د ﭘﻄﺮوس رﺳﻮل اول ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 د ﭘﻄﺮوس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ رﺳﻮل دے ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﻏﻮره ﺷﻮو ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼ د ﭘﻮﻧﻄﻮس،


 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﻼر د ازل ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د روح
ﻠﺘﻴﻪ ،ﮐﭙﺪوﮐﻴﻪ ،آﺳﻴﻪ او ﺑﺘﻮﻧﻴﻪ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ دى ،
اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺪس ﮐئ او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﮐئ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې ډﯦﺮ ﻓﻀﻞ او

ﺳﻼﻣﺘ وى.

د اﺑﺪى ژوﻧﺪ اُﻣﻴﺪ
 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر دې ﺛﻨﺎ وى ،ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ رﺣﻤﺖ ﻳ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣو ﻧﻪ د ﺑﻴﺎ

 او ﭼ ﻳﻮ ﻧﮥ ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧﮯ ،ﺑداﻏﻪ او ﻻزواﻟﻪ ﻣﻴﺮاث
ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ژوﻧﺪى اُﻣﻴﺪ دﭘﺎره ﻧﻮے ژوﻧﺪ راﮐو ،
 ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗُﺪرت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮے دے ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺮه ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗ ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺧﺮى وﺧﺖ ﮐ ﺎره ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﺗﻴﺎر دے .
 او دا آزﻣﯧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ دا ﺧﺒﺮه ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ﭼ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ ،اﺮ ﭼ اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ وزﻏﻤﻞ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن اﺻﻠ دے ،او دا وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺮۀ زر ﭘﻪ اور آزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﮐﻴى ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن د ﻓﺎﻧ ﺳﺮو
 ﺗﺎﺳﻮ
زرو ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻗﻴﻤﺘ دے .ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د راﺎره ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ورځ د ﺟﻼل او اﺣﺘﺮام ﺳﺒﺐ ﺷ .
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه داﺳ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ دے .او ﻧﮥ ﻳ اوس وﻳﻨ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ،او ﭘﻪ ﺟﻼﻟ اﻧﺪاز
 او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن اﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻠﻮل وى.
ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺑﻴﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ده .
 د دې ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﻟﻮن او ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐو او د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ

 د ﻣﺴﻴﺢ روح ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ وو او دا ﻮاﻫ ﻳ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ وزﻏﻤ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻼل وﻣﻮﻣ،
ﮐﯧﺪوﻧﮯ وو .
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ دا ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ د روح دا اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﮥ وﺧﺖ او ﭘﻪ ﮐﻮم ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﭘﻮره ﮐﻴى .
ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ زﻳﺮے د ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻧﮥ وو ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره وو .ﻧﻮ اوس دا زﻳﺮے ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﻮے دے ﺑﻴﺎن ﺷﻮ .دا داﺳ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺧﺒﺮې دى ﭼ ﻓﺮﺘ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ
ﺳﺮه د دې د ﮐﯧﺪو ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى.

د ﭘﺎک ژوﻧﺪون دﭘﺎره راﺑﻠﻞ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ذﻫﻨ ﺗﻮﻪ ﻣﻼ وﺗه ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺎﺑﻮ وﺳﺎﺗﻪ ،او ﺧﭙﻞ ﻣﻤﻞ اُﻣﻴﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﺳﺎﺗ ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ

 ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺗﺎﺑﻌﺪارو ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ،او د ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎﻟﺖ د زﻣﺎﻧ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺮﻨﺪ ﺷ .
 ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ راﺑﻠﻮﻧﮯ ﭘﺎک دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﭼﺎل
ﻏﻮﻧﺪې د زړو ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ .
 او دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎد ﺳﺎﺗ
 ﻟﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﺎک ﺷ ﻪ ﭼ زۀ ﭘﺎک ﻳﻢ “.
ﭼﻠﻦ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﺎک ﮐئ 
ﻫﻐﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﺎ ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ د ﭼﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮى .ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ اﺟﺮ درﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺮې او ﻟﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮوئ .
دې ﭘﻮﻫﻪ ﻳ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې ژوﻧﺪون ﺧﻼﺻﻮن درﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ

ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮے وو .او ﮐﻮﻣﻪ ﻓﺪﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ورﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺎﻧ ﺳﺮۀ ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻧﮥ ۇو ،
 ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ اول
ﺑﻠ د ﻣﺴﻴﺢ ﻗﻴﻤﺘ وﻳﻨﻪ وه .ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د روغ رﻣ او ﺑداﻏﻪ ُورى ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻮ .
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ اﻳﻤﺎن راوړو ﭼﺎ ﭼ
ﻏﻮره ﺷﻮے وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺎره ﺷﻮ ،
۱/۵

 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﮐو او ﺟﻼل ﻳ ورﮐو د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن او اُﻣﻴﺪ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺎک ﺷﻮئ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐه ،ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د زړۀ ﻧﻪ ﻟﻪ د وروﻮ او
 ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دوﺑﺎره ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل د
ﺧﻮﯦﻨﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د زړۀ د ﮐﻮﻣ ﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ .
 ﻪ
ﻓﺎﻧ ﮐﯧﺪوﻧ ﺗﺨﻢ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻧﮥ ﻓﺎﻧ ﮐﯧﺪوﻧ ﺗﺨﻢ ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ژوﻧﺪى او ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻼم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﺷﻮئ ﻳ .

ﭼ” ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎن د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دے او د دوئ ﻮل ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ د ﻨﻠ ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،واﮥ اوﭼﻴى او ﻞ رژﻳى 
ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻢ وى “.او دا ﮐﻼم ﻫﻐﻪ زﻳﺮے دے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮے وو.

ژوﻧﺪے ﮐﺎﮯ او ﭘﺎک ﻗﻮم

۲

 ﻟﻪ د ﻧﻮؤ ﭘﯧﺪا ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻧﻮ ﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﺪى ،ﻓﺮﻳﺐ ،رﻳﺎﮐﺎرى ،ﮐﻴﻨﻪ او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﺪه وﻳﻨﺎ ﭘﺮﯦدئ .


 اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ د
د ﺧﺎﻟﺺ روﺣﺎﻧ ﭘﻴﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اوﺳ ﻧﻮ ﭼ د دې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﮐ ﻟﻮئ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻪ راﺷ ﭼ ژوﻧﺪے ﮐﺎﮯ دے اﺮ ﮐﮥ ﺑﻨ آدﻣﻮ ﻫﻐﻪ رد ﮐے دے ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪو ﺧﻮﻧﺪ اﺧﺴﺘﮯ دے .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ژوﻧﺪو ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﭙﻞ
ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮے او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻗﻴﻤﺘ دے .
روﺣﺎﻧ ﮐﻮر ﺟﻮړوى ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو داﺳ روﺣﺎﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧُﺪائ
 ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻮرئ ،زۀ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ د ﻮټ ﻏﻮره ﮐے او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﮯ ږدم ،او
ﭘﺎک ﺗﻪ ﻗﺒﻮﻟ وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﭼ اﻳﻤﺎن ﻣﻮ راوړے دے ،ﻫﻐﻪ ﻗﻴﻤﺘ دے ﺧﻮ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ “.
 او” ،ﻳﻮ داﺳ
ﭼﺎ ﭼ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ دے راوړے د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره” ،ﮐﻮم ﮐﺎﮯ ﭼ ﻠﺎراﻧﻮ رد ﮐو ﻫﻐﻪ د ﻮټ ﺳﺮ ﮐﺎﮯ ﺷﻮ “،
ﮐﺎﮯ ﭼ د ﺗﻴﻨﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮړﻳى او ﺧﻠﻖ ﭘﺮې ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى او راﻏﻮرزﻳى “.ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻼم
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮے ﻧﺴﻞ ،د ﺷﺎﻫ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ د دې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره اول ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ۇو .
ﻓﺮﻗﻪ ،ﻣﻘﺪس ﻗﻮم ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ اُﻣﺖ ﻳ ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐئ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ
 ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اُﻣﺖ ﻧﮥ وئ ﺧﻮ اوس ﻳ ،ﻣﺨ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻤﺖ ﻧﮥ وو ﺷﻮے
ﺧﭙﻠ ﻋﺠﻴﺒﻪ رﺎ ﺗﻪ راﺑﻠﻠ ﻳ .
ﺧﻮ اوس ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻤﺖ وﺷﻮ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول
 ﺧﻮږو ﻣﻠﺮو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے درﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ او ﻣﻬﺎﺟﺮ و ،د ﻫﻐﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﻧﻪ

 ﭘﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﻧﯧ ﺳﺎﺗ ،ﺗﺮ دې ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺎن ﺳﺎﺗ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻔﺲ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ د ﺑﺪﮐﺎرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺪرد ﻫﻢ واﺋ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ووﻳﻨ او د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ورځ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء
 او ﻳﺎ د ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ
 د ﻣﺎﻟ دﭘﺎره د ﺑﻨ آدم د ﻫﺮ ﻳﻮ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺎﺑﻊ اوﺳ ،ﻟﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے ،
وواﺋ .
 ﻪ ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﯧ
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ د ﺳﺰا او د ﻧﯧﺎﻧﻮ د ﺗﻌﺮﻳﻒ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺮر ﮐى دى .
 ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﻳ او آزاد ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ ،ﺧﭙﻠﻪ آزادى د
ﮐﻮئ او ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮې ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐئ .
 د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻋﺰت ﮐﻮئ ،د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ د ﺧﺎﻧﺪان
ﺑﺪۍ ﮐﻮﻟﻮ ﭘده ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ .
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰت ﮐﻮئ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ زﻏﻤﻠﻮ ﻣﺜﺎل
 اے ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ،ډﯦﺮ ﭘﻪ اﺣﺘﺮام ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﺗﺎﺑﻊ اوﺳ ،ﻧﮥ ﺻﺮف د ﻧﯧﺎﻧﻮ او ﺣﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠ د ﺑﺪ ﻣﺰاﺟﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﺪارى

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻮک د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ او دردوﻧﻪ زﻏﻤ ﻧﻮ دا د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ
ﮐﻮئ .
 ﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ وﻫﻞ وﺧﻮړل او ﺻﺒﺮ ﻣﻮ وﮐو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺟﺮ د ﮥ ﺧﺒﺮې؟ ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﻧﯧ
ﭘﺎک ﻓﻀﻞ دے .
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دې دﭘﺎره راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ ،ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وزﻏﻤ ﻧﻮ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ دے ،
۲/۵

 ”ﻧﮥ ﻫﻐﮥ
ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﺼﻴﺒﺖ وزﻏﻤﻠﻮ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﮐو ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺗﻠﻞ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدئ .
 ﻧﮥ ﻫﻐﮥ د ﮐﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﮐﻨﻞ ﮐﻮل او ﻧﮥ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ زﻏﻤﻠﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﮥ ﻨﺎه وﮐه ،او ﻧﮥ ﻳ ﻮک دوﮐﻪ ﮐى ۇو “.
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺳﻮﻟ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن
دﻫﻤ ورﮐﻮﻟﻪ ﺑﻠ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن رﺘﻮﻧ اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻮ .
ﺳﺮه ﻳﻮړل د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ آزاد ﺷُﻮ او د ﺻﺪاﻗﺖ دﭘﺎره ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو .او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﻔﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ.
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻻرې و ﭘﻪ ﺷﺎن ﺮﯧﺪئ ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﭙﻮﻧ او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ راﻏﻠ ﻳ.


 او ﺧﺎوﻧﺪان

۳

 اے ﻮ ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارې اوﺳ ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻧﮥ ﻣﻨ ﻧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﺗﻪ وﻮرى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راواوړى 
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ډول او ﺳﻨﺎر دې ﻇﺎﻫﺮى ﻧﮥ وى،
وﻮرى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ .
 ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ډول ﺳﻨﺎر دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻃﻨ
ﻳﻌﻨ ﺳﺮ ﮐﻤ ﮐﻮل او د ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟ او ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘﻞ ،
 او ﭘﻪ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧُﺪائ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻠﻴﻤ او ﭘﻪ ﺳﻮن ﮐ وى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺰد ډﯦﺮ ﻗﻴﻤﺘ دے .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺎره د
ﭘﺎک اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﺎﮐﻮ ﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ داﺳ ﺳﻨﺎرول ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارې وې ،
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺪاره وه او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ وﺋﻴﻞ .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐ ﻟﻮﻪ ﻳ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮئ او د ﻳﻮ
 اے ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اﺣﺘﺮام ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮئ
ﻴﺰ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ﮐﻮم ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳﺮوى .
او د ﻮ ﻟﻪ د ﻧﺎزﮐﻮ ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﺰت ﮐﻮئ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﮐ وارﺛﺎﻧ دى ،ﻧﻮ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻋﺎﺎﻧ د ﻗﺒﻠﯧﺪو ﻧﻪ اﻳﺴﺎرې ﺷ.

د ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮول
 د ﺑﺪو ﭘﻪ
 ﻏﺮض دا ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪردۍ اوﺳﯧئ ،د وروروﻟ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،ﻧﺮم زړۀ او ﺣﻠﻴﻤﺎن اوﺳ .

ﺑﺪل ﮐ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺑﺪ ﻣﮥ ﮐﻮئ او د ﮐﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮐﻨﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺑﻠ د دې ﭘﻪ ﺎئ ورﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮاړئ ﻪ ﭼ
 ﻪ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او  ور ﻟﻴﺪل
ﺗﺎﺳﻮ د دې دﭘﺎره راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ ﭼ د ﺑﺮﮐﺖ وارﺛﺎن ﺷ .
 ﮥ ﮐﻮئ او د ﺑﺪو ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ ،اﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗ او د
ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ژﺑ ﺑﺪ ﻣﮥ واﻳ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو دروغ ﻣﮥ واﻳ .
 ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ وى او د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ اورى .ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻫﻐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻮک ﻧﻘﺼﺎن درﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ
ﺧﻼف وى ﻮک ﭼ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى “.
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﺪاﻗﺖ دﭘﺎره ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ وزﻏﻤ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے ﺷ ﻧﻮ ﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﺮوﻟﻮ ﻣﮥ
ﻳ؟ 
 ﺑﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻘﺪس ﻣﺎﻟ و ،او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﻳﺮﯦئ او زړوﻧﻪ ﻣﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺮﻣ او درﻧﺎوى ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﺻﻔﺎ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ
ﺗﻴﺎر اوﺳ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اُﻣﻴﺪ د وﺟ ﺗﭙﻮس وﮐى .
 ﻧﻮ دا ﺑﻬﺘﺮه ده
ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﺗﻪ ﮐﻨﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷ .
 ﻪ ﭼ
ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻮ ﮐﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﺗﻠﻴﻒ وزﻏﻤﻮ ،ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ دﭘﺎره وى ،ﻧﻪ ﭼ د ﺷﺮارت دﭘﺎره وى .
ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻞ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨ ﺻﺎدق د ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ دﭘﺎره ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﻗﯧﺪ روﺣﻮﻧﻮ
ﻟﻪ راوﻟ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﻮﻪ ﻣ ﮐے ﺷﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ روﺣﺎﻧ ﺗﻮﻪ ژوﻧﺪے ﮐے ﺷﻮ .
 دا ﻫﻐﻪ روﺣﻮﻧﻪ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮح ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺻﺒﺮ
ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو .
 او دا اوﺑﮥ د دې ﺑﭙﺘﺴﻤ
او اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻻ ﮐﺸﺘ ﺟﻮړوﻟﻪ ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐ اﺗﮥ ﮐﺴﺎن د ﺳﯧﻼب ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .
ﭘﻪ ﻣﺜﺎل دى ﭼ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮى ،د دې ﻣﻘﺼﺪ ﻨﺪ ﻟﺮې ﮐﻮل ﻧﮥ دى ﺑﻠ ﭘﻪ دې ﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯘو ﭼ د
 ﻮک ﭼ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﺘﻠﮯ دے او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک 
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﺿﻤﻴﺮوﻧﻪ ﭘﺎک ﮐى ،
ﻻس ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دے ،او ﻓﺮﺘ ،اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ او ﻗُﺪرﺗﻮﻧﻮ واﻻ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻊ ﮐې دى.
۳/۵

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﻀﻞ ﮥ ﺧﺎدِم

۴

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﻮﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ وزﻏﻤﻠﻮ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻣﺴﻴﺢ ﻏﻮﻧﺪې ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﭙﻞ ﮐئ ،ﻪ ﭼﺎ ﭼ درد او


 ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻮر ﭘﺎﺗ دﻧﻴﺎوى ژوﻧﺪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﻧﮥ ﮐئ
ﻣﺼﻴﺒﺖ وزﻏﻤﻠﻮ ﻫﻐﻪ د ﻨﺎه د ﻗﺒﻀ ﻧﻪ آزاد ﺷﻮ ،
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﻓ ژوﻧﺪ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐ ﺗﯧﺮ ﮐے دے ﮥ
ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐئ .

ﺗﻪ ﭼ د ﺑدﻳﻨﻪ ﮐﺎر وﺋﻴﻠﮯ وو ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﻋﻴﺎﺷ ،ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ،ﻣﺴﺘ ،ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ،ﭘﻪ ا ﻧﭽﺎ او ﭘﻪ ﻧﺎروا ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺗﯧﺮ ﮐو .

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺣﯧﺮان دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻨﺪ ﮐ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺪرد واﺋ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دا ﭼ
ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې ﺣﺴﺎب ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ورﮐﻮى ﻮک ﭼ د ژوﻧﺪو او د ﻣو ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر دے .
زﻳﺮے ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ اوروﻟﮯ ﺷﻮے وو ﻮک ﭼ اوس ﻣۀ دى ﭼ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن اﻧﺼﺎف وﮐے ﺷ
 د ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻴى ﭼ ﭘﻪ روﺣﺎﻧ ﺗﻮﻪ داﺳ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
 د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ
ﺧﺎﺗﻤﻪ راﻧﺰدې ده ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺎﺗ او د دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻮش ﮐ اوﺳ .
 د ﺷﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘده اﭼﻮى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ روﺣﺎﻧ ﻟﻮﺋ ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا ﻧﻌﻤﺖ درﮐے دے .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐﻮئ .
 ﮐﮥ ﻮک ﮥ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮى ﻧﻮ داﺳ وﻳﻨﺎ دې وﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د
ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐئ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم دے ،ﮐﮥ ﻮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﮐے وى ،ﻧﻮ د دې
دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل ﻇﺎﻫﺮ ﺷ .ﺟﻼل او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ده،
آﻣﻴﻦ.

د اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ
 زﻣﺎ ﺧﻮږو ﻣﻠﺮو ،ﮐﻮم د ﻣﺼﻴﺒﺖ اور ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د آزﻣﯧﺖ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻞ دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺣﯧﺮاﻧﯧئ ﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ

 ﺑﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻮﻧ دا ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮه راﻏﻠ ده .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺴﻴﺢ د ﻧﻮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﺪرد
ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ ﮐئ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺟﻼل ﻇﺎﻫﺮ ﺷ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ
ووﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ،ﻪ ﭼ د ﺟﻼل روح ،ﻳﻌﻨ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮرے ﮐﻮى .
 اوس ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک د
دې ﻮک ﻗﺎﺗﻞ ،ﻏﻞ ،ﺑﺪﮐﺎره ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ د ﻻس وﻫﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ وﻧﮥ زﻏﻤ .
 ﻪ ﭼ د
ﻣﺴﻴﺤ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﻠﻴﻒ وزﻏﻤ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې دا ﺷﺮم ﻧﮥ  ،ﺑﻠ د دې ﻧﻮم ﭘﻪ وﺟﻪ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ وواﺋ .
ﻋﺪاﻟﺖ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮره ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺷ ،او ﮐﮥ دا زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮥ ﺣﺎل وى
 او” ،ﮐﮥ ﺻﺎدق ﭘﻪ ﻣﺸﻠﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﻣﻮﻣ ﻧﻮ د ﺑدﻳﻨﻪ او ﻨﺎه ﺎر ﺑﻪ ﮥ ﺣﺎل وى؟“
ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻳﺮے ﻧﮥ ﻣﻨ؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ زﻏﻤ ،ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ وﻓﺎدار ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻪ ﭘﻪ

ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى او ﻫﻤﯧﺸﻪ دې ﻧﯧ ﮐﻮى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﻣ ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب

۵

 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺸﺮان دى ،زۀ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺮ او د ﻣﺴﻴﺢ د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻮاه او ﭘﻪ ﺎره ﮐﯧﺪوﻧ


 ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ رﻣ ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﮐﻮئ ﭼ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﺟﻼل ﮐ ﺷﺮﻳ ﻳﻢ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ،

درﮐې ده .دا ﺧﺪﻣﺖ د ﻣﺠﺒﻮرۍ د ﻣﺨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻳ ﮐﻮئ ،او د
 او ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى دى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ رﻋﺐ داب
ﻧﺎﺟﺎﺋﺰې  دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠ د زړۀ ﭘﻪ ﺷﻮق ﺳﺮه ﻳ ﮐﻮئ .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺸﺮ ﺷﭙﻮﻧﮯ ﺮﻨﺪ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ د ﺟﻼل ﺗﺎج درﮐے ﺷ ﭼ
ﻣﮥ اﭼﻮئ ﺑﻠ د رﻣ دﭘﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷ .
 اے ﻮاﻧﺎﻧﻮ ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪار اوﺳ ،ﺑﻠ د ﻳﻮ ﺑﻞ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ
ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣاوے ﮐﻴى .

۴/۵

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د
ﻮل ﭘﻪ ﺣﻠﻴﻤ ﻣﻼ وﺗئ ﻪ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮى ﺧﻮ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ورﮐﻮى “.
 او ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻟﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻀﺒﻮط ﻻس ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ اوﺳﯧئ ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻋﺰت درﮐى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺎن ﺳﺎﺗ او ﺑﯧﺪار اوﺳ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺑﻠﻴﺲ ﻟﻪ د
ﻫﻐﮥ واﭼﻮئ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .
 ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻣﻀﺒﻮط ﺷ او د ﻫﻐﮥ
ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧ ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ دې ﻟﻮن ﮐ دے ﭼ ﻮک ژوﻧﺪے ﺗﯧﺮ ﮐى .
 د
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐئ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ وروﻪ او ﺧﻮﯦﻨﺪې ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ زﻏﻤ .
ﻟ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ زﻏﻤﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻓﻀﻞ ورﮐﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ د ﺧﭙﻞ ﺟﻼل
 د ﻫﻐﮥ ﻗﺪرت
دﭘﺎره راﺑﻠﻠ ﻳ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺤﺎل ﮐى ،ﻣﺪد ﺑﻪ ﻣﻮ وﮐى ،ﻗﻮت ﺑﻪ درﮐى او ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐى .
دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى ،آﻣﻴﻦ.

آﺧﺮى ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ
 ﻣﺎ د ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ زۀ ﻳ اﻳﻤﺎﻧﺪار ورور ﻢ دا ورﮐﻮﮯ ﺧﻂ وﻟﻴﻠﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ درﮐم او د دې ﺧﺒﺮې

 ﻫﻐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ دے او ﺗﺎﺳﻮ
ﻮاﻫ وﮐم ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻘﻴﻘ ﻓﻀﻞ دے او ﭘﻪ دې ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﺳﻼم ﮐﻮئ .ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﻏﻮره ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻪ او زﻣﺎ زوئ ﻣﺮﻗﻮس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دې ﺳﻼﻣﺘ وى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻳ.
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