
مخ 1 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

اکتوبر   ، .2021، 17 یکشنبه

نظر   —  موضوع کفارو هید

: متن  8: 25زبور  طالیی

".           : وکړي"     ښوونه ته ګناهکارانو کې الره په به هغه نو دی څښتن مستقیم او ښه

: لوستل   ویلو 22،  5-1: 103زبور ځواب

1         : هغه       د ، دي دننه زما چې هرڅه او روح زما ، ورکړئ برکت ته څښتن
. ورکړئ     برکت ته نوم سپیڅلي

2: هیروئ               مه ګټې ټولې هغه د او ، روح زما ، ورکړئ برکت ته څښتن
درملنه           3 ناروغۍ ټولې ستاسو چې څوک بخښي ګناهونه ټول ستا چې څوک

کوي
د            4 ته تاسو چې څوک خالصوي څخه تخریب له ژوند ستاسو چې څوک

کوي؛      تاج سره نرمۍ او مینې
د            5 ځوانۍ ستاسو ترڅو کوي؛ راضي شیانو ښه په خوله ستاسو چې څوک

. شي     نوي څیر په عقاب
ځایونو               22 ټولو په واکمنۍ د هغه د کارونه ټول هغه د ، ورکړئ برکت ته څښتن

. ورکړئ:         برکت ته څښتن ، روح زما ای کې

. 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



مخ 2 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

خطبه   درس د

انجیل
8-6،  1: 25زبور .1

1 . کوم           پورته روح خپل زه ، څښتنه ای ، لپاره ستا
تل               6 دوی چې ځکه مهربانۍ؛ ستا او مهربانۍ ستا ، څښتنه ای ، ولرئ یاد په

. وو  زاړه
7    : له            رحم خپل د سرغړونه زما نه او کوئ مه یاد په ګناهونه ځوانۍ د زما

. څښتنه            ای ، ولرئ یاد په لپاره نیکمرغۍ خپل د ما مخې
8         : ښوونه     ته ګناهکارانو کې الره په به هغه نو دی څښتن مستقیم او ښه

وکړي.

( -1: 9یوحنا .2 11،  10،  8-6،  3لکه )

څخه               1 زیږون له هغه د چې ولید سړی یو هغه ، تیریده عیسی چې څنګه لکه
. و  ړوند

پالر                2 او مور هغه د یا سړی دا ، استاد ، وپوښتل ورڅخه شاګردانو هغه د او
شوی؟         پیدا ړوند هغه چې ، کړې چا ګناه

3     : د              چې دا مګر پالر او مور نه ، کړې ګناه سړي دې نه ، ورکړ ځواب عیسی
. شي        څرګند کې هغه په باید کارونه خدای

. 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



مخ 3 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

یې                6 ټوټې ټوټې د او ، وغورځید ځمکه په هغه ، وکړې خبرې دا هغه چې کله
             ، کړې مسح خټو په سترګې سړي ړوند د هغه او ، کړې جوړې

د                )  7 چې کوم ، ومینځه کې حوض په سیلوام د ، شه الړ ، وویل یې ته هغه او
            ). لیدل     او ، شو مینځل او ، الړ امله همدې له هغه شوی لیږل مخې له تشریح

یې.
هغه              8 چې و لیدلی هغه یې مخکې چې هغوی او ، ګاونډیانو امله همدې له

کوي؟                غوښتنه او ناست چې دی نه څوک هغه دا ایا ، وویل ، و ړوند
شوې؟         10 خالصې څنګه سترګې ستا ، وویل ورته هغوی نو
جوړ              11 خټو له نومیږي عیسی چې سړی یو ، ویل ویې او ورکړ ځواب هغه

ته                  حوض سلیوم د ، وویل یې ماته او ، کړي مسح یې سترګې زما او ، شوی
. کړ                ترالسه لید ما او ، ومینځم او الړم زه او ، ومینځه او شه الړ

17-3،  1: 13یوحنا .3

هغه              1 د چې پوهیده عیسی چې کله ، مخکې څخه اختر د فسحې د اوس
خپل                 د ، شي الړ ته پالر څخه نړۍ دې له باید هغه چې دی رارسیدلی وخت

مینه                 پایه تر سره دوی له هغه ، و کې نړۍ په چې درلودل مینه سره ځان
وکړه.

چې                3 دا او ، وو ورکړي کې الس په هغه د شیان ټول پالر چې پوهیده عیسی
الړ           ته خدای او ، و راغلی څخه خدای د هغه

او               4 واچولې ته خوا یوې یې جامې خپلې او ، شو راپورته څخه ډوډۍ د هغه
. کړ         کمربند یې ځان او واخیسته یې تولیه یوه

یې              5 پښې شاګردانو د او ، واچوي اوبه کې بیسن په هغه چې لدې وروسته
. و              کمربند ورسره چې کړل پیل پاکول یې سره تولیه د او ، ومینځل

6           : پښې      زما ته ایا ، ربه ، وویل ورته پیټر او راځي ته پیټر شمعون هغه بیا
وینځئ؟

. 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



مخ 4 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

پیژنم؛                7 نه اوس یې زه چې څه هغه ، وویل یې ته هغه او ورکړ ځواب عیسی
. شئ      پوه وروسته به تاسو مګر

8    . ځواب           ته هغه عیسی وینځی ونه پښې زما هیڅکله به ته ، وویل ورته پیټر
. نلرئ               برخه هیڅ سره زما تاسو نو ، وینځم ونه تاسو زه که ، ورکړ

سر                9 او السونه زما بلکه ، نه پښې زما یوازې ، ربه ، وویل ورته پیټر شمعون
هم.

اړتیا              10 ته مینځلو پښو د کیږي مینځل چې څوک هغه ، وویل ته هغه عیسی
.         : نه      ټول مګر ، یاست پاک تاسو او دي پاک هرڅه مګر ، نلري

11             ، وویل هغه نو وکړي خیانت ورسره باید څوک چې پوهیده هغه چې ځکه
. یاست     نه پاک ټول تاسو

او               12 ، واخیستې یې جامې خپلې او ، ومینځلې پښې دوی د هغه چې کله نو
څه               سره تاسو ما چې پوهیږئ تاسو ایا ، وویل ورته هغه ، کښیناست بیا

کړي؟
13.          : یم      زه لپاره همدې د وایاست؛ ښه تاسو او وایی رب او ماسټر ماته تاسو
پښې               14 بل یو د باید تاسو ومینځم؛ پښې ستاسو مالک او رب ستاسو بیا زه که

. ومینځئ  هم
څنګه               15 لکه وکړئ هغه باید تاسو ، دی درکړی مثال یو ته تاسو ما چې ځکه

. کړي     سره تاسو ما چې
هغه                 16 نه ندی؛ لوی څخه مالک خپل د نوکر ، وایم ته تاسو زه ، کې حقیقت په

. دی             لیږلی هغه چې دی لوی څخه هغه د شوی لیږل چې څوک
17. وکړئ             دا تاسو که یاست خوشحاله نو ، پیژنئ شیان دا تاسو که

19-14،  11-6،  2،  1: 19یوحنا .4

. 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



مخ 5 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

1. ووهله        یې هغه او واخیست عیسی پیالطوس بیا
هغه                 2 په او ، واچاوه یې سر په هغه د او ، ایښودل تاج تورو د سرتیرو او

      ، واچاوه پوښ ارغواني یو یې باندې
یې               6 ورته ، وکړې یې چیغې نو ، ولید هغه افسرانو او کاهنانو مشر چې کله

”     . هغه:        ، ووئيل ورته پيالطوس کړه یې صلیب ، کړه صلیب هغه وویل
. لرم                 نه ګناه هيڅ کې هغه په زه چې ځکه ، ږدئ يې سولۍ په او ونيسئ

مخې               7 له قانون د زموږ او ، لرو قانون موږ ، ورکړ ځواب ته هغه یهودیانو
. کړی              جوړ زوی خدای د ځان هغه چې ځکه ، شي مړ باید هغه

و          8 ویریدلی ډیر هغه ، واوریده خبره دا پیالطس چې کله
یې؟                  9 ځای کوم د ته ، وویل یې ته عیسی او ، الړ ته خونې قضاوت د بیا او

. ورنکړ       ځواب هیڅ ته هغه عیسی مګر
پوهیږئ     ”        10 نه تاسو ایا کوې؟ ن خبرې سره تما ، ووئيل ورته پيالطوس بيا

تاسو                 چې لرم توان دې د او ، لرم ځواک کولو سولی د ته تاسو زه چې
کړم؟  خوشې

پرته              11 ، کولی نشئ ځواک هیڅ کې مقابل په زما تاسو ، ورکړ ځواب عیسی
     : چا           هغه امله همدې له وي شوی درکړل څخه پورته له ته تاسو دا چې لدې

. لري        ګناه لویه وسپارله ته تاسو ما چې
14  : هغه              او کې شاوخوا په ساعتونو شپږو د او ، و تیاری فسحې د دا او

! پاچا       ستا ګوره ، وویل ته یهودیانو
یې                 15 صلیب په ، لرې سره هغه له ، لرې سره هغه له ، کړې چیغې دوی مګر

کاهنانو.            مشر کړم؟ سولئ په بادشاه زستا ، ووئيل ورته پيالطوس راکړه
. لرو           نه پاچا بل قیصر له پرته موږ ، ورکړ ځواب

16   . عیسی           دوی او شي وځړول صلیب په چې وسپاره ته هغه هغه هغه بیا
. کړ       لرې یې هغه او ، ونیول

. 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



مخ 6 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

نوم               17 په ځای کوپړۍ د چې الړ ته ځای یو کړ پورته صلیب خپل هغه او
: کیږي          ویل ورته کې ګولګوټا عبراني په چې ، یادیږي

کې                 18 خواو دواړو په ، سره هغه د نور دوه او ، کړ صلیب هغه دوی چې چیرې
. کې       مینځ په عیسی او ، یو

19      . د          ، وه دا لیکنه او کېښود یې صلیب په او ولیکه سرلیک یو پیلوټ او
. نزاریت    عیسی پاچا یهودانو

(  8: 5رومیوں .5 ( ، 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 کوي منعکس مینه او ژوند

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

. 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



مخ 7 د    درس انجیل اکتوبر   د ، .2021، 17 یکشنبه
نظر –    کفارو د هیموضوع

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 ونه احساس 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 څخه احساس ګناه بې

. ته         کار بد بل د لپاره کولو الرې بې
         . چې     کله کوي فسخه وخت هغه یوازې پور رحمت غواړي اصالح ګناهکار د عدالت

. کړي   تصویب عدالت
4.23 :1-11

. 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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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 غلطي احساس 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 و الس 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 څرګند ساینس 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
  . 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

. 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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      ! 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

څه                  هدف 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
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

. 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

    ، الرښود کلیسا ،  8د 1ماده
برخه

خبرتیا   ته دندې

. 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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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


