د ﻳﻮﺣﻨﺎ رﺳﻮل اول ﺧﻂ
د ژوﻧﺪون ﮐﻼم

۱

 ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎن وﮐو ﮐﻮم ﭼ د ازل ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وو ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ واورﯦﺪو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ


 دا ژوﻧﺪون ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺎره
ﻣﻮ وﻟﻴﺪﻟﻮ .ﻣﻮﻧ ﻳ ﻧﻨﺪاره وﮐه او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﻮ ورﺳﺮه وﻟﻮل .ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪون ﮐﻼم دے .
ﮐے ﺷﻮے وو او ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ،او ﻣﻮﻧ ﻳ ﻮاﻫ ﮐﯘو او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﻞ
 ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻴﺪﻟ او اورﯦﺪﻟ دى ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮو د دې
ژوﻧﺪون دے .ﻫﻐﻪ ﭘﻼر ﺳﺮه وو او ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮ .

دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ او ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧ د ﭘﻼر او د ﻫﻐﮥ د زوئ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﺷﺮاﮐﺖ وﺳﺎﺗﻮ .
ﻣﻮﻧ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﻪ ﻟﻴﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻮره ﺷ.

ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول
 دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ واورﯦﺪﻟﻮ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﮐﻮو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧُﻮر دے او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ

 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ دا واﻳﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺷﺮاﮐﺖ ﺳﺎﺗﻮ او ﭘﻪ ﺗﻴﺎرو ﮐ ﺮﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دروﻏﮋن ﻳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ
ﻫﻴ ﺗﻴﺎرۀ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﯘو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ دے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﯘو ﮥ ﭼ رﺘﻴﺎ دى .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ دا واﻳﻮ ﭼ ﺑﻨﺎه ﻳﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐ ﺷﺮاﮐﺖ ﺳﺎﺗﻮ ،او د ﻫﻐﮥ د زوئ ﻋﻴﺴ وﻳﻨﻪ ﻣﻮﻧ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻨﺎه ﻧﻪ ﭘﺎﮐﻮى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼ
دې ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ دوﮐﻪ ورﮐﻮو او ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ رﺘﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ دا واﻳﻮ ﭼ
وﻓﺎدار او ﺻﺎدق دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﺑﺪو ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐى .
ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﻨﺎه ﻧﮥ ده ﮐې ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دروﻏﮋن ﮐﯘو او د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ زﻣﻮﻧ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دے

۲

 زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،د دﻏﻮ ﺧﺒﺮو د ﻟﻴﻠﻮ ﻧﻪ زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﺎه وﻧﮥ ﮐئ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﻨﺎه وﮐى ﻧﻮ د ﭘﻼر


 او ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐﻔﺎره دے ،او ﻫﻐﻪ ﻧﮥ
ﺳﺮه زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دے ،ﻳﻌﻨ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭼ ﺻﺎدق دے .
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﯘو ﻧﻮ دا د دې ﺧﺒﺮې
ﻳﻮا زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺑﻠ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐﻔﺎره ﻫﻢ دے .
 ﮐﮥ ﻮک واﺋ ﭼ” ،زۀ ﻳ ﭘﯧﮋﻧﻢ “،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺛﺒﻮت دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﻮ .
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺲ ﮐ د ﺧُﺪائ
دروﻏﮋن دے او ﭘﻪ داﺳ ﮐﺲ ﮐ رﺘﻴﺎ ﻧﮥ وى .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ واﺋ ﭼ” ،زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮې ده .ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ اوﺳﻴو .
ﮐ اوﺳﯧم “،ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻪ دې داﺳ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﯧﺮ ﮐے وو.

ﻳﻮ ﻧﻮے ﺣﻢ
 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻧﻮے ﺣﻢ ﻧﮥ ﻟﻴﻢ ،ﺑﻠ دا ﻫﻐﻪ زوړ ﺣﻢ دے ﭼ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دے .دا زوړ ﺣﻢ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﺣﻢ ﻟﻴﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ د ﻣﺴﻴﺢ
ﻫﻐﻪ ﮐﻼم دے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺨ ﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ دے .
 ﮐﮥ ﻮک دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﭼ،
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮐﻴى ﻪ ﭼ ﺗﻴﺎرۀ ﺧﺘﻤﻴى او رﺘﻴﻨﮯ ﻧُﻮر اوس ﻫﻢ ﻠﻴى .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ
”زۀ ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ ﻳﻢ “،او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اوس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ دے .
 ﺧﻮ ﻫﺮ
د ﺧﭙﻞ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او داﺳ ﮐﺲ ﻫﻴﭽﺮې د ﺗﻴﻨﺪک ﺳﺒﺐ ﻧﮥ ﺟﻮړﻳى .
ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺮ ﺑﻠ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ
۱/۵

 زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻢ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ د
ﭼﺮﺗﻪ روان دے ﻪ ﭼ ﺗﻴﺎرې د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ ړﻧﺪې ﮐې دى .
 اے ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻢ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧ ﻮک ﭼ ازﻟ دے .اے
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻌﺎف ﮐے ﺷﻮى دى .
 اے ﺑﭽﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻪ
ﻮاﻧﺎﻧﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻪ ﻟﻴﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﺷﺮﻳﺮ دے ﺷﺴﺖ ورﮐے دے .
ﻟﻴﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧ .اے ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻪ ﻟﻴﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧ ﻮک ﭼ د ازل ﻧﻪ دے .اے ﻮاﻧﺎﻧﻮ ،زۀ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻪ ﻟﻴﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﻳ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻮک ﭼ ﺷﺮﻳﺮ دے
 د دﻧﻴﺎ او د ﻫﻐ د ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻮک ﭼ د دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮى ﻳ .
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ،ﻳﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﺷﻮق ،او ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﻏﺮور ،دا د ﭘﻼر د ﻃﺮﻓﻪ ﻧﮥ دى ﺑﻠ
ﭘﻼر ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
 دﻧﻴﺎ او د ﻫﻐ ﺷﻮق ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧ دى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ
دﻧﻴﺎوى ﻴﺰوﻧﻪ دى .
ژوﻧﺪے وى.

ﺧﺮدﺟﺎل
 زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،دا آﺧﺮى وﺧﺖ دے .ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﺧﺮدﺟﺎل راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ،ﻧﻮ اوس ډﯦﺮ ﺧﺮدﺟﺎﻻن

 ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ووﺗﻞ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮى دى ،او د دې ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو ﭼ دا آﺧﺮى وﺧﺖ دے .
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ وے ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗﻠﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻړل ﻧﻮ د دې ﻧﻪ

 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﻣﺴﺢ ﮐے ﺷﻮى ﻳ او ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺘﻪ ده .
دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮه ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﻧﮥ ۇو .
ﻣﺎ درﺗﻪ دا ﻧﮥ دى ﻟﻴﻠ ﭼ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ د رﺘﻴﺎو ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﻳ ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﻳ ،او د دروﻏﻮ د رﺘﻴﺎو ﺳﺮه ﮥ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺸﺘﻪ.
 دروﻏﮋن ﻮک دے؟ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ واﺋ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮥ دے ،ﻧﻮ دا ﺧﺮدﺟﺎل دے ﻮک ﭼ د ﭘﻼر او زوئ دواړو ﻧﻪ

 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د زوئ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻼر ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د زوئ اﻗﺮار ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻼر
اﻧﺎر ﮐﻮى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ اول ﻧﻪ ﮥ اورﯦﺪﻟ دى ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ وﺳﺎﺗ .او ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اول ﻧﻪ اورﯦﺪﻟ دى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .
 او ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮐې ده ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﮐ وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ زوئ او ﭘﻼر دواړو ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .

 زۀ دا ﺧﺒﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻟﻴﻢ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دوﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى .
د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دے .
ﮐﻮم روح اﻟﻘُﺪس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺴﺢ ﮐى ﻳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺑﻞ اُﺳﺘﺎذ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮ ﭼ روح
اﻟﻘُﺪس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐﻮى ،او ﮥ ﭼ درﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﺋ ،رﺘﻴﺎ دى ،ﻧﻪ ﭼ دروغ ،او ﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ ﻫﻐﮥ
 اوس اے ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،اوس ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﺷﺮاﮐﺖ وﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎره ﺷ ﻧﻮ
درﮐے دے ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وى ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﺻﺎدق دے ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻳﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﻳﻮ .
ﭘﻪ دې ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷ ﭼ ﻮک ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽ دى.

۳

 ﺗﺎﺳﻮ وﻮرئ ﭼ ﭘﻼر ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻮﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ راﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽ ﺑﻠﻠﮯ ﺷُﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ


 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﻣﻮﻧ اوس
رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ .او دﻧﻴﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽ ﻳﻮ ﺧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ راﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻋﻴﺴ راﺎره
 او ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ
ﺷ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ووﻳﻨﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دے .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻨﺎه ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى،
دا اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺎﻧﻮﻧﻪ داﺳ ﭘﺎک ﺳﺎﺗ ﻟﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ دے .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ اﺧﻮا ﮐى ،او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻫﻴ ﻨﺎه
ﻨﺎه ﺧﻮ ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل دى .
 ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ اوﺳ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ ﻟﻴﺎ وى ،ﻧﮥ ﻫﻐﮥ ﻣﺴﻴﺢ ﻟﻴﺪﻟﮯ
ﻧﺸﺘﻪ .
 زﻣﺎ ﺑﭽﻮ ،ﻮک دې ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى ﻪ ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق دے ﻟﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
او ﻧﮥ ﻳ ﭘﯧﮋﻧ .
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻨﺎه ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ د اﺑﻠﻴﺲ ﺑﭽﮯ دے ﻪ ﭼ اﺑﻠﻴﺲ د ازل ﻧﻪ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐ آﺧﺘﻪ
ﺻﺎدق دے .
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دے .او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ د دې ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮ ﭼ د اﺑﻠﻴﺲ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﮐى .
روﺣﺎﻧ ﺑﭽ دى ﻫﻐﻮئ ﻗﺼﺪاً ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ذات ﻗﺎﺋﻢ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى ﻪ ﭼ
۲/۵

 ﻫﻢ دﻏﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﭽﻮ او د اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻪ ﺑﭽﻮ ﮐ ﻓﺮق دے ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ
ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽﮯ دے .
ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ دے ،او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى.

ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ
 ﻣﻮﻧ دې د ﻗﺎﺋﻦ
 ﻧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ ﻣﻮﻧ دې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو .

ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﺮ ﻧﻪ وو او ﺧﭙﻞ ورور ﻳ ﻗﺘﻞ ﮐو .او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ وﻟ ﻗﺘﻞ ﮐو؟ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ
 ﮐﮥ
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﭘﻪ دې ﺣﯧﺮاﻧﯧئ ﻣﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ۇو او د ﻫﻐﮥ د ورور ﻋﻤﻞ د ﺻﺪاﻗﺖ ۇو .
ﭼﺮې ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو ،ﻧﻮ د دې ﻧﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟﻴى ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ژوﻧﺪ ﮐ داﺧﻞ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور ﻳﺎ
ﺷﻮى ﻳﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى ﻫﻐﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ دے .
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻮر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﻗﺎﺗﻞ دے ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﮐ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﻧﮥ وى .
ﮥ ده ،ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎن ورﮐو .او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ دﭘﺎره ورﮐو.
 ﮐﮥ د ﭼﺎ ﺳﺮه د دﻧﻴﺎ ﻫﺮ ﻴﺰ وى او ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎﻧﺪار ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ وﻮرى او د ﺧﭙﻞ زړۀ دروازه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻨﺪه ﮐى

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ ﻨﻪ اوﺳﻴى؟

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺨ ډاډ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻪ
 ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،ﻣﻮﻧ دې ﺻﺮف ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﯘو ،ﺑﻠ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ او ﭘﻪ ﻋﻤﻠ ﻃﻮر دې ﮐﯘو .

 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ زړۀ ﻣﻮﻧ ﻣﻼﻣﺘﻮى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷُﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ رﺘﻴﻨ ﻳﻮ او ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺗﻮ .
 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﮐﮥ زﻣﻮﻧ زړۀ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﻣﻼﻣﺘﻮى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د
زﻣﻮﻧ د زړۀ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺧﺒﺮ دے .
 او ﻣﻮﻧ ﭼ ﮥ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وﻏﻮاړو ﻫﻐﻪ ﻳ راﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻮره ډاډه ﻳﻮ .
 او دا د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ دے ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د زوئ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﻋﻤﻞ ﮐﯘو او ﭘﻪ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﯘو .
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ
اﻳﻤﺎن راوړو او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ اوﺳﻴى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ اوﺳﻴى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﺷُﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ
اوﺳﻴى؟ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻴو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐے دے.

دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن ﭘﯧﮋﻧﺪل

۴

 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻮک ﭼ دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ د روح ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ



ﻳﻮ ﮐﺲ آزﻣﺎﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ روح د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ دے او ﮐﮥ ﻧﻪ ،ﻪ ﭼ ډﯦﺮ دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ راﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى .
ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷُﻮ ﭼ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح وى ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا اﻗﺮار ﮐﻮى ﭼ ﻋﻴﺴ
 او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻋﻴﺴ اﻗﺮار ﻧﮥ
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺷﻞ ﮐ راﻏﻠﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ روح د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ دے .
ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ ﻧﮥ دے .ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﺲ ﮐ ﺧﺮدﺟﺎل روح دے ،د ﮐﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺑﭽﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻳ او ﺗﺎﺳﻮ
دى ﭼ ﻫﻐﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اوس دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﮯ ﻫﻢ دے .
ﭘﻪ دې دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮى ﻳ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ روح ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دے ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ روح ﻧﻪ ډﯦﺮ زورور دے ﭼ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د
 ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ دى ﻧﻮ ﻪ دﻧﻴﺎوى ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻪ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮى .
دﻧﻴﺎ ﮐ دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ او ﻮک ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﮋﻧ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮې اورى ،او ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ دى ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ
اورى .دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﻧ د ﺣﻘﻴﻘ او دروﻏﮋن روح ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮق ﮐﻮﻟﮯ ﺷُﻮ.

۳/۵

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ دے
 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،را ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐو ﻪ ﭼ ﻣﻴﻨﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ ده ،او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ

 ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽ دى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﮋﻧ .
 او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ داﺳ ﺎره ﺷﻮه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻳ ﻳﻮ زوئ
ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ دے .
 رﺘﻴﻨ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ﻧﮥ ده ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه
راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ژوﻧﺪون وﻟﺮو .
 ﺮاﻧﻮ
ﺑﻠ ﭘﻪ دې ﮐ ده ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه ،او زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ راوﻟﯧﻟﻮ .

دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﻧﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دوﻣﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ دے ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ اوﺳﻴى او د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ اوﺳﻴو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ اوﺳﻴى ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﮐ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮې ده .
 او ﻣﻮﻧ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪل او دا ﻮاﻫ ورﮐﻮو ﭼ ﭘﻼر ﺧﭙﻞ زوئ د دﻧﻴﺎ د
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ روح اﻟﻘُﺪس راﮐے دے .
 ﻮک ﭼ دا اﻗﺮار ﮐﻮى ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ دے ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ او
ﺧﻼﺻﻮﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر راوﻟﯧﻟﻮ .
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده او ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﯘو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ اوﺳ .
 او ﭘﻪ دې
ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ دے او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ اوﺳ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮې ده د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ورځ ﻣﻮﻧ زړۀور ﻳﻮ ،ﻧﻮ دا ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د
 ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ ﻫﻴ ﻳﺮه ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻳﺮه اﺧﻮا ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﻳﺮه د ﺳﺰا ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗ.
ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوو .
 ﻣﻮﻧ ﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اول ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﺮﻳى ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮې ﻧﮥ ده .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﭼ” ،زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم “،او د ﺧﭙﻞ ورور او ﻳﺎ ﺧﻮر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى
وﮐه .
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دروﻏﮋن دے ،ﻧﻮ ﻪ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ وﻳﻨﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﯘو ﻧﻮ دا ﻧﮥ ﺷ ﮐﯧﺪے ﭼ د ﻧﺎﻟﻴﺪﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه
 دا ﺣﻢ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ راﮐے ﺷﻮے دے ،ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ
ﻣﻴﻨﻪ وﮐو .
او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺳﺮه دې ﻫﻢ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى.

ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﯧﺪل

۵

 د ﭼﺎ ﭼ دا اﻳﻤﺎن وى ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻢ ﻣﺴﻴﺢ دے ،ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽﮯ دے .او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﭘﻼر ﺳﺮه


 ﻫﻢ د دې ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺑﭽ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ دا ده ﭼ ﻣﻮﻧ د
ﮐﯘو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﯘو .
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺮ ﻳﻮ روﺣﺎﻧ ﺑﭽﮯ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﮐو .او د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﮥ ﭘﻴﮯ ﻧﮥ دے .
 ﻫﻐﻪ ﻮک دى ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻓﺘﺢ
ﺷﻮے دے .او دا ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐې ده .
ﺣﺎﺻﻠﻮى ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ دې اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ دے.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻮاﻫ
 ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ د اوﺑﻮ د ﺑﭙﺘﺴﻤ او د وﻳﻨ ﺗﻮﯦﺪﻟﻮ ﺳﺮه راﻏﮯ ،او ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﻮا د اوﺑﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ،

 ﻧﻮ درې
ﺑﻠ د اوﺑﻮ او د وﻳﻨ ﺳﺮه راﻏﮯ .او روح اﻟﻘُﺪس د دې ﺧﺒﺮې ﻮاﻫ ﮐﻮى ﻪ ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺣﻘﻴﻘﺖ دے .
 ﻣﻮﻧ د اﻧﺴﺎن ﻮاﻫ ﻗﺒﻠﯘو ﺧﻮ د ﺧُﺪائ
 ﻳﻌﻨ روح اﻟﻘُﺪس ،اوﺑﮥ او وﻳﻨﻪ ،او د درﯦﻮ واړو ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ده .
ﻮاﻫﺎن دى ،
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د
ﭘﺎک ﻮاﻫ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډﯦﺮه ﮥ ده او د ﺧُﺪائ ﻮاﻫ دا ده ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ زوئ ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ زوئ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ دا ﻮاﻫ ورﮐﻮى .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﺳﺎﺗ
ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دروﻏﮋن  ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻮاﻫ ﻧﮥ ﻣﻨ ﮐﻮﻣﻪ ﻮاﻫ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
۴/۵

 او ﻫﻐﻪ ﻮاﻫ دا ده ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون راﮐے دے او دا ژوﻧﺪون د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زوئ ﮐ دے.
ﮐې ده .
 ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ زوئ وى ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ژوﻧﺪون ﻫﻢ وى ،او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻧﮥ وى ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ژوﻧﺪون ﻧﮥ وى.


د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﭘﻮﻫﻪ
 زۀ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻢ د ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زوئ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﺎن دے ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻞ

 او ﭘﻪ دې زﻣﻮﻧ ﺑﺎور دے ﭼ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﮥ وﻏﻮاړو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻋﻤﺮى ژوﻧﺪون ﺧﺎوﻧﺪان ﻳ .
 او ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﺧﻮاﺳﺖ اورى ﻧﻮ دا راﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﺗﺮې
زﻣﻮﻧ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ اورى .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﭘﻪ داﺳ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ ووﻳﻨ ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ ﻣﺮګ ﻧﮥ وى،
ﻏﻮﺘ دى ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮى دى .
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ دﻋﺎ وﻏﻮاړئ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﻟﻪ ژوﻧﺪون ورﮐى .ﺧﻮ داﺳ ﻨﺎه ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ ﻣﺮګ وى
 ﻮل ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻨﺎه ده ﺧﻮ داﺳ ﻨﺎه ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ
او زۀ دا ﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دې د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دﻋﺎ وﻏﻮاړئ .
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ روﺣﺎﻧ ﺑﭽ دى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د
ﻣﺮګ ﻧﮥ وى .
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې
ﺧُﺪائ ﭘﺎک روﺣﺎﻧ ﺑﭽ دى ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى او اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
 او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﺧُﺪائ زوئ
ﭘﻮﻫﻪ ﻳﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ ﻳﻮ ،او ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ د ﺷﺮﻳﺮ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﭘﺮﺗﻪ ده .
راﻏﻠﮯ دے او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻳ دا ﭘﻮﻫﻪ راﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ وﭘﯧﮋﻧﻮ ﻮک ﭼ رﺘﻴﻨﮯ دے ،او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻳﻮ ﻮک ﭼ
 زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن
رﺘﻴﻨﮯ دے ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﮥ زوئ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ .ﻫﻐﻪ رﺘﻴﻨﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دے .
وﺳﺎﺗ.
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