
مخ 1 درسد    انجیل اپر   د ، .2021، 25 لییکشنبه
مر –   د احتمال ګموضوع

اپر   ، .2021، 25 لییکشنبه

مر  — موضوع احتمال ګد

: متن  14: 5  سانیافس طالیی

چ  یښو" م     دهیو ېشه له او ، مس    یښراو خهڅ ړیشه او ، را   حیشه تاته به
."يړدرک

: لوستل   ویلو 54-50: 15 انیکورنت 1ځواب

50 .        ! کوي   میراث میراث د فساد فساد نه ،و وُرو َائے
51           . ټول        موږ مګر ، کړو ونه خوب ټول به موږ ښکارم راز يو ته تاسو زه ، وګوره

. شو   بدل به
52   : چې              ځکه کې ټرمپ وروستي په ، رپیدو په سترګو د ، کې شیبه یوه په

. شو                 بدل به موږ او ، شي برخې بې به مړی او ، وکړي غږ به صور
په                53 باید وژونکی دا او ، واغوندي اختیاري بې باید شي فاسد چې لپاره دې د

. واچوي   کې ابیاتو
54                ، کړی ابیامیت به مرګ دا او کړي اختراع ناخوالې او فاسد دغه چې کله نو

    : کې             بریا په مرګ دي یې لیکلي چې شي ورسول ته ځای هغه به خبره دا نو
. شو  غرق

. 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، 25 لییکشنبه
مر –   د احتمال ګموضوع

خطبه   درس د

انجیل
(  1: 17زبور .1  ( ، څښتنه 15ای

نه                 1 شونډو شونډو د چې ونيسه غوږ ته دعا زما او شه غوږ ته ژړا زما ربه اے
وځي.

15. وګورم            سره صداقت په مخ ستا به زه ، خاطر په زما

20: 68 زبور.2

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

(  4: 13هوسیا .3 ( ، :14،  9زه (2 ته )

بل                 4 پرته نه زما به ته او ، يم وطن ِمصر د پاک ُخدائ ستاسو ُخدائ مالِک ز
. نشته           څوک بل بغېر نه زما چې ځکه پېژنې نه خدای

9 .       ! ده  مرسته ستاسو سره زما مګر اسراييل اې
14       . څخه          مرګ له هغوی به زه خالصکړم څخه قدرت له قبر د هغوی به زه

.              !   : شم  تباه ستا به زه ، قبر اې شم عذابونه ستا به زه مرګ ای خالصکړم
:1: 4لوقا .4 (1 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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1             ، شو راستون بیرته څخه اردن د ډک نه القدس روح د عیسی او
:42-40 :8لوقا .5 ته ) :(56-49،(  1 ته )

چه               40 ځکه ، ومنله سره خوشحالۍ په ورته خلق نو راغے عيسٰىبيرته چه کله
. وو      منتظر ته هغه ټول هغوئ

مشر               41 خانے عبادت د هغه َاؤ راغلو نوم په جيروس د هلته سړي يو وخت هغه
خپل.                هغه چه وکړه ئے غوښتنه َاؤ شو ښکته کښے پښو عيسٰىپه د هغه وو

. راسي   ته کور
 

مړه              42 هغه او و کلن دولس شاوخوا ، درلوده لور یوه یوازې هغه چې ځکه
شوه.

يې                 49 ورته او راغی مشر يو کور د خانې عبادت د نو ، کولې خبرې هغه چې کله
   . کوه:      مه ستونزه ده شوې مړه لور ستا وويل

 
50: مه               ویریږئ ، ورکړ ځواب ورته هغه نو ، واورید دا عیسی چې کله مګر

. شي         روغ به هغه او ، وکړئ باور یوازې
 

چه                51 ورنکړ اجازه ننوتلو د ته هيچا هغ نو ، ورننوتو ته کور هغه چه کله َاؤ
. مور            وينځې د او پالر د ، جان ، جيمز ، پطرس

52     !  ” : خو          ، نده مړه هغه ژاړه مه ورکړ ځواب هغه خو ، يې ژړل او ژړل ټولو
. کوي  خوب

53. وه           شوې مړه هغه چې پوهیږي چې خندل هغه هغه او
54: ويل                 ويې او ، ورواړولو السيې هغې د او ، بوتلل ته بهر ټول هغه هغ

! وانده”
چې                55 وکړ حکم ورته هغ او ، راغله سمدستى هغه نو ، راغلو بيرته ُروح هغ

. ورکړئ    غوښه ته هغې
56 : شول        حیران پالر او مور هغې 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 ساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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21،  20: 17لوقا .6

بادشاهت             20 خدای د چې کله ، شو وغوښتل څخه فریسیانو د هغه چې کله
.        : راځي         نه لیدو د پاچاهي خدای د ویل ویې او ورکړ ځواب دوی نو ، راشي

21      !    ! خدای        د ، ګورئ چې ځکه شته ، یا ګوره دي دلته چې ووايي به نه او
. ده      کې دننه په ستاسو پاچاهي

23،  22،  18-16: 6رومیوں .7

لپاره            16 فرمانبردارۍ د ته بندګانو ځانونه تاسو چې چا هغه په پوهیږئ نه
     . ته           مرګ ګناه د آيا کوئ اطاعت یې تاسو چې اوسئ بندګان هغه د ، رسوئ

کول؟      اطاعت صداقت د که
څخه                17 زړه د تاسو مګر ، وئ بندګان ګناه د تاسو چې دی شکر خدای د مګر

. وه             شوې درکول ته تاسو چې به عقیدې هغه د چې کوئ اطاعت
18. اوسئ             غالمان صداقت د تاسو ، خالصشوئ ګناه له تاسو اوسچې
22              ، اوسئ بندګان خدای د او یاست خالصشوی څخه ګناه له تاسو اوس مګر

. لپاره             ژوند پاتې تل د او ، پاکوالي د ته پاکوالي خپل تاسو
23           . الرې     له مسیح عیسی مالک د زموږ ډالۍ خدای د مګر دی مرګ اجوره ګناه د

. دی   ژوند ابدي

(  1ته ) 6-3: 1پیټر  8.1  ، ،7-9  ،13-16

پراخې               3 د هغه د چې ، پالر او پالر مسیح عیسی مالک د زموږ دې برکت
د               مسیح عیسی د زیږیدلی لپاره عیسی ژوندي د بیا ته موږ مخې له رحمت

. سره       کیدلو ژوندي را بیا څخه مړی

. 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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په              4 تیریږي مه هغه او وي خطره بې او ختمیدونکی نه چې ته وراثت هغه
. دي      خوندي لپاره ستاسو کې جنت

ته             5 نجات ترڅو کیږي ساتل قدرت خدای د وسیله په ایمان د چې څوک
. شي         ښکاره کې وخت وروستي په ترڅو وي چمتو

ياست       6 خوشحاله ډېر تاسو چې کښې هغې په
چې              7 کیدل پاتې قیمته خورا څخه زرو له ، محاکمه عقیدې د ستاسو چې دا

مسیح                  عیسی د ممکن ، شوی تجربه سره اور د دا هم څه که ، تللي مینځه له
: ومومي         ویاړ او عزت ، ستاینه کې ظهور په

8         . ليدئ        ن اوسهغه تاسو چه کښے هغه په کوئ مينه ، ليدلي دې نه چې چا
خوشحاله                 ډکه نه جالل د او ډکه نه خوښئ د تاسو ، راوړئ ايمان هم بيا خو

يئ:
9 . نجات            روحونو د ستاسو حتی ، رسیدل ته پای باور د ستاسو

فضل                 13 هغه د او اوسئ ډاډه ځان په او ، ولرئ کمربند کمرونو د ځان خپل د نو
. کیږي              درکول کې نازلولو په مسیح عیسی د ته تاسو چې اوسئ تمه په

سره              14 هیلو پخوانیو د کې غفلت خپل په ، بچیانو کوئ اطاعت چې څنګه لکه
: ګرځئ    مه ځان سم

ډول                15 هر په نو ، مقدسدی هغه دی بللی ته تاسو چې څوک هغه چې څنګه
. اوسئ     مقدس به کې خبرو

16.      !   : مقدسیم     زه چې ځکه شئ پاک دي شوي ليکل چې ځکه

(10-4،  1: 5کورنتيان  9.2 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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ویجاړ              1 کور ځمکه خیمې دې د زموږ چیرې که پوهیږو موږ چې لپاره دې د
په                   ، شوی جوړ نه السونو په چې کور یو ، لرو ودانۍ خدای د موږ ، وي شوی

 . ابدی   کې اسمان
نیول                 4 الندې بوج د او کوو ژړا په ، یوو کې خېمه دې په چې موږ چې ځکه

ژوند:                 د مړینه چې ، پوښلې بلکې ، شو نه پوښاک موږ چې لپاره دې د کیږو
. وي    وتلې السه له

هم                 5 هغه ، دی خدای دی کړی کار لپاره ځان د یې ته موږ چې چا اوسهغه
. راکړ        روح روح د یې ته موږ چې

بدن                 6 په موږ چې کې حال داسې په ، چې پوهیږو ، یو ډاډه تل موږ ځکه نو
 : یو            غائب څخه څښتن د موږ ، یو کې کور په کې

مخې)               :(7 له لید د نه ، ګرځو پسې عقیده په موږ چې لپاره دې د
8                  ، واوسو حاضر غیر څخه بدن له چې پرځای دې د او ، وایم زه ، یو ډاډه موږ

. شو      حاضر سره څښتن د او
هغه                  9 د ممکن نو ، وي حاضر غیر یا وي حاضر هغه که ، کوو کار موږ ځکه نو

 . شو  ومنل
شو؛            10 حاضر ته څوکۍ قضاوت د مسیح د باید ټول موږ چې ځکه

روغت  نسیسا ایاو
1.470 :21-24

                 ، دی حکم کیدو پاتې کامل د اصل خدائ د او ، دے خالق انسان د پاک خدائ
     . وجود          د خدای د انسان کیږي پاتې کامل ، انسان ، انعکاس یا نظریه خدائ

. ده  څرګندونه

. 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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2.242 :9-14

چې                  لري شتون الر یوه یوازې ته مسیح کې علومو الهی په او ، همغږۍ ، جنت د
    -        . هیڅ     ژوند د ترڅو دي پوهیدل نه حقیقت بل د دا ښیې الره ورته ته موږ

او   -                 درد حسشوي د او ، انعکاسڅخه هغه د او خدای ، ښه د وي نه شعور
. ورکول      وده ته لوړ څخه خوښۍ

3.324 :4-18

       " . دي         پاک کې زړه په چې څوک هغه دی ثبوت پرمختګ د پاکوالی ځان او عقل د
". وویني         خدای به دوی چې ځکه ، دي برکتونه

نظر                ریښتینی خدای د موږ ، شي څرګند ابوریت او همغږي انسان د چې لدې غیر
حقیقت                  هغه که ، کوي اداره دا چې منعکسکړي څه هغه به بدن او کوو؛ نه ترالسه

      . سره             هغه اوسځان ځکه نو وي ماده یا روح ، باور یا وي پوهه ، غلطي یا وي
   .       . او      سیده الره اوسئ محتاط او محتاط ، هوښیار اوسئ کې امن په او وپیژنئ
  . د               دا دی ژوند یوازینی خدای چې کیږي المل پوهیدو دې د چې کوم ، ده تنګه

او                  ، ناروغي ، ګناه کې آخرت یا دلته باید موږ چې چیرې ، ده جګړه سره غوښې
رسیدلی   -               ته ژوند کې خدای په یا ، روح د موږ چې دمخه خامخا کړو فتح مرګ

شو.
31-28،.(  1ته ) 23-25،  12-18: 4.291

ناڅرګند               پرته دوی د او ، کوي تکیه باندې آزموینې او پرمختګ په نجات نړیواله
ټولې.                  ذهن د پکې چې دی حالت الهی یو ذهن د مګر ، دی نه ځای جنت دی

هیڅ                ځان خپل د انسان او نشته ګناه چې ځکه ، دي ابدي او همغږې څرګندونې
   "  .  " انجیل     "      چې څنګه لکه ، دی کې ملکیت په ذهن د رب د مګر ، نلري صداقت

وایی.
هغه                  تر ، وي وروسته مرګ د به هغه نو ، ګي وژونکی انسان مرګ چې څنګه لکه

. وکړي          اغیزه باندې بدلون اړین به وده او ازموینه چې
حکمت              د چې ځکه ، دی نه تمه په انسانانو د قضاوت وروستۍ هیڅ

د              چې قضاوت هغه حتی ، راځي توګه دوامداره په او ورځ هره قضاوت
. کیږي            ګوښه څخه خطا مادي ټولو له انسان انسان واسطه په هغه

. 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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5.46 :20-24

بریښي            داسې چې څه هغه له وروسته حالت فزیکي بدلیدونکي عیسي د
شوی               ښودل لوړ څخه شرایطو مادي ټولو د واسطه په هغه د چې مرګ لکه

په                یې هاخوا څخه قبر له او ، کړ تشریح عظمت خپله لوړتیا دې او و؛
. کړ         ګوته په حالت پرمختللي او پروبینري ډول ښکاره

6.290 :16-11

نو                  ، یوسي مینځه له باور مرګ او ناروغۍ ، ګناه په تغیر نوم په مرګ د که
دا                  مګر شي؛ پاتې لپاره تل د او ، شي ترالسه کې شیبه په تحلیل د به خوښۍ
      .         . به  دي ګناه بې چې دوی کیږي ترالسه الرې له کمال د یوازې کمال نده داسې

ټول               ، حقیقت ، ساینسمسیح الهی په چې پورې ترڅو ، وي ګناهګار الهم
. کړي     لرې ګناه او ناپوهۍ

                  ، رسیږي نه ته پای شیبه پدې لري کې وخت په مرګ د موږ چې خطا او ګناه هغه
        . باید        انسان ، لپاره کیدو روحاني بشپړ د زغمي پورې مرګ تر تیروتنو دې د مګر
. رسي               ته بشپړتیا هغه چې کله کیږي وخت هغه یوازې هغه او ، وي ګناهګار

  . نور                 هغه پریږدي نه ګناه امله دې له ، شوی وژل کې عمل په هم څه که ، وژونکی
د                    چې کړې یې کړه زده او شوی مړ بدن هغه د چې دی نه روحانی لپاره باور دې د

          . شر       چې پورې ترهغې دي خالصنه افکار هغه د دی نه شوی مړ ذهن ظالمانه هغه
.              . برعکس      او ، دی مادي څیر په ذهن هغه د بدن هغه د کیږي وسلې بې لخوا ښه د

د                 خوښۍ دا ، کیږي ګل عیب چې کې حال پداسې کیږي بخښل ګناه چې ګمان دا
څخه                ګناه له مړینه نامتو بدن د چې ، شي کیدی ریښتیني کې مینځ په ګناه

خطا                -    لوی دا ، دي وړل مینځه له ګناه د مګر څه یو بخښنه خدای د او ، خالصوي
     " چې. .      "     کله ، شي بدل کې رپولو په سترګو د به ټول چې پوهیږو موږ دي
نشي              وخته هغه تر غږ وروستی دا حکمت د مګر وکړي؛ غږ ټرمپ وروستی

. وي               رسیدلي ته غږ لږ هر کې وده کرکټر عیسوی د دمخه انسانان چې رسیدلی
لپاره                  ویاړ د ته دوی به باور تجربه مرګ د چې ونلري اړتیا ته بدو زړه باید مړینه

راوباسي.
7.569 :3-5

مقابل                 په خدای د باید ، وروسته یا دلته ، کې وختونو ځینې په باید انسان هر
. راولي           الندې سیوري تر عقیدې مړینې د کې قدرت په 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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8.77 :9-11

د                  چې هغه تر ، پیښیږي څیر په دې د کې الوتکه راتلونکې په وجود د به مرګ
. ورسیږي     ته درک معنوي ژوند

9.409 :27-7

مګر                 ، لري اړه پورې مادې په اوسمهال ژوند چې ووایو چې نلرو حق هیڅ موږ
       . د        دلته ورځې خپلې کولی نشو موږ ونلري تړاو پورې پدې به وروسته مرګ له

دې                  د هاخوا څخه قبر له چې کیږو تمه او ، کړو تیر کې غفلت په علوم ژوند
            . او    تلپاتې توګه په جبران د ناپوهۍ د ته موږ به مرګ ومومئ اجر لپاره ناپوهۍ

             . چې  کوم ، کړو ونه پاملرنه ته ساینس عیسوي موږ دلته چیرې که نشي ابدي
. شو                نه چمتو لپاره ژوند روحاني د وروسته به موږ نو ، دی ابدي او روحاني

             " خپل"     د ژوند ابدي هغه بیا او دی؛ نه هغه ، وایی عیسی ، دی ژوند ابدی دا
. پیژني              توګه په پوهه ژوند او حقیقت ، محبت ، پیژندنې ځان او پالر

10.427 :29-14

   . د              به فکر شي ماهر لخوا دماغ د وروسته راتلونکي یا د دلته باید خوب مرګ د
      " دې        "   د ټرامپ د ترڅو ، یم مړ زه ، شي راپورته څخه اعالمیې مادي خپل دې

عکس    "              نه او عمل ډیر ، عمل ناروغ ، فعالیت نه ، مرګ نه ، ونیسي کلمه ټکي
". دی  العمل

         . واقعیتونو        د روح د کې الره په عیسی د دی فریب مرګ او ، دی ریښتینی ژوند
    . شیبه            عالي دې په حلوي کې بقا او همغږۍ په لیدونه تور احساس مادي د ښودنه
      " : دوام          ته وینا زما څوک یو که دي وښودل خبرې مالک د زموږ امتیاز انسان د کې

       ". فکر         شواهدو مادي او باورونو غلط د ګوري ونه مرګ هیڅکله به هغه نو ، ورکړي
السته             لویه دا ، شي څرګندیدای واقعیتونه معنوي هغه د چې لپاره غورځولو

ځای                 به ته حقیقت او یوسو مینځه له باطل موږ یې به مخې له چې ده راوړنه
چا.              "  د ، کړو رامینځته بدن یا معبد کې حقیقت په ممکن موږ توګه پدې ورکړو

". دی     خدای جوړونکی او جوړونکی

11.74 :10-12

. 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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هغه                ، شي معلول پلوه له مینځپانګې د باور ژوند د وروسته یا دلته چې کله
ته                حالت زاړه هیڅکله او ، کیږي تحلیل سره باور د ساتلې یې عقیده چې غلطي

. راځي   نه بیرته
12.296 :4-13

           . انسان      الرې دې له ، دي پخیدل سړي بشر د دا دی زیږدلی څخه تجربې د پرمختګ
            . او     ژوند د باید ساینس یا تکلیف ، وروسته یا دلته یا شوی غورځول لپاره ابدي د

رامینځته                ځان او احساس مادي د او ، ویسي مینځه له فریبات ټول اړه په ذهن
     . ابدي.          ګناه او حسی هیڅ شي پریښودل باید سره عملونو هغه د سړی زوړ کړي

دي.                  څه هغه ، مړینه موادو عضوي د نه ، مړینه ګناه او احساس مادي غلط د نده
. څرګندوي           ابدي او واقعی ، همغږي ، ژوند او انسان چې

13.492 :11-12

را                 الزیاتوالي د او ، یوسي منځه له خطا ټولې کې نهایت په به پرمختګ توګه پدې
. راوړي  به

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

. 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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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


