د ﮐﻮرﻧﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل اول ﺧﻂ
ﺳﻼم او د ﺧُﺪائ ﺷُﺮ

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺳﻼم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮے رﺳﻮل او د ورور ﺳﻮﺳﺘﻴﻨﺲ ﻟﻪ


 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﺘﻮس ﮐ دے ،ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ
ﻃﺮف ﻧﻪ ،
ﭘﺎک ﮐے ﺷﻮى او ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ دى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ او د
 زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ دې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى.
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ دواړو ﭘﻪ ﻧﻮم ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،

 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﺷﻮ ،ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﻮم .

 ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ
ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه د ﮐﻼم او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﻮئ .
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﻤى ﻧﮥ ﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ
ﻮاﻫ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺷﻮه ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې ﻣﻀﺒﻮط ﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺑﻴﺎ راﺗﻠﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻳ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ وﻓﺎدار دے ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ د زوئ ،زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ
راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ورځ ﺑاﻟﺰاﻣﻪ ﻳ .
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺷﺮاﮐﺖ دﭘﺎره راوﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮئ.

ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ډﻟﻪ ﺑﺎزى
 ﻧﻮ اوس اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ دے ،د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زور راوړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل

 ﻪ ﭼ اے وروﻮ
ﻳﻮ ﺷ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ ډﻟ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ،ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﻘﻞ او ﭘﻮره ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﻴﺎل او اﺗﻔﺎق ﺷ .
 زﻣﺎ
او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﻠﻮئ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮې ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟې رواﻧ دى .
ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ واﺋ ﭼ” ،زۀ د ﭘﻮﻟﻮس د ډﻟ ﻧﻪ ﻳﻢ “،ﻳﺎ ”زۀ د اﭘﻮﻟﻮس د ډﻟ ﻧﻪ ﻳﻢ “،ﻳﺎ ”زۀ د ﮐﺎﺋﻔﺲ د ډﻟ ﻧﻪ
 وﻟ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ډﻟﻮ ووﻳﺸﻠﮯ ﺷﻮ؟ وﻟ ﭘﻮﻟﻮس ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐے ﺷﻮ؟ ﻳﺎ وﻟ
ﻳﻢ “،ﻳﺎ ”زۀ د ﻣﺴﻴﺢ د ډﻟ ﻧﻪ ﻳﻢ “.
 زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﺰار ﻳﻢ ﭼ د ﮐﺮﺳﭙﻮس او ﺎﻳﻮس ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻮﻟﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ اﺧﺴﺘ ده؟ 
 او رﺘﻴﺎ ﻣﺎ
 ﻧﻮ ﭼ ﻮک دا وﻧﮥ واﺋ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ اﺧﺴﺘ ده .
ﮐ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﻧﮥ ده ورﮐې ،

د ﺳﺘﻔﻨﺎس ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐې ده .ﺧﻮ ﻧﻮر زﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﺎداﺷﺖ ﮐ ﻧﮥ را ﭼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐې وى .
ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ زۀ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻟﯧﻟﮯ ﺑﻠ د زﻳﺮى اوروﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﭘﻪ
ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻪ ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﻮﻟ ﺑاﺛﺮه ﺷ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺪرت او ﺣﻤﺖ
 ﻪ ﭼ د ﺳﻮﻟ ﭘﯧﻐﺎم د ﻫﻼﮐﯧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ﺧﻮ ﺑوﻗﻮﻓ ده ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﭼﺎ ﭼ ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے دا د

 ﻪ ﭼ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺣﻴﻤﺎﻧﻮ ﺣﻤﺖ ﺗﺒﺎه ﮐم ،او د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺑﻪ رد
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺪرت دے .
 ﻫﻐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﻫﻮﻴﺎر دى؟ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﭼﺮﺗﻪ دى؟ د دې زﻣﺎﻧ ﺗه ﺑﺤﺚ ﮐﻮوﻧ ﭼﺮﺗﻪ دى؟ وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﮐم “.
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ د ﻓﯧﺼﻠ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دا ﺧﻮﻪ ﮐه ﭼ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ
دﻧﻴﺎ ﺣﻤﺖ ﺗﻪ ﺑوﻗﻮﻓ ﻧﮥ ده وﺋﻴﻠ؟ 
ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د دې ﺑوﻗﻮﻓ ﺑﻴﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
 ﻪ ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﻧﻮ ﻃﻠﺐ ﮐﻮى او ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن د ﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ دى .
ﻮک ﭼ اﻳﻤﺎﻧﺪار دى .
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ
ﺷﻮى ﻣﺴﻴﺢ زﻳﺮے ورﮐﻮو ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد د ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﮐﺎﮯ او د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ﺑوﻗﻮﻓ ده .

راﺑﻠﻠ ﺷﻮى دى ،ﮐﮥ ﻳﻬﻮدﻳﺎن دى ﮐﮥ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ،د دواړو دﭘﺎره ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺪرت او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﺖ دے .
ﮐﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻨ آدﻣﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﺖ ﺑوﻗﻮﻓ ﺎرى ﺧﻮ دا د ﺑﻨ آدم د ﺣﻤﺖ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺣﻤﺖ دے او ﮐﮥ دوئ ﺗﻪ د
۱ / ۱۵

 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،د ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک زور ﮐﻤﺰورے ﺎرى ﺧﻮ دا ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺑﻨ آدﻣﻮ د زور ﻧﻪ زورور دے .
ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ وﮐئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻧﮥ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎر ۇو ،ﻧﮥ ډﯦﺮ زورور ۇو او
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دﻧﻴﺎ ﺑوﻗﻮﻓﺎن ﻏﻮره ﮐل د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻮﻴﺎران ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐى ،او
ﻧﮥ ډﯦﺮ د اوﭼﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﻖ ۇو .
 ﺑﻠ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دﻧﻴﺎ ﮐﻤﺰورى ،ﺳﭙ او
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دﻧﻴﺎ ﮐﻤﺰورى ﻏﻮره ﮐل د دې دﭘﺎره ﭼ زورور ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐى .
 ﻧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﺑاﺻﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻏﻮره ﮐل د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺖ ﮐى ،
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﻧ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﻳﻮ ﮐو ،او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ﺣﻤﺖ راﮐو او ﻫﻐﻪ
ﻓﺨﺮ وﻧﮥ ﮐى .
 ﻧﻮ دې دﭘﺎره ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻠ دى” ،ﻮک ﭼ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺻﺪاﻗﺖ ،ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ او ﺧﻼﺻﻮن وﺮﯧﺪو ،
دې ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى“.

ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮى د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﯧﻐﺎم

۲

 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻢ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻣ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د راز زﻳﺮے ﺧﻮر ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ


 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وم ﻧﻮ ﻣﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې وه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
د اوﭼﺘ درﺟ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺎ د ﺣﻤﺖ ﭘﻪ زور ﻧﮥ وو .
 زﻣﺎ د ﺑﻴﺎن او د
 او زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ،وﻳﺮه او رﭘﯧﺪو راﻏﻠﻢ .
ﺷﻮى ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﻮر د ﻫﻴ ﺑﻴﺎن وﻧﮥ ﮐم .
 ﻧﻮ ﻣﺎ
زﻳﺮى د اﺛﺮ وﺟﻪ د ﺣﻤﺖ او ﭘﻪ ﻣﺎﺋﻞ ﮐﻮوﻧﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﮥ وو ﺑﻠ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح او د ﻗﺪرت د ﻣﺨﻪ ﺛﺎﺑﺖ وو ،
دا ﻪ وﮐل ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن د اﻧﺴﺎن د ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺪرت وﻻړ وى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﮐ ﻣﻮﻧ د ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮې ﮐﯘو ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دا ﻧﮥ د دﻧﻴﺎ او ﻧﮥ د دې دﻧﻴﺎ د ﺳﺮداراﻧﻮ ﺣﻤﺖ

 ﺑﻠ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﭘ ﺣﻤﺖ راز ﺑﻴﺎﻧﻮو ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دﻧﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ
دے ،ﻮک ﭼ ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧ دى .
 ﻧﻮ د دې زﻣﺎﻧ ﻳﻮ ﺳﺮدار ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻪ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮى
ﻧﻪ ﻣﺨ زﻣﻮﻧ د ﻟﻮﻳ دﭘﺎره ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې وه .
 ﺑﻠ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﮥ ﭼ ﻧﮥ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻴﺪﻟ ،ﻧﮥ
وے ﻧﻮ د ﺟﻼل ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐے ﻧﮥ وو .
ﻏﻮږوﻧﻮ اورﯦﺪﻟ او ﻧﮥ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ زړۀ ﮐ راﻏﻠ دى ،ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐى دى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ
 دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻮﻧ د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺎره ﮐې ،ﻪ ﭼ روح د ﻫﺮ ﻴﺰ ﺗﻼش ﮐﻮى ﺑﻠ
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى “.
 ﻪ ﻮک د ﺑﻞ اﻧﺴﺎن د زړۀ ﺧﺒﺮې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﮯ ﺷ ﺑﻐﯧﺮ د اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ روح ﻧﻪ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘ ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ دﻧﻨﻪ دے؟ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې ﻣﻌﻠﻮﻣ ﻧﮥ دى .
دﻧﻴﺎوى روح ﻧﮥ دے ﺣﺎﺻﻞ ﮐے ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ روح ﻣﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ دے ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ
 او ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﺑﻴﺎﻧﻮو ﭼ اﻧﺴﺎﻧ ﺣﻤﺖ
ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وړﻳﺎ راﮐى دى .
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻮدﻟ دى ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ ﺑﻴﺎﻧﻮو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ روح راﻮدﻟ دى ،او دﻏﺴ روﺣﺎﻧ ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺎﻳﻮ ،ﻮک
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ روﺣﺎﻧ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﻣﻨ ﻪ ﭼ دا د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﺰد
ﭼ روﺣﺎﻧ دى .
 ﻮک ﭼ
ﺑوﻗﻮﻓ ده ،او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻧﮥ ﺷ ﭘﻮﻫﯧﺪے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺶ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪے ﺷ .
 ﻪ ﭼ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اراده ﻮک
روﺣﺎﻧ ﺧﻠﻖ دى ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ آزﻣﺎﺋ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻴﻮک ﻧﮥ ﺷ آزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ .
ﭘﻮﻫﯧﺪے ﺷ؟ ﻳﺎ ﻮک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟“ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻘﻞ ﻟﺮو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ﻣﻠﺮى

۳

 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ د روﺣﺎﻧ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﮐے ﺷﻮې ﺑﻠ داﺳ ﻣ وﮐې ﻟﻪ ﭼ


 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘ درﮐل ﺧﻮ رو ﻧﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ رو ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر
دﻧﻴﺎوى ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دى .
۲ / ۱۵

 ﻪ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ ﻳ ،او ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﻧﮥ وئ .ﺑﻠ اوس ﻫﻢ ﻻ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻴﺎر ﻧﮥ ﻳ .
ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺣﺴﺪ او ﺟه رواﻧﻪ ده .ﻧﻮ وﻟ د دې ﻧﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ د اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺶ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮدار
 ﻪ ﭼ ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻳﻮ واﺋ ﭼ زۀ د ﭘﻮﻟﻮس ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﻳﻢ او ﺑﻞ واﺋ ﭼ زۀ د اﭘﻮﻟﻮس ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﻳﻢ ،ﻧﻮ وﻟ
ﮐﻮئ؟ 
 اﭘﻮﻟﻮس ﻮک دے؟ او ﭘﻮﻟﻮس ﻮک دے؟ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ ﺻﺮف
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ د اﻧﺴﺎﻧ ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮥ ﺷﻮئ؟ 
ﺧﺎدِﻣﺎن دى د ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن راوړو او دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﮐﺮوﻧﺪه ﮐﻮوﻧﮯ او ﻧﮥ
 ﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺪه وﮐه ،اﭘﻮﻟﻮس اوﺑﮥ ورﮐې ،ﺧﻮ وده ورﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﮐه .
ﮐے وو .
 د ﺗﺨﻢ ﮐﺮوﻧ او د اوﺑﻮ ورﮐﻮوﻧ
اوﺑﮥ ورﮐﻮوﻧﮯ ﮥ ﺷﮯ دے ،ﺑﻠ ﺻﺮف ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ وده ورﮐﻮوﻧﮯ دے .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ
دواړو ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻮ دے ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
 ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﺗﻪ راﮐو ،ﻣﺎ د ﻳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﻠﺎر
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻪ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﻤﺎرت ﻳ .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدو او ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻞ ﻮک ﻋﻤﺎرت وداﻧﻮى ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻠﺎر دې ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮدار ﺷ ﭼ ﭘﺮې ﻨﻪ ﻋﻤﺎرت
 ﻪ ﭼ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﺑﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮥ ﺷ اﯦﻮدﻟﮯ ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻪ ﭼ اﯦﻮدﻟﮯ ﺷﻮے دے ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻴﺴ
ﺟﻮړ ﮐى .
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮو زرو ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ،ﻟﺮﻮ ،واﻮ ﻳﺎ د ﺑﻮﺳﻮ ﻋﻤﺎرت ﺟﻮړوى،
ﻣﺴﻴﺢ دے .
 ﻧﻮ د ﻫﺮ ﻠﺎر ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺎره ﺷ ﻪ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ دا ﭘﻪ اور راﺮﻨﺪ ﺷ .او زﻣﻮﻧ د ﮐﺎر ﻧﯧ او ﺑﺪى

 ﮐﮥ د ﭼﺎ
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎد د ﭼﺎ ﺟﻮړ ﻋﻤﺎرت ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻠﺎر ﺑﻪ اﺟﺮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
ﺑﻪ ﭘﻪ اور وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷ .
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ
ﮐﺎر وﺳﻮزﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺎوان ورﺳﻴى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻮزﯦﺪو ﺳﻮزﯦﺪو ﮐ د اور ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ .
 ﮐﮥ ﻮک د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺑﺮﺑﺎدوى ﻧﻮ
ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﻳ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳﻴى؟ 
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې ﻮک ﻫﻢ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﺮﺑﺎد ﮐى ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﭘﺎک دے او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﺎﺳﻮ ﻳ .
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮى .ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻮﻴﺎر ﻳ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ و ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﻪ ﭼ د دې دﻧﻴﺎ ﺣﻤﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺰد ﺑوﻗﻮﻓ ده ،ﻪ ﭼ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺷ .
 او ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ دے ﭼ
ﻫﻮﻴﺎران د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﺎﻻﮐ راﯧﺮوى “.
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﭘﻮﻟﻮس وى او ﮐﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻮل ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ دى ،
ﺑﺎﻃﻞ دى “.

اﭘﻮﻟﻮس ،ﮐﮥ ﭘﻄﺮوس ،او ﮐﮥ دﻧﻴﺎ ،ژوﻧﺪ وى ﻳﺎ ﻣﺮګ ،ﮐﮥ ﻣﻮﺟﻮده وﺧﺖ وى او ﻳﺎ آﺋﻨﺪه وﺧﺖ وى دا ﻮل ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ دى ،
او ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ او ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے.

د رﺳﻮﻻﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ

۴

 اوس ﺳﺎﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺎدِﻣﺎن او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رازوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧ و .


 ﺧﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره دا ډﯦﺮه وړه ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺎ ﺑﻞ اﻧﺴﺎﻧ ﻋﺪاﻟﺖ دې زﻣﺎ ﺟﺎج واﺧﻠ ،ﺑﻠ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د
اﻋﺘﺒﺎرى وى .
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐ د ﮥ ﻋﯧﺐ اﺣﺴﺎس ﻧﮥ ﮐﻮم ﺧﻮ د دې ﻣﻄﻠﺐ دا ﻧﮥ دے ﭼ زۀ ﺑﻋﯧﺒﻪ ﻳﻢ.
ﺎن ﺟﺎج ﻧﮥ اﺧﻠﻢ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻣﻘﺮر ﺷﻮى وﺧﺖ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻣﺎﻟ د راﺗﻠﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﺟﺎج اﺧﻠ .
اﻧﺘﻈﺎر وﮐئ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺗﻴﺎرې ﭘ ﺧﺒﺮې رﺎ ﺗﻪ ﺮﻨﺪې ﮐى او د زړۀ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻪ ﺑﻪ راﺎره ﮐى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻮک
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮو ﮐ د
ﭼ د ﻮﻣﺮه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻞ وى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ دوﻣﺮه د ﻫﻐﮥ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﮐى .
ﺧﭙﻞ ﺎن او د اﭘﻮﻟﻮس ذﮐﺮ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﻃﻮر وﮐو د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د دې ﺧﺒﺮو ﻣﻄﻠﺐ زده ﮐئ ،د ﻟﻴﻞ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺘﺮ ﮐى ﻧﮥ ﻳ .او
ﺷﻮى ﮐﻼم ﻧﻪ زﻳﺎت ﮥ ﻣﮥ واﻳ ،او د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺻﻔﺖ او د ﺑﻞ ﻏﯧﺒﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ ﮥ دى ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﮐى دى .او ﺑﻴﺎ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﮐى دى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ ﻟﻪ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺗﺎﺳﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐل ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺘﻞ ،ﺗﺎﺳﻮ اوس ﻣﺎﻟﺪاره
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﮥ وى درﮐى؟ 
ﺷﻮى ﻳ ،زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮئ ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ وو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷ ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ درﺳﺮه
 ﺧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ رﺳﻮﻻن د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﮐو او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐو ﭘﻪ ﭼﺎ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐو .
 ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ
ﭼ د ﻣﺮګ ﺣﻢ ﺷﻮے وى ،وﻟ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ،ﻳﻌﻨ ﻓﺮﺘﻮ او د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮه ﺗﻤﺎﺷﻪ ﺷُﻮ .
۳ / ۱۵

ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑوﻗﻮﻓﺎن ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻫﻮﻴﺎر ﻳ .ﻣﻮﻧ ﮐﻤﺰورى ﻳﻮ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زورور ﻳ .ﺗﺎﺳﻮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻳ او ﻣﻮﻧ
 او
 ﭘﻪ دې ﻣﻮﺟﻮده وﺧﺖ ﮐ ﻣﻮﻧ اوږى ،ﺗى ﻳﻮ ،ﮐﭙې ﻣﻮ زړې دى او وﻫﻠﮯ ﺷﻮى ﻳﻮ او ﺑﮐﻮره ﻳﻮ ،
ﺳﭙ ﻳﻮ .
 ﻮک
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺧﻮارى ﮐﯘو .ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺪ واﺋ ،ﻣﻮﻧ ورﺗﻪ دﻋﺎ ﮐﯘو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮ زوروى ،ﻣﻮﻧ ﻳ زﻏﻤﻮ ،
 زۀ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﺪﻧﺎﻣﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯘو .ﻣﻮﻧ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د دﻧﻴﺎ د ډﻳﺮان او د ﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻳﻮ .
 ﻪ ﭼ ﮐﮥ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ
دا ﺧﺒﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﺮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ ﻟﻴﻢ ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮږو ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮم .
ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ اُﺳﺘﺎذان ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻫﻢ وى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ روﺣﺎﻧ ﭘﻼر ﻳﻮ دے ،او د زﻳﺮى ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زۀ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس دروﻟﯧﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زارى ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﺷﻮم .
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻮږ او وﻓﺎدار زوئ دے ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻃﺮﻳﻘ درﻳﺎدې ﮐى ﭼ زۀ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻴﻨ داﺳ ﻣﻐﺮوره ﺷﻮل ﭼ زۀ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ.
ﺎئ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮم .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎﻟ وﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ زر درﺷﻢ او زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺻﺮف د ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮوره ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺒﺮې ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ روﺣﺎﻧ

 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﭘﻪ ﺗﺸﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻗﺪرت وﻻړ دے .
ﻗﺪرت ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮐم .
واﻳ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﺗ ﭘﻪ ﻻس ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ د ﻧﺮﻣ ﭘﻪ روح ﮐ درﺷﻢ؟

د ﺑﺪاﺧﻼﻗ ﺧﻼف ﺣﻢ

۵

 زۀ ﺧﺒﺮ ﺷﻮے ﻳﻢ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨﺴ ﺣﺮام ﮐﺎرى ﮐﻴى ،ﺑﻠ داﺳ ﺟﻨﺴ ﺣﺮام ﮐﺎرى ﭼ ﭘﻪ ﺑدﻳﻨﻪ


 او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې
ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻴى .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺳے دے ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﻣﻴﺮﻧ ﻣﻮر ﺳﺮه ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﺗﻌﻠﻘﺎت دى .
 زۀ اﺮ
ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ .وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ دى ﭼ ﭘﺮې وﺷﺮﻣﯧئ؟ او ﭼﺎ ﭼ دا ﮐﺎر ﮐے دے ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ وﺷئ .
ﮐﮥ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻃﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ ﻳﻢ ﺧﻮ ﭘﻪ روﺣﺎﻧ ﻃﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ .او ﭘﻪ داﺳ ﮐﺲ ﻣﺎ داﺳ ﻓﯧﺼﻠﻪ واوروﻟﻪ ﻟﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻧﻮم راﺟﻤﻊ ﺷ او زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ روح ﮐ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ ،او ﭼ
ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳے د ﻫﻼﮐﺖ دﭘﺎره ﺷﯧﻄﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎرئ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻨﺎه
زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻗﺪرت ﻫﻢ راﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد وى ،
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺨﺮ ﮐﻮل ﮥ
ﺎر ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻼک ﺷ ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ روح ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ورځ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
 ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ
ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده .وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﻟه ﺷﺎن ﺧﻤﺒﻴﺮه ﭘﻪ ﻗﻠﭙ ﮐ ﻮل اﺧﻠﮯ ﺷﻮى اوړۀ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﮐﻮى؟ 
زړه ﺧﻤﺒﻴﺮه وﺑﺎﺳ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺗﺎزه ﭘﺘﻴﺮه اوړو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﺷ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻤﺒﻴﺮه اوړو ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ اﺧﺘﺮ
ﻧﮥ ﻳ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎک ﻳ ،ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ ُورے ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻮے دے .
 ﻣﺎ ﭘﻪ
وﮐو ،ﻧﮥ ﭘﻪ زړه ﺧﻤﺒﻴﺮه او ﻧﮥ د ﺑﺪۍ او ﻧﮥ د ﺷﺮارت ﭘﻪ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺑﻠ ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ او د رﺘﻴﺎو ﭘﻪ ﭘﺘﻴﺮه رو ﺑﺎﻧﺪې .
 زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮ دا ﻧﮥ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻠﻞ
ﺧﭙﻞ ﺧﻂ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻟﻴﻠ ۇو ﭼ د ﺣﺮام ﮐﺎرو ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐ د ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﺣﺮام ﮐﺎرو ،ﻻﻟﭽﻴﺎﻧﻮ ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺮﯦدئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ زۀ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻟﻴﻢ ﭼ ﮐﮥ ﻮک ﺎن ﺗﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪار ورور ﻳﺎ ﺧﻮر واﺋ او ﺣﺮام ﮐﺎر ﻳﺎ
دا دﻧﻴﺎ ﭘﺮﯦﻮدﻟ وى .
 ﻪ ﭼ زﻣﺎ
ﺣﺮﺻﻨﺎک ﻳﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻨﻞ ﻣﺎر ﻳﺎ ﺷﺮاﺑ ﻳﺎ ﻇﺎﻟﻢ وى ﻧﻮ د داﺳ ﮐﺲ ﺳﺮه رو ﻗﺪرې ﻫﻢ ﻣﮥ ﺧﻮرئ .
ﮥ ﮐﺎر دے ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم ﭼ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى؟ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى” .ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﺳے د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ وﺷئ“.
ﺷﺎﻣﻞ دى .

د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﻘﺪﻣﻪ

۶

 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺟﺮأت ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎﻧﺪار ورور ﺳﺮه ﻣﻘﺪﻣﻪ وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﯧﺼﻠ دﭘﺎره دا د ﺑدﻳﻨﻪ


 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى؟ ﻧﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ او ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ؟ 
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮئ ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳ ﭼ د ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﻓﯧﺼﻠ وﮐئ؟ 
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻓﺮﺘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯘو؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻋﺎﻣ ﻣﻘﺪﻣ ﻧﮥ ﺷ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﮥ؟ 
۴ / ۱۵

 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﮐ ﻋﺎﻣ ﻣﻘﺪﻣ وى ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺼﻔﺎن ﻣﻘﺮروئ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﮥ وى؟ 
زۀ دا د ﺷﺮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره واﻳﻢ ﭼ وﻟ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻫﻮﻴﺎر ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دوو اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ
 ﻪ ﭼ ﻳﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪار د ﺑﻞ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ  او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺑدﻳﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ .
وﮐى؟ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮل ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻠﻄ ده .آﻳﺎ دا ﺑﻪ ﮥ ﻧﮥ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎ اﻧﺼﺎﻓ ﻣﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐے وے؟ او ﻳﺎ ﮐﮥ ﭼﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دوﮐﻪ درﮐى
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺪ ﮐﻮئ او ورﻟﻪ دوﮐﻪ ورﮐﻮئ .
وه او ﭘﻪ ﻫﻐ ﻣﻮ ﺻﺒﺮ ﮐے وے؟ 
ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ وارﺛﺎن ﻧﮥ ﺷ؟ ﺎن ﻣﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮئ ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﺣﺮام ﮐﺎر ،ﻧﮥ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ،ﻧﮥ زﻧﺎﮐﺎر،

 ﻧﮥ ﻏﻠﮥ ،ﻧﮥ ﺣﺮﺻﻨﺎک ،ﻧﮥ ﺷﺮاﺑﻴﺎن ،ﻧﮥ ﮐﻨﻞ ﻣﺎر او ﻧﮥ ﺑﻪ دوﮐﻪ ﻣﺎر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ وارﺛﺎن ﺷ .
ﻧﮥ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان ،
او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻴﻨ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ۇو ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم او زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ روح ووﻳﻨﻠﮯ ﺷﻮئ.
ﺑﻠ ﭘﺎک ﺷﻮئ ،ﺻﺎدق ﻫﻢ ﺷﻮئ.

ﭘﻪ ﺑﺪن او روح ﺳﺮه ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐئ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭼ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ روا دى ﺧﻮ زۀ واﻳﻢ ﭼ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ ﻧﮥ دى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﺎن

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭼ ﺧﻮراک د ﺧﯧ دﭘﺎره دے او ﺧﯧﻪ د
دﭘﺎره روا  ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻏﻼم ﻣﮥ ﺟﻮړوئ .
ﺧﻮراک دﭘﺎره ده ﺧﻮ زۀ واﻳﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دواړه ﺧﺘﻢ ﮐى .ﺑﺪن د ﺣﺮاﻣﺎرۍ دﭘﺎره ﻧﮥ دے ﺟﻮړ ﺷﻮے ﺑﻠ د ﻣﺎﻟ د
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎﻟ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﮐو او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮے دے او ﻣﺎﻟ د ﺑﺪن ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ دے .
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺴﻴﺢ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ دى؟ ﻧﻮ وﻟ زۀ دې د ﻣﺴﻴﺢ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ
ﻗُﺪرت ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐى .
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﻳ ﺧﺒﺮ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﮐﻨﺠﺮې ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻧﻪ د ﻳﻮې ﮐﻨﺠﺮې اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐم؟ ﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷ،
ﻫﻐ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﺪن ﺷ؟ ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ﭼ” ،دا دواړه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺪن ﺷ “.
 د ﺣﺮام ﮐﺎرۍ ﻧﻪ ﺗﺘ .د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻨﺎه ﮐﻴى ﻫﻐﻪ د ﺑﺪن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وى د زﻧﺎ ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﻳﻮ روح ﺷ .
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺪن د روح اﻟﻘُﺪس ﮐﻮر دے؟ ﻮک ﭼ
ﺑﻐﯧﺮ ،ﻪ ﭼ ﺣﺮام ﮐﺎر ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .

ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳﻴى او ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐے ﺷﻮے دے .ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺎﻟ ﻧﮥ ﻳ .
ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘ ﻳ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐئ.

د وادۀ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻣﺴﺌﻠ

۷

 اوس د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﻠ دى ﭼ د ﺳى دﭘﺎره دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ د  ﺳﺮه ﮐﻮرواﻟﮯ وﻧﮥ


 ﺧﻮ د ﺣﺮام ﮐﺎرۍ ﻧﻪ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو د ﺧﺎﻃﺮه دا ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ د ﻫﺮ ﺳى ﺧﭙﻠﻪ ﻪ وى او د ﻫﺮې  ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ
ﮐى .
 ﻪ د ﺧﭙﻞ
 ﺧﺎوﻧﺪ دې د ﺧﭙﻠ  د ﮐﻮرواﻟ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن دې ﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .
وى .

ﺑﺪن اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪه ﻧﮥ ده ،ﺑﻠ اﺧﺘﻴﺎر د ﺧﺎوﻧﺪ دے .ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﺎوﻧﺪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ ﻧﮥ دے ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﻪ ده .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﮐﻮرواﻟﮯ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﺧﻮ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺸﻮره ﺧﻴﺮ دے ﭼ د دﻋﺎ ﺧﺎص ﻓﺮﺻﺖ درﺗﻪ ﻣﻼو
ﺷ ،او د ﻟ وﺧﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺷﯧﻄﺎن د ﻧﻔﺲ د ﮐﻤﺰورۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ واﭼﻮى.
 زﻣﺎ دا ﺧﻮاﻫﺶ دے ﭼ ﻫﺮ ﻮک دې ﭘﻪ دې ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دې اﺟﺎزت درﮐﻮم ﺧﻮ ﺣﻢ ﻧﻪ .

 ﻧﻮ زۀ ﻧﺎوادۀ ﮐو او ﮐﻮﻧو ﺗﻪ
ﻧﺎوادۀ ﮐے وى ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا ﻧﻌﻤﺖ ورﮐے ﺷﻮے دے .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﮯ
دا واﻳﻢ ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎوادۀ ﮐى ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺧﻮ ﭼ د ﭼﺎ وادۀ ﺷﻮے وى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ،زۀ ﻧﻪ،
ﻧﻮ وادۀ دې وﮐى ﻪ ﭼ وادۀ ﮐﻮل ﭘﻪ ﺷﻬﻮت ﮐ د ﺳﻮزﯦﺪو ﻧﻪ ﮥ دى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺟﺪا ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺑﻞ ﺧﺎوﻧﺪ وﻧﮥ ﮐى
ﺑﻠ ﻣﺎﻟ ﺣﻢ ورﮐﻮى ،ﭼ ﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺟﺪا ﮐﻴى .
 دې ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ زۀ دا واﻳﻢ ،ﻧﻪ ﭼ
ﻳﺎ دې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه دوﺑﺎره ﭘﺨﻼ ﺷ ،او ﺧﺎوﻧﺪ دې ﻫﻢ د ﺧﭙﻠ  ﻧﻪ ،ﻧﮥ ﺗﺘ .
ﻣﺎﻟ ،ﮐﮥ د ﻳﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﻧﮥ وى او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ اوﺳﯧﺪو راﺿ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻠ  ﻟﻪ ﻃﻼق ﻧﮥ
۵ / ۱۵

 او ﮐﮥ د ﮐﻮﻣ  ﺧﺎوﻧﺪ ﭼ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻧﮥ وى او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﭘﻪ اوﺳﯧﺪو راﺿ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ
ورﮐﻮى .
 ﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺧﺎوﻧﺪ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د  ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﺎک ﺷ او ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﭼ اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﻧﮥ وى،
ﻧﻪ ﻃﻼق ﻧﮥ اﺧﻠ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﻪ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷ ،ﻨ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک ۇو ﺧﻮ اوس ﭘﺎک دى .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺟﺪا ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﺟﺪا ﺷ .ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮥ دى ،ﻪ
 وﻟ ﭼ اے  ،ﺗﮥ ﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻼﻣﺘ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﺑﻠﻠ ﻳ .
ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐې .او اے ﺳﻳﻪ ،ﺗﮥ ﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺑﭻ ﮐې.

د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے ژوﻧﺪون
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮ ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ورﺗﻪ ﻣﻘﺮر ﮐے دے او ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼ ﺧُﺪائ

 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮک ﺳﻨﺖ ﺷﻮى راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ راﺑﻠﻠ ﻳ .ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ دا دﺳﺘﻮر دے .

دې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻧﮥ ﺎره ﮐﻮى ،او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮک ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺳﻨﺘﻮى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼ
ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻨﺖ او ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﮐ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺘﻪ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮل ﺿﺮورى دى .
 آﻳﺎ ﺗﮥ ﻏﻼم وې ﮐﻠﻪ ﭼ راوﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮې؟ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﮥ
ﭘﻪ ﮐﻮم ﺣﺎﻟﺖ ﮐ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻼﻣ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧه ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ د آزادﯦﺪو ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼو ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐه .
راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ آزاد ﮐے ﺷﻮى ﻳ .دﻏﻪ ﺷﺎن ﻮک ﭼ آزاد راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻪ اوس د ﻣﺴﻴﺢ ﻏﻼم
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺣﺎﻟﺖ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮى ﻳ ،ﻧﻮ اوس د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ .
دے .
ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى وئ ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ.

ﭘﯧﻐﻠ او ﮐﻮﻧې
 ﺧﻮ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﮥ ﺣﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ زۀ ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﮐے

 زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭼ ﭘﻪ دې ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
ﻳﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﺋﮯ درﮐﻮم .
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐ ﻟﻪ د ﻃﻼق ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮥ ﮐﻮه او ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﻪ ﻧﮥ وى ﻧﻮ د وادۀ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮥ
ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ وادۀ وﮐې ﻧﻮ ﺗﺎ ﻨﺎه ﻧﮥ ده ﮐې ،او ﮐﮥ ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ وادۀ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐ ﮥ ﻨﺎه وﻧﮥ ﮐه ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک وادۀ
ﮐﻮه .
 ﺧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ دا واﻳﻢ
وﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ راﺷ او زۀ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮل ﻏﻮاړم .
 او
ﭼ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ راﻧﺰدې دے ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ دې د ﻮ ﺧﺎوﻧﺪان داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ  ﻧﮥ وى ،
ژړﯦﺪوﻧ دې داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ژړل ،او ﻮک ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ دې داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 او ﻮک ﭼ د دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﻟﯧﻦ دﯦﻦ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ دې داﺳ
ﻧﮥ ﮐﻮى ،او اﺧﺴﺘﻮﻧ دې داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎل ورﺳﺮه ﻧﮥ وى ،
 زۀ دا ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﻪ
وى ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﻳ ﻫﻴ ﻟﯧﻦ دﯦﻦ ﻧﮥ وى .ﻪ ﭼ دا ﻣﻮﺟﻮده دﻧﻴﺎ ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧ ده .
 ﺧﻮ وادۀ ﺷﻮے ﺳے د
ﺑﻏﻤﻪ اوﺳ .ﻧﺎوادۀ ﺷﻮے ﺳے د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻨﻪ راﺿ ﮐى .
 او ﻫﻐﻪ دوه زړﻳﻪ ﺷ .ﺧﻮ ﻧﺎوادۀ ﺷﻮې ﻪ او
دﻧﻴﺎوى ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ ﮐﻮى ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺑﻪ ﻨﻪ راﺿ ﮐى ،
ﭘﯧﻐﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻓﺮ ﮐ اوﺳﻴى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪن او روح دواړه ﭘﺎک ﺷ ،ﺧﻮ وادۀ ﺷﻮې ﻪ د دﻧﻴﺎوى ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 زۀ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره واﻳﻢ ،ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﭘﺎﺑﻨﺪۍ دﭘﺎره ﺑﻠ ﮥ
ﻓﺮ ﮐﻮى ﭼ ﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ راﺿ ﮐى .
 ﮐﮥ د ﭼﺎ دا ﺧﻴﺎل وى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ
ﭼ ﮥ وى ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ وﮐئ او ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﺑﻏﻤﻪ آﺧﺘﻪ اوﺳ .
ﭼﻨﻐﻠ ﺳﺮه د وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐ ﺣﻖ وﻫ او د ﻫﻐ زﻳﺎت ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ وى ﻧﻮ ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻧﻮ دا
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه د وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺨﻪ اراده ﮐې وى او ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﻧﮥ وى ﺑﻠ ﺧﭙﻞ ﺧﻮاﻫﺶ ﺳﺎﺗﻠﮯ
ﻨﺎه ﻧﮥ ده .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠ ﭼﻨﻐﻠ ﺳﺮه
ﺷ او ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻳ دا وى ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻨﻐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑوادۀ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى .
 د ﻳﻮې  ﭼ ﺗﺮﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ژوﻧﺪے وى ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ د
وادۀ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ،او ﻮک ﻳ ﭼ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﻻ ﮥ ﮐﻮى .
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ
ﻫﻐﮥ ﭘﺎﺑﻨﺪه ده ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ آزاده ده ﺧﻮ ﺻﺮف د اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
۶ / ۱۵

ﻫﻐﻪ ﺑﺨﺘﻮره وى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻨﻪ ﭼ ده ،او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زۀ
دا ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮم.

ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮراک ﻧﺬر ﭘﯧﺶ ﮐﻮل

۸

 ﮐﻮم ﺳﻮال ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے ،ﺟﻮاب ﻳ دا دے ﭼ ﻣﻮﻧ


 ﮐﮥ ﻮک دا واﺋ ﭼ زۀ ﭘﻮﻫﻪ
ﻮل ﺧﻮ د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﺮو .ﺧﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﻧ ﻣﻐﺮوره ﮐﻮى ،او ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻧ ﺟﻮړوى .
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻳﻢ ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻻ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
 ﻧﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮى ﺧﻮراک د ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﭘﻪ ﺑﺖ ﮐ ﻫﻴ رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ ﻧﺸﺘﻪ او
ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧ .
 ﺧﻮ
 ﮐﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ډﯦﺮ ﻣﻌﺒﻮدان او ډﯦﺮ ﺧُﺪاﻳﺎن او ﻣﺎﻟﺎن ﻣﻨ ،
ﺑﻐﯧﺮ د ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ .
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،ﻳﻌﻨ ﭘﻼر ،او ﻮک ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﺎﻟﻖ دے او د ﭼﺎ دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ،او ﻳﻮ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ دا
ﻣﺎﻟ دے ،ﻳﻌﻨ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻮک ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﺎﻟﻖ دے او د ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﻳﻮ .
ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﺑﻠ د ﻴﻨﻮ ﺧﻮ اوس ﻫﻢ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻋﺎدت دے ،ﻫﻐﻮئ اوس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ د ﺑﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ  او ﺧﻮرى ﻳ او د
 ﺧﻮراک ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻧﺰدې ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .ﮐﮥ وې ﻳ ﻧﮥ ﺧﻮرو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺿﻤﻴﺮ ﮐﻤﺰورے او ﭘﻠﻴﺖ دے .
 ﺧﻮ ﺧﻴﺎل ﮐﻮئ ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آزادى د ﮐﻤﺰورو دﭘﺎره د ﺗﻴﻨﺪک
ﻳ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺸﺘﻪ او ﮐﮥ وې ﻳ ﺧﻮرو ﻧﻮ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻪ ﮐﮥ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻋﻠﻢ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺖﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺧﻮراک ووﻳﻨ ﻧﻮ وﻟ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻤﺰورے
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻤﺰورى اﻳﻤﺎﻧﺪاران ﭼ د ﭼﺎ دﭘﺎره
ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻪ زړور ﻧﮥ ﺷ ﭼ د ﺑﺘﺎﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻏﻮﻪ وﺧﻮرى؟ 
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻤﺰورے ﺿﻤﻴﺮ
ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﻣ ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻼک ﺷ .
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﮐﮥ زﻣﺎ د ﺧﻮراک ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى ﻧﻮ زۀ
زﺧﻤ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐﻮئ .
ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻏﻮﻪ وﻧﮥ ﺧﻮرم ﻧﻮ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﺗﻴﻨﺪک ﺳﺒﺐ وﻧﮥ ﺮﻢ.

د رﺳﻮل ﺣﻖ

۹

 وﻟ زۀ آزاد ﻧﮥ ﻳﻢ ﮥ؟ وﻟ زۀ رﺳﻮل ﻧﮥ ﻳﻢ ﮥ؟ وﻟ ﻣﺎ ﻋﻴﺴ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ دے ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮥ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ


 ﮐﮥ زۀ د ﻧﻮرو دﭘﺎره رﺳﻮل ﻧﮥ ﻳﻢ ﻧﻮ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺧﻮ ﻳﻢ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺎﻟ ﮐ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟ 
 وﻟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د
 ﻮک ﭼ زﻣﺎ آزﻣﯧﺖ ﮐﻮى دا د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ دﻓﺎع ده ،
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ زﻣﺎ د رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﺮ ﻳ .
 وﻟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﻪ ﭘﻪ ﻧﺎح ﮐو او ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﮐو ﻟﻪ
ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﺎک ﺣﻖ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ 
 ﻳﺎ ﻳﻮا زۀ او ﺑﺮﻧﺒﺎس د ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﻮارۍ ﻣﺰدورۍ ﭘ
ﻨﻪ ﭼ ﻧﻮر رﺳﻮﻻن او د ﻣﺎﻟ وروﻪ او ﮐﺎﺋﻔﺲ ﮐﻮى؟ 
 وﻟ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺮﭼﻪ د ﻓﻮج ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے؟ ﻮک داﺳ دے ﭼ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ وﮐﺮى او ﻣﯧﻮه ﻳ ﻧﮥ
ﻳﻮ ﮥ؟ 
 وﻟ زۀ دا ﺧﺒﺮې د ﺑﻨ آدم د ﺧﻴﺎل ﻧﻪ ﮐﻮم؟ وﻟ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺧﻮرى؟ ﻳﺎ ﻮک داﺳ دى ﭼ رﻣﻪ ﺮوى او د ﻫﻐ ﭘ ﻧﮥ ؟ 
 ﻪ ﭼ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻮﺑﻞ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻏﻮﻳ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ
ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ واﺋ؟ 
 ﻳﺎ وﻟ ﻫﻐﻪ دا ﺧﺎص زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻧﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ؟ دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ
ﮐﻮرے ﻣﮥ اﭼﻮئ “.وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﻓﺮ ﮐﻮى ﮥ؟ 
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﻪ ﭼ ﻮک ﻗﻠﺒﻪ ﮐﻮى ﭘﻪ دې اُﻣﻴﺪ ﻳ ﮐﻮى ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى او ﻮک ﭼ ﻏﻮﺑﻞ ﮐﻮى ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ روﺣﺎﻧ ﺗﺨﻢ وﮐﺮﻟﻮ ﻧﻮ وﻟ دا
دې اُﻣﻴﺪ ﻳ ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻓﺼﻞ ﮐ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻼو ﺷ .
 ﭼ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺣﻖ ﺷﺘﻪ ﻧﻮ وﻟ زﻣﻮﻧ د دې ﻧﻪ
ﮥ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎدى ﻴﺰوﻧﻮ ﻓﺼﻞ ورﻳﺒﻮ؟ 
زﻳﺎت ﻧﮥ دے ﮥ؟ ﻣﻮﻧ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ دې ﺣﻖ ﻧﻪ ﮐﺎر واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻮ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﯘو د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ زﯦﺮى
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﻳ ﺧﺒﺮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ
ﮐ ﮥ رﮐﺎوټ ﻧﮥ وى .
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺎﻟ ﻫﻢ ﺣﻢ ﮐے
ﺧﻮرى او ﻮک ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﺪﻣﺘﺎر دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﺣﺼﻪ ﻣﻼوﻳى؟ 

۷ / ۱۵

 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ د دې ﺣﻖ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه واﻧﮥ
دے ،ﻮک ﭼ د زﻳﺮى ﺑﻴﺎﻧﻮوﻧ دى د ﻫﻐﻮئ آﻣﺪن دې ﻫﻢ د زﻳﺮى ﻧﻪ وى .
ﺧﺴﺘﻠﻪ او ﻧﮥ ﻣ دا د دې دﭘﺎره وﻟﻴﻞ ﭼ زۀ د دې ﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه واﺧﻠﻢ ﻪ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره د دې ﻧﻪ ﻣ ﮐﯧﺪل ﺑﻬﺘﺮ دى .ﻫﻴﻮک زﻣﺎ
 ﮐﮥ زۀ زﻳﺮے ﺑﻴﺎﻧﻮم ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮥ ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻪ ﭼ دا زﻣﺎ ﻓﺮض دى .او اﻓﺴﻮس دے ﭘﻪ ﻣﺎ،
ﻓﺨﺮ ﺑﺎﻳﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻪ ﮐﮥ زۀ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﮐﻮم ﻧﻮ اﺟﺮ زﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﻮړﻳى ،ﺧﻮ ﮐﮥ دا زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﻧﮥ وى
ﮐﮥ زۀ زﻳﺮے ﻧﮥ ﺑﻴﺎﻧﻮم .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ اﺟﺮ ﮥ ﺷﮯ دے؟ ﺻﺮف دا ﭼ زﻳﺮے ﺑﻴﺎﻧﻮم او
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﮐﺎر ذﻣﻪ وارى ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐې ده .
 اﺮ ﮐﮥ زۀ د ﻮﻟﻮ
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻣﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐم ،او د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه واﻧﮥ ﺧﻠﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ زﯦﺮى ﮐ ﺣﺎﺻﻞ دے .
 زۀ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻬﻮدى
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ آزاد ﻳﻢ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺎن د ﻮﻟﻮ ﻏﻼم ﮐو ،ﻧﻮ ﭼ ﻧﻮر زﻳﺎت ﺧﻠﻖ د ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره راوﻟﻢ .
ﺷﻮم دې دﭘﺎره ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎن راوﻟﻢ .ﻣﺎ د ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻣﻨﻮﻧﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﺎن د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐو ،ﺳﺮه د دې
 ﻣﺎ د ﺑﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺎن ﺑﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺟﻮړ ﮐو ﻧﻮ ﭼ ﺑﺷﺮﻳﻌﺘﻪ د ﻣﺴﻴﺢ
ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ﻳﻢ .
 زۀ د ﮐﻤﺰورو دﭘﺎره ﮐﻤﺰورے
دﭘﺎره راوﻟﻢ ،اﺮ ﮐﮥ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ آزاد ﻧﮥ ﻳﻢ ﺑﻠ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﻢ .
ﺷﻮم ﭼ ﮐﻤﺰورى راوﻟﻢ .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﮐو ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﻧﺎ ﮥ ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﻴﻨ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐم.
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ
 زۀ دا ﻫﺮ ﮥ د زﻳﺮى د ﺧﺎﻃﺮه ﮐﻮم د دې دﭘﺎره ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻢ .

 ﻫﺮ
ﻳ ﺧﺒﺮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻨه ﮐ ﻮل ﻣﻨې وﻫﻮﻧ ﻣﻨې وﻫ وﻟ اﻧﻌﺎم ﻳﻮ ؟ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ داﺳ ﻣﻨه ووﻫ ﭼ وې  .
ﻟﻮﺑﻐﺎړے ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﮐ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪى ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ دا د ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧ ﺗﺎج د ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دا د اﺑﺪى ﺗﺎج دﭘﺎره
 ﺑﻠ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﺗﻠﻴﻒ ﺗﯧﺮوم او ﺧﭙﻞ ﻏﻼم ﻳ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻣﻘﺼﺪه ﻣﻨه ﻧﮥ وﻫﻢ او ﻧﮥ زۀ ﺑﺎد ﭘﻪ ﺳﻮﮐﻮﻧﻮ وﻫﻢ .
ﮐﯘو .
ﺟﻮړوم ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ زۀ ﻧﻮرو ﺗﻪ زﻳﺮے ورﮐﻮم او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺮې ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﺷﻢ.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے

۱۰

 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻪ ﻮل د ورﻳ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ


 او ﻮﻟﻮ
 او ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ورﻳ او ﭘﻪ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﮐ د ﻣﻮﺳ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﺴﺘﻪ ،
ﮐ ۇو او ﻮل د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ ،
 او ﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺷﺎن روﺣﺎﻧ اوﺑﮥ وﻠ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ روﺣﺎﻧ  ﻧﻪ اوﺑﮥ
ﻳﻮ ﺷﺎن روﺣﺎﻧ ﺧﻮراک وﺧﻮړﻟﻮ ،
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د ډﯦﺮو ﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﺿ ﻧﮥ وو ﻧﻮ
وﻠ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه روان وو ،او ﻫﻐﻪ  ﻣﺴﻴﺢ وو .
 اوس دا ﺧﺒﺮې زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺷﻮ ﻧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د ﺧﺮاﺑﻮ
ﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮل .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ ﺷﻮى ۇو،
ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺶ وﻧﮥ ﮐو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﺧﻮړﻟﻮ او ﻠﻮ دﭘﺎره ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﯧﺪل ،د ﻣﺴﺘ او ﻋﻴﺎﺷ ﺳﺮه
 ﻣﻮﻧ دې ﺟﻨﺴ ﺣﺮاﻣﺎرى وﻧﮥ ﮐو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨﻮ ﮐې وه او ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ دروﻳﺸﺖ زره
ﯦﺪل “.

 ﻣﻮﻧ دې د ﻣﺴﻴﺢ آزﻣﯧﺖ وﻧﮥ ﮐو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨﻮ ﮐے وو او ﺑﻴﺎ ﻣﺎراﻧﻮ ﻫﻼک ﮐل .
ﻫﻼک ﺷﻮل .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
او ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺎﻳﺖ وﻧﮥ ﮐئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨﻮ ﮐے وو او ﺑﻴﺎ د ﻫﻼﮐﺖ ﻓﺮﺘ ﻫﻐﻮئ ﻫﻼک ﮐل .
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل
دا ﺧﺒﺮې زﻣﻮﻧ د ﻋﺒﺮت دﭘﺎره راﻏﻠ وې او زﻣﻮﻧ د آﺧﺮى زﻣﺎﻧ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻧﺼﻴﺤﺖ دﭘﺎره وﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮥ داﺳ آزﻣﯧﺖ ﮐ ﻧﮥ ﻳ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ د
وى ﭼ ﺗﮥ ﻣﻀﺒﻮط وﻻړ ﻳ ﺧﻮ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮه ﭼ راﭘﺮې ﻧﮥ و .
ﻧﻮرو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وى ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺎدار دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ زﻳﺎت آزﻣﯧﺖ ﮐ ﻧﮥ اﭼﻮى،
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﺎ
ﺑﻠ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د وﺗﻠﻮ ﻻر ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﮐى ﭼ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻴى ﮥ ﭼ زۀ واﻳﻢ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺎج واﺧﻠ .
ﺧﻮږو ﻣﻠﺮو ،د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻧﻪ وﺗﺘ .
د ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺎﻟ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮو ،وﻟ ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﮥ دے ﮥ؟ ﻫﻐﻪ رو ﭼ
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﻳﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ د ﻳﻮې رو ﻧﻪ ﺧﻮرو
ﻣﻮﻧ ﻳ ﻣﺎﺗﻮو ،وﻟ ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺑﺪن ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﮥ دے ﮥ؟ 
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻮرئ .وﻟ ﻫﻐﻮئ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﮐ
او ﭘﻪ دې دا ﺮﻨﺪه ۇو ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﺑﺪن ﻳﻮ .

 وﻟ زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ ﻨ د ﺑﺖ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮥ ﺣﻴﺜﻴﺖ وى؟ او ﻳﺎ د ﺑﺖ ﮥ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﺘﻪ دے؟ 
ﺷﺮﻳﻴى ﻧﻪ ﮥ؟ 
ﻧﻪ ،زۀ دا واﻳﻢ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭼ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮى ،او زۀ دا ﻧﮥ
۸ / ۱۵

 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ د ﭘﻴﺎﻟ ﻧﻪ او د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻴﺎﻟ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ
ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳ ﺷ .
 ﻳﺎ وﻟ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻏﯧﺮت ﮐ راوﻟﻮ ﮥ؟ وﻟ ﻣﻮﻧ د
دﺳﺘﺮﺧﻮان او د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺷﺮﻳ ﮐﯧﺪے .
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ زورور ﻳﻮ ﮥ؟

ﻫﺮ ﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮﻳ دﭘﺎره ﮐﻮئ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﻓﺎﺋﺪې ﻣﮥ ﻟﻮئ
 ﻫﺮ ﮥ روا دى ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ ﻧﮥ دى .ﻫﺮ ﮥ روا دى ﺧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﺗﺮﻗ ﻧﮥ ورﮐﻮى .


 ﮥ ﭼ د ﻗﺼﺎب ﭘﻪ دوﮐﺎن ﺧﺮﻴى ﻫﻐﻪ ﺧﻮرئ او د ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮال ﻣﮥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮئ ،
ﺑﻠ د ﻧﻮرو ﻫﻢ ﻟﻮئ .
 ﮐﮥ ﻮک ﻏﯧﺮ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د رو دﻋﻮت وﮐى او
ﻪ ”دا دﻧﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ده او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ دى “.
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ راﺿ ﻳ ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﭼ درﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧدى ﻫﻐﻪ ﺧﻮرئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﮐ ﺳﻮال ﻣﮥ راوﻟ .
 زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ د ﻧﻮرو ﺿﻤﻴﺮ
ﺗﻪ ﻮک وواﺋ ﭼ” ،دا ﺑﺖ ﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻏﻮﻪ ده “،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺿﻤﻴﺮ د ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﺧﻮره .
 ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺷﺮﻳ ﺷﻢ ،ﻧﻮ
دے ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮥ دے .ﻪ ﭼ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺿﻤﻴﺮ زﻣﺎ د آزادۍ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﻟ ﮐﻮى؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻮرئ ﻳﺎ  ﻳﺎ ﭼ ﮥ
ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻴﺰ زۀ ﺷُﺮ وﺑﺎﺳﻢ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ زۀ وﻟ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻢ؟ 
 د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ او ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره د ﺗﻴﻨﺪک ﺳﺒﺐ
ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮﻳ دﭘﺎره ﮐﻮئ .
 ﻨﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ د ﻫﺮ ﭼﺎ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮم ﻧﻮ دا زۀ د ﺧﭙﻠ ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره ﻧﮥ ﮐﻮم
ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ .
ﺑﻠ د ﻧﻮرو ډﯦﺮو دﭘﺎره ﻳ ﮐﻮم د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ.

۱۱

 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم روان ﻳﻢ.


ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﺳﺮ ﭘﻮل
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻮم ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﮐ ﻣﺎ ﻳﺎدوئ ،او ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رواﻳﺘﻮﻧﻪ در وﺳﭙﺎرل ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ

 ﺧﻮ زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د ﻫﺮ ﺳى ﺳﺮ ﻣﺴﻴﺢ دے ،او ﺧﺎوﻧﺪ د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺗ .
 ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﭘﻪ ﭘ ﺳﺮ دﻋﺎ ﻳﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ﻮک ﭼ د
دے ،او د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
 ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﭼ ﺳﺮ ﺗﻮره دﻋﺎ ﻳﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﺮ
ﻫﻐﮥ ﺳﺮ دے .
 ﻪ ﮐﮥ ﻳﻮه ﻪ ﻟﻮﭘﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﺳﺮه وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې وﯦﺘﮥ ﻫﻢ ﮐ ﮐى .ﺧﻮ ﮐﮥ د  دﭘﺎره وﯦﺘﮥ ﮐ
ﺧﺮﺋﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ده .
 ﻧﻮ د ﺳى دﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘ ﮐى
ﮐﻮل او ﺳﺮ ﺧﺮﺋﻴﻞ د ﺷﺮم ﺧﺒﺮه وى ﻧﻮ ﻟﻮﭘﻪ دې ﭘﻪ ﺳﺮه وى .
 ﻪ ﭼ ﺳے د  ﻧﻪ ﻧﮥ
ﻪ ﭼ ﺳے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺻﻮرت او ﺟﻼل ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،ﺧﻮ ﻪ د ﺳى ﺟﻼل ده .
 ﺳے د  د ﺧﺎﻃﺮه ﻧﮥ دے ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺑﻠ ﻪ د ﺳى د
دے ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺑﻠ ﻪ د ﺳى ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ده .
 ﺧﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ د ﻓﺮﺘﻮ د ﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﺳﺒﺐ  ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ د اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻪ ﮐﯧدى .
ﺧﺎﻃﺮه ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ده .
 ﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻪ د ﺳى ﻧﻪ ﭘﯧﺪا
ﻣﺎﻟ ﮐ ﻪ د ﺳى ﻧﻪ ﻏﯧﺮ آزاده ﻧﮥ ده او ﻳﺎ ﺳے د  ﻧﻪ ﻏﯧﺮ آزاد ﻧﮥ دے .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺼﺎف
ﺷﻮې ده ﻧﻮ ﺳے ﻫﻢ د  ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے ،ﺧﻮ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ دى .
 وﻟ ﻓﻄﺮت ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻧﮥ ﺎﺋ ﭼ ﮐﮥ د
وﮐئ ﭼ وﻟ  ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دى ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺗﻮره ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دﻋﺎ وﮐى؟ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ د  اوږدۀ وﯦﺘﮥ وى ﻧﻮ دا د ﻫﻐُ ﻼ ده ،ﻪ ﭼ وﯦﺘﮥ
ﺳى اوږدۀ وﯦﺘﮥ وى ﻧﻮ دا د ﻫﻐﮥ ﺑﻋﺰﺗ ده؟ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺤﺚ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻧﮥ دا زﻣﻮﻧ او ﻧﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﻫﻐ ﺗﻪ د ﭘﺮدې دﭘﺎره ورﮐے ﺷﻮى دى .
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ دﺳﺘﻮر دے.

ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧ ﮐﻮل
 ﺧﻮ اوس ﭘﻪ دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﮐ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ راﻳﻮﺎئ ﮐﯧﺪل د ﻓﺎﺋﺪې ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﻋﺚ

۹ / ۱۵

 د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﺧﻮ زۀ دا اورم ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ راﻏﻮﻧﯦئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ډﻟﻮ
ﺟﻮړﻳى .
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ډﻟﻪ ﺑﺎزى ﺿﺮورى ده ﺻﺮف د دې دﭘﺎره
ﺗﻘﺴﻴﻤﯧئ او زۀ ﭘﻪ دې ﺗﺮ ﮥ ﺣﺪه ﭘﻮرې ﻳﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﮐﻮم .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ راﺟﻤﻊ ﮐﯧئ ﻧﻮ دا ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺸﺎء
ﭼ دا ﺎره ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک رﺘﻴﻨ دى .
 ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﺧﻮراک وﺧﺖ راﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﮐﻮئ ،او ﻮک ﭘﻪ
رﺑﺎﻧ ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ راﺟﻤﻊ ﮐﯧئ .
 ﻧﻮ وﻟ د ﺧﻮراک ﺎک دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ ﻳﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐ ﻧﻬﺮ او ﻮک ﻧﺸﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﭙﻮئ او ﻫﻐﻮئ ﺷﺮﻣﻮئ ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﮥ ﻧﺸﺘﻪ؟ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻢ؟ وﻟ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﮐم؟ ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ زۀ
 ﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠ ﮐې دى ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮥ ﮐﻮم .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﺮې ﺷُﺮ وﮐو ﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻳ ﮐه او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﺷﭙﻪ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى وﺷﻮه رو ﻳ راواﺧﺴﺘﻪ ،
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ د رو ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻴﺎﻟ واﺧﺴﺘﻪ او
”دا زﻣﺎ ﺑﺪن دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره دے .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ “.
وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﭘﻴﺎﻟ زﻣﺎ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻧﻮے ﻟﻮظ دے .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ دا  ﻧﻮ زﻣﺎ
 ﻧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا رو ﺧﻮرئ او دا ﭘﻴﺎﻟﻪ  ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ د ﻣﺮګ اﻋﻼن ﮐﻮئ ﺗﺮﻮ ﭼ
ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐ ﻳ “. 
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ رو ﺧﻮرى ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻴﺎﻟ ﻧﻪ  ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﻫﻐﻪ راﻧﮥ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻪ
 د ﻋﺸﺎﺋ رﺑﺎﻧ رو ﺧﻮړﻟﻮ او ﭘﻴﺎﻟ ﻠﻮ ﻧﻪ اول ﺧﭙﻞ ﺎن وآزﻣﺎﺋ .
ﻣﺎﻟ د ﺑﺪن او د وﻳﻨ ﻗﺼﻮروار وى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺧﻮراک ﺎک ﮐ د ﻣﺎﻟ د ﺑﺪن ﺧﻴﺎل وﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻠﻮ ﺳﺰا ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن وآزﻣﺎﻳﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورى او ﺑﻴﻤﺎران دى او ﻴﻨ ﻣۀ ﺷﻮى دى .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ زﻣﻮﻧ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى ﻧﻮ دا زﻣﻮﻧ د اﺻﻼح دﭘﺎره ﮐﻮى د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ .
 ﻧﻮ زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧ دﭘﺎره راﺟﻤﻊ ﺷ ﻧﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر
د ﻧﻮرې دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﮥ ﺷﻮ .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ اوږى ﻳ ﻧﻮ اول ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ رو ﺧﻮرئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ راﻳﻮﺎئ ﮐﯧﺪل ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ ﮐى .د ﻧﻮرو
ﮐﻮئ .
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻪ زۀ ﻫﺪاﻳﺎت درﮐم ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ درﺷﻢ.

روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ

۱۲

 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 ﻧﻮ اوس اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﭘﺎﺗ ﺷ .


 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﻏﻮاړم ﭼ
ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺎﻓﺮ وئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دوﮐﻪ ﺷﻮئ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻤﺮاه ﺷﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻟﻌﻨﺖ وﻧﮥ واﺋ او ﺑﻐﯧﺮ د روح اﻟﻘُﺪس
 او د
 ﻧﻮ د ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ دى ﺧﻮ روح ﻳﻮ دے .
د وﺳﻴﻠ ﻧﻪ ﻫﻴﻮک ﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺎﻟ دے .
 ﺧﻮ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ دى ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ دے
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ دى ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ دے .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ د روح اﻟﻘُﺪس د ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ اﺛﺮ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺳﺮه دا ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ د
 ﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﻪ د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺣﻤﺖ ﮐﻼم ورﮐے ﺷ او ﺑﻞ ﺗﻪ د ﻫﻢ ﻫﻐﻪ روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻋﻠﻤﻴﺖ ﮐﻼم ،
دے .
 ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻣﻌﺠﺰو ﻃﺎﻗﺖ ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ،
ﻫﻐﻪ روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻤﺎن او ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺷﻔﺎ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺪرت ،
 ﺧﻮ دا ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ
ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ روﺣﻮﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪل ،ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻧﻮرو ژﺑﻮ وﺋﻴﻠﻮ ﻗﺪرت او ﭼﺎ ﺗﻪ د ژﺑﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮل .
روح ﮐﻮى او ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳ ﭼ روح ﻏﻮاړى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ورﮐﻮى.

د ﻳﻮ ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ
 ﻪ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﺪن ﻳﻮ دے او د دې اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ډﯦﺮ دى ،او د ﺑﺪن ﻮل اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ اﺮ ﮐﮥ ډﯦﺮ دى ﺧﻮ ﻮل ﻳﻮ ﺑﺪن دے ،ﻫﻢ

 دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﻮ او ﮐﮥ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ،ﮐﮥ ﻏﻼﻣﺎن ﻳﻮ او ﮐﮥ آزاد ،ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ روح
دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ دے .
 ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺑﺪن د ﻳﻮ اﻧﺪام ﻧﻪ ﻧﮥ
ﮐ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ اﺧﺴﺘ ده او ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ روح اﭼﻮﻟﮯ دے .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ وواﺋ ﭼ زۀ ﻻس ﻧﮥ ﻳﻢ ،او زۀ د ﺑﺪن ﺣﺼﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ د ﻫﻐﻮئ د
وى ﺟﻮړ ﺑﻠ د ډﯦﺮو ﻧﻪ ﺟﻮړ وى .
۱۰ / ۱۵

 او ﮐﮥ ﻏﻮږ وواﺋ ﭼ زۀ ﺳﺘﺮﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ او زۀ د ﺑﺪن ﺣﺼﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪن
ﺑﺪن ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮل ﺑﺪن ﺳﺘﺮﻪ وے ﻧﻮ اورﯦﺪل ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ ۇو؟ او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮل ﺑﺪن ﻏﻮږوﻧﻪ وے ﻧﻮ ﺑﻮﻳﻮل ﺑﻪ
ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .
 ﮐﮥ دا ﻮل ﻳﻮ اﻧﺪام وے
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ اﻧﺪام د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮړ ﮐے دے .
ﭼﺮﺗﻪ ۇو؟ 
 ﻧﮥ ﺳﺘﺮﻪ ﻻس ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺿﺮورت
 ﻧﻮ اوس اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ډﯦﺮ دى ﺧﻮ ﺑﺪن ﻳﻮ دے .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺪن ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ وو؟ 
 ﺑﻠ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﭼ د ﺑﺪن ﻫﻐﻪ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭼ د ﻧﻮرو ﻧﻪ
ﻧﺸﺘﻪ ،او ﻧﮥ ﺳﺮ ﭘﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .
 او د ﺑﺪن ﻫﻐﻪ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮم ﻮ ،ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﮐﻤﺰورى ﺎرى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻻزﻣ دى .
 ﺣﺎﻻﻧﻪ زﻣﻮﻧ
زﻳﺎت اﻫﻤﻴﺖ ورﮐﻮو ،او ﭼ د ﻟ اﺣﺘﺮام واﻻ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ دى ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮدې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ زﻳﺎت اﺣﺘﺮام ﮐﯘو .
د اﺣﺘﺮام ﻻﺋﻖ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د داﺳ اﺣﺘﺮام ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺪن داﺳ ﺟﻮړ ﮐے دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻗﺪره اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
 د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷ ﺑﻠ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ.
ﻳ زﻳﺎت ﻋﺰت ورﮐے دے ،
 ﮐﮥ ﻳﻮ اﻧﺪام ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وى ﻧﻮ ﻮل ورﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وى ،او ﮐﮥ ﻳﻮ اﻧﺪام ﻋﺰت وﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻧﻮر ﻮل اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ورﺳﺮه

 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
 ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺪن ﻳ او ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د ﻳﻮ ﺑﺪن اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻳ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى .
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ،اول رﺳﻮﻻن ،دوﯦﻢ ﻧﺒﻴﺎن او درﯦﻢ اُﺳﺘﺎذان ،ﺑﻴﺎ ﻣﻌﺠﺰې ﻮوﻧ ،ﺑﻴﺎ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮوﻧ،
 وﻟ ﻮل رﺳﻮﻻن ﻳﻮ ﮥ؟ وﻟ ﻮل ﻧﺒﻴﺎن ﻳﻮ ﮥ؟ وﻟ ﻮل اُﺳﺘﺎذان ﻳﻮ ﮥ؟
ﻣﺪدﺎران ،اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮوﻧ او ﻧﻮرې ژﺑ وﻳﻮﻧ .
 وﻟ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﺷﻔﺎ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻌﻤﺖ ورﮐے ﺷﻮے دے ﮥ؟ وﻟ ﻮل ﻧﻮرې ژﺑ واﻳﻮ ﮥ؟
وﻟ ﻮل ﻣﻌﺠﺰې ﻮوﻧ ﻳﻮ ﮥ؟ 
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗ .زۀ ﺑﻪ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
وﻟ ﻮل ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮوﻧ ﻳﻮ ﮥ؟ 
ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه اﻓﻀﻠﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دروﺎﻳﻢ.

د ﻣﻴﻨ ﻧﻌﻤﺖ

۱۳

 ﮐﮥ زۀ د ﺑﻨ آدﻣﻮ او د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ﺧﻮ ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻧﻮ زۀ ﻨﯧﺪوﻧﮯ ډوﻟﮯ او ﻳﺎ ﺷﻧﯧﺪوﻧﮯ


 او ﮐﮥ زۀ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ او ﮐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮل ﭘ رازوﻧﻪ او ﻮل ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻠﻮم وى او ﮐﮥ زﻣﺎ داﺳ اﻳﻤﺎن وى ﭼ
ﭼﭽﮯ ﻳﻢ .

 ﮐﮥ زۀ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺧﯧﺮات ﮐم او
ﻏﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐم ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎ ﮐ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ وى ﻧﻮ زۀ ﻫﻴ ﺷﮯ ﻧﮥ ﻳﻢ .
 ﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎﺑﺮه ده ،ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ده،
ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﭘﻪ ﺳﻮزوﻟﻮ ﺳﺮه ﻗﺮﺑﺎن ﮐم ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎ ﮐ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻧﮥ ﺑادﺑ ﮐﻮى ،ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺴ ﺮ ،ﻧﮥ ﻏﺼﻪ
ﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،ﻣﻴﻨﻪ ﻻﻓ ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﻟﻮﺋ ﮐﻮى ،
 ﻣﻴﻨﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
 ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﺑﻠ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ وﺋﻴﻠﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .
ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﺪﻤﺎﻧ ﮐﻮى .
 ﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى ،ﺧﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﺑﻪ
ﮐﻮى ،ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮى ،د ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ او ﻫﺮ ﮥ زﻏﻤ .
 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻋﻠﻢ او زﻣﻮﻧ ﻧﺒﻮت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮥ دے.
ﺧﺘﻤ ﺷ ،او د ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﺷ ،او ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﻨﺎ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﺷﻮم وم ﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ﻏﻮﻧﺪې ﺧﺒﺮې
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﺎﻣﻞ ﻴﺰ راﺷ ﻧﻮ دا ﻧﺎﻣﻤﻞ ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .

ﮐﻮﻟ ،زﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻮچ وو او د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ وم ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻮان ﺷﻮم ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﻟ ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ
 ﻪ اوس ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﮐ ﺗﺖ ﺎرى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻣﺨﺎﻣﺦ ووﻳﻨﻮ .اوس زﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻣﻤﻞ دے ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
ﭘﺮﯦﻮدل .
 او اوس اﻳﻤﺎن ،اُﻣﻴﺪ او ﻣﻴﻨﻪ درې واړه ﭘﺎﺗ ﮐﻴى او ﭘﻪ دوئ ﮐ
ﺑﻪ ﻳ ﭘﻮره وﭘﯧﮋﻧﻢ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﭘﻮره ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ .
ﻣﻴﻨﻪ اﻓﻀﻠﻪ ده.

د ﻧﻮرو ژﺑﻮ او ﻧﺒﻮت ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻌﻤﺖ

۱۴

 ﻪ ﻮک
 د ﻣﻴﻨ او ﻣﺤﺒﺖ ﻟﻤﻦ وﻧﻴﺴ او د روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ او ﺧﺎص د ﭘﯧﺸﻮﻳ د ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮئ .


ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او ﺑﻞ ﻮک د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﺑﻠﻪ دا ﻮک ﭼ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺮﻗ او د
ﭘﻮﻫﻴى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د راز ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺮﻗ ﮐﻮى ﺧﻮ ﻮک ﭼ
ډاډﻴﺮﻧ او ﺗﺴﻠ دﭘﺎره ﻳ ﮐﻮى .
۱۱ / ۱۵

 اوس زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې وﮐئ ﺧﻮ زﻣﺎ ﺳﺨﺖ
ﻧﺒﻮت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﺗﺮﻗ ورﮐﻮى .
ﺧﻮاﻫﺶ دا دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺒﻮت وﮐئ .ﻪ ﻮک ﭼ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ژﺑﻮ وﻳﻮوﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻪ دا
 ﻧﻮ زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﺷﻢ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﮐ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐى ﻧﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺗﺮﻗ وﮐى .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ﻧﻮ زﻣﺎ د وﻳﻨﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده ،ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ د ﮐﺸﻒ ﻳﺎ د ﻋﻠﻢ ﻳﺎ د ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻳﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺒﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻧﮥ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻫﻐﻪ ﺑﺳﺎه ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل ﻳ ﭼ د ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻪ آوازوﻧﻪ راو ﻟﻪ ﺷﭙﻴﻠ ﻳﺎ رﺑﺎب .ﮐﮥ ﭼﺮې
ﮐم؟ 
 ﮐﮥ د ﺑﻴﻞ آواز ﺻﻔﺎ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﺑﻪ
ﻮک ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺎ وﻧﮥ ﻏوى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺎز و ﺳﺮود ﻮک ﭘﻮﻫﯧﺪے ﺷ؟ 
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﺻﻔﺎ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺑﻪ ﻮک ﭘﻮﻫﻪ ﺷ؟
ﺧﭙﻞ ﺎن ﺟﻨ ﺗﻪ ﻨﻪ ﺗﻴﺎر ﮐى؟ 
 ﺑﺷﻪ ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻣﺨﺘﻠﻔ ژﺑ دى ﺧﻮ ﻳﻮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ﻧﺸﺘﻪ.
ﻪ ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺴ دﯦﻮال ﺗﻪ ﻟﻴﺎ ﻳ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ د ﮐﻮﻣ ژﺑ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧم ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺎرم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﺎ

 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه د روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮئ ﻧﻮ داﺳ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ د
آﺷﻨﺎ ﺎرى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺿﺮور د ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﺗﺮﻗ دﭘﺎره وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ
 ﻪ ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ دﻋﺎ ﮐﻮم ﻧﻮ زﻣﺎ روح ﺧﻮ دﻋﺎ ﮐﻮى وﻟ ﻋﻘﻞ ﻣ ﺑﮐﺎره دے .
دﭘﺎره ﻫﻢ دﻋﺎ وﮐى .
ﮥ وﮐم؟ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ روح ﮐ دﻋﺎ ﮐﻮم ﺧﻮ ورﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﻘﻞ ﮐ ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ روح ﮐ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮐﻮم ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﻓﺮض ﮐه ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ روح ﮐ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮐﻮې او ﻳﻮ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﺲ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد وى ﻧﻮ
ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮐﻮم .
 ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﻨﻪ آﻣﻴﻦ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﺗﮥ ﮥ واﺋ .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﻮم ﭼ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن ﺳﺮه ﺷُﺮ ﺰارى وﮐې ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ﺰارى ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮥ ورﮐﻮى .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﻣﻘﺼﺪى ﺧﺒﺮې د دې ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮې ﻢ
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت زۀ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم .
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭼ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺗﺮې ﻓﺎﺋﺪه ورﺳ ،د ﻫﻐﻪ ﻟﺲ زره ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﮐ ﻳ وﮐم .
 ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،زۀ
ﭘﻮﻫﻪ ﮐ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ ،ﺑﺪۍ ﺗﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷ ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﮐ ﺑﺎﻟﻐﺎن ﺷ .
 ﻧﻮ
ﺑﻪ دې ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ژﺑﻮ او ﭘﻪ ﻏﯧﺮو ﺷﻮﻧو ﺧﺒﺮې وﮐم ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ .دا ﻣﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
روﺣﺎﻧ ژﺑ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻧ دى او ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺖ راﻏﻮﻧ وى او ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﻟﻴﺎ وى ﻧﻮ ﮐﮥ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻳﺎ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ دﻧﻨﻪ راﺷ ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
دﭘﺎره دى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻧﺒﻮت ﮐﻮئ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ دﻧﻨﻪ راﺷ ﻧﻮ د دې ﭘﻪ اورﯦﺪو ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې
ﺗﻪ ﻟﻴﻮﻧ وﻧﮥ واﺋ ﮥ؟ 
 د ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ د زړۀ د راز ﺮﻨﺪﯦﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د
ﻗﺎﺋﻞ ﺷ ﭼ ﻨﺎه ﺎر ﺷﻮے ﻳﻢ او ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ د دۀ ﺟﺎج واﺧﻠ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ وﮐى ،او اﻗﺮار ﺑﻪ وﮐى ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دے“.

ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل
 ﻧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻟﻨه دا ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻋﺒﺎدت ﻟﻪ راﺟﻤﻊ ﮐﯧئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې ﻮک ﺣﻤﺪ ،ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﻳﺎ

 ﮐﮥ
ﮐﺸﻒ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې او ﻳﺎ د ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه ﮐﻮئ او دا ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﺗﺮﻗ دﭘﺎره ﮐﻮئ .
ﻮک ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﻮ ﺻﺮف دوه ﻳﺎ زﻳﺎت ﻧﻪ زﻳﺎت درې ﮐﺴﺎن دې ﻧﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﻤﺒﺮ ﺧﺒﺮې وﮐى او ﻳﻮ ﮐﺲ دې ﻳ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮوﻧﮯ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﭼﭗ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺎن او د ﺧُﺪائ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐى .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺮف دوه ﻳﺎ درې ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺒﺮو ﻣﻮﻗﻊ ورﮐﻮئ ،او ﻧﻮر دې ﭘﻪ آرام ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د
ﭘﺎک ﺳﺮه دې ﺧﺒﺮې وﮐى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺣﺎﺿﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻼو ﺷ ﻧﻮ ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ د اول ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺒﻮت
ﺧﺒﺮو ﺟﺎج واﺧﻠ .
 ﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﻤﺒﺮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﺪاﻳﺖ او ډاډﻴﺮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻴﺎ دے ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﻮش ﺷ .
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺪ ﻧﻈﻤ ﻧﻪ ،ﺑﻠ د اﻣﻦ ﺧُﺪائ دے .ﻟﻪ ﭼ د
 او ﻧﺒﻴﺎن د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د روﺣﻮﻧﻮ ﺗﺎﺑﻊ وى .
ﺷ ،
  دې ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ وى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت
ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐ دے 
 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه ﺎن ﭘﻮﻫﻮل ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې د
ﻧﺸﺘﻪ ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ دې ﺗﺎﺑﻌﺪارې وى ﻨﻪ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻢ واﺋ .
 وﻟ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى .ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ د  دﭘﺎره ﺧﺒﺮه ﮐﻮل د ﺷﺮم ﺧﺒﺮه ده .

۱۲ / ۱۵

 ﮐﮥ ﻮک د ﻧﺒﻮت ،ﻳﺎ د روﺣﺎﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻮړ ﮐے دے ﮥ؟ ﻳﺎ وﻟ دا ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے؟ 
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ
ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ د ﻟﺮﻟﻮ دﻋﻮﱝ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻢ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺣﻢ دے .
 ﻧﻮ اے زﻣﺎ ﻣﻠﺮو ،د ﻧﺒﻮت ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮئ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮوﻧ
دا ﻧﮥ ﻣﻨ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻮره ﮐے ﺷ .
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر ﺻﺤﻴﺢ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه ﮐﻮئ.
ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ .

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل

۱۵

 ﻧﻮ زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺑﻪ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ زﻳﺮے درﻳﺎد ﮐم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐے وو ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل


 او د ﮐﻮم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻠﻮئ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ درﮐى
ﮐے وو او ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻢ ﻳ .
 ﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﻫﻐﻪ اﻫﻢ ﺧﺒﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ در ورﺳﻮﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ
زﯦﺮى ﻗﺎﺋﻢ ﻳ ،ﮐﮥ ﻧﮥ ﻳ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن راوړل ﻋﺒﺚ وو .
 او ﻫﻐﻪ ﺦ ﺷﻮ او د ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟ وه ﭼ د ﺻﺤﻴﻔﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﻴﺢ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ ،
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻞ د ﭘﻴﻨﻮ
 او ﻫﻐﻪ اول ﭘﻄﺮوس او ﺑﻴﺎ دوﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺎره ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺎﯧﺪﻟﻮ .
 ﺑﻴﺎ
ﺳﻮو ﻧﻪ زﻳﺎت وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺗﻪ ﺎره ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن ﺗﺮ اوﺳﻪ ژوﻧﺪى دى او ﻴﻨ ﻣۀ دى .
 د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺎره ﺷﻮ ،زۀ ﭼ ﺑﻣﻮدې ﭘﯧﺪا
ﻫﻐﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﺎره ﺷﻮ او د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻮﻟﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﺗﻪ .
 زۀ ﭘﻪ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ورﮐﻮﮯ ﻳﻢ ﺗﺮ دې ﭼ د رﺳﻮل ﺑﻠﻠﻮ ﻻﺋﻖ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ ﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷﻮے ﻳﻢ .
 ﺧﻮ زۀ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﻳﻢ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﻳﻢ ،او ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ وﺷﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﻧﮥ وو.
ﺟﻤﺎﻋﺖ زوروﻟﮯ وو .
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮارى ﮐې ده .اﺮ ﮐﮥ دا ﻣﺎ وﻧﮥ ﮐه ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ وﺷﻮه ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﮐ دوﻣﺮه ﻓﺮق ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﺑﻴﺎن وﮐم او ﻳﺎ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دواړه ﻳﻮ زﻳﺮے ﺑﻴﺎﻧﻮو ﭘﻪ
دے .
ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اول ﻧﻪ اﻳﻤﺎن دے.

د ﻣو ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ اوس ﮐﮥ ﻣﻮﻧ زﻳﺮے ﺑﻴﺎﻧﻮو ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﻟﻪ ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻴﻨ دا ﻨﻪ واﺋ ﭼ د

 او ﮐﮥ
 ﮐﮥ د ﻣو ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل ﻧﮥ وے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ راژوﻧﺪے ﺷﻮے ﻧﮥ دے .
ﻣو ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل ﻧﺸﺘﻪ؟ 
 ﺑﻠ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ وى راژوﻧﺪے ﺷﻮے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﯧﻐﺎم ﻋﺒﺚ دے او ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻓﺎﺋﺪې دے .
دروﻏﮋن ﻮاﻫﺎن ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﻮاﻫ ورﮐې وه ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺴﻴﺢ راژوﻧﺪے ﮐو .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣى ﺑﻴﺎ
 ﻪ ﭼ ﮐﮥ ﻣى ﻧﮥ راژوﻧﺪى ﮐﻴى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ راژوﻧﺪے
ﻧﮥ راژوﻧﺪى ﮐﻴى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ژوﻧﺪے ﮐے .
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮥ وو راژوﻧﺪے ﺷﻮے ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺚ دے او ﺗﺎﺳﻮ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ
ﺷﻮے ﻧﮥ دے .
 ﮐﮥ ﭼﺮې زﻣﻮﻧ
 او ﺑﻴﺎ دا ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻼک ﺷﻮى دى .
ﮐ راﯧﺮ ﻳ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣو
اُﻣﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺻﺮف د دې ژوﻧﺪ دﭘﺎره وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐ ﻗﺎﺑﻞ رﺣﻢ ﻳﻮ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻪ
ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے .دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ اوﻟﻨﮯ ژوﻧﺪے ﺷﻮے اﻧﺴﺎن دے .
 او ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ آدم ﮐ
دﻧﻴﺎ ﻣﺮګ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ داﺳ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل راﻏﻠﻞ .
 ﺧﻮ د راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﺧﭙﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ دے ،اول ﻣﺴﻴﺢ
ﻣۀ ﮐﻴى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻮل ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﻴى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت راﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻴﺎ راﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ راژوﻧﺪى ﺷ .
 ﻪ ﭼ
ﻮل ﺣﻤﺮاﻧﺎن ،ﻮل اﺧﺘﻴﺎروﻧﻪ او ﻗﺪرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى .
 آﺧﺮى دﺷﻤﻦ ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺿﺮور ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ﺗﺮﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى .
 ﻪ ﭼ” ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے “.ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﮐﺘﺎبِ ﻣﻘﺪس
او ﻧﺎﺑﻮد ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﻣﺮګ دے .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے ،ﻧﻮ ﻣﻄﻠﺐ دا ﻧﮥ دے ﭼ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر دے ،ﭼﺎ ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﺷﻮل ﻧﻮ زوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻪ ورﮐے دے .
۱۳ / ۱۵

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې
ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﺷ ﭼﺎ ﭼ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻢ دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻟ وى .
داﺳ وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﮥ ﮐﻮى ﻮک ﭼ د ﻣو دﭘﺎره ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ اﺧﻠ؟ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣى ﻧﮥ راژوﻧﺪى ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺧﻠﻖ د
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 او وﻟ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ اﭼﻮو؟ 
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ اﺧﻠ؟ 
دا واﻳﻢ ﭼ زۀ ﻫﺮه ورځ ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻟﻮﺑ ﮐﻮم او دا داﺳ رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه ده ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
 ﮐﮥ ﺻﺮف د اﻧﺴﺎﻧ اُﻣﻴﺪ دﭘﺎره زۀ ﭘﻪ اﻓﺴﻮس ﮐ د وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻮ ﻨﺎورو ﺳﺮه وﺟﻨﯧﺪﻟﻢ ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﮐ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم .
ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮه؟ ﮐﮥ ﻣى ﺑﻴﺎ ﻧﮥ راژوﻧﺪى ﮐﻴى ﻧﻮ ”ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ ﺧﻮراک ﺎک ﭘﻪ ﮐﺎر دے ،ﻪ ﭼ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣۀ ﮐﻴو“.
 ﭘﻪ ﭘﻮره ﻫﻮش او ﻓﺮ ﮐ راﺷ او ﻧﻮره ﻨﺎه
 دوﮐﻪ ﮐﯧئ ﻣﻪ ،ﻪ ﭼ د ﺑﺪو ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ د اﻧﺴﺎن ﮥ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻮى .

ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻪ زۀ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره واﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺘﻪ.

راژوﻧﺪے ﺷﻮے ﺑﺪن
 اے ﻧﺎداﻧﻪ ،ﮐﻮم ﺗﺨﻢ ﭼ
 ﺧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ” ،ﻣى ﻨﻪ راژوﻧﺪى ﮐﻴى او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮥ ﻗﺴﻢ وى؟“ 

 او ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺮئ دا ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻴﺎر ﺑﻮ ﻧﮥ ﮐﺮئ ﺑﻠ ﺻﺮف
ﺗﮥ ﮐﺮې ﻧﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻧﮥ ژوﻧﺪے ﮐﻴى .
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺗﻪ ﻳﻮ وﺟﻮد ورﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐے
د ﺗﺨﻢ داﻧﻪ ﮐﺮئ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﻏﻨﻢ وى ﻳﺎ د ﮥ ﺑﻞ ﻴﺰ وى .
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﻏﻮﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻧﮥ وى ﺑﻠ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮﻪ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ وى
وى او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻢ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ وﺟﻮد ورﮐﻮى .
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن آﺳﻤﺎﻧ او زﻣﻨ وﺟﻮدوﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،او د
او د ﺎروو ﺑﻞ او د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺑﻞ او د ﮐﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮﻪ ﺑﻞ ﻗﺴﻢ وى .
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻧﻤﺮ او د ﺳﭙﻮږﻣ او د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺖ
آﺳﻤﺎﻧ وﺟﻮد ﺎﺋﺴﺖ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ او د زﻣﻨ وﺟﻮد ﺑﻞ ﺷﺎن وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣو راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وى ،د ﻓﻨﺎ
ﮐ ﻓﺮق وى ،او ﺑﻠﻪ دا ﭼ د ﻳﻮ ﺳﺘﻮرى ﺎﺋﺴﺖ د ﺑﻞ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وى .
 د ذﻻﻟﺖ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺨﻴى او د ﺎﺋﺴﺖ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺦ ﮐے ﺷ او ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ راژوﻧﺪى ﮐﻴى .
 دا ﺟﺴﻤﺎﻧ وﺟﻮد ﺦ ﺷ او
ﺣﺎﻟﺖ ﮐ راژوﻧﺪى ﮐﻴى ،دا ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﮐ ﺦ ﺷ او ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﮐ راژوﻧﺪى ﺷ .
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻟﻴﻠ دى” ،اول ﺳے،
روﺣﺎﻧ وﺟﻮد راژوﻧﺪے ﺷ .ﭼ ﺟﺴﻤﺎﻧ وﺟﻮد ﺷﺘﻪ ﻧﻮ روﺣﺎﻧ وﺟﻮد ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .
 اول ﺟﺴﻤﺎﻧ او ﺑﻴﺎ روﺣﺎﻧ وﺟﻮد ﭘﯧﺪا
ﻳﻌﻨ آدم ژوﻧﺪے ﻧﻔﺲ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﺧﻮ آﺧﺮى آدم ژوﻧﺪون ورﮐﻮوﻧﮯ روح ﺟﻮړ ﺷﻮ “.
 اوﻟﻨﮯ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨ آدم د ﺧﺎورو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو ،او دوﯦﻢ اﻧﺴﺎن
ﮐﻴى ﻳﻌﻨ وﺟﻮد اول ﺟﺴﻤﺎﻧ ،او ﺑﻴﺎ روﺣﺎﻧ ﺷ .
 او د زﻣ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د اول اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﺎورو دى ،او آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ آﺳﻤﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن دى.
آﺳﻤﺎﻧ دے .

 او ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د دې زﻣﻨ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮړ ﺷﻮى ﻳﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د آﺳﻤﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐ ﻫﻢ ﺷُﻮ .

زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ دا ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺑﺪن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ وارث ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ ﻓﺎﻧ
 ﻏﻮږ ﺷ ،زۀ ﺑﻪ درﺗﻪ ﻳﻮه د راز ﺧﺒﺮه وﮐم ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل ﺧﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮو
ﮐﯧﺪوﻧ د ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ﮐﯧﺪوﻧ وارث ﮐﯧﺪے ﺷ .
 او د آﺧﺮى ﺑﻴﻞ د آواز ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ او د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ رپ ﮐ ﺑﻪ ﻣى ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻠ ﻣﻮﻧ ﻮل ﺑﻪ ﺑﺪل ﺷُﻮ ،
 ﻪ ﭼ دا ﻓﺎﻧ ﮐﯧﺪوﻧﮯ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺿﺮور ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ﻟﺒﺎس واﭼﻮى او دا
ﮐ راژوﻧﺪى ﺷ ،او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺑﺪل ﺷُﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻓﺎﻧ ﺑﺪن ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ،او دا ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧﮯ ﺑﺪن اﺑﺪى ﻟﺒﺎس
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﺑﺪن ﺑﻪ د اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﻟﺒﺎس واﭼﻮى .
 ”اے ﻣﺮﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻓﺘﺢ ﮥ ﺷﻮه؟ اے
واﭼﻮى ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮل ﭘﻮره ﺷ ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻓﺘﺢ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮه “.
 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ
 د ﻣﺮګ ﻟﺸﻪ ﻨﺎه ده او د ﻨﺎه ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ دے .
ﻣﺮﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻐﻪ ﻟﺸﻪ ﮥ ﺷﻮه؟“ 
 ﻧﻮ اے زﻣﺎ ﺧﻮږو وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻴﻨ او ﻗﺎﺋﻢ اوﺳ
دے ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺘﺢ راﮐﻮى .
او ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ﺑﻮﺧﺖ اوﺳ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮارى ﺑﻓﺎﺋﺪې ﻧﮥ ده.

د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ دﭘﺎره ﭼﻨﺪه

۱۶

 اوس د ﻫﻐ ﭼﻨﺪې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ دﭘﺎره ﮐﻴى ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎ د ﻠﺘﻴﺎﻧﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ


 د ﻫﺮې ﻫﻔﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺧﭙﻠ  ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﮥ ﻧﺎ ﮥ ﺟﻤﻊ
ﺗﻪ ورﮐى دى .

۱۴ / ۱۵

 او زۀ ﭼ ﮐﻠﻪ درﺷﻢ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ
ﮐﻮى ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ درﺷﻢ ﭼ د ﭼﻨﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ وى .
 او ﮐﮥ دا ﻣﻨﺎﺳﺐ وى ﭼ زۀ ﻫﻢ ﻻړ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد وى د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﺧﻄﻮﻧﻪ وﻟﻴﻢ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭼﻨﺪه ﻳﻮﺳ .
ﺷﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﻻړ ﺷ.

د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره ﻣﻨﺼﻮﺑ
 او
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﺷﻢ ﻪ ﭼ زﻣﺎ اراده ده ﭼ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﭘﻪ ﻻره ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷﻢ .

ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻢ او ژﻣﮯ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺗﻴﺮ ﮐم ﻧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ زۀ ﭼﺮﺗﻪ ﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣ ﻫﻠﺘﻪ رﺧﺼﺖ ﮐئ.
 ﻪ زۀ اوس ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﺑﻠ زﻣﺎ دا اُﻣﻴﺪ دے ﮐﮥ ﻣﺎﻟ وﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﮥ وﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ

 ﻪ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره د ﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﻮ ﻟﻮئ ور
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﭘﻨﻮﺳﻤ اﺧﺘﺮ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﻓﺴﻮس ﮐ ﭘﺎﺗ ﻳﻢ .
ﺳﺮه ﺗﻴﺮ ﮐم .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس درﺷ ﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﻳ وﺳﺎﺗ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑ د ﮥ ﻳﺮې ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﮐﻮﻻو دے او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻫﻢ ډﯦﺮ دى .
 ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﻟﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﭙ و ﺑﻠ
ﭘﺎﺗ ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﻣﺎ اﭘﻮﻟﻮس ورور ﻧﻪ دا وﻏﻮﺘﻞ ﭼ د
ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻼﻣﺖ رارﺧﺼﺖ ﮐئ ،زۀ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﻳﻢ ﺳﺮه د ﻧﻮرو وروﻮ .
ﻧﻮرو وروﻮ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﺷ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اوس ﭘﻪ درﺗﻠﻮ راﺿ ﻧﮥ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻣﻼو ﺷ ﻧﻮ در ﺑﻪ ﺷ.

آﺧﺮى ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ او ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﮐﻮئ.
 ﺑﯧﺪار اوﺳ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ اوﺳ ،زړور ﺷ ،ﻣﻀﺒﻮط اوﺳ .

 او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﭘﻪ اﺧﻴﻪ ﮐ د ﺳﺘﻔﻨﺎس ﺧﺎﻧﺪان اول اﻳﻤﺎن راوړو او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐل،

 د ﻫﻢ دﻏﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ ﺑﻠ د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ
ﻧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ﭼ 
 زۀ د ﺳﺘﻔﻨﺎس ،ﻓﺮﺗﻮﻧﺎﺗﻮس او د اﺧﻴﻮس ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﭼ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮى .
 د آﺳﻴﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ او زﻣﺎ زﻳﺎﺗﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ وﮐه ﻧﻮ د دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻗﺪر ﮐﻮئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎئ وﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ درﺗﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ واﺋ ،اﮐﻮﻟﻪ او ﭘﺮﺳﻠﻪ د ﻫﻐ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮه ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ دے ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ د
 زۀ
 ﻮل وروﻪ او ﺧﻮﯦﻨﺪې درﺗﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ واﺋ .ﭘﻪ ﭘﺎﮐ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻼم وواﻳ .
ﻣﻴﻨ ډک ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮى .
 د
 ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دې ﻟﻌﻨﺖ وى ،ﻣﺎﻟﻪ راورﺳﻪ .
ﭘﻮﻟﻮس درﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس دا ﺳﻼم ﻟﻴﻢ .
 زﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ دې ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وى.
ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ وى .
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