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موضوع – ژوند

 

2023، 15 یکشنبه ، جنوري

ژوند —  موضوع

3: 17 وحنای طالیی متن:

".یې یلیږ تا رالې چژنيی وپحی مسیسی او عی خداینیتیښ رینیوازی تا ی دوې چیاو دا ابدي ژوند د"

8-1: 5 کورنتيانو 2  ځواب ویلو لوستل:

ۍ ودانی د خداږ شي، موهړجای ومکهځ ېمی خې د دږ زموېری که چې چویږ پوهږ موې چکهځ1
.ی دی ابدې په آسمان ک،ی شوړ په السونو نه جوې کور چویلرو، 

 واغوندي کومې د کور سره جامږ زموې چوړ کوو، په کلکه غوااړ ژږ موې کې په دې چکهځ2
:ی دخهڅ د آسمان ېچ

 نه شو.ډ به بربنږ وي نو موېکه داس3

 بهږ موې لپاره نه چې کوو: د داړ سره ژدوی د بار بار کوی ې کمهی خې په دې چږ موې چکهځ4
 شي.ری تخهڅ د ژوند نهړی مې وي چې اغوستیې به ې جامرګ واغوندو، مې جامېب

 د روحیې ته ږ موې چی دی خداوی يړ کړ لپاره جوانځ د خپل یې ږ موې چوکڅاوس هغه 5
.ی دړیالقدس هم راک

 دږ موو،ی ې په کور کې په بدن کږ موې کله چې چویږ پوهې پدو،ی منډاډ تل ږ امله موېله همد6
:وی حاضر ری غخهڅرب 

 په واسطه :(دی نه د لو،ځ په واسطه پرمخ ېدی د عقږ موې چکهځ )7

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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.وی والهی ته لدوی او د رب سره حاضردوی د غافل کخهڅ او د بدن و،ی هډاډ ږ موم،یزه وا8

د درس خطبه

انجيل

14-1: 1 یوحنا.1

 وه.ی سره وه، او کلمه خدای کلمه وه، او کلمه د خداې کلیپه پ1

 وه.ې همداسې کلی سره په پید خدا2

ی شوړ جوې چی شوړ هم نه و جوی شیڅ شوي وو؛ او د هغه پرته هړ د هغه لخوا جوانی شولټ3
وي.

 وه.اڼ روړی ژوند و؛ او ژوند د سېپه هغه ک4

4: 33ایوب .2

.ی دړی ساه ماته ژوند راکی او د خدا،ی دړی کړ روح ما جوید خدا4

9-7: 36زبور .3

ې الندوريی د انسانانو اوالد ستا د وزرونو تر سکهځ! نو هی خدای ا،ی عالي دومرهڅستا شفقت 7
باور کوي.

ندی سښۍ خوې ته د خپلی مطمئن شى. او ته به هغورډې ښې کوړهغوئ به ستا د کور په غو8
.ئڅښو

.وروګ واڼ رږ به موې کاڼ ده: ستاسو په رنهی ستا سره د ژوند سرچې چکهځ9

11، 4-1: 4 یمت.4

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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 شي.تیښ ازماطانی د شوڅ ترړ ته الېتښ د روح په واسطه دیسی عایب1

 شو.يږ روژه ونیوله، نو بیا وې یې شپتېښلوڅ او ځې ورتېښلوڅ ېاو چ2

ېبرډ دا ې چهړ امر وک،یې ی زوی که ته د خدال،ی هغه وو،ی هغه ته راغتېښ ازمېاو کله چ3
.يړ کهړ جوډۍوډ

 شى بلکهۀ ژوندى نئډوډ په يځ چه دا لیکلے شوى دى چه انسان به یواوړ جواب ورکۀخو هغ4
په هره خبره چه َد ُخدائے َد ُخلے نه راوزي.

.ړ وکیې راغلل او د هغه خدمت ېتښ فرورئ،ګ او ودي،یږ هغه پرطانی شایب11

63 )ته:(، 40، 27(، 1  )ته26، 3-1: 6 وحنای.5

.ی سمندر داسی د تبرې شو، کوم چری تخهڅ د سمندر لیلګ د یسی نه پس عانوی شېد د1

ېناروغانو باند هغه په ې چېدلی ولې د هغه معجزی دوې چکهځ هړ کبی د هغه تعقلهډ ی لوویاو 2
.ې وړېک

 سره ناست وو.ردانوګ او هلته د خپلو شاړ غره ته الوی یسیع3

:لی ویې او وړ ورکوابځ ته ی هغویسیع26

 ژوندې د تل پاتې لپاره چښې د هغه غورګ مي،ځ هځ له منې لپاره کار مه کوئ چښېد هغه غو27
 مهرې پالر په هغه باندی: د خدايړ به تاسو ته درکی د انسان زوېلپاره دوام لري، کوم چ

.ی دیولګل

 او په هغه باورنيی ووی زوې چوکڅ هر م،ی یلېږ رالیې زه ېاو دا د هغه چا اراده ده چ40
 تل ژوند ولري:ي،ړوک

 هغهمی زه تاسو ته واې چې نه کوي: هغه خبرهګټ یڅ ههښ کوي؛ غویندګړ ې چیدا هغه روح د63
.یروح دي او ژوند د

26-24: 5 وحنای.6

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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یلیږ ما رالې اوري او په هغه باور لري چې زما خبرې چوکڅ هغه م،ی واایتښزه تاسو ته ر24
.يیږ کدولیږ ژوند ته لخهڅ ګ د مررګ نه وي. مې تل ژوند لري، او هغه به په سزا ک،ید

ږ غی د زوی به د خدايړ مې کله چ،ی او اوس دي،ځ هغه وخت رام،ی زه تاسو ته واا،یتښپه ر25
 اوري هغه به ژوندي شي.ې چوکڅواوري، او هغه 

ې کانځ په خپل ې چی دړی ته ورکی ژوند لري. نو هغه زوې کانځ پالر په خپل ې چهګنڅلکه 26
ژوند ولري.

12-7: 20اعمال .7
 تهی شول، پولوس دوولټ ماتولو لپاره سره راډۍوډ د ردانګ شاې کله چ،ځ په اوله ورېاو د هفت7

.ړ ته دوام ورکنای وې خپلیې ې پورې شپېمی شي. او تر نړ په سبا به الې چړ وکغیتبل

 شوي وو.ولټ سره رای دوې چېری وو، چراغونهڅ یرډی ې کهټ کوۍاو په پورتن8

 پروت و، او کلهې په ژور خوب کې ناست و چوانځ وی په نوم خسیوتی د ې کۍکړاو هلته په ک9
ړ شو او مکتهښ راخهڅ ټې کوېمی شو، د دروبډ کاوه، هغه د خوب سره غی تبلدهږ پولوس اوېچ

شو.

 د هغهې چکهځ. وروئځ مه انځ ویل: ”خپل ې ونیوه او ویې یې کېږ شو او په غکتهښپولوس 10
.ی دېژوند په هغه ک

 تر ناوختهځې او د ورهړ وخویې ډۍوډ ه،ړ ماته کیې ډۍوډ راپورته شو، ای هغه بېنو کله چ11
.ړ نو هغه ال،ړې وکې خبریې ېپور

 ُوو.ۀ راحته نږ ژوندى راوویستلو اَؤ لوانځاو هغوئ هغه 12

28-22: 17اعمال .8

 تاسوې چمیږ د اتن خلکو ، زه پوهی: الی ویې او ودې ودرې کځنی په مډۍ د غونخی پاول د مرایب22
.استی نی توهرډی ې کهڅپه هر 

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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کلی لپاره دا لی ، ما د نامعلوم خدادلی ولې شوم ، او ستاسو عبادتونه مری زه تې کله چې چکهځ23
 هغه زهاست،ی سره ۍ تاسو په ناپوهې امله د چا عبادت کوئ چې وموندله. له داهګشوي قربان

.انومیتاسو ته ب

ېمکځ هغه د آسمان او ې چوريګ دي، دا يړ کړ جوې په کیې انی شولټ او ړۍ نې چیهغه خدا24
.يیږ نه اوسې شوي مندرونو کړ په السونو جو،ی دتنڅښ

 حالې درلوده، په داسایتړ ته ای هغه کوم شې چهګنڅ لکه ي،یږ السونو سره عبادت کوړنه د س25
 ورکوي؛انی شولټ ژوند، ساه، او ولټ هغه ې چېک

 ، او ديړ کتهځنی لپاره رامدوی په مخ د اوسېمکځ قومونه د ولټ د انسان یې خهڅ ېنی وېویاو د 26
 دي.اکليټ یې حدود دوی د اوسی دي ، او د دواکليټ یې دمخه خهڅ شوي وخت اکلټ

 او هغه ومومي،ي،ړ د هغه وروسته احساس وکی شي، که دوې کهټ په لتنڅښ د دی بای دوېدا چ27
 نه وي:ې لرخهڅ وی له هر ږ هم هغه زموهڅکه 

 ستاسوې چهګنڅ وجود لرو. لکه ږ ژوند کوو، حرکت کوو او زموږ موې په هغه کې چکهځ28
.وی هم د هغه اوالد ږ موې چکهځ دي، ليی شاعرانو هم ونوځی

 )ته ؛(30: 11 امثال.9
د صادقانو میوه د ژوند یوه ونه ده.30

23-20: 4 امثال.10

 شه.ږ. زما خبرو ته غوئړ زما خبرو ته پام وکه،یزما زو20

 وساتئ.ې کځنی په مهړ د خپل زی شى. دوۀ نېرې نه لوګ ستا د سترېهغوئ د21

.ای بدن ته روغتولټ ی ومومي، او د دویې ی دوې چی دا د هغو کسانو لپاره ژوند دې چکهځ22

 دي.ې د ژوند مسلخهڅ ې له دې چکهځ سره وساتئ؛ ایوالتی په پوره لهړخپل ز23

اي او روغتنسیسا

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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6( - ی )خدا1: 1.331

 پهې دا منعکس کوي د مادې چی محدود نه دې او ژوند نور د هغه شکلونو پور،ی ژوند دی الهیخدا
ګ تابع وي او په مرتونوی محدودی و، دا به د دوې کانوی مادي شای. که ژوند په فاني انسان ې کوريیس

 منعکس کوي.ې خالق په خپلو مخلوقاتو ک،ی. ژوند ذهن ديیږ ته ورسیبه پا

2.200 :9-13

،ی نظر دی او انسان د خدا،ی دی ژوند خداکهځ خپلواک وي؛ خهڅ ې تل و، او تل به له ماد،یژوند د
.ی تابع نه دې او خاوربی او د تخره،ګ په روحاني تورګ م،ی شوړ جوهګنه په مادي تو

3.289 :31-2

 ژوند،ی دی ژوند خداې چکهځ. ې نه د ماد،ی د روح، ژوند دې بلک،ی اوالد نه دښېانسان د غو
 او به وي،ی وو او دې هغه ذات چم،ی زه ې چی دی موجود وي. ژوند هغه ابدانځ ابدي وي، دیبا

.يړ وهځنی له می شیڅ هېکوم چ

4.487 :27-1

هړ په اتی او ابدی د هغه د خداقت،ی حقهګ مرې د ژوند په ب،ی روح د،ی دی ژوند خداېدا پوهه چ
.دويږ اوځې ورږ کولو سره زمويړاوی باور پږزمو

يږ دوامداره او همغانوی ناروغه کوي، او د شولټ کوي. دا اصول هی پوه شوي اصول تکوی په دهی عقدا
.يړ راوېمرحل

5.283 :6-31

ناه،ګ - ېزی اغې "پرون، نن، او د تل لپاره." ماده او د هغی او حکمت دنهیذهن هماغه ژوند، م
. دا ديیږ ودرایاو ب کوي ونګ عمل کوي، غبرې - د وژونکي ذهن حالتونه دي چګ او مر،ۍناروغ

 نه مني،ی غلطیڅ. دا هی دي. اصول مطلق دالونهی خې نه دي، بلکې ندي. دا مفکورقیذهن حقا
 لري.هړ اې پوردوی په پوهرګم

.ی شان دوی د مادي ژوند سره ،ی خداای ژوند، ې کوي چارګنټی ی ته وایي؟ دوهڅ شته نظریات خو
ې او بد خبرهښ د هګ کوي، او د روح په توې خبرهړ دواۍ او غلطقتی د حقهګ د ذهن په تویدو

 او د ماديې لکه د ون،ی هدفي حالت دوی ژوند کول د مادي احساس ې ادعا کوي چیکوي. دو
.يګڼ ندونهګرڅ ی ژوند، خداوی ژوند، او دا د اختمانيانسان س

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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 دومرهخهڅ عتی او طبتی له شخصی د خدای دی شهڅ ژوند ې کقتی په حقې چدهی غلط عقدا
ې دې چوکڅ لپاره له السه ورکوي ولوټ احساس د هغه نيیتیښ د هغه د قدرت رې کوي چیویمخن

ودلښ ی نه شې کدوږ په اووځ د ورهګ توی ژوند، په عملای اصول، ی دي. الهليړدروغ سره ت
.ی نه وی شوانی بهګ په سمه تونسی ساې دا چرګ دا د سرپرستانو لخوا و، مې چهګنڅ لکه ،یدیک

 او ترو؛ړ ژوند وکیې ې ژوند کنيځ او په ورو،ړ ترالسه کې کدوی اصول په پوهی د الهدی باږمو
 شوی کولږ موې چې پرته له دو،ښی ونسی سای نور نشو کولږ موو،ړ دا کار ونه کږ موېهغه چ

 بولي.هښ کروهی هښ کرمی مستقای هښ کرمی مستقهښ کری منحنې چوړ کحیوض او توونهښ ريیټومیج

19-15 )ته؛(، 11-12: 6.588

 دی وجود اداره کوي؛ … د خداولټ ې ذهن، چای اصول، ی الهوی رګ م،ږ موای زه، وی ېوازیدلته 
 دا ذهن نه منعکس کوي، غلط او غلطې چهڅ ذهن انعکاس کوي، او هر هغه وی د انی شولټمخلوقاتو 

 ذهني او مادي دي.هړ ژوند، ماده او عقل دواې چدهی دا عقی حت،ید

7.550 :15-23

 دوامداره فکرهګ. د مادي او جسمي وجود په تويېږ منعکس کې کروتنهې د عمل په تروتنهېد فکر ت
 -هګ اجزاو مرحلو په توې سره د دلی او تحلبی ، تخرونیږ ، او د زهګ په توی او پالیکول - د پ

لی د پوند. که ژيیږ المل کدوی کې د پاتې کوړ په دواری معږ ، او زموويټ او معنوي ژوند پنيیتیښر
 لري،ی معنېفی صحې چهګنڅ وي، لکه ی افسانه ده. که ژوند خداوی زه ی لوای ولري، نو بهڅ هر یکټ

.ی دا المحدود د،ی نه دنینو ژوند جن

8.95 :30-32

 ته رسوي.قتی روحاني احساس د انسان شعور ابدي حقرګ مندوي؛ګرڅ نه قیمادي احساس د وجود حقا

9.428 :3-29

 د مادي احساسندونهګرڅ قوی د روح حقاې په الره کیسی. د عی دالی خګ او مر،ی دینیتیښژوند ر
 د مالکږ زموې چی دا دازی د انسان امتې کبهی عالي شې او ابدي ته حل کوي. په ديږ همغدونهی لارهیت

 درواغود." نيی ونه وګ به مرکلهیڅ زما خبره وساتي نو هړی سوی ېری: "که چيړ ثابت کېدا خبر
نهړ السته راوهی شي - دا هغه لوندګرڅ قی د وجود معنوي حقاوڅباورونو او مادي شواهدو فکر کول تر

قتی شو په حقی کولږ موهګ توې. په دوړ ورکیاځ ته ایتیښ او روسوی هځنی باطل له میې به ږ موېده چ
."ی دی خدایونکړ او جویونکړ جوې "چو،ړ کسی بدن تاسای معبد 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 2023، 15یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
موضوع – ژوند

رګ سره عبادت کوو" ، مۍ "په ناپوهیې ږ موې" ته چی ، نه "نامعلوم خداوړ وجود مقدس کدی باږمو
 او نه هم وژونکيی وژونکي احساس نشي خرابولې پالر ته ، هغه ژوند ته چې ، تل پاتونکيړابدي جو
 او ديړ کې لرۍ د انسان غلط فهمې چوړ درک کایتړ وواکځ د ذهني دی باږ. مويړ وهځنیباور له م

 ، نه مادي.ی معنوي دې کوم چيړ کیاځ په یاځهغه ژوند سره 

 د تل لپاره ددی باږ او ابدي نه وي. موړ بشپ،ی انسان نه دې شي چولځرګ راودی باقتی معنوي حقیلو
 اوناهګ په دی باږ مو،ې له الرنسی ساانی تسی او کرحی وروسته، د مسایوجود شعور وساتو، او ژر 

رونه مادي باوې چکهځ شي ، ندګرڅ ثبوت به نور هم تی مهارت ولرو. د انسان د ابدې کګمر
.يیږ منل کقتونهی حقدوی کې او د پاتيیږ کودلیښپر

10.14 :5-22

ای ښۍ احساساتي خوېوازی دلی." د "رب سره حاضر" کوړ ته خدمت وکرانوټ "دوه ماسی نشو کولږمو
ندهګرڅ ې کنسی ساسويی په عې چهګنڅ مظاهره او پوهه ده لکه نيیتیښ د ژوند ررګباور نلري ، م

ه لخوا ادارېنی می د الهولډ ړ د قانون اطاعت کول دي ، په بشپی د خدادلی. د "رب سره" کېشو
 لخوا.ې - د روح لخوا نه د ماديیږک

 ، او بدنې خالص روحاني دي - نه په ماده کایارتښی ژوند او هوې اوسئ چارښی لپاره هوېبی شېوی د
هښ انځ اپهڅ وي، نو تاسو به ناځ د باور له امله رنې باندۍ. که په ناروغيړ ونه کتی شکایڅ هایبه ب

. لهيیږ کرولټ لخوا کنېنی او مقتی بدن د روحاني ژوند ، حقې کله چيیږ بدلښۍومومئ. غم په خو
 په ما باور لري ، هغه کارونهې چوکڅ ورکوي: "هغه یې یسی عې چدی امې امله د هغه وعدېهمد

 شتونخهڅ انا له بدن ې چکهځ." - ]مځ زه خپل پالر ته ې چکهځ ... ي؛ړ کوم هغه به هم وکیې زه ېچ
 سره.[ېنی او مقتینلري ، او شتون لري. د حق

ورځنۍ دندې
د مریم بیکر ایډي لخوا

ورځنی لمونځ

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 2023، 15یکشنبه ، جنوري  د انجیل درس د
موضوع – ژوند

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 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.


