
مخ 1 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

اپر   ، .2021،  11 لییکشنبه

مر     ناهګ ایا — موضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

: متن  10،  9: 91زبور  طالیی

پناه    ېچ ړک ړجو تنڅښتا  ېچ کهځ’’ زما حت  ید یاځهغه لو  ی، ستا  یاځ ړد ،
د  یاځ ورپات    ېش څهي. یهم ته تاسو نژد         ېبه ته کور ستاسو به نه او شي کوم ېنه

“ . راشي  تکليف

: لوستل   ویلو 16-11: 91زبور ځواب

فر    ېچ کهځ11 خپلو به چ      توښهغه درکوي امر ته تا خپلو    ېته په ولوټتاسو
.ېک وونوښالر وساتي 

ک      یهغو12 السونو خپلو په تاسو پ      سيیون ېبه خپله نو نه که په   هښ، کاي د
وو  .شئیلور

الر      13 ته مرجع او زمرى او   وانځ ېچ هړوک وونهښته پ  امارښزمرى ېالند وښد
راونيو.

ا     ېچ کهځ14 را ماته مينه ورک         ېولړهغه نجات ته هغه به زه نو ، به.  مړده زه
لو  پ    ېچ کهځ،  مړک ړهغه نوم زما .ژنيیهغه

زن   15 ماته به ته       ګهغه هغه به زه او .    وابځووهي په  ورسره به زه ووايم
ک  .      ېتکليف ورک  نجات ته هغه به زه ورک      مړيم عزت به ته هغه .مړاو

. 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 اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

او 16 مطم      دږد هغه زه به سره خالصون       مړک نیعمر زما به هغه او .کارومښ،

درسخطبه   د

انجیل
، ) :(  26،  1: 1پیدایښت .1 ، ) :(  28،  27ته ۔( 1stته ) 31ته

1. کړه         پیدا ځمکه او جنت خدای کې پیل په
کې               26 شکل په زموږ سم سره شان خپل د انسان چې راځئ ، وویل خدای او

: کړو  جوړ
 

هغه                27 هغه عکسکې په خدای د ، کړ پیدا عکسکې خپل په انسان خدای نو
. کړي         پیدا دوی یې ښځینه او نر کړ؛ پیدا

28   :           ، اوسئ زرغون وفرمايل ورته پاک خدای او ورکړ برکت ته هغوی پاک خدای
: کړئ           يې قابو او ، کړئ ډکه ځمکه او کړئ ضرب

خورا                 31 دا چې ګوره او ، و کړی جوړ یې هغه چې ولیدل څه هغه هر خدای او
. وه  ښه

20: 68زبور .2

20    . مالِک          ُخدائ مالِک او دی خدای خالصون د دی خدای زموږ چې څوک هغه
. دي       مسلې هغه نه مرګ د ُخدائ

11-1: 8یوحنا .3

1. الړ      ته غره زیتون د عیسی

. 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 اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

 
2 . هغه              راغلل ورته خلک ټول او راغی ته معبد بېرته هغه سهار په سهار د

. ورکړ        تعليم يې ته هغه او وو ناست
شوې             3 جوړه کښے زنا په چه راوستله ښځه يوه ته هغ فريسيانو َاؤ فريسيانو

کښېښودله.          کښې مينځ په هغه هغوئ چې کله او وه
 
4.         ! ” وه    شوې نیول کښی زناکاری په ښځه دا ُاستاذه ، ووئيل ورته هغوئ
 
5 . خو              شي سنګسار په دې شان دغه چې دے کړے ُحکم ته ُموسٰىُمونږ نو

وايئ؟   څه تاسو
6  . عیسی             مګر کړي تورن باید یې دوی چې آزمایه یې دا چې وویل دوی دا

هغه                 چې څنګه لکه ، ولیکه ځمکه په یې سره ګوتې خپلې د او ، شو ښکته
. اوریدلي   ندي یې

او                7 کړ پورته یې ځان نو ، ورکړ دوام ته پوښتنو هغه د هغوی چې کله نو
             : هغې   دې لومړی ، وي ګناه بې کې مینځ په ستاسو چې څوک وویل یې ورته

. راوباسي   کاي ته
8. ولیکه         يې ځمکه په او راغی ښکته هغه بيا
په                  9 يو ، وه شوے ورکړے سزا کښے ضمير خپل په َاؤ واورى دا چه څوک هر َاؤ

     : َاؤ          شو پاتے صرف عيٰسى پورې آخره تر َاؤ شروع مشرے په َاؤ راووتل يو
. وه        والړه کښے مينځ په چه ښځه هغه

ته                 10 هغې نو لیدل ونه هیڅ بل پرته ښځې له او کړ پورته ځان عیسی چې کله
          !   : نه  مالمت تاسره څوک هیڅ ایا دي؟ چېرې تورونه دا ښځینه ای وویل یې

دی؟
11    .     ” :     ! او    شه الړ یم مالمت ستا زه نه وویل ته هغې عیسی مالِکه ، ووئيل هغ

. کوه    مه ګناه نور
23،  14-12: 6رومیوں .4

یې              12 تاسو چې ، شي واکمن کې بدن وژونکي په ستاسو چې پرېږدئ مه ګناه
. وکړئ       اطاعت کې خواخوږو په هغه 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 4 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

مه               13 توګه په وسیلې کولو الرې بې د لپاره کولو ګناه د ته غړو خپلو تاسو
څخه               مړو د چې څنګه لکه ، وسپارئ ته خدای ځان خپل مګر ، ورکوئ

. توګه             په وسیلې صداقت د لپاره خدای د غړي ستاسو او دي ژوندي
14         :       ، یاست نه الندې قانون د تاسو چې ځکه ونلري واک باندې تاسو په به ګناه

. الندې    فضل د مګر
23           . الرې     له مسیح عیسی مالک د زموږ ډالۍ خدای د مګر دی مرګ اجوره ګناه د

. دی   ژوند ابدي
7،  6،  3-1: 9یوحنا .5

ړوند                 1 څخه زیږون د هغه د چې ولید سړی یو هغه ، تیریده عیسی چې کله او
و.

2       ”: ده؟      کړې ګناه دا چا ، ُاستاذ وپوښتل ترې ُمريدانو هغ َد َاؤ
3 . پالر                او مور یې نه او ده کړې ګناه سړی دا نه ، ورکړ ځواب عیسی
خټې                  6 ُتورو د او شو توکى باندې ځمکه په هغه نو ، وکړه خبره دا هغ چې کله

. کړې             ګډې سره خاورو له يې سترګې سړي ړوند د او کړې جوړې
7 .        ” مينځه    حوضکښې په سليم د ، ځه ، ووئيل ته ،)      هغ دی سره ژباړلو د دا

.            ). شو   لیدلی او ، مینځل ، الړ امله همدې له هغه دی شوی لیږل

18،  17،  2: 5متیو .6

2. ورکړو         ئے تعليم َاؤ کړه خالصه خوله خپله هغ
17 : زه               یم راغلی لپاره وړلو مینځه له پیغمبرانو یا قانون د زه چې کوئ مه فکر

. یم            راغلی لپاره بشپړولو د مګر ، نه لپاره تللو منځه له
یوه                18 ، تیریږي ځمکه او آسمان چې دې تر ، وایم ته تاسو زه کې حقیقت په

چې                 پورې ترڅو ، نشي تیر توګه سمه په څخه قانون د به لقب یوه یا قطعه
. نشي   بشپړ ټول

. 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 5 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

33: 4اعمال .7

شاهد              33 کیدو راژوندي بیا د عیسی مالک د ته رسوالنو سره قدرت لوی په او
 . ؤ:        فضل لوی باندې ټولو په او ورکړ

16-14،  12: 5اعمال .8

12. وې              موجود حيرانتيا او معجزې ډيره کښے خلقو په السکښے په رسوالنو د
. وو)            سره یووالي د کې پورچ په سلیمان د ټول دا او

14). دواړه             ښځینه او نارینه ، شول ډیر کې څښتن په ډیر مومنان او
او             15 بسترونو په او راولي کې سړکونو په ناروغان دوی چې خاطر دې په

تر               څخه ځینو د به سیوري پیتر د لږترلږه چې دي ایښي یې کې تختونو
. راشي   الندې سیوري

راوړل             16 بیماران خلق چه راووتل خلق نه ښاُرونو د څیرمه بیُتالُمقدسته َاؤ
. شو               روغ یو هر َاؤ وو اخته کښے روح ناپاک په چه څوک هغه َاؤ

12-7: 20اعمال .9

7               ، شول راغونډ لپاره ماتولو ډوډۍ د ُمريدان چې کله ، ورځ لومړۍ په اونۍ د
     . پورې            شپې نیمې تر او شي الړ ته سبا چې ، وکړ تبليغ ته پولوسهغوئ نو

. ورکړ      دوام ته وینا خپله یې
شوي              8 راټول سره دوی چې چیرې ، وې راګانې ډیری کې خونه پورتني په او

و.
9. وو               کښے خوب ژور په هغه چه يوتيوکسوو ځوان يو کښے کړکۍ په هلته

له                 َاؤ ، شو ډوب کښې خوب په هغه نو کوله تبليغ اوږد پولس چه کله َاؤ
. وو         شوے مړ َاؤ شو ښکته نه لوټى دريم

. 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 6 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

10” مه               ، ووئيل ئے ورته َاؤ شو راښکته باندے هغ په َاؤ الړو پولوسښکته نو
دے!        کښې هغه په ژوند هغ د ګډوئ

يې              11 خبرې اوږده او وخوړله ، وخوړله يې ډوډۍ ، راووتلو بيا هغه چې کله
. پورې        رارسېدو تر ورځې د حتی ، وکړې

12. شو            نه راحت څه یو او ، راوست ژوندی ځوان دوی او
8: 26اعمال .10

باید                 8 خدای چې ، شي فکر توګه په شی وړ منلو نه د سره تاسو باید دا ولې
کړي؟   راپورته مړی

37: 1لوقا .11

37. ندي         ناممکن شی هیڅ لپاره خدای د چې ځکه

روغت  نسیسا ایاو

1.521 :5-6

. دي              ښه ټول او ، دی کار خدای د جوړیږي چې څه هغه ټول
2.519 :3-6

ځان                محدود ال د هغه د پیدایښت معنوي چې ځکه ، شي کیدی څنګه نور هغه
وه؟         ، وده ، وده حکمت تلپاتې او ساتنې

. 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 7 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

3.525 :20-29

          .         ، وي معنی بې یا وي ارزښته بې چې هرڅه کړی جوړ خدای ، دي وړ یا ښه هرڅه
    . ساینس             پیدایشپه د لري معقولیت غیر امله همدې له ، کړی جوړ دی نه یې هغه

دا              "     چې ګورئ ، او ، لیدلي وو کړي جوړ هغه چې څه هغه هغه چې لوستل موږ کې
            ". ته   تاریخ غلطۍ د موږ چیرې که اعالنوي؛ ډول حواسبل جسماني و ښه ډیر

مادي                  د انجیل کتاب مرګ او ګناه د نو ، وکړو پام ته ثبت حقایقو د دقیقا ورته
        . حقیقت       له باید مرګ او ناروغي ، ګناه کوي مالتړ رسیدو ته پای غلط حواسو

وګ     خبره بې .asڅخه دي       ښه دوی چې ځکه شي ل

4.472 :9-12

او                کیږي پیدا کې خدای په نه توګه شعوري غیر په مړینه او ګناه ، ناروغي
       . توګه         سمه په ، قانون هغه د لري اړه پورې حکومت په هغه د هم نه

.        . کړل      وړاندې ثبوتونه بیانونو دې د عیسی وړي مینځه له دوی ، پوهیدل
5.11 :9-21

په               عیسي د چې څنګه لکه ، لري پایله اوس شفاهي فزیکي علومو عیسوي د
خپل                 ناروغي او ګناه چې لدې مخکې ، څخه عمل له اصول الهی د ، کې وخت

ورکوي                السه له حتمي او طبیعي او ورکړي السه له کې شعور په انسان د واقعیت
        . . غښتلي          دا ، چې څنګه لکه ، اوس ورکوي ځای اصالح د ته ګناه او را تیاره لکه
 "        . سره        زموږ یا ، ده نښه ایمانویل د دا دي طبیعي بلکه ، ندي طبیعي غیر اثار

                 "، تکراروي ځان او لري شتون کې شعور په انسان د تل چې اثر الهی یو ، خدای
. راځي          اوس ، وه شوې ژمنه مخکې� اوسچې لکه

      ] [ ، کول تبلیغ خالصون د ته احساس اسیرانو
رپېدل      سترګو د ته ړانده او

ورکړل             آزادي چې شي ورکړل ګوزار ته چا هغه چې لپاره دې د
شي.

6.206 :26-31

الیقۍ                   د او ، وړي مینځه له دوی هغه ، لیږلو مړینې او ناروغۍ د ځای په خدای د
  .             . ذهن  دا دي شامل پکې ټول او کړل جوړ ټول الیتناسذهن او ټولواک راوړي را

. 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 8 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

      .          ، کولو ګناه انسان د خدای کوي اصالح دوی یې تعقیب په او کوي نه غلطي
. کوي         نه المل کیدو مړ یا ، کیدو ناروغ

7.302 :8-13  ،19-24

چې                 کله ، وي واقعیا چې ورکړي السه له څه یو باید انسان چې ده ناممکن دا
              . د       چې دا او ، دی کې څه هر په ذهن چې مفکوره دا وي هغه د تل او ټول خدای

                ، ده واقعیا مړینه مړي د او ناروغي ، ګناه ، زیږیدنه ، دردونه او خوندونه خوښې
.            . شي    ورک به هرکله چې دی څه هغه باور دا او ده عقیده فقیري یو

ځکه                 ، دی کامل پالر هم څه که ، ښیې کامل بشپړ ته انسان ساینس بشپړتیا د
او                   ، دی اصل الهی مخلوقاتو ټولو د ، خدای د یا ، دی روح سړی روحاني د چې

د                 روح د ، کیږي اداره لخوا روح د پرځای عقل د سړی ریښتینی دا چې ځکه
. لخوا             قانون نوم په تش د مادې د نه ، واسطه په قانون

8.207 :10-14

قانونونه                 نامه په تش مادیت د هم نه او دی؛ نه وسه بې ښه ندی غوره شیطانت
           . یا         ، پالر بشپړ د موږ ، پرته درس دې د ندي ثانوي قانون روح د او ، دي لومړني

. ورکوو        السه له لید اصل الهی انسان د

9.147 :32-6

 . کله            ندي ستونزمن لپاره درملنې یا خطرناک څیر په ناروغۍ د هیڅکله عیسی
ته                  دوی نو ، کوي نه معالجه دوی چې راوړه قضیه ته هغه کونکو زده هغه د چې

          "!    " : اړین  لپاره درملنې د چې ده معنی دې په دا نسل عقله بې ای وویل یې
            . نه     قانون مادي د ، کړی دی نه وړاندیز درملو هیڅ هغه و کې ذهن په ځواک

. کړې             یې نافرماني مستقیم دوی د مګر ، کړې یې غوښتنه کولو اطاعت
10.  476 :32-4

شوی              راڅرګند ته هغه چې څوک ، ولید سړی کامل ساینسکې په عیسی
     . نجات         کې سړی کامل پدې ښکاري ته انسان انسان کولو ګناه د چې چیرې

ته                ناروغ لید سم دا انسان د او ، ویني والی ورته خپل خدای د ورکوونکی
. کوي  درملنه

. 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 اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

11.  26 :14-18  ،28-30

 . د                ورکړی واک مرګ او ناروغۍ ، ګناه په ته عیسی محبت او ژوند ، حقیقت خدائی
څه                خدای چې کړي ثابته دا ترڅو ، و ساینسڅرګندول وجود آسماني د دنده هغه

. کوي        څه لپاره انسان د او دی شی
    . واقعیت           ټولو د دا ښوولې وه نه عقیده یا عقیده ، نظریه هیڅ ماسټر زموږ

. کوي          عمل او تعلیم هغه چې کوم وو اصول خدائ
12.  231 :20-29

انسان                   په او کړی لوړ څخه دې له تاسو خدای چې ځکه ، ساتل لوړ نه ګناه د ځان
          . انسان      د سره قدرت خدای د کول ویره ګناه له دی حکمت ریښتینی ، کوي اداره

حکومت                په هغه د ترڅو ، دي پوهیدل غلط علومو الهی او محبت د کې اړیکې
     . مرګ           او ناروغۍ له ځان وکړي باور پاملرنې پوری زړه په هغه د او وکړي شک

  . دوی                د دی سم سره علوم الهی د او ، دی حکمت ډول مساوي په ساتل لوړ څخه
چې                 شئ پوه او ونیسئ خدای ډول بشپړ په تاسو چې کله ، دي ناممکن کول ویره

. ده        نه برخه مخلوق د هغه د دا
13.  494 :30-3

    . هغه          د باید دا وکړه درملنه یې ته ناروغانو او راویښول شیطانان مالک زموږ
شر                  ټول او ویره څخه نورو او ځان له دوی چې ، شي وویل هم اړه په پیروانو

          .      ، کړي روغ الرې له انسان د ناروغ به خدای کوي درملنه ته ناروغانو او راوباسي
       . لکه        کوي ګوښه غلطۍ اوسد حقیقت کیږي اداره لخوا خدای د انسان چې هرکله

. وه       کړی وړاندې پیړۍ دا چې څنګه
14.  495 :6-16

مینځه                له ناروغي کولی نشئ تاسو ، نظر ریښتیا د یا وي ریښتیا ناروغي چیرې که
         . لکه        کړئ بندی درجه غلطۍ او ناروغۍ د بیا وي ناشونی کوښښ به دا او ، ویسي

چې               "  چا ، وویل اړه په ناروغانو د هغه چې کله ، وکړ ماسټر زموږ چې څنګه
             " وموند   ضد خپلواکه یو لپاره غلطۍ د کې ورکولو باور ژوند د او دی کړی شیطان

   . لکه             ته دروازو خالصوي زندان چې ځواک یو ، کوي عمل باندې باور انسان د چې
. ازادوي            نیول اسیر پلوه اخالقي او فزیکي له او ، دي پابند

. 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 اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

د                 ډول کلک په نو ، کوي راښکاره ته تاسو فحشا ګناه یا ناروغۍ د چې کله
          . مه       اجازه ته شی هیڅ بل پرته پرتله هغه د ودرېږئ ته نظر هغه د او خدای

. شي        پاتې کې فکر په ستاسو چې ورکوئ
15.  391 :7-9

             ، پرځای سپارلو آرامه او ړانده د ته مرحلو پرمختللي یا اختصاص ناروغۍ د
. کړئ        راپورته بغاوت کې مقابل په هغوی د

16.  390 :20-26

      . وغورځئ           سره باور تلپاتې په دا کوئ مه وده کې فکر په ادعا ناروغۍ یا ګناه د
ناروغۍ              د نور خدای چې پوهیږئ تاسو چې ځکه ، دی غیرقانوني دا چې

          . یا        ګناه د چې نلرئ قانون هیڅ هغه د تاسو دی څخه ګناه هغه د دی نه لیکونکی
وکړئ                انکار اړتیا دې د چې لرئ واک الهی تاسو مګر ، وکړئ مالتړ اړتیا ناروغۍ

. وکړئ     درملنه ناروغ د او
17.  393 :8-15

 . د                 کړي فتح مرګ او ګناه ، ناروغۍ شي کولی او ، دی مالک حسونو جسمي د دماغ
         . او       احساس هغې د او ، ونیسئ بدن خپل کړئ تمرین واک شوي ورکړل لخوا خدای

            . وړاندې   په ټولو د ترڅو شئ راپورته کې پیاوړتیا په روح د کړئ اداره عمل
          . نشي     شی هیڅ او ، ورکړې وړتیا ته انسان خدای ندي ښه چې وکړئ مقاومت
ډول                الهی په یې ته انسان چې ورکړي السه له ځواک او وړتیا هغه چې کولی

. دی   شوی ورکړل

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 اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

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



مخ 12 درسد    انجیل اپر   د ، .2021،  11 لییکشنبه
ا –  مر     ناهګ ایموضوع د او ناروغي دي؟ الیر ګ،

. 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


