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مارچ    ، .2021،  7یکشنبه

سړی — موضوع

: متن  57 : 15  کورنيان 1  طالیی

". راکوي"           بریا یې ته موږ چې ، مننه څخه خدای د

: لوستل   ویلو 9،  8: 4کورنيان  2 ځواب
39-37،  35،  31، 8 رومیان

8     .             ، یو مغشوششوي موږ یو نه ګډوډ الهم خو ، لرو ګډوډي کې خوا هره په موږ
یو      نه کې مایوسۍ په خو

م        9 دی نه شوی پریښودل خو ، شوی ویجاړ     رګځورول مګر ، شوی غورځول
. دی   نه شوی

وړاندې               31 په زموږ څوک ، وي لپاره زموږ خدای که ووايو؟ څه ته شيانو دې بيا
شي؟  کیدی

35                ، تعصب ، کړکیچ ، مصیبت آیا کړي؟ جال څخه مینې له مسیح د موږ باید څوک
ده؟         توره یا ، ناسور ، ښکار ، قحطي

چې                 نه 37 یو ډیر څخه فاتحینو له واسطه په هغه د موږ کې شیانو ټولو دې په ،
. درلوده     مینه یې سره موږ

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د د       دا او بائبل جیمز کلیم د دا
د                   لخوا ایډي بیکر مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس^ کتاب، ساینسدرسي مسیحی

. دی      شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل
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38                  ، قدرتونه ، سلطنتونه ، فرښتې نه ، ژوند نه ، مرګ نه چې يم ډاډه زه چې ځكه
. راتلونكي      نه او موجود شيان نه

د                   39 ته موږ چې ونلري توان دې د به ، مخلوق بل کوم یا ، ژورتیا نه ، لوړوالی نه
. دی                کې عیسی مسیح مالک په زموږ چې کوم ، کړي جال څخه مینې له خدای

خطبه   درس د

انجیل
ته ) :(3: 11امثال .1

3 : کوي       الرښوونه ته دوی سالمیت صادقانو د

15،  14: 2فیلیپیان .2

14 : کړئ          ترسره څخه النجې او ګنګوسې له پرته کارونه ټول
15                   ، رحمه بې او مالمت له بې زامن خدای د ، اوسئ ضرره بې او ګناه بې به تاسو

شان                  په را د یې کې نړۍ په چې کې منځ په قوم فاسق او فاسد داسې د
. کیږي  روښانه

( -11: 4فیلیپین .3 13لپاره )

مطمین...                   11 به سره دې له ، یم زه چې کې حالت کوم په ، کړل زده ما چې ځکه
کیږم.

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د د       دا او بائبل جیمز کلیم د دا
د                   لخوا ایډي بیکر مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس^ کتاب، ساینسدرسي مسیحی

. دی      شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل
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څه                12 ډیر چې پوهیږم زه او ، شم پاتې وسه بې باید څنګه چې پوهیږم دواړه زه
             : بشپړ  چې دی شوی ورکړل هدایت ته ما کې هرڅه په او هرچیرې وشي باید

. ولرم         اړتیا چې هماغومره ، کیږم پاتې وږی او
 

13. کړي              قوي یې ما چې شم کولی شیان ټول الرې له مسیح د زه

(  2: 37پیدایښت .4 ( ) ( ، ته؛ ، ) :(  24،  4،  3جوزف ته ) :(28ته

. و               شوی چمتو لخوا خپلواک ، کلیسا ساینس کرسچن پلینفیلډ د سبق بائبل د د       دا او بائبل جیمز کلیم د دا
د                   لخوا ایډي بیکر مریم د ، سره کلیدي صحیاتو د سره روغتیا او ساینس^ کتاب، ساینسدرسي مسیحی

. دی      شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل
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رم        ېیوسفچ  2 سره ورونو خپلو د و کلن .رويڅ ېاوولس

خپلو     3 د ِاسرائيلي^ سره      ولوټاوس ُيوسف په نه وک  رهډېماشومانو کهځ،  هړمينه
زو     ېچ د هغه د :      یزو ړهغه رن  د هغه د هغه او .ړک ړجو ټکو ونوګو

 
چ  4 چ     ېکله وليدل ورونو هغه خپلو      ېد د پالر هغه و   ولوټد سره  خهڅورو هغه

وک           کرکه سره هغه د هغه نو ، کوي مينه وي  هړزيات ک   ېاو شو په ېچ یاړنه
خبر  ۍساالر .يړوک ېسره

ي   24 هغه ک      ېاو کنده يوه په او :ېي ېواخيست واچاو 
سودا    28 ميدانيان̂و د هغو.  دئځېوخو رګوروسته کند     یو له ته خهڅ ېيوسف

ي      ته يوسف او باند      ېراوويست بسو په زرو سپينو .ېد وپلوره 

(  8،  7،  3،  1: 39پیدایښت .5   ( ، پورې لومړي ( -19،  12تر 20کله )
  )    (، ، پورې دوهم 22،  21تر

1            . د      مصر د چې پوفيفر ، افسر يو فرعون د او شو راوړل ته مصر يوسف او
هلته             يې هغه چې وپيرل السونه اسمعليانو د هغه ، و مشر ساتونکي

راوست.
چې                3 وکړل څه هغه څښتن او دی سره هغه د څښتن چې وليدل بادار هغه د

په    هغه .د دی      کړی ترالسه برکت السکې
 
باندې               7 یوسف په هغې میرمنې بادار د هغې د ، وروسته نه شیانو دې د

.     :    . شه  دروغ سره زه ورکړ ځواب هغې واچولې سترګې
8     ، وکړ انکار هغه خو

دروغ               12 سره ما چې ويل ويې او ونيوله وسيله په کالي خپل د هغه هغه
. وتښتېده.             او وتښتېده او پرېښودل السکې خپل په کالي خپل هغه ووايه

 

19 : وویل...               ته هغې هغې چې ، واورېدلې خبرې ښځې خپلې د مالک چې کله
.      . شو       قهر هغه د چې وکړل دې دې سره وینځې د ستا

. 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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20 . واچاو            یې کې زندان په او ونیول هغه مالک یوسف د او
يې                  21 هغه او وکړ رحم سره هغه د يې هغه او ؤ مل سره يوسف د څښتن مګر

. کړ       خوښ توګه په ساتونکي زندان د
زندان                22 په چې بندیان ټول چې و ژمن ته یوسفالس د ساتونکي زندان د او

چې      څه او وو؛ . کې و           کوونکی ترسره دې د هغه ، کړي هلته هلته دوی

، ) :(  1: 41پیدایښت .6 ، ) :(  14ته 1تر ) 30-28،  16،  15ته
  )، 40-37،  33پورې؛

1: وليده            خوب فرعون نو ، شول پوره کاله دوه دوه چې کله
14 . راوويستل              څخه کوټې له ژره تر ژر هغوی او ولېږه ته يوسف فرعون بيا
وفرمايل    15 ته يوسف چې        :”فرعون نشته هيڅوک مګر ، دی ليدلی خوب ما

            . تعبير   هغه د تاسو چې اورېدلي داسې هکله په ستا ما او کړي تشريح هغه
. شئ      پوهيدلی باندې خوب په کولو

 
16    .     ” : به       پاک خدای ندی کې ما په دا وفرمايل کې ځواب په ته فرعون يوسف

. راکړي      ځواب سولې د ته فرعون
28        : هغه          دی کار په خدای چې څه دي ويلي ته فرعون ما چې دي څه هغه دا

. څرګندوي   ته فرعون
29 . راشي            کې خاطره ټوله په مصر د کاله اوه دلته چې ګورئ
30 . راشي        قحطي کاله اوه به وروسته هغوی د
خاوره                 33 په مصر د دې هغه او وګوري سړی دانا او پوه يو فرعون بايد اوس نو

. وټاکي  کې
37 . وه               ښه کې نظر په درباريانو ټولو د هغه د او فرعون د خبره دا

. 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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وويل     38 ته نوکرانو خپلو د         :”فرعون چې کړو پيدا څوک يو داسې به موږ آيا
وي؟     کې په روح خدای

وفرمايل    39 ته يوسف ټول        :”فرعون دا ته تاسو پاک خدای چې څنګه لکه
اوسئ             پوه هم تاسو چې وي نه څوک بل داسې ، دي “. درکړي

حاکم                  40 قوم ټول زما به سم سره وينا د ستا او شې واکدار کور د زما به ته
. يم.           لوی څخه ستا زه به کې تخت په يوازې شي

(7،  3: 42پيدايښت: .7 پورې )    نېټې لومړۍ تر
3 . شول               ښکته لپاره اخیستو د جوارو د کې مصر په لسورو یوسف د او
وکتل      7 ته ورونو خپلو يوسف او

5،  4: 45پیدایښت .8

وفرمايل      4 ته ورونو خپلو يوسف .   :”نو نږدې      دوی او وايم وبه او راشه ته ما
           ” : يې.    کې مصر په ته چې ، يم يوسف ورور ستا زه ورکړ ځواب هغه راغلل

. کړ  خرڅ
په               5 دلته تاسو چې کېږئ غوسه په سره ځان خپل او مه کېږئ خفه نو اوس

. وژغوري               ژوند تاسو چې دې له مخکې پاک خدای چې ځکه ، دي پلورلي ما

23-19: 2پیټر  9.1

سړی                  19 لپاره ضمیر د وړاندې په خدای د څوک که ، دی وړ منلو د لپاره دې د
. وکړي        قرباني ډول غلط په ، کړي غمجن

نو                  20 ، کیږي وهل امله له ګناهونو خپلو د تاسو که ، دی ځای ویاړ کوم د دا
دې                د او کوئ ښه تاسو چېرې که مګر ونیسئ؟ سره صبر په یې به تاسو
د                 لپاره خدای د دا ، وکړئ سره صبر په یې تاسو نو ، وباسئ رنځ لپاره

. دی   وړ منلو

. 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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21       : لپاره       زموږ هم مسیح چې ځکه و شوي بلل ته تاسو دلته حتی
تعقیب              مراحل هغه د باید تاسو چې پریښود مثال یې ته موږ ، رنځیدلی

کړئ:
22 : شوي                موندل درواغ کې خوله په یې نه او ، کړې وه نه ګناه هیڅ چا
هغه                23 چې کله شي نه سپک به هغه نو ، شو ګمراه هغه کله چې څوک

        . چې        کړ ژمن ځان ته ځان هغه مګر کړ نه یې ګواښ نو ، شو رنځور
: وکړي  قضاوت

13،  12: 2فیلیپیان .10

لکه                12 ، دی کړی اطاعت تل تاسو چې څنګه لکه ، محبوب زما خاطر همدې په
حاضرۍ                غیر په زما اوسچې مګر ، نه کې حضور په زما یوازې چې څنګه

. وکړئ             کار سره ټکان او ویره په کې ویره خپله په ، کې
کار                 13 لپاره کولو رضا او خوښې د هغه د ته تاسو چې دی خدای دا چې ځکه

کوي.

28: 8رومیوں .11

څوک               28 کوي کار یوځای لپاره ښه د لپاره دوی د شیان ټول چې پوهیږو موږ او
شوي                ویل مطابق هدف هغه د چې ته دوی ، کوي مینه سره خدای له چې

دي.

روغت  نسیسا ایاو

1.115:15-16

. ابدی:           ، کامل ، انفرادي ، نظر روحاني خدای د سړی

. 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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2.258:13-15، 19-24

             ، ورکوي وده ته ځان لپاره تل د نظریه المحدود کې انسان په خدای
. لوړه           او لوړه اساسڅخه حد بې له او کول پراخه

           ، منعکسکوي انفرادیت معنوي او مفکورې المحدود د اصول محدود ال
هیڅ                 سره نظر دې د یا اصول یو هیڅ د حواسو نامه په تش مادي د مګر

. نلري  دي            تړاو شوي کامل او شوي لوی کې تناسب په ظرفیتونه انسان د
. کوي           ترالسه تصور ریښتینی خدای او انسان د انسانیت چې ځکه

3.307:25 ) ۔) 30د

. ورکوي               حاکمیت شي هر په ته انسان او ، دی روح انسان د ذهن خدائی
اطاعت               قوانینو مادي د هم نه او ، شوی جوړ نه اساس مادي له انسان

والیت               هغه د کړی؛ جوړ دی نه هیڅکله یې روح چې شوی بلل ته کولو
. کې           قانون لوړ ذهن د ، دی کې قانون روحاني په

32۔4.90:24

المحدود              د انسان دی والی ورته خپل خدای د انسان چې تسلیمیدل ځان د
. آزادوي     لپاره کولو مالک د           نظریې دا او ، وټکوي دروازه مرګ د کول قانع دا
. خالصوي    پراخه لپاره کې         اموریت نهایت په باید پیژندنه او پیژندنه روح د

په                 اسرار کیدو پاتې د الرې له نیولو د اصولو الهي د ممکن موږ او ، راشي
. کړو       ښه وخت خپل کې کولو څه        حل انسان چې پوهیږو نه موږ اوسمهال

منعکس                خدای د انسان چې کله شو پوه پدې خامخا به موږ مګر ، دی شی
کوي.

19۔5.228:11

         . د     انسان چې کله ورسیږي ته پای به دا نلري مشروعیت غالمي انسان د
په              واک شوي ورکړل لخوا خدای هغه د ، ننوځي ته میراث خپلواکي هغه

. باندې   حواس په           مادي تعالی څښتن لوی د خپلواکي د ورځ یوه به مرداران
. کوي   تاکید بدنونه            نوم خپل الرې له پوهې د علومو الهی د دوی به بیا

. کړي  د            کنټرول همغږي به دوی ، وړو مینځه له باورونو موجوده دوی 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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اختالل            توګه په ثباتي بې مادي او وپیژني توګه په واقعیت روحاني
ومومي.

16۔6.262:9

مخلوق               د خدای د سره غوړیدو د کې انحراف په عقیدې د انسان د مونږ
. کولی       درک شو نه کیفیت او د     -  طبیعت روانې ضعیفې خپلې باید موږ

مادي            -    د او هڅې زموږ لپاره موندلو حقیقت او ژوند د کې برخه په معاملې
. شو               پورته ته خیال ابیره تل له خدای د ، پورته څخه شهادت له دا حواسو

خپل               د چې ورکوي الهام ته انسان څیر په خدای د نظریې لوړې ، روښانه
. ورسوي       ته مدیر او مرکز مطلق وجود

4۔7.517:30
              ، ګرځی المل کولو ضرب د دوی د او ، برکتوی نظریات خپل مینه الهی

. کړي      څرګند قدرت هغه د .    ترڅو د      هغه د جوړیږي نه پورې خاورو تر انسان
. دی        نه تابع ، دی حاکمیت حق باور       پیدایښت د آسمان او ځمکه په هغه

. کیږي   -        تسلیم ته جوړونکی خپل یوازې پخپله ، دی وجود   مالک د دا
. ساینسدی 

12۔10 ،6۔8.444:2

په                   او ، شي لوړ څخه مادیت له باید ټول ، وروسته یا ژر ډیر ، ډول یو په
. لري         حیثیت اجنټ الهی د رنځ کې لوړوالی د"      دې لپاره دوی د شیان ټول

"             ، لري مینه سره خدای له چې څوک کوي کار یوځای لپاره کتاب  ښه د
. دی  حکمت

زموږ              "  خدای چې ومومي دا لري باور هغه په چې څوک هغه به ګام ګام په
". مرسته           موجوده خورا کې مصیبت په ، دی ځواک او پناه

17۔9.22:11

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

"! راشم   زه کې       "     چې کولو ترسره ښه په او ، وکړئ انتظار ته انعام خپل
". اوسئ   مه شوي          ستړي مخ سره جنجالونو لرونکي ویره د هڅې ستاسو که

. 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 10 درسد    انجیل مارچ    د ، .2021،  7یکشنبه
سړی –  موضوع

                 ، ځئ مه بیرته ته غلطي نو ، نکړئ ترالسه انعام ډول هیڅ ته تاسو او ، وي
. اوسئ       سست ریسکې په نه او

10.254:19 ) ۔) 23د

. شي...       انجیل باید ځان انسان کوي        د غوښتنه څخه موږ له خدای کار دا
                ، پریږدو ګړندي دومره توګه په مادي د او ، ومنو سره مینه په ورځ نن چې

. ټاکي         واقعیت او ظاهري چې وکړو کار روحاني او
25۔11.183:21

. کوي               غوښتنه قوت او مینې ، اطاعت د انسان د توګه سمه په ذهن خدائی
کیږي           نیول نه ځای ډول هیڅ لپاره وفادارۍ لږ هیڅ انسان    د اطاعت حق د

.          . سپارلو     الرې غلطې د ته کیدو ضایع بریښنا د ورکوي قوت او قوت ته
23۔12.202:15

خپل              د انسان الیق خو دی؛ کیدونکی بدلون ټول بهر ساینسڅخه دې د
نه                 او مري نه ، لری ګناهونه نه پاک خدائ ، سم سره اصول الهی له وجود

د               مري. چې کله ، شي ضرب پرځای کیدو ضایع د به ورځې زیارت د زموږ
پرځای             مرګ د الره ریښتیني چې ځکه راشي؛ کې ځمکه په پاچا خدای

پایه                 بې حقیقت د او پای غلطۍ د تجربه ځمکې د او ، کوي مخه ته ژوند
ځمکه             ټوله په ته انسان خدای چې کې کوم په ، څرګندوي ظرفیت

. ورکوي  واکداری
19۔13.571:15

. شئ               برالسي سره بد سره نیک په ، کې شرایطو ټولو او وخت هر خپل په
. فتح               لپاره بریا د برابروي موقع او عقل به خدای او ، شئ پوهه مينې  ځان د

. رسيدلی          نشي ته تاسو کرکه انساني ، پوښل کې به
15۔14.452:10

. کړئ               ونه ویره څخه تاوولو نوي د باید تاسو ، کوئ وده زاړه چې کله
هم             درناوی به دا مګر ، راوپاروي حسد کورسشاید پرمختګ د ستاسو

. کړي  یا            راجلب کول مالمت نو ، کیږي مخ سره ستاسو تیروتنه چې کله
. کوي        تباه خطا چې کوم ساتئ مه مه     توضیحات فضا اخالقي غیر هیڅکله

. کې          هڅه پاکولو د دې د مګر ، تنفسکړئ

. 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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7۔15.261:4
په                دا به تاسو او وکړئ فکر کلکه په لپاره ریښتیني او ، ښه ، تلپاتې

. سره           اشغال د فکرونو د هغوی د کړئ تجربه سره تجربه
18۔16.451:14

هغه                د چې چیرې او ، ګوري ته لوري کوم چې ځي ته لوري هغه انسان
. وي          هم زړه یې به هلته نو ، وي روحاني      خزانه مینه او امیدونه زموږ که

زړو                    د توګه په روح د دوی او ، الندې د نه ، راځي څخه پورته د دوی ، وي
. زغمي  ميوو

14۔17.21:9

هڅه              ننوتلو د هغه نو ، وکړي پرمختګ ډول روحاني په شاګرد چیرې که
روح              کوي. د او ، اړوي مخ څخه عقل مادي له توګه دوامداره په هغه

. ګوري    ته شیان کلکه            ناسازګار په څخه پیل له به هغه نو ، وي ریښتیا که
په                   چې هغه تر ، کړي ترالسه کې لوري سم په لږ څه یو ورځ هره او ، وي

. ورسوي           ته پای سره خوښۍ په الره خپله هغه کې پای
8۔18.453:6

چې                   هغه تر وي پلمه کې ذهنونو په کونکو زده د به خطا او حق ، غلط او سم
. وي          کې څنګ په حقیقت وړ منلو نه د بریالیتوب

دندې  ورځنۍ

. 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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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

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
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_____________________

. 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


