د ﻳﻮﺣﻨﺎ رﺳﻮل درﯦﻢ ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 د ﻣﺸﺮ د ﻃﺮف ﻧﻪ ،ﺧﻮږ ﺎﻳﻮس ﺗﻪ ،د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ


 زﻣﺎ ﺧﻮږه ﺎﻳﻮﺳﻪ ،زۀ دﻋﺎ ﻏﻮاړم
زۀ د زړۀ ﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم .
ﭼ ﺗﮥ دې داﺳ روغ ﺟﻮړ اوﺳ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ روﺣﺎﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ وروﻪ راﻏﻠﻞ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ دا
ﺗﻮﻪ روغ ﺟﻮړ ﻳ .
ﻮاﻫ راﮐه ﭼ ﺗﮥ ﻮﻣﺮه رﺘﻴﻨﮯ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوې ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮم او ﭼ ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ رﺘﻴﻨ ﻻر روان ﻳ.
 د دې ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﻴ ﻴﺰ ﮐ

ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ دا واورم ﭼ زﻣﺎ ﺑﭽ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻻر روان دى.

ﻣﺪد او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮل
 اے ﺮاﻧﻪ وروره ،ﺗﮥ د وروﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ډﯦﺮ وﻓﺎدار

 ﻫﻐﻮئ دﻟﺘﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻳ ،اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮدى دى .
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎ د ﮥ وروروﻟ ﻮاﻫ ورﮐه .ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وى ﭼ د دوئ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﺪد
ﺟﺎرى وﺳﺎﺗ د ﮐﻮﻣ وروروﻟ ﻧﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ وى.
 ﻫﻐﻮئ د ﻋﻴﺴ د ﻧﻮم د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ووﺗﻞ

 ﻧﻮ ﭘﻪ
او د ﺑدﻳﻨﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮥ ﮐو .
دې وﺟﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻻزم دى ﭼ د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺪد وﮐو ﻧﻮ
ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﺧﻮروﻟﻮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮى ﺷُﻮ.
 ﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﮥ وﻟﻴﻞ ﺧﻮ دﻳﻮﺗﺮﻓﻴﺲ ﭼ د ﻣﺸﺮۍ

 ﻧﻮ ﮐﮥ زۀ
ﺷﻮق ﻟﺮوﻧﮯ دے ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮥ ﻣﻨ .
درﻏﻠﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى

او زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻓﻀﻮل او ﺑﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او ﻻ ﭘﻪ دې ﻫﻢ
ﻧﮥ ﺻﺒﺮﻳى ﺑﻠ زﻣﻮﻧ وروﻮ ﺗﻪ د ﻫﺮ ﮐﻠ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ اﻧﺎر
ﮐﻮى او ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى ﺗﺮ دې
 زﻣﺎ ﺧﻮږه ﻣﻠﺮﻳﻪ ،د
ﭼ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺷى .
ﺑﺪۍ ﭘﻴﺮوى ﻣﮥ ﮐﻮه ﺑﻠ ﮥ ﮐﻮه ،ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺑﭽ دى او ﻮک ﭼ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ
 د دﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻮس دﭘﺎره ﻫﺮ ﻮک ﮥ ﻮاﻫ
ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ دے .
ورﮐﻮى او دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻢ دے ،ﻣﻮﻧ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ
ورﮐﻮو او ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻮاﻫ رﺘﻴﻨ ده.

آﺧﺮى ﺳﻼم
 ﻣﺎ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻟﻴﻠﻮ دﭘﺎره ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې دى ﺧﻮ دا ﻧﮥ

 زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ دے ﭼ
ﻏﻮاړم ﭼ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ او ﺳﻴﺎﻫ ﻳ وﻟﻴﻢ .
ډﯦﺮ زر ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻨﻢ او ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐو.
 ﭘﻪ ﺗﺎ دې ﺳﻼﻣﺘ وى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠﺮى ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم

واﺋ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﻠﺮى ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼم وواﻳﻪ.
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