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

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺧﻂ ﭼ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻢ ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اُﻣﻴﺪ راﮐﻮى ،د


 ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس ﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ زﻣﺎ وﻓﺎدار زوئ دے .ﭘﻪ ﺗﺎ دې د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ رﺳﻮل دے ،
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ زور راوړو ﭼ ﭘﻪ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻓﻀﻞ ،رﺣﻢ او ﺳﻼﻣﺘ وى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د
اﻓﺴﻮس ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ او ﻴﻨ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐه ﭼ ﻏﻠﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﻧﮥ ﮐى .
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻗﻴﺼﻮ ﻣﮥ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻮئ ،ﮐﻮم ﭼ ﺻﺮف د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜ ﺳﺒﺐ ﮐﻴى.
داﺳ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻓﺎﺋﺪې دى ،ﺧﻮ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﻤﻦ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺧﻮ زﻣﻮﻧ د داﺳ ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﭘﺎک زړۀ او ﻧﯧ ﻧﻴﺖ او رﺘﻴﻨ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه
اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ .
 دوئ ﻏﻮاړى ﭼ د
 ﺧﻮ ﻴﻨ ﺧﻠﻘﻮ د دې ﻧﻪ ﻣﺦ واړوﻟﻮ او ﻤﺮاه ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻋﺒﺜﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﺴ ﺮﯧﺪل 
ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .
 ﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻴو ﭼ
ﺷﺮﻳﻌﺖ اُﺳﺘﺎذان ﺟﻮړ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﮥ واﺋ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ډﯦﺮ ډاډه ﻟﻴﺎ وى .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷُﻮ ﭼ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮥ دے ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻃﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى .
ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻧﯧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ دے ﺑﻠ د ﺑﺷﺮﻳﻌﺘﻪ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ،د ﺑدﻳﻨﻪ او ﻨﺎﻫﺎرو دﭘﺎره ،او د دﻳﻦ ﺳﭙ ﮐﻮوﻧﻮ
 د ﺣﺮاﻣﺎراﻧﻮ او د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزاﻧﻮ ،د اﻏﻮا ﮐﺎرو ،د
دﭘﺎره ،او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دے ﭼ ﭘﻼر او ﻣﻮر ﻳ وژﻟ وى ،د ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ دﭘﺎره ،
 دا ﺗﻌﻠﻴﻢ د ﻣﺒﺎرک ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دروﻏﮋﻧﻮ او د دروﻏﻮ ﻗَﺴﻢ ﺧﻮړوﻧﻮ او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه د رﺘﻴﻨ ﺗﻌﻠﻴﻢ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ دﭘﺎره دے .
د ﺟﻼﻟ زﯦﺮى ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دے ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے دے.

د رﺣﻢ دﭘﺎره ﺷُﺮ ﺰارى
 زۀ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺷُﺮ ﮐﻮم ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐو او زۀ ﻳ وﻓﺎداره وﻠﻢ او د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻳ ﻣﻘﺮر

 اﺮ ﮐﮥ ﻣﺨ زۀ ﮐﻔﺮ ﻏﺮوﻧﮯ او ﻋﺬاب ورﮐﻮوﻧﮯ او ﺴﺘﺎخ ﺳے وم ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻣﺎ د
ﮐم .
 او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ د ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن او ﻣﻴﻨ ﭘﻪ
ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ او ﭘﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫ ﮐ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى ۇو .
 دا ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ده او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ ده ،ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
وﺟﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻳﻮواﻟ ﮐ دے .
 او ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ
ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﻟﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮐ وړوﻣﺒﮯ زۀ ﻳﻢ .
وﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ وړوﻣﺒ ﻨﺎه ﺎر ﮐ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﺻﺒﺮ ﺮﻨﺪ ﮐى ،او زۀ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻣﺜﺎل وﺮﻮﻟﻢ
 اوس دې د ازﻟ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﻳﻌﻨ د اﺑﺪى او ﻧﺎﻟﻴﺪﻟ واﺣﺪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دﭘﺎره اﻳﻤﺎن راوړى .
 اے ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮﺳﻪ زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ دا ﻫﺪاﻳﺎت درﮐﻮم د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ
ﻋﺰت او ﺟﻼل ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى .آﻣﻴﻦ .
 او ﭘﻪ اﻳﻤﺎن او ﭘﻪ ﮥ ﺿﻤﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻴﻨﻮ
ﻣﺨ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺷﻮى دى ،ﭼ ﺗﮥ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮥ ﻣﻨه ووﻫ ،
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻫﻤﻴﻨﺎوس او ﺳﻨﺪر ﺷﺎﻣﻞ دى ﭼ ﻣﺎ
ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﭙﻞ ﺿﻤﻴﺮ وﻧﮥ ﻣﻨﻞ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د اﻳﻤﺎن ﺑﻴه ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮه .
ﺷﯧﻄﺎن ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﭼ ﻫﻐﻮئ دا زده ﮐى ﭼ ﻧﻮر ﮐﻔﺮ وﻧﮥ ﻏﺮوى.

د دﻋﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ

۲

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا زور راوړم ﭼ ﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ ،دﻋﺎﺎﻧ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺷُﺮ ﺰارى ﮐﻮئ،

 د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﻣﺮﺗﺒﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د آرام او ﭘﺮاَﻣﻨﻪ او د دﻳﻨﺪارۍ او د ﻋﺰت ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو.

 ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړى ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﻼﺻﻮن
 داﺳ ﮐﻮل زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺰد ﻧﯧ او راﺿ ﮐﻮوﻧ دى .

 ﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د اﻧﺴﺎن ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨے
وﻣﻮﻣ او د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻢ ورﺗﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷ .
۱/۵

 ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﺪﻳﻪ ﮐو او ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﮐ دا
ﻫﻢ ﻳﻮ دے ،ﻳﻌﻨ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻨ آدم دے 
 زۀ د دې دﭘﺎره ﺑﻴﺎن ﮐﻮوﻧﮯ او رﺳﻮل او ﻏﯧﺮو ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻳﻤﺎن او ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺒﺮې ﻮوﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﺷﻮم ،دا
ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﻮه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ دې ﺧﻠﻖ ﺑﻐﯧﺮ د ﻏﺼ او ﺑﺤﺚ ﻧﻪ ﺑﻨﺎه ﻻﺳﻮﻧﻪ
زۀ دروغ ﻧﮥ واﻳﻢ ﺑﻠ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ .
 او  دې ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺣﻴﺎ ،ﺷﺮاﻓﺖ او ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرۍ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮى ،او
اوﭼﺘﻮى او دﻋﺎ دې ﮐﻮى .
 ﺑﻠ ﭘﻪ ﻧﯧﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﻨﺎروى
ﭘﻪ ﮐﻤﻮ ،ﺳﺮو زرو او ﻣﻠﻐﻠﺮو او ﻗﻴﻤﺘ ﺟﺎﻣﻮ ﺳﺮه دې ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺳﻨﺎروى ،
 او زۀ ﻳﻮې
  دې ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ او ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﺳﺮه زده ﮐه ﮐﻮى .
ﻨﻪ ﭼ دﻳﻨﺪارو ﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دى .
 ﻪ ﭼ اول
 ﺗﻪ اﺟﺎزت ﻧﮥ ورﮐﻮم ﭼ ﺳو ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى ﻳﺎ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ روب اﭼﻮى ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ وى .

 او ﺷﯧﻄﺎن آدم دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐو ﺑﻠ ﻪ ﻳ دوﮐﻪ ﮐې وه او ﻨﺎﻫﺎره ﺷﻮه .
آدم ﭘﯧﺪا ﮐے ﺷﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺑ ﺣﻮا .
ﺧﻮ  ﺑﻪ د اوﻻد ﭘﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻠﻮى ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ،ﻣﻴﻨﻪ او ﭘﺎﮐﻴﺰ ﮐ ﺑﻪ د ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرۍ ﺳﺮه
ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى.

د رﻫﺒﺮاﻧﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

۳

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دى
 دا ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ده ﭼ ﻮک د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻣﺸﺮ ﺟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻋﺰت ﮐﺎر ﻏﻮاړى .


ﭼ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﺮ د اﻟﺰام ﻧﻪ ﭘﺎک ،د ﻳﻮې  ﺧﺎوﻧﺪ ،ﭘﺮﻫﻴﺰﺎر ،ﺷﺮﻳﻒ ،د ﻋﺰت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﯧﻠﻤﻪ دوﺳﺖ او د ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﻻﺋﻖ

 ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﭼ ﻧﮥ ﺷﺮاﺑ ،ﻧﮥ ﺟه ﻣﺎر ،ﺑﻠ ﻧﺮم ﻣﺰاﺟﻪ وى او ﻧﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻮوﻧﮯ او ﻧﮥ د ﭘﯧﺴﻮ ﻻﻟﭽ وى .
وى ،
 ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې
ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺳﺎﺗ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﮥ ﺗﺮﺑﻴﺖ وﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ اﺣﺘﺮام او ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ
ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﻪ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻨﻪ وﮐى؟ 
ﻫﻐﻪ دې ﻧﻮے اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻧﮥ وى ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮوره ﺷ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﻣﺠﺮم وﺮﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳ اﺑﻠﻴﺲ ﺮﻮﻟﮯ
 او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻧﯧﻨﺎﻣﻪ وى ،او ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﭼ د اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻪ
وو .
ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮ ﻧﮥ ﺷ.

د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 او ﭘﻪ ﮐﺎر دى
 ﺧﺎدِﻣﺎن دې ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ادب ﻧﺎک وى ،دوه ژﺑ ﻳﺎ ﺷﺮاﺑ ﻳﺎ د ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻻﻟﭽﻴﺎن دې ﻧﮥ وى .

 او ﻫﻐﻮئ دې اول وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﺑاﻟﺰاﻣﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷ ﻧﻮ د
ﭼ ﻫﻐﻮئ د اﻳﻤﺎن راز ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ ﻗﺎﺋﻢ وﺳﺎﺗ .
  دې ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ادب ﻧﺎﮐ وى ،ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧ دې ﻧﮥ وى ﺑﻠ ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرې او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻳ ﭘﺮﯦدئ .
 ﺧﺎدِم دې ﺗﺶ د ﻳﻮې  ﺧﺎوﻧﺪ وى ،او ﻫﻐﻮئ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﮥ
ﺧﺒﺮو ﮐ دې اﻳﻤﺎﻧﺪارې وى .
 ﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺧﺎدِﻣﺎن ﭼ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎر ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ وﻠﮯ ﺷ او ﭘﻪ
ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻧﺪې دے ډﯦﺮه زړۀ ورﺗﻴﺎ وﻣﻮﻣ.

زﻣﻮﻧ د اﻳﻤﺎن راز
 ﮐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ درﺗﻠﻮ ﮐ ډﻳﻞ وﺷ ﻧﻮ ﭼ
 زۀ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ زر درﺷﻢ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻫﺪاﻳﺎت ﻟﻴﻢ ﭼ ،

ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻨﻪ ﺳﻠﻮک ﭘﻪ ﮐﺎر دے ،ﻳﻌﻨ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﮐﻮم
 ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﻴ ﺷ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د اﻳﻤﺎن راز ﻟﻮئ دے ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ
ﭼ د ﺣﻖ ﺳﺘﻦ او ﺑﻨﻴﺎد دے .
راﺎره ﺷﻮ ،او د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺘﻮﻧﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ او ﻓﺮﺘﻮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ،او ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم ﺧﻮر ﺷﻮ ،او ﭘﻪ
ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړو ،او ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ ﺑﺮه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮ.

۲/۵

د دروﻏﮋﻧﻮ اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے

۴

 ﻧﻮ روح اﻟﻘُﺪس ﺻﻔﺎ واﺋ ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻴﻨ ﺧﻠﻖ د ﺑﻻرې ﮐﻮوﻧﻮ روﺣﻮﻧﻮ او ﺷﯧﻄﺎﻧ ﺗﻌﻠﻴﻤﻮﻧﻮ ﻃﺮف


 دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ دروﻏﮋﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د رﻳﺎﮐﺎرۍ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ وى ،د ﭼﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﭼ ﻣ ﺷﻮے وى.
ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﺷ او د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ واوړى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ د وادۀ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ د ﻴﻨ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې دﭘﺎره

 ﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﺪا ﮐى
ﭘﯧﺪا ﮐى دى ﭼ اﻳﻤﺎن راوړوﻧ او ﺣﻖ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧ دې ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه ﺧﻮرى .
 ﻪ ﭼ دا د
دى ﻫﻐﻪ ﮥ دى او د ﮥ ﻧﻪ ﻫﻢ اﻧﺎر ﮐﻮل ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر ،او ﮥ ﭼ ﻣﻼوﻳى ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه ﻳ ﺧﻮرئ ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻼم او د دﻋﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎک ﺷﻮى دى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﮥ ﺧﺎدِم
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ دا ﻫﺪاﻳﺎت د وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐې ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺧﺎدِم ﻳ ﻮک ﭼ د اﻳﻤﺎن

 د ﺑدﻳﻨ د ﺑﺤﺚ او د زړو ﻮ د ﻗﻴﺼﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻪ او د دې ﭘﻪ ﺎئ ﺧﭙﻞ
ﭘﻪ ﺧﺒﺮو او ﻧﯧ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺎﺋ او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﮐﻮى .
 ﻪ ﭼ د ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﺷﺘﻪ ﺧﻮ د دﻳﻨﺪارۍ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮل د دې ﻧﻪ ﮥ دى
ﺎن ﺗﻪ د دﻳﻨﺪارۍ ﺗﺮﺑﻴﺖ ورﮐﻮه .
 دا ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ده او ﭘﻪ ﭘﻮره ﺷﺎن د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ وړ ده.
ﻪ ﭼ ﭘﻪ اوﺳﻨ او راﺗﻠﻮﻧ ژوﻧﺪون ﮐ ﺑﻪ د دې دواړو ﻓﺎﺋﺪه وى .
 ﻣﻮﻧ ﻣﺤﻨﺖ او ﺧﻮارى ﻪ ﮐﯘو ﭼ زﻣﻮﻧ اُﻣﻴﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﻮک ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﺧﺎص د اﻳﻤﺎن

 ﻫﻴﻮک دې ﺳﺘﺎ ﻮاﻧ ﺗﻪ ﺳﭙ وﻧﮥ ﻮرى،
 د دې ﺧﺒﺮو ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮه او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳ ورﮐﻮه .
راوړوﻧﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے .
 ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ،
ﺑﻠ ﺗﮥ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ،ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ،ﻣﻴﻨﻪ ،اﻳﻤﺎن او ﭘﺎﮐ ﮐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻪ .
 د ﻫﻐﻪ روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻪ ﻣﮥ
ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﮐﻼم ﭘﻪ ﺗﻼوت او ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻮﺧﺖ اوﺳﻪ .
 ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ
ﺑﻏﻮره ﮐﯧه ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﭘﯧﺸﻮﻳ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻻس اﯦﻮدﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ درﮐے ﺷﻮ .
 د ﺧﭙﻞ ﺎن او د ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ډﯦﺮ ﺧﻴﺎل ﮐﻮه او
ﮐﻮه او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ دې ﮐ ﻣﺸﻐﻮل ﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ ﺗﺮﻗ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺎره ﺷ .
ﭘﺮې ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ﻪ ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن او د ﺧﭙﻠﻮ اورﯦﺪوﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﺳﺒﺐ ﺷ.

د ﻧﻮرو دﭘﺎره ذﻣﻪ وارى

۵

 ﻣﺸﺮ ﺳى ﺗﻪ ﺳﺨﺘ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮه ﺑﻠ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮه او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې ورﺳﺮه ﮐﻮه او ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه


 د
 او زړې  د ﻣﻴﻨﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻪ او ﻮاﻧ  ﭘﻪ ﭘﻮره ﭘﺎﮐ ﺳﺮه ﺧﻮﯦﻨﺪې ﻪ .
د وروﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻮه .
 ﮐﮥ د ﮐﻮﻧې ﺑﭽ ﻳﺎ ﻧﻤﺴ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول د ﺧﭙﻞ
ﮐﻮﻧو ﻋﺰت ﮐﻮه ﻮک ﭼ واﻗﻌ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪې وى .
ﺧﺎﻧﺪان ذﻣﻪ وارى وﭘﯧﮋﻧ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺬﻫﺒ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻫﻢ ده ،او ﻫﻐﻮئ دې داﺳ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر او ﻧﻴﻮﻧﻮ ﺣﻖ ادا ﮐى
 ﮐﻮﻣﻪ ﮐﻮﻧه ﭼ واﻗﻌ ﻳﻮا وى او د ﻫﻐ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻪ ﭼ داﺳ ﮐﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ دى .
 ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﻮﻧه ﭼ ﭘﻪ ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت آﺧﺘﻪ ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ او ﺷﭙﻪ ورځ ﺑﻪ ﭘﻪ زارۍ او دﻋﺎ ﮐ آﺧﺘﻪ وى .
 او ﮐﮥ ﻮک د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او
 د دې ﺧﺒﺮو ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻢ ورﺗﻪ وﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ د اﻟﺰام ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﮥ ﻣه ده .
 ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻧه دې د اﻣﺪاد ﭘﻪ
ﺧﺎص د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻴﺎل ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﻨﺮ او د ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ دے .
 ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐ وﻟﻴﻠﮯ ﺷ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻤﻪ ﻧﮥ وى او ﭼ ﻳﻮ ﻞ وادۀ ﺷﻮې وى .
ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﺸﻬﻮره وى ،ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻳ راﻟﻮئ ﮐى وى ،د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻳ ﮐې وى ،د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘ ﻳ وﻳﻨﻠ
 ﺧﻮ د ﻮاﻧﻮ ﮐﻮﻧو
وى ،د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭙﻠﻮ ﻣﺪد ﻳ ﮐے وى او ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ د ﻫﺮ ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﻗﻒ ﮐے وى .
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐ ﻣﮥ ﻟﻴ ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺷﻬﻮت ﻫﻐﻮئ د ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ ﻟﺮى ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د وادۀ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى،
 او د دې
 او ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻻﺋﻘ وﺮ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻧﺎح ﮐ ﺷﻮې ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ اوﻟﻨ وﻋﺪه ﻣﺎﺗﻪ ﮐه .

ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻐﻮئ ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﻮر ﺮ او ﺑﮐﺎره اوﺳﯧﺪل زده ﮐﻮى ،او ﻧﮥ ﺻﺮف ﺑﮐﺎره ﺮ ﺑﻠ ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮى او د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﮐﺎر
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ دا دے ﭼ ﻮاﻧ ﮐﻮﻧې دې وادۀ وﮐى
ﮐ ﻮﺗ وﻫ او ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﭼ ورﺗﻪ ﻧﮥ دى ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر .
۳/۵

 ﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ دې ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐى او د ﮐﻮر اﻧﺘﻈﺎم دې ﺳﻤﺒﺎل ﮐى او ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻟﻪ دې د ﺑﺪې وﻳﻨﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ورﻧﮥ ﮐى .
 ﮐﮥ د ﻳﻮې اﻳﻤﺎﻧﺪارې  ﭘﻪ رﺷﺘﻪدارو ﮐ ﻧﻮرې ﻏﺮﻳﺒ ﮐﻮﻧې
ﮥ ﮐﻮﻧې ﻤﺮاه ﺷﻮې او د ﺷﯧﻄﺎن ﭘﻪ ﻻره رواﻧ دى .
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮى او ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دې ﺑﻮج ﻧﮥ اﭼﻮى ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻫﻐﻪ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪو ﮐﻮﻧو ﻮک
 ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮان ﭼ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮥ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮى ،او ﺧﺎص ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻼم اوروﻟﻮ او
ﭼ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺣﻘﺪارې دى ﻣﺪد وﮐى .
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺧﻮارى ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ دې ﻳﻮ ﭘﻪ دوه د ﻋﺰت ﻻﺋﻖ وﻠﮯ ﺷ .
ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻮﺑﻞ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻏﻮﻳ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﮐﻮرے ﻣﮥ اﭼﻮئ “،او ﺑﻞ ﺎئ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺰدور د ﺧﭙﻠ ﻣﺰدورۍ ﺣﻘﺪار
 ﻮک ﭼ
 ﮐﻮم اﻟﺰام ﭼ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺧﻼف وﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دوو ﻳﺎ د درﯦﻮ ﻮاﻫﺎﻧﻮ د ﻮاﻫ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻣﮥ ﻣﻨﻪ .
دے “.
 زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د
ﻨﺎه ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ د ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻼﻣﺖ ﮐئ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﻫﻢ وۀ ﻳﺮﻳى .
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ او د ﻏﻮره ﺷﻮو ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐﻮم او ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮه او
 ﭘﻪ ﭼﺎ زر ﻻس ﻣﮥ ﮐﯧده ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮص ﺷ ،او د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ
د ﻫﻴﭽﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﻣﮥ ﮐﻮه .
 ﺻﺮف اوﺑﮥ ﻣﮥ ﻪ ﺑﻠ د ﺧﭙﻠ ﻣﻌﺪې او اﮐﺜﺮ د ﻧﺎﺟﻮړه ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟ
ﮐ ﻣﮥ ﺷﺮﻳ ﮐﯧه .ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﺎک وﺳﺎﺗﻪ .
 د ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺎره وى او ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﺧﻮ د ﻴﻨﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ وروﺳﺘﻮ
ﺷﺎن ﻣﮯ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮه .
 دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻴﻨ ﺧﻠﻘﻮ ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮐﻴى ،ﺧﻮ ﮐﻮم ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺷﻮى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺎره ﺷ .
ﻳﻮه ورځ ﺎره ﺷ.

ﻏﻼﻣﺎن

۶

 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭼ د ﻏﻼﻣ د ﺟﻎ د ﻻﻧﺪې دى ،ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﺎن ﭘﻮره د ﻋﺰت ﻻﺋﻖ و ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮم او


 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﭼ ﻣﺎﻟﺎن ﻳ اﻳﻤﺎﻧﺪاران وى ،ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﺎن د وروروﻟ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﭙ
زﻣﻮﻧ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻧﺎم ﻧﮥ ﺷ .
ﻧﮥ  ،ﺑﻠ ﻧﻮر زﻳﺎت ﺧﺪﻣﺖ دې ﻫﻢ ﮐﻮى ،ﻪ ﻮک ﭼ د دوئ د ﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه اﺧﻠ ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاران او د ﻣﻴﻨ ﻗﺎﺑﻞ
دى .ﺑﻴﺎ ﺗﮥ د دې ﺧﺒﺮو ﺗﻌﻠﻴﻢ او ډاډ ورﮐﻮه ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى.

د دروﻏﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺣﻘﻴﻘ ﻣﺎﻟﺪارى
 ﮐﮥ ﻮک ﻏﻠﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮى او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺒﺮې او د ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ ﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ د دﻳﻨﺪارۍ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ

 ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮور دے او ﭘﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ،او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜ او زﺑﺎﻧ ﺗﺮار ﺑﻴﻤﺎرى ده او د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻴﻨﻪ او
دے ،
 او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﺪام ﺑﺤﺚ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى د ﭼﺎ ﻋﻘﻞ ﭼ ﺧﺮاب ﺷﻮے
ﺟې او ﺑﺪه وﻳﻨﺎ او ﺑﺪﻤﺎﻧ راﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﮐﻴى ،
 ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ د ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺳﺮه دﻳﻨﺪارۍ ﮐ ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ده،
دے ،او د ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم دى او ﻫﻐﻮئ دﻳﻨﺪارى ﺗﺶ د  ذرﻳﻌﻪ  .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﻮراک او ﺟﺎﻣ وى
 ﻪ ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﮥ راوړى دى او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ د دې ﻧﻪ ﮥ وړﻟﮯ ﺷُﻮ .

 ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ آزﻣﯧﺘﻮﻧﻮ او د ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﻋﺒﺜﻮ ﻧﻘﺼﺎﻧ
ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻮ .
 ﻪ ﭼ د ﭘﯧﺴﻮ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﭘﻪ دام ﮐ راﯧﺮ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﺧﻠﻖ د ﺗﺒﺎﻫ او ﻫﻼﮐﺖ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻏﺮﻗﻮى .
ﻗﺴﻢ ﺑﺪۍ ﺑﯧﺦ دے ،او د ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻻﻟﭻ ﮐ ﮥ ﺧﻠﻖ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﻤﺮاه ﺷﻮل او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﻏﻤﻮﻧﻮ ﻏﻠﺒﻴﻞ
ﮐل.

ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﮥ ﻣﻨه
 ﺧﻮ اے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻨﺪه ،ﺗﮥ د دې ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺎن وﺳﺎﺗﻪ او د ﺻﺪاﻗﺖ ،دﻳﻨﺪارۍ ،اﻳﻤﺎن ،ﻣﻴﻨ ،ﺻﺒﺮ او ﭘﻪ ﻧﺮم ﻃﺒﻴﻌﺖ

 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﮥ وﺟﻨﯧه ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﻗﺒﻀﻪ وﮐه د ﮐﻮم دﭘﺎره ﭼ ﺗﮥ راﺑﻠﻠﮯ
ﭘﺴ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮه .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ درﮐﻮم د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﺷﻮے ﻳ او د ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ د ډﯦﺮو ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډاډه اﻗﺮار ﮐے وو .
وړاﻧﺪې ﭼ ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ژوﻧﺪ ورﮐﻮى ،او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﺎ ﭼ د ﭘﻨﻄﻮس ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ ﻣﺨ ډاډه اﻗﺮار ﮐے
۴/۵

 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
 او ﺗﮥ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻇﺎﻫﺮﯦﺪو ﺗﺮ ور ﭘﻮرې دا ﺣﻢ ﺑداﻏﻪ او ﺑاﻟﺰاﻣﻪ وﺳﺎﺗﻪ .
وو ،

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ را ﺎره ﮐى ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک واﺣﺪ ،ﻣﺒﺎرک ﺣﻤﺮان ،د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟ دے .
دا واﺣﺪ ﻫﻐﻪ دے ﭼ ﻮک ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ دے او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ ﻧُﻮر ﮐ اوﺳﻴى ﭼ ﻧﮥ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﮯ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ووﻳﻨ .د ﻫﻐﮥ
 او ﻮک ﭼ د دې ﻣﻮﺟﻮده زﻣﺎﻧ دوﻟﺘﻤﻨﺪ دى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐه ﭼ ﻣﻐﺮور
ﻋﺰت او ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى ،آﻣﻴﻦ .
ﮐﻴى دې ﻧﻪ ،او ﻧﮥ دې ﭘﻪ ﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﺎل ﮥ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮى ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
 ﻫﻐﻮئ دې ﻧﯧ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ دې ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ ،او ﺳﺨﺎوت دې ﮐﻮى او ﻣﺪد
ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت راﮐﻮى .
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮه داﺳ ﺧﺰاﻧﻪ راﻳﻮﺎئ ﮐى ﭼ ﭘﻪ راروان وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د
ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ دې ﺗﻴﺎر اوﺳ .
 اے ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮﺳﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻨﻴﺎد وى او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ رﺘﻴﻨﮯ ژوﻧﺪون ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐى .

ﮐﻮه ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮے دے .او د ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺜﻮ او ﻓﻀﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻟﺮې اوﺳﻪ ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢ وﺋﻴﻞ ﮐﻴى .
د دې ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮥ ﮐﺴﺎن د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ واوړﯦﺪل .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ وى.
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