڅښ هغه د ېد کاهن د دفتر د دود سره سم، کله چ9
سوزولو لپاره و.

 خلقو خلقو بغیر د خوشبوئى په وخت ُدعا کوله.ولوټاَؤ َد 10

 وه.هړ خوا ته واليښ ۍ د خوشبو د قربانې شوه چکارهښ راتهښ فروهی تنڅښاو هلته هغه ته د 11

 راغله.رهی وې نو هغه خفه شو او په هغه باندد،ی هغه ولای زکرېاو کله چ12

ېرمنې ده. او ستا د مې شودلې ستا دعا اورکهځ ه،ېږرې ورته وویل: زکریا مه وېتښخو فر13
.ديېږ او د هغه نوم به یوحنا کويېږالیزابت به تاته یو زوئ وز

 خوشحاله شي.ونیږ به د هغه په زیرډی ولرئ؛ او ښۍ او خوښۍاو تاسو به خو14

. او هغهاکڅښ او نه قوي يڅښ وي او نه به شراب وی لوې په نظر کتنڅښ هغه به د ې چکهځ15
.خهڅ د مور له رحم ی شي، حتکډ خهڅبه د روح القدس 

.ىځرګ به هغه مالِک ُخدائ ته وررىډېاو د بنى اِسرائیلو 16

 پهرمنی او زما مم،ی ړی سړ زووی زه ې چکهځ پوه شم؟ ې: زه به په دلی ته ووېتښ فرایزکر18
 وه.هښ ېکلونو ک

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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. او زهمی ړ والې په حضور کی د خداې چمی لی: زه جبرائلی ورته ووې کوابځ په ېتښفر19
.می درته ووایری او دا زمړ وکې تا سره خبرې چمی ی شولیږرال

 شوه،ندوارهی امشبعی الهښځ نه وروسته د هغه وځ ورېاو د د24

ې شولیږ ته د ناصرت په نوم لارښ لیلګ لخوا د ی د خداتهښ فرلی جبرائې کاشتی ممهږاو په شپ26
وه.

 نومېغلې. او د پړ سره واده وکيړ سوی ۍ د داؤد د کورنیې په نوم وسفی د ې ته چېغلی پېوی 27
مریم وو.

: تهی له تا سره دتنڅښ ،یې مهربانه رډې: سالم، په تا لی وویې ته راغله او ورته ې هغتهښنو فر28
.یې مبارک ې کځ په منوښځد 

 داې واچوله چیې ې خفه شوه، او په ذهن کې باندېواقع نو د هغه په د،ی هغه ولې هغېاو کله چ29
 وي.ولډ هڅ دیبا

 ده.ې رضا موندلی تاسو د خداې چکهځ م،ی مره،ېږرې: مه ولی ته ووې هغېتښفر30

یسی او د هغه نوم به عي،ړ به راوی زووی حامله شي، او ې ته به په خپل رحم کوره،ګاو،  31
.ديېږک

 به هغه ته د خپل پالر داؤد تختی خداتنڅښ: او يیږ به بلل کی زوی وي، او د لویهغه به لو32
:يړورک

ژنم؟ی نه پړی سوی زه ې وي چهګنڅ: دا به لی ته ووېتښ فرمی مرایب34

 بهواکځ ی خدای: روح القدس به په تا راشي ، او د لولی وویې ته ې او هغړ ورکوابځ ېتښفر35
ی وي د خدایدلیږی به زخهڅ له تا ې چی امله هغه مقدس شې ، نو له همديړ وکوريیپه تا س

.يیږ کلی به ویزو

 سرهې: او دا د هغی دیدلیږی زی زووی ې کاتوبډ هم په بوزابتی الی ستا د تره زووره،ګاو  36
.يیږ بلل کهډ بانې ده چاشتی ممهږشپ

.ی ناممکن نه دی شیڅ سره هی د خداې چکهځ 37

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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.هړ الخهڅ ې د هغتهښ. زما سره ستا د کالم مطابق وي. او فرۍ لمستنڅښ د ورهګمریم وویل: 38

.هړ ته الارښ ته د یهوداه ې سیمۍ د غرنهړ او په بیدڅې مریم پاې کوځ ورېپه د39

.ړ سالم وکیې ته شبعی کور ته ننوتل او الایاو د زکر40

 وخوت.ې په رحم کې سالم واوراوه، ماشوم د هغمی د مرزابتی کله الې شول، چېښ پېاو داس41
 شو:کډ خهڅ د روح القدس زابتیاو ال

 ، او ستا د رحمیې برکت ې کځنی په موښځ: ته د لی ویې او وړې وکې اواز خبرړ په لوېاو هغ42
 برکت ده.وهیم

 ستاینه کوي،تنڅښاو مریم وویل، زما روح د 46

 خوشحاله شو.ی زما ژغورونکیاو زما روح په خدا47

ې له دورئ،ګ وې چکهځ: ی دیولی نې په پام کتی ملکټیټ ېرمنی مې هغه د خپلې چکهځ48
.يی نسلونه ما ته مبارک وواولټوروسته به 

.ی دي. او د هغه نوم مقدس ديړ کارونه کی ما سره لوی دواکمنځ ې چوکڅ هغه ې چکهځ49

ای او روغتنسیسا

1.180 :25-27

يیږ انسان پوهي،یږ پوهانوی شولوټ په ې تل موجود ذهن چي،یږ لخوا اداره کی انسان د خداېکله چ
 ممکن دي.هڅ سره هری د خداېچ

29-26( )ته.(، یسی )ع23 : 2.332

 دی پاکوالېوازی ې چکهځ تصور روحاني و، می د مرهړ و. ... د هغه په ای زوېغلی پېوی د یسیع
 مجسمې کیسی عحی او خالص مسهښ په هګ توکارهښ په ې شي، کوم چی منعکس کولنهی او مقتیحق

شوي.

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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3.29 :14-1

ی خداې چدليی شوي هغه عالي احساس ته رسېوونښ الرې کنسی ساسويی په عېهغه کسان چ
 نومیسی د عیې ته ې او هغه،ړ دا مفکوره تصور کی. د ورجن مور د خدای دکوالی د انسان لېوازی

.ی دی نجات ورکوونکای جوشوا ې - دا چړورک

 او خپل ماشوم،ړ د نسل نظم خاموش کې د مادي قانون او د هغایانتښ د روحاني احساس رومی مرد
ای. روح القدس، ندويګرڅ هګ د انسانانو د پالر په توی خدا،ړی په واسطه راوی د وحقتی د حقیې
 د تلحی. مسی روح دې چړی کیوری سره سژندلوی پړ روح، د ورجن مور پاک احساس د بشپیاله
 دا روحاني مفکوره درکهښځ اصول، او ی الهسيی عيړ د سده،ی اوسې کیږ په غی د خداارهلپ
.ړې وده کهګ په کمزوري توې سر کيړ هم په لومهڅ که ه،ړک

 اويږ روح همغې چی ثبوت دی دا ابده،ګ په توې د روح د مفکوره،ګ د اوالد په توی د خداانسان
 اوالد و.ريګ ملارښی هوانځ د می سره د مری د خدایسی. عیانسان ابدي د

4.31 :4-11

وی ې چکهځ خپل پالر مه بولئ، وکیڅ هې کمکهځ: "په لی ونه منله. هغه ووکهړی ایڅ هښې د غویسیع
هڼ ده، او زما ورووکڅ: "زما مور تلښ وپوای بلځوی." هغه ی دې په آسمان کې چیستاسو پالر د

 د هغه د پالر په نوم د چا دږ د هغه د پالر اراده کوي. موې دي چی دا دوې چی معنې دي،" پدوکڅ
 پالرولوټ امله د ې او له همدژني،ی پهګ خالق په توینیوازی د ،ی نه لرو. هغه روح، خداډکاری ریڅبللو ه
.هګپه تو

5.63 :5-11

 دتی. د هغه اصلويړ او پاک د هغه نسب جوهښ ،یکلښ. ی انسان د روح اوالد دې کنسیپه سا
طوی دمخه د مادي شرادوی او نه هم هغه عقل ته د رس،ې په وحشي جبلت ک،ی نه درڅیانسانانو په 

 او ژوند د هغه د،ی د هغه پالر دی ده؛ خدانهی سرچۍ او وروستۍنړ. روح د هغه لوميیږری تخهڅ
.ی قانون دودوج

6.506 :18-21

 لکهی او دا فکرونه افشا کوي، حتولوي،ټ ناببره فکرونه راې کنلونوی په مناسبو چی د دو،یروح، خدا
 شي.ندګرڅ هدف وڅ خالصوي ترې هدف پنبليیڅ هغه د سپې چهګنڅ

7.507 :3-6 ،15-8

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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ې ککهی په لقی دا د روحاني تخلې چهګنڅ ورکوي، لکه ې او جامهی ته تغذی هر شهګروح په سمه تو
.ندويګرڅ سره ۍ پالر او مورتوب په نرمی د خداهګ توې په دکاري،ښ

ولونهډ یرډی د ذهن ې منعکس کوي ، کوم چواکځ یقی ژوند تخلای اصول ، ی روح کائنات د الهد
 لهواکځ غاتيی د تبلانځ د خپل يټ ضربول اداره کوي. ونه او بوې او د انسان د مرکب مفکوردويیتول

د ړۍ شامل دي. مادي نې پکولټ ې ذهن منعکس کوي چی دوې چکهځ دا رګ نه ورکوي، موهیامله م
 لخوای د خداې مخلوق د امر ذهن او کائنات اعالنوي چی الهنسيی. سایفاني ذهن او انسان خالق د

.ی شوتهځنیرام

 اصول دی الهولوټ کوي او اداره کوي. دا د تهځنی رامولټ المحدود خهڅ کولی ذهن د ذهني مالالمحدود
 تلدی ، او بايیږندګرڅ تل قی او د انسان او کائنات بقا. تخل،یندوګرڅهنر  او نسی ساې کقیتخلهغه په 

 کولکارهښ احساس دا ګ. د مريړ ته دوام ورکدویندګرڅ خهڅ عتی طبېنی سرچدوی د نه ختمېد هغ
ېدی مادي عقای مفکوره د انسان ی اله،ی شوری غلط تعبهګ توې مادي بولي. په داتویبدلوي او د نظر

هګنڅ لکه ېوازی ،ی دې کانځ تخم په خپل رګ. ميیږادی د انسان په نوم ې چي،یږ ککتهښ ته راېکچ
، او د ذهن المحدود نظر، انسانی ذهن ضرب دې چهګنڅ - لکه دويی تولولټ او ی دولټ ذهن ی الهېچ

. ذهنی دیې خالق ې چی دی ماده خداای ایارتښی هوۍنیوازی لګ ای. د فکر، تخم یاو کائنات، محصول د
 حکومت کوي.ولټ ې ده چنهی او مایتیښ. ذهن ژوند، ری روح دولوټد 

ېوازی 20، 1-14: 8.263

 دی او حتکواالن،ی شخصي لران،ګ خپلواک کارانونهځ ې باور دي چې په دیانسانان انا پرست دي. دو
. د فاني ذهنی نشي کولیې ای ی کولتهځنی نه وي رامیې به ی خداې دي چستونکيی اخازاتی امتهڅهغه 
 کوي.توبی استازقتی حققی د تخلېوازی معمولي روحاني انسان ری مادي دي. غقاتیتخل

 کار کوي ، نورڅی په ی د خداېوازی او ويګډ فاني انسان خپل د وجود فکرونه له معنوي سره ې چکله
. جنسيیلړ خوی هغه جنت نه دې چکهځ تيښ ته وتېمکځ او سيی الس ونه نې کارهیهغه به نور په ت

ۍ بديړ کړ جوهښ هغه ې - کله چوي،ځرګ ارادي منافق ری غوی انسان ی کوي. دوانتی خږ موېدیعق
.يړ برکت کیې هغه به ې رسوي چانی د هغه چا ته زانوي،ی بکالښ هغه د فضل او ې کله چدوي،یتول

 دي.يړ کدای پیې ولټ ې خالق وي، چوی شي یداېک

9.516 :9-23

ۍنولیتښ په رقتی حق،ی انعکاس دې. ژوند په وجود کويړ د خپل مشابهت وروسته جوانی شولټ یخدا
ولټ ردانه،ګ سره سرۍ غرضې د بنه،ی کوي. مې خپل سوله او تلپاتی د دوې چ،ې کۍکی په نی خدا،ېک

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، 4یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
 کاس او خالقینیوازی یموضوع – خدا

ېمکځ به د ګړیمی سره وایي: "نۍ په خاموشهښ واې الندوښ د پږ غسل کوي. زموې کاڼ او رکالښپه 
 او سرپناه ورکوي. د لمروريی سبرهډ ی. لويیږ ساه جنت ته لهږ شي." معتدل اربوتس خپله خوراثیم
لګ ، يځ ته ې ، د ناروغ خونوريګ ته ې ، د زندان حجريیږ ککتهښ راخهڅ له گنبد سای د کلګېانړو

ولهټ په ،یشو ړ جورڅی ته برکت ورکوي. انسان، د هغه په ېمکځ کوي ، کالښ کوي ، منظره انهښرو
 دهګ او ابدي په تویاځ وی سره ی د خداهښځ او نهی واکمني لري او منعکس کوي. ناری د خداې کمکهځ

.ی د المحدود پالر - مور خدا،ې کتیفی کليیڅتل لپاره منعکس کوي، په سپ

10.517 :30-31

ندولوګرڅ واکځ - د هغه يیږ المل کاتواليی د زی خپل نظرونو ته برکت ورکوي، او د دونهی میاله
لپاره.

11.68 :27-2

 مادي وده نهیڅ ذهن ته هخهڅ کولی دا د مال؛یاتوالی کوي، نه زېاندړ افشا کول ونسی سایسویع
 د انسانې چهګنڅ لکه ولډ کوي. په متناسب دی ذهن تاکی انسان او کائنات ته د الهرګ ، مندويګرڅ

 انساناو. يیږ کژندلی پهګ به په روحاني توېکړی ادونکيی شتون نه ماتيږ د ابدي، همغي،یږنسل ودر
 وي.يږ سره همغی د خدارګ نه وي مخهڅ ېمکځ د ېمکځبه د 

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 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

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، 4یکشنبه ، دسمبر  د انجیل درس د
 کاس او خالقینیوازی یموضوع – خدا

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.


