د ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل اول ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس ،ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮس او د ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ،د ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﺎﻧﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﺧﻂ ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ


 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﯘو او ﻫﺮ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ دے .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى .
 ﻣﻮﻧ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن ﮐﺎر او
وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻋﺎﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﺎدوو ،
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎک ﺧﺪﻣﺖ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻠ اُﻣﻴﺪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دے ﻫﻐﻪ ﻳﺎدوو .
 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ زﻳﺮے ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻧﮥ دے
ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺮان ﻳ او ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮره ﮐى ﻳ .
راﻏﻠﮯ ﺑﻠ ﭘﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮه ،ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﺳﺮه او ﭘﻪ ﭘﻮره اﻋﺘﻤﺎد راﻏﻠﮯ دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ او د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ژوﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐو او د ﺳﺨﺘﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﻴﺎ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻨﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو .
 او داﺳ ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻣﺪوﻧﻴﻪ
ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺒﻮل ﮐو ،
 ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ ﻳﻮا ﭘﻪ ﻣﺪوﻧﻴﻪ او ﭘﻪ اﺧﻴﻪ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﮐﻼم ﺧﻮر
او اﺧﻴﻪ ﮐ دى ،ﻳﻮ ﻣﺜﺎل وﺮﯧﺪئ .
ﺷﻮ ﺑﻠ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ داﺳ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ ﭼ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ زﻣﻮﻧ د وﻳﻨﺎ ﮥ ﺣﺎﺟﺖ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮﮐﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎن وﮐو ،ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ زﻣﻮﻧ وﺷﻮ ،او
ﺷﻮ .
 او ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د زوئ د
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ژوﻧﺪى او ﺣﻘﻴﻘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ راواوړﯦﺪئ ،
راﺗﻠﻮ اﻧﺘﻈﺎر وﮐئ ﻮک ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﮐے دے ﻳﻌﻨ ﻋﻴﺴ ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د راﺗﻠﻮﻧ ﻏﻀﺐ ﻧﻪ ﺑﭻ
ﮐﻮى.

ﭘﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﻪ ﮐ د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺧﺪﻣﺖ

۲

 ﺧﻮ اﺮ ﮐﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ راﺗﻠﻞ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﻧﮥ ۇو .


ﻓﻴﻠﻴﭙ ﮐ ډﯦﺮ وﮐﯦﺪو او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﮐے ﺷُﻮ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ دا زړۀ ورﺗﻴﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ

 ﻪ دا دﻋﻮت ﭼ ﻣﻮﻧ ورﮐﻮو دا د ﻏﻠﻂ ﻳﺎ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ د ډﯦﺮو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻳﺮے درورﺳﻮﻟﻮ .
 ﺑﻠ ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ د دې ﻻﺋﻖ وﻠﻮ او
ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻴﺖ ﻧﻪ ﻧﮥ دے او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دوﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯘو ،
زﻳﺮے ﻳ راﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻮ ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳ ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎﻧﻮو ،اﺮ ﭼ دا ﻣﻮﻧ د ﺑﻨ آدﻣﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﻮاه دے ﭼ ﻧﮥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻴﺎﻧﻮو ،ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ زړوﻧﻪ آزﻣﺎﺋ .
 او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ د ﻋﺰت ﻃﻤﻊ ﮐﯘو ،ﻧﮥ
ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪى ﮐې ده او ﻧﮥ ﻣﻮ ﮥ ﻻﻟﭻ ﮐے دے .
 اﺮ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ د رﺳﻮﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻮج اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ،او ﻧﮥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ .
 ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه ﭼ ﻧﮥ ﻳﻮا
ﮐ داﺳ ﻧﺮﻣ وﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻣﻮر د ﻏﯧې ﺑﭽ ﻟﻪ ﭘ ورﮐﻮى .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻳﺮے ﻣﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳ ﮐو ﺑﻠ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﮐل ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻮارى او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻳﺎد وى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺷﭙﻪ او ورځ ﻣﺤﻨﺖ وﮐو او ﭘﻪ
ﺮان وئ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮاه ﻳ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ ﻮاه دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮ ﺑﻮج واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻳﺮے اوروﻟﻮ .
 ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ
اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه زﻣﻮﻧ ﺳﻠﻮک ﻨﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ،د ﺻﺪاﻗﺖ او د ﺑﻋﯧﺒ وو .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺻﻼح او ډاډﻴﺮﻧﻪ درﮐﻮﻟﻪ او درﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ
ﺳﺮه داﺳ ﺳﻠﻮک وﮐو ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﭘﻼر د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ﮐﻮى ،
 او
ﻣﻮ زور اﭼﻮﻟﻮ ﭼ داﺳ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐئ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ وى ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ او ﻟﻮﻳ ﺗﻪ راﺑﻠﻠ ﻳ .
د دې دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﯘو ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم درورﺳﯧﺪو ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ
اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻗﺒﻮل ﮐو د ﺑﻨ آدم د ﮐﻼم ﭘﻪ ﻃﻮر ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻃﻮر ﻣﻮ ﻗﺒﻮل ﮐو ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم
۱/۴

 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ
دے ،او ﭼ دا ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﮐ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐﻮى .
ﻗﺪم ﺷﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ دى .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻗﺎم د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ وزﻏﻤﻞ ﮐﻮم
 ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ او ﻧﺒﻴﺎن دواړه ووژل او ﻣﻮﻧ ﻳ ﻫﻢ وﺷﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ رﺳﯧﺪﻟ ۇو ،
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻼﺻﻮن د ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى .ﭘﻪ دې
ﺧﻔﻪ ﮐﻮى او د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﻠﺴﻞ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻴﺎﻟ ﺗﺮ ﻣﻮرﻮ ډﮐﻮى ،او آﺧﺮ ﭘﺮې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﺷ.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل د ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺑﻴﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﺶ
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻟې ﻣﻮدې دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﻮﻪ ﺟﺪا ﺷُﻮ ﻧﻪ ﭼ د زړۀ ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ

 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮا ﻟﻪ در ﺷُﻮ ﺧﻮ ﻣﺎ
ﻧﻮر ﻫﻢ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺷﻮق ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﻴﺎ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯘو .
 د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ
ﭘﻮﻟﻮس ﺑﺎر ﺑﺎر د راﺗﻠﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﺧﻮ ﺷﯧﻄﺎن زﻣﻮﻧ ﻻر وﻧﻴﻮﻟﻪ .
 آو ،ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﺟﻼل او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳ.
راﺷ زﻣﻮﻧ اُﻣﻴﺪ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او د ﻓﺨﺮ ﺗﺎج ﮥ دے؟ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟ 

۳

 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﻮر دا ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ اﺗﻴﻨﻴﻪ ﮐ د ﻳﻮا ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪو ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ،


ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس ﭼ زﻣﻮﻧ ورور او د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ زﯦﺮى ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺎدِم دے د دې دﭘﺎره دروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐى

 ﻧﻮ ﭼ ﻮک د دې ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ډاډﻴﺮﻧﻪ درﮐى ،
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ۇو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
دا ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ دا
ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺿﺮور را او دا ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﺷﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ده .
ﻧﻮر زﻳﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن د ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣ ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس دروﻟﯧﻟﻮ ﻪ ﭼ زۀ ﻳﺮﯦﺪﻟﻢ ﭼ ﻫﺴ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس اوس ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ او
ﭼ ﺷﯧﻄﺎن ﺗﺎﺳﻮ آزﻣﺎﺋﻴﻠ ﻳ او زﻣﻮﻧ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺷﻮے وى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن او د ﻣﻴﻨ ﮥ زﻳﺮے ﻳ راوړﻟﻮ .او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻳ دا ﻫﻢ ووې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻞ زﻣﻮﻧ ﺧﻴﺮ ﻏﻮاړئ او زﻣﻮﻧ د ﻟﻴﺪو ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐ ﻳ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻴﺪو ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﯘو .
 ﺧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐاوﻧﻮ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺴﻠ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
 ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ وﮐو د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﮐﻮﻣﻪ
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﻣﻀﺒﻮط وﻻړ ﻳ .
 ﻣﻮﻧ ﺷﭙﻪ او ورځ د زړۀ ﻧﻪ ډﯦﺮه دﻋﺎ ﮐﯘو ﭼ
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮې ده؟ 
 زﻣﻮﻧ ﻻره دې اوس زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر او زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ
ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ووﻳﻨﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن ﮐﻤﻮاﻟﮯ ﭘﻮره ﮐو .
 او ﻣﺎﻟ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ او د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره داﺳ ډﯦﺮه او ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺳﻤﻪ ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮط ،ﺑﻋﯧﺒﻪ او ﻣﻘﺪس ﮐى ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ده .
زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦئ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺳﺮه دوﺑﺎره واﭘﺲ راﺷ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮ ژوﻧﺪ

۴

 ﻟﻨه دا ﭼ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻨﺖ ﮐﯘو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﮐﻮئ ﭘﻪ


ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐے دے .ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﺘﻪ ده ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ
ﺗﺮﻗ دﭘﺎره واﻳﻮ ﭼ ﻧﻮر ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ .
 او
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺮﺿ دا ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎک ﺷ ،ﻳﻌﻨ د زﻧﺎﮐﺎرۍ ﻧﻪ ﺎن وﺳﺎﺗ .
ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر درﮐى دى .
 ﻧﮥ د ﺷﻬﻮت ﭘﻪ ﺟﻮش ﺳﺮه ،او ﻧﮥ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ دا ﺧﺒﺮه زده ﮐئ ﭼ ﻨﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟ او ﻋﺰت ﺳﺮه ﻗﺎﺑﻮ وﺳﺎﺗ ،
 او ﭘﻪ دې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐ دې ﻮک د ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮥ
ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑدﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮک ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
ﮐﻮى او ﻧﮥ دې د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه دوﮐﻪ ﮐﻮى .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻟﻪ
۲/۴

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ د ﻧﺎﭘﺎﮐ دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠ د
ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺷﺮوع ﻧﻪ وﺋﻴﻠ ۇو او ﺧﺒﺮدارے ﻣﻮ درﮐے وو .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻮک ﭼ دا ﻧﮥ ﻣﻨ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﻣﻨ ﭼﺎ ﭼ
ﭘﺎﮐﻮاﻟ دﭘﺎره راﺑﻠﻠ ﻳﻮ .
 ﺧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دې ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨ
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻢ درﮐے دے .
 او ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻟﻴﻮ ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐے دے ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﮐ د ﻮﻟﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ .ﺧﻮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯘو ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ
 ﭘﻪ آرام ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻮړ ﮐئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐ ﻣﺸﻐﻮل اوﺳ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر
ﺳﯧﻮا ﮐئ .
 ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﯧﺮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﮐﺴﺐ ﮐ ﻫﻤﺖ ﮐﻮئ ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐے دے .
ﺳﻠﻮک ﮐﻮئ او د ﭼﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮥ ﻳ.

د ﻣﺎﻟ راﺗﻠﻞ
 ﺧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﭘﺎﺗ ﺷ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻮک ﭼ ﻣۀ دى ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د

 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ دا اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﺷﻮ،
ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻤﮋن ﻧﮥ ﺷ د ﭼﺎ ﭼ اُﻣﻴﺪ ﻧﮥ وى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻮک ﻫﻢ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه واﭘﺲ راوﻟ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﻣۀ ﺷﻮى دى .
وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ د ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻳﻮ ﻣﻮﻧ ﻮک ﭼ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ،او د ﻣﺎﻟ ﺗﺮ راﺗﻠﻮ ﭘﻮرې ﭘﺎﺗ ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د اوﭼﺖ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷُﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺨ ﻣۀ ﺷﻮى دى .
آواز ﺳﺮه ،او د ﻣﻘﺮﺑ ﻓﺮﺘ د آواز ﺳﺮه ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﻴﻞ د آواز ﺳﺮه راﮐﻮز ﺷ ،او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮى ﺑﻪ اول د
 او ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﻮک ﭼ ژوﻧﺪى ﻳﻮ او ﭘﺎﺗ ﻳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷُﻮ د دې
ﻗﺒﺮ ﻧﻪ راﭘﺎ .
 ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو
دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷُﻮ ،او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﻳﻮ .
ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ ورﮐﻮئ.

۵

 ﻧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،اوس د ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ او د ﻣﻮﻗﻌﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﮥ ﻟﻴﻠﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﯧ


 ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻏﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ راﺷ .
ﺷ .
ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ” ،اﻣﻦ او ﺳﻼﻣﺘ ده “،ﻧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻼﮐﺖ راﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪوارې  د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو
 ﺧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﻧﮥ ﻳ د ﻫﻐﻪ ورځ دﭘﺎره ﭼ
درد راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د ﻧُﻮر او د ور ﺑﭽ ﻳ ،او ﻣﻮﻧ ﻧﮥ د ﺷﭙ ﻳﻮ او ﻧﮥ د ﺗﻴﺎرې
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻏﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﯧﺮان ﮐى .
 ﻪ ﻮک ﭼ اودۀ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې ﻣﻮﻧ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن اودۀ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺑﻠ ﻣﻮﻧ دې ﺑﯧﺪار او ﭘﻪ ﻫﻮش ﮐ اوﺳﻮ .
ﻳﻮ .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭼ د ور ﺳﺮه
ﮐﻴى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ اودۀ ﮐﻴى ،او ﻮک ﭼ ﻧﺸﻪ ﮐﻴى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﻧﺸﻪ ﮐﻴى .
ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻮش ﮐ اوﺳﻮ ،او د اﻳﻤﺎن او د ﻣﻴﻨ زﻏﺮه واﻏﻮﻧﺪو او د ﺧﻼﺻﻮن د اُﻣﻴﺪ ﻮﭘ ﭘﻪ ﺳﺮ
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ د ﻏﻀﺐ دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻮ ﻣﻘﺮر ﮐى ،ﺑﻠ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ
ﮐو .
 ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻪ ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ﻳﺎ ﮐﮥ ﻣۀ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻮل د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻴﺎﻣﻮﻣﻮ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ ډاډ ورﮐﻮئ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻮړوئ ،ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ.
اوﺳﻴو .

آﺧﺮى ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ
 ﺧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﯘو ،ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﻮارى ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ

 او د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻋﺰت
ﻻر ﻮدوﻧ وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ ﻗﺪر ﮐﻮئ .
 او اے ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زور راوړو ﭼ ﺳﺴﺘﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﮐﻮئ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ .
 ﻮرئ ﭼ ﻮک
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮئ ،ﺑزړۀ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ ورﮐﻮئ ،د ﮐﻤﺰورو ﻣﺪد ﮐﻮئ ،او ﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺻﺒﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮئ .

۳/۴


ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د ﺑﺪۍ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﺑﺪى وﻧﮥ ﮐى ﺑﻠ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه او د ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻧﯧ ﮐﻮئ .
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐ ﺷُﺮ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ دا ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ
 ﭘﻪ دﻋﺎ ﮐ ﻧﺎﻏﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ .
 د ﭼﺎ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻧﻈﺮ ﻣﮥ ﮐﻮئ.
 د روح اﻟﻘُﺪس ﺑﻞ ﺷﻮے اور ﻣﮥ ﻣ ﮐﻮئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ده .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ .
 ﺧﻮ ﻮﻟ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ وآزﻣﺎﻳ او ﭼ ﮐﻮﻣ  وى ﻫﻐﻪ راﻴﻨﻮئ .

ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ دے ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮره ﭘﺎک ﮐى ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ژوﻧﺪ دې زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺮ راﺗﻠﻮ
 اے وروﻮ
 ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ راﺑﻠﻮﻧﮯ دے ﻫﻐﻪ وﻓﺎدار دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐى .
ﭘﻮرې ﭘﻮره ﺑﻋﯧﺒﻪ وﺳﺎﺗ .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ
 زﻣﺎ د ﺧﻮا ﻧﻪ ﻮﻟﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﺳﻼم وواﻳ .
او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ .
 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى.
ﭘﻪ ﻧﻮم ﺣﻢ درﮐﻮم ﭼ دا ﺧﻂ ﻮﻟﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺗﻪ واوروئ .
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