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مارچ    ، .2021،  21یکشنبه

خبره — موضوع

: متن  11: 42 زبور طالیی
اعمال                   رسوالنو 17:28د

برخې"                 بې کې مینځ په زما ولې ته او وغورځیده؟ ولې شان په زما روح زما ای
چې                  څوک ، وکړم ستاینه هغه د هم بیا به زه چې ځکه وکړه تمه خدایه په شوې؟

او                    ، وکړه حرکت او ، کوو ژوند کې هغه په موږ چې ځکه ، ده روغتیا روغتیا د زما
". ولرئ   ژوند زموږ

: لوستل   ویلو 6 - 8:1 روميانځواب

چې                ۔1 څوک دي کې عیسی مسیح په چې نده غندنه کوم لپاره هغوی د اوس نو
. کوي           حرکت وروسته څخه روح د مګر ، نه غوښې د

قانون                   ۔2 له مرګ او ګناه د دې قانون روح د ژوند د کې مسیح په چې لپاره دې د
. کړي    خالص مې څخه

ضعیف                  ۔3 الرې له غوښې د دا چې کې پدې ، کولی شي نه قانون چې لپاره دې د
بدن                    په ، لپاره ګناه د او ، لیږلی څیر په غوښې د ګناه د زوی خپل خدای ، و

: غندلې   ګناه کې
،                  ۔4 نه غوښې د چې څوک ، شي بشپړ کې موږ په ممکن صداقت قانون د چې دا

. کوي       حرکت وروسته څخه روح د مګر

. 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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. ۔5 مګر              وکړي فکر شيانو غوښې د دي وروسته غوښې د چې څوک چې ځکه
. دي           شیان روح د دي وروسته څخه روح د چې څوک

کول               ۔6 ذهن روحاني مګر دی؛ مرګ کول فکر توګه جسمي په چې لپاره دې د
. ده    سوله او ژوند

خطبه   درس د

انجیل
9 ، 6 – 4 ،8:1زبور.1

1  . چې               چا دے شان ُنوم څومره کښې ُنوم ټوله په ُنوم زُمونږ ، ُخدائ مالِک اے
. کړ      پورته اسمانونو له جالل ستا

 
د                   4 ته چې زويه انسان د او یې؟ کې فکر په هغه د ته چې دی شی څه انسان

کوې؟   ليدنه هغه
او                 5 عظمت په يې ته هغه او کړی ټيټ لږ څخه فرښتو له هغه تا چې ځکه

. دی    درکړی تاج ناموس
 
6  . ټول                 ته ولري تسلط باندې کارونو په السونو د چې کړ کې لټه په دې د هغه تا

: کړې       الندې پښو تر هغه د شيان
9 . دے              شان ُنوم څومره کښې ُنوم ټوله په ُنوم زُمونږ ، ُخدائ مالِک اے

10: 12 ايوب.2

10 . ده               ساه انسانان ټول د او روح ژوندي هر د کې الس په چا 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، درسي ساینس مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي
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13، 56:4 زبور۔ 3

4       . غوښه            چې ویریږم نه به زه لرم باور خدای په زه ، وکړم باور خدای په به زه
. وکړي    څه سره ما

13         . نه         زوال له پښې زما به ته ایا وژغوره څخه مرګ له روح زما تا چې ځکه
شم؟                تیر کې حضور په خدای د کې ر په ژوندون د به زه چې وژغورې

15 ، 3:14  جامعة.4
14     : ته             دې شی هیڅ وي لپاره تل د به هغه کوي خدای چې څه چې پوهیږم زه

     . کوي           کار دا خدای او دی شوی اخیستل شی کوم ترې نه او ، رسیدلی نشي
. وویریږي        وړاندې په هغه د یې خلک چې

اړتیا                 15 ته څه هغه خدای او وشي باید چې څه هغه او وو اوس چې څه هغه
. وې    تیرې چې لري

40 - 38 ،15 ،4:14  لوقا.5

14     : ټوله           په هغه د او شو راستون ته ګیلیل بیرته طاقت په روح د عیسی او
. شو       مشهور نوم هغه د کې سیمه

15. وى             نه هرچا د َاؤ ورکړ تعليم کښے خانو عبادت په هغ َاؤ
38    . د             شمعون د او ورننوتو ته کور شمعون د َاؤ راووت نه خانے عبادت د هغه َاؤ

څخه                هغه د لپاره هغې د هغه او شوه ونیول سره تبه لوی له مور میرمني
. وکړه  غوښتنه

39    . شوه           راپورته هغه سمدالسه وغندله يې تبه او ، ودرېد ته مخې هغې د هغه
. شوه       کې خدمت په هغوی د او

ته               40 هغه هغه و اخته ناروغيو بېلو په چې هرچا نو ، راختل لمر چې کله
. کړ.              روغ يې هغه او کېښودل السونه خپل باندې يو هر په هغه راوست

25 – 18 ، 13 ، 12: 5  لوقا.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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په     12 هغه چه په             کله هغه چه وليدئ ئے سړے يو نو ، وو کښے ښار جذاميو
. ُوو   ډکه سره

پاک             ”    13 چې غواړم ز ، وئيل وې ، ونيو الس يې الس او ونيو الس الس هغ،
. الړ.       څخه هغه د جذام سمدستي شې

18    . اخته             ناروغۍ په ګوز د چې ، راوست سړی يو کې بستر په سړي ناڅاپي او
               . الرې  د لپاره کېښودلو ته مخې هغه د او راوستلو د هغه د هغوی او و شوی

. شول    کې لټه په
امله                 19 له خلقو ډيرو د هغه چه الر کوم په کولى شول ون هغوئ چه کله َاؤ

عيسى                 د الندے تختو د يې هغه َاؤ ورغلل کښے چت په کور د نو راوړي هغه
. کښينئ      تخت خپل په وړاندے په

بخښل           ”     20 مو ګناهونه ، انسانه ، ووئيل ته هغ نو وليدو ايمان هغ چه کله َاؤ
. دي  شوي

دے           ”   21 څوک دا ، وکړے شروع کولو بحث په فريسيانو َاؤ فريسيانو چه کله
خدای؟             یوازې مګر ، شي کولی معاف څوک ګناهونه وائى؟ ُکفر چه څوک

تاسو                22 چې ، ورکړ ځواب یې ورته نو ، ولیدل فکرونه دوی د عیسی چې کله
لرئ؟       دلیل څه کې زړونو خپلو په

23    . چې           ووايه يا دي شوي بخښل ګناهونه ستاسو چې ووایو ، وي اسانه که
شه؟     والړ او شه پورته

ګناهونو                24 د کې ځمکه په زوی انسان د چې شئ پوه چې شئ پوهه تاسو مګر
     ) چې     )      وایم ته تاسو زه وویل ته ناروغي فلج د هغه ، لري واک کولو معاف

. شه           الړ ته کور خپل او واخله تخته خپله او راځه
هغه              25 په چه څه هغه َاؤ شو راپورته وړاندے په هغوئ د هغوئ سمدستى

. وکړه             ئے ثنا ُخدائے َد َاؤ شول روان ته کور خپل کيښودو کښے

. 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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51 – 56 ،( 1st ته) 42 ،8:41  لوقا.7

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.
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 يې الس 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          : باید       دوی چې ولګاوه تور ته دوی هغه مګر شول حیران پالر او مور هغې د

. دي         شوي څه چې وایی ونه ته شی هیڅ

57 – 15:50  کورنتيان  8.1

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

. 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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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
دی؟           55 فتح مو چېرته ، قبر اې ده؟ چېرته مړينه اې
56 . دی         قانون قوت ګناه د او ده ګناه ګناه
موږ                57 الرې له مسیح عیسی مالک د زموږ چې کوم ، مننه څخه خدای د مګر

. راکوي   بریا ته

5:48  میتو.9

دی               48 کې جنت په چې پالر ستاسو چې څنګه لکه اوسئ کامل هم تاسو نو
. دی  کامل

روغت  نسیسا ایاو

1.468:8 - 15

دی؟       — پوښتنه. شی څه بیان علمي وجود د
.  — ځواب. ټول              نشته ماده هیڅ او عقل ، حقیقت ، ژوند ډول هیڅ کې ژوند په

. دی                کې هرڅه په خدای چې ځکه ، ده څرګندتیا المحدود دې د او ذهن المحدود
       .     . غیر    مسله دی؛ ابدی او اصل روح ده تېروتنه وژونکې ماده دی ابدیت تل روح

. 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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.              . دی    والی ورته او عکس هغه د انسان او ، دی خدای روح ده لنډمهاله او واقعي
.    . دی     روحاني هغه ندی مادي انسان ځکه نو

2.275:1 - 9

  . معاملې              د کیږي مړه هیڅکله روح او ، نلري ژوند هیڅ لپاره ورکولو السه د میتر
  . ښیې               دا کړي پټې سترګې کې ذهن قوي او اړخیزه هر په به ملګرتیا ذهن د سره

     . نه              ماده امله دې له نده ابدي او ، شوې سرچینه نه کې روح ، خدای په معامله چې
           .        ، خدای چې ده دا نقطه پیل د علوم الهی د دی هوښیار هم نه او ژوندي ، کافي

خدای                    چې دا ، نشته ذهن او قوت هیڅ نور چې دا او ، دی کې هرڅه په ، روح
. دی           اصل الهی هغه امله همدې له او ، دی محبت

17 -(  خبره) 3.372:1

        . د         کې مسله په یوازې بدن مړینې د دی ابدی ذهن او ، کیدی ناروغ نشي مادیت
           . حل      په کې اصل په یاست مسله تاسو چې څه هغه ده عقیده مړینې غلط یو ذهن

 " سره         -    "    شپه زاړه او ګډوډي لخوا ملټن د ، ذهن مړینې لومړني د ، وه غلطي کې
              . احساسات  هغه د چې ده دا تیوري یوه اړه په ذهن وژونکي دې د کیږي پرتله

 . د               شي کولی رامینځته هډوکي او غوښه ، وینه ، ورکړي وده ته انسان شي کولی
به                   نظریه هغه د او خدای یا ، دی ذهن الهامي ټول کې هغه په چې ، ساینس وجود

برخه                 مینځنۍ انسان د خبره چې لپاره باور دې د مګر ، شي روښانه کې دوره پدې
 . د                  وتړي سره دې ځان ، ننوځي ته فکر داخلي خپل شي کولی انسان چې دا یا ، ده

الهي                 ته دوی او ووهي زنګ ته مادي بانډونه هغه د بیا او ، باورونه خپل هغه
. ورکوي   نوم قانون

بشپړ                به هغه نو ، وکړي ښودنه ساینس عیسوي د ډول بشپړ په انسان چې کله
د.                    هم نه او ، شي کیدی تابع معاملې د ، لري تکلیف ، شي کولی ګناه نه هغه وي

           . څیر     په پرښتو د کې جنت په هغه به ځکه نو شي کولی سرغړونه قانون خدای
وي.

4.391:7 - 28

د               ، پرځای سپارلو آرامه او ړانده د ته مرحلو پرمختللي یا اختصاص ناروغۍ د
      . احتمال       تاسو چې پریږدئ عقیده دا کړئ راپورته بغاوت کې مقابل په هغوی

او                 ، کیدی رد نشي لخوا ځواک دماغ د چې کوم ولرئ درد پیچلی یو شئ کولی

. 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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   . هیڅ             خدای د ونیسئ مخه پراختیا درد د کې بدن په شئ کولی تاسو توګه پدې
.           . ګناهونه      خپل ستاسو مګر ده خطا لپاره کولو ګناه د ندي خنډ ته پایلې دې قانون

د                 ستاسو او ، یوسي مینځه له مصیبتونه نور هغه ټول به ، حقیقت یا ، مسیح
ګناه               چې څنګه لکه ورسیږي ته پای سره تناسب په به رنځ اصلي لپاره ګناهونو

. رسي   ته پای

    .       . فکر      بدن چې کله اعالنوي شتون نه قانون د ظلم ده نښه اخالقي قانون د عدالت
    .       " خبرې  "   مسله چې څنګه کوئ مه غوښتنه ګناه د هیڅکله یم، ناروغ زه ، وکړي

په                  الریون د امله همدې له کوي؛ خبرې چې وي ذهن فاني باید دا نو ، کولی نشي
    "   "     . ګناه    د به تاسو یم ناروغ زه چې ووایاست تاسو که کړئ ترالسه معلومات اړه

  )   (         . او  ، ذهن انسان د ورسوي ته قاضي تاسو به مخالف ستاسو بیا وکړئ غوښتنه
       . ځان      خپل ترڅو نلري استخبارات هیڅ ناروغي درکړي سزا ته تاسو به قاضي

  .       . همدې       له کوي جملې پخپله یوازې ذهن مردار کړي اعالن نوم خپل او کړي اعالن
ته               نورو او ځان خپل یوازې او کړئ، جوړ سره ناروغۍ د شرایط خپل امله

واوسئ.

5.393:16 - 4

په                چې دا او ، کوي اداره ذهن الهی چې اوسئ ثابت کې پوهیدل خپل په
      . دا        چې کوئ مه ویره هیڅ کوي منعکس حکومت خدای د انسان کې ساینس
کله                  ، شي سوز او پړسوب ، درد کې پایله په قانون ډول هر د شي کولی مسله
. شي              سوزیدلی نه او نلري درد هیڅ مسله چې شي څرګنده پخپله دا چې
چې                  تار بریښنایی د یا ګاز یې تاسو چې پرتله په تنې د ونې د به بدن ستاسو
د                  دا چیرې که ، کوئ نه رنځ څخه ټپونو یا فشار د نور پرته غزئ یې تاسو

. وي    نه ذهن مړینې

       " را      "      چې لري معنی دا دقیقا نو ، ده سترګه ر بدن د چې کوي اعالن عیسی چې کله
زده                  او ایرس ، عضلو ، لینزونو ، مسخرو پیچلي په نه ، لري اړه پورې ذهن په

. کوي         رامینځته موجود ژوندي لید د چې باندې کونکي

. کیدی               نشي مسله او دی نه ناروغ دماغ چې ځکه ، ندی ناروغه هیڅکله انسان
. المل                 هغې د او ناروغي ، ګناهکار او ګناه ، دي محیط او فاسق دواړه عقیده غلط

پدې                 مګر دی؛ ښه هم اوس مند هیله اوسئ؛ آرام کې ناروغۍ په چې ده ښه دا
واقعیت             ښکاري خپل شي کولی حقیقت دا او نده واقعیا ناروغی چې پوهیدل

. 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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درملنه                کامل او نړیوال پوهه دا چې ځکه ، دی غوره ترټولو ، یوسي مینځه له
ده.

6.368:20 - 31

زده                 موږ چې کله ، کیږي ثابت دا ، ندی غالب شرایطو جسماني په ژوند چې دا
       . مرګ          نه او ناروغي ، بد نه کوي ژوند کې بدن پدې انسان او ژوند چې کړل

تناسب                  په ودې روحاني د چا یو د باور مادي کې دوی په او ، شي کیدی روحاني
            . نشي    عمل ، ده اګاهی یا نلري شعور هیڅ موضوع چې ځکه ورکوي السه له کې

ناروغۍ               څرګندې ټولو د شرایط غلط دا او ، دي فریبونه شرایط دې د کولی
   (           . امله  همدې له او مړینه چې منئ تاسو او ، ومنئ شتون مادې د ده سرچینه

          . شئ(       کولی تاسو او ، کړئ رد شتون مادې د لري بنسټ یو کې حقیقت په ناروغۍ
. ویسي       مینځه له باور شرایطو مادي د

7.369:5 - 13

ټول                 توګه په انسان د ورکوي السه له ته عقل انسان د مادې چې کې تناسب په
   . حقایقو             د هغه کیږي مالک خپل انسان کې تناسب دې په ، ورکوي السه له وجود

                ، درملنه ناروغ د چې څنګه لکه پوهیږي نظریه عیسی د او ، ننوځي ته کولو تقویه
      . د           عیسي د اعمال ټول دا شوي ښودل تلل ته څپې او ، کول راپورته مړو د

ژوند                د شي کولی دا ، ده ماده معامله چې باندې باور پدې کوي څرګندونه کنټرول
. وي         جوړونکی ډول هر وجود د یا وي ثبات

21 - ( د) 8.151:18

  . ریښتیني                  د نلري تړاو هیڅ سره خدای ، ژوند د نور او ، دماغ ، سږې ، زړه ، وینه
. کیږي         اداره لخوا دماغ الهی د فعالیت هر سړي

( 1st ته) 2 - 9.125:31

                ، شي ثابته هم نوره پرته څخه باور وژونکي له کې پای په موضوع به توګه پدې
الرې                  له وجود شوي فرض یا عمل عضوي د سړي د چې ده نه کافي ډول بشپړ په

. وکړي     تاثیر سړي یو پر
10.249:1 - 11

. 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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له             نظریې ټولې پراساس شواهدو د احساس د ، ومنو ساینس چې راځئ
توګه           پدې او پریږدو؛ ایډیالونه مایوسۍ او نیمګړتیاوې ، یوسو مینځه

نمونې                   غوره خپل هغه د ، بشپړ یو دا او ، ولرو ذهن یو ، خدای یو چې راځئ
تولیدوي.

     .   " الهی     "   روح د چې راځئ شي څرګند ښځینه او نارینه جوړونې خدای د چې راځئ
مادي               او وژونکي هیڅ او راولي والي نوي ژوند د ته موږ کړو، احساس انرژي

        . الهی        د موږ چې شو خوشحاله چې راځئ وي وړ ویجاړولو د چې پیژني نه ځواک
    .       ". بل  "    کوم ژوند د دی ساینس ریښتینی وجود د دا وي چې قوتونه هغه یو تابع

. دی         افسانوي او مغشوش ، خدای یا ، تیوري

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

. 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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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

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


