ﻳﻬﻮداه
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 دا ﺧﻂ د ﻳﻬﻮداه د ﻃﺮف ﻧﻪ دے ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻏﻼم او د ﻳﻌﻘﻮب ورور دے .زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻟﻴﻢ ﻮک ﭼ راﺑﻠﻠﮯ


 رﺣﻢ ،ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ او ﻣﻴﻨﻪ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺷﻮى دى ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره ﻳ ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗ .
ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ وى.

د دروﻏﮋﻧﻮ اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ
 زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،اﺮ ﭼ زﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻟﻴﻠﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺷﻮق وو ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل

ﺷﺮﻳ ﻳﻮ ،ﺧﻮ زۀ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺑﻞ ﻴﺰ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻞ ﻏﻮاړم او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن دﻓﺎع وﮐئ ﮐﻮم
 ﻪ ﭼ ﮥ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ را ﺷﻮى دى ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ د
اﻳﻤﺎن ﭼ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷﻮے وو .
ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ د ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻬﺮ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے ،ﺑدﻳﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻋﻴﺎﺷ ﺑﺪﻟﻮى او زﻣﻮﻧ د
 اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭘﻪ دې ﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ﺧﻮ زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﻳﺎد ﮐم
ﻳ ﻳﻮ ﻣﺎﻟ ،ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى .
ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﻨﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ او ﺑﭻ ﮐل ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻮ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐل ﭼﺎ ﭼ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ وو
 او ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم ﻳ وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﺑﺪى زﻧﻴﺮوﻧﻮ او
راوړے .
 دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره او د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻮ ﻣﺜﺎل واﺧﻠ
ﭘﻪ ﺗﻮرﺗﻢ ﮐ د ﻗﻴﺎﻣﺖ د ﻟﻮئ ور ﭘﻮرې ﺳﺎﺗﻠ دى .
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ د ﻏﯧﺮ ﻓﻄﺮى ﻓﻌﻞ او ﭘﻪ زﻧﺎﮐﺎرۍ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ،او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻋﺒﺮت ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ اﺑﺪى اور ﮐ ﺳﺰا
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ دا ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠﻮ روﻳﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺴﻤﻮﻧﻪ ﭘﻠﻴﺘﻮى ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺧﺘﻴﺎر ﺳﭙ 
ورﮐﻮﻟﮯ ﮐﻴى .
 ﺑﻠ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﺋ ﻓﺮﺘ ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ﻫﻢ دﻏﺴ وﻧﮥ ﮐل ،ﻪ ﭼ ﮥ وﺧﺖ
او ﺟﻼﻟ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ ﺑﺪرد واﺋ .
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻮﺳ د ﻻش ﭘﻪ ﺑﺎب د اﺑﻠﻴﺲ ﺳﺮه ﺑﺤﺚ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳ دوﻣﺮه ﻫﻤﺖ وﻧﮥ ﮐو ﭼ ﭘﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﻟﺰام وﻟﻮى ،ﺑﻠ
 ﺧﻮ دا ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺪرد واﺋ ﮐﻮم ﭼ دوئ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،او ﭼ
دا ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻴﺰوﻧﻮ دوئ ﭘﻪ ﻃﺒﻌ ﺗﻮﻪ ﻟﻪ د ﺑﺷﻌﻮره ﻨﺎورو ﭘﻮﻫﻴى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
اﻓﺴﻮس دے ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻗﺎﺋﻦ ﻻر ﺧﭙﻠﻪ ﮐه ،او ﻫﻐﻮئ د  دﭘﺎره ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻤﺮاه ﺷﻮل ،او ﻫﻐﻮئ د ﻗﻮرح ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻨﺪه ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﻮراک ﺎک
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻼک ﺷﻮل .
ﺷﺮاﮐﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺑادﺑ ﺳﺮه ﺧﻮراک ﮐﻮى ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﺻﺮف ﺧﭙﻠﻪ ﯧه ډﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ
ﺑﺑﺎراﻧﻪ ورﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﻫﻮا ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐې وى ،او د ﻣﻨ د ﺑﻣﯧﻮې وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﭘﻪ دواړه اړﺧﻪ ﻣې وى ،ﻳﻌﻨ د
 ﻫﻐﻮئ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻃﻮﻓﺎﻧ ﭼﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﻨﺪه ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺑﯧﺨﻪ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې وى .
راوﭼﺘﻮى ،او ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﺗﻪ ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى دى او رﺎ ﻳ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده.
 ﺣﻨﻮک ﻫﻢ ﭼ د آدم ﻧﻪ ﭘﻪ اووﻣﻪ ﭘﻴۍ ﮐ وو ،د دوئ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او وئ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ د

 ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى او ﻮﻟﻮ ﺑدﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ د ﺳﺰا ﺣﻢ ورﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺧﭙﻠﻮ زرﻮﻧﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﺳﺮه راروان دے 
ﺧﭙﻠ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ډﯦﺮ د ﺑدﻳﻨ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑدﻳﻨﻪ ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ وﮐى ﻪ ﭼ
 دا ﻏﻮرﯦﺪوﻧ او ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧ ﺧﻠﻖ دى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﭘﺴ روان
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ډﯦﺮ ﺑﺪ وﺋﻴﻠ دى “.
دى ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻏ ﻏ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻧﺮﻣ ﺮﻣ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.

وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠ ۇو
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د رﺳﻮﻻﻧﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﻳﺎدې ﺳﺎﺗ .

۱/۲

 دا
ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻪ داﺳ ﺧﻠﻖ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻮﻗ ﮐﻮى او د ﺧﭙﻠ ﺑدﻳﻨ ﭘﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﺑﻪ ﺮ .
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻴﻠﺘﻮن راوﻟ ،ﻫﻐﻮئ ﻧﻔﺴﺎﻧ دى او ﭘﻪ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺧُﺪائ
دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﮐئ او د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ دﻋﺎﺎﻧ ﮐﻮئ .
ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ وﺳﺎﺗ ،او د ﻫﻐ ور اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮئ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون
 ﻴﻨ د اور ﻟﻤﺒﻮ ﻧﻪ راوﭼﺖ ﮐئ او ﺑﭻ ﻳ ﮐئ ،او ﭘﻪ ﻳﺮې ﺳﺮه ﭘﻪ ﻴﻨ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ رﺣﻢ ﮐﻮئ ﭼ ﺷ ﮐﻮى .
درﮐى .
ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ ﮐﻮئ ،او د ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻮر ﺷﻮے دے.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﺪ
 اوس ﻫﻐﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻮرزﯦﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ ﻣﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ

 د اﻳ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے ،د ﻫﻐﮥ دې ﺟﻼل ،ﺷﺎن و
راوﺳﺘﮯ ﺷ ،
ﺷﻮﮐﺖ ،ﻗُﺪرت او اﺧﺘﻴﺎر د ازل ﻧﻪ ،اوس او ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى .آﻣﻴﻦ.
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