
مخ 1 د    درس انجیل جوال   د ، 2022، 31 ییکشنبه
مينه –  موضوع

جوال   ، 2022، 31ی یکشنبه

مينه —  موضوع

: متن  23: 31زبور  طالیی

وفادارانو"               د څښتن چې ځکه مقدسانو، ټولو هغه د وکړئ، مینه سره څښتن د اې
". ورکوي          اجر ډیر ته کارونکي غرور د او کوي، ساتنه

: لوستل   ویلو 21-17، 14: 3افسیانو   ځواب

ثابت            14 ځان خپل یاست؟ کې ایمان په تاسو آیا چې وڅیړئ، ځانونه خپل
کړئ.

17. لپاره                حقیقت د مګر ، کولی شو نه هیڅ وړاندې په حق د موږ چې ځکه
رحم                18 موږ په چې څنګه لکه لرو، وزارت دا موږ چې سره لیدلو په دې د نو

کیږو؛      ستړی نه موږ دی، شوی
خدای                19 د نه او کې، چلن چال په نه پریښودل، یې شیان پټ ایمانۍ بې د مګر

          . نزد     په خدای د سره څرګندولو په حقیقت د مګر کاروي سره فریب په کلمه
. کوو         معرفي ځان خپل ته ضمیر سړي هر د

شي،               20 روښانه څخه تیاره له چې و کړی امر یې ته رڼا چې خدای چې ځکه
د                خدای د کې مخ په مسیح عیسی د ترڅو شوی، روښانه کې زړونو په زموږ

. ورکړي     رڼا پوهې د جالل

. 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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شي،               21 روښانه څخه تیاره له چې و کړی امر یې ته رڼا چې خدای چې ځکه
د                خدای د کې مخ په مسیح عیسی د ترڅو شوی، روښانه کې زړونو په زموږ

. ورکړي     رڼا پوهې د جالل

خطبه   درس د

انجیل
:(ته )18-7: 4یوحنا  1.1

7. ده                څخه خدای د مینه چې ځکه وکړو، مینه سره بل یو د چې راځئ ګرانو،
. پیژني              خدای او زیږیدلی څخه خدای د لري مینه چې څوک هغه هر او

8.      . ده         مینه خدای چې ځکه پیژني نه خدای لري نه مینه چې څوک هغه
خپل              9 خدای چې ځکه شوه، څرګنده مینه خدای د وړاندې په زموږ کې دې په

. وکړو              ژوند واسطه په هغه د موږ ترڅو و، لیږلی ته نړۍ زوی یوازینی
له                10 هغه چې دا مګر درلوده، مینه سره خدای د موږ چې دا نه ده، مینه دلته

لپاره              کولو کفاره ګناهونو د زموږ یې زوی خپل او درلوده، مینه سره موږ
لیږلی.

سره                  11 بل له یو باید هم موږ نو ، کړې مینه دومره سره موږ له خدای که ، ګرانه
. وکړو  مینه

12      . مینه          سره بل یو موږ که لیدلی دی نه خدای کې وخت هیڅ په انسان هیڅ
. ده                شوې بشپړه کې موږ په مینه هغه د او اوسیږي، کې موږ په خدای وکړو،

په              13 هغه او اوسیږو کې هغه په موږ چې پوهیږو موږ سره دې کې، په موږ
. دی           راکړی څخه روح خپل د ته موږ هغه چې ځکه

. 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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14. واستاوه             ژغورونکی نړۍ د زوی پالر چې ورکوو شاهدي او لیدلي موږ او
کې              15 هغه په خدای ، دی زوی خدای د عیسی چې وکړي اقرار چې څوک

په     هغه او .اوسیږي کې  خدای
16   . ده؛             مینه خدای لري سره موږ خدای چې لرو باور او پیژنو مینه هغه موږ او

په               خدای او اوسیږي کې خدای په اوسیږي کې مینه په چې څوک هغه او
. کې  هغه

17: ولرو               زړورتیا کې ورځ په قضاوت د ترڅو ، ده شوې کامل مینه زموږ دلته
. یو            کې نړۍ دې په موږ ، دی هغه څنګه چې ځکه

18: کوي           لرې ویره مینه کامل مګر نشته؛ ویره کې مینه په

(23: 4متی .2 عیسی )
تعلیم              23 یې کې خانو عبادت په دوی د ، ګرځیده کې ګیلیل ټول په عیسی

هر                  د یې کې مینځ په خلکو د او ، کول تبلیغ یې انجیل سلطنت د ، ورکول
. کوله        درملنه ناروغیو ډول هر او ناروغیو ډول

48-43، 2، 1: 5متی .3
ځای                 1 په ځای هغه چې کله او الړ ته غره هغه سره لیدلو په خلکو ګڼو د او

: راغلل      ورته شاګردان هغه د شو،
2: ویل               ویې او ورکړ تعلیم یې ته دوی او کړه خالصه خوله خپله هغه او

د               43 او کوه مینه سره ګاونډي خپل د ته دي، شوي ویل چې دي اوریدلي تاسو
. وکړه     کرکه څخه دښمن خپل

برکت             44 ته هغوی وکړئ، مینه سره دښمنانو خپلو له وایم، ته تاسو زه خو
تاسو              چې وکړئ ښه سره خلکو هغو د کوي، لعنت تاسو چې څوک ورکړئ

او                کوي چلند بد سره تاسو چې وکړئ دعا لپاره هغو د او کوي، کرکه څخه
. ځوروي  تاسو

. 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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45  : چې               ځکه دی کې آسمان په چې شئ اوالد پالر خپل د تاسو چې لپاره دې د
ظالمانو               او صادقانو په او کوي راپورته باندې نیکونو او بدو په لمر خپل هغه

. اوري   باران باندې
نو               46 لري، مینه سره تاسو چې څوک وکړئ مینه سره هغو د تاسو که چې ځکه

دي؟            نه ورته هم خلک عام آیا دی؟ اجر څه ته تاسو
څه              47 پرتله په نورو د تاسو کوئ، سالم ته وروڼو خپلو یوازې تاسو که او

دي؟       نه داسې هم عاملین آیا کوئ؟
کامل              48 دی کې آسمان په چې پالر ستاسو چې څنګه لکه اوسئ، کامل تاسو نو

دی.

( - 36: 7لوقا .4 50یو )

36   . د...             هغه بيا وخوري سره هغه له هغه چې وغوښتل څخه هغه له فریسی یو
. کېناست        غوښه په او ورننوت ته کور فريسي

شوه              37 پوهه هغه چې کله وه، ګناهکاره چې ښځه یوه کې ښار په ګورئ، او
کڅوړه               یوه عطرو د دی، ناست غوښه په کې کور په فریسي د عیسی چې

راوړه.
اوښکو                38 په يې پښې هغه د شو، ژړا په ودرېد پښو خپلو په شاته هغه د او

کړې                ښکل يې پښې هغه د کړې، پاکې يې ويښتانو په سر د هغې د وينځلې،
. کړې      مسح يې عطر په او

خپل                39 په نو وليدل، دا وه، ورکړې بلنه يې ته هغه چې فريسي هغه چې کله نو
             : دا    چې واى شوى به پوه نو واى، نبي هغه که سړی، دا وويل يې کې ځان

. ده          ګناهکاره هغه چې ځکه ده، ښځه څنګه او څوک
40   . وویل،           هغه او وايم څۀ يو ته تا َزۀ شمعون، چه ورکړو جواب عيس ٰى

. ووایه  ماسټر،
41      : او         پینسه سوه پنځه یې یو وو ورکوونکي پور دوه چې و ورکوونکی پور یو

. پنځوس   یې بل

. 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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په             42 هغه درلودل، نه هیڅ لپاره ورکولو پیسو د دوی چې کله سره او صداقت
             . سره    هغه له یو کوم به کې دوی په چې ووایه ماته نو کړل معاف دواړه دوی

ولري؟   مینه ډیره
43        : ډیر      هغه چې څوک هغه کوم فکر زه ویل ویې او ورکړ ځواب شمعون

.     :    . وکړ  قضاوت سمه تا وویل ورته هغه دی بخښلی
44       : ته          کور ستا زه وینئ؟ ښځه دا وویل یې ته شمعون او شو مخ ته ښځې هغه

اوښکو              په پښې زما هغې مګر ورنکړې، اوبه لپاره پښو د ماته تا ننوتم،
. کړې         پاکې یې ویښتو په سر د او وینځلې

راغلى                45 دننه زه چې وخته هغه له ښځې دې خو راکړى، دى نه ښکلى ته ما تا
. ده          کړې ډډه يې څخه ښکلولو پښو د زما يم،

46. کړې                 مسح عطر په پښې زما ښځې دې خو کړ، نه مسح تېلو په سر زما تا
47  . چې             ځکه شول وبخښل دي، ډېر چې ګناهونه، هغې د وایم، تاته زه ځکه نو

.           : لري    مینه لږ هغه کیږي، بخښل لږ چې څوک مګر درلوده مینه ډیره هغې
48.     : شول     وبخښل ګناهونه ستا وویل یې ته هغې او
کښې              49 خپلو په هغوئ ُوو ناست کښے ډوډئ په سره هغۀ َد چه هغوئ َاؤ

کوى؟         معاف هم ُګناُهونه چې دے څوک دا ووئيل،
50     .     : شه    الړ کې سوله په وژغوره تا ايمان ستا وويل ته ښځې هغه

39-35: 8روميانو .5

یا              35 مصیبت، یا مصیبت، آیا کړي؟ جال څخه مینې د مسیح د موږ به څوک
توره؟         یا خطر، یا بربنډتوب، یا قحط، یا تعذیب،

36. کيُږو               وژل خاطر په ستا ورځ ټوله ُمونږ چه دى شوى ليکلے چه څنګه لکه
. کوو          حساب توګه په پسونو د لپاره ذبحې د موږ

یو                 37 ډیر څخه کونکو فتح له الرې له هغه د موږ کې شیانو ټولو دې په ، بلکه
. لري     مینه سره زموږ 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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نه              38 سلطنتونه، نه فرښتې، نه ژوند، نه مرګ، نه چې یم باوري زه چې ځکه
. شیان        راتلونکي نه او شیان موجود نه قدرتونه،

د                39 موږ چې ولري توان دې د به مخلوق بل کوم نه او ژوروالی، نه لوړوالی، نه
. دی               کې رب زموږ عیسی مسیح په چې کوم کړي، جال څخه مینې د خدای

3-1: 3یوحنا  6.1
وبلل               1 زامن خدای د باید موږ چې راکړې مینه ډول څه ته موږ پالر ، وګوره

. پیژني:              نه هغه چې ځکه ، پیژني نه موږ نړۍ امله همدې له شو
2: یو                    څه به موږ چې څرګنده ده نه ال دا او ، یو زامن خدای د موږ اوس ، ګرانه

 . ځکه                یو څیر په هغه د به موږ ، شي راڅرګند هغه کله چې پوهیږو موږ مګر
. دی          هغه چې څنګه لکه وګورو هغه به موږ چې

پاک                3 هغه چې څنګه لکه پاکوي ځان لري امید دا کې هغه په چې څوک هر او
دی.

روغت  نسیسا ایاو
1.243 :4-13

تیلو                  تودو له یې خلک چې کوم ، کړی ضرر بې یې وایپر زهرجن چې ، مینه الهی
په                   ناروغ شي کولی ، ژغورلي څخه ژامو له زمري د ، څخه کوټې له اور د ، څخه

    . الریونونه             عیسی د دې کړي ترالسه بریا مرګ او ګناه په او ورکړي شفا کې عمر هر
    ... "   . عیسی         مسیح په چې ذهن ورته مګر کړل تاج سره مینې او ځواک ساري بې د

             " رسوالنو   او پیغمبرانو د ترڅو شي یوځای سره لیک ساینس د تل باید و هم کې
. کړي      تکرار او تصدیق مظاهرو پخوانیو

2.112 :32-6

. 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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       . شتون      خدای یو یوازې چې څنګه لکه دی اصول مابعدالطبیعاتو الهی د خدای
د                 اصولو الهی دې د او لري؛ شتون اصول الهی یو یوازې لپاره ساینس ټولو د لري،

        . کچه       پراخه په ورځ نن لیک ساینس د ولري شتون مقررات ثابت باید لپاره ښودلو
   . د            برخه، حیاتي راځي کې درجو کوچنیو په یوازې یې روح مګر رسي، ته انسانیت

. ده       مینه روح، او زړه ساینس عیسوي
3.285 :23-31

اصول              ژغورونکي د مګر سره کولو تشریح توګه په ژغورونکي اصلي د خدای د
د                  نه ورکړو دوام ته نجات الرې له بخښنې د به موږ نه، توګه په مینې الهی یا

الره                ته موضوع ځای پر روح د لپاره درملنې د ناروغانو د او الرې، له اصالح
احساس.              لوړ الرې، له پوهې د ساینس عیسوي د انسانان چې څنګه لکه هواروو

کړې                 زده د څخه خدای اصول، الهی د بلکې نه، څخه مادې د به دوی رسیږي، ته
مسیح،               توګه په ځواک ژغورلو او ورکولو شفا د څنګه چې وي، کې لټه په

. کړي   ښکاره حقیقت

4.454 :17-23

هڅونه               ریښتینې کې دواړو په ښوونې او درملنې د مینه لپاره انسان او خدای د
کوي.         ډیزاین کوي، روښانه ورکوي، الهام مینه .  ده انګیزې   سمې کوي الرښوونه او

     . قربانګاه           په حقیقت د مینه ورکوي ازادي عمل او بیان د او ورکوي قوت ته فکر
              . په   ذهن فاني د ترڅو وکړئ انتظار سره صبر په لپاره مینې الهی د ده پادری کې

. کړي         رامینځته مفهوم بشپړ او ، وکړي حرکت اوبو
5.230 :1-10

حقیقت                د دا وي، رښتیا که لري؛ اړه پورې ابدیت د دا وي، رښتیا ناروغي که
             . حقیقت   د پرته، یا وکړئ، هڅه سره توکو مخدره د به تاسو ایا ده برخه یوه

دې                 د نو ، وي فریب ګناه او ناروغي که مګر یوسي؟ منځه له حالت یا کیفیت
ابدیت             او سپیڅلتیا ، روغتیا موږ به راویښیدل څخه فریب یا خوب وژونکي

             . ښکاره  پرمختللی حقیقت د دی، راتګ مسیح د لپاره تل د بیداری دا راوړي ته
      . د          چې دی نجات هغه دا روغوي ناروغان او وړي منځه له خطا چې کوم کول،

ښودل              لخوا عیسی د چې څنګه لکه مینه، اصول، الهی راځي، الرې له خدای
شوي.

. 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 8 د    درس انجیل جوال   د ، 2022، 31 ییکشنبه
مينه –  موضوع

6.366 :12-19

کې               مینه په انسان د لري نه خواخوږي سره ملګري خپل د چې طبيب هغه
   " : د           چې څوک هغه لرو ضمانت رسولي لپاره پوښتنې دې د موږ او لري، نیمګړتیا

کولی                مینه سره خدای د څنګه هغه وي، لیدلي چې لري نه مینه سره ورور خپل
          " الهي       په ډاکټر ، درلودل نه مینې معنوي دې د لیدلی؟ وي نه یې هغه چې شي

ځواک              معالجې د یوازې چې نلري پیژندنه مینې المحدود د او نلري باور ذهن
ورکوي.

7.248 :26-29

یا                وګورو، یې توګه دوامداره په او کړو جوړ ماډلونه کامل کې فکر په باید موږ
. کړو            نه کې ژوند عالي او لوی په دوی هیڅکله به موږ

8.326 :3-11

کې                 الره په ټاکلو د خدای د باید دا حقیقت، وکړو، پیروي مسیح د غواړو موږ که
کوم.   "             یې زه چې کارونه هغه لري، باور ما په چې څوک هغه وویل، عیسی وي

            ". لپاره    ناروغ هر د او وي رسېدلی ته سرچینې چې څوک هغه وکړي هم به هغه
سړک                بل د ته غونډۍ ساینس د چې کړي ونه هڅه باید وي، موندلی درمل الهی

           . انسان   مګر کوي، ښوونه مینه خدای د ته انسان طبیعت ټول شي پورته څخه
شیانو               روحاني په مینه ټول خپل او وکړي مینه ډیره سره خدای د کولی نشي

معنوي                 د باور هغه په یا لري مینه سره مادي د چې کې حال پداسې وټاکي، باندې
. پرتله  په

9.304 :3-15

چې               ده، والړه بنسټ پر احساس مادي د چې ده، عقیده ناسمه او ناپوهي دا
  " :       . نه     مرګ، نه وویل پاول سره، پوهیدلو دې په پټوي نیکمرغي او ښکال معنوي

بل ...               کوم نه او ژوره، نه لوړوالی، نه شیان، راتلونکی نه شیان، موجود نه ژوند،
:       ". ده          عقیده ساینس عیسوي د دا کړي جال څخه مینې له خدای د موږ به مخلوق

  . چې              دا شي محروم څخه څیز یا څرګند خپل د کولی نشي مینه الهی چې دا
   . ښه             چې دا دی نه مالک خوښۍ د غم چې ځکه بدلیدی، نشي غم په خوښي

           . د      ژوند او کوالی پيدا شي نه ذهن هيڅکله خبره دا کوالی پيدا شي نه بد هيڅکله
 -          -   . بې   اصول بشپړ هغه د کیږي، اداره لخوا خدای د سړی کامل ګرځي سبب مرګ

. دی    ابدي او ګناه

. 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 9 د    درس انجیل جوال   د ، 2022، 31 ییکشنبه
مينه –  موضوع

10.410 :14-21

   . ښکاري          ستونزمن څومره کوي پیاوړي موږ ازموینه هره باور د زموږ خدای په
او                وي قوي باور زموږ باید هومره ، شي برالسی لخوا روح د حالت مادي چې
       " :    . کامل    مګر نشته، ویره هیڅ کې مینه په وايي جان رسول وي پاکه مینه زموږ

          ... . نه     کامل کې مینه په لري ویره چې څوک هغه وړي مینځه له ویره مینه
. دی."            اعالن بخښونکی الهام او مشخص یو ساینس عیسوی د دلته کیږي

11.286 :9-15

  " ژوند،  "         مسیح، واسطه، په زما مګر راځي نه ته پالر هیڅوک وویل، ماسټر
     ". اصلي      "   دې د المل فزیکي یم الره زه وايي، مسیح چې ځکه مینه؛ حقیقت،

 . هغه             و شوی پریښودل پورې وروستي تر څخه لومړي له لخوا عیسی ، سړي
ریښتیا              چې کوي اداره او کوي رامینځته څه هغه مینه، اصول، الهی چې پوهیده

دي.
12.265 :3-15

مینې              او حقیقت د هغه د چې ځکه پوهیږي تناسب په وجود روحاني انسان
            . اهداف  او مینه دوی د راولي، ځانته پام خدای د باید انسانان پراخیږي خزانې

د   -            او شي، نږدې ته تشریحاتو پراخو وجود د باید دوی وکړي، وده روحاني
مړینه       -        او ګناه چې لپاره دې د کړي، ترالسه احساس مناسب څه یو المحدود

. شي  پریښودل

د              کې صورت هیڅ په پریښودل، مادې د لپاره روح د احساس، ساینسي دا
ته                انسان مګر کوي، نه وړاندیز ورکولو السه له هویت د هغه د او جذب انسان

. نور               او لوړ یو مینه، پراخه ډیره ساحه، پراخه عمل او فکر د انفرادیت، پراخ
. سوله  تلپاتې

13.248 :29-32

د           -  مینه تقدس، روغتیا، عدالت، رحم، نیکمرغي، غرضي، بې چې راکړئ اجازه
کم  -              به مرګ او ناروغۍ ګناه، او شي، واکمن کې مینځ په زموږ سلطنت آسمان

. شي          ورک کې پای په دوی چې هغه تر شي

. 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 10 د    درس انجیل جوال   د ، 2022، 31 ییکشنبه
مينه –  موضوع

14.225 :21-22

. دی   خالصونکی مینه

 

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

. 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 11 د    درس انجیل جوال   د ، 2022، 31 ییکشنبه
مينه –  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 ساینس کتاب، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي


