
مخ 1 درسد    انجیل اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

اکتوبر   ، .2021، 24 یکشنبه

مر  —  موضوع محاکمه  ګله وروسته

: متن  4: 6 رومیان طالیی

هم"                 موږ حتی ، شوی راپورته څخه مړو له ویاړ په پالر د مسیح چې څنګه لکه
". شو        والړ ته والي نوي ژوند د باید

: لوستل   ویلو 28-26،  23-19: 15کورنتیانو  1ځواب

وو                19 نارینه ټولو د موږ ، ولرو امید کې مسیح په موږ یوازې کې ژوند پدې که
. یو    بدبخت ډیر څخه

کیږي              20 میوه لومړی هغوی د او ، شوی راپورته څخه مړو له اوسمسیح مګر
. شوي   ویده چې

هم               21 قیامت مړو د واسطه په انسان د ، راغلی مرګ لخوا انسان د چې ځکه
راغلی.

ژوندي                22 ټول به کې مسیح په حتی ، کیږي مړه ټول کې آدم په چې څنګه لکه
شي.

23       : دي       هغه دوی وروسته میوه؛ لومړی مسیح کې ترتیب خپل په سړی هر مګر
. دی        سره راتلو په هغه د مسیح 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 2 درسد    انجیل اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

26. دی         مرګ کیږي وړل مینځه له چې دښمن وروستی
27     . وایی          هغه چې کله مګر دي کړي الندې پښو خپلو د هرڅه هغه چې ځکه

               ، دی استثنا هغه چې دی څرګند دا ، کیږي ایښودل الندې هغه د شیان ټول
. کړي        الندې هغه د شیان ټول چې کوم

وي                  28 تابع هغه د پخپله هم به زوی نو ، شي تابع هغه د شیان ټول چې کله او
. وي              کې هرڅه په خدای ترڅو ، کړي الندې هغه د شیان ټول چې

خطبه   درس د

انجیل
8-6،(  3ته )1: 25یسعیاه .1

ځکه                  1 ستایم؛ نوم ستاسو به زه ، کړم لوړ تاسو به زه یې؛ خدای زما ته ، ربه
کړي        ترسره شیان پوري زړه په تاسو چې

د                   6 کې لی په ، شیانو غوړ د ته خلکو ټولو څښتن لښکر د به کې غره دې په او
. کړي                 جوړ جشن شرابو ښه د کې لیز په ، میرو شیانو غوړ د ، جشن الکولو

هغه                7 او ، کړي ویجاړ خلکو ټولو پوښپوښپه د کې غره پدې به هغه او
. خپریږي      قومونو ټولو په پوښچې

اوښکې               8 مخونو ټولو د به څښتن لوی او کړي تیر مرګ سره بریا په به هغه
: کړي                لرې څخه ځمکې ټولې د هغه به مالمت خلکو د هغه د او کړي پاکې

. دي      ویلي دا څښتن چې ځکه

23: 4متی .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 ساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 3 درسد    انجیل اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

د                23 او ، ښوونه کې ځایونو عبادت په دوی د ، الړ ته ګیلیل ټول عیسی او
ډول               هر او ناروغۍ ډول هر ترمینځ خلکو د او ، کول تبلیغ انجیل سلطنت

. کول   درملنه ناروغۍ

12-1: 5متی .3

1     : تنظیم             هغه چې کله او شو پورته ته غره هغه ، سره لیدو په ګو ګې د او
: راغلل        ته هغه شاګردان هغه د ، شو

2: ویل                ویې ، وکړه ښوونه یې ته هغوی او ، کړه خالصه خوله خپله هغه او
3 .        : دی      سلطنت جنت د لپاره دوی د غریب کې روح په دي بختور
4.       : راحتشي       به دوی چې ځکه کوي ماتم چې څوک هغه دي بختور
5.         : وارثشي   ځمکې د به دوی چې ځکه مهربان دي بختور
6  : چې            ځکه کوي تنده او لوږه وروسته صداقت د چې څوک هغه دي بختور

. شي    ډک به دوی
7.        : کړي   ترالسه رحم به دوی چې ځکه مهربان دي بختور
8.       : وویني      خدای به دوی چې ځکه پاک کې زړه په دي بختور
9.          : شي     وبلل ماشومان خدای د به دوی چې ځکه جوړونکي سولې د دي بختور

10     : جنت          د لپاره دوی د کیږي ځورول لپاره صداقت د چې څوک هغه دي بختور
. دی  سلطنت

به              11 تاسو او ، وکړي سپکاوی ته تاسو سړي چې کله ، یاست بختور تاسو
. ووایی               بد ډول هر کې مقابل په ستاسو به خاطر په زما او ، ځوروي

. 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 4 درسد    انجیل اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

12       : اجر      ستاسو کې جنت په چې ځکه اوسئ خوشحاله ډیر او اوسئ خوشحاله
         : څخه   ستاسو چې ځورولي پیغمبران هغه دوی چې ځکه دی لوی خورا

. و  مخکې
29-24: 7متی .4

یو                24 د هغه به زه ، کوي پرې عمل او اوري ویناوې دا زما چې هرڅوک نو
: کړی              جوړ ډبرې په کور خپل چې چا ، کړم پرتله سره سړي هوښیار

هغه               25 په او ، وغورځیدل بادونه او ، راغلل سیالبونه او ، شو راښکته باران او
        : شوی       ایښودل ډبره یوه په دا چې ځکه غورځیدل ونه دا او ووهل یې کور

و.
سړي                26 احمق یو د ، کوي نه یې عمل او اوري ویناوې دا زما چې هرڅوک او

: و               کړی جوړ شګو په یې کور خپل چې ، شي پرتله ورته به سره
هغه               27 په او ، وغورځیدل بادونه او ، راغلل سیالبونه او ، شو راښکته باران او

.        : و       ښه خورا سقوط هغې د او شو راښکته دا او ووهل یې کور
په                 28 هغه د خلک ، ورسوله ته پای وینا دا عیسی چې کله ، پیښشول دا او

: شول   حیران نظریه
د               29 نه ، وکړه ښوونه توګه په لرونکي واک یو د ته دوی هغه چې ځکه

. توګه   په لیکواالنو

(10،(  1 ته )7: 10یوحنا .5 زه )
7      ، وویل بیا ته دوی عیسی بیا

پراخه                10 په دا ممکن دوی چې دا او ، ولري ژوند ممکن دوی چې یم راغلی زه
. ولري  کچه

ته ) :(50،  49،  46: 12یوحنا .6
46. نشي                  پاتې کې تیاره په باید کوي باور ما په چې هرڅوک ، یم را ته نړۍ زه

. 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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مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

49                 ، دی رالېږلی ما چې پالر هغه مګر ویلي ندي څه اړه په ځان د ما چې ځکه
. ووایم             باید څه او ، ووایم څه زه ، راکړ امر ماته هغه

50: دی            ژوند پاتې تل د امر هغه د چې پوهیږم زه او

4-1: 26متی .7

خپلو               1 هغه ، ورسولې ته پای خبرې ټولې دا عیسی چې کله ، وشول داسې او
   ، وویل ته شاګردانو

زوی              2 انسان د او ، دی اختر فسحې د وروسته ورځې دوه چې پوهیږئ تاسو
. وکړي       خیانت کې ځړولو صلیب په به

کایفا                 3 چې ته ما کاهن لوی د مشران خلکو د او ، لیکواالن ، کاهنان مشران بیا
شول   راټول نومیږي

هغه              4 او ، ونیسي سره نیمګړتیا په عیسی ممکن دوی چې وکړه یې مشوره او
ووژني.

14: 18یوحنا .8
یو                14 چې و مناسب دا ، ورکړه مشوره یې ته یهودیانو چې ، و هغه کیفا اوس

. شي       مړ لپاره خلکو د باید سړی

( -16: 19 یوحنا.9 دوی )  42،  41،(  1ته  )18او

16. کړ          لرې یې هغه او ، ونیول عیسی دوی او
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
18      ، کړی صلیب هغه دوی چې چیرې
41    . کې              باغ په او و باغ یو هلته و شوی صلیب هغه چې کې ځای هغه په اوس

. شوی            ایښودل و نه انسان هیڅکله چې چیرې ، قبر نوی 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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چې            42 ځکه ایښودل؛ عیسی امله له ورځې چمتووالي د یهودانو د دوی هلته
. و   نږدې قبر

17،  14-12،  1: 20 یوحنا.10

قبر               1 ، وه تیاره چې کله ، راځي وختي سهار مګدلین مریم ورځ لومړۍ اونۍ د
 . ده            شوې لرې څخه قبر له ډبره چې ګوري او ، ته

پښو                 12 په بله او ، کې سر په یوه ، ګوري کې ناسته سپینه په فرښتې دوه او
. و         پروت بدن عیسی د چې چیرې ، کې

ځکه                13 ، وویل ته هغوی هغې ژاړې؟ ولې ته ، ښځه ، وویل ته هغې هغوی او
چیرته               هغه دوی چې پوهیږم نه زه او ، دی نیولی څښتن زما دوی چې

. دی  ایښودلی
او                  14 ، ولید یې والړ عیسی او ، کړ شاته ځان هغې ، وویل دا هغې چې کله او

. دی      عیسی دا چې پوهیده نه
پورته                 17 یم نه ته پالر خپل اوسه تر ال زه لوله مه ما ، وویل ته هغې عیسی

ستا                  او پالر خپل زه چې ووایه ورته او شه الړ ته و ورو خپلو مګر ، شوی
 .         . ته   خدای ستاسو او ، خدای زما او ځم ته پالر

(  11: 13رومیان .11 ( ، 12اوس
11    : زموږ. . .           لپاره اوس د راویښشئ څخه خوب له چې دی وخت دې اوسد

. درلود             باور موږ چې کله دی نږدې پرتله په وخت هغه د خالصون
12      : کارونه          تیاره د چې راځئ نو ده السکې په ورځ ، شوې تیره ډیره شپه

. واغوندو       .   زغره ا ر د چې راځئ او ، پریږدو

 58-55: 15کورنتیانو  12.1

ده؟             55 چیرته بریا ستا ، قبر ای دی؟ چیرته ډنډ ستا ، مرګ اې
56. دی           قانون ځواک ګناه د او ده ګناه وهل مرګ 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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له               57 مسیح عیسی مالک د زموږ ته موږ چې کوم ، مننه څخه خدای د مګر
 . راکوي   بریا الرې

په                 58 څښتن د تل ، اوسئ ثباته بې ، ثابت تاسو ورو، ګرانه زما ، امله همدې له
کې               رب په کار ستاسو چې پوهیږئ تاسو چې ځکه ، اوسئ سرلوړي کې کار

. ندی  ضایع

روغت  نسیسا ایاو
1.246 :27-31

   .            . نیکمرغي   او ژوند کړو پیل الریون دې د او ، ومومو دا باید موږ دی ابدي ژوند
                 . تازه  ، مینه په نظریات زموږ اړه په وجود د اړه په عمر د بیا چې راځئ ده ابدي

. کړو     کې دوام او والي
2.25 :13-16  ،22-26

الهی                 دا چې شو پوه موږ چې ، ښوولې الره ژوند د الرې له مظاهرې د عیسی
. بریا               مرګ په او ، وړي مینځه له غلطي ، کوي درملنه څنګه ناروغ اصول

هیڅ               په ښوونکی لوی ، څرګندوي کنټرول خپل ناروغۍ او ګناه په هم څه که
. کوي                نه راحت څخه ورکولو ثبوتونو اړین د تقوی خپل د دوی د ته نورو ډول

څنګه                لکه وښیې ځواک دا ممکن دوی چې ، وکړ کار لپاره الرښود دوی د هغه
. کړي          درک اصول الهی دې د او کړی هغه چې

3.429 :31-12

یوحنا  )  وویل هیڅکله(  "         51: 8عیسی به هغه ، وساتي خبره زما سړی یو که ،
            ". وجود   د مګر ، ندی محدود پورې ژوند روحاني په بیان دا ګوري ونه مرګ

         . او     کوي شفا کیدونکي مړ ، وښودله دا عیسی دي شاملې پکې پدیدې ټولې
              . خپلو   د ځان باید ، شي جال سره خطا له باید ذهن مړینې د کوي راژوندي مړي

  . باید              باور شي څرګند به مثالی مسیح د ، سړي تلپاتې او ، پریږدي سره کارونو
اساس               خپله سره کولو آرام روح په پرځای مادې د او کړي پراخه پولې خپلې

. 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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مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

               . ژوند  ، خدای د به هغه ، پریږدي باور خپل مرګ په انسان چې کله کړي پیاوړی
        . څنګه        لکه ، باور مرګ او ناروغۍ په وکړي پرمختګ ګړندی ډیر لور په مینې او
 . انسان              بندوي احساس ریښتینی روغتیا او ژوند د ، دی باور ګناه په یقینا چې

راویښشي؟           ته حقیقت لوی دې ساینسکې په کله به
4.42 :5-8  ،15-18  ،24-28

.         . کړي       څرګند حقیقت یا ژوند کولی نشي دا نلري ګټه هیڅ باور نړیوال مرګ په
را                   د او راځي کې تیاره په چې کوم ، وي خوب مړینې د کې اوږدوالي په به مرګ

. کیږي   ورک سره

د                هغه د مادې او بدن په کیدل راپورته بیا کونکي الریون لوی ځواک خدای د
د              -   شواهد ، ورکړ یې ثبوت بشپړ ساینس الهی د او ، و ثبوت بریا وروستي

!           ... . دي    وژلي مړي دوی چې وکړي فکر سړي راکړئ اجازه مهم خورا لپاره انسانانو
       . عیسوي       په چې کوي ګوته په دا وښیې بدلیدونکی ته دوی هغه به وروسته

بد         -         - د نه ، واسطه په ښه د کیږي اداره لخوا خدای د سړی ریښتینی ساینسکې
. دی           تلپاتې مګر دی نه کیدونکی مړ امله همدې له او

5.46 :20-24

ټولو              د ښکاري مړینه چې هغه له وروسته حالت فزیکي بدلیدونکی نه عیسی د
       . تشریح        عروج هغه د لوړوالي دې او و لوړوالی هغه د پورته څخه شرایطو مادي

. کړ               څرګند حالت پرمختګ او ازمونې د یې هاخوا څخه قبر له او ، کړ
6.77 :5-11  ،13-18

وي                نه ساینس وجود د چې هغه تر ورکوي دوام ته احساسعقیدې مادي د وجود
فاني.               د چې ځکه ، کوي تباه ځان خپل دواړه وروسته او دلته تېروتنه رسیدلی

        . کې      الوتکه راتلونکي په وجود د به مرګ کوي رامینځته شرایط فزیکي خپل ذهن
. نشي               ترالسه پوهه معنوي ژوند د چې هغه تر ، پیښیږي څیر په دې د

منلو                  دردونو او خوښیو نوم په تش دې د ، وخت اړین لپاره خوب دې ژوند مادي د
 ". دا         "   ...      پالر مګر ، زوی نه پیژني سړی نه ، لپاره کیدو لرې څخه شعور له ، سره

. وي             موده لنډه یا اوږده مخې� له شدت د غلطۍ د به دوره
(2 ته )4-9: 7.296

. 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 اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

          . الرې      له ، دي پخیدل انسان شوي مړ د دا دی زیږیدلی څخه تجربې د پرمختګ
       . یا         رنځ ، وروسته یا دلته یا کیږي غورځول لپاره تل د انسان فاني د یې
مادي                او ، یوسي مینځه له فریبونه ټول اړه په ذهن او ژوند د باید ساینس

.          . شي       مخ سره اعمالو خپلو د باید سړی زوړ کړي تولید سره له ځان او احساس
8.324 :7-18

ریښتینی               خدای د موږ ، نشي څرګند تلپاتېتوب او همغږي انسان د چې هغه تر
که                  ، کوي اداره دا چې منعکسکړي څه هغه به بدن او کولی ترالسه شو نه نظر

 "    . اوسخپل             امله همدې له مسله یا روح ، باور یا پوهه ، خطا یا وي حقیقت دا
     ". محتاط           او هوښیار ، هوښیار اوسئ کې سوله په او ، وپیژنئ سره هغه د ځان

خدای.                چې کیږي المل پوهیدو دې د چې کوم ، ده تنګه او مستقیم الره اوسئ
               .   ، ګناه باید موږ چې کې کوم په ، ده جګړه سره غوښې د دا دی ژوند یوازینی
روح          -         د موږ چې لدې مخکې� ، البته ، وروسته یا دلته ، کړو فتح مرګ او ناروغۍ

. ژوند        خدای په یا ، ورسیږو ته هدف
9.76 :22-31

او    -              ښکال الهامي المحدود د ، والی تلپاتې او همغږي کامل ژوند د ، خوښي ګناه بې
نه           -     ، ریښتینی یوازینی ، څخه درد یا خوښۍ جسماني کوم له پرته درلودل نیکۍ

    . حالت         دا وجود د دی روحاني یې وجود چې ، تشکیلوي سړی هیریدونکی
څوک     -           شي کیدی پیژندل لخوا هغو د یوازې بشپړتیا یو ، دی سالم او ساینسي

     . دغه          وجود د هیڅکله مړینه لري پوهه وروستی مسیح د ساینسکې الهی په چې
               ، شي څرګند کیدو تلپاتې د چې لدې مخکې� چې ځکه ، نشي کولی ګړندی حالت

. نشي         تسلیم ، شي یوړل مینځه له باید مرګ
10.409 :27-3

مرګ                د مګر ، لري اړه پورې مادو اوسپه ژوند چې ووایو نلرو حق موږ
        . ژوند      د ورځې خپلې دلته کولی نشو موږ ونلري اړه پورې پدې به وروسته

د                 لپاره ناپوهۍ دې د هاخوا څخه قبر د او ، کړو تیر کې ناپوهۍ په ساینس
             . نه   تلپاتې او همغږي توګه په تاوان د ناپوهۍ د موږ به مرګ کوو تمه موندلو

ابدي.                او روحاني چې کوم ، کړو ونه پام ته ساینس عیسوي موږ دلته که کړي
. شو            نه چمتو لپاره ژوند روحاني راتلونکي د به موږ ، دی

11.290 :23-27

. 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 اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

نه                 شیبه هغه په لرو کې وخت په مرګ د یې موږ چې خطا او ګناه هغه
    . کیدو            معنوي بشپړ د ولرو دوام به پورې مرګ تر غلطیو دې د مګر ، ختمیږي

ته                  کمال چې کله کیږي وخت هغه یوازې هغه او ، وي ګناه بې باید انسان ، لپاره
ورسیږي.

12.291 :12-18

السرسي                د پرته دوی د او ، لري اړه پورې ازمونې او پرمختګ په نجات نړیواله
               . ټولې  ذهن د چې چیرې دی حالت الهامي ذهن د مګر ، ندی ځای جنت ندي وړ
خپل               د انسان او نلري شتون ګناه چې ځکه ، دي تلپاتې او همغږي څرګندونې

"  .      " لکه      "   ، کیږي موندل کې ملکیت په ذهن څښتن د د مګر ، نلري صداقت ځان
. وایی    کتاب چې څنګه

13.426 :16-22

چې                 دا او ، یوسي مینځه له ژوند کولی نشي ناروغي چې شي وموندل دا چې کله
د                  به پوهه دا ، شوي ژغورل ندي څخه ناروغۍ یا ګناه له الرې له مرګ د انسانان

           . ترالسه      ویره قبر د یا غوښتنې مړینې د یا به دا کړي ګړندی ته والي نوي ژوند
. لري                شتون مړینې د چې وړي مینځه له ویره لوی هغه توګه پدې او ، کړي

14.492 :7-12

         .       ، پوهه دې د چې شوې ثابته دمخه دا دی تلپاتېتوب ، همغږي ، تقدس وجود
اوږد                ، کړي لوړ معیار اخالقي او فزیکي انسانانو د به کې درجه کوچنۍ په حتی

      . نهایت           په به پرمختګ توګه پدې کړي لوړ او پاک به شخصیت ، کړي لوړ به عمر
. راوړي          تلپاتې او ، یوسي مینځه له تېروتنې ټولې کې

دندې  ورځنۍ
لخوا     ایډي بیکر مریم 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



مخ 11 درسد    انجیل اکتوبر   د ، .2021، 24 یکشنبه
مر –   له محاکمه  ګموضوع وروسته

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


