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اپر   ، .2021،  4 لییکشنبه

باوري ېب — موضوع

: متن  19:6  وحي طالیی

لکه"    ما لو  ېچ هګنڅاو غ  ریشم ید د   ږخلکو غ  یرډی، لو    ږاوبو د او غ  ی، په ږبادار
" دلیواور رڅی ا  د    تنڅښ یلو ېچ کهځ: ایللوی، واکمن مطلق . "یقادر

: لوستل   ویلو 16 - 19:11   وحيځواب

11  . څوک              او وليد آسمې سپين يو او ، شو پرانيستل آسمان چې وليدل ما او
سره                صداقت په او ، شو وبلل ریښتینی او وفادار هغه و ناست هغه پر چې

. کوي      جګړه او کوي قضاوت هغه
12 . او                 وو تاجونه ډیری یې سر په او ، وې څیر په لمبې اور د سترګې هغه د

. پخپله             هغه مګر ، پوهیږي نه هیڅوک چې و لیکلی نوم یو هغه
هغه                 13 د او دی شوی ډوب کې وينو په چې و شوی پوښل وينه يوه په هغه

. نومیږي     کالم خدای د نوم
په               14 ، وې پسې اسانو سپينو په تعقيب په هغه د لښکرې کې اسمان په او

. وې       پاک او سپين کې کتان ښه
یې               15 به سره دې په چې راووتله توره تیاره یوه څخه خولې له هغه د او

  :           : هغه  او وکړي حکومت سره السي په اوسپنې د به هغه او ووژني قومونه
. شو        قهر او قهر په خدای لوی د

. 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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16    ” د            او بادشاه بادشاهۍ د ، وو ليکلى ُنوم يو کښې ران اؤ چادرۍ خپل په هغ
. ُخدائ  مالِک

درسخطبه   د

انجیل
5 - 40:1 یسعیاہ.1

1. ورکړئ          راحت ته خلکو ، راکړه تسلي ته خلکو ستاسو
سرته              2 جګړه هغې د چې ووايه ته هغې او وايه ته يروشلم سره آرامۍ په

خپلو                 د هغه چې ځکه ، ده شوې بخښل ګناه هغې د چې ځکه ، ده رسيدلې
. ده        اخيستې چنده دوه امله له ګناهونو ټولو

 
دښته                  3 په ، شئ چمتو ته الره څښتن د ، ژاړي کې دښته په چې غږ چا هغه د

. کړئ         جوړه الر لپاره خدای د زموږ سمدستي کې
4. شي              ټيټه به غونډۍ او غر هر او ، شي لوړ به وادې هرې
ځکه               5 ، وګوري يوځای سره دې به خلک ټول او شي ښکاره به جالل څښتن د

. ده        کړې خبره دا خولې څښتن د چې
21 - 4:14 لوقا .2

14      : ټوله          شاوخوا هغه د او شو راستون ته ګیلیل بیرته طاقت په روح د عیسی
په     هغه د .سیمه رسیدلی  شهرت

15. وى             نه هرچا د َاؤ ورکړ تعليم کښے خانو عبادت په هغ َاؤ

. 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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رواج                16 هغ چه څنګه َاؤ ، وو شوے لوئے هغه چه چرته راغے ته ناصرت هغه َاؤ
. ودريدو               ته لوستلو َاؤ الړو ته خانے عبادت ورځ په سبت د هغه نو شو

 
17     .    ) کتاب     ) هغه چې کله او شو ورکړل کتاب عيسو عيسو د ته هغه هلته

          ، و شوی ليکل پکې چې وموند ځای هغه ، پرانيست
د               18 ته غریبانو ترڅو کړې مسح ماته هغه چې ځکه ، دی ماته روح څښتن د

            . د   بنديانو د ، کړي مات زړه چې دی رالېږلی ماته هغه وکړم تبلیغ انجیل
شوي              ګوښه چې دې راګرځول سترګو د ته ړانده او ، وکړي تبليغ خالصون

. کړي   خوشې کسان
19. کول        تبلیغ کال وړ منلو د څښتن د
20   . ټولو               َد َاؤ کښیناستل او ورکړ ته وزیر بیا یې هغه او ، کړ بند کتاب هغه او

. وو              شوے ټينګ باندے هغه په ُوو کښے خانے عبادت په چه سترګو خلقو
21. شوه                ُپوره صحيده دا کښے غوږونو په ستاسو ورځ دا ، ووئيل ته هغوئ هغ

،(  1st ته) 42 ،8:41لوقا .3 55 - 49 ۔

مشر               41 خانے عبادت د هغه َاؤ راغلو نوم په جيروس د هلته سړي يو وخت هغه
خپل.                هغه چه وکړه ئے غوښتنه َاؤ شو ښکته کښے پښو عيسٰىپه د هغه وو

. راسي   ته کور
 

مړه              42 هغه او و کلن دولس شاوخوا ، درلوده لور یوه یوازې هغه چې ځکه
شوه.

يې                 49 ورته او راغی مشر يو کور د خانې عبادت د نو ، کولې خبرې هغه چې کله
   . کوه:      مه ستونزه ده شوې مړه لور ستا وويل

 
50: مه               ویریږئ ، ورکړ ځواب ورته هغه نو ، واورید دا عیسی چې کله مګر

. شي         روغ به هغه او ، وکړئ باور یوازې
 

. 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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چه                51 ورنکړ اجازه ننوتلو د ته هيچا هغ نو ، ورننوتو ته کور هغه چه کله َاؤ
. مور            وينځې د او پالر د ، جان ، جيمز ، پطرس

52     !  ” : خو          ، نده مړه هغه ژاړه مه ورکړ ځواب هغه خو ، يې ژړل او ژړل ټولو
. کوي  خوب

53. وه           شوې مړه هغه چې پوهیږي چې خندل هغه هغه او
54: ويل                 ويې او ، ورواړولو السيې هغې د او ، بوتلل ته بهر ټول هغه هغ

! وانده”
چې                55 وکړ حکم ورته هغ او ، راغله سمدستى هغه نو ، راغلو بيرته ُروح هغ

. ورکړئ    غوښه ته هغې
2 ،22:1لوقا .4

1. ياديږي            نوم په فسحې د چې شول نژدې مراسم ډوډۍ خميري د
2. شى             ووژلے هغه څنګه چه تالشکښے دے په ليکواالنو َاؤ کاهنانو مشر

. درلوده     ویره خلکو د هغوی
47 - 45 ،34 ،33 ،24 ،21 ،20 ،4 – 23:1لوقا .5

1 . ورواچول         ته پيالطوس هغه َاؤ راپاڅېد ټول هغوئ نو
ګمراه        "       2 ملت چې ولیدل ملګری دا موږ ، ولګاوه تور باندې هغه په هغوی او

پخپله                 هغه چې ځکه ، ورکړي خسرې ته قسار چې کوي منع یې نه او ، کوي
". دی   پاچا مسیح

3 ”           : تدا   ، ورکړو جواب هغ یې؟ پاچا یهودیانو د ته ایا وپوښتل ترې پیالطوس
وايئ.

هيڅ         ”      4 سړي دې په ته ما ، ووئيل ته خلکو او کاهنانو پيالطوسمشرانو بيا
. نشته  ګناه

. 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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سره                 20 دوی یې بیا ، و لیواله ته کولو خوشې عیسی د ، پیالطس امله دې له
. وکړې  خبرې

21 ". کړئ     "       یې مصلوب ، کړئ مصلیب هغه ، وهلې چیغې هغوی مګر
24 . ولري              اړتیا ورته دوی چې څنګه لکه باید دا چې ورکړه سزا پیالټ او
یې                33 هلته ، نومیږي کالوری چې کوم ، ورسیدل ته ځای هغه دوی چې کله او

اړخ                   کی په یې بل او ، السکې ښي په یې یو چې نارواکاران هغه د او هغه
. دی   پروت کې

34       . دوی         پوهیږي نه دوی چې ځکه وکړه بخښنه دوی ، پالره ، وویل عیسی بیا
.           . ورکړل  یې څه ډیر او واغوستل کالي هغه د هغوی کوي څه

45 . شوه             ټوټه کې مينځ په پرده معبد د او ، وه تياره لمر
46      : روح            ستاسو زه ، پالره ويل ويې نو ، ژړل سره آواز لوړ په عيٰسی چه کله

.      : وکړه     يې خبره دا او وايم کې السونو په ستا
ويې                47 او ومنله جالله جل خدای د هغه نو ، وليدل څه افسر افسر چې کله

. و: ”       سړی صادق يو دا چې يقينا ويل
20 - 17 ،15 – 16:9مرقس .6

مریم              9 لومړی هغه ، شو راپورته ورځ لومړۍ په اونۍ د عیسی چې کله اوس
. دي              ایستلي شیطانان اوه یې څخه هغې له چې ، شو څرګند ته مګدالین

هغوی                 10 چې څنګه لکه ، و مل سره هغه د چې وويل يې ته هغوی او الړه هغه
. ژړل   او ماتم

نو                11 کيده ليدل نه هغ َد َاؤ ، دے ژوندے هغه چه واؤردل هغوئ چه کله َاؤ
. راوړو   نه ايمان

روان                12 دوی چې کله ، شو راڅرګند به بله په ته تنو دوه هغه وروسته هغه له
. ول      روان الره په او ول

. 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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13.      : لري        باور دوی په نه وویل یې ته نورو پاتې او الړل دوی
او               14 ، وو ناست کې غوښه په دوی چې شو ښکاره ته تنو یولس هغه وروسته

چې                 ځکه ، ورکړ ګوزار ته هغوی یې سره سختۍ زړه او باور نه په دوی د
هغه                وروسته نه کیدو راپورته د هغه د چې څوک کاوه نه باور دوی په هغوی

. و  لیدلی
خوشحالئ     ”          15 د ته مخلوق هر َاؤ شئ الړ ته دنيا ټوله ، ووئيل ته هغوئ هغ

. وکړئ  تبليغ
نوم                17 په زما به هغوی لري ايمان چې وکړي پيروي چا هغه د به نښې دا او

.        . وکړي  خبرې ژبې نوې په به هغوی وغورځوي شیطانان
18           . به    ته دوی ، وڅکي څښاک وژونکی کوم دوی که او راولي ماران به هغوی

.           . شي   به روغ او کېږدي السونه ناروغ په به هغوی رسوي ونه زیان
19                ، شو پورته ته آسمان هغه نو ، کړې خبرې سره هغوئ ُخدائ مالِک چې کله نو

. السکښېناست       ښى په ُخدائ د او
او                20 ، کوي کار سره هغوی د څښتن ، کوي تبلیغات هرچیرې او ، الړل هغوی نو

.  . آمین       تاییدوي کلمه دا سره نښو الندې د

روغت  نسیسا ایاو
1.76:18 - 21

       . کچه         نړیواله په علوم الهی چې کله ندي واقعیتونه کیدل مړ ، کول ګناه ، مصیبت
دی                  ابیاره انسان چې ځکه ، لري ونه ځواک هیڅ باندې سړي په به دوی ، شو پوهه

. کوي       ژوند سره اختیار الهی د او

. 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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2.487:27 - 29

د                  ، حقیقت باوري بې ژوند د زموږ ، دی روح ، دی خدای ژوند چې پوهیدل پدې
. اوږدوي             ورځې زموږ سره کولو پیاوړي باور زموږ باندې ابوریت او سپړنه هغه

3.428:3 – 6، 30 - 10

         . واقعیتونو        د روح د کې الره په عیسی د دی فریب مرګ او ، دی ریښتینی ژوند
. حلوي            کې بقا او همغږۍ په لیدونه تور احساس مادي د ښودنه

ژوند                یوازینۍ ژوند د یې مړینه او ، کړې درملنه ناروغۍ عضوي امید نا د لیکوال
      . باور            پدې چې ده ګناه دا کړې وده ته روغتیا او ژوند الرې له پوهیدو د توګه په

دې                  د باید ژوند دا او ، کړي قوي ژوند تلپاتې او قوي شي کولی هرڅوک چې ولرئ
. لري                 هم سپړنې نور روح د او ، نشته مرګ هیڅ چې شي روښانه واسطه په درک

څومره                 او ، سره مظاهرو ساده ډیر کنټرول د ، هرصورت په ، وکړو پیل باید موږ
       . لپاره        رسولو سرته دې د مظاهره نهایی کړو پیل غوره وکړو پیل موږ چې ژر

   .           . پښو  خپلو موږ کیږي الرښود لخوا سترګو د موږ ، ګرځي چې کله نیسي وخت
یو                  د کې کرښه په پرمختګ روحاني د موږ ، یو هوښیار موږ که او ، ګورو دمخه

. ګورو     هاخوا څخه ګام واحد
4.429:31 - 12

یوحنا  )  وویل هیڅکله(  "          51: 8عیسی به هغه نو ، ومني خبره زما سړی یو که ،
             ". د   مګر ، دی نه محدود پورې ژوند روحاني په یوازې بیان دا ګوري ونه مرګ

           . او      کوي درملنه مړینې د ، کړ ډاګه په دا عیسی دي شامل پکې پدیدې ټولې وجود
             . عملونو    دې د باید ، وي برخه سره غلطۍ د باید ذهن مورنۍ کوي راپورته مړو د
 . ایمان               شي څرګند به مثالی مسیح د ، انسانیت ابدالي د او ، پریږدي ځان سره

خپله               سره کولو تکیه روحیه په پرځای مادې د او کړي پراخه سرحدونه خپل باید
                .   ، خدای د ژر ډیر به هغه نو ، پریږدي باور مرګ په انسان چې کله کړي پیاوړې اډه

          . لکه       کې حقیقت په ، باور مرګ او ناروغۍ په وکړي پرمختګ لور په مینې او ژوند
  . به              انسانان احساسوتړي ریښتیني روغتیا او ژوند د ، لري باور ګناه په چې څنګه

ویښشي؟           را ته حقیقت لوی دې ساینسکې په کله
5.289:14 - 20

د                  دی غالب باندې مرګ په او لري قابو الهم ، حقیقت یا ، مسیح حقیقتچې دا
            " ژوند"  د حقیقت چې کوم ، غلطي یا باور وژونکی یو ثابتوي پاچا وحشتونو

. 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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څرګندیږي              ته حواسو چې څه هغه چې ښیې دا او ویجاړوي؛ سره شواهدو معنوي
ریښتیني               او سړي ریښتیني چې ځکه ، دی فریب وژونکی یو مګر دی مرګ هغه

. نشته      عمل مرګ د لپاره عالم
6.24:27 - 31

لپاره                انسانانو د دا چې لري ځای کې نیکمرغۍ او مینه عملي په اغیزې صلیب د
     .         . دوی  چې هغه تر مګر کاوه ژوند کې مینځ په خلکو د حقیقت شوی څرګند
خپل                  هغه د ، وکړي فتح باندې قبر په چې کړ وړ ماسټر دوی د دا چې ولیدل

. ومني      پیښه دا کولی نشي پیروان
7.42:5 - 8 ، 15 - 2

.         . کړي       څرګند حقیقت یا ژوند کولی نشي دا نلري ګټه هیڅ باور نړیوال مرګ په
په                چې کوم ، وي خوب مړینې د ترڅو ومومي لپاره مودې اوږدې د به مرګ

. کیږي         ورک سره را د او راځي کې تیاره
وروستي                 د هغه د معاملو او بدن په قیامت کونکي مظاهره لوی د قدرت د خدای د

انسانانو             -     د ثبوت دا ، ورکړ یې ثبوت بشپړ علومو الهی د او ، و ثبوت بریالیتوب
             . دی    جدا څخه خدای له ذهن یا لري وجود انسان چې عقیده دا دی مهم خورا لپاره

            . نه    هیڅ خپل او وکتل سره علومو الهی د عیسي خطا دا ده خطا کیدونکې مړ
              . خپله  په یې خدای چې امله له عظمت وړ حیرانتیا هغه د چې ځکه کړل ثابت

  . فکر              نارینه نلري ویره هیڅ لپاره عیسی مرګ او ناروغۍ ، ګناه ، فتنه ، مسخره
  .          ! په      دا وښیې متوقع غیر ته دوی دا هغه به وروسته وي وژلی یې بدن چې وکړئ

د              -  کیږي اداره لخوا خدای د سړی ریښتینی ساینسکې عیسوي په چې کوي ګوته
   . شاګردانو      -           خپلو عیسی دی ابدی مګر دی نه بشر امله دې له او بد د نه ، لخوا ښه

          . هغه        د ترڅو و وړ لپاره دوی د دلته هغه وه کړې ساینسښوونه ثبوت دې د ته
کارونه      "          هغه ، لري باور ما په چې څوک هغه ، وکړي آزموینې محاکمه قانونه غیر

           ". د        ډول بشپړ په اصول ژوند د هغه د باید دوی وکړي هم به هغه کوم یې زه چې
حتی                ، وپیژني سره کولو راپورته مړو او ، درملنې ناروغانو ، وړلو مینځه له غلطۍ

. پوهیدلي          پدې وروسته وتلو له بدن د هغه د دوی
8.43:32 - 19

. 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 9 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  4 لییکشنبه
ب –  باوري ېموضوع

        . مړینې        او تیروتنې د باید ژوند او حقیقت شي فتحه مینځ تر نفرت د باید مینه
یې                 نوځکه ، شي کیښودل لپاره تاج د تزونه چې دې له مخکې ، کړي مهر بریا

.       " کوي  "       ښکارندویي عاليت روح د او ، خادم وفادار او ښه ، ښه ، تعقیبوي
دی                  ځای هغه دا ، ورکړه پناه څخه دښمنانو د هغه د ته عیسی ځای یوازینی قبر د
          . په        کار ورځو درې د هغه د کې قبر په کړي حل ستونزه لویه شتون د چې چیرې

          . د       مینه او خطره بې ژوند چې کړه ثابت هغه ټاکي مهر پاتې تل د وخت خپل
            . د   ، یې ماسټر او وکتل بنسټ پر ساینس کریسچن د هغه دی مالک نفرتونو

. دعوې                 ټولې الصحې حفظ او ، جراحي ، درملو د ، ځواک ذهن د اړه په موضوع
      . بیا          انرژیو شوي ضایع د هغه اخیستی و نه درمل هیڅ لپاره کمولو سوزش د هغه

   . جراحی            د هغه کوي نه تکیه خالصهوا یا خواړو په لپاره کولو پرځای ځای
او               غاړې شوي ټپي او ورکړي شفا کڅوړې شوي مات ترڅو نلري اړتیا ته مهارت

واورینټ                او نیپکن د څخه السونو دې د ممکن هغه نو ، وتړي پښې شوي لیسټر
استخدام                پښې خپلې څیر په هغه د ممکن دا او ، وکاروي لپاره کولو لرې شیټ

کړي.
9.44:28 - 5

په                هغه چې کاوه مړ کې حال داسې په السالم علیه عیسی عیسی پیروانو هغه د
د                     قدرت ، روح د دننه کې قبر تنګ د ، و ژوندی هغه چې چیرې ، و پټ کې قبر

       . شوي         ریب ډبرو د کې الره په کوي ښودنه وتلو د څخه عقل مادي ، مړینې
مادي                  هر عیسی مګر شي؛ وتړل کای لوی یو باید څخه خولې غار د او ، و دیوالونه

                   ، الړ څخه ځای آرام ناڅاپي خپل د او ، شو غالب قانون قانون هر د ، کړ فتح خنډ
. کېښود          تاج سره بریا تلپاتې د ، بریالیتوب عظمت د

10.  45:16 - 21

        ! له           باور او امید د انسان د مسیح سالم ته زړونو مبارزو او ، درباره له خدای لوی د
الرې                له ښودلو او څرګندولو د ژوند د کې خدای په او ایستلې تیږه څخه دروازې
. ورکړې                مینه سره اصل الهی د هغه د او مفکورې روحاني د انسان د ته دوی

۔(ته) 22 - 31:17  .11
                ، ګورو یې موږ چې وروسته الریون تر هغه د ، کول اطاعت نیتونو قیمتي هغه د

ډول                 سپیڅلي په هغه د او وخورئ یې ډوډۍ هغه د ، وڅښلو پیاله هغه د موږ

. 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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               . په   اصل الهی د ، کښینو سره هغه د موږ به کې نهایت په او کوو ترالسه بپتسمه
. کوي        فتح مرګ په چې کې پوهاوي بشپړ

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

. 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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    ، الرښود کلیسا ،  8د 1ماده
برخه

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


