
مخ 1 درسد    انجیل م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

م   ، .2021، 30 ییکشنبه

ن   یلرغون —  موضوع عصري ال  کروانسيیاو او سرزمیم اسی،
شو   زمیونټپیه وغندل ،

: متن  7: 3 یوحنا 1 طالیی

بچ"  ه  انویکوچني غول   دیبا وکڅ یڅ، ونه هغه   ېچ وکڅ: يیږتاسو کوي صداقت
د  حت  یصادق د   ی، صادق ."یهغه

: لوستل   ویلو 11-6: 5 ریټپ 1ځواب

خپل   6 خدا  انځنو السالند   ید ک  ېقوي وخت    ېچ ئړغل په وخت هغه
لو   ته .ړتاسو شي 

ا    ولهټخپله  7 ته هغه .ېچ کهځ ول؛ړپاملرنه لري     پروا ستاسو هغه
هو   ارښیهو 8 ، د  ېچ کهځاوسئ  ارښیاوسئ زمر  طانیش منښستا شان  ۍد په

ل     يځرګ په چا د :ېچ ېک هټ،
چ  9 چا عق  ېد پات    ېدیپه قدم ثابت .يیږک ېسره

خدا  ولوټد  رګم 10 مس   ږمو ېچ وکڅ،  یفضل د ابدي    یسیع حیته هغه د لخوا
غ   لپاره چ     ید ړیک ږجالل هغه له وروسته وروسته ډنځ هڅ ویتاسو  ې،

بشپ  ،    ړتاسو مستحکم ک    واکمنځ، آباد تاسو .ئړاو

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

د            11 واک او عزت لپاره تل او تل د لپاره هغه .نیآم. ید

خطبه   درس د

انجیل
،(1ته ) 4،  3: 2تسلطنیان  1.2

3     : به           : ورځ هغه چې ځکه ي ګ ونه دروغ ډول هیڅ په ته تاسو باید څوک هیڅ
ښکاره               سړی ګناهکار د او ، راویښشي لومړی دلته چې لدې پرته ، راشي

. زوی     بربادۍ د ، کیږي
4. کوي               مخالفت او مخالفت ځان خپل د یادیږي نامه په خدای د چې څوک او

17-14،  5-1: 3تیموتیس  2.2

1. راځي              وختونه خطرناک کې ورځو وروستیو په چې ، پوهیږي هم دې په دا
2               ، ویاړلي ، کونکي غرغره ، اللچونکي ، ځان خپل د سړي چې لپاره دې د

وي                ګناه بې ، شکه بې ، سرغړونکي څخه پالر او مور د ، کونکي توهین
3              ، ځورونکی ، قید بې ، تورن درواغجن ، ټروسکوونکي ، پرته مینې طبیعي له

         ، دي ښه چې امید نا څخه خلکو هغه د
خدای              4 د لرونکي مینه سره خوښیو د ، لرونکي مقام لوړ ، سرګردانه ، غداران

د       درلودل زیات؛ څخه والو مینه له
5.      : اړول            مخ ډول دې له کول انکار طاقت دې د خو ، ده به پاک خدائ د

14               ، شوئ درکړل ډاډ او کړل زده تاسو چې ورکړئ دوام کې شیانو هغه په مګر
. دي           کړي زده څه دوی تاسو چې اړه په 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 3 درسد    انجیل م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

تاسو             15 چې کوم ، پیژنئ مقدسصحيفې تاسو څخه ماشومتوب د چې دا او
. دی             باندې عیسی مسیح په چې راکوي نجات mمخې له عقیدې د ته

ګټوره              16 لپاره عقیدې د او ، شوې ورکړل واسطه په الهام خدای د صحیفه ټول
: لپاره               الرښود کې صداقت په او لپاره سمون د ، لپاره اصالح د ، ده

چمتو               17 لپاره کارونو ښو ټولو د ډول بشپړ په ، وي کامل سړی خدای د چې
شوی.

ته ) :(24،  22،(  4ته ) 21-11: 13پاچا  3.1
11       .      _ ټول   هغ او راغلل زامنو هغ د اوسېده نبي بوډا يو کې ئيل بيت په اوس

هغه                 ، وو کړي کې بيتال په يې ورځ هغه سړي پاک ُخدائ د چې کاُرونه هغه
              : ته  پالر خپل هغه هم هغوی ، وائې ته بادشاه هغه چې څه هغه وويل ته

وويل.
12        ” : هغه      د چې ځکه الړ؟ الره کومه په هغه وفرمايل ته هغوی پالر هغوی د

د                 چې کوم ، دی روان الره کومه په سړی پاک خدای د چې وو لیدلي زامنو
. دی    راغلی څخه یهوداه

13    .     ” : په     هغه پسددوى راکړه قذله کې موږکۍ په وفرمايل ته زامنو خپلو هغه
. شو         سپور كې هغه په او ولګوه آسخره

الندې               14 ونې د هغه چې وموند يې هلته او الړ پسې سړي پاک خدای د هغه
.      . یم  زه ، وویل هغه دی ناست

15. وخورئ    ”        ډوډۍ او راشئ ته کور سره ما ، ووئيل ته هغ
16            ”: الړ   سره ستا به نه او راشم بېرته سره ستا کولی نشم زه ورکړ ځواب هغه

. څښم.              اوبه به نه او خورم ونه ډوډۍ سره تاسو دلته به زه شم

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

څښئ              17 ناوبه ، نخورئ ډوډۍ هلته تاسو چې يم وئيلى ُخدائ مالِک ز چې ځکه
. راشئ         دې الره په چې راشئ واپس به يا

18       . په    ”       څښتن د ته ما فرښته يوه يم نبي يو شان په ستا زهم ، ووئيل ته هغ؛
         ” : ډوډۍ   هغه چې راوړه ته کور خپل بېرته دې هغه وفرمايل کې ځواب

.     . وویل    درواغ هغه خو وڅښلې اوبه او وخوري
يې                19 اوبه او وخوړله ډوډۍ يې کې کور خپل په او الړ سره هغه د بېرته هغه

وڅښلې.
چې                20 راغلو ته نبى هغه ُخدائ مالِک نو ، ُوو ناست کښې ميز په هغوئ چې کله

. و     راوستے واپس ورته هغ
21                ، ووئيل هغ، ، ورغله راغے نه يهوداه د چې ته سړي هغه پاک ُخدائ د هغ

. ده”            کړې سرغړونه ُخدائ مالِک د تاسو چې وائى داسې ُخدائ مالِک
چې              22 ، وخورئ څښلي شراب او ډوډۍ مو کې ځای هغه او راغلئ بېرته بيا

 .        : ستاسو      وڅښئ اوبه نه او وخورئ ډوډۍ نه و ويلي درته ته تاسو څښتن
. رسيږي         ونه ته قبر پلرونو د ستاسو به جسد

یې                 24 هغه او ولید هغه کې اوږدو په الرې د زمری یو ، الړ هغه چې کله او
وواژه:

، ) :(  2،  1: 43زبور .4 5-3ته
دعوی              1 زما کې مقابل په ملت ظالم یو د او وکړه قضاوت ماته خدایه ای

. وژغوره:          څخه سړي ظالم او فریبکار له ما ای وکړه
2 : يې        خدای قوت د زما ته چې ځکه
3   .     : ستاسو     ماته هغوی وکړه الرښودنه ماته هغوی راولېږه حقيقت راو خپل او

. راولي       ته خيمو خپلو او مقدسغونډۍ
4                  ، هو ، راشي ته خدای خوښه ډېره زما چې ، الړم ته ُقربانګاه ُخدائ د به ز نو

. ستايم         باندې واده په ستا زه سره رښتيا په

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

شوې؟              5 برخې بې کې ما په ولې او كېږې؟ غورځول داسې ولې روحيه زما اې
                ، وکړم ستاینه هغه د هم بیا به زه چې ځکه ، وکړئ امید باندې خداى په

. دی        رمټ روغ مخ د زما چې څوک
15-13،  3-1: 4افسیانو .5

وګرځئ                1 وړ حرفې هغه د تاسو چې يم قيصه ُخدائ مالِک د پس نه دې د زهم
. وايئ     ته تاسو چې کوم

زغمئ؛                  2 ته بل یو کې مینه په ، سره زغم له ، سره ذلیلۍ او والي ټیټ ټول د
3. ځلې            هلې لپاره ساتلو یووالي روح د کې بانډ په سولې د

د                  13 ، ته سړي کامل یو ، پوهې د زوی د خدای او ایمان د ټول موږ چې تردې
: راوتلو        ته کولو اندازه کچې بشپړتیا د مسیح

د               14 سره باد هرې درواغجنو د ، شو نه ماشومان نور نور به وروسته دې له
دوکې                دوی یې به مخې له چې ، شو روان سره چاالکۍ او وژلو په انسانانو

. باسي   انتظار ته
کې                15 شیانو ټولو په کې هغه په ممکن ، کول خبره رښتیا د کې مینه په مګر

: مسیح          حتی ، دی سر چې کوم ، وکړي وده

(  18-10: 6افسیانو .6  ( ، ، 24،  23ته

10. اندازه                    په ځواک د هغه د او ، اوسئ قوی کې رب په ، ورو زما ، کې نهایت په
په             11 دروغو شیطانانو د شئ وکولی تاسو ترڅو ، ولرئ زغره ټوله خدای د

. ودریږئ   کې مقابل
د               12 مګر ، کوو مبارزه نه کې مقابل په وینې او غوښې د موږ چې ځکه

د                کې ځایونو لوړو په ، وړاندې په واکمنانو تیاره دې د ، قدرتونو ، سلطنتونو
. کوو      مبارزه وړاندې په بدکارۍ روحاني

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

په               13 شئ وکولی به تاسو چې واخلئ زغره ټوله خدای د ته تاسو خاطر دې په
. شئ              والړ چې وکړل مو کار ټول او ، وکړئ مقاومت کې ورځې بدې

سينه               14 صداقت د او ، ولرئ سره حق د حقونه خپل او ودريږئ توګه دې په
ولرئ.

 
15. شوې             تیرې سره کولو چمتو په انجیل د سولې د پښې ستاسو او
د               16 شئ وکولی به تاسو سره دې له ، پوښپوښئ عقیدې د ، پردې سربیره

. وسوزوئ     وژنې اور ټولې بدکارانو
17: دی                کالم خدای د چې کوم ، واخله تلوسه روح د او هيلميټ خالصون د او
18            ، کول دعا سره دعا او دعا ټولو د کې روح په تل
عیسی                23 مالک او پالر له خدای د ، وکړئ مینه سره ایمان د او سالم ته ورو

. څخه  مسیح
په              24 سره مسیح عیسی مالک د زموږ چې څوک وي سره ټولو دوی د فضل

.  . آمین    لري مینه اخالصسره

روغت  نسیسا ایاو

1.100 :1-11

په              کې جرمني په لخوا مکسر په ځل لومړی مقناطیس څارویو د یا میسمرزم
1775:        . وو     ډول الندې په وړاندیزونه هغه د شو مطرح کې کال

. لري"             شتون اغیزه متقابل ترمینځ شیانو متحرک او ځمکې ، بدنونو آسماني د
له                 موادو د اعصابو د او ، دي حساس لپاره نفوذ اجنټ دې د بدنونه څارویو د

". خپروي   ځان الرې
2.101 :21-11

. 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، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 7 درسد    انجیل م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

د               دا چې کوي قانع ته هغه نظرونه خپل لیکوال کارونو د مقناطیس څارویو د
کوي                   تمرین دا چې کوي باندې چا هغه په اغیزې هغه د او ، دی نه ایجنټ درملنې

. کیږي                 mالمل مرګ فزیکي او اخالقي نیسي نه مخه دې د چې مادې دوی د او ،

به               دا نو ، وکړي درملنه یا درملنه ناروغۍ د مقناطیس څارویو د چیرې که
   . الندې            غلطۍ د کولی لرې نشي تاثیر خطا د تېروتنه چې ځکه ، ده غولونکې

      . حیواني       د کې حالت هیڅ په دی غوره لپاره ورکولو راحت د اضطراب
د               چې دا بل ، کیږي بلل هیپنوټیزم کې وروستیو پدې ، ندی تاثیر مقناطیسي

          . اسطوریک   په ګټې لیدلوري هرې شوې اخیستل څخه دې د څخه اغیزې فاجعې
. دی         تناسب سره باور چا یو د کې جادو

څه              هغه ټول خدای چې ځکه ، نلري اساس ساینسي مقناطیسهیڅ څارویو د
نه                  او حيوانات نه قدرت هغه د او ، وي ابدي او همغږي ، واقعیا چې کوي اداره

              . ساینس  په ، دی حیوان عقیده دا او ده عقیده اساسیو دې د دی انسان
            ، استخبارات نه ، دی انکار یوازې هیپټونیزم یا مسماریزم ، مقناطیس حيواناتو

یو                  وژنې انسان نامه په تش د دا کې حقیقت په او ، لري واقعیت نه او ځواک
. دی   تصور واقعی

        . ټول         دا کول اشاره ستنې د ته قطب روح د ، ده جذبه اصلي یو یوازې دلته
. کوي             نښه ته ذهن الهامي ، پامانۍ خدای د یا ځواک کونکي جذب

3.102 :16-23

ته               مخ بې تیښتي دې د او ، دي ورک شکلونه مقناطیسمتفاوت حيواناتو د
ویب.                  کې ساعت هر ، دی پټ کې تیاره په فکر وژونکي د ، لمس جنایت د راځي

       . پټ      میتودونه اوسني مقناطیس حيواناتو د نو وي پیچلي او پیچلي خورا پاې
رامینځته                 حسي بې خورا کې موضوع هغه په او ، رسوي ته قید عمر دوی چې دي

. غواړي     یې مجرم چې کوي
4.95 :28-3

او                ، ده ويده کې تخت په ماشومتوب د نړۍ ، لیوالتیا لخوا ادعاوو بدمرغیو د
 .        . مګر    څرګندوي نه واقعیتونه وجود احساسد مادي ویني خوبونه یې ساعتونه

    . له         ګناه د انسانیت اړوي ته حقیقت ابدي شعور انسان د احساس روحاني

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

شیان              ټول چې غوښتل نه ورکوي وده ته تفاهم روحاني ورو ورو احساسڅخه
. تړلی           سره زنځیرونو د کریسټیم ، کړي زده ډول سم په

.(1ته ) 30-5: 5.102

. دی         نه بری بد چې کړي زده باید بې         انسانان د ، کیږي ویل دیموکراسي ورته ته دې
. ده   مرحله کورنیو             عیبي په دمخه او ، کوي الرې بې سلطنت شر ساینسد عیسوی

    . د            رسول پولوس د کوي وده فضیلت او مینه کې ټولنه په توګه همدې په او
          " بې    "   د یې نور او ، کوي اشاره توګه په معبود نړۍ دې د ته شخصیت شیطانت

. کوي       تعریف توګه په چاالکۍ او ایماني
6.103 :15-17  ،29-7

   . فرضی             یو بدی ټول ، دی نظر هغه د او خدای محدود ال اعظمي نیکمرغۍ د
. دی  دروغ

فکر                وژونکي د کې پایله په او ، نلري شتون ذهن وژونکی هیڅ کې حقیقت په
   .       . ساینس      عیسوي په دی خدای د ژوند او ژوند کیږي لیږدول نه قدرت ارادې او

ریښتیني              فکرونه ساینسي چې ځکه ، کولی شي نه زیان هیڅ انسان ، کې
. تیریږي         ته انسان څخه خدای له ، دي فکرونه

چې              ځکه ، شوي درک مقناطیسدواړه څارویو د او ساینس عیسوي چې کله
د                    لیکوال کتاب دې د ولې چې شي ولیدل به دا نو ، وي نه نیټه لرې هیڅ به دا

. شوی             درغلی او شوی ظلم دومره لخوا لیوانو د کې جامو په پسونو
7.105 :22-29

ترڅو             وکاروي څیر په جنایت تښتیدلي د ځواک فکري پرمختللي خپل چې څوک
   . هغه          دې خدای ندی خوندي هیڅکله پیښیږي فرصت چې ځکه وکړي ظلمونه تازه

        . غاړې.        د هغه د به ګناهونه هغه د ویسي مینځه له هغه به عدالت خدائي ونیسي
    . د              شدت ګمراهۍ د اړوي ته ژورو مرګ او شرمۍ بې د به هغه او ، وي ملورونه

  " : معبودان            چې کوم کوي تایید محور پخوانۍ د او ، کوي وړاندوینه عذاب د هغه
". کړي         لیونۍ لومړی دوی ، کړي تباه یې به

8.542 :19-26

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

اجازه                  او ، یوسو مینځه له او کشف خطا کې الره خپله په خدای د حق چې راځئ
      . ترالسه      .  جریمه پوره خپله به ګناه وکړي ه ب الهی قضاوت انساني چې راکړئ

      .              ، کوي نښه په ګناهکار عدالت لپاره څه کوم د او دي څه دا چې لپاره دې د ، کړي
      . حسد           د دوزخ د ځان د کوي لرې نه الرښودونه خدای د کوي تعلیم انسانانو د او

حکمونه               خدای د لپاره ورکولو وده ته ځان چې جوړوي دروغ هغه عدالت ، لپاره
ماتوي.

9.96 :11-4

". مخکې"       څخه سهار له ساعت تیاره ترټولو

    . به           خوا یوې له ګرځیدلی ډګر لپاره ځواکونو متضاد اوسد حتی نړۍ مادي دا
       . او    ساینس به خوا بلې له وي ګډوډي او .    ګډوډي ماتیدل  باور مادي د وي سوله

مړینې               او ناروغۍ ، ګناه ، مصیبت او غوښتنې ، ګنګسۍ او قحطي د ممکن
   . به             ګډوډي دا ګي پړاوونه نوي پورې څرګندیدو شتون د دوی د چې کوم ، ښکاري

حقیقت               روحاني په اختالفات ټول چې کله ، ومومي دوام پورې پایه تر خطا د
. شي   تیر کې

   . تخریب            فکري دا شي الړ منځه له کې توکو کیمیاوي اخالقي په به خطا مرګی
 . باور                 ورسي ته پوهې غلطې ټولې باور د ترڅو ولري دوام به هغه تر او ، شوی پیل

. ده        بدله پوهه روحاني مګر ، دی بدلیدونکی

سم                 سره علوم الهی د چې څوک هغه ، کیږي نږدې نږدې تحمیل دا چې څنګه لکه
     . پوهه            مادي چې څنګه لکه وکړي دوام به پایه تر او وي کړې جوړه الره خپله یې
نیول               ذهني پرځای مادي د به توکي اصلي ، کوي وده پوهاوی روحاني او کميږي

کیږي.

هڅه                موندلو الرو داسې د به عقلونه بد ، کې جریان په شخړې وروستۍ دې د
چې                څوک هغه مګر لپاره؛ کولو ترسره کارونو بد نورو د یې مخې له چې وکړي

       . کې       ایستلو په خطا د به دوی ونیسي جرم به دوی پوهیږي ساینس عیسوي
              . وروستي  د به سره خوښۍ په او ، وساتي نظم او قانون به دوی وکړي مرسته

. وي      تمه په ته تثبیت کمال
10.97 :21-25

. 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 م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

د              دوی چې ځکه ، کوي رامینځته فالونه ډیری پروړاندې دوی د حقایق پراخه
            . لپاره    دې د لري؛ اړتیا ته جرت لپاره بیانولو حقایقو د دا راوړي خطا پوښښالندې

ترڅو                  ، کړي غلطه چيغې د یې به غږ لوړ ، کړي پورته غږ خپل ریښتیني لوړه چې
. وي             وتلی السه له لپاره تل د غږ ضروري غیر دې د چې

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 ساینس کتاب، ساینسدرسي مسیحی د او

. دی         شوی جوړ څخه قیمتونو سکریټیکل د لخوا ایډي



مخ 11 درسد    انجیل م   د ، .2021، 30 ییکشنبه
لرغون –  ن   یموضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

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


