
مخ 1 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

سپتمبر   ، .2021، 12 یکشنبه

ماده —  موضوع

: متن  9: 3امثال  طالیی

د"      سره موادو خپل د     ئړوک یدرناو تنڅښد ستاسو او ړۍلوم اتواليیز ولوټ،
."وویم سره 

: لوستل   ویلو 29،  26،  18،  16،  4،  3: 37زبور ځواب

وک  تنڅښپه 3 او   ئړباور په      ئړوک هښ، به تاسو نو او   ېک مکهځ، ، اوسئ
تغذ  ایواقع .هیبه شئ 

په   انځخپل 4 ز         ئړک ښخو ېک تنڅښهم د ستاسو ته تاسو به هغه او هړ،
.يړدرک ېتنښغو

س  وی ېچ هڅ وی16 د   ړیصادق شتمن  یرډیلري د  خهڅ ویبدکارانو .یغوره
ور   تنڅښ18 صادقانو دو:   ژنيیپ ځېد د .راثیم یاو وي      لپاره تل د به
د   26 مهربان تل د          یهغه برکت تخم هغه د او ورکوي پور او .ی،
د   29 به هغ     راثیم ېمکځصادق په او ، اوس     ېک ېولري لپاره تل د .يیږبه

. 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 2 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

درسخطبه   د

انجیل
24،  23: 9یرمیاه .1

نه               23 او ، ویاړي حکمت خپل په دې سړی هوښیار ، فرمایی څښتن توګه پدې
شتمنیو              خپلو په دې سړی بډایه ، ویاړي ځواک خپل په دې سړی زورور

ویاړي.
او                 24 پیژني ما هغه چې دا ، وکړي ویاړ کې پدې چې ورکړئ اجازه ته هغه مګر

صداقت               او قضاوت ، مینه کې ځمکه په چې یم څښتن زه چې ، پوهیږي
. فرمایی:            څښتن ، یم خوښ زه شیانو دې په چې ځکه کاروم

(  1: 13پیدایښت .2 ( ، 18-14،  12-5،  2ابرام

یې                 1 هغه چې څه هغه ټول او میرمن هغه د ، هغه ، ووت څخه مصر له ابرام
. شو          روان ته سویل سره هغه د لوط او درلودل

2. و             بډای خورا کې زرو سرو او سپینو ، غواګانو په ابرام او
5. درلودې                خیمې او رمې ، رمې ، و روان سره ابرام د چې هم لوط او
ژوند              6 یوځای دوی ترڅو ، درلود نه توان کولو برداشت د دوی د ځمکه او

. وکړي:                ژوند ګډه په کولی نشي دوی نو ، وه ښه خورا ماده دوی د وکړي
7 : او             وه شخړه ترمنځ چرواو غوایانو لوط د او رمې غواګانو ابرام د او

. اوسېدل        کې ځمکه په بیا پیریزتي او کنعانیان

. 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 3 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

او                8 رمو د زما او ترمینځ ستا او زما چې راکړئ اجازه ، وویل ته لوط ابرام
.      . یو        وره موږ چې ځکه شي ونه جګړه کومه ترمنځ رمې د ستا

9                  ، کوم دعا څخه تا له زه ، جال ځانه له ده؟ نه مخکې په ستا ځمکه ټوله ایا
ښيالس                   تاسو که یا شم الړ ته خوا ښي به زه نو ، ونیسئ الس کی تاسو که

. شم          الړ ته کی به زه نو ، ځئ ته
چې               10 دا ، ولیدله یې ځمکه ټوله اردن د او کړې پورته سترګې خپلې لوط او

له              عموره او سدوم څښتن چې لدې مخکې ، وې شوې اوبه ښه هرچیرې
څنګه                 لکه ، ځمکې مصر د لکه ، څیر په باغ څښتن د حتی ، یوسي مینځه

. راځي     ته زار تاسو چې
11  : دوی               او وکړ سفر ته ختیځ لوط او کړه غوره سیمه ټوله اردن د هغه لوط بیا

. کړ       جال څخه بل له یو ځان
اوسیده               12 کې ښارونو په میدان د لوط او ، اوسیده کې خاوره په کنعان د ابرام

. ودروله         لور په سدوم د یې خیمه خپله او
14                ، شو جال څخه هغه له لوط چې هغه له وروسته ، وویل ته ابرام څښتن او

تاسو              چې چیرې وګورئ څخه ځای هغه له او کړئ پورته سترګې اوسخپلې
: یاست          ته لویدیز او ختیځ او ، جنوب ، شمال

او                15 ، درکړم ته تاسو یې به زه ، ګورئ یې تاسو چې لپاره ځمکې ټولې د
. لپاره       تل د به ته تخم ستاسو

16    : یو             چیرې که نو کړم جوړ توګه په دوړو د ځمکې د تخم ستاسو به زه او
. کیږي              شمیرل هم به تخم ستاسو نو ، کړي شمیره دوړې ځمکې د څوک

وکړئ              17 حرکت کې پراخوالي په هغې د او اوږدو په ځمکې د ، شئ راپورته
. درکړم        ته تاسو یې به زه چې ځکه

18                ، اوسیده کې میدان په ممري د او راغی او ، کړه لرې خیمه خپله ابرام بیا
. کړه               جوړه قربانګاه یوه ته څښتن یې هلته او ، دی کې هبرون په چې

7،  6: 3کورنتیانو  3.1

. 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 4 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

6. ورکړ            زیاتوالی خدای مګر کړې اوبه اپولوس ، دی کړی کښت ما
مګر                  7 ، کوي اوبه چې څوک هغه نه ، کري شی څه چې دی څوک هغه نه بیا نو

. ورکوي    وده چې خدای
( -2: 31تاریخ  4.2 8حزقیاه )

2            ، وټاکل وروسته کورسونو له دوی د کورسونه لیویانو او کاهنانو د حزقیاه
او                نذرانو سوزېدونکو د الویان او کاهنان ، مخې له خدمت د هغه د سړی هر

دروازو                  په خیمو د او ، لپاره کولو مننه او ، ته وزیر ، لپاره نذرانې سولې د
. څخه      څښتن د کوي ستاینه کې

د               3 او ، نذرانو سوزولو ماښام او سهار د ، عقل ، نذرانو سوځیدلو د هغه
هم               برخه پاچا د لپاره اخترونو شوي ټاکل او ، سپوږمیو نوي او ، سبتونو

.    . قانون       څښتن د شوي لیکل چې څنګه لکه ، وټاکله
د              4 چې وکړ امر اوسیدل المقدسکې بیت په چې ته خلکو هغه پردې سربیره

وهڅول              کې قانون په څښتن د دوی ترڅو ، ورکړي برخه الویانو او کاهنانو
شي.

5              ، جوارو د ماشومانو اسراییلو د ، ورسید ته بهر امر چې ژر هرڅومره او
ټول                ساحې د او راوړې اندازه کافي په میوې لومړۍ شاتو او ، غوړ او شرابو

. راوړي            کچه پراخه په دوی برخه لسمه شیانو ټولو د او زیاتوالی؛
کې              6 ښارونو په یهودا د چې ، اړه په ماشومانو یهودا او اسراییلو د او

مقدسشیانو                د او ، راوړه هم برخه لسمه پسونو او غواو د دوی ، اوسیدل
په                کثافاتو د او ، وه شوې وقف ته څښتن خدای دوی د چې برخه لسمه

. واچوله   یې واسطه
اوومه              7 په او کړل پیل ایښودل بنسټ کثافاتو د دوی ، کې میاشت دریمه په

. ورسول      ته پای یې کې میاشت
څښتن             8 هغوی ، ولیدل یې کثافات او راغلل شهزادګان او حزقیاه چې کله او

. ورکړ        برکت ته اسراییلو قوم هغه 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 5 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

19-17: 6تیموتی  5.1

لوړ               17 دوی چې دا ، دي بډایه کې نړۍ پدې چې وکړئ چارج څخه دوی له
                ، خدای ژوندي په مګر ، لري باور شتمنیو ناڅرګند په هم نه او ، نلري ذهنیت

راکوي؛           بډایه په هرڅه لپاره اخیستو خوند د ته موږ چې
چمتو                 18 ته توزیع ، وي بډایه کارونو ښو په دوی چې دا ، کوي ښه دوی چې دا

وي       چمتو ته اترو خبرو ، وي
دوی             19 ترڅو ، ایښودل بنسټ ښه یو لپاره ځان د پروړاندې وخت راتلونکي د

. ونیسي    ژوند ابدي ممکن

11-6: 9کورنتیانو  6.2

اندازه                6 کافي په هم به هغه کوي کښت لږې چې څوک هغه ، وایم زه دا مګر
             . په  هم به هغه کوي بوټي کچه پراخه په چې څوک هغه او اخلي حاصل

. ورکړي    حاصل کچه پراخه
په                 7 ورکړي؛ دې اجازه نو ، لري اراده کې زړه په هغه د چې څنګه لکه سړی هر

.       : خوښوي        ډالۍ خوښونکی خدای چې ځکه مخې له اړتیا د یا ، نه قهر
چې               8 دا کړي پراخه لور په ستاسو فضل ټول چې لري وړتیا دې د خدای او

وده                 ته کار ښه هر ممکن ، ولرئ وړتیا پوره کې شیانو ټولو په تل ، تاسو
ورکړئ:

9 : د               دی ورکړی ته غریبانو هغه شوی خپور بهر هغه ، شوي لیکل چې څنګه لکه
. دی       پاتې لپاره تل د صداقت هغه

دواړه            10 لپاره خواړو د ستاسو ورکوي تخم ته کروندګر چې څوک اوسهغه
د               ستاسو او ، کوي ضرب شوی کښت تخم ستاسو او ، کوي وزیر ډوډۍ

ډیروي؛   میوې صداقت
د                 11 الرې له زموږ چې کوم ، کیدل بډایه لپاره فضل ډول هر د کې شي هر په

. کیږي      المل کولو مننه څخه 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 6 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

روغت  نسیسا ایاو

1.468 :17- ) 24ماده )

هغه   چ  هڅماده تخر       ېدي او اختالف د او دي . بیابدي حق   نلري ، قتیتوان
م   او لکه     نهیژوند ، ده عبران  لونهیانج ېچ هګنڅماده :ېک انویپه کاروي    کلمه دا

ام"  ش  دید ل     انویشوي نه د ، ش  دلیماده ."      انویشوي روح  ، ذهن د ، روح شواهد
د  یخدا ای .     ینیتیښر ینیوازی،  یمترادف انفرادي   د ، کائنات معنوي ده ماده
،    يړس شمول د   ویپه نظر چ  یجامع اله   ې، روح .ید منعکسکوي    ماده

2.469 :2-3

ماد  ېچ هڅهغه  نوم   ېد چ       يیږادیپه ، دي نامعلوم لپاره روح پک  ېد ېپخپله
د     ېشامل ېماد ولټ ژوند ابدي او .یدي

3.278 :28-3

م    ناهګ یې ږمو ېچ هڅهغه  ولټ او ناروغي د  یوژونک ویبولو  نهړی، ږمو. یباور
غلط   د تو  ۍماده ،   فیتعر هګپه ماد     ېچ کهځکوو ، ژوند د استخباراتو  ېدا او

د  د.    یبرعکس د ، م  ېماده و     ېنړید پام د ، او     یدیک ړسره کافي روح که نشي
  . کوم  وي - ږزمو دیبا ویابدي غ      ، وي مادي بدل  لطلپاره م  یدونکی، ړاو

بدل  یدونکیک م  یدونکی، بدل  ای،  یدونکیک ړاو بدل   یدونکینه نه او یدونکی،
؟ېتلپات
4.311 :26-7

ش  فز  ېچ انیهغه پ   کيید لخوا ماد   ژندلیحواسو د . قتیحق ېشوي دا  نلري
چ  هڅهغه  ېوازی دو   ېدي باور زن  یوژونکي .   ګته  ، ماده م  ناهګوهي نهړیاو
ورکوي     یشو کلټا ولټ السه له ،      ایTژوند  ایشعور کوي ادعا ته ېچ کهځوجود

ماد     ، ژوند د پر     ېانسانان احساس غلط استخباراتو ابدي   رګم. ديیږاو ، معنوي
م  ړیس لمسک     ېد ېنړید نه لخوا .يیږمرحلو

چ  ایتیښر ومرهڅ دا الر     ېچ هڅهر ېدي له احساس مادي ک  ېد له دیبا يیږزده
ورک  سا       ېچ کهځشي  لړالسه په پوهه نوم تشپه معنوي  ېک نسیورته 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 7 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

ک   قویحقا بدله احساسغ   ېچ هڅهغه.  يیږلخوا ماده    ریمادي هغه بولي منطقي
احساسمادي    ېچ هڅده.  ه  کاريښمادي ک  یش یڅ، لکه   يیږنه د ېچ هګنڅ،

م    له حق  يځ هځنیاحساسخوب .يیږندګرڅ قتیاو
5.458 :32-8

د  تیسویع ک  ېد طب  نهینار ېچ يیږالمل ماد  ولډ عيیپه ته  خهڅ ېله روح
ت  لګ ېچ کهځ،  يړواو ا  .  خهڅ ارهیله ته ا ب.  ويړر ش  ایانسان صیتخص انیهغه

چ   کوم ل  وګستر "ېکوي غو   دليینه نه جان."    دليیTاور ږاو او انهښرو ویپاول
لکه    نهیښاند ، قربان    ېچ هګنڅدرلوده د انسان ه  ۍفاني نه  اويیدن یڅپرته عزت

با      هغه نو ، کوي ترالسه    ودویښپر ړۍن ېولټد  دیترالسه شتمني آسماني سره
ن    ایب. يړک د هغه ان    ړۍبه ، احساساتو ه    زوګېله سره اهدافو .یش وی یڅاو ونلري 

6.252 :15-23  ). ( ، 8-31ته

 . مادي             کوي مخالفت کلکه په سره شاهدي روح د شواهد غلط احساس مادي د
غ   واقع  ږاحساسخپل :تید وايي       او کوي پورته سره غرور

بشپ  زه ه   می مانهیا ېب ولډ ړپه او پ  یې وکڅ یڅ، کول.   ژنيینه غال ،  یزه شم
کول  کول    یدرواغ زنا ، کول    یشم غال ، کول    یشم وژنه ، اسانه      یشم د زه او ، شم

الر   ېژب له ن    ېTولولو مخه کشف تقو.  سمید ک    یاروڅ ېک هیپه احساساتو په ې،
ک    یغولونک هدف په کونک  ې، مطلب    یدرغلي زما لن    ېچ ید دا، ژوند د هTډزما

.مړک هړجو ځور هیلو وهیموده 

:روح وايي       ، برعکس شاهدي د ،

چ.   میروح  زه ، د      یېحواس  ېانسان مثال زما ، دي المحدود.  یروحاني هغه
    ، کوي منعکس المحدود   ېچ کهځپوهه تقدس.   میزه نه      کالښد ، کمال وجود د ،

- یدونکیختم    ، ،    ولټجالل دي خدا  ېچ کهځزما امر.    می یزه ته انسان زه
  ، حق  ېچ کهځورکوم ا  ېپک ښۍخو ولټزه.  می قتیزه ،   وشاملوم کهځدرکوم

م  ېچ پ.       می نهیزه له پرته ، ورکوم ژوند پا  لیزه ،   یاو ژوند  ېچ کهځپرته زه
عالي.   می هر  میزه ،   هڅاو ذهن   ېچ کهځدرکوم د.   میزه کهځ،  میماده  ولوټزه
هغه   ېچ .میزه

7.450 :27-4

. 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 8 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

چ  وکڅ ماد    ې، ، ژوند ک   ېپه استخباراتو عقا  ېاو خدا  دیخطرناک جال خهڅ یله
کول  يړاحساسک  ووا  ی، د        ېچ ییشي نلري؟ شتون خطا کومه باور ویاروڅد
باند  سیمقناط چ  دلیپوه ېادعا ماد  انیش ولټ ې، بر  ېد ویاروڅ،  نایښ،
ک     عتیطب ژوند عضوي او ماد    ې، ، ژوند سره     ېد باور استخباراتو یاځویاو
ک    وکڅ،  يیږک رد دا غلط   ېچ يړبه هغه چ  ۍدا م  دیبا یې قتیحق ېدي هځنیله
م   سيیو له با  نسیسا سويیع سي؟یو هځنیاو اپاسول  دیپوهان ېقوماند کید

الند   فشار وک  ېدوامداره ن   وڅتر يړژوند مادي .خهڅ ړۍله شي     جال او راشي
8.239 :5-10  ،16-22

او     شهرت ، لر  زیولنټشتمني چ   ئړک ېسازمانونه کوم خدا  ې، ک   ید توازن وهی ېپه
مو       او ، نلري وزن هم رو   ږبرخه اصولو . اتینظر انهښد کل   کوو مات کونهیترالسه

شتمن      ئړک د سره صداقت په ورک    ۍ، اجازه ، مخ    ئړکچه له عقل قضاوت ېد
مو    او ، انسان  ږوشي نظر  تید .اتیغوره کوو   ترالسه

پرمخت  ږزمو مو    ګد ، لپاره ک  دیبا ږمعلومولو او  رتهیچ نهیم ږزمو ېچ وړزده ده
خدا  ږمو ېچ وکڅ تو  ید .  هګپه چ     که کوو اطاعت او ته ږمو نهیم یاله ېریمنو
ر   رانهګ،  ېدږن نوره ب     ایتیښاو مسله نو ، ک    ایشي سپارل ته ش.  يیږروح انیهغه
چ     بیتعق یې ږمو ېچ روح هغه او زمو  ندګرڅ یې ږمو ېکوو یځدر ږکوو
هغه   ندويګرڅ .لوګټ یې ږمو ېچ ښیې هڅاو

9.518 :15-21

ک   روح غر  ېک ۍورورول یلو وهیپه  هیاډب ېپه ،     بویله کوي مرسته ورته ولټسره
د     ایاصول  بختور او لري؛ س  یپالر ا    ېچ ړیهغه ورور خپل پوره  نيیTو ایتړد او

خ     یېکوي  په بل د خپل   ېک ری، ل  انځد . ېک هټپه م  نظر  هږترلږل نهیوي یېمعنوي
پات      تل ، ورکوي امکان ن   دلیک ېته او چ   کمرغيی، کوم يیږلځ رڅیپه  ولوټد  ې،

الر    لګ ېچ هګنڅلکه  له جواني .يیږلځ ېد

10.21 :9-14

چ  روحاني   ردګشا ېریکه ه      ګپرمخت ولډپه ننوتلو د هغه ، .  هڅکوي په  هغه کوي
تو  احساس    هګدوامداره مادي ا  خهڅله مات      ويړمخ نه روح د او انویش دونکيی،

ر.  وريګته  پ      ینیتیښکه له به هغه ، ز  خهڅ لیوي ور     ېک هړپه هره او ، به ځوي

. 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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 9 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

لوري    سم راو  هڅ ویپه د   يړالسته تر ن  ېچ ې، په    ېک تیهاپه کورس خپل به
پا  ښۍخو .یسره ورسوي   ته

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

. خالصشي               څخه تاثیر غلط له یا تاثیر ، ورکولو مشورې ، غندلو ، کولو

    ، الرښود کلیسا ،  8د 1ماده
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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 10 درسد    انجیل سپتمبر   د ، .2021، 12 یکشنبه
ماده –  موضوع

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 Tساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي


