د ﻳﻮﺣﻨﺎ رﺳﻮل دوﯦﻢ ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 دا ﺧﻂ د ﻣﺸﺮ د ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮې  او د ﻫﻐ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ دے ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﻴﻨﻪ ده ،ﻳﻮا زۀ ﻧﻪ،


 د ﻫﻐﻪ ﺣﻖ د ﺧﺎﻃﺮه ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ اوﺳﻴى او ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
ﺑﻠ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻮک ﭼ د ﺣﻖ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ دى ،
 د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او د ﻫﻐﮥ د زوئ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ ،رﺣﻢ او ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ او ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ وى.
وى .

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ او ﻣﻴﻨﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل
 زۀ ﭘﻪ دې ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮم ﭼ ﻣ واورﯦﺪل ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺑﭽ د ﺣﻖ ﭘﻪ ﻻر روان دى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﭘﻼر ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ

 اے ﺮاﻧ ﻣﺤﺘﺮﻣ ،زۀ اوس ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم داﺳ ﻧﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﺣﻢ ﻟﻴﻢ ،ﺑﻠ ﮐﻮم ﭼ
ﺣﻢ ﺷﻮے دے .
 او دا ﻣﻴﻨﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺷﺮوع ﻧﻪ راﮐے ﺷﻮے دے ﭼ ﻣﻮﻧ دې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو .

ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ وﮐو .د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ دا دے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اول ﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺗﻠﻞ وﮐئ .
ﻪ ﭼ ډﯦﺮ دوﮐﻪ ﺑﺎزان دﻧﻴﺎ ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى دى ﻮک ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺟﺴﻢ ﮐ راﺗﻠﻞ ﻧﮥ ﻣﻨ ،داﺳ ﮐﺴﺎن ﻟﻮئ
 ﺧﺒﺮدار اوﺳ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺧﻮارى ﺿﺎﺋﻊ ﻻړه ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐې ده ﺑﻠ دا
ﻤﺎران او ﺧﺮدﺟﺎﻻن دى .
 ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﺑﻻرې ﺷ او د ﻣﺴﻴﺢ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﻧﮥ ﺗﯧﺮوى ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﭘﻮره اﺟﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ .
 ﮐﮥ ﻮک
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ .ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻼر او زوئ دواړه ﺷﺘﻪ .
 ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
درﺗﻪ راﺷ او دا ﺗﻌﻠﻴﻢ درﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ او ﻣﮥ ورﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ واﻳ ،
ﻫﺮﮐﻠﮯ واﺋ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ دے.

آﺧﺮى ﺳﻼم
 اﺮ ﮐﮥ ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې داﺳ دى ﭼ زۀ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻞ ﻏﻮاړم ﺧﻮ د ﻫﻐ زۀ ﭘﻪ ﻟﻴ ﮐ راوﺳﺘﻞ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ،ﺧﻮ د دې ﭘﻪ

 ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻮر
ﺎئ زۀ دا اُﻣﻴﺪ ﮐﻮم ﭼ در ﺑﻪ ﺷﻢ او درﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې وﮐم ﻧﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻮره ﺷ .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮره ﮐې ده د ﻫﻐ ﺑﭽ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻼم ﮐﻮى.
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