
مخ 1 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

مارچ    ، .2021،  14یکشنبه

ماده — موضوع

: متن  6:33  میتو طالیی

’’  . او         غواړئ صداقت هغه د او سلطنت خدای د لومړی
" . شي        یوځای سره تاسو به شیان ټول دا

: لوستل   ویلو 6-1 : 23 زبورځواب

.۔1 غواړم        نه زه دی شپون زما ښتن
کې                 ۔2 څنګ په څنګ د اوبو د هغه ، دی پروت کې څړځايونو شنو په مې هغه

راولي.
:           ۔3 کې      الره په صداقت د لپاره نوم خپل د ما هغه کوي راژوندی روح زما هغه

. کوي  رهبري
هیڅ                    ۔4 به زه مګر ، تیریږم کې الره په سیوري د مرګ د زه چې دې له سره ، هو

      . ماته         کارکونکي ستا او امسا ستا یې سره زما ته چې ځکه وینم ونه ویره
. کوي  راحته

:    ۔5 په               سر زما ته کړی جوړ میز یو وړاندې په زما کې شتون په دښمنانو د زما ته
شوه       ختمه پياله زما کړی غوړ تیلو

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 2 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

:    ۔6 به              زه او وي تعقیب په زما رحمت او نېکي ورځې ټولې ژوند د زما به خامخا
. اوسېږم         کې کور په څښتن د لپاره تل د

درسخطبه   د

انجیل
5-3 : 37 زبور.1

3        . او          ، اوسئ کې ځمکه په به تاسو وکړئ عمل نېک او وکړئ باور ُخدائ مالِک په
. شي       درکړل خواړه ته تاسو به خامخا

4        . هيلې         زړه د ستاسو ته تاسو به هغه کړئ خوښ کې څښتن په هم ځان خپل
درکړي.

5.           . وکړي      کار دا دې هغه وکړئ؛ باور هم هغه په وکړه الرښوده خپلې ته څښتن
7۔4:1 پاچا  2.2

1    ” : خاوند             د زما نوکر ستا کړې نارې ته الیشع ښځې يوې زامنو د نبع د هلته نو
 . غالمان             وېرېده څخه څښتن د خادم ستا چې پوهیږئ تاسو او دی شوی مړ

کیدل
2           ” : څه     کې کور په چې ووایه راته وکړم؟ څه سره ستا زه وويل ته هغې اليشع

            ” : يو    له پرته ، لري نه شی هيڅ کې کور په وينځې ستا ورکړ ځواب هغې لرې؟
. تېلو  غوړ

3. واخله     ”            ځالې خالي ُکوه نه ګاونډيانو ټولو خپلو له ، شه الړ ، ووئيل هغ؛ بيا
. پور    نه څو یو

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 3 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

باندې                4 زامنو خپلو او ځانونو خپلو په به دروازه نو ، راشئ دننه تاسو چې کله
. پرېږدئ                دي ډکې چې څه هغه او وغورزئ به کې لوښو ټولو هغه په او وتړئ

چې                  5 ، وتړله مخ په زامنو او هغې د يې دروازه او الړه څخه هغې د هغه نو
  . راووته     هغه وې راوړې برتنۍ دې هغه

6  .  ” : ته             هغ الړئ ماته وويل ته زوی خپل هغې نو شوې ډکې ډکې هغه چې کله
.     . شو  ”    پاتې غوړ او نشته وړۍ هيڅ نور ، ووئيل

7   ” :    . تيلو           ، شه الړ ورکړ ځواب هغه وويل يې ته سړي خدای د او راغله هغې بيا
ادا     پور خپل او .“ وپلوره اوسه        پاتې بچيان خپل او ته او کړه

13۔29:11 یرمیاه۔ 3

څښتن              11 ، پوهیږم ګورم لور په ستاسو زه چې فکرونه هغه زه چې ځکه
. درکړم:                 پای مند هیله ته تاسو چې خاطر په بدې د نه ، فکر سولې د فرمایي

ته                  12 تاسو به زه او وکړئ دعا به ماته او شئ الړ او ووهئ زنګ ماته به تاسو
. شم  غوږ

لټه                   13 په زما سره زړه د زما به تاسو چې کله ، ومومئ او لټولئ ما به تاسو او
. شئ  کې

،(1st  ته) 41 ،38 ،37 ،( دا) 29 ، (ته) 27 ،26 ،14۔6:3  یوحنا.4 ، 42، 43، 47، 48، 63
3. و                 ناست سره پیروانو خپلو د هغه هلته او ، شو پورته ته غره یو عیسی
4. وه       نزدې ، فسح يُهوديانو د
هغه               5 ، ورغی ته هغه ټولګی لوی یو او کړې پورته سترګې عیسی چې کله

وخورو؟            خواړه دا چې واخلو ډوډۍ چېرته چېرې ، وویل ته فلپس
 
6       : هغه          چې پوهیده پخپله هغه چې ځکه وویل لپاره ثابتولو د هغه د هغه دا او

. وکړي   څه به

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 4 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

7                ، کوي نه بسنه لپاره هغوی د ډوډۍ قلمه سوه دوه ، ورکړ ځواب ورته فليپ
. وخوري      لږه یې یو هر چې

 
8              ، وویل ته هغه ورور پیټر شمعون د انډریو ، شاګر یو هغه د
9  . د                خو لري کب کوچنۍ دوه او ډوډۍ وربشوې د پنځه چې ، دی هلک يو دلته

دي؟        څه کې منځ په خلکو ډيرو دومره
10  .         . سړي      نو و واښه ډیر کې ځای هغه په اوس راوباسي سړي ، وویل عیسی

زره       پنځه باندې څه ، وو ناست
11            . َاؤ    ُمريدانو خپلو هغ نو کړو ادا شکر هغ چه کله َاؤ واخله ډوډۍ عيٰسى

           . یې     دوی چې ته نیولو کب د ډول ورته په او کړل تقسیم ته هغوئ ُمريدانو
غواړي.

ټوټه              ”   12 شوې پاتې هغه ، ووئيل يې ته ُمريدانو خپلو نو ، شو ډکې هغه چې کله
. ورنکړي         السه له شی هيڅ چې ، کړئ راټوله

څخه              13 ټوټو ډکو وربشو پنځو د ټوکرۍ دولس او کړل راټول هغه هغوی نو
. کېدې          پاتې ته خوا خواړو هغو د چې کړې ډکې

د                  14 دا ، وویل ، کړی یې عیسی چې ولیدې معجزې دوی چې کله ، سړو هغه بیا
. راشي        ته نړۍ باید چې دی پیغمبر ریښتیا

26                 ، وایم ته تاسو زه ، کې حقیقت په ، وویل یې ورته او ورکړ ځواب عیسی
دا                  مګر ، لیدلې وې نه مو معجزې تاسو چې ځکه ، یاست کې لټه په زما تاسو

. وې          شوې ډکې او ، وخورئ ډوډۍ د تاسو چې
لپاره                 27 غوښې دې د مګر ، کيږي مړه چې کوئ مه مزدور خاطر په غوښې هغه د

: درکړي               ته تاسو به زوی انسان د ، وي مل سره ژوند تلپاتې د چې
لیږلی                29 هغه چې څوک وکړئ باور باندې هغه په تاسو چې دی کار خدای د دا

دی.

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 5 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

37    . ماته              چې څوک او راشي ته ما به هغه راکوي ته ما پالر چې څه هغه هر
. وشړم        ځايه هغه له هيڅکله به زه راشي

38                  ، کړي ترسره اراده خپله زما چې دا نه ، یم راغلی څخه آسمان له زه چې ځکه
. ده         رالیږلې ماته چې رضا چا هغه د مګر

41. وکړه       بدمرغي هغه په بيا يهوديانو
مو    ”              42 مور او پالر چې ، دے زوئ ُيوسف د چې دے عيسٰىن، دا ، ووئيل هغوئ

پېژني.
يم؟             43 راغلے نه آسمان د ز ، وائى هغه چې ده څنګه دا
47.        : کوئ        مه بدمرغي کې منځونو خپلو په وویل یې ورته او ورکړ ځواب عیسی
پاتې                 48 تل هغه راوړي ايمان ما په چې څوک هغه ، وایم ته تاسو زه ، رښتیا

. لري  ژوند

یم      ډوډۍ هغه ژوند د زه
63     : یې            زه چې الفاظ هغه کوي نه ګټه هیڅ غوښه دی؛ ژوندی چې دی روح دا

. دی           ژوند دا او ، دي روح هغه ، وایم درته
(1st ته) 34 ،(ته)26۔6:24 میتو.5

24       : څخه         یو له به هغه چې ځکه کولی نشي خدمت ته بادارانو دوه څوک هیڅ
            . ترې      به بل او ونیسي ته یو به هغه نو نه که خوښوي به بل او کوي کرکه

.   .         . کولے  شئ ن خدمت دپاره مال او خدائ د تاسو وکړي نفرت
خورئ                  25 څه چې وکړه فکر کښې باره په ژوند خپل د چې وايم دا ته تاسو ز نو

   .            . د   ژوند ایا پرېږدئ تاسو چې څه ، لپاره بدن د ستاسو نه او څښئ څ يا
څخه؟           جامو له بدن او ، دی نه ډیر څخه غوښې

 
26             : کې     غلو په نه او کوي فصل نه ، بوزي نه چې ځکه وګورئ چرګان هوا د

. ورکوي.         خواړه ته هغوی پالر آسماني ستاسو خو راټولیږي

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 6 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

34. کوي                 کار لپاره ځان د سبا ځکه ، کوئ مه فکر لپاره سبا د به سبا
7۔4:4  فیلیپیان.6

4. اوسئ              خوښ چې وایم زه بیا او اوسئ خوشحاله کې رب په همېشه
5    . کې           الس په څښتن شي وپیژندل ته وو نارینه ټولو اعتدال چې راکړئ اجازه

دی.
مننه                  6 په واسطه په دعا او دعا د کې کار هر په مګر اوسئ؛ محتاط لپاره هیڅ د

. کړئ       خبر ته خدای غوښتنې ستاسو سره
 
به                7 ذهنونه او زړونه ستاسو ، تیروي پوهاوی ټول چې څوک ، سوله خدای د او

. وساتي      الرې له عیسی مسیح د

روغت  نسیسا ایاو

15۔10 :1.275

د                 باید تاسو ، شئ پوهه ترتیب او واقعیت کې ساینس دې په چې لپاره دې د
    .              ، ژوند ، روح کړئ حساب توګه په اصل خدای د کې اصل په اصل هغه د خدای

. دي           -        نومونه انجیل لپاره خدای د او ، کول یوځای څیر په یو د ، مینه ، حقیقت
. لري                   اړه پورې خدای د اثر او علت ، ابدي ، وجود ، عقل ، عقل ، مادې ټولې

22۔(ماده)2.468:17

     . مینه             او ژوند ، حقیقت وي نه وړ ورانۍ او شخړو د او ابدي چې ده هغه ماده
  " : هغه             شیانو د کاروي کلمه دا کې عبرانيانو په انجیل چې څنګه لکه ، دي مادي

     ".              ، دماغ د ، روح کیږي لیدل نه چې ثبوت شیانو هغه د ، درلوده یې تمه چې ماده
. ده         ماده اصلی یوازینی ، معنی خدای یا روح

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 7 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

29۔3.301:17

باید                  انسان نو ، دی شان یو او عکس الهی انسان او دی مادی خدای چې څنګه لکه
. لري                    نه اهمیت ، ده ماده روح د ، مادې د یوازې یې کې حقیقت په او ، وکړي تمه

حکم                   لومړی او دی نه روحاني ، لري ذهن یا ، لري شی بل کوم انسان چې عقیده دا
      . توکي          مادي ته ځان انسان مرګی ولرئ ذهن یو ، خدای یو باید تاسو ، ماتوي

      .) (  " او       " ناروغي ، ګناه ، فریب نظر دی عکس انسان چې کې حال پداسې ، ښکاري
روح                المحدود د چې کوم ، کیږي راپورته څخه شاهدي غلط له عقل مادي د مړینه

عکس                 الهی یوه مادې او ذهن د ، نظره نقطې له فکر د بهر فاصلې مرکزي له
. کیږي       یوځای ورسره هرڅه چې کوي وړاندې

9۔4.139:4

له                    بریا د ، دماغ ، روح د اړه په مادې د صحیفې ، پورې پای تر څخه پیل له
             . سړي   چې کړ ثابت واسطه په څه هغه د ځواک ذهن د موسی دي ډکې حسابونو

     .          . او  نښو د دور عیسوی وکړل شان دغه هم اليشه او ِاليح ، يشَوع بولي معجزې
. شو    پیل سره حیرانتیا

22۔5.591:21

کړل.               زده ډول انساني په باید مګر ، دي طبیعي طبیعي چې څه هغه معجزه
. پدیده     یوه ساینس د شي؛

1۔6.134:31

 . دا             کوي نه سرغړونه قانون دې د مګر ، بشپړوي قانون خدای د معجزه
. ښکاري         محرم ډیر کې معجزه پخپله اوسمهال حقیقت

28۔7.509:20

په                جوړښت مادي د یا اوسمهال مادې څارویو د او ، سبزیجات ، معدنیات نامتو
". وویل        "      سندرې یوځای ستوري سهار د وو دوی چې کله ندي قوي خورا پرتله

  .   " روحاني "          د کړی جوړ وي کې ځمکه په چې لدې مخکې کښت ځمکې د مائنډ
                ، ښکال چې کې کوم په ، دي فصلونه او ورځې پیدایښت د ذهن د دورې عروج

کې      -     -      کائنات او انسان په طبیعت الهی ، هو پاکیزه او ، پاکیزگي ، عظمت
. ورکوي      نه السه له هیڅکله څرګندیږي

11۔8.257:6

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 8 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

دی              هیټروډوکي پینتیسټیک یې خالق او دی نه ماده یوازې روح چې تیوري هغه
د                  او روح جسماني په دا کوي؛ تکیه کې مرګ او ګناه ، ناروغۍ په چې کوم ،

. ذهن                   یو کې مسله په او کیږي اداره لخوا بدن د چې روح یو ، دی باور ذهن مادي
. دی     پانتیزم لږ باور دا

1۔9.281:27

                 ، کې معامله په ته روح نه ، اچوي نه کې بوتلونو زړو په شراب نوی علوم خدائی
           . کیږي     مړه وخت هغه نظرونه غلط اړه په موضوع د زموږ ته محدودیت هم نه او
         . نوې        یا شي وغورځول پامه له باید باور زوړ شو پوه حقایق روح د موږ چې کله

. شي                 ورک ، وي لپاره بدلولو دریځ د زموږ چې الهام او ، شي سپکه به مفکوره
21۔10.91:16

ډیر                 په خو عکس او پوهه ذهنونو یا ژوند د موږ شو جذب کې خودکشي مادي په
         . روحاني      د انسان د انکار غوښتنې ځان مادي د کوو منعکس او پوهیږو ډول لنډ

مادي                چې څه هغه یا مادې له او ، کوي مرسته کې تفاهم انفرادیت ابدي او
. ورکوي            السه له پوهه غلطه راغلې السته Zمخې له شوي ویل حواس

16۔11.66:6

یو              -  ، کوي ښوونه نه ته کولو تکیه کارکوونکو په موادو د ته انسانانو محاکمې
         . کې        لمر په سوکالۍ او خوښۍ د نیمه موږ ځوروي یې زړه چې ، ریښه شوی مات

.          .     . داخلیږو   ته سلطنت موږ الرې له مصیبت لوی د دی سالم کول خفه لرو نه یاد
       . خاوره      په امیدونو مادي د پرمختګ معنوي دي ثبوت پاملرنې خدای د آزموینې

د                   مینه نو ، کیږي سقوط دا چې کله مګر ، جوړیږي نه څخه تخم شوي کرل د کې
  . تجربې               د نلري رنګ هیڅ ځمکې د چې کوم ، خپروي به نوې خوښیو لوړو د روح

. کوي             افشا نظرونه نوي محبت او نیکی الهی د مرحله پسې پرله هر
9۔12.92:32

توګه                په کافي د روح چې راغلی دی نه الهم وخت دا چې وایاست تاسو ایا
نهه                شاوخوا چې څوک ، ولرئ یاد په عیسی وي؟ وړ کنټرولولو بدن د او وپیژني
      " : لري          باور ما په چې څوک هغه ویل ویې او کړ څرګند قدرت روح د دمخه پیړۍ

       "            ، وویل هم دا چې چا او ، وکړي هم به هغه کوم ترسره یې زه چې کارونه هغه
او"               روح په به کونکي عبادت ریښتیني کله ، دی اوس او رارسیدلی وخت مګر

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 9 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

        " " .      ، ګورئ دی وخت شوی منل اوس ، ګورئ وکړي عبادت پالر د سره حقیقت
.   " وویل      پاول ، ده ورځ خالصون د اوس

16۔13.195:11

غیر                   د یا دی ذهن انسان د دا ایا چې ده دا نقطه کولو پریکړې د لپاره هرچا د
         . الهي     دې د او ساینس میتودولوژیک د باید موږ لري قصد چې ذهن فاني

. پریښودو      اساس مادې د لپاره اصولو

رامینځته              سمبول مفکورې یوې د واسطه په اصل دې د چې څه هغه هر
. کوي         چمتو خواړه لپاره کولو فکر د ، کوي

9۔14.201:1

له                مرګ او ناروغۍ ، ګناه د چې دی عمل هغه حقیقت د خطبه ښه ترټولو
          . به    مینه یوه چې پوهیدل هم پدې او پوهیدل پدې شوی ښودل سره ویجاړیدو

هیڅ                " ، وویل عیسی ، وکړي رهبري به کې ژوند په زموږ او وي عالي کې زموږ
". وکړي        خدمت ته ماسټرانو دوه کولی نشي څوک

   . نوی          یو حقیقت کړو جوړ تاسیسات غلط ډول خوندي په کولی نشو موږ
نوي            "   شیان ټول او تېرېږي شیان زاړه چې کې کوم په ، کوي رامینځته مخلوق

شوي."
20۔15.269:11

پایلې            یا محبسونو میتابولوژیکي او ، دي پورته څخه فزیک له میتودونه
.            . دماغ   الهی ، دي آرام اساس یو په کټګورۍ مابعدالطباتو د رسیږي نه ته

د               لپاره نظرونو د روح د او ، کوي حل کې فکرونو په شیان میتیاثیان
. کوي    تبادله توکي احساس

او               ، دي پیچلي او ریښتیني ډول بشپړ په لپاره شعور معنوي د نظرونه دا
. دي         -      ابدي او ښه دوی لري ګټه باندې افکارو او عقلونو مادي دا دوی

7۔16.261:2

. 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 10 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

ابدیت                 او ، یووالي ، خوښۍ ټولې د ، واړوئ ته مینه او حقیقت څخه بدن له
تجربه.                  په دا به تاسو او وکړئ فکر کلکه په لپاره ریښتیني او ، ښه ، تلپاتې اصل

. سره          اشغال د فکرونو د هغوی د کړئ تجربه سره
15۔17.17:14

هرڅه                  په ، مینه ، حقیقت ، ژوند ټول ، ځواک ټول ، محدود ال لپاره خدای د
. دي     ټول او ، کې

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

. شي               خالص 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 11 د    درس انجیل مارچ    د ، .2021،  14یکشنبه
ماده –  موضوع

    ، 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 Zساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي


