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23 :6روميانو  طالیی متن:

."ی ابدي ژوند دې له الرحی مسیسی د رب عږ زموۍالډ ی"د خدا

36، 21-16: 3 وحنای  ځواب ویلو لوستل:

وکڅ هروڅ تر،ړ ورکیې ی زوینیوازی خپل ې چهړ وکنهی سره دومره مړۍ د نی خداې چکهځ16
 د تل ژوند.رګ په هغه باور ولري هالک نشي، مېچ

 د هغه لهې دا چرګ. ميړ محکوم کړۍ نې چیلیږ لی ته نه دړۍ نی خپل زوی خداې چکهځ17
 وژغورل شي.ړۍ نېالر

 باور نه لري هغه دمخهې چوکڅ هغه رګ: می په هغه باور لري محکوم نه دې چوکڅهغه 18
.ړی کی په نوم باور نه دی زوینیوازی د ی هغه د خداې چکهځ ، ی دیمحکوم شو

 دې چکهځ وله،ښ خوارهی په پرتله تاڼ ته راغله، او خلکو د رړۍ ناڼ رې چیاو دا هغه مالمت د19
 عملونه بد وو.یدو

 د هغهې نه دا چي،ځ ته رااڼ کرکه لري، نه رخهڅ اڼ بد کار کوي له رې چوکڅ هر ې چکهځ20
عملونه وغندل شي.

 پهی دوې شي، چکارهښ د هغه عملونه وڅ تري،ځ ته رااڼ کوي رایتیښ رې چوکڅ هغه رګم21
 شوي دي.ې کیخدا

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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 باور لري تل ژوند لري.ی په زوې چوکڅهغه 36

د درس خطبه

انجيل

13-10، 5-1: 145زبور .1

. او زه به ستا نوم د تل لپاره برکت واچوم.مړ وکنهی پاچا، زه به ستا ستای اه،یزما خدا1

.مړ وکنهی او زه به د تل لپاره ستا د نوم ستام؛ړ به تاته برکت درکځهره ور2

.ی دندګرڅ او د هغه عظمت نا؛ی دړ وېنی او د ستای دی لوتنڅښ3

.يړ عملونه به اعالن کواکمنځ او ستاسو ي،ړ وکنهی نسل به بل ته ستاسو د کارونو ستاوی4

.مړ وکې به ستا د لوئ عزت او ستا د عجیبو کارونو خبرۀز5

.يړ کارونه به ستا ستاینه کوى. او ستا اولیاء به تاته برکت درکولټاے مالِکه ُخدایه، ستا 10

 کوى.ې د جالل او ستا د قدرت خبرۍهغوئ به ستا د بادشاه11

 شي.ژندلی عملونه او د هغه د سلطنت عالي عظمت وپواکمنځ د انسانانو زامنو ته د هغه وڅتر12

.ی نسلونو لپاره دوام لرولوټ به د ی ده او ستا پادشاهی پادشاهی ابدوی یستا پادشاه13

50-44: 12 وحنای.2

 په هغه چارګ په ما باور لري په ما باور نه کوي مې چوکڅ: هغه لی ویې او وهړ کېغی چیسیع44
.ی دیلیږ ما رالېچ

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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.ی دیلیږ ما رالې چنيی ووکڅ هغه نيی ما وې چوکڅاو هغه 45

 نشي.ې پاتې کارهی په تدی بايړ په ما باور وکې چوکڅ وڅ م،ی ی راغلهګ په تواڼ ته د رړۍزه ن46

ړۍ زه د نې چکهځ ، زه د هغه قضاوت نه کوم: يړ واوري او باور ونکې زما خبروکڅاو که 47
.می ی د ژغورلو لپاره راغلړۍ د نرګ ، می راغلمیقضاوت کولو لپاره نه 

: هغهيړ د هغه قضاوت وکې لري چوکڅ وی نه مني، ې ما ردوي او زما خبرې چوکڅهغه 48
.يړ د هغه قضاوت وکې دي، هماغه به په اخرت کليی ما وې چېخبر

 هغه ماته امرم،ی یلېږ رالیې زه ې هغه پالر چرګ. مليی نه دي وهړ په اانځ ما د خپل ې چکهځ49
.می ووادی باهڅ او می ووادی باهڅ ې چړراک

ې چهګنڅ امله ، لکه ې له همدمی زه واې چهڅ: هر ی د هغه حکم ابدي ژوند دې چمیږاو زه پوه50
.می ، زه هم هغه والیپالر ما ته وو

30-18: 18لوقا .3
م؟ړ وکراثی د ابدي ژوند مې چمړ وکهڅ مالک، زه هښ: تلښ وپوخهڅ حاکم له هغه وی18

.ی دی هغه خداو،ی پرته له ،ی نه دهښ وی یڅ ه؟یی واهښ ما ته ې: ته وللی ورته وویسیع19

 زنا مه کوه، قتل مه کوه، غال مه کوه، د دروغو شاهدي مه ورکوه، د،ېږېته په احکامو پوه20
.هړخپل مور او پالر عزت وک

 ساتلي دي.خهڅ ۍوانځ ما د خپل ولټ دا ل،یهغه وو21

ولټ: ی دی نشتوالی شېوی د ې: په تا کلی وویې نو هغه ته ېدې واورې دا خبریسی عېنو کله چ22
 به خزانهې او په جنت کشئی وویې ې باندبانوی لرئ وپلورئ او په غریې تاسو ې چهڅهغه 

ولرئ.

 شتمن و.رډی هغه ې چکهځ غمجن شو: رډی هغه دل،ې هغه دا واورېاو کله چ23

رانګ ومرهڅ ته به ۍ پادشاهی: د خدالی هغه وو،ی غمجن درډی هغه ې چدلی ولیسی عېاو کله چ24
 شتمن وي!ېوي 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.
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ی د خداې لپاره چيړ شتمن سوی اسانه دي ، د دلیری تې له الرې لپاره د ستنښ د اوې چکهځ25
.يځپادشاهي ته ننو

 به بچ شي؟وکڅ: لی ویې نو ودلې دا واورېاو چا چ26

 سره ممکن دي.ی د انسان لپاره ناممکن دي د خداې چانی هغه شلیاو هغه وو27

 روان شو.ې او ستا پسودلیښ پرولټ ږ مووره،ګ: لی پطروس ووایب28

ۍ د ُخدائ پاک د بادشاهې نشته چےړ سڅ هیې وایم، داستیاښ تاسو ته رۀ هغوئ ته ووئیل، زۀهغ29
 شى.ودلےېښ یا بچى پرهښځ ه،ڼ کور، مور او پالر، وُروېپه خاطر ی

 ژوندې به تل پاتې کړۍ او په ني،ړ چنده نور ترالسه نکوڅ ې اوسني وخت کې به په دوکڅ30
.يړترالسه ک

19-17: 6 تيموتی 4.1

له دوی څخه چارج وکړئ چې پدې نړۍ کې بډایه دي ، دا چې دوی لوړ ذهنیت نلري ، او نه هم17
په ناڅرګند شتمنیو باور لري ، مګر په ژوندي خدای ، چې موږ ته د خوند اخیستو لپاره هرڅه په

بډایه راکوي؛

دا چې دوی ښه کوي ، دا چې دوی په ښو کارونو بډایه وي ، توزیع ته چمتو وي ، خبرو اترو ته18
چمتو وي

د راتلونکي وخت پروړاندې د ځان لپاره یو ښه بنسټ ایښودل ، ترڅو دوی ممکن ابدي ژوند19
ونیسي.

22( - ی )خدا17: 6روميانو .5

مګر د خدای شکر دی چې تاسو د ګناه بندګان وئ ، مګر تاسو د زړه څخه اطاعت کوئ چې د17
هغه عقیدې به چې تاسو ته درکول شوې وه.

اوس چې تاسو له ګناه خالص شوئ ، تاسو د صداقت غالمان اوسئ.18

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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 ديړ تاسو خپل غې چهګنڅ کوم: لکه ې خبررڅی په وړ له امله د سۍزه ستاسو د بدن د کمزور19
 اوس خپل اعضاء په صداقت او تقدس تهې سپارلي دي. همدغسهګ په توناهګ ته د ناهګ او ۍناپاک

وسپارئ.

 آزاد وئ.خهڅ غالمان وئ، تاسو د صداقت ناهګ کله تاسو د ې چکهځ20

ې د دې چکهځ ئ؟ېږ اوس تاسو شرمې درلوده چوهی کومه مې کانویهغه وخت تاسو په هغه ش21
.ی دګ مری پاانویش

مګر اوس تاسو له ګناه څخه خالص شوی یاست او د خدای بندګان اوسئ ، تاسو خپل پاکوالي ته22
د پاکوالي ، او د تل پاتې ژوند لپاره.

57-50: 15 کورنتيانو 6.1

. نه فساد د فسادی نشي کولراثی د سلطنت می د خدانهی او وهښ غوو،ڼ وروم،یاوس زه دا وا50
.ی نه دراثیم

 بدل شو،ولټ به ږ مورګ نه شو، مدهی وولټ به ږ. مومښی راز دروی زه تاسو ته وره،ګ51

 ،يږیږ به غی سورې چکهځ: ې کرمپټ ، په وروستي ې کدوی په رپوګ ، د سترې کبهی شوهیپه 52
 به بدل شو.ږ سره راپورته شي ، او مودوی به په نه بدليړاو م

 واچوي.ې باندتی ابددی باړ واچوي، او دا مې باندتی په فاسددی فاسد باې لپاره چېد د53

 تهی پانای به هغه وای اغوستلو ، نو بتی دا فاسد به فاسد شي ، او دا فاسق به ابدېنو کله چ54
.يیږری تې کای په برګ شوي ، مرکلی لې چيیږورس

 ده؟رتهی چای قبره ستا بری ا؟ی درتهی ستا داغ چه،ګ مریا55

.ی قانون دواکځ ناهګ ده؛ او د ناهګ ولګنډ ګد مر56

 راکوي.ای ته برږ موې له الرحی مسیسی د مالک عږ زموې چی شکر دی د خدارګم57

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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اي او روغتنسیسا

28 )په( -26: 1.42

 املهې لخوا نه بد - او له همدهښ - د يیږ لخوا اداره کی د خداړی سینیتیښ رې کنسی سایسوی... په ع
.ی امر دوی رګ می نه دړم

2.295 : 5-15

،ی دکډ خهڅ اتوی کوي او اداره کوي. کائنات د روحاني نظرتهځنی کائنات رامونګډ د انسان په یخدا
 ذهن به روحاني پهړ. مويړ جویې ی دوې د هغه ذهن اطاعت کوي چی هغه وده کوي، او دوېکوم چ

 راولي.رتهی بانځ د خالصون لپاره د انسان اصلي خهڅ ېنړی له مۍ غلطې به د دای او بي،ړمادي بدل ک
 وي، دولټ المحدود روح رګ شوي؛ مړ په خپل شکل جوی د خداې نه دي، چرڅې د امر په يړم
 اصليدوی کې او تل پاتړ او ورک شي، او د بشپيیږ ته ورسقتی حقنسيی ساې کی شعور به په پاېنړیم

 شي.ندګرڅاحساس به 

3.190 :14-20

 شنوکليښ د خهڅ ې له خاورې دي چرڅی په هښ وده، بلوغ او زوال د هغه واون،یږد انسان ز
کاريښ نهړی. دا ميیږ ته راستانه کی خپل اصلي شرتهی او بيیږ وروسته وچ،ی سره راوتلغونویت
 ، او تليیږ ورک کې کی په پارګ ، ميیږ کمهی نه ضمې په ابدي وجود ککلهیڅ ده؛ دا همهالهډلن

.يیږ انسان موندل کنيیتیښ انسان ، روحاني او ابدي ، رېپات

4.476 :1-5 ،10-20 ،28-32

 انسان په خاوروې اعالن کوي چې بد، چوی ای اوالدونه دي، طانی د شی د امرونو جعلونه دي. دويړم
ې اصول او مفکوری انسان د الهقيی او حقی خدا،ې کنسی سای. په الهيیږ کلی پهګ په تونی د مادي جنای

 دي.دونکيی نه جال کهګپه تو

 اوالدونه به د انسانی د خداای او نه مادي. انسانان به ورک شي، او امرونه، ی انسان نه فاني دکهځ نو
ړ د بشپکلهیڅ هی زوال اوالدونه ندي. دوی د خدايړ شي. مندګرڅ هګ په توتونوی او ابدي واقعۍنیوازی

خهڅ لی له پخی د وژونکي تاری ترالسه شي. دورتهی ممکن وروسته بېحالت شتون نه درلود، کوم چ
ناه،ګ. يیږری تې کتی په ابدې کی په پانهړی." مدليیږی زې کناهګ او په دليیږی زې کناهګوو، "په 

 لري.هړ اې انسان پورې د تل پاتې چيړ ورکیاځ ته قوی حقاوڅ ورک شي تردی باګ او مرۍناروغ

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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 سلطنتی "د خدال،ی وویسی اوالد، عنهی نه د نار،ې کولې خبرهړ د ماشومانو په ای د خداې چکله
 انسان دې چښیې واکمني کوي ، دا ې انسان کنيیتیښ په رنهی او مقتی حقې." دا چی دې کځنیستاسو په م

.ی ناپاک او ابدي دې په عکس کیخدا

5.296 :4-13

ې د تل پاتړی میې ې له الرې چ،ی دی. دا د فاني انسان پخلی دیدلیږی زخهڅ ې د تجربګپرمخت
 غلطولټ هړ د ژوند او ذهن په ادی بانسی ساای ځ وروسته ، رنای هم دلته ای. يیږ کولځلپاره غور

عمالو د خپلو ادی باړی سړ. زويړ کتهځنی رامای بانځ ، او مادي احساس او سيی وهځنیفهمونه له م
 ، نه دنهړی مناهګ. د غلط مادي احساس او ی نه دی ابدناهګ ای ی حسی شیڅ شي. هلړسره وت

 او ابدي.نيیتیښ ، ريږ ، همغندويګرڅ انسان او ژوند ې دي چهڅ ، هغه ګعضوي موادو مر

6.496 :20-27

 سرهقوی ژوند حقاې قانون، د تل پاتېدی عقېنړی" - د م،ی قانون دواکځ ناهګ ده؛ او د ناهګ ډنډ ګ"د مر
 داې "کله چرګ ده؟ ؟" مرتهی چای "ستا بري،ی قبر ته واې د روحاني قانون سره چی حت،ې کهګړپه ج

 تهی پانای هغه وه بای ، نو بديیږ کهړ ته غاتی واچوي ، او دا فاسق به ابدې کۍفاسد به په فاسد
."يیږری تې کای په برګ شوي ، مرکلی لې چيیږورس

7.247 :10-18

 لههګ باور په توېنړی د مي،ځ هځ له منکالښ انوی د مادي شرګ م؛ی دی ابدقت،ی حقهګ همدارنکال،ښ
خهڅ بی تخرای د عمر ت،ی. ابدويړ جوارونهی د انسانانو انتقالي معشنی او فمی. دود، تعليځ هځنیم

 دې دي، چېن د روحاني احساس نموښځې او نهی نارې. تلپاتاڼ لري، - د روح رړای ووی خپل ،یمستثن
خهڅ مادي احساس ولوټ د ې منعکس کوي چې مفکورړ هغه لوېنیکامل ذهن لخوا چمتو شوي او د م

.يیږریت

8.428 :22-29

 د تل لپاره ددی باږ او ابدي وي. موړ نه وي، بشپ،ی انسان دې شي چولځرګ راودی باقتی معنوي حقیلو
ګ او مرناهګ د دی باږ مو،ې له الرنسی او کرسچن ساحی وروسته، د مسایوجود شعور وساتو، او ژر 
 اويیږ کودلیښ مادي باورونه پرې چکهځ شي ، ندګرڅ ثبوت به نور هم تیمهارت ولرو. د انسان د ابد

.يیږ منل کقتونهی حقدوی کېد پات

9.246 :27-31

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، 13یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 او امورونهونهګموضوع – مر

ئځ دي. راې تل پاتکمرغيی. ژوند او نوړ کلی پې مظاهرې دا ومومو، او د هغدی باږ. مویژوند ابدي د
.وړ بدل کې ، تازه والي او دوام کنهی په میاځ پرۍ د خپل وجود نظرونه د عمر او بدبختای بېچ

10.495 :14-24

یڅ. هئړ ته په کلکه وتې او د هغه مفکوری د خداي،ړ تاسو ته متوجه کبی فرناهګ ای ۍ د ناروغېکله چ
 او نهارډ نه ې چئړ شي. اجازه راکې پاتې د هغه مثال ستاسو په فکر کې ته اجازه مه ورکوئ چیش

 - لکهژندنهی پيږ د ژوند همغې راولي، چې الندوريی احساس او آرام باور تر سانهښشک ستاسو رو
.ی ژوند نه دې کوم چوسي،ی هځ باور له منای شي د دردناک احساس، ی - کولی ژوند تل دې چهګنڅ

ړ ستاسو د پوهاوي مالتهړ د شتون په ا،یاځ احساس پر کيی د فزنس،ی کرسچن سائړاجازه راک
 او دره، ستوبی په ابدیاځ ېنړی د مي،ړ کیاځ په یاځ ۍ سره غلطقی او دا پوهه به د حقاي،ړوک

 سره خاموش اختالف.ږۍهمغ

11.76 :22-31

 درلودل پرتهۍکمرغی او نکالښ ی او ابدیتوب، د المحدود الهيږ همغړ - د ژوند بشپ،ښۍ خوناهګ ېب
 روحانيې چ،ی دړی سیدونکړیجای نه و،ینیتیښ رینیوازی - خه،څ درد ای ښۍ جسمي خوېویله 
 پهې چيیږ کدلی د هغه چا لخوا لېوازی ایتړ بشپوی - ،ی او ثابت دنسيی. د وجود دا حالت ساید

کهځ ، ی نشي کولیندګړ د وجود حالت کلهیڅ هګ پوهه لري. مری وروستحی د مسې کنسی سایاله
 ته وسپارل شي.دویندګرڅ تی د ابدې چې لدې غالب شي ، مخکدی باګ مرېچ

12.288 :27-28

 ، د تل لپاره د وژونکي حواسو لخوا المحدود.ندويګرڅ انسان عالي امکانات ې د تل پاتنسیسا

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!

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، 13یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
 او امورونهونهګموضوع – مر

    ، الرښود کلیسا ،  8د برخه4ماده

د انګېزو او اعمالو لپاره قانون

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 خبرتيا

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.


