
مخ 1 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

اپر   ، .2021،  18 لییکشنبه

نظر   — موضوع کفارو هید

: متن  22: 34زبور  طالیی

بند   تنڅښ" خپلو .  انوګد او   خالصوي باند   ېچ وکڅروح هغه کوي هیتک ېپه
."رانیو شي   نه

: لوستل   ویلو 14-9: 19زبور ځواب

و   9 ُخدائ مالِک .رهېد لپاره       تل د ، ده پاک
مطلوب   10 مطلوب د        یې خهڅد ، هو ، زرو سرو : رډی خهڅزرو  هښد د  دي

مچ    شاتو او خو  خهڅ ویشاتو .ږهم
چ  11 تاس    ېبيشكه خامخا لخوا خبردارك   ېددوى بنده په   ) ىړته د دي شوي

. لري(   اجرثواب ذكرولوسره
غلط     یکول وکڅ12 په هغه د پ     ویشي له ما شي؟ پاک خهڅ انوګخطا وټپوه

.هړک
له    13 هم بنده . خهڅ ناهونوګخپل پر  ونه   یهغو ېچ دهېږوساتو واکمني ماته

لو         يړک له او اوسم نيک به زه نو ب  خهڅسرکشي  ی، .ناهګ ېبه شم 
خول   ېچ ئځرا14 د ز     ېخبر ېزما د زما او ک      هړ، نظر په ستا ، قبول ېدرباره

ا   ، ورکوونک        تنهڅښزما  یشي نجات زما او قوت قوي زما .ی،

. 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 2 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

خطبه   درس د

انجیل

15،  10،  9،  3-1: 51زبور .1

1  . خپلې              د وکړه رحم ماته سره مهربانۍ او مينه خپله په سره ما ، خدايه ای
. وړي        منځه له ګناهونه زما مټ په ژمنې

2. کړه               پاک مې ګناه له او ومينځه پاک ما په څخه ګناه خپل له ما
 
3.         : ده      hمخکې په زما تل ګناه زما او منم ګناهونه زما زه چې ځکه
9. کړه             پاکه ګناهونه ټول زما او کړه پټ مخ خپل څخه ګناهونو زما

10       ! روحیه          ریښتیني کې مینځ په زما او خدایه ای ، کړه پیدا زړه پاک کې ما په
. کړئ  نوې

15.        . کوي       ستاينه ستا به خوله زما او خالصکړه شونډې زما ، ربه ای

18: 8متیو .2

ته                 8 خوا بلې چې وکړ امر هغه ، ولید شمیر لوی اړه په هغه د عیسی چې کله
. شي  الړ

13-1: 9متیو .3

1. راغے               ته ښار خپل َاؤ تيريدو خپله په َاؤ شو دننه کښے کشتۍ په هغه

. 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 3 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

 
بستر              2 په چه وو راوستے سړے يو کښے فالج په سړے يو چه وليدل هغوئ

. ووئيل                ته ناروغ فالج َد چه وليدو ايمان هغ عيسٰىد َاؤ ، وو پروت باندے
. وبخښه         دې ګناهونه ستا اوسئ خوشحاله ښه ، زويه

3. وائى               ُکفر سړے دا چه ووئيل کښے مينځ خپل په علماؤ څو يو چه ګورئ
 
فکر              4 بد کې زړونو خپلو په تاسو ولې وویل ، پوهیدل اندونه دوی د عیسی

کوئ؟
 
5. دي               شوي بخښل ګناهونه ستاسو چې ووایو ، وي اسانه څه چې لپاره دې د

شه؟         والړ او شه والړ ، چې ووايه يا
ګناهونو               6 د کې ځمکه په زوی انسان د چې شئ پوه چې شئ پوهه تاسو مګر

      ) پورته    )       کټ خپل ، پاڅه ای وویل ته ناروغي فلج د یې بیا ، لري واک بخښلو
. شه       الړ ته کور خپل او کړه

7. الړ       ته کور خپل او پاڅېد هغه
کوم                8 ، وکړ ُثرت ُخدائے َد َاؤ شول حيران هغوئ نو ، وليدل دا خلقو چه کله

. وو        ورکړے طاقت دا ته خلقو دا چه
چې                  9 ولید سړی یو نوم په میتیو د هغه ، الړ څخه ځای هغه له عیسی چې کله

  .   ” : راپورته           هغه راځه پسې ما وویل ورته هغه او و ناست کې سر په ګمرک د
. شو      پسې هغه د او شو

ګناهکاران              10 او عراقيان شمير ګ نو وو ناست کښے کور عيسٰىپه چه کله
. وو           ناست سره ُمريدانو هغ َد َاؤ هغ د َاؤ راغلل

ستاسو             ”  11 ولې ، ووئيل ته ُمريدانو خپلو هغوئ نو ، وليده دا فريسيانو چه کله
خورئ؟       سره ګناهکارانو او مالِکانو د مالک

روغ                12 چې هغوی ، وویل یې ته هغوی نو ، واوریدل دا عیسی چې کله خو
. دي             ناروغه چې دا مګر ، نلري اړتیا ته ډاکټر ، دي رمټ

. 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 4 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

13                   ، وکړم رحم به زه ، لري معنی څه چې کړئ زده څه هغه او شئ الړ تاسو مګر
            . ګناهکاران  مګر ، وګرځم صالحان چې یم نه راغلی زه چې ځکه قرباني نه

. ته  توبه
27،  26،  20-17: 26متیو .4

17: ويل              ويې او راغلل ته عيسي مريدان ورځ لومړۍ په اختر ډوډي خميري د
کړئ؟”            تيار تاسو لپاره خوړلو د فسحې د چې غواړئ چېرې تاسو

ووئيل  18 : ،”هغ ُاستاذ              ووايه ته هغه او شه الړ ته کور سړي يو داسې َد ته ښار
          . کې      کور په ستاسو سره شاګردانو خپلو د به زه دے نزدې وخت زما ، وائى

. ساتم  فسح
19   . فسحې          د هغوی وو کړے مقرر عيسٰىورته چه څنګه وکړل هغ ُمريدانو

. کړ   تيار اختر
20. وو           ناست سره دولسو د هغه ، راغی ماښام چې کله
ورته            26 يې برکت َاؤ واخستله عيسٰىډوډۍ نو خوړل ډوډۍ هغوئ چه کله

  ”             ، واخله دا ، وئيل وئے َاؤ ورکړے ته شاګردانو خپلو ئے ډيرو َاؤ دے ورکړے
دی.     بدن زما دا وخورئ

ټول             ”  27 دا تاسو ، ورکړے ئے ته هغوئ َاؤ ورکړو ئے شکر َاؤ واخسته پياله هغ
څښئ!

26،  22-20،  9-4،  2،  1: 17یوحنا .5

1 !  : پالره               ویل ویې او ، راواړولې سترګې یې ته آسمان او ، وو عیسی الفاظ دا
: وکړي           جالل ستا هم زوی ستاسو ترڅو ، وستایه زوی خپل

ته                2 هغه چې دی درکړی قدرت باندې انسان ټول په ته هغه تا چې څنګه لکه
. ورکړي           ژوند لپاره تل د دی ورکړی ورته تا چې هرڅوک

4 .             : و       کړي یې ته ما ته چې کړ بشپړ کار هغه ما وکړ جالل ستا کې ځمکه په ما
دې                  5 له دنيا چې راوړم وياړ سره وياړ هغه په ته ځان خپل زه ، اوسپالره او

. درلوده     سره ستاسو مې دمخه

. 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 5 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

6 : دي                راوړي څخه دنيا له ما تاسو چې کړ څرګند ته سړو هغه نوم ستا ما
.      . ده         منلې خبره ستاسو هغوی راکړ هغوی ما تاسو او ، و ستاسو هغوی

ستاسو              7 دي راکړي ته ما تاسو چې څه هغه ټول چې پوهيږي اوسدوی
. دي  څخه

8    . يې              هغوی او دي کړي ته ما تاسو چې درکړل څه هغه ته هغوی ما چې ځکه
او                 ، يم راغلی څخه تاسو له زه چې شول پوهه سره يقين په او کړل ترالسه

. يئ        رالېږلي ما تاسو چې لري باور هغوی
9              : تا      چې لپاره څه هغه د بلکه ، نه لپاره دنیا د زه کوم دعا لپاره هغوی د زه

. دي     ستاسو دا راکړي ماته
د                   20 دوی د به څوک چې لپاره هغوی د مګر ، کوم دعا لپاره دې د یوازې زه نه

. وکړي       باور ما په الرې له خبرو
تا                    21 په زه او دې کې ما په ، پالره ته چې څنګه لکه شي؛ یو ممکن ټول دا چې

         : را.         زه تا چې وکړي باور به نړۍ نو شي یو کې موږ په هم هغوی چې کې
. یم  استولی

22          . چې        څنګه حتی ، وي یو ممکن دوی چې راکړ ته ما تاسو چې شان هغه او
: یو   یو موږ

مينه                 26 هغه چې کړم اعالن زه به هغه او کړ اعالن نوم ستاسو ته هغوی ما او
. کې                هغوی په زه او وي کې هغوی په ماته وې کړې سره ما له چې

9-5،  3: 1یوحنا  6.1

چې              3 کوو اعالن یې ته تاسو موږ دي اوریدلي او لیدلي موږ چې څه هغه
          : د      هغه د او پالر د ملګرتیا زموږ واقعیا او وکړئ ملګرتیا سره زموږ هم تاسو

. ده     سره مسیح عیسی زوی
اعالن                5 یې ته تاسو او دی اوریدلی اړه په هغه د موږ چې دی پیغام هغه دا

. ده             نه تیاره هیڅ کې هغه په او دی سپک خدای چې کوو

. 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 6 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

موږ                 6 ، ځو کې تیاره په او ، لرو ملګرتیا سره هغه د موږ چې ووایو موږ که
: کوو       نه حقیقت او ، وایو دروغ

له                   7 موږ ، دی کې را په هغه چې څنګه لکه ، وکړو حرکت کې را په موږ که مګر
ګناه                 هرې له موږ وینه مسیح عیسی زوی هغه د او ، کوو ملګرتیا سره بل یو

پاکوي.
نه                8 کې موږ حقیقت او ، غولو ځان موږ ، نلرو ګناه هیڅ چې ووایو موږ که

دی.
زموږ              9 چې دی عادل او وفادار هغه ، وکړو اعتراف ګناهونو خپلو په موږ که

. کړي             پاک څخه ګناهونو ټولو د یې ته موږ او ، وبخښي ګناهونه

(  8: 5رومیوں .7 ( ، 11،  10خدای

الهم             8 موږ چې کې حال پداسې ، تعریفوي مینه خپله سره زموږ پاک خدائ
 . شو        مړ لپاره زموږ مسیح ، وو ګناهکار

خدای                 10 سره مرګ په زوی د هغه د موږ ، یو دښمنان موږ چې کله ، چې ځکه
. وژغورو                  ژوند هغه د به موږ ، شو پخال چې نور ډیر او ، شو کړی پخال سره

کې                11 خدای په وسیله په مسیح عیسی مالک خپل د موږ مګر ، دا یوازې نه او
. کړې             ترالسه کفاره یې موږ چې لخوا چا د ، یو خوشحاله هم

روغت  نسیسا ایاو
1.18 :1-12

                 ، حقیقت الهی انسان توګه دې په ، ده نمونه یووالي د انسان د سره خدای د کفاره
          . ښوونه     یووالي انسان د سره پالر د عیسی نصرت د منعکسکوي مینه او ژوند

 . د                   یو وړ درناوي پاتې تل د هغه د موږ لپاره دې د او ، کړه یې څرګنده او وکړه

. 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 7 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

          . په        ته ځان خپل یوازې نه کارونه ژوند د هغه و ایز ډله او انفرادي هم دنده هغه
وښیې            -     ته دوی ترڅو کړل ترسره یې کې رحمت په انسانانو د بلکه ، کې عدالت

یو                    د یې نه او کول نه یې لپاره دوی د مګر ، وکړي کول ترسره دوی د څنګه چې
         . د     ، وکړ عمل سره زړورتیا خورا په عیسی خالصول ځان مسؤلیتڅخه واحد

کړنو            او مذهبونو فاریسیکل د ، پراساس شواهدو شوي تصدیق د حواسو
. کړل              رد مخالفین ټول سره ځواک ورکولو شفا خپل د هغه او ، پروړاندې

2.19 :6-11  ،17-28

د                ، وکړه مرسته سره کولو مرسته کې اصل په محبت د سره انسان د عیسی
              ، معاملې د انسان احساس درانه دغه محبت د او ، اصول الهامي تعلیمات عیسي

قانون             -      د پاک خدائ د ، خالصوي څخه مرګ مخې له قانون د روح د او ، ګناه
قانون.

موږ                     به ، عمل او فکر ښه هره ، هڅه هره لپاره سمون د ، درد هر کړاو او توبې د
د               او وپوهيږي کفاره السالم علیه عیسی د لپاره ګناه د چې وکړي مرسته سره

توبه              او ورکړي دوام ته دعا ګناهګار که مګر وکړي؛ مرسته کې اغیزمنتیا هغې
د                 -  لري برخه لږ کې برخه په کفارو د هغه ، وکړي بخښنه او وکړي ګناه ، وکړي
زړه      -            چې کوم ، لري نه توبه عملي هغه چې ځکه کې ذهن یوځای په سره خدای

   .     . چې        څوک هغه وکړه اراده عقل د ورکوي وړتیا ته انسان او کوي اصالح ته
الهی                عمل او الرښوونې مالک د زموږ ، کې برخه یوه په لږترلږه ، ښودلی نشي

          .      ، وکړو ژوند کې نافرماني په هغه د چیرې که نلري برخه کې خدای په اصول
. دی              ښه خدای هم څه که ، کړو احساسونه امنیت د باید موږ

3.22 :11-14  ،23-27  ،30-31

        " ځکه"        ، ده غوښتنه محبت او ژوند د ، وکړئ کار لپاره خالصون ځان خپل د
     " . چې         راشئ پورې وخته هغه تر کوي کار سره ستاسو خدای کې پایله پدې چې

      "        "! مه  ستړي کې کولو ترسره ښه په او ، وکړئ انتظار ته انعام خپل راشم زه
اوسئ."

او                 آزادي سیمه بې ، ابدیت د موږ توګه دې په ، خالصون وروستۍ څخه خطا له
باور                    د چا یو د نه او رسېږي نه ته الرې ګلونو د ، اخلو خوند احساسڅخه ګناه بې

. ته         کار بد بل د لپاره کولو الرې بې

. 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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         . چې     کله کوي فسخه وخت هغه یوازې پور رحمت غواړي اصالح ګناهکار د عدالت
. کړي   تصویب عدالت

4.23 :1-11

اړتیا               ته قربانیو ډیری ته ځان وژغورو څخه ګناه له موږ ممکن محبت او عقل
. ندي.                  کافي لپاره کولو ادا پور ګناه د ، ده لویه هم څه که ، قرباني یوه ولرئ

       . د         باید غضب خدای د چې دا غواړي سوزونه ځان تل پلوه له ګناهکار د کفاره
      . لخوا           انسان د تیوري ډول دا دی طبیعي غیر ، شي بدل باندې زوی ګران په هغه

              . دې   د مګر ، ده ستونزه سخته یوه کې برخه په دین د کفاره ده شوې جوړه
حقیقت              چې ده احساسغلطي ګناه د تکلیف چې ، دي دا توضیحات ساینسي

پښو                   په مینې پاتې تل د به دواړه تکلیف او ګناه کې پای په او ، کوي تباه یې
. راشي  کې

5.48 :10-16

عاجز                 د ایا ، سره یادولو په پاڅون کونکي ګناه د کې واښه په ګیشسماني د ایا
او                ، کیږي څښل څخه پیالې ورته له هغه چې کله دي ګنګوسې شاګردان قوي او

اخیستونکي                غچ د ګناه د کونکي تخریب خپل د چې غواړي حتی یا ، کوي فکر
څو               پورې رسیدو ته پای کار ژوند د مینه او حقیقت وژغوري؟ ځان څخه عذاب

. کوي   غوره خرما
6.29 :1-6

 . دوی              کړي پورته وسله پروړاندې غلطۍ د کې بهر او دننه کور په باید مسیحیان
دوام                   هغه تر جګړه دا او ، وي ګریوان السو سره ګناه د کې نورو او پخپله باید

        . د          به دوی ، وساتي باور دوی که کړي نه بشپړ کار خپل دوی چې هغه تر وکړي
. ولري   تاج خوښۍ

7.29 :1-6

لپاره                  بریا د باندې قبر او مرګ هغه د کې نهایت په او ډول بشپړ په ماسټر زموږ
            .    ، ګناه د او لپاره پوهولو د سړو د عمل عیسی د کړ ساینسڅرګند الهی

  " :   . موږ           چیرې که لیکي پاول و لپاره نجات د نړۍ ټولې د څخه مرګ او ناروغۍ
ډیر                    چې ، شو پخال سره مرګ په زوی د هغه د زوی خدای د موږ نو ، یو دښمنان

      ". ښخولو           له جسدونو د هغه د وژغورو ژوند هغه د به موږ ، شي پخال به څه

. 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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  . کونکي           تیری وکړې خبرې سره پیروانو خپلو له هغه وروسته ورځې درې څخه
. راغلي             پاتې کې پټولو محبت او حقیقت پاتې تل د کې قبر په

      ! او           امید د انسان کاید مسیح سالم ته زړونو مبارزو او ، درباره له خدای لوی د
هغوی                  الرې له ښودنې او وحی د ژوند د کې خدای په او کړی لرې دروازې له باور
. ده                ورکړې مینه سره اصل الهی د هغه د او مفکورې روحاني د انسان د ته

8.228 :25-32

          . کوم       بل د او لري قوت ټول طاقت او همت نشته قدرت هیڅ بل پرته خدای له
         .      ، ګناه چې کړ رد ګمان دا ناصرین عاجز دی سپکاوی خدای د پیژندل قدرت

   .       . د      باید دا کړل ثابت ځواکه بې دوی هغه لري ځواک یې مړینه او ناروغي
دوی                د مظاهره عیسویت د چې ولیدل دوی چې کله ، وای کړی کم غرور کاهنانو

. ده          غوره څخه نفوذ د مراسمو او عقیدې شوي مړه
9.8 :20-30

معنی                  غوښتنې د لپاره دې د تل کول دعا لپاره عاجزۍ د سره لیوالتیا هرې د بیان د
ترالسه.                  اجر چا هغه د چې یو نه چمتو موږ ، ونیسو مخه غریبانو د موږ که نلري
         . اعتراف       اړه په درلودو زړه بد ډیر د موږ ورکوي برکت ته غریبانو چې څوک کړو

دمخه                 موږ ایا مګر ، شي کیښودل ته مخې زموږ ممکن دا چې کوو غوښتنه او کوو
وي؟               لیواله ته لیدو ګاونډیتوب د زموږ چې پوهیږو نه ډیر څخه زړه دې د

هدفڅه                  او مینه سره زړه د چې وکړو کړه زده او کړو معاینه ځان خپل باید موږ
یې                  موږ چې شو کولی زده څه هغه یوازې موږ کې الره پدې چې ځکه ، دی شی

. یو  صادقانه
10.21 :1-14

کولی                تاسو نو ، وي تیروتنه کې اترو خبرو او چل ورځني په ستاسو حقیقت که
 " ځکه      "     ...      ، دی ساتلی باور ما ده کړې مبارزه ښه ما ، ووایاست کې پای په شئ

           . برخه     کې ذهن په سره مینې او حق د زموږ دا یاست سړی غوره تاسو چې
له.                   بریا او کړاوونو ، نیکمرغۍ د بل د ، کوي نه دوام ته دعا او کار مسیحیان لري

. ورسوي              ته ثواب او ملګرتیا هغه د به دوی چې ، کوي تمه امله
  . په             هغه کوي هڅه ننوتلو د هغه ، کوي پرمختګ پلوه روحاني شاگرد چیرې که

. ګوري                ته شیان ناسازګار روح د او ، اړوي مخ څخه عقل مادي له توګه دوامداره

. 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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سم                      په لږ څه یو ورځ هره او ، وي کلکه په څخه پیل له به هغه نو ، وي ریښتیا که
پای                  سره خوښۍ په الره خپله هغه کې پای په چې هغه تر ، کړي ترالسه کې لوري

. ورسوي  ته

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

. 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 11 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  18 لییکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

خبرتیا   ته دندې
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


