د ﻠﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس
رﺳﻮل ﺧﻂ
ﺳﻼم

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل د ﻃﺮف ﻧﻪ ،ﭼ ﻧﮥ ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ


ﻣﻘﺮر ﮐو ،او ﻧﮥ ﻳ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ،ﺑﻠ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ او ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺮر ﮐو ،ﭼﺎ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
 زۀ او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد
د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﮐو .

اﻳﻤﺎﻧﺪاران وروﻪ د ﻠﺘﻴﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﻳﻮ ،
زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮﻓﻪ دې ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻋﻴﺴ ﭼﺎ ﭼ زﻣﻮﻧ د
ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐو ،د دې دﭘﺎره ﭼ زﻣﻮﻧ د
ﺧُﺪائ ﭘﻼر د رﺿﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د دې ﻣﻮﺟﻮده ﺑﺪﮐﺎرې زﻣﺎﻧ ﻧﻪ
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل دې د ﺗﻞ دﭘﺎره وى.
ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐى .
آﻣﻴﻦ.

ﻫﻢ ﻳﻮ زﻳﺮے دے ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ
 زۀ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺣﯧﺮان ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دوﻣﺮه زر د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ

ﻧﻪ ﻣﺦ اړوئ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻓﻀﻞ راﺑﻠﻠ ﻳ ،او
 اﺮ ﭼ ﺑﻞ زﻳﺮے ﻧﺸﺘﻪ.
اوس د ﺑﻞ زﯦﺮى ﭘﺴ ﺮ ،
ﺧﻮ داﺳ ﺧﻠﻖ ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﻏﻮاړى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻻرې
 ﺧﻮ ﮐﮥ
ﮐى او د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى ﻣﻘﺼﺪ درﺗﻪ ﺑﺪل ﮐى .
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺎ د آﺳﻤﺎن ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ د ﻫﻐﻪ زﯦﺮى ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭼ

ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اوروﻟﮯ وو ،ﺑﻞ ﮐﻮم زﻳﺮے اوروى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې
 زۀ اوس ﻫﻐﻪ ﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎﻧﻮم ﮥ ﭼ
ﻟﻌﻨﺘ وى .
ﻣﺎ درﺗﻪ اول ﺑﻴﺎن ﮐى دى ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د در

رﺳﯧﺪﻟ زﯦﺮى ﻧﻪ ﺑﻞ زﻳﺮے اوروى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻟﻌﻨﺘ وى .
وﻟ زۀ اوس د ﺑﻨ آدم د راﺿ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮم ﻳﺎ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک؟ ﻳﺎ وﻟ زۀ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﺴ ﺮﻢ؟ ﮐﮥ
ﭼﺮې ﻣﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺴﻴﺢ
ﻏﻼم ﻧﮥ وم.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺧﭙﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻮل
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ دا ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې

ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﮐﻮم زﻳﺮے ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ اوروﻟﮯ دے ﻫﻐﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﭼﺎ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
اﻧﺴﺎﻧ ﻧﮥ دے .
ﻧﮥ دے رارﺳﯧﺪﻟﮯ او ﻧﮥ ﭼﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ دے ،ﺑﻠ دا ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﺷﻪ
د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺧﻮا ﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﻮے دے .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻣﺨ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮدى وم دا
اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﻣﺎ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻤﺎﻋﺖ زوروﻟﻮ او د
 زۀ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه
ﻫﻐ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم د اﮐﺜﺮو ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺳﺮﺮم وم ﻪ ﭼ
 ﺧﻮ
زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د رواﻳﺎﺗﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﭘﺎﺑﻨﺪ وم .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﯧه ﮐ
ﺧﻮښ ﮐم او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﻳ راوﺑﻠﻠﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو
 ﭼ ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﺮﻨﺪ ﮐى د دې دﭘﺎره ﭼ

زۀ ﭘﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ زﻳﺮے ﺧﻮر ﮐم .ﻧﻮ ﻧﮥ ﺧﻮ ﻣﺎ
 او ﻧﮥ زۀ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺻﻼح واﺧﺴﺘﻪ 
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ رﺳﻮﻻن ۇو ،ﺑﻠ

ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړم او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ دﻣﺸﻖ
 ﺑﻴﺎ درې ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ د ﭘﻄﺮوس ﺳﺮه د
ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮم .
ﻣﻼﻗﺎت دﭘﺎره زۀ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړم او ﭘﻴﻨﻠﺲ ور ﻣ ﻫﻐﮥ
 ﺧﻮ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ د ورور ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ
ﺳﺮه ﺗﯧﺮې ﮐې .
 ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ
ﻧﻮرو رﺳﻮﻻﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﻧﮥ ﮐو .
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻢ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻇﺮ دے ﭼ زۀ ﻫﻴ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ زۀ د ﺷﺎم او د ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﻮ
دروغ ﻧﮥ واﻳﻢ .
 او ﭘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﮐ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ دى
ﺗﻪ ﻻړم .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ زۀ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻢ .
ﺣﻘﻠﻪ دا اورﯦﺪﻟ ۇو” ،ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ وړاﻧﺪې زوروﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ
اوس د ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن زﻳﺮے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ورﮐﻮى د ﮐﻮم ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ
 او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ
ﭘﺴ ﭼ دے ﺮﯧﺪو “.
ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ووﺋﻴﻠﻪ.

ﻧﻮرو رﺳﻮﻻﻧﻮ ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﻗﺒﻮل ﮐو

۲

 ﻧﻮ ﻮارﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ زۀ د ﺑﺮﻧﺒﺎس ﺳﺮه ﺑﻴﺎ


 زۀ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړم او ﺗﻴﻄﻮس ﻣ ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻟﻬﺎم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړم .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ
د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘ ﻣﻼﻗﺎت وﮐو .د ﻫﻐﻮئ وړاﻧﺪې ﻣ ﻫﻐﻪ
زﻳﺮے ﮐﯧﻮدو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐے وو.
ﻪ ﭼ زۀ ﻳﺮﯦﺪﻟﻢ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ زﻣﺎ اوﺳﻨ ﻳﺎ ﭘﺨﻮاﻧ ﻣﻨې
 ﺧﻮ ﺗﻴﻄﻮس ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه وو
ﺗﺮړې ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺷ .
اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧ ﻫﻢ وو ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺘﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮره ﻧﮥ ﮐے
 ﻴﻨ دروﻏﮋن اﻳﻤﺎﻧﺪاران زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د
ﺷﻮ .
دې دﭘﺎره ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﺟﺎﺳﻮﺳ وﮐى ،او ﮐﻮﻣﻪ

آزادى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻣﻼو ﺷﻮې ده ﻫﻐﻪ

ﺧﺘﻤﻪ ﮐى او ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐى .
ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻟ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻪ ﻫﻢ وﻧﮥ ﮐه د دې
دﭘﺎره ﭼ د زﻳﺮى رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ
 او ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣﺸﺮان ﺣﺴﺎﺑﯧﺪل ،ﻫﻐﻪ ﮐﮥ ﻫﺮ
ﺷ .
ﻨﻪ ۇو ،زﻣﺎ ورﺳﺮه ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﺸﺘﻪ ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﻫﻴﭽﺎ ﻃﺮﻓﺪارے ﻧﮥ ﮐﻮى ،د ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ زﯦﺮى ﮐ
 ﺧﻮ د دې ﻗﺎﻋﺪې ﭘﻪ ﺧﻼف،
ﻫﻴ زﻳﺎﺗﻮاﻟﮯ راﻧﮥ ﻏﻠﻮ .
ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى
ذﻣﻪ وارى ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې ده ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ د
 ﻧﻮ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره د زﻳﺮى ذﻣﻪ وارى ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وه .
دﻏﻪ ﺷﺎن ،ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﭘﻄﺮوس ﮐ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
د رﺳﺎﻟﺖ دﭘﺎره ﻃﺎﻗﺖ ﭘﯧﺪا ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺮو ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب،
رﺳﺎﻟﺖ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻃﺎﻗﺖ راﮐو .
ﭘﻄﺮوس او ﻳﻮﺣﻨﺎ ﭼ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺘﻨ وې ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ
ﻓﻀﻞ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐے ﺷﻮے وو ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ دﭘﺎره ﺑﺮﻧﺒﺎس او ﻣﺎ ﺗﻪ ﮯ ﻻس راﮐو .او
ﻣﻮﻧ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﺲ دوﻣﺮه
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻻړ ﺷ .
راﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﻮار ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،وﻟ زۀ ﭘﺨﭙﻠﻪ د دې
ﮐﺎر دﭘﺎره ﻟﻴﻮاﻟﻪ وم.

ﭘﻪ اَﻧﻄﺎﮐﻴﻪ ﮐ ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ،ﭘﻄﺮوس ورﻠﻮ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻄﺮوس اَﻧﻄﺎﮐﻴﻪ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻣﺦ د

 ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼﻣﺘﻪ وو .
ﭼ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮړل

ﻞ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻠﺮى راﻏﻠﮥ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﻧﻮر د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮړل ﻞ ﭘﺮﯦﻮدل .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو ﭼﺎ ﭼ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺳﻨﺘﯧﺪل ﻏﻮﺘﻞ.
 او ﻧﻮر ﻳﻬﻮدﻳﺎن وروﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ رﻳﺎﮐﺎرۍ

ﮐ ورﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل ﺗﺮ دې ﭼ ﺑﺮﻧﺒﺎس ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ
د رﻳﺎﮐﺎرۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻤﺮاه ﺷﻮ .
ﻫﻐﻮئ د زﻳﺮى د رﺘﻴﻨﻮاﻟ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﻧﮥ  ،ﻧﻮ ﻣﺎ
د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ دا ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺗﮥ
ﻳﻬﻮدى ﻳ او د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوې ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ وﻟ
ﻏﯧﺮﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروې؟“

ﻳﻬﻮدﻳﺎن او ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن دواړه ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﭻ ﺷﻮل
 ﻣﻮﻧ ﭘﯧﺪاﺋﺸ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﻮ او د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

 ﺧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو ﭼ
ﻨﺎﻫﺎران ﻧﮥ ﻳﻮ .
ﻮک ﻫﻢ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻋﻴﺴ
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﺻﺎدق ﮐﻴى .او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن راوړو د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ
اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﺳﺮه ﺻﺎدق ﺷُﻮ ،ﻧﻪ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ،
ﻪ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻮک ﻫﻢ ﺻﺎدق ﮐﯧﺪے ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻧﺪې د اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ
ﺷ .
ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺻﺎدﻗﺎن ﮐى ،او ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﻧ
ﻨﺎه ﺎر ﻠﮯ ﺷُﻮ ﭼ ﻨ ﻣﻮﻧ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮﯦﻮدو ،ﻧﻮ وﻟ
د دې ﻣﻄﻠﺐ دا ﺷﻮ ﭼ ﻨ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻨﺎه دﻋﻮت
 ﮐﮥ زۀ ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم
راﮐو؟ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .

ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ وﻧوﻟﻮ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺠﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﮐم .
ﭘﻪ ﺷﺮﻋ ژوﻧﺪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐ زۀ ﻣ ﺷﻮم ،ﺧﻮ د دې ﭘﻪ

 زﻣﺎ زوړ ژوﻧﺪ د ﻣﺴﻴﺢ
وﺟﻪ ﻣﺎ ﺧُﺪاﺋ ژوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو .
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮے دے .زۀ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻧﻮر ژوﻧﺪے ﻧﮥ
ﻳﻢ ﺑﻠ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ژوﻧﺪے دے .او زۀ ﭼ اوس ﮐﻮم
ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوم ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ زوئ ﻳ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﮐ
ﺗﯧﺮوم ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده او زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳ ﺧﭙﻞ
 زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ ﻧﮥ رد ﮐﻮم،
ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐو .
ﻪ ﮐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻴى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ﻣ ﺷﻮ.

ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﺎ ﻓﻀﻞ

۳

 اے ﻧﺎداﻧﻮ ﻠﺘﻴﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ ﮐﻮډې ﺟﺎدو وﮐو؟


ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮ او
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺻﺮف دا ﭘﺘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻳ ﺗﻤﺎﺷﻪ وﮐه .
ﮐﻮل ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ روح اﻟﻘُﺪس
وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﻮ ﭼ ﮥ واورﯦﺪل ﭘﻪ ﻫﻐ د اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﭘﻪ
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دوﻣﺮه ﻧﺎداﻧﻪ ﻳ ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ
وﺳﻴﻠﻪ؟ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮ ﺷﺮوع وﮐه او اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ
 وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﮐاوﻧﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮئ ﮥ؟ 
ﻓﻀﻮل ﺷُﻮ؟ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﭼ ﻋﺒﺚ ﻧﮥ ﺷُﻮ ،وﻟ داﺳ ﻧﮥ ده
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ روح اﻟﻘُﺪس او د
ﮥ؟ 
ﻣﻌﺠﺰو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ درﮐے
دے او ﻳﺎ ﮐﮥ د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى اورﯦﺪﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د اﻳﻤﺎن
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
راوړﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ؟ 

اﻳﻤﺎن راوړو ،او دا د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﻮ .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن وى،

 او ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ د ﻣﺨ
ﻫﻐﻮئ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد دى .
ﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن
ﺻﺎدق ﮐى ،ﻧﻮ د اول ﻧﻪ ﻳ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ دا زﻳﺮے ورﮐو او
وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼﺎ ﭼ اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ورﮐم “.
 ﻪ
ﺳﺮه ﻳ د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻴﺎﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .
ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺘﻴﺎن
دى ،ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک
ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﭘﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮو ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ
 اوس دا ﺧﺒﺮه ﺎره
ﻧﮥ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﻌﻨﺘﻴﺎن دى “.
ده ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺻﺎدق ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ،
 ﺑﻠ د
”ﻮک ﭼ ﺻﺎدق وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﺎﺋ “.
اﻳﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻃﺮﻳﻘ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ ده ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ
ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ
 ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ
ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋ “.
واﺧﺴﺘﻮ او د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻪ ﻳ آزاد ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻟﻌﻨﺘ ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐ راﻮړﻧﺪ ﮐے ﺷ
 دا ﻪ وﺷﻮ ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﮐﺖ د
ﻫﻐﻪ ﻟﻌﻨﺘ دے “.
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ور ورﺳ ،او ﭼ
ﻣﻮﻧ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐو
د ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻋﺪه ﮐې وه.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه وﻋﺪه
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ درﺗﻪ د روزﻣﺮه ژوﻧﺪ ﻣﺜﺎل


درﮐﻮم .ﭼ د ﻳﻮ ﮐﺲ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺗون وﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮐ
 ﻧﻮ
ﻧﮥ ﮥ زﻳﺎﺗﯧﺪے ﺷ او ﻧﮥ ﮥ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﯧﺪے ﺷ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﺳﺮه ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه
وﮐه ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺼﺪ دا ﻧﮥ وو ﭼ” ،د ډﯦﺮو اوﻻدوﻧﻮ ﺳﺮه“،
ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺼﺪ دا وو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻳ ﻳﻮ اوﻻد ﺳﺮه “،ﻳﻌﻨ
 زﻣﺎ ﻣﻘﺼﺪ دا دے ،ﮐﻮم ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭼ ﻠﻮر
ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه .
ﺳﻮه دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ راﻏﻠﻮ ،دا ﻫﻐﻪ ﺗون ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻮى ﮐﻮم
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐے وو او ﻧﮥ د ﻫﻐﮥ وﻋﺪه
 ﻪ ﮐﮥ ﻣﻴﺮاث د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻴى
ﻣﺎﺗﻮى .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ دا د وﻋﺪې ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮥ دے ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ دا د وﻋﺪې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ورﮐو .
د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻣﻘﺼﺪ وو؟ ﺷﺮﻳﻌﺖ د دې دﭘﺎره ورﮐے ﺷﻮ
ﭼ د وﻋﺪې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ورﺎره ﮐى ،ﺧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺻﺮف د وﻋﺪه ﺷﻮى ﻣﺎﺷﻮم د
راﺗﻠﻮ ﭘﻮرې وو .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ورﮐو ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ
 ﺧﻮ د ﻣﻴﻨى ﺿﺮورت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﻣﻴﻨے وو .
را ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺮﻳﻘﯧﻦ د ﻳﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺷ ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ
دے.

د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺼﺪ
 ﻧﻮ وﻟ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د وﻋﺪو ﺧﻼف دے؟ ﻧﻪ،

ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .ﻪ ﭼ ﮐﮥ داﺳ ﺷﺮﻳﻌﺖ ورﮐے ﺷﻮے وے
ﭼ ژوﻧﺪ ﻳ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 ﺧﻮ ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل د ﻨﺎه
راﻏﻠﮯ وو .
ﺑﻨﺪﻳﻮان ﻳﻮ ،ﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ د ﻣﻌﺎﻓ وﻋﺪه ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ

اﻳﻤﺎن ﮐ ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐے ﺷ د ﭼﺎ ﭼ
 ﻧﻮ د اﻳﻤﺎن د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اول ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻗﯧﺪ
ﭘﺮې اﻳﻤﺎن وى .
ﮐ ۇو او د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻻﻧﺪې ﺗﺮ ﻫﻐ ﺎرل ﮐﯧﺪو ﺗﺮﻮ ﭼ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ د
ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ اﻳﻤﺎن ﺮﻨﺪ ﺷ .
ﻣﺴﻴﺢ د راﺗﻠﻮ ﭘﻮرې زﻣﻮﻧ ﺎروﻧﮯ وو د دې دﭘﺎره ﭼ
 ﺧﻮ اوس
ﻣﻮﻧ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎدق ﺛﺎﺑﺖ ﮐے ﺷُﻮ .
ﭼ اﻳﻤﺎن راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻧﻮر د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺎرﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮥ
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻳﻮ ،
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه ﭼ ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اوﻻد ﻳ .
ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﺷﻮى ﻳ ،د ﻣﺴﻴﺢ ﺟﺎﻣ ﻣﻮ اﻏﻮﺳﺘ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻮک اوس ﻳﻬﻮدى او ﻧﮥ
دى .
ﻳﻮﻧﺎﻧ ،ﻧﮥ ﻮک ﻏﻼم او ﻧﮥ آزاد ،ﻧﮥ ﻮک ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ﻧﮥ زﻧﺎﻧﻪ
ﺷﺘﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل اوس ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻳﻮ ﺷﺎن
 او اوس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﻳ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻳ .
اوﻻد ﻳ ،او د وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وارﺛﺎن ﻳ.

۴

 ﺧﻮ زۀ دا واﻳﻢ ﺗﺮﻮ ﭼ وارث ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻪ وى ،اﺮ ﭼ


ﻫﻐﻪ د ﻮل ﺟﺎﺋﯧﺪاد ﻣﺎﻟ وى ،ﺧﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮے

ﻧﮥ وى ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﮥ او ﻳﻮ ﻏﻼم ﮐ ﻓﺮق ﻧﮥ وى .
ﭘﻼر ﭼ ﮐﻮم وﺧﺖ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐے دے ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ

وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى .
دﻏﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﮐﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻪ ۇو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ د دﻧﻴﺎوى
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ وﺧﺖ ﭘﻮره ﺷﻮ ﻧﻮ
اﺻﻮﻟﻮ ﻏﻼﻣﺎن ۇو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ زوئ راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ د  ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ او د
 د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻻﻧﺪې ﻳ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ،
زﻣﻮﻧ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐى او ﻣﻮﻧ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ آزاد ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ

 ﻧﻮ
دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل ﮐى .
ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ ﻳﻮ ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ
زوئ روح زﻣﻮﻧ زړوﻧﻮ ﺗﻪ راوﻟﯧﻟﻮ ﮐﻮم روح ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
 ﻧﻮ اوس ﻧﻮر ﺗﮥ
ﮐ دا آواز ﮐﻮى ﭼ” ،اے اﺑﺎ ،ﭘﻼره “.
ﻏﻼم ﻧﮥ ﻳ ﺑﻠ زوئ ﻳ ،او ﭼ زوئ ﻳ ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
وارث ﻫﻢ ﻳ.

د ﻠﺘﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻨﺪى
 ﭘﺨﻮا ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪو ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ


ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻏﻼﻣﺎن وئ ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻧﮥ ۇو .
ﺧﻮ وﻟ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ،ﺑﻠ اوس ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻤﺰورو او
ﺑﻓﺎﺋﺪې اوﻟﻨﻮ دﻧﻴﺎوى اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻟ راﺮ؟ او وﻟ ﺎن
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮر ﺳﺮه
ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻏﻼم ﺟﻮړول ﻏﻮاړئ؟ 
ﺧﺎص ور ،ﻣﻴﺎﺷﺘ او ﻣﻘﺮر ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻪ او ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎووئ.
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﻳﺮه ﻣﺤﺴﻮﺳﻮم ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ

 زﻣﺎ
ﺧﻮارى ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐې ده ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺚ ﻻړه ﺷ .
وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ زﻣﺎ
ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ آزاد ﮐئ ﻪ ﭼ زۀ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻳﻢ .ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮم ﺧﺮاب ﺳﻠﻮک ﻧﮥ دے
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد وى ﮐﻮم زﻳﺮے ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﮐے .
 اﺮ ﮐﮥ
اول اوروﻟﮯ وو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ زۀ ﺑﻴﻤﺎر وم .
زﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ واﭼﻮﻟ ،ﻧﮥ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زۀ
ﺳﭙ وﻠﻢ او ﻧﮥ ﻣﻮ راﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ وﮐه ،ﺑﻠ زﻣﺎ ﻫﺮﮐﻠﮯ ﻣﻮ
ﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘ او ﻟﻪ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺷﺎن
 زۀ د دې ﺧﺒﺮې ﻮاﻫ ورﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
وﮐو .

ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دوﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وئ ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﻣﻤﻨﻪ وه
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ راوﻳﺴﺘ وې او ﻣﺎ
ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ راﮐې وې ﺧﻮ اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮥ
 ﻧﻮ وﻟ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺣﻖ وﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ اوس
ﺷﻮه؟ 
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻮل
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻦ ﺷﻮم؟ 
ﻏﻮاړى ﺧﻮ د ﻧﯧ ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ دا ﻏﻮاړى ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ د
 دا ﮥ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﭘﻪ ﻧﯧ ﮐﺎر
دوﺳﺘﺎﻧ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﺷ .
ﮐ ﻫﺮ وﺧﺖ د دوﺳﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐے ﺷ ،ﻧﮥ
 زﻣﺎ
ﺻﺮف ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ .
ﺮاﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،زۀ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻟﻪ د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ
درد آﺧﺘﻪ ﻳﻢ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮى ﻧﮥ ﻳ.
 زﻣﺎ دا ﺧﻮاﻫﺶ دے ﭼ زۀ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد

وے ،او ﺧﭙﻞ د ﺧﺒﺮو اﻧﺪاز ﻣ ﺑﺪل ﮐے وے ﻪ ﭼ زۀ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﻳﻢ.

د ﺑﺑ ﺳﺎره او ﺑﺑ ﻫﺎﺟِﺮې ﻣﺜﺎل
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ،ﻣﺎ ﺗﻪ

دا وواﻳ ﭼ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﮥ ﭼ
 ﻧﻮ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ دوه
ﺷﺮﻳﻌﺖ واﺋ؟ 
 د
زاﻣﻦ ۇو ،ﻳﻮ د وﻳﻨ ﻧﻪ او ﺑﻞ د آزادې  ﻧﻪ وو .
وﻳﻨ زوئ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،او د آزادې  زوئ د
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
دې ﻣﺜﺎل ﭘﻮﻫﻪ ﺷُﻮ ،دا دواړه  د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ دوه
ﻟﻮﻇﻮﻧﻪ ﺎره ﮐﻮى .اوﻟﻪ ﻪ ﭼ ﻫﺎﺟِﺮه ﻧﻮﻣﻴى ﭼ ﻫﻐﻪ
د ﺳﻴﻨﺎ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل ده ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻼو ﺷﻮ

 ﻫﺎﺟِﺮه ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﮐ د ﺳﻴﻨﺎ د
او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻏﻼﻣﺎن ﮐل .
ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل ده او ﻮک ﭼ د ﻣﻮﺟﻮده ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن
ده ،ﻪ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻏﻼﻣ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻪ ﺳﺎره د آﺳﻤﺎﻧ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ده،

 ﻪ ﭼ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ آزاده ﻪ ده ،او ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﻣﻮر ده .
ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،اے ﺷﻨې ،
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،ﺗﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﭽ ﻧﮥ دى راوړى او ﺗﺎ ﭼ
د ﻣﺎﺷﻮم د راوړو درد ﻧﮥ دے ﺗﻴﺮ ﮐے .ﻧﻮ ﺗﮥ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ
ﭼﻐ ووﻫﻪ ،ﻪ ﭼ ﺷﻨه ﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ  ﻧﻪ زﻳﺎت
 ﻧﻮ ﻣﻠﺮو ،اوس
ﺑﭽ راوړى ﻮک ﭼ وادۀ ﺷﻮې وى “.

ﺗﺎﺳﻮ د اﺳﺤﺎق ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د وﻋﺪې ﺑﭽ ﻳ .
ﺧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﯧﺪا ﺷﻮى زوئ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮه ﭘﯧﺪا ﺷﻮى زوئ وزوروﻟﻮ،
 ﺧﻮ ﺻﺤﻴﻔ ﮥ واﺋ
ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮه اوس ﻫﻢ ده .
ﭼ” ،وﻳﻨﻪ او د ﻫﻐ زوئ وﺷئ ﻪ ﭼ د وﻳﻨ زوئ

ﺑﻪ د آزادې  د زوئ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﺷﺮﻳ ﻧﮥ وى “.
ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ او ﺗﺎﺳﻮ اوس د
وﻳﻨ ﺑﭽ ﻧﮥ ﻳﻮ ،ﺑﻠ د آزادې  ﺑﭽ ﻳﻮ.

۵

 ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻮﻧ د آزاد اوﺳﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره آزاد ﮐى ﻳﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ


ﭘﻪ دې آزادۍ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه د ﻏﻼﻣ
ﺟﻎ ﺑﻴﺎ ﻣﮥ ږدئ.

د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ آزادى
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ،زۀ ﭘﻮﻟﻮس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،ﮐﮥ ﭼﺮې

ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﺳﻨﺖ د ﺧﻼﺻﻮن ذرﻳﻌﻪ  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ

 زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ
ﺗﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺸﺘﻪ .
ﺗﻪ دا ﭘﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺳﺮه وواﻳﻢ ،ﮐﮥ ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﻨﺖ ﮐى ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺿﺮور د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻮره ﻋﻤﻞ ﮐﻮى.
 ﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ

ﺎن ﺻﺎدق ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺘﻢ ﮐو او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﻀﻞ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗ ﺷﻮئ.
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻮک ﭼ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﯘو ،ﭘﻪ

اﻳﻤﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﺳﺮه وﻋﺪه
 ﻪ ﮐﮥ زﻣﻮﻧ
ﮐې ده ،ډﯦﺮ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﺳﺮه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﯘو .
اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻨﺖ او ﻧﺎﺳﻨﺖ ﮥ ﻏﻪ
ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده .ﺧﻮ ﮐﻮم ﮐﺎر ﭼ ﺿﺮورى دے ،ﻫﻐﻪ ﺻﺮف
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ
اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﺮﻨﺪوى .
ﮥ ﻣﻨه وﻫﻠﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ د ﺣﻖ د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ
 دا رﻧ ﻟﻤﺴﻮن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻧﮥ دے،
ﮐئ؟ 
 ﻧﻮ دا ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ ﻟه
ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ آزادۍ ﺗﻪ راﺑﻠﻠ ﻳ .
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺧﻤﺒﻴﺮه ﻮل اﺧﻠ اوړۀ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﮐﻮى .
ﻣﺎﻟ ﮐ دا ﭘﻮره ﺑﺎور دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻏﻠﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ
ﻣﻨ .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ داﺳ ﮐﺲ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐى ،ﻮک
 ﺧﻮ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻤﺮاه ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ وى .
زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺮﻮ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ده ﮐﮥ زۀ ﺗﺮ اوﺳﻪ
د ﺳﻨﺘﯧﺪﻟﻮ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮم ﭼ داﺳ ﮐﻮل ﺿﺮورى دى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
زۀ وﻟ ﺗﺮ اوﺳﻪ زوروﻟﮯ ﮐﯧم؟ ﮐﮥ ﻣﺎ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺳﻮﻟ ﭘﻪ
وﺳﻴﻠﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ وے ورﮐے ،ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ
 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺧﻔﻪ ﺷﻮى ﻧﮥ وو .
ﺳﻨﺘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ دې ﻧﮥ ﻳﻮا دا ﭼ
 زﻣﺎ
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﮐى ﺑﻠ ﺧﺼﻴﺎن دې ﻫﻢ ﮐى .

وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ د آزادۍ دﭘﺎره راﺑﻠﻠ ﺷﻮى ﻳ .ﺧﻮ
دا آزادى د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت دﭘﺎره ﻣﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ ،ﺑﻠ د زړۀ ﻧﻪ
 ﻪ ﭼ د ﻮل ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻼﺻﻪ
د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ .
ﺻﺮف ﭘﻪ دې ﻳﻮ ﺣﻢ ﮐ ده ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې
ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ “.
ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ وﻳﻨ  او ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺧﺒﺮدار ﺷ ﭼ
ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺮﺑﺎد ﮐئ.

روﺣﺎﻧ او اﻧﺴﺎﻧ ﻓﻄﺮت
 ﻧﻮ زۀ دا واﻳﻢ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ


ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﯧﺮوئ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻨﺎه ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦدئ .
ﻪ ﮥ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎه ﻓﻄﺮت ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
د روح ﺧﻼف دے ،او ﮥ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ
د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﺧﻼف دے ،ﻧﻮ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺧﻼف دى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ
ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
 ﻧﻮ د ﻨﺎه
ﻫﺪاﻳﺖ روان ﻳ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﻳ .
د ﻓﻄﺮت ﮐﺎروﻧﻪ ﺧﻮ ﺎره دى ،ﻳﻌﻨ زﻧﺎ ،ﻧﺎﭘﺎﮐ ،ﻋﻴﺎﺷ،
 ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ،ﺟﺎدوﺮى ،دﺷﻤﻨ ،ﺟې ،ﮐﻴﻨﻪ ،ﺑﺎر ﺑﺎر

 ﺑﻐﺾ ،ﻧﺸ،
ﻏﺼﻪ ،ﺧﻮد ﻏﺮﺿ ،ﻓﺘﻨ ،ﭘﺎر ﺑﺎزى ،
ﻣﺴﺘ او د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻮر ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﺒﺮدارے
درﮐﻮم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې درﮐے وو ،ﻫﻐﻪ
ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﻣﯧﻮه
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وارﺛﺎن ﻧﮥ ﺷ .
ﻣﻴﻨﻪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ،ﺳﻮن ،ﺻﺒﺮ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ،ﯧه ،وﻓﺎدارى،
 ﻧﺮﻣ او ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرى ده .ﻳﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻢ د داﺳ ﮐﺎروﻧﻮ


 او ﻮک ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دى ﻧﻮ
ﺧﻼف ﻧﮥ دے .
ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﻮل ﺷﻮﻗﻮﻧﻪ او ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ
ﺳﻮﻟ ﮐى دى .
ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺳﻴو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح د ﻫﺪاﻳﺖ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دې ﺑﺎﻳﻪ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول ﭘﻪ ﮐﺎر دى .
ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﮐﯘو ،او ﻧﮥ دې ﻳﻮ ﺑﻞ راﭘﺎروو او ﻧﮥ دې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ
ﺳﻮزو.

د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻮج اوﭼﺘﻮئ

۶

 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﮥ


ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ ﯧﺮ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
روان ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺮﻣ ﺳﺮه ﺳﻤ ﻻرې ﺗﻪ واﭘﺲ راواړوئ .او د
ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻮج اوﭼﺘﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﯦﻮ .
 ﮐﮥ
دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻮره ﮐئ .
ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن ډﯦﺮ ﻏ  او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﮥ ﻫﻢ ﻧﮥ
 ﻫﺮ ﻮک دې
وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ دوﮐﻪ ورﮐﻮى .
ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وآزﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻓﺨﺮ
ﮐﻮى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه د ﺎن ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ
 ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻮج ﭘﻪ
ﺿﺮورت ﻧﮥ وى .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ ﻮک زده
ﺧﭙﻠﻪ اوﭼﺘﻮى .
ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻞ اُﺳﺘﺎذ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮥ
 ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻴﺰوﻧﻮ ﮐ دې ﻫﻐﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻮى .
ﻟﻪ دوﮐﻪ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ،ﻮک ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮرې ﻮﻗ ﻧﮥ

ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ،ﻪ ﻮک ﭼ ﮥ ﮐﺮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ رﯦﺒ .

ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮥ وﮐﺮى ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪو ﻓﺼﻞ ورﻳﺒ ،او ﻮک ﭼ د روح
اﻟﻘُﺪس د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ
روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ د اﺑﺪى ژوﻧﺪ ﻓﺼﻞ ورﻳﺒ .
ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻫﻤﺖ ﻧﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠﻮ ،ﻪ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻫﻤﺖ وﻧﮥ

ﺑﺎﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﻓﺼﻞ ورﻳﺒﻮ .
ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده ،ﻧﻮ را ﭼ د
ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﯧه وﮐو ،او ﺧﺎص د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭼ د
اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﺣﺴﺎﺑﻴى.

آﺧﺮى ﻫﺪاﻳﺎت او ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ
 وﻮرئ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﻏﻮ

 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺳﻨﺘﯧﺪو
ﻏﻮ ﻮ ﻟﻴﻢ .
ﻣﺠﺒﻮروى ،ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺻﺮف ﺧﭙﻞ ﻋﺰت
ﻏﻮاړى .او ﻫﻐﻮئ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ
وزوروﻟﮯ ﺷ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ دا واﺋ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﻮﻟ
 ﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺳﻨﺖ
ﺻﺮف د ﺧﻼﺻﻮن وﺳﻴﻠﻪ ده .
ﺷﻮى دى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻨﺘﯧﺪل ﺻﺮف د دې دﭘﺎره ﻏﻮاړى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ دې ﻧﮥ ﮐى ﭼ زۀ
ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ ﻓﺨﺮ وﮐى .
ﺑ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺳﻮﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮥ ﻓﺨﺮ
وﮐم ،د ﭼﺎ د ﺻﻠﻴﺐ ﭘﻪ وﺟﻪ دﻧﻴﺎ زﻣﺎ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮه او
 ﻪ ﭼ د ﺳﻨﺘﯧﺪو او
زۀ د دﻧﻴﺎ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮم .
ﻧﺎﺳﻨﺘﯧﺪو ﮥ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺑﻠ اﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﻮے ﺧﻠﻘﺖ دے.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻼﻣﺘ او رﺣﻢ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ وى ﻮک

ﭼ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى ،او ﻫﻢ دې د ﺧُﺪائ

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻮک
ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ وى .
ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﺗﻠﻴﻒ راﮐى ﻪ ﭼ ﻣﺎ
 زﻣﺎ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن د ﻋﻴﺴ د داﻏﻮﻧﻮ ﻧ ﻟﻮﻟ دى .
وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ وى ،آﻣﻴﻦ.
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