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2022، 20 یکشنبه ، نومبر

روح او بدن —  موضوع

22: 34زبور  طالیی متن:

."يړ به په هغه باور ونه کوکیڅ روح خالصوي: او هانوګ د خپلو بندتنڅښ"

6-1: 23زبور   ځواب ویلو لوستل:

.مړ. زه به نه غوای زما شپون دتنڅښ1

 رهبري کوي.ې کګنڅ: هغه ما د اوبو په يځوی پرې کونویاڅړځهغه ما په شنو 2

 رهبري کوي.ېهغه زما روح بحالوي: هغه ما د خپل نوم په خاطر د صداقت په الرو ک3

کهځ نه لرم: رهی وخهڅ بد یڅ زه به د هم،ځرګ ې په دره کوريی د سګ هم زه د مرهڅهو، که 4
.ی ماته راحت راکوی دوی او ستا السیتښ ستا ل؛یې ته زما سره ېچ

. زماهړ مسح کلوی: ته زما سر په تهړ چمتو کزی مېاندړ زما په وې په حضور کمنانوښته زما د د5
 ختمه شوهالهیپ

 وي: او زه به د تل لپاره دبی زما تعقې کوځ ورولوټ او رحمت به زما د ژوند په کمرغيی ننایقی6
.میږ اوسې په کور کتنڅښ

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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د درس خطبه

انجیل

8-1: 121زبور .1

.يځ زما مرسته راې چخهڅ یاځ له کوم م،ړ غرونو ته پورته کګې سترېزه به خپل1

.يړ کړ جومکهځ آسمان او ې کوم چي،ځ راخهڅ تنڅښزما مرسته د 2

 نشي.دهی تا ساتي هغه به وې چوکڅ: هغه يړ د حرکت کولو اجازه ورنکهښهغه به ستا پ3

 شي.دهی شي او نه به ودهی ساتي هغه به نه ولیی اسراې چوکڅ هغه وره،ګو4

.ی دوريی ستاسو سې الس کيښ ستاسو په تنڅښ: ی دی ستاسو ساتونکتنڅښ5

.ې د شپۍمږ په خوا وخوري او نه به سپوځېنه به لمر تا د ور6

 بدو نه وساتى، هغه به ستا روح ساتى.ولوټمالِک ُخدائ به تا د 7

 وخت نه او حتا د تل دپاره ساتى.ېمالِک ُخدائ به ستا بهر راتلل او ستا راتلل د د8

25(، یسی )ع23: 4 یمت.2

لی ورکول ، د سلطنت انجمی تعلیې ې په عبادت خانو کی ، د دودهځیرګ ې کلیلګی ولټ په یسیع23
 درملنه کوله.وی ناروغولډ او هر وی ناروغولډ د هر یې ې کځنی کول ، او د خلکو په مغی تبلیې

 تعقیب شو.ۀ خلقو َد هغیروډ دکاپولیس، بیُت الُمقدس، یهوداه اَؤ َد اُردن َد سیند نه َد یلیل،ګاَؤ َد 25

2، 1: 5 یمت.3
ردانګ شو، د هغه شایاځ په یاځ هغه ې او کله چ،ړ سره هغه غره ته الدلوی خلکو په لوګڼاو د 1

ورته راغلل:

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 3 2022، 20یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
موضوع – روح او بدن

:لی ویې او وړ ورکمی تعلیې ته ی او دوهړاو هغه خپله خوله خالصه ک2

33( - ستلی )اخ25: 6 یمت.4

. او نه هم ستاسو د بدنئڅښ به وهڅ به وخورئ او هڅ ې فکر مه کوئ چهړد خپل ژوند په ا25
 او بدن د جامو نه؟ی نه درډی خهڅ ښې ژوند د غوای اغوسئ. ایې تاسو ې چهڅلپاره، هغه 

ې کودامونوګ کوي او نه په بی ریې نه کري، نه ی دوې چکهځ وره؛ګد هوا مرغانو ته و26
 نههښ رډی خهڅ ی تاسو د دوای ورکوي. اهړ ته خوای هم ستاسو آسماني پالر دوای. بولويټرا
است؟ی

ي؟ړ سانتي اضافه کوی شي خپل قد ته ی په فکر کولو سره کولوکڅ خهڅستاسو 27

 نه زحمتی وده کوي؛ دوهګنڅ ی دوئ،ړ ته پام وکویلی ليټ د جامو لپاره فکر کوئ؟ د پېاو ول28
:رخيڅباسي او نه 

ړ نه و جورڅی په وی ې د دې جالل کولټ هم په خپل مانی سلی حتې چمی هم زه تاسو ته واایاو ب29
.یشو

 اچولې او سبا په تنور کی نن دې کوم چي،ړ کې جامې داسهښ وادانی د می که خداکه،ځنو 30
 والو؟مانی اږ لی اي،ړ نه کې هغه به تاسو ته نور هم جامای اي،یږک

ې کیاځ به په کوم ږ موا،ی ئ؟څښ وهڅ دی باږ موا،ی وخورو؟ هڅ ږ موه،ینو فکر مه کوه، ووا31
 واغوندو؟ېجام

يیږ ستاسو آسماني پالر پوهې چکهځ:(   ديې کهټ په لانیهودی ری وروسته غانوی شولوټ ې)د د32
 لرئ.ایتړ ته اانوی شولوټ ې تاسو دېچ

 به تاسو ته اضافهانی شولټ. او دا وئټ پادشاهي او د هغه صداقت لی د خداړی تاسو لومرګم33
شي.

23-15،(، 2 )ته  14  : 5  انیسالونی ت5.1

!وڼ کوو، وروحتی تاسو ته نصږاوس مو14

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 چئړ وکرويی پهڅ تل د هغه رګ بد نه کوي. موکیڅ هې په بدل کۍ د بدوکیڅ هې چورئګ15
 خلکو لپاره.ولوټ او د ې کځنی ستاسو په مهړ وي ، دواهښ

تل خوشحاله اوسئ.16

.ئړ دعا وکهډنځپرته له 17

 اراده ده.ی د خداې کیسی عحی په مسهړ دا ستاسو په اې چکهځ: ئړ مننه وکې کهڅپه هر18
.ئډروح مه شن19

.هړد نبوت نه کرکه وک20

 وي.هښ ې ونیسئ چګینټ هڅ په هغه ئ؛ړ ثابت کانی شولټ21

 وساتئ.انځ خهڅ شر ولډله هر 22
 روح اوولټ ستاسو ې ته دعا کوم چی او زه خداي؛ړ پاک کولډ ړ تاسو په بشپی خداېاو د سول23

 خوندي وساتي.ناهګ ې بې تر راتلو پورحی مسیسی د مالک عږروح او بدن زمو

4-1: 2 پادشاهان 6.1

یې او وړ امر وکیې ته مانی سلی شي. او خپل زوړ هغه مې شوه چېدږ را نځاوس د داؤد ور1
:لیو

.هښی وړی سوی انځ: نو ته قوي شه او خپل مځ په الره ېمکځ ېولټزه د 2

 دۀ په الرو روان شئ، د هغۀ د هغېاو د مالِک ُخدائ د خپل ُخدائ پاک ِحکمت ومنئ، چ3
 دې چهګنڅ لکه ئ،ړ د لوظونو پیروي وکۀ د ُحکمونو او د هغۀ د ُحکمونو، د هغۀقوانینو، د هغ

 او،ې کویې کامیاب شئ. ته ښې کولوټ ې تاسو په دې لیکلے شوى دى، چښېموسٰى په شریعت ک
:ېوړ واانځ ته ې چېرېهر چ

: که ستاسو اوالدونهلی وویې هړ زما په اې چيړ ته دوام ورکې خبرې خپلتنڅښ ې لپاره چېد د4
 روح سرهولټ او په خپل هړ زولټ په خپل ېاندړ او زما په ويړ پام وکېپه خپله الره ک

 په تخت.لویی د اسراړی( سلی )هغه ووئړ ، نو تاسو به له السه ورنکيځرګو

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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26-22: 3 ېانګاړژ.7

.يیږ د هغه رحم نه کې چکهځ له السه نه ورکوو، ږ موې چی دخهڅ د رحمتونو تنڅښدا د 22

 ده.هی هر سهار نوي دي: ستا وفاداري لویدو23

.مړ وکدی زما برخه ده، زما روح وایي؛ نو زه به په هغه امتنڅښ24

ې د هغه روح سره چى،ښېږ په انتظار کۀ د هغې چوکڅ دے ښۀمالِک ُخدائ د هغوئ سره 25
.وىټهغه ل

.يړ د خالصون انتظار وکتنڅښ سره د ۍ ولري او په خاموشدی امهړ دواړی سوی ې ده چهښدا 26

14-10: 31 اهیرمی.8

 او ووایئ،ئړ اعالن کښې کانوګاپوټ پرتو ېاے قومونو، د مالِک ُخدائ کالم واورئ او دا په لر10
 ساتى لکهې او هغه به داسىړ کډ دى، هغه به راغونىړ کۀ خوارې بنى اِسرائیل یې چوکڅهغه 

 شپون خپله رمه ساتى.ې چهګنڅ

 نهۀ د هغې چړ د هغه د الس نه خالص کې او هغه یړ مالِک ُخدائ یعقوب خالص کې چکهځ11
زورور وو.

وی لپاره به ۍکی د نتنڅښ ، او د یی وواې به سندرې کواليړ په لوونی به راشي او د صینو دو12
 روح به د اوبوی لپاره: او د دووانانوځ او د رمو او رمو د لوی ، د غنمو ، شرابو ، تيیږ بهیاځ

.يړ غم ونه کیڅ به نور هی اوسئ؛ او دورڅیشوي باغ په 

ی زه به د دوې چکهځ ؛یاځوی هړ دواهړ او زاوانانځ هړ خوشحاله شي، دواې کاڅ په نغلهی به پایب13
.مړ به خوشحاله کخهڅ له غم ی او د دومړ به آرام کی او دوم،ړ بدل کښۍغم په خو

 راضي شي ،ۍکی او زما خلک به زما په نمړ سره پوره کوړاو زه به د کاهنانو روح په غو14
.يی فرماتنڅښ

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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ای او روغتنسیسا

1.210 :11-16

 شوي ، مالک ناروغ تهندګرڅ ې صفات د تل لپاره د انسان له الرې روح او د هغې چدلی پوهېپه د
 د انسان په ذهنونو او بدنونوهګ توې ، په دښې ته پوټوټ ، دنهی ته اوروڼ ، کادی لیې ته ندوړ ، هړشفا ورک

. او د روح او نجات غوره پوهه ورکول.ړ کانهښ عمل رونسيی د الهي ذهن ساېک

2.114 :23-29

 دخهڅ. دا د روح او بدن کيی کوي، نه فزحی تشرهګ د ذهني په توېزی الملونه او اغولټ نسی سایسویع
 ابهامونهليړ بل سره توی د وجود ي،ښی کهړی انسيی سره د انسان سایاسرار پرده پورته کوي. دا د خدا

 کائنات، د انسان په شمول، روحاني،،ې کنسی سای او زنداني فکر آزادوي. په الهي،ړ وهځنیله م
 او ابدي دي.ي،ږهمغ

3.477 :19-25

؟ی دی شهڅ - بدن او روح تنهښپو
. روح د انساننهی انعکاس، مې کوڼ بوڅ د ژوند د اصولو په ،ی د روح انعکاس دژندنهی - پوابځ

ټیټ خهڅ د روح کلهیڅ نه. روح هې په ماده کرګ انفرادي ده، مې ده، چایارتښیماده، ژوند او هو
.ی منعکس نشي کولیش

4.338 :1-8

ینیتیښ او ری ژوندینیوازی. دا يیږ المل کږۍ همغې د تلپات،ی پوه شوهګ په سمه تونس،ی سایسویع
 مخالفې چې حال کې. په داسی دی شوړ جورڅی د هغه په ې چهګنڅ کوي لکه انهښ او انسان رویخدا
 اوهښ ،ی دن روح او بدهړ هغه دواې لري، چی او پالی او پيیږ کدای پې انسان په ماده کې - دا چدهیعق

 د حقدی باې چې کۍ په هغه غلطي،یږ ته رسی پاې کنهړی روحاني او مادي - په اختالف او مهړبد، دوا
 شي.ړجایلخوا و

5.119 :25-6

ې چی دې ککرټ د شواهدو سره په ېاندړ دا د حواسو په وې وموندل چوکڅ وی سره، دلوید لمر په ل
زی ستورپوهنه د لمرې چهګنڅ. لکه ی دې ده او لمر په آرام کې په حرکت کمکهځ ېباور لري چ

رتهی بکهړی اکاريښ د روح او بدن نسی سایسوی د انسان تصور بدلوي، نو عهړ د حرکت په امټسیس
 د آرام ذهنې چوکڅ ،ی دا د انسان سره دهګ توې او بدن د ذهن سره مرسته کوي. په دويځرګرا

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 پدکلهیڅ به هږ مورګ. مکاريښ ولډ هم دا د محدود احساس لپاره بل هڅ که ،ی عاجز بنده دوی
 شاملې عقل کری په غړی ، او دا سی دې ذهن کای روح په بدن ې دا ومنو چږ موېپوه نه شو کله چ

 اویاځوی روح سره ی او انسان د خدا؛ی او ابدیدونکی نه بدل،ی دی روح، خداای. روح، ید
.ی دورځ انی انسان د خداې چکهځمنعکس کوي، 

6.223 :2-6

 وروستهای ژر رډی." ئړ او تاسو به د بدن خواهش پوره نه کئ،ړ حرکت وکې "په روح کل،یپاول وو
 هغه د روحې شوي چتهځنی لخوا رامبی فرې بندونه د دتی د انسان د محدود ظرفې پوه شو چږبه مو

.ې په ماده کیاځ ژوند کوي ، د روح پرې په بدن کیاځپر

7.122 :29-10

ی. دوړې کميی پولهړ د شمسي نظام په اې کوي چروتنهې ورته تهړ نظریات د روح او بدن په اږزمو
 دنسی ساې برخه ده. ستورپوهنې امله د مادې نو له همدی دې روح په بدن او ذهن کې کوي چارګنټی

 دېمکځ د ږ زمونایقی به نسی سایسوی او عوسي،ی هځ له منوريی غلط تهړ په اکوړیآسماني اجساوو د ا
 شي. دندګرڅ ای نظر او اصول به بینیتیښ. د انسان روسيی هځ له منروتنهې تهی لورڅیبدنونو په 

هړ د روح او بدن په اې چهګنڅ لکه يړ وکزهی اغيږ د وجود په همغی نشي کولۍ غلطکیمیولټ
 انسانېکه چځ مسله کوي، نو ازی حکم بدلوي او د روح واک او امتنسی د ساې کوي، کوم چروتنهېت

.يیږ رحمه مخلوق کې او بفی ضعولډ ړپه بشپ

8.39 :10-17

ي،ګڼ وهګ په توريګ ملوی د نهړی انسان مې چيیږ المل کې د دی دې روح په بدن کې چدهی عقافتهی میتعل
 ته دی دویسی بولي ، او عمنښ دوی ګ مرلی. انجهګ په توامګ او نعمت په لور د تی د ابدخهڅ ېنړید م

 هغه حد نهګ امله، مرې او قبر غالب شو. هغه "الره" وه. د هغه لپاره، له همدګ په مریاځورکولو پر
 شي.رې د ژوند جالل ته تدی هغه باېو چ

9.311 :14-25

ې ژوند کوي او ذهن په ماده کې په احساس کې چهګنڅ لکه ې له الرکلونوټ د غلطو اهړد روح په ا
 داېروتنې. د تيځ نشتوالي احساس ته قتی د روح، روحاني حقای دوی کعی ضامهالهډ باور د لني،یږاوس

 دولډ می شتون لري، او په مستقې په ماده کې چهګنڅ لکه ی خوب دنهړی مېحالت د ژوند او ماد
ی فانری غې دا چای شي ی کولناهګ روح ې باور لرو چږ موې. تر هغه چی سره مخالف دتیژوندي واقع
 پوهنسی ساې پدتی انسانې پوه نشو. کله چنسی د وجود په ساکلهیڅ هږ مو،ی دې بدن کیروح په فان

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، 20یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
موضوع – روح او بدن

تی او ابدګۍ د هماهنې قانون ، کوم چړ د روح لویشي ، نو دا به د انسان لپاره د ژوند قانون شي - حت
.يیږ غالب کې په مادي احساس باندېله الر

10.280 :25-6

 حسه بدن لري؛ اوې بوی ولري، انسان هڼ د احساساتي مادي بې چیاځ پر ې د ددل،ی پوههګپه سمه تو
 دا،ی دې تل پاتې کتی او ابد،ګۍ وجود روح، په خپل انفرادیت، هماهنولټ د انسان او د ،یخدا

 افکاروانساني کوي. د ې ورکوي او تلپاتې له الرې نه د ماد،ې - د ذهن له الرې په انسان کېاویتګړانځ
 وژونکي ناپوهي ده - هغهږ زموهړ بهانه د روح په اۍنیوازی د ردولو نسی او د وجود د ساۍرید سات

قتی د حقې کمکهځ په یې ږ موې پوهه ترالسه کوي، هغه پوهه چنسی سای د الهېوازی ېناپوهي چ
 په پرتله نورارهی او تاڼر. المحدود او عالي. روح او ماده د ی روح دې او زده کوو چوځسلطنت ته ننو

.يیږ شي، بل ورک کندګرڅ وی ې. کله چيیږ کیاځوینه 

11.467 :17-23

ی د انسان لخوا منعکس کوي. لوې نه بلکې په انسان کی نه، او خداې روح، روح، په بدن کنسیسا
 کار کوي.هړ ناوې ده چروتنهې توهی شي یدی کې کټیټ په ی لوې. دا باور چیدی نشي کې کټیټپه 

 ندي. روح، روح، په انسانې په نظر کیې اصول ې چ،ی دیکټ ښ مخکوی ې کنسیدا د روح په سا
.ی نه دې په ماده ککلهیڅ او ه،ی محدود نه دېک

24-22، ،(2)ته  18 )روح او( 16: 12.335

 شامل نه دي.ې محدود بدن کای په محدود ذهن کلهیڅ او دا ه،ی دوی او روح ی خدا،ی دویروح او روح 
 شو د ژوند ابديی کولږ د روح د غلط احساس له السه ورکولو سره موېوازی. ... ی دیروح ابدي، اله

.ی شوانهښ امر روې چهګنڅ لکه وړانکشاف ترالسه ک

ېوازی 26: 13.477

 ده.ندونهګرڅانسان د روح 

ورځنۍ دندې
د مریم بیکر ایډي لخوا

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، 20یکشنبه ، نومبر  د انجیل درس د
موضوع – روح او بدن

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

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.


