متی ۱۹ :۱۶۔۔۔۔۔۔۔۔ز به تا ته د جنت بادشاهۍ ورکړم .څه چې تاسو په ځمکه کېږدئ
هغه به ستاسو وي .او څه چې تاسو په ځمکه کې خالص کړئ هغه به خالص شي.

متی ۱۹ :۱۶۔۔۔۔۔۔۔۔ز به تا ته د جنت بادشاهۍ ورکړم .څه چې تاسو په ځمکه کېږدئ
هغه به ستاسو وي .او څه چې تاسو په ځمکه کې خالص کړئ هغه به خالص شي.

متی  ۱۸:۱۸۔ ۱۹۔۔۔۔۔۔ز رښتیا تاسو ته دا وايم چه هر هغه څيز چه تاسو په ځمکه
باندے پابند کړئ هغه به په جنت کښے وي .او هر څه چه تاسو په ځمکه کښے وغواړئ
هغه به په جنت کښے معاف کړے شي .بیا زه تاسو ته وایم چې که تاسو دوه تنه په ځمکه
کې موافق شئ چې د هرڅه په اړه چې دوی وغواړي حرکت وکړي  ،نو دا به زما د پلر لپاره
چې په جنت کې وي۔

متی  ۱۸:۱۸۔ ۱۹۔۔۔۔۔۔ز رښتیا تاسو ته دا وايم چه هر هغه څيز چه تاسو په ځمکه
باندے پابند کړئ هغه به په جنت کښے وي .او هر څه چه تاسو په ځمکه کښے وغواړئ
هغه به په جنت کښے معاف کړے شي .بیا زه تاسو ته وایم چې که تاسو دوه تنه په ځمکه
کې موافق شئ چې د هرڅه په اړه چې دوی وغواړي حرکت وکړي  ،نو دا به زما د پلر لپاره
چې په جنت کې وي۔

مالک  ،موږ له تاسو مننه کوو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موږ له تاسو مننه کوو چې تاسو د هغه په ژوند
کې کار کاوه او دا چې تاسو به د هغه ژوند ته دوام ورکړئ .موږ د هغه مینې له امله مننه کوو
چې تاسو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغې پالنونو لپاره چې تاسو ی ې لپاره چمتو کړی دی وښودئ او دا
چې تاسو به تل ورسره مل شئ .نه پرېږده۔ امین۔

مالک  ،موږ له تاسو مننه کوو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موږ له تاسو مننه کوو چې تاسو د هغه په ژوند
کې کار کاوه او دا چې تاسو به د هغه ژوند ته دوام ورکړئ .موږ د هغه مینې له امله مننه کوو
چې تاسو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغې پالنونو لپاره چې تاسو ی ې لپاره چمتو کړی دی وښودئ او دا
چې تاسو به تل ورسره مل شئ .نه پرېږده۔ امین۔

د عیسی مسیح په نوم  ،موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای بدن  ،جان  ،روح  ،ذهن او احساسات
د خدای اراده او مقصد سره وصل کوو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای د حقیقت او د عیسی
مسیح بشپړ شوي کار لپاره کار کول .موږ د هغه افکار د عیسی مسیح د افکارو سره شریکوي
نو هغه کولی شي هغه فکرونه  ،احساسات او تحرکات شریک کړي چې د عیسی په خپل زړه
کې دي۔ امین۔

د عیسی مسیح په نوم  ،موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای بدن  ،جان  ،روح  ،ذهن او احساسات
د خدای اراده او مقصد سره وصل کوو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای د حقیقت او د عیسی
مسیح بشپړ شوي کار لپاره کار کول .موږ د هغه افکار د عیسی مسیح د افکارو سره شریکوي
نو هغه کولی شي هغه فکرونه  ،احساسات او تحرکات شریک کړي چې د عیسی په خپل زړه
کې دي۔ امین۔

موږ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغه پښې ټینګ او باوري دي  ،خپلې پښې د حق الرې ته وتړي .موږ
دا د مسیح په صلیب کې موندل شوي رحمت  ،فضل  ،مینې  ،بخښنې او شخصي قربانۍ
پورې وتړلو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ له دننه څخه  ،د هر ډول پخوانیو او بدو دروازو ته خالص
کړئ  ،په بیله بیا هر غلط عقیدې  ،چلند  ،غوښتنې  ،هڅونې  ،عادت او استقامت ته .موږ
وتړلو او هر روحي جذابیت راوباسي چې د دې چلندونو سره تړاو لري .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔ زه د
بخښنې  ،ویرې  ،قهر او بې باورۍ روحیه ورکوم .سربیره پردې  ،موږ  ...دوی پخپله عزت ،
انکار  ،تسلط  ،د نورو په استحصال  ،مسخره او غرور کې هم دخیل دي۔امین۔
موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هر ډول او ټول ې پایلې داخلوي چې د غولولو یا غولولو پایله لري  ،او
همدا ډول د دروغو او غلط باورونو له امله .موږ د هغه ذهن تیاره او تیاره ته خالص کړو چې
نړۍ ی ې هغه ته راوړي نو هغه کولی شي د څښتن عیسی روښانه روښانه کړي .د مالک عیسی
هره قیمتي کلمه چې۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ په هغه کې د روح القدس ذهن او زړه ته ننوتلی دی  ،او
ممکن هغه د روح القدس په فضل او ورځ او اونۍ ژوند وکړي۔ امین۔

موږ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغه پښې ټینګ او باوري دي  ،خپلې پښې د حق الرې ته وتړي .موږ
دا د مسیح په صلیب کې موندل شوي رحمت  ،فضل  ،مینې  ،بخښنې او شخصي قربانۍ
پورې وتړلو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ له دننه څخه  ،د هر ډول پخوانیو او بدو دروازو ته خالص
کړئ  ،په بیله بیا هر غلط عقیدې  ،چلند  ،غوښتنې  ،هڅونې  ،عادت او استقامت ته .موږ
وتړلو او هر روحي جذابیت راوباسي چې د دې چلندونو سره تړاو لري .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔ زه د
بخښنې  ،ویرې  ،قهر او بې باورۍ روحیه ورکوم .سربیره پردې  ،موږ  ...دوی پخپله عزت ،
انکار  ،تسلط  ،د نورو په استحصال  ،مسخره او غرور کې هم دخیل دي۔امین۔
موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هر ډول او ټول ې پایلې داخلوي چې د غولولو یا غولولو پایله لري  ،او
همدا ډول د دروغو او غلط باورونو له امله .موږ د هغه ذهن تیاره او تیاره ته خالص کړو چې
نړۍ ی ې هغه ته راوړي نو هغه کولی شي د څښتن عیسی روښانه روښانه کړي .د مالک عیسی
هره قیمتي کلمه چې۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ په هغه کې د روح القدس ذهن او زړه ته ننوتلی دی  ،او
ممکن هغه د روح القدس په فضل او ورځ او اونۍ ژوند وکړي۔ امین۔

متی ۱۹ :۱۶۔۔۔۔۔۔۔۔ز به تا ته د جنت بادشاهۍ ورکړم .څه چې تاسو په ځمکه کېږدئ
هغه به ستاسو وي .او څه چې تاسو په ځمکه کې خالص کړئ هغه به خالص شي.

متی ۱۹ :۱۶۔۔۔۔۔۔۔۔ز به تا ته د جنت بادشاهۍ ورکړم .څه چې تاسو په ځمکه کېږدئ
هغه به ستاسو وي .او څه چې تاسو په ځمکه کې خالص کړئ هغه به خالص شي.

متی  ۱۸:۱۸۔ ۱۹۔۔۔۔۔۔ز رښتیا تاسو ته دا وايم چه هر هغه څيز چه تاسو په ځمکه
باندے پابند کړئ هغه به په جنت کښے وي .او هر څه چه تاسو په ځمکه کښے وغواړئ
هغه به په جنت کښے معاف کړے شي .بیا زه تاسو ته وایم چې که تاسو دوه تنه په ځمکه
کې موافق شئ چې د هرڅه په اړه چې دوی وغواړي حرکت وکړي  ،نو دا به زما د پلر لپاره
چې په جنت کې وي۔

متی  ۱۸:۱۸۔ ۱۹۔۔۔۔۔۔ز رښتیا تاسو ته دا وايم چه هر هغه څيز چه تاسو په ځمکه
باندے پابند کړئ هغه به په جنت کښے وي .او هر څه چه تاسو په ځمکه کښے وغواړئ
هغه به په جنت کښے معاف کړے شي .بیا زه تاسو ته وایم چې که تاسو دوه تنه په ځمکه
کې موافق شئ چې د هرڅه په اړه چې دوی وغواړي حرکت وکړي  ،نو دا به زما د پلر لپاره
چې په جنت کې وي۔

مالک  ،موږ له تاسو مننه کوو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موږ له تاسو مننه کوو چې تاسو د هغه په ژوند
کې کار کاوه او دا چې تاسو به د هغه ژوند ته دوام ورکړئ .موږ د هغه مینې له امله مننه کوو
چې تاسو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغې پالنونو لپاره چې تاسو ی ې لپاره چمتو کړی دی وښودئ او دا
چې تاسو به تل ورسره مل شئ .نه پرېږده۔ امین۔

مالک  ،موږ له تاسو مننه کوو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موږ له تاسو مننه کوو چې تاسو د هغه په ژوند
کې کار کاوه او دا چې تاسو به د هغه ژوند ته دوام ورکړئ .موږ د هغه مینې له امله مننه کوو
چې تاسو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغې پالنونو لپاره چې تاسو ی ې لپاره چمتو کړی دی وښودئ او دا
چې تاسو به تل ورسره مل شئ .نه پرېږده۔ امین۔

د عیسی مسیح په نوم  ،موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای بدن  ،جان  ،روح  ،ذهن او احساسات
د خدای اراده او مقصد سره وصل کوو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای د حقیقت او د عیسی
مسیح بشپړ شوي کار لپاره کار کول .موږ د هغه افکار د عیسی مسیح د افکارو سره شریکوي
نو هغه کولی شي هغه فکرونه  ،احساسات او تحرکات شریک کړي چې د عیسی په خپل زړه
کې دي۔ امین۔

د عیسی مسیح په نوم  ،موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای بدن  ،جان  ،روح  ،ذهن او احساسات
د خدای اراده او مقصد سره وصل کوو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای د حقیقت او د عیسی
مسیح بشپړ شوي کار لپاره کار کول .موږ د هغه افکار د عیسی مسیح د افکارو سره شریکوي
نو هغه کولی شي هغه فکرونه  ،احساسات او تحرکات شریک کړي چې د عیسی په خپل زړه
کې دي۔ امین۔

موږ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغه پښې ټینګ او باوري دي  ،خپلې پښې د حق الرې ته وتړي .موږ
دا د مسیح په صلیب کې موندل شوي رحمت  ،فضل  ،مینې  ،بخښنې او شخصي قربانۍ
پورې وتړلو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ له دننه څخه  ،د هر ډول پخوانیو او بدو دروازو ته خالص
کړئ  ،په بیله بیا هر غلط عقیدې  ،چلند  ،غوښتنې  ،هڅونې  ،عادت او استقامت ته .موږ
وتړلو او هر روحي جذابیت راوباسي چې د دې چلندونو سره تړاو لري .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔ زه د
بخښنې  ،ویرې  ،قهر او بې باورۍ روحیه ورکوم .سربیره پردې  ،موږ  ...دوی پخپله عزت ،
انکار  ،تسلط  ،د نورو په استحصال  ،مسخره او غرور کې هم دخیل دي۔امین۔
موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هر ډول او ټول ې پایلې داخلوي چې د غولولو یا غولولو پایله لري  ،او
همدا ډول د دروغو او غلط باورونو له امله .موږ د هغه ذهن تیاره او تیاره ته خالص کړو چې
نړۍ ی ې هغه ته راوړي نو هغه کولی شي د څښتن عیسی روښانه روښانه کړي .د مالک عیسی
هره قیمتي کلمه چې۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ په هغه کې د روح القدس ذهن او زړه ته ننوتلی دی  ،او
ممکن هغه د روح القدس په فضل او ورځ او اونۍ ژوند وکړي۔ امین۔

موږ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د هغه پښې ټینګ او باوري دي  ،خپلې پښې د حق الرې ته وتړي .موږ
دا د مسیح په صلیب کې موندل شوي رحمت  ،فضل  ،مینې  ،بخښنې او شخصي قربانۍ
پورې وتړلو .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ له دننه څخه  ،د هر ډول پخوانیو او بدو دروازو ته خالص
کړئ  ،په بیله بیا هر غلط عقیدې  ،چلند  ،غوښتنې  ،هڅونې  ،عادت او استقامت ته .موږ
وتړلو او هر روحي جذابیت راوباسي چې د دې چلندونو سره تړاو لري .موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔ زه د
بخښنې  ،ویرې  ،قهر او بې باورۍ روحیه ورکوم .سربیره پردې  ،موږ  ...دوی پخپله عزت ،
انکار  ،تسلط  ،د نورو په استحصال  ،مسخره او غرور کې هم دخیل دي۔امین۔
موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هر ډول او ټول ې پایلې داخلوي چې د غولولو یا غولولو پایله لري  ،او
همدا ډول د دروغو او غلط باورونو له امله .موږ د هغه ذهن تیاره او تیاره ته خالص کړو چې
نړۍ ی ې هغه ته راوړي نو هغه کولی شي د څښتن عیسی روښانه روښانه کړي .د مالک عیسی
هره قیمتي کلمه چې۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ په هغه کې د روح القدس ذهن او زړه ته ننوتلی دی  ،او
ممکن هغه د روح القدس په فضل او ورځ او اونۍ ژوند وکړي۔ امین۔

موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هر ډول او ټول ې پایلې داخلوي چې د غولولو یا غولولو پایله لري  ،او
همدا ډول د دروغو او غلط باورونو له امله .موږ د هغه ذهن تیاره او تیاره ته خالص کړو چې
نړۍ ی ې هغه ته راوړي نو هغه کولی شي د څښتن عیسی روښانه روښانه کړي .د مالک عیسی
هره قیمتي کلمه چې۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ په هغه کې د روح القدس ذهن او زړه ته ننوتلی دی  ،او
ممکن هغه د روح القدس په فضل او ورځ او اونۍ ژوند وکړي۔ امین۔

موږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هر ډول او ټول ې پایلې داخلوي چې د غولولو یا غولولو پایله لري  ،او
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اقتصادي او معنوي برک تونه ترالسه کړئ چې له هغه څخه لیرې شوي وو .موږ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د شیطان تر اغیزې الندې د بدن  ،روح  ،ذهن  ،ذهن او احساساتو
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موږ دا ټول شیان د خپل مالک او ژغورونکي عیسی مسیح په نوم خالص او تړلي یو .موږ د
خدای ستاینه کوو چې مالک عیسی مسیح موږ ته د دې کولو کولو واک او کلي راکړې دي.
مالک  ،موږ د هغه حقایقو لپاره مننه کوو چې تاسو ی ې په انجیل کې موږ ته په ډاګه کړي دي۔
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لکه څنګه چې د اور شاوخوا شاوخوا ک ټرې او دوی کولی شي د مالک حضور او خوندیتوب
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