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مارچ    ، .2021،  28یکشنبه

قتیحق — موضوع

: متن  64:4  یسعیاہ طالیی

ن"  پ  ړۍد اور  وړس ېسیراه لیله نه   یدلینه نه   یولین ږغو یېاو ګېستر یېاو
ا   دليیل ، په    هیخدا یدي ستا ک  هڅهغه  ېک ګنڅ، انتظار    ېچ ړیچمتو لپاره هغه د

کوي."

: لوستل   ویلو 7 - 4 ،2 ،43:1 یسعیاہځواب

او              1 يئ کړي پيدا تاسو ، يعقوب ، تاسو چې دي فرمايلي څښتن اوس مګر
تا                 زه چې ځکه ، وېرېږه مه ، اسرائيليانو ، دي کړي جوړ تاسو چې څوک هغه

.    . یې  زما ته کړم خالص
2     . اور             د تاسو چې کله وم سره ستا به زه ، تېرېږې څخه اوبو د ته چې کله

      . مه          اور به باندې اور په سوزوئ ونه اور به تاسو نو ، ځئ وسيله په
اچوي.

ما                   4 او ، کاوه یې به ویاړ ته نو ، و ارزښته بې کې نظر په زما ته چې ځکه
             . خلک   ته خلکو ژوند د ستا او ستا زه به امله دې له کړې مینه درسره

درکړم.
5        . راولم         څخه ختيځ له تخم ستا به زه يم سره ستا زه چې ځکه ، ويريږه مه

. کړم       راټول به څخه لويديځ 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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6 :      . زما        ورځئ مه بېرته ته، جنوب ورکړئ الس چې ووایم ته شمال به زه
. راوړي              څخه دنيا له ځمکې د لورګانې زما او راولئ څخه لرې له زامن

7      : د          زما هغه ما چې ځکه کیږي پیژندل نوم په زما چې څوک هغه هر حتی
.       . کړ          جوړ هغه ما ، هو دی کړی جوړ هغه ما دی، کړی پیدا لپاره ویاړ

درسخطبه   د

انجیل
،( 1st ته) 7 ،3:1  خروج.1 ، 10

1 . ؤ             کاهن ميدانيانو د چې ساتلې رمې يترو مدرا خپل د موس ٰی نو
7    ، ووئيل ُخدائ مالِک

خلکو               10 د زما چې واستوئ ته فرعون ته تاسو به زه او راشه دلته اوس
. راوباسي     څخه مصر له اسرائيليان

7 - 4:1  خروج.2

1         ” : زما      او ونکړي باور ما په هغوی به اوس فرمايل ويې او ورکړ موسٰیځواب
دی                نه ته تاسو څښتن چې ووايي به هغوی چې ځکه ، مني ونه به خبره

. کړی  ښکاره
2 .            ” : امسا    یو ، وویل هغه دی؟ څه کې الس په ستا دا وفرمايل ته هغه څښتن
3         . مار       هغه او وغورځاوه ځمکه په يې هغه وغورځوه ځمکه په دا ، وویل هغه

. وتښتېدو.        مخکښې نه دې ُموسٰىد نو شو

. 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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4         ” : يې     کې لکۍ په او کړه پورته الس خپل وفرمايل موسٰیته څښتن بيا
امسا.                يو کې الس په او ونيوله يې هغه او کړ راپورته الس خپل هغه واخله

شو.
خدای                5 ابراهيم د ، خدای څښتن نيکونو د هغوی د چې وکړي باور به هغوی نو

. دی            شوی څرګند ته تاسو خدای يعقوب او خدای اسحاق د ،
6 .        ” : کړه     داخل کې کونډه خپل بېرته الس خپل وفرمايل ته هغه څښتن بيا

چې                ګوري ، ورواړاوه يې هغه چې کله او کېښود ته شا خپل الس خپل هغه
. درلود         جذام شان په واورې د الس هغه د

7     . خپل   ”       الس يې بيا کښېږدئ کښې کونډ خپل بېرته الس خپل ، ووئيل هغ
             . بيا   هغه چې ګورئ او واخيست را بهر غېږې خپل له يې هغه كېښود ته كړۍ

. دی          شوی بدل شان په غوښو نورو د هغه د

17 - 6:8 پاچا 2۔ 3

سره               8 نوکرانو خپلو د او وکړ جنګ خالف په اسرائيلو د بادشاه سوريې د بيا
. وي              کې ځای هغه په زما به ځای دا چې وکړه يې مشوره سال

دا                9 چې فرمایلي ویې ورته چې ؤ لیږلی ته پاچا اسراییلو د سړي پاک خدای د
.        . راولی   دلته سوریان چې لپاره دې د ورنکړئ به ځای

خبرداری               10 ورته سړي پاک خدای د چې واستاوه ته ځای هغه پاچا اسرائيلو د
يو                نه ، کړ خوندي هلته يې ځان او ورکړی خبرداری يې ته هغه او ورکړی

. ځله     دوه نه او ځل
11    . نوکران            خپل هغه شو کړکیچن ډیر زړه پاچا سوریې د امله له کار دې د

       ” : څخه     زمونږ چې وائئ ونه ماته به تاسو فرمايل ويې ورته او راوغوښتل
دی؟     پاچا اسرائيلو د څوک

ِاليشا       ”           12 خو ، ندے څوک هيڅ ، بادشاه ، بادشاه زما ، ووئيل ورته نوکر يو هغ د
وائى               خبرې هغه ته بادشاه اسرائيلو د ، دى نبى کښې ِاسرائيليانو په چې ،

. وائئ       کښې خونه خپله په تاسو چې

. 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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ورکړ   13 ځواب .“ :”هغه هغه           ورولېږم يې به زه ، دی چېرته جاسوس او شه الړ

په       هغه چې شول وويل .ته دی   کې دوتان
14     . له           شپې د هغوی واستول هلته لښکرې سترو او ګاډو جنګي ، اسونو د لښکر

. کړ       محاصره یې ښار او راغلل خوا
 

ناڅاپه                15 يو ، الړ بهر او شو راپورته وختي سهار نوکر پاک خدای د چې کله
    . ورته           نوکر هغه د شو محاصره کې شاوخوا په ګاډو جنګي او آسونو د ښار

    ! وکړو؟:   څه به موږ باداره ای وويل
 

ورکړو    16 جواب د           ،”هغ هغه دي سره زموږ چې هغوی چې ځکه ، ويريږه مه
. دي         سره هغوی له چې دي زيات سره هغوی

17          ”: وکړم       دعا څخه تا دې زه ، څښتنه ای فرمايل ويې او وکړه دعا اليشع او
    . سترګې         ځوان د څښتن وويني هغه چې کړي خالصې سترګې دې هغه چې

             . او  اسونو د شاوخوا اسونو د غره د چې ګوره او وليد هغه کړې خالصې
. وې    ډکې څخه اسونو

،( 1st ته ()عیسی) 8:1  مرقس.4
1       ، راوبلل ته هغه پیروان خپل عیسی

52 - 10:46  مرقس.5

خلقو                46 شمير ګ َاؤ شاګردانو خپلو له هغه چه کله َاؤ راغلل ته يريکو هغوئ بيا
کښے                سړک په ُړوند ِبرتيماس زو تيميسا د نو ، وو روان نه يريکو له سره

. وو  ناست
َاؤ                 47 کړه شروع ژړا په هغ نو دے عيسٰىناصرت دا چه واؤريدل دا هغ چه کله

. وکړه          رحم ما په ، زويه داؤد د عيسٰى،
آواز                  48 لوئ په نور هغه خو ، کيږى خاموش هغه چه لګولو تور دا هغ پر ډيرو َاؤ

. وکړه            رحم ما په ، زويه دائود د اے ، ووئيل ئے

. 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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49     .        . سړے      ړوند هغ َاؤ وکړ امر وهلو زنګ د يې ته هغ او ، ودريدو هلته عيٰسى
.     ! ووهي  ”    زنګ تاته هغه راشه سالم ته هغ ، ووئيل

50 . ورغی          ته عیسی او پاڅید ، وغورځول کالي خپله هغه
ړوند               51 وکړم؟ درسره زه چې غواړې څه ته ، وویل کې ځواب په ورته عیسی

! مالِکه     ، ووئيل ورته سړي
52     .       ! لید     هغه سمدالسه او دی کړی روغ دې باور ستا ځه ، ووئيل ورته عیسی

. تعقیب          عیسی د کې الره په او ، کړ ترالسه
5:48  میتو.6

دی                48 کې جنت په چې پالر ستاسو چې څنګه لکه ، اوسئ کامل هم تاسو نو
. دی  کامل

18 - 16 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،4:1  کورنتيان 7.2

1                 ، کړی ترالسه رحم موږ چې څنګه لکه ، لرو وزارت دا موږ چې امله لدې نو
. شو    نه ستړي موږ

3 : دي                  شوي ورک چې دی پټ لپاره دوی د دا نو ، شي پټ انجیل زموږ که مګر
باور                4 چې کړي ړانده ذهنونه خلکو هغو د معبود نړۍ دې د چې کې کومو په

روښانه                  ته دوی ، دی عکس خدای د چې را انجیل عالي د مسیح د نو ، نلري
شي.

 
زړونو                 6 په زموږ ، کړه روښانه څخه تیاره د ر تیاره چې چا ، خدای چې ځکه

را                  پوهې د جالله جل خدای د کې مخ په مسیح عیسی د ترڅو ، کړې را کې
ورکړي.

 
شوي                 8 مغشوش موږ یو نه غمجن هم ال خو ، یو ګډوډي کې خوا هره په موږ

یو        نه کې مایوسۍ په خو ، 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 ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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نه               9 تللی مینځه له مګر ، شوی غورځول ندی شوی پری مګر ، شوی ځورول
دی

16          .       ، کیږي مړ سړی ظاهري زموږ هم څه که کیږو ستومانه نه موږ لپاره همدې د
. کیږي          نوي ورځ په ورځ سړي داخلي هم بیا خو

خورا                 17 لپاره زموږ ، دی لپاره شیبې یوې د یوازې چې ، لپاره رنځ سپک د زموږ
. کوي        کار وزن ابدي د او ډیر خورا

په                18 مګر ، کیږي لیدل چې ګورو نه ته شیانو هغه موږ چې کې حال پداسې
       : لنډمهاله       کیږي لیدل چې شیان چې ځکه کیږي لیدل نه چې کې شیانو هغه

. دي.           ابدي هغه کیږي لیدل نه چې شیان هغه مګر دي

مونږه) ( 2:10  افسیانو.8

لپاره...                10 کارونو ښو د کې عیسی مسیح په چې یو کار کسب هغه د موږ
کې               هغوی په باید موږ چې کړی امر دمخه خدای چې کوم ، شوی رامینځته

. وکړو  حرکت

روغت  نسیسا ایاو
1.472:24 ) 25 - ټول)

. ابدي               او همغږي ، دی کې مخلوق په هغه د او خدای په حقیقت ټول

2.478:24 - 27

څخه                باور انساني مادي د هغه دي ژوندي چې هرڅه ، پایه تر څخه پیل له
        . منعکس       خدای د چې دی حقیقت یوازې دا دي نه هیڅ نور او شوي جوړ

کوي.

. 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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3.14:25 - 30

الهی                 ژوند د ، دی جال توګه بشپړه په څخه خوبونو او عقایدو له ژوند مادي د
واکمنۍ                د انسان د او پوهاوي روحاني د کې ځمکه ټوله په چې ، دی روح

            . پدې  او ، کوي درملنه ته ناروغ او راوباسي غلطي پوهه دا څرګندوي شعور
.   " وکړئ    "       خبرې لرئ واک توګه په چا یو د شئ کولی تاسو سره

مخ   13 - 4.321:6 بل
هغه                   چې و مایوسه څخه پوهیدو د خلکو د ، و ورو خبرو د ، پوه قانون عبراني د

            . هغه    ، راواخیستله امسا هغه د واسطه په حکمت د چې کله شي څرګند باید ته
    . بیرته           هغه حکمت مګر تښتېده مخکې ترې موسی نو ، شو مار دا چې ولیدل

     . ساینس            د کې پیښه پدې الړ ویری موسی د بیا او کړ اداره یې مار او راوګرځاوه
      .       . حکمت   د ، شیطاني ، مار شوی ښودل باور یو یوازې موضوع شوی لیدل واقعیت
هغه                    د ثبوت دا او ، تللی منځه له الرې له پوهې د علوم الهی د ، الندې بولۍ په

          . ځواک      خپل لپاره االرولو د هغه فهمۍ غلط موسی د کوله یې تکیه چې و کارمند
واقعیا                هغه لیدلي ظاهرا هغه چې څه هغه وموندله هغه چې کله ، ورکړ السه له

. وه      مرحله باور وژونکي د مګر

د               او کړی رامینځته ذهن انسان د جذام چې شوه څرګنده ډول ساینسي په دا
د                 او واچاوه ته شا خپل الس خپل لومړی موسی چې کله ، و نه حالت معاملې

الس                خپل یې مهال اوس او راوباسله سپینه څیر په واورې د یې څیر په واورې
       .    . د    کې وحدانیت په خدای د خدای پروسه ساده ورته راستولی ته حالت طبیعي

غږ                  خدای د یې غږ داخلي او ، وه کړې کمه ویره موسی د واسطه په ثبوت دې
                " : د     به نه او ، کړي ونه باور تاسو په دوی که ، شي واقع به دا ویل ویې او ، شو
            ". باور    غږ په نښه وروستي د به دوی چې ، وکړئ السلیک ونیسي غوږ غږ لومړي

ساینس. "                هویت د لخوا عیسی چې کله ، و کې پیړیو راتلونکو په دا او وکړي
ځواک                 ځواک مائن د سره بدلولو اوبو د ته کونکو زده خپلو چې کوم ، شو وښودل

ماران                 ضرره بې څنګه چې ورکړه روزنه یې ته دوی او ، کړ بدل کې شراب په
      . ثبوت            د نفوذ د ذهن د کړي لرې بدیو او وکړي درملنه ته ناروغ ترڅو ، کړي سنبال

. توګه  په
ته               اساس معنوي مقامونه عقایدو او ژوند د څخه اساس معنوي د پوهه چې کله
موږ                   او ، راوړو السته الندې کنترول تر روح د ، واقعیت ژوند د به موږ نو ، واړوي

      . لدې          مخکې وي مخور باید دا ومنو حقیقت یا مسیحیت کې اصل الهامي هغه د 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 ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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 . دا              شي څرګند ظرفیتونه هغه د او شي ترالسه انسان پاتې تل او همجنس چې
دمخه   -               پیژندلو علومو الهی د چې سره نیولو کې نظر په کار لوی د دی مهم خورا
بشپړ    -             ممکن نو ، وګرځوي لور په اصل الهی د فکرونه خپل شي کیدی پیژندل دا

. وي          چمتو لپاره وړلو مینځه له غلطۍ دې د باور
5.347:12 - 22

. ندی               واقعیت انسان د انسان مړ نامتو چې ونیسي کې پام په باید کونکي انتقاد
        . روحاني         خدای د چې څنګه لکه ، مسیح وګوري نښې راتلو د مسیح د به دوی بیا

د                    ، کوي تبلیغ انجیل د ته بېوزلو ، راځي څیر په زاړه د اوس ، دی نظر ریښتیني یا
        . یو       عیسویت د چې ده غلطي دا ایا پریږدي بدکارۍ او ، کوي درملنه ناروغانو

د    -              دا نه؛ معالجه؟ آسماني ، رسول د ، توګه په بیلګې د راوړي بیرته عنصر اړین
نه                تیاره چې ده تیاره تیاره دا او ، راولي بیرته دا چې دی ساینس عیسویت

پوهیږي.
6.302:3 - 19

 . د              دی ابدی او روحاني سړی اصلي مګر ، دي لنډمهاله دماغ او جسم مادي
موندل               الرې له توضیحي دې د مګر ، ده نه شوې ورکه پیژندنه سړي ریښتیني

کشف                 امله دې له لپاره هویت ټولې د او والي برخې بې شعوري د وجود د شوې؛
               .   ، وي واقعیا چې ورکړي السه له څه یو باید انسان چې ده ناممکن دا دی پاتې او

           . او         ، دی کې څه هر په ذهن چې مفکوره دا وي هغه د تل او ټول خدای چې کله
مړینه                 مړي د او ناروغي ، ګناه ، زیږیدنه ، دردونه او خوندونه خوښې د چې دا

.            . شي       ورک به هرکله چې دی څه هغه باور دا او ده عقیده فقیري یو ، ده واقعیا
تلپاتې               او همجنس چې ولرئ یاد راځئ ، ورکوو دوام ته تعریف انسان د زموږ
له                    وژنې د عقل او ، مادې ، ژوند هر د تل او ، دی موجود لپاره تل د انسان

.          . داستاني     نه ، دی پراساس حقیقت د بیان دا دی پورته او هاخوا فاجعې

7.248 :15 - 32

دی؟                   رنځ ، ګناه ، غم ، خوښۍ ، نیمګړتیا دا ایا دی؟ شی څه موډل دمخه مړینې د
کار                  خپل په تاسو بیا کوئ؟ تولید بیا دا تاسو ایا دی؟ منلی ماډل مړینې د تاسو ایا

    . نیمګړي           د تاسو ایا کیږئ ځړول امله له کارونو پټ او مجسمو شیطاني د کې
. نیسي               مخه لیدو د ستاسو توګه دوامداره په دا نړۍ اورئ؟ نه انسانان ټول ماډل

ژوند                 د خپل ، کړئ تعقیب نمونې ټیټ دا چې لرئ مسؤلیت تاسو چې ده دا پایله

. 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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شکل                او ایښودل زاویه ماډلونو معامالتو د یې کې تجربه په او ، کړئ محدود کار
. کړئ  خراب

پدې                   بیا او ، واړوو کې لوري سم په نظر خپل لومړی باید موږ ، لپاره درملنې دې د
             . په    ته دوی او کړو جوړ ماډلونه سم کې فکر په باید موږ وکړو حرکت کې الره

. جوړوو                 نه کې ژوند عالي او عالي په هیڅکله دا به موږ یا ، وګورو توګه دوامداره
د               -  مینه ، تقدس ، روغتیا عدالت، ، رحمت ، نیکمرغي ، غرضۍ بې چې پرېږدئ
به  -                مرګ او ، ناروغي ، ګناه او ، وکړي حکومت کې مینځ په زموږ سلطنت جنت

. شي           ورک کې نهایت په دوی چې هغه تر شي کم
8.353:16 - 22

      .     . شی    هیڅ ، پرته کمال له راځي الندې واقعیت بشپړتیا دی ابدی حقیقت ټول
           . کمال     چې ترڅو ، ورکړي دوام ته ورکیدو به شیان ټول دی نه واقع بشپړ هم

.         . پریږدو       تماشا کې ټکو ټولو په باید موږ ورسي ته پای واقعیت او شي څرګند
باید                موږ مګر ، وکړو اعتراف څه یو توپوهنې د چې کړو ونه دوام باید موږ

. ولرو         هوښیارتیا او راوړو السته باور ټول باندې پدې
9.259:11 - 21

او                اصول بشپړ یو کول درک معالجې الهی او وجود ساینسي د څیر په ساینس د
. توګه   -      -        په اساس مظاهرې او فکر د انسان کامل او خدای بشپړ ، لري نظر

انسانانو                 بیا نو ، ورکړی السه له کمال خپل اوس مګر و کامل وخت یو انسان که
    . هیڅ          عکس شوی ورک لیدلی دی نه عکس عکاس خدای د کې انسان هیڅکله

            . دې  په ورکولی نشي السه له کې عکاسۍ الهی په مشابهت ریښتینی نلري عکس
         " : پالر     ستاسو چې څنګه لکه ، اوسئ بشپړ تاسو نو وویل عیسی ، سره پوهیدلو

". دی       کامل دی کې جنت په چې
افکار( ته)  25 - 407:24  .10

. ولري          شتون کې افکارو په ستاسو ماډل مناسب چې پرېږدئ

. 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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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 ساینس کتاب، درسي ساینس 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي


