د روﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس
رﺳﻮل ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ،ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺎدِم او


ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮے رﺳﻮل دے ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زﻳﺮى د
 د دې زﯦﺮى وﻋﺪه
ﺧﻮروﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷﻮے دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺨ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ
 دا زﻳﺮے د ﻫﻐﮥ د زوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐې ده .
دے ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻃﻮر د داؤد ﭘﻪ ﻧﺴﻞ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ،
 ﺧﻮ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮه ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ

راژوﻧﺪے ﺷﻮ ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ وﺑﻠﻠﮯ
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ .
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻓﻀﻞ او رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﻠﮯ ﺷﻮے دے ﭼ د ﻫﻐﮥ د
ﻧﻮم دﭘﺎره ﻮﻟﻮ ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐو ﭼ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
 او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮو
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐو .
ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﻳ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﺗون وﻟﺮئ.
 زۀ د روم ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﻳﻢ ﭼ د ﺧُﺪائ

ﭘﺎک ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن دى او ﭼ د اﻳﻤﺎﻧﺪار ﮐﯧﺪو دﭘﺎره راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى
دى .زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﻼر او ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻻ
ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ درﮐى.

د ﺷُﺮ ﺰارۍ دﻋﺎ

 د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول زۀ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د

ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ادا ﮐﻮم ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
 ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭼﺎ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن ﺧﺒﺮې ﮐﻴى .
زۀ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮم او د ﻫﻐﮥ د زوئ زﻳﺮے
ﺧﻮروم ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻮاه دے ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ
 او ﻫﻤﯧﺸﻪ دا ﺳﻮال ﮐﻮم
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻋﺎﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﺎدوم .
ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ دې آﺧﺮ ﻫﻢ زۀ د دې ﺟﻮﻪ ﺷﻢ
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻴﺪو ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﻳﻢ او دا
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻨﻢ .
ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ روﺣﺎﻧ ﻧﻌﻤﺖ درﮐم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې
 ﻫﻐﻪ دا ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﻗﻮى او ﻣﻀﺒﻮط ﺷ ،
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو،
ﺗﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ډاډ ورﮐو .
زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
د راﺗﻠﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐے دے ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د دې ﻧﻪ ﻣﻨﻊ
ﮐے ﺷﻮے ﻳﻢ .او زۀ ﭘﻪ دې ﻃﻤﻊ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐ ﮐﺎر وﮐم او ﺗﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن ﻣﻠﺮى ﺟﻮړ ﮐم ،ﻟﻪ ﻨﻪ
 زۀ د
ﭼ ﻣ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻏﯧﺮو ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺟﻮړ ﮐى دى .
ﻣﻬﺬب او د ﻏﯧﺮ ﻣﻬﺬب ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او د ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ
 ﻪ زۀ دا ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ
اﺣﺴﺎن ﻣﻨﺪ ﻳﻢ .
روم ﮐ ﻳ ،زﻳﺮے درورﺳﻮم.

د زﻳﺮى ﻗﺪرت
 زۀ د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧم ،ﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﭼﺎ

دﭘﺎره ﭼ اﻳﻤﺎﻧﺪار وى دا د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻗﺪرت دے ،اول د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ،ﺑﻴﺎ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره.
 ﻪ ﭼ ﻫﻢ د دې ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ

ﺮﻨﺪﻳى ﭼ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻴى او ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺗﺮ ﺳﺮه

ﮐﻴى ،ﻟﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ” ،ﻮک ﭼ ﺻﺎدق وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﺎﺋ“.

د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﻨﺎه
 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻀﺐ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑدﻳﻨﻪ

او ﺑﺪﮐﺎرو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺎزﻟﻴى ،ﻮک ﭼ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ
 او ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ
ﺳﺮه ﭘﻮى .
ﺧﺒﺮ دى ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺎره
 د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا دﻧﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﮐې ده
ﮐے دے .
د ﻫﻐﮥ ﭘ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ داﺋﻤ او اﻻﻫ ﻗﻮت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
ﻴﺰوﻧﻮ ﮐ ﺎرى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺪا ﮐى دى .ﻧﻮ ﻪ د
ﭼﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻴ ﻋﺬر ﻧﺸﺘﻪ.
 اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ

ﭘﺎک د اﺣﺘﺮام ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻧﺎر ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﺎﺷُﺮه ۇو ،ﺑﻠ د
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺧﻴﺎﻻت ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮل او د ﻫﻐﻮئ ﺑاﺣﺴﺎﺳﻪ زړوﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ دﻋﻮﱝ ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮ
ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ۇو .
 او ﻫﻐﻮئ د اﺑﺪى او ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﻘﻠﻪ ۇو .
ﭘﻪ ﺎئ د ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ،د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ،د ﻨﺎورو او ﻣﺎراﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷﻞ ﻴﺰوﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐو .
ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ،او آﺧﺮ دا

ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ وﺷﺮﻣﻮل ،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺑﺪل ﮐو او د
ﻣﺨﻠﻮق ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻪ ﺎئ وﮐو،
 ﻧﻮ ﻪ
ﻮک ﭼ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ د ﺣﻤﺪ ﻻﺋﻖ دے ،آﻣﻴﻦ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﺑﺷﺮﻣﻪ ﺷﻬﻮﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل .د ﻫﻐﻮئ
ﻮ د ﻓﻄﺮى ﺟﻨﺴ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺎئ ﻏﯧﺮ ﻓﻄﺮى ﺟﻨﺴ ﻋﻤﻞ

 او د ﻫﻐﻮئ ﺳو ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻮ ﺳﺮه د
ﺧﭙﻞ ﮐو .
ﻓﻄﺮى ﺟﻨﺴ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺎئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﺪﮐﺎرى راواﺧﺴﺘﻪ
او ﺳو د ﺳو ﺳﺮه ﺷﺮﻣﻨﺎک ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ،او اَﻧﺠﺎم ﻳ دا
 او
ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ د دې ﻤﺮاﻫ ﺑﺪﻟﻪ او ﺳﺰا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ 
ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺧﻮښ ﻧﮥ ﮐل ﻧﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎﻃﻠﻮ ﺧﻴﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻢ دې
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ،ﺑﺪۍ،
ﺑﺪﻋﻤﻠ آﺧﺘﻪ وى .
ﻻﻟﭻ او ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮل .او ﻫﻐﻮئ د ﺣﺴﺪ ،ﻗﺘﻞ،
ﺟې  ،او ﺑﻐﺾ ﻧﻪ ډک دى .ﭘﺸ ﺷﺎ ﺧﺒﺮې ﮐﻮوﻧ
 ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮوﻧ ،ﺑﺪ ﺳﺮه،

ﻣﻐﺮوره او ﻻﻓ ﮐﻮوﻧ دى .دوئ وراﻧﮯ ﺟﻮړوى او د ﻣﻮر
 دوئ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ،ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﺑرﺣﻤﻪ ،ﻇﻠﻢ
ﭘﻼر ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ دى .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ دې ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺧﺒﺮ
ﮐﻮوﻧ دى .
دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ داﺳ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮګ ﻻﺋﻖ
دى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ داﺳ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﺻﺮف دا ﮐﻮى
ﺑﻠ داﺳ ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﺑﺎﺳﮯ ﻫﻢ ورﮐﻮى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺘﻴﻨ ﻋﺪاﻟﺖ

۲

 اے دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﺑﻞ ﻮک ﻣﺠﺮﻣﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ


ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻋﺬر ﻧﺸﺘﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻞ
ﻮک ﻣﺠﺮﻣﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺠﺮﻣﻮئ ﻪ
 اوس ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﭼ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮئ .
ده ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ اﻧﺼﺎف
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﭘﻪ
ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى .
داﺳ ﮐﺎروﻧﻮ ﻣﺠﺮﻣﻮئ ،او ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ

ﮐﻮئ ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﭼ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ
 او ﻳﺎ دا ﭼ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ د
ﭘﺎک د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ ﮥ؟ 
ﻟﻮﺋ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ،د زﻏﻢ ،او د ﺻﺒﺮ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﻪ  ﮥ؟ وﻟ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﺟﻪ دا
 ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ او
ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ؟ 
ﻧﺎﺗﻮﺑﻪ ﺎره زړوﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﻗﻬﺮ د ور ﻏﻀﺐ زﻳﺎﺗﻮئ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ رﺘﻮﻧﮯ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮوع ﺷ .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮى
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮ ورﮐى .
او د ﺟﻼل او د ﻋﺰت او د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ژوﻧﺪ ﻟﻮن ﮐﻮى،
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ورﮐى .
ﻮک ﭼ ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻪ دى او د ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ دى او ﻏﻠﻂ
 د
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ وى ﻮک ﭼ
 ﺧﻮ
ﺑﺪﮐﺎره وى ،اول د ﻳﻬﻮدى او ﺑﻴﺎ د ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى دﭘﺎره .
د ﻮﻟﻮ ﻧﯧ ﮐﻮوﻧﻮ دﭘﺎره ﺟﻼل او ﻋﺰت او ﺳﻼﻣﺘ ده ،اول
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
د ﻳﻬﻮدى او ﺑﻴﺎ د ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى دﭘﺎره .
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ د
د ﭼﺎ ﻃﺮﻓﺪارے ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻨﺎه ﮐې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻼک ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
د ﻻﻧﺪې ﻨﺎه ﮐې وى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻻﻧﺪې ﺳﺰا
 ﻪ ﭼ ﻧﮥ ﺻﺮف د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ اورﯦﺪو ﺑﻠ ﭘﻪ
ﻣﻮﻣ .
ﻫﻐ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ
 ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه
ﺻﺎدق ﮐﻴى .
وى او ﭘﻪ ﻗﺪرﺗ ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ
وى ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ

 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﺎره ﮐﻮى ﮥ
ﻋﻤﻞ ورﺗﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ دے .
ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ دى ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﻟﻴﻠ دى .د
ﻫﻐﻮئ ﺿﻤﻴﺮ د ﻫﻐ ﻮاﻫ ورﮐﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 دا ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻼﻣﺘﻮى او ﻳﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﻓﺎع ﮐﻮى .
زﻳﺮے دے ﭼ زۀ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اوروم ،ﻫﻐﻪ ورځ راﺗﻠﻮﻧ ده
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﻮ
ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى.

ﻳﻬﻮدﻳﺎن او ﺷﺮﻳﻌﺖ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺎن ﺗﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن واﻳ او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻴﻨ

 او
وﻻړ ﻳ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ ،
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ رﺿﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده او د ﻮ او ﺑﺪو ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ ،دا
ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ دا ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐے ﺷﻮے
 او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ړﻧﺪو
دے ،
ﻻرﻮدوﻧ ﻳ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره رﺎ ﻳ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ
 او ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻣﻌﻠﻢ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﮐ دى ،
اُﺳﺘﺎذان ﻳ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻠﻢ او د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﻟﺎن ﻳ ،
ورﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ زده ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ
دا ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮئ ﭼ ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ
ﻏﻼ ﮐﻮئ؟ 
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻧﺎ ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﺑﺘﺎن ﭘﻠﻴﺖ  ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺳﺮه د دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺑﺖﺧﺎﻧ ﻟﻮټ ﮐﻮئ؟ 
ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
ﺳﭙﺎوے ﮐﻮئ؟ 
ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ د

 ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪل ﻓﺎﺋﺪه
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے وﺷ “.
ﻣﻨﺪ دى ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﭼﺮې ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻨﺖ داﺳ دے
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ
ﻟﻪ ﺑﺳﻨﺘﻪ .
 ﻫﻐﻪ
وﻟ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﻮى وﻧﮥ ﻠﮯ ﺷ ﮥ؟ 
ﺑﻪ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ وى ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐ ﻣﺠﺮم ﮐے ﺷ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد دے او ﺳﻨﺖ ﺷﻮى ﻳ ﺧﻮ د
 ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﻧﻮ
دې ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻢ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎﺗﻮئ .
رﺘﻮﻧﮯ ﻳﻬﻮدى ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪل ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻬﻮدى ﻫﻐﻪ
ﺟﺴﻢ ﮐ ﺎره ﻧ ﺗﻪ واﺋ .
دے ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐ وى او رﺘﻮﻧﮯ ﺳﻨﺖ د زړۀ
ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪل دى ،دا روﺣﺎﻧ ﺧﺒﺮه ده او د ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮه ﻳ ﮥ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺸﺘﻪ .او د داﺳ ﮐﺲ ﺻﻔﺖ د
ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮا ﻧﻪ ﮐﻴى.

۳

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮدى ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻏﻮره واﻟﮯ


 ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه
ﻟﺮى؟ او ﻳﺎ د ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﮥ ده؟ 
ډﯦﺮه ﻓﺎﺋﺪې ﻟﺮى .د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﻟﻪ دا ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم
 دا رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه ﭼ ﭘﻪ دوئ ﮐ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮ .
ﻴﻨ ﺑوﻓﺎ ۇو ،ﺧﻮ وﻟ د دوئ ﺑوﻓﺎﺋ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﺮ ﺑﻨ
وﻓﺎدارى ﺧﺘﻤﻪ ﮐى؟ 
آدم دروﻏﮋن وى ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ رﺘﻮﻧﮯ وى ،ﻟﻪ
ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﺗﮥ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو
ﮐ رﺘﻮﻧﮯ وﺮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ دې ﮐﺎﻣﻴﺎب
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻴﻨ ﺧﻠﻖ داﺳ واﺋ ﭼ زﻣﻮﻧ
ﺷ “.

ﺑﺪﮐﺎرى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻧﺼﺎف د ﺎره ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﯧﺪے
ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ؟ وﻟ دا د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺑاﻧﺼﺎﻓ ده ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻏﻀﺐ ﻧﺎزﻟﻮى؟
 ﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .ﮐﮥ ﭼﺮې
زۀ دا د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﻪ واﻳﻢ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زﻣﺎ د دروﻏﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻨﻪ وﮐى؟ 
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻘﻴﻘﺖ او د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ ﺎره ﮐﻴى ﻧﻮ وﻟ ﺑﻴﺎ
 ﻟﻪ
زۀ اوس ﻫﻢ د ﻨﺎه ﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺠﺮم ﻠﮯ ﺷﻢ؟ 
ﻨﻪ ﭼ ﻴﻨ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ دا اﻟﺰام ﻟﻮى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﻠﻘﻮ
ﺗﻪ داﺳ واﻳﻮ ﭼ ،را ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﺪ وﮐو ﭼ ﻧﯧ ﺗﺮې
ﭘﯧﺪا ﺷ ،ﻧﻮ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ داﺳ اﻟﺰام ﻟﻮى ﻫﻐﻮئ د
ﺳﺰا ﻻﺋﻖ دى.

ﻮک ﻫﻢ ﺻﺎدق ﻧﮥ دے
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ؟ وﻟ ﻣﻮﻧ د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﮥ ﻳﻮ

ﮥ؟ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻞ ﻧﻪ .ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺨ ﻧﻪ دا اﻟﺰام ﻟﻮﻟﮯ
دے ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎن او ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن دواړه ﻳﻮ ﺷﺎن د ﻨﺎه ﭘﻪ
 ﻟﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ﭼ” ،ﻮک ﻫﻢ
ﻗﺒﻀﻪ ﮐ دى .
 داﺳ ﻮک ﻫﻢ
ﺻﺎدق ﻧﮥ دے ،ﺑﻠﻞ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻮﻴﺎر وى ،داﺳ ﻫﻴﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻮل اوړﯦﺪﻟ دى ،او ﻮل ﺑﮐﺎره ﺷﻮى دى.
ﻟﻮن ﮐﻮى .
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺮۍ
ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
د ﭘﺮاﻧﺴﺘ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ژﺑﻮ ﺳﺮه دوﮐ

ورﮐﻮى ،د ﻫﻐﻮئ د ﺷﻮﻧو ﻻﻧﺪې د ﻣﺎراﻧﻮ زﻫﺮ ﭘﺮاﺗﮥ دى .

د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﻟ د ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ او د ﺗﺮﺧﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ډﮐ دى .
 ﺗﺒﺎﻫ
د ﻫﻐﻮئ ﭘ د وﻳﻨ د ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻨه دى .

 ﻫﻐﻮئ د ﺳﻼﻣﺘ د
او ﺑﺮﺑﺎدۍ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻرو ﮐ دى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮه ﻧﮥ
ﻻرې ﻧﻪ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ دى .
 اوس ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻫﻐﻪ
ﮐﻮى “.
ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دے ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورﮐے ﺷﻮے دے ،د
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺮف دا دے ﭼ ﻮک ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ.
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا راﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮى ﭼ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ
 ﻪ ﭼ
ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ورﮐﻮى .
ﻳﻮ ﺑﻨ آدم ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺻﺎدق ﻧﮥ وى ﻪ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻨﺎه ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﮐﻴى.

د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺪاﻗﺖ
 ﺧﻮ اوس د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺪاﻗﺖ

ﺮﻨﺪ ﮐے ﺷﻮے دے او ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻧﺒﻴﺎن دواړه د دې
 ﻻر دا ده ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻮى .
راوړﻟﻮ ﺳﺮه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺻﺎدﻗﺎن ﺟﻮړوى ،دا ﻻر د ﻮﻟﻮ
 ﻪ ﭼ ﻮﻟﻮ
دﭘﺎره ده ،ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﮐ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﻮ
ﻨﺎه ﮐې ده او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮﻳ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم دى .
ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﺳﺮه ﻣﻔﺖ ﺻﺎدق ﺷﻮل د ﻫﻐﻪ
 ﻪ
ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ دے .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺴﻴﺢ د دې دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐے وو ﭼ د ﻫﻐﮥ
د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﮐﻔﺎره او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
ووﻳﻨ .او ﻫﻐﮥ دا ﮐﺎر د دې دﭘﺎره وﮐو ﭼ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ
ﺎره ﮐى .ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺎﺑﺮ دے او ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺷﻮو
 د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻳ ﮥ ﻏﻢ ﻏﺮض وﻧﮥ ﮐو ،
دې زﻣﺎﻧﻪ ﮐ دا ﺧﺒﺮه ﺛﺎﺑﺘﻪ او ﺎره ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﺻﺎدق دے او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺻﺎدق ﺣﺴﺎﺑﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﻓﺨﺮ وﮐو ﭼ د
ﻣﺴﻴﺢ ﻳ اﻳﻤﺎن وى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺰد ﻨ ﻣﻮﻧ ﮥ ﮐﺎر ﮐے دے؟ ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
دې ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ
 ﻪ ﻣﻮﻧ دا واﻳﻮ
ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻪ ﺑﻠ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دے .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻨ آدم د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎدق ﮐﻮى ،ﻧﮥ
 وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮا د
ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ .
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے؟ وﻟ ﻫﻐﻪ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻧﮥ دے ﮥ؟ ﺑﺷﻪ ﻫﻐﻪ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ دے.
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﻮى د

اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎدق ﮐى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﻣﻮﻧ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺷﺎ ﺗﻪ

ﻏﻮرزوو؟ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﻣﻮﻧ ﺧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮر ﻫﻢ
ﻣﻀﺒﻮﻃﻮو.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺜﺎل

۴

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻃﻮر


زﻣﻮﻧ ﻧﻴﮥ وو ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ ﭼ د ﺻﺎدق ﮐﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ
 ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻮﻣﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐه؟ 
ﻧﯧﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﮐ ﺻﺎدق وو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻓﺨﺮ ﭘﻪ ﺎئ دے ،ﺧﻮ
 ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ﭼ،
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻪ .
”اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن راوړو او ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻧﻮ اوس ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﮥ ﮐﺎر
ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﻮ “.
وﮐى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺰدورى ورﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﺮ ﮐ ﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﻴى ،دا
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﺑﻐﯧﺮ د ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺣﻖ دے .

اﻳﻤﺎن وﻟﺮى ﻮک ﭼ ﺑدﻳﻨﻪ ﺻﺎدﻗﻮى ﻧﻮ دﻏﻪ اﻳﻤﺎن ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن داؤد د ﻫﻐﻪ ﺳى
ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺴﺎب دے .
د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ذﮐﺮ ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑ د ﻋﻤﻞ ﻧﻪ
 ”ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭼ
ﺻﺎدق ﮐے دے ،

ﻣﻌﺎف ﺷﻮه ،او د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭼ ﭘده واﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮه .
ﺑﺨﺘﻮر ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دے د ﭼﺎ ﺑﺪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﺴﺎب ﻧﮥ
 وﻟ دا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺗﺶ د ﺳﻨﺖ ﺷﻮو دﭘﺎره ده ،ﻳﺎ
ﮐى “.
دا د ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ده؟ ﻣﻮﻧ واﻳﻮ ﭼ” ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﻨﻪ ﺣﺴﺎب ﮐے
ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﻮ “.
ﺷﻮ؟ وﻟ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺳﻨﺖ وو ﮐﮥ ﻧﻪ؟ ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺳﻨﺖ ﻧﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ د ﻣﻬﺮ ﭘﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ وو .
ﻣﻼو ﺷﻮه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐه ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ وو .د دې ﻣﻄﻠﺐ دا وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ
ﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﻧﻴﮥ ﺷ ﭼﺎ ﭼ ﺑﻐﯧﺮ د ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ اﻳﻤﺎن راوړو
 او ﻫﻐﻪ د
او ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺻﺎدق وﻠﮯ ﺷﻮل .
ﺳﻨﺖ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﻧﻴﮥ دے ﻧﮥ ﻳﻮا دا ﭼ ﺳﻨﺖ ﺷﻮى
دى ،ﺑﻠ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﻮﻧﺪې اﻳﻤﺎن وﻟﺮى ،ﻳﻌﻨ
ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻻ د ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻟﺮﻟﻮ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻋﺪه د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻴى
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺑﺮاﻫﻴﻢ او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺳﺮه د دﻧﻴﺎ د وارث

ﮐﯧﺪو ﻟﻮظ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﻧﮥ ﮐو ﺑﻠ د
 ﻪ
ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻳ وﮐو ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺣﺎﺻﻠﻴى .
ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وارﺛﺎن ﮐﻴى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻳﻤﺎن
 ﻪ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮ
ﺑﺎﻳﻪ دے او وﻋﺪه ﺑﻓﺎﺋﺪې ده .
ﺳﺰا اﻋﻼﻧﻮى ،ﺧﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ

 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دا
ﻣﺎﺗﻮل ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
وﻋﺪه ﻪ وﮐه ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړے وو ،د دې
دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻓﺎﺋﺪه د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻮل ﻧﺴﻞ ﺗﻪ د ﺑﺨﻨ ﭘﻪ ﻃﻮر
ورﺳ .ﻧﮥ ﻳﻮا د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﺎﺋﻢ دى،
ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻫﻢ ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ،ﻪ
 ﻟﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ
ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د ﻮﻟﻮ ﭘﻼر دے .
ﭼ” ،ﻣﺎ ﺗﮥ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﺟﻮړ ﮐے ﻳ “.د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن وو ،ﻮک ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻣى ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﻮى او ﻧﺸﺖ ﺷﺘﮥ ﮐﻮى .
ﻧﺎاُﻣﻴﺪۍ ﮐ اُﻣﻴﺪ وﺳﺎﺗﻠﻮ ،او د ﻫﻐﮥ دا اﻳﻤﺎن وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﺷ ،د ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 د
وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ﺑﺷﻤﯧﺮه وى “.
اﻳﻤﺎن د ﮥ ﮐﻤﺰورۍ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ وﺟﻮد ﻟﻪ د ﻣى ﭘﻪ
ﺷﺎن ﮐﻤﺰورۍ ﺗﻪ ﻓﺮ وﻧﮥ ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮاوﺷﺎ د ﺳﻠﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ
ﮐﺎﻟﻮ ﺑﻮډا وو او ﺳﺎره ﻫﻢ ﺷﻨه وه .
ﭘﺎک ﭘﻪ ﻟﻮظ ﺷﻤﻦ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺑﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻧﻮر ﻫﻢ
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻣﻀﺒﻮط ﺷﻮ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳ ﺟﻼل ورﮐو .
دې ﺧﺒﺮه ﭘﻮره ﻣﻄﻤﺌﻦ وو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﮐے ﻟﻮظ
 ﻧﻮ ﻪ دا اﻳﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ
ﭘﻮره ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 دا ﺧﺒﺮې ﭼ ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق وﻠﮯ ﺷﻮ
ﺣﺴﺎب ﺷﻮ .
 ﺑﻠ زﻣﻮﻧ
ﻳﻮا د اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﭘﺎره ﻧﮥ وې ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې ،
دﭘﺎره ﻫﻢ وې ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﺻﺎدق و ﮐﮥ ﻣﻮﻧ
ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن وﺳﺎﺗﻮ ﭼﺎ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
راژوﻧﺪے ﮐو ،
ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮ او زﻣﻮﻧ د ﺻﺎدق ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻴﺎ
راژوﻧﺪے ﺷﻮ.

د ﺻﺎدق ﮐﻮﻟﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ

۵

 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎدق


ﮐے ﺷُﻮ ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 د ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ
ﺳﺮه زﻣﻮﻧ ﺻﻠﺢ ده ،
ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺎئ وﻣﻮﻧﺪو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اوس ﻣﻮﻧ
ﻳﻮ ،او ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮﻳ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 ﻧﮥ ﺻﺮف دا ﺑﻠ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻫﻢ
ﮐﯘو .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﯘو ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ
 او ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﯧﺪا
د ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،
 او دا اُﻣﻴﺪ ﻣﻮﻧ
ﮐﻴى ،او اﺧﻼق ﻧﻪ اُﻣﻴﺪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ،
ﺷﺮﻣﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ،ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
زړوﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮې ده
 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ راﮐے ﺷﻮے دے .
ﻻ ﺑوﺳﻪ ۇو ،ﻧﻮ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﮐ د ﺑدﻳﻨﻮ دﭘﺎره
 د ﻳﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن دﭘﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐو .
ﻣﺸﻠﻪ ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐى .ﺧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د
ﻳﻮ ﻧﯧ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﮐﺲ دﭘﺎره ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐى.
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ داﺳ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐه ،ﭼ

ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻻ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ اﺧﺘﻪ ۇو ﻧﻮ ﻣﺴﻴﺢ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻣ
 ﻣﻮﻧ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ د وﻳﻨ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎن ﺷُﻮ ،ﻧﻮ
ﺷﻮ .
دا ﻧﻮره ﻫﻢ ﻳﻘﻴﻨ ﺷﻮه ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧُﺪائ
 ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﻏﻀﺐ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﭻ ﺷُﻮ .
ﭘﺎک دﺷﻤﻨﺎن ۇو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د زوئ د ﻣﺮګ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ورﺳﺮه رﺿﺎ ﺷُﻮ ،او د دې ﻧﻪ زﻳﺎت ،د ﻫﻐﮥ د زوئ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ .

ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺨﺮ ﮐﯘو د ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه رﺿﺎ ﺷﻮى ﻳﻮ.

ﺣﻀﺮت آدم او ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
 ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻨﺎه د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،او

د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮګ راﻏﻠﻮ .او دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺮګ ﭘﻪ ﻮل
اﻧﺴﺎﻧ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه ،ﻪ ﭼ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ آدﻣﻮ ﻨﺎه وﮐه.
 د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻨﺎه دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠ وه ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ

 ﺧﻮ د آدم
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻨﺎه ﻫﻢ ﻨﺎه ﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﻴى .
ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻮﺳ ﭘﻮرې ﻣﺮګ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ وو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻫﻢ ﭼ د
آدم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻨﺎه ﻳ ﻧﮥ وه ﮐې ،آدم د راﺗﻠﻮﻧ ﻋﻴﺴ دﭘﺎره
 ﺧﻮ د آدم د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﻳﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ وو .
ﻓﻀﻞ ﮐ ﻟﻮئ ﻓﺮق دے .ﻪ ﭼ د دې ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨ د
آدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺮګ ﻧﺎزل ﮐو ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ
او ﺑﺨﻨﻪ د دې ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ده ﻪ ﭼ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨ ﻋﻴﺴ
 او ﺑﻴﺎ دا ﭼ د
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ورﮐه .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﻀﻞ او د آدم د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ﻏ
ﻓﺮق دے ﻪ ﭼ د آدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ دﻧﻴﺎ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﮐه ،ﮐﮥ ﮥ
ﻫﻢ ﭼ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﻨﺎه ﺎر ۇو ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻧ د
 ﮐﮥ ﭼﺮې د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﺨﻼ ﮐو .
ﻣﺮګ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺷﻮه ،ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐ ډﯦﺮ زﻳﺎت وى او د ﻫﻐﮥ د ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺨﻨﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪون
 ﻧﻮ
وى ،د ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دے .
ﺑﻴﺎ دا ﭼ د ﻳﻮ ﺳى د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﺷﻮل ﻧﻮ د ﻳﻮ ﺳى د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ راﺳﺘﺒﺎز
 ﻪ ﭼ د
ﮐﯧﺪے ﺷ او ژوﻧﺪون ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ﺷ .

ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ډﯦﺮ ﻨﺎه ﺎر ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻳﻮ
 ﺧﻮ
ﺳى ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺻﺎدﻗﺎن ﻫﻢ ﺷ .
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه
ﻨﺎﻫﺎر دى .ﺧﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ زﻳﺎﺗﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻓﻀﻞ
 ﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻨﺎه د ﻣﺮګ
د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷ .
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐه ،دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻓﻀﻞ ﻫﻢ د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ﭼ د
ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﻃﺮف ﺗﻪ
ﺑﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪل

۶

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ وواﻳﻮ؟ وﻟ ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ


ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ اﺧﺘﻪ ﻳﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻓﻀﻞ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت

 ﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .ﻣﻮﻧ ﺧﻮ ﻨﺎه ﺗﻪ ﻣۀ ﺷﻮى ﻳﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺷ؟ 
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻨﻪ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﮯ ﺷُﻮ؟ 
ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
 ﻧﻮ
واﺧﺴﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﮐ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷُﻮ؟ 
ﻪ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﮐ ﺦ ﺷُﻮ او ورﺳﺮه ﻣۀ
ﺷُﻮ ،ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺴﻴﺢ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ د ﻣو ﻧﻪ
راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮى ژوﻧﺪون ﮐ ورﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ
ﺷُﻮ .
ﻳﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻮې ژوﻧﺪون ﮐ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻳﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ زوړ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ د ﻣﺴﻴﺢ
ﻳﻮ .
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐے ﺷﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ د ﻨﺎه اﺛﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ
او ﻧﻮر د ﻨﺎه ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﻧﮥ ﻳﻮ او د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ

 ﻪ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣ ﺷ ﻧﻮ
ﻧﻮر د ﻨﺎه ﻏﻼﻣﺎن ﻧﮥ ﺷُﻮ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه
ﻫﻐﻪ د ﻨﺎه د اﺛﺮ ﻧﻪ آزاد ﺷ 
ﻣۀ ﺷُﻮ ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻫﻢ دا اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣو ﻧﻪ
ژوﻧﺪى ﺷُﻮ .
ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﺷﻮے دے ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣ ﻧﮥ ﺷ ،او د
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻣﺮګ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮر ﻫﻴ واک اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺸﺘﻪ .
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﻳﻮ ﻞ ﻣ ﺷﻮ ﺧﻮ
اوس ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے دے ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺟﻼل ورﮐﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻨﺎه ﺗﻪ ﻣۀ
دﭘﺎره ژوﻧﺪے دے .
و او ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﭘﻪ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﺳﺮه ﻳ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻨﺎه ﺗﻪ ﻣﮥ
ﭘﺎک ﺗﻪ ژوﻧﺪى و .
ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻮﻣﺖ وﮐى او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺑﻊ
 ﻧﻮر ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ وﺟﻮد اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻨﺎه ﺗﻪ د ﺑﺪﮐﺎرۍ
ﮐى .
د ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻃﻮر ﻣﮥ وړاﻧﺪې ﮐﻮئ ﺑﻠ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐئ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮک ﭼ د
ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﺷﻮى دى ،او ﺧﭙﻞ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻧﻮ
ﺗﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ د ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻃﻮر وړاﻧﺪې ﮐئ .
ﻨﺎه ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر د
ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ﻳ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﻀﻞ د ﻻﻧﺪې ﻳ.

د ﺻﺪاﻗﺖ ﻏﻼﻣﺎن
 ﻧﻮ اوس ﺳﻮال دا دے ،ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻻﻧﺪې ﻧﮥ

ﻳﻮ او د ﻓﻀﻞ د ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﻧﻮ وﻟ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ دې ﻨﺎه ﮐﯘو؟ ﻧﻪ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم
ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .
ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﺎن وﻗﻒ ﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ
د ﻫﻐﮥ ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻮئ؟ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﮐ د ﻳﻮ ﻏﻼﻣﺎن

ﻳ ،ﻳﺎ د ﻨﺎه ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ ﻣﺮګ دے ،ﻳﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻧﻮ د ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ ﺻﺪاﻗﺖ دے .
ﭘﺎک ﺷُﺮ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ د ﻨﺎه ﻏﻼﻣﺎن وئ
ﺧﻮ اوس د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺷﻮئ
 اوس ﺗﺎﺳﻮ د
ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮے دے .
 زۀ
ﻨﺎه ﻧﻪ آزاد ﮐے ﺷﻮئ او د ﺻﺪاﻗﺖ ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻮئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎو ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻪ ﺳﺎده اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐ
واﻳﻢ .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻠ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻧﺎﭘﺎﮐ او
ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﻏﻼﻣﺎن ﮐى ۇو ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳ

اوس د ﺻﺪاﻗﺖ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻏﻼﻣﺎن ﮐئ ،ﭼ ﻣﻘﺪس ﺷ .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻨﺎه ﻏﻼﻣﺎن وئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ د ﺻﺪاﻗﺖ د
 ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﺮدار ﭼ اوس ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﻧﻪ آزاد وئ .

ﺷﺮﻣﯧئ او اَﻧﺠﺎم ﻳ ﻣﺮګ دے ،ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻓﺎﺋﺪه ﮥ وه؟ 
ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﻨﺎه د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ آزاد ﻳ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮئ ،د دې ﻓﺎﺋﺪه دا ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ د
وﻗﻒ ﺷﻮئ ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دے .
ﻨﺎه ﺑﺪل ﻣﺮګ دے ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺨﻨﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دے.

د وادۀ ﻣﺜﺎل

۷

 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﮥ؟ زۀ


ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ واﻳﻢ ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ واﻗﻒ وى ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﺮ

 د
ﻫﻐ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺎﺑﻨﺪ دے ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وى .
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻳﻮه وادۀ ﺷﻮې ﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ د
ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺎﺑﻨﺪه ده ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ژوﻧﺪے وى،

ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د وادۀ د ﺷﺮﻋ ﭘﺎﺑﻨﺪو
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ
ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷ .
ژوﻧﺪاﻧﮥ د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎره ﻠﮯ
ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آزاده ده ،او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻧﻮ
 ﻧﻮ زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻫﻢ ﭘﻪ دې
ﻫﻐﻪ زﻧﺎﮐﺎره ﻧﮥ ده .
وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺛﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﻣۀ ﺷﻮئ .ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻮئ ﻮک ﭼ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻪ

ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره د ﻧﯧ ﮐﺮدار ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴﻮ .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ اﻧﺴﺎﻧ ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻮ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﻧ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺷﻬﻮت ﺗﻪ ﺗﺮﻏﻴﺒﻮﻟﻮ او دې ﻧﻔﺴﺎﻧ
ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳ ﻣﺮګ ده.
 ﺧﻮ اوس ﻣﻮﻧ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ آزاد ﻳﻮ او د ﻫﻐﮥ د اﺛﺮ

رﺳﻮخ دﭘﺎره ﻣۀ ﺷﻮى ﻳﻮ او ﻧﻮر د ﻫﻐ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﻳﻮ .ﻧﻮ اوس
زﻣﻮﻧ ﺧﺪﻣﺖ د زوړ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻪ ﺑﻠ
ﭘﻪ ﻧﻮې روﺣﺎﻧ ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوو.

ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻨﺎه
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮥ وواﻳﻮ؟ وﻟ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻨﺎه ده ﮥ؟ ﻳﻘﻴﻨﺎً

ﭼ ﻧﻪ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ وے ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻨﺎه ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮے
ﻧﮥ وے ،وﻟ ﭼ ﻣﺎ ﺑﻪ دا ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وے ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﭼ
ﻻﻟﭻ ﮥ ﺷﮯ وى ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺷﺮﻳﻌﺖ دا ﻧﮥ وے وﺋﻴﻠﮯ ﭼ،
 ﺧﻮ ﻫﻢ د دې ﺣﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
”ﺗﺎﺳﻮ ﻻﻟﭻ ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ “.
ﻨﺎه ﺗﻪ داﺳ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻳ ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﻪ ﻻﻟﭻ ﭘﯧﺪا ﮐو .ﻪ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻨﺎه ﻣه ده.

 ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳ وو ﭼ زۀ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻮﺟﻮد

ﮐ ژوﻧﺪے وم ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻢ راﻏﮯ ﻧﻮ ﻨﺎه ژوﻧﺪۍ
 او ﮐﻮم ﺣﻢ ﭼ زﻣﺎ د ژوﻧﺪ دﭘﺎره
ﺷﻮه او زۀ ﻣ ﺷﻮم .
 ﺧﻮ ﻫﻢ د دې ﺣﻢ
وﻋﺪه وو ،زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﺮګ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ .
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻨﺎه ﺗﻪ داﺳ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ او زۀ ﻳ دوﮐﻪ
 ﻧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺎک دے
ﮐم او د دې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ﻣ ﮐم .
 وﻟ
او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ ﭘﺎک دى او ﺻﺎدق او ﮥ دى .
ﮥ ﭼ ﮥ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﺮګ دے؟ ﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ.
دا ﺧﻮ ﻨﺎه وه ﭼ زۀ ﻳ د ﮥ ﻴﺰ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ووژﻟﻢ او ﻫﻢ ﭘﻪ
دې ﺷﺎن ﻨﺎه ﺧﭙﻞ اﺻﻠ ﺷﻞ ﺎره ﮐو ،او دﻏﻪ ﺷﺎن د
 ﻪ
ﺣﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻨﺎه د ﻧﻮر ﮐﻠﻪ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺪه ﺷﻮه .
ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ روﺣﺎﻧ دے ﺧﻮ زۀ ﻏﯧﺮ
 زۀ ﭘﻪ
روﺣﺎﻧ ﻳﻢ او ﭘﻪ ﻨﺎه ﻟﻪ د ﻏﻼم ﺧﺮڅ ﺷﻮے ﻳﻢ .
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧم .ﻪ ﭼ زۀ ﮥ ﮐﻮل ﻏﻮاړم ،ﻫﻐﻪ ﻧﮥ
 اوس
ﮐﻮم ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺮې ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .
ﮐﮥ زۀ ﻫﻐﻪ ﮐﻮم ﮥ ﭼ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ،ﻧﻮ زۀ ﻣﻨﻢ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮥ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د ﻫﻐ ﮐﻮوﻧﮯ زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ ﺑﻠ
دے .
 ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻣﻮﺟﻮده ده .
دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ زﻣﺎ د ﻨﺎه ﭘﻪ ﻓﻄﺮت ﮐ ﻫﻴ ﻧﯧ ﻧﺸﺘﻪ ،او
اﺮ ﭼ زۀ د ﻧﯧ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮم ﺧﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﻳ ﻧﮥ ﺷﻢ.
 ﻧﻮ ﭼ زۀ ﮥ ﻧﯧ ﮐﻮل ﻏﻮاړم ،ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﺧﻮ ﭼ زۀ

 اوس زۀ ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﻧﮥ
ﮥ ﺑﺪ ﮐﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړم ،ﻫﻐﻪ ﮐﻮم .
ﻏﻮاړم ﻫﻐﻪ ﮐﻮم ،ﻧﻮ د دې ﮐﻮوﻧﮯ زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ده
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﭘﻪ دې اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻮﻫﻪ
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻣﻮﺟﻮده ده .
ﺷﻮم ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ ﻧﯧ ﮐﻮل ﻏﻮاړم ﻧﻮ ﺑﺪى زﻣﺎ د ﻻﺳﻪ وﺷ.
 زۀ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ.

 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دے ﭼ زﻣﺎ د ﻋﻘﻞ ﺳﺮه


ﭘﻪ ﺟﻨ دے او د دې ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﻏﻼم ﺟﻮړوى
 ﻧﻮ زۀ ﻮﻣﺮه ﺑﺪﻧﺼﻴﺒﻪ
ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ده .
ﺳے ﻳﻢ .ﭼ دا ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک ﻣﺎ
 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ دے ﭼﺎ ﭼ زۀ د
ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﭻ ﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻋﻘﻞ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮم ﺧﻮ د ﻨﺎه ﭘﻪ
ﻓﻄﺮت ﮐ زۀ د ﻨﺎه د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﻼم ﻳﻢ.

روﺣﺎﻧ ژوﻧﺪون

۸

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اوس ﻫﻐﻮئ ﻣﺠﺮم ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ


 ﻪ ﭼ د
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى .
روح ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ژوﻧﺪون
راﮐﻮى ﻫﻐ ﻣﻮﻧ د ﻨﺎه او د ﻣﺮګ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ آزاد ﮐى
 او ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﮯ ﻪ ﭼ
ﻳﻮ .
زﻣﻮﻧ د ﻨﺎه ﻓﻄﺮت ﮐﻤﺰورے وو ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ
وﮐل ﭼ ﺧﭙﻞ زوئ ﻳ ﭘﻪ ﻨﺎه ﺎر اﻧﺴﺎﻧ وﺟﻮد ﮐ
راوﻟﯧﻟﻮ او د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ﻳ ﮐو .او دﻏﺴ ﻫﻐﮥ ﻨﺎه ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﻧﺴﺎﻧ ﻓﻄﺮت ﮐ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﮐه ،
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﭘﻮره ﺷ ﭼ ﺑﻴﺎ د روح ﭘﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوو ،ﻧﻪ ﭼ د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ .
ﻮک ﭼ د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ دى ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎه
ﺳﻮچ ﻟﺮى ﺧﻮ ﻮک ﭼ د روح ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ دى ﻫﻐﻮئ
 د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت د ﺳﻮچ ﻟﺮﻟﻮ اَﻧﺠﺎم
روﺣﺎﻧ ﺳﻮچ ﻟﺮى .
ﻣﺮګ دے ﺧﻮ ﭘﻪ روح ﭘﺴ د ﺗﻠﻮ اَﻧﺠﺎم ژوﻧﺪون او ﺳﻼﻣﺘ
 ﻪ ﭼ د ﻨﺎه ﻓﻄﺮت د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺨﺎﻟﻒ دے
ده .

او ﻧﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻌﺪار دے او ﻧﮥ ﮐﯧﺪے ﺷ.
 ﻮک ﭼ د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ

 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻨﺎه ﻓﻄﺮت
ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
ﭘﺴ ﻧﮥ ﻳ روان ﺑﻠ روح ﭘﺴ روان ﻳ ،ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک روح ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳ .او ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺴﻴﺢ
روح ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮥ دے .
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳ ﻧﻮ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﺟﻮد د ﻨﺎه ﭘﻪ
وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،ﺧﻮ روح ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ژوﻧﺪ درﮐﻮى ﻪ ﭼ روح
 ﮐﮥ ﭼﺮې د ﺧُﺪائ
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه رﺿﺎ ﮐئ .
ﭘﺎک روح ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ وى ﭼﺎ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ
ژوﻧﺪے ﮐے دے ،ﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے
ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺎﻧ وﺟﻮدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻮے ژوﻧﺪ
ورﮐى ،د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ اوس د ﻨﺎه د

اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴ ﺣﻖ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐى ﭼ
 ﻪ ﮐﮥ
ﻣﻮﻧ د ﻨﺎه ﭘﻪ ﻓﻄﺮت ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو .
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻨﺎه د ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د وﺟﻮد
 ﻪ
ﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻣۀ ﮐئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭼﻠﻴى،
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ روح
ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ دى .
ﻧﮥ دے ﺣﺎﺻﻞ ﮐے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ د ﻳﺮې ﻏﻼﻣﺎن ﮐى ،ﺑﻠ
ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ ﺟﻮړﯦﺪو ﻫﻐﻪ روح ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ﭼ د دې ﭘﻪ
 دا ﻫﻐﻪ روح دے ﭼ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ” اﺑﺎ“ ﻳﻌﻨ” ﭘﻼر“ واﻳﻮ .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ روح ﺳﺮه دا ﻮاﻫ ورﮐﻮى ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ
 او ﭼ ﺑﭽ ﻳﻮ ﻧﻮ وارﺛﺎن ﻫﻢ ﻳﻮ .ﻣﻮﻧ د
ﭘﺎک ﺑﭽ ﻳﻮ ،

ﺧُﺪائ ﭘﺎک وارﺛﺎن او د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﺷﺮﻳ ﻫﻢ ﻳﻮ،
ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ ﺷﺮﻳ ﻳﻮ ﻧﻮ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺮﻳ ﻳﻮ.

زﻣﻮﻧ راﺗﻠﻮﻧﮯ ﺟﻼل
 زﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دے ﭼ دا ﮐﻮم ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ

اوس زﻏﻤﻮ د ﻫﻐﻪ ﺟﻼل ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐ ﻫﻴ ﻧﮥ دى ﮐﻮم ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت د
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻼوﯦﺪوﻧﮯ دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﭽﻮ د ﺎره ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮق ﺳﺮه ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت د ﻓﻨﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮐے ﺷﻮل ،ﭘﻪ
ﻃﻤﻊ دے .
ﺧﭙﻠﻪ رﺿﺎ ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ رﺿﺎ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﭼ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ورځ د
ﺗﻪ دا اُﻣﻴﺪ ورﮐو 
ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ آزاد ﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﭽﻮ د ﺟﻼل ﭘﻪ آزادۍ
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻮل
ﮐ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ .
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺎﺷﻮم د زﻳﯦﺪو د درد ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺻﺮف ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻧﻪ ﺑﻠ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﭘﻪ زﺑﻴﺮﻮ
زﺑﻴﺮ ﮐﻮى .
ﮐ ﻳﻮ ﭼ راﺗﻪ د روح اوﻟﻪ ﻣﯧﻮه ﻣﻼو ﺷﻮې ده ،او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
دې اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوئ واﻟ
ﮐ ﻗﺒﻮل ﮐى او زﻣﻮﻧ ﻮل وﺟﻮد ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى.
 ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪ راﺗﻪ ﻣﻼو

ﺷﻮ ،ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻧﺘﻈﺎر د
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﻴﺰ اُﻣﻴﺪ ﮐﯘو
ﮥ دﭘﺎره ﮐﯘو؟ 
ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ وﻳﻨﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه د دې اﻧﺘﻈﺎر
 روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺷﺎن زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎو
وﮐو .
ﮐ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد ﮐﻮى .ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴو ﭼ دﻋﺎ
ﻨﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﺧﻮ روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ اﺳﻮﻳﻠﻮ ﮐ زﻣﻮﻧ

داﺳ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻟﻔﻈﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻟﮯ.
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮک ﭼ د زړوﻧﻮ ﭘﻪ رازوﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ دے،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﺳﻮچ ﮥ دے ﻪ
ﭼ روح اﻟﻘُﺪس د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻮى .
ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﯧې دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ
ﺷﺮﻳﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى ﻳﻌﻨ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ارادې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ د
راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻣﺨ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو،
ﭼ دوئ دې د ﻫﻐﮥ د زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ،ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ
 او ﻫﻢ
زوئ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ وروﻮ ﮐ اول زوئ وﺮ .
دا د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷﻮى ﻫﻢ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ
ﺧُﺪائ راﺑﻠﻠ دى ،ﻫﻐﻪ ﻳ ﺻﺎدﻗﺎن ﮐى ﻫﻢ دى ،او ﻮک
ﭼ ﻫﻐﮥ ﺻﺎدﻗﺎن ﮐى دى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﻫﻢ
ورﮐے دے.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د دې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ؟ ﮐﮥ

ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻃﺮف دے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻮک
 ﻫﻐﮥ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ زوئ ﻫﻢ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدو او
ﮐﯧﺪے ﺷ؟ 
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳ د ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دې ﺳﺮه ﺑﻪ
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻧﻮر ﻴﺰوﻧﻪ راﻧﮥ ﮐى ﮥ؟ 
ﻏﻮره ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻮک اﻟﺰام ﻟﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک ﻣﻮﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺻﺎدق ﮐى ﻳﻮ ،
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻫﻴﻮک ﻧﻪ ،ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ او زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮ

او ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک  ﻻس ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دے او ﺑﺷﻪ ﭼ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮک د ﻣﺴﻴﺢ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ
زﻣﻮﻧ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻮى .
ﻣﻮﻧ ﺟﺪا ﮐى؟ ﺳﺨﺘ ﻳﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ،ﻇﻠﻢ ،زﻳﺎﺗﮯ ،ﻟﻮږه،
 ﻟﻪ
ﺑﺮﺑﻨﺗﻮب ،ﺧﻄﺮه ﻳﺎ ﻣﺮګ داﺳ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ 
ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻮﻟﻪ
ورځ د ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻴو ،د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻣﻮﻧ د
 ﺧﻮ ﻧﻪ ،د دې ﻫﺮ
ﺣﻼﻟﻮﻧﻮ و ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﮯ ﮐﻴو “.
ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد ﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻮﻧ ده
 زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮره ﻳﻘﻴﻦ
ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
ﺳﺎﺗﻢ ﭼ ﻧﮥ ﻣﺮګ او ﻧﮥ ژوﻧﺪون ،ﻧﮥ ﻓﺮﺘ ،ﻧﮥ ﻧﻮر آﺳﻤﺎﻧ
 ﭘﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﻧﮥ اوﺳﻨ او ﻧﮥ راﺗﻠﻮﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ،ﻧﮥ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ،
آﺳﻤﺎن ﮐ او ﻧﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐ داﺳ
ﮥ ﻴﺰ ﺷﺘﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻮﻟﮯ
ﺷ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻼو
ﺷﻮې ده.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ

۹

 زۀ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،دروغ ﻧﮥ واﻳﻢ ،او زﻣﺎ



ﺧﭙﻞ ﺿﻤﻴﺮ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د دې ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻮى ،
زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﻏﻢ او ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ درد دے.
 ﻪ ﭼ زﻣﺎ دا ﺧﻮاﻫﺶ دے ﭼ زۀ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ

او د اﻧﺴﺎﻧ ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ زﻣﺎ رﺷﺘﻪدار دى د ﻫﻐﻮئ د
ﺧﺎﻃﺮه ﻟﻌﻨﺘ ﺷﻢ او د دوئ دﭘﺎره دې زۀ د ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻢ.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دى او ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ

ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى دى او ورﺗﻪ ﺟﻼل ،وﻋﺪې ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﻋﺒﺎدت او

 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب د
ﻟﻮﻇﻮﻧﻪ ورﮐے ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دى او ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ
ﻫﻢ ﭘﯧﺪا دے .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎه دے د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم
 ﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻣﺒﺎرک وى ،آﻣﻴﻦ .
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ
ﺷﻮ؟ ﻧﻪ ،ﺧﺒﺮه داﺳ ﻧﮥ ده ﻪ ﭼ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ
 او ﻧﮥ د
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د ﺧُﺪائ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﻧﮥ دى .
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻮل اوﻻد د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺘﻴﻨ ﺑﭽ دى ،ﺧﻮ ﺻﺤﻴﻔ

واﺋ ﭼ” ،ﻫﻢ د اﺳﺤﺎق ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺋﻢ وى “.
ﻣﻄﻠﺐ دا ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ ﮐ ﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺣﻘﻴﻘ ﺑﭽ ﻧﮥ دى ،ﺧﻮ ﺻﺮف د ﺧُﺪائ د وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻪ ﭼ وﻋﺪه
ﭘﯧﺪا ﺷﻮى د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﺑﻠﻠﮯ ﺷ .
داﺳ ﺷﻮې وه ﭼ” ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ

راﺷﻢ او ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د ﺳﺎره زوئ ﺷﻮے وى “.
او دا زوئ زﻣﻮﻧ ﻧﻴﮥ اﺳﺤﺎق دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د رِﺑﻘ ﺳﺮه
 ﻧﻮ رِﺑﻘ
وادۀ وﮐو ﻧﻮ د ﻫﻐ دوه ﻏﺒﺮﻮﻧ زاﻣﻦ وﺷُﻮ .
ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د زﻳﯦﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﻫﻴ ﮥ ﻳﺎ ﺑﺪ ﻧﮥ ۇو ﮐى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻢ د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺮ
ﺳﺮه ﺷ ﮐﻮم ﭼ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،ﻣﺸﺮ ﺑﻪ د
ﺑﻠﻨﻪ ،
 ﻨﻪ ﭼ دا ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ
ﮐﺸﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى “.
دى ﭼ” ،ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه او ﻋﻴﺴﻮ ﻣﺎ رد ﮐو“.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﻣﻮﻧ ﮥ وواﻳﻮ؟ وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ
ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ دے ﮥ؟ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او ﻮک ﭼ زۀ ﻏﻮره

 ﻧﻮ دا د
ﮐم زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ او ﺗﺮس ﺎﻳﻢ “.
اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ده ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ رﺣﻢ
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﮐ
ﺑﺎﻧﺪې ده .
ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﮥ د دې دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎه ﮐې
ﭼ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺮﻨﺪ ﮐم او ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮم ﭘﻪ
 ﻧﻮ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ده
ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺧﻮر ﺷ “.
ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ رﺣﻢ ﮐﻮى ،او د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺘﻮى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻀﺐ او رﺣﻢ
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ” ،ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻟ ﻣﻮﻧ

ﻣﻼﻣﺘﻮى ﻪ ﭼ ﻮک د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮﺿ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮﻟﮯ
 ﻧﻪ ،داﺳ ﻣﮥ واﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻮک ﻳ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷ؟“ 
ﺳﺮه ﺑﺤﺚ وﮐې؟ وﻟ ﻳﻮ ﻟﻮﮯ ﮐﻼل ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ
 وﻟ د ﮐﻼل دا ﺣﻖ
ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ دې رﻧ وﻟ ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ؟ 
ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻢ د دﻏ ډﻳﺮى د ﺧ ﻧﻪ دوه ﻟﻮ ﺟﻮړ ﮐى،

ﻳﻮ د ﺧﺎص اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره او ﺑﻞ د ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره؟ 
ﺧﻮ ﮐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺮﺿ وه ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ وﺎﺋ او
ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺮﻨﺪ ﮐى ﻧﻮ ﻪ ﻳ د ﻏﻀﺐ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻮ ﺳﺮه
 او
ډﯦﺮ ﺻﺒﺮ وﮐو ﭼ د ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻮى ۇو ،
ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ وﮐل ﻧﻮ د دې دﭘﺎره ﻳ وﮐل ﭼ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ
ﺟﻼل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺎره ﮐى ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ رﺣﻢ ﮐﻮى او

ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د اول ﻧﻪ د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻳ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐے وو .
ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺣﺴﺎب ﻳﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ او
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻫﻮﺳﻴﻊ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ
زﻣﺎ اُﻣﺖ ﻧﮥ وو ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ اُﻣﺖ وواﻳﻢ ،او ﻫﻐﻪ ﭼ

 او ﭼ
زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﮥ وه ،ﻫﻐ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ وواﻳﻢ .
ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ
ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻳ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ
 او ﻳﺸﻌﻴﺎه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﭘﻪ
ووﺋﻴﻠﮯ ﺷ “.
ﭼﻐﻮ واﺋ ﭼ” ،ﺳﺮه د دې ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د
ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه وى ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ
 ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ
ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻣ ،
 او ﻨﻪ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﺸﻮﺋ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﻨ او آﺧﺮى وى “.
ﮐې وه ﭼ” ،ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن
ژوﻧﺪى ﻧﮥ وے ﭘﺮﯦﮯ ،ﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷﻮے وو“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﮥ وواﻳﻮ؟ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ

دﭘﺎره ﻣﺤﻨﺖ وﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﺣﺎﺻﻞ ﮐو او ﻫﻐﻮئ دا
 ﺧﻮ ﺑﻨ
ﺻﺪاﻗﺖ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد د ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
وﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ
 داﺳ وﻟ وﺷﻮل؟ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﺷﺶ د
ﺷﻮل .
اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮥ وو ﺑﻠ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد وو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺎ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ دى
ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮړو .
ﭼ” ،ﻮرئ ،زۀ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ږدم ،ﭼ د
ﺗﻴﻨﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺟﻮړﻳى ،او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى .او
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل دﻋﺎ

۱۰

 وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﺎ د زړۀ ﺧﻮاﻫﺶ او د ﺧُﺪائ


 زﻣﺎ
ﭘﺎک ﻧﻪ دﻋﺎ دا ده ﭼ ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻣ .
ﭘﻪ دې ﺑﺎور دے ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮ ﻏﯧﺮﺗ
 ﻪ ﭼ
دى ﺧﻮ د دوئ ﻏﯧﺮت د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮥ دے .
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ﺎن ﻧﺎﺧﺒﺮه ﮐے دے ﭼ د ﺧُﺪائ
د ﻃﺮﻓﻪ دے ،او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺎﺋﻤﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮى.
 ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺧﺘﺘﺎم دے ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ

ﻮک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړى ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺻﺎدﻗﺎن ﺷ.

د ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره ﺧﻼﺻﻮن
 ﻣﻮﺳ د ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻠ دى ﮐﻮم ﭼ د

ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ دے ﭼ” ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ
 ﺧﻮ ﮐﻮم ﺻﺪاﻗﺖ ﭼ
ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋ “.
ﭘﻪ اﻳﻤﺎن را ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ داﺳ ﻣﮥ
واﻳﻪ ﭼ ﻮک ﭘﺎس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﺘﻠﮯ ﺷ؟ د دې دﭘﺎره ﭼ
 ﻳﺎ ﻮک ﻻﻧﺪې ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﻪ ﺗﻠﮯ
ﻣﺴﻴﺢ ﻻﻧﺪې راوﻟ .
 ﺧﻮ دا ﮥ واﺋ؟
ﺷ؟ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣو ﻧﻪ راﭘﺎﻮى “.
”ﮐﻼم ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې دے ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﻮﻧو او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻪ زړۀ ﮐ دے “.ﻧﻮ ﻫﻢ دا د اﻳﻤﺎن ﮐﻼم دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ
 ﻪ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ دا اﻗﺮار وى ﭼ ﻋﻴﺴ
ﺑﻴﺎﻧﻮو .
ﻣﺎﻟ دے او ﭘﻪ زړۀ ﮐ دې دا اﻳﻤﺎن وى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ راژوﻧﺪے ﮐے دے ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻴﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د زړۀ ﻧﻪ اﻳﻤﺎن راوړو ﻧﻮ ﺧُﺪائ
ﻣﻮﻣ .

ﭘﺎک ﻣﻮ ﺻﺎدﻗﻮى ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ دا اﻗﺮار ﮐﯘو ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻪ ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﺮ
ﻫﻐﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐﻮى .

ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ “.
ﻧﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدى او ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى ﮐ ﻫﻴ ﻓﺮق ﻧﺸﺘﻪ ﭼ
ﻫﻢ دﻏﻪ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻟ دے او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ
 ﻪ ﭼ” ،ﻫﺮ
دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ زارى ﮐﻮى ،ﻏﻨ دے .
ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺪد وﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻨﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ وﻏﻮاړى ﭘﻪ ﭼﺎ
ﺷ “.
ﭼ ﻳ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ وى؟ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ اﻳﻤﺎن
راوړى د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ اورﯦﺪﻟ ﻧﮥ وى؟ او ﻫﻐﻮئ
ﺑﻪ ﻳ ﻨﻪ واورى ﺗﺮﻮ ﭼ ﭼﺎ ورﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ وى ورﮐے؟
 او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻨﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ

وﻧﮥ ﻟﯧﻟﮯ ﺷ؟ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى،
”د ﻫﻐﻮئ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻠ دى ﻮک ﭼ زﻳﺮے
 ﺧﻮ ﻮﻟﻮ د زﻳﺮى ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﻧﮥ ﮐه ﻪ
راوړى “.
ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه واﺋ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺎ
 ﻧﻮ اﻳﻤﺎن د زﻳﺮى ﭘﻪ اورﯦﺪﻟﻮ ﭘﯧﺪا
ﻳﻘﻴﻦ ﮐے دے؟“ 

ﮐﻴى او زﻳﺮے د ﻣﺴﻴﺢ د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اورﯦﺪل ﮐﻴى .
ﺧﻮ زۀ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ﭼ وﻟ ﻫﻐﻮئ دا ﻧﮥ دے اورﯦﺪﻟﮯ؟
ﺑﺷﻪ ﭼ اورﯦﺪﻟﮯ ﻳ دے ،ﻪ ﭼ” ،د ﻫﻐﻮئ آواز ﭘﻪ
ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮے دے ،او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻼم د دﻧﻴﺎ
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس
آﺧﺮى ﺣﺪوﻧﻮ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟﮯ دے “.
ﮐﻮم ﭼ وﻟ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل؟ اول ﻣﻮﺳ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﺴﺪ ﮐم ﭼ
ﻗﻮم ﻧﮥ دے ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻗﻮم ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﻪ ﻧﻮره زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﮐم “.

ﭼ” ،زۀ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻢ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﻟﻮن ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،او ﻣﺎ
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺎره ﮐو ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﺗﭙﻮس ﻫﻢ ﻧﮥ
 ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ
دے ﮐے “.
ﭼ” ،ﻮﻟﻪ ورځ ﻣ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﻧﻴﻮﻟ ۇو ﭼ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ او ﺑﺎﻏﻴﺎن ۇو“.

ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺣﻢ

۱۱

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ﭼ وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ


اُﻣﺖ رد ﮐے دے ﮥ؟ ﺑﻠﻞ ﻧﻪ .زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ

ﻳﻢ ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﻳﻢ او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﺧﻴﻞ ﻏے ﻳﻢ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ اُﻣﺖ ﻧﮥ دے رد ﮐے ﭼ ﭘﺨﻮا ﻳ
ﻏﻮره ﮐے وو .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ د اﻟﻴﺎس ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﮥ واﺋ؟ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻨﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ”ﻣﺎﻟﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻧﺒﻴﺎن ﻣۀ
ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ وﮐو ،
ﮐى دى ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧوﻟ دى ،او زۀ ﻳﻮا ﭘﺎﺗ
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ
ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺘﻤﻮى “.
ﺗﻪ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐو؟ ”ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره اووۀ زره ﺳى
 ﻫﻢ دﻏﻪ
ﺳﺎﺗﻠ دى ﭼﺎ ﭼ ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﮥ ده ﮐې “.
ﺷﺎن ﭘﻪ دې ﻣﻮﺟﻮده وﺧﺖ ﮐ ﻫﻢ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﭘﺎﺗ ده ﭼ د
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﻏﻮره ﮐې ﺷﻮې ده .
دا ﭘﻪ ﻓﻀﻞ وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻧﻮر د ﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮥ دے ،او ﮐﮥ
 ﻧﻮ ﭼ ﺧﺒﺮه
ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻓﻀﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ﺷﻮ .
داﺳ ده ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮن ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ
ﺷﻮل .او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﻮ ﻏﻮره ﺷﻮى ﮐﺴﺎن ﮐﺎﻣﻴﺎب
 ﻟﻪ
ﺷﻮل .ﺧﻮ د ﻧﻮرو زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐے ﺷﻮى ۇو ،

ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺳﺴﺖ روح ورﮐو .ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې داﺳ
ﺳﺘﺮ ﭼ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ او ﻏﻮږوﻧﻪ ﭼ اورﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،
 او داؤد ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ورﮐل “.
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺟﺎل او دام ﺷ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﺗﻴﻨﺪک ﮐﺎﮯ
 ﺳﺘﺮ ﻳ ړﻧﺪې ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ وﻳﻨ،
او ﺳﺰا ﺷ .
 ﻧﻮ زۀ
او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻼﺎﻧ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻴ ﺷ “.
ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ،ﭼ وﻟ ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺗﻞ
دﭘﺎره ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ﮥ؟ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻞ ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
وﺟﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ،او ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﺑﻨ
 اوس ﮐﮥ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﺴﺪ ﺷﻮل .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ د دﻧﻴﺎ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﺮﯧﺪﻟﻮ ،او ﮐﮥ د دوئ
ﺷﺴﺖ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﺮﯧﺪو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د دې
ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻮر ﻮﻣﺮه زﻳﺎت ﺷ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ
ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ.

د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺧﻼﺻﻮن
 زۀ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ زۀ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ


دﭘﺎره ﻫﻢ رﺳﻮل ﻳﻢ او زۀ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ زور ورﮐﻮم ،
ﭼ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﮐ ﺳﻴﺎﻟ ﭘﯧﺪا ﮐﻮل
 ﻪ ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ
ﻏﻮاړم او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ ﺑﭻ ﮐم .
رد ﮐﯧﺪل د دﻧﻴﺎ ﭘﺨﻼ ﮐﯧﺪل ﺷﻮل ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻗﺒﻠﯧﺪل ﺑﻪ ﻣو
 ﮐﮥ ﭼﺮې دا د اوړو اوﻟﻨ
ﺗﻪ د ژوﻧﺪون ﻧﻪ ﮥ ﮐﻢ ﻧﮥ وى .
ﭘﻴه ﭘﺎﮐﻪ وه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر ﻮل اوړۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎک وى او ﮐﮥ د وﻧ
 ﮐﮥ د
ﺟﺮړې ﭘﺎﮐ وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﮐ وى .
زﻳﺘﻮن ﻴﻨ ﺎﻧ ﭘﺮﯦے ﺷ ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﮐ

د ﻨﻠ زﻳﺘﻮن ﻳﻮه ﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻫﻢ د دﻏﻪ ﻨﻠ ﺎﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻠ
وﻧ د ﺟﺮړو ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮى ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د
 ﻧﻮ ﺎن د
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د روﺣﺎﻧ ﺟﺮړو ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮئ .
ﻫﻐﻪ ﺎﻧﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻣﮥ ﻪ .ﮐﮥ ﺗﮥ ﺎن اوﭼﺖ  ﻧﻮ ﻳﺎد
ﺳﺎﺗﻪ ﭼ دا ﺗﮥ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﺟﺮړو ﻟﻪ وده ورﮐﻮې ﺑﻠ دا ﺟﺮړه
 ﺗﮥ ﺑﻪ واﺋ ﭼ” ،ﺎﻧ د دې دﭘﺎره
ده ﭼ ﺗﮥ ﭘﺮې ﭘﺎﻳ .
 دا
ﭘﺮﯦے ﺷﻮې ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐے ﺷﻢ “.
رﺘﻴﺎ ده ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠ ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﺮﯦے ﺷﻮې ﺧﻮ
ﺗﺎ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے .ﻧﻮ ﮐﺒﺮ ﻣﮥ ﮐﻮه
 ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺻﻠ ﺎﻧ
ﺑﻠ ﻳﺮﯦه .
 د ﺧُﺪائ
ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى .
ﭘﺎک د رﺣﻢ او ﻏﻀﺐ ﺧﻴﺎل ﮐﻮه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ
ﻏﻀﺐ ﻧﺎزﻟﻮى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ رﺣﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ﻫﻐﻪ
ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﺎﺋ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﻧﻮ
 او ﮐﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮک ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺮﯦے ﺷ .
ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﮐ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐے ﺷ،
ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻗﺪرت ﻟﺮى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐى.
 ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﻨﻠ زﻳﺘﻮن د وﻧ ﻧﻪ

راﭘﺮﯦے ﺷﻮے ﻳ او د ﺧﭙﻞ ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﺧﻼف د اﺻﻠ
زﻳﺘﻮن ﺳﺮه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻮے ﻳ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﻧ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ
آﺳﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷ ﮐﻮﻣ ﭼ د اﺻﻠ زﻳﺘﻮن ﺧﭙﻠ ﺎﻧ دى.

د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺣﻢ
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،دا ﻪ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﺣﻘﻴﻘﺖ

دے او زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ،د دې دﭘﺎره ﭼ

ﺗﺎﺳﻮ ﺎن ﺑﺎﻳﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ وﻧﮥ  ،او ﻫﻐﻪ دا دے ﭼ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺳﺨﺘﻪ وى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
 او ﺑﻴﺎ ﻮل ﺑﻨ
ﭘﻮره ﭘﻮره ﭘﻪ دې ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻣ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ
 او دا
ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻌﻘﻮب د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﺑدﻳﻨ ﻟﺮې ﮐى .
زﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ دے ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻟﺮې
 ډﯦﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اوس ﻫﻢ د زﻳﺮى دﺷﻤﻨﺎن دى .او
ﮐم “.
دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻓﺎﺋﺪه ده .ﺧﻮ دوئ اوس ﻫﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﻮﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ وﺟﻪ ﺮان دى.
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺑﻠﻨﻪ ﻧﮥ

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ دى .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ وئ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﻐﮥ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐه ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ
 ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻮئ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ دى او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
وﮐو .
رﺣﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﺷﻮ ﻧﻮ ﭼ دوئ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ
 ﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮل ﺑﻨ
ﭘﺎک ﭘﻪ رﺣﻢ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ .
آدم ﭘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ راﯧﺮ ﮐل ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې
رﺣﻢ وﮐى.

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺛﻨﺎ وﺋﻴﻞ
 واه ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دوﻟﺖ ،ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫﻪ ﻮﻣﺮه ﺑﭘﺎﻳﺎﻧﻪ

ده ،او د ﻫﻐﮥ اﻧﺼﺎف ﻮﻣﺮه د ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دے او د ﻫﻐﮥ
 ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اراده ﻮک
ﻻرې ﻮﻣﺮه ﻋﺠﻴﺒﻪ دى .
 ﻳﺎ
ﭘﻮﻫﯧﺪے ﺷ؟ ﻳﺎ ﻮک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﭼﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭼﺮې ﮥ ورﮐى دى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻫﻢ ﮥ

 ﻪ ﭼ دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻻﺳﻪ ﻣﻼوﻳى
واﺧﻠ؟“ 
او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد دى او د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻳ دﭘﺎره دى .د
ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎ دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى .آﻣﻴﻦ.

ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻧﻮے ژوﻧﺪون

۱۲

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ د


ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺧﭙﻞ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د داﺳ ژوﻧﺪۍ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره وړاﻧﺪې
ﮐئ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ او ﻗﺒﻮﻟﻪ وى ،او ﻫﻢ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺻﻠ
 ﺧﭙﻞ ﺎن د دې ﻣﻮﺟﻮده دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ
ﻋﺒﺎدت دے .
ﺟﻮړوئ ،ﺑﻠ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ ورﮐئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
زاړۀ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﺪل ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ﮥ ده او دا ﺑﻪ وﭘﯧﮋﻧ ﭼ ﮥ ﮥ او
 د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮم ﭼ
ﻗﺒﻠﯧﺪوﻧ او ﮐﺎﻣﻞ دى .
ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐے ﺷﻮے دے ،زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ دا واﻳﻢ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺧﭙﻞ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻣﮥ  .ﻨﻪ
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮه اﻧﺪازه اﻳﻤﺎن ورﮐے دے ،ﻫﻐﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
دې ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ و .
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ډﯦﺮ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ دى او د ﻮﻟﻮ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﻳﻮ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﭼ ډﯦﺮ ﻳﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
ﺷﺎن ﻧﮥ دے ،
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د
ﮐ ﻳﻮ ﺑﺪن ﻳﻮ ،او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗﻟ ﻳﻮ .
ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﻣﻼو ﺷﻮى دى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻼو ﺷﻮے وى ﻧﻮ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﮐے ﺷﻮے وى
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮئ .
ﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ،ﮐﮥ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻌﻤﺖ درﮐے ﺷﻮے وى ﻧﻮ

 او ﮐﮥ د ډاډﻴﺮﻧ ﻧﻌﻤﺖ ﻳ درﮐے وى
ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮئ ،
ﻧﻮ ډاډﻴﺮﻧﻪ ورﮐﻮئ ،ﮐﮥ د ﺳﺨﺎوت ﻧﻌﻤﺖ ﻳ درﮐے وى ﻧﻮ
ﺳﺨﺎوت ﮐﻮئ او ﮐﮥ د ﻣﺸﺮۍ ﻧﻌﻤﺖ ﻳ درﮐے وى ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﺤﻨﺖ ﻳ ﮐﻮئ ،ﮐﮥ د رﺣﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﻳ درﮐے وى ﻧﻮ ﮥ ﭘﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ رﺣﻢ ﮐﻮئ.

د رﺘﻴﻨ ﻣﺴﻴﺤ ﻧ
 ﻣﻴﻨﻪ دې ﺑرﻳﺎ وى .د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ او د ﻧﯧ ﺳﺮه

 ﻟﻪ د وروﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او ﭘﻪ
ﺎن وﻧﻐﺎړئ .
 ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ
ﻋﺰت ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻣﺨ ﮐﯧئ .
ﺳﺴﺘ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،او د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ روﺣﺎﻧ
 ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ،ﭘﻪ
ﺟﻮشوﺟﺬﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺳﺎﺗ .
 د
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺻﺎﺑﺮ او ﭘﻪ دﻋﺎ ﮐ ﻣﺸﻐﻮل اوﺳ .
ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺪد ﮐﻮئ او د ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻮ د
 ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زوروى د ﻫﻐﻮئ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .

ﺧﻴﺮ ﻏﻮاړئ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻳ ﻏﻮاړئ او ﻴﺮى ورﺗﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﻮک ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ورﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ ،ﻮک ﭼ
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ اوﺳ،
ژاړى ورﺳﺮه ژړا ﮐﻮئ .
ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﺑﻠ د ﺑوﺳﻮ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮئ او
 د ﺑﺪۍ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ د ﭼﺎ
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻮﻴﺎر ﻣﮥ  .
ﺳﺮه ﺑﺪى ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮئ ﭼ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
 ﺗﺮﻮ ﭼ درﻧﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ
ﮐ د ﻋﺰت وى .
 اے زﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ،
ﻃﺮف ﻧﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺻﻠﺢ ﺳﺎﺗ .
ﺧﭙﻞ ﺑﺪل ﻣﮥ اﺧﻠ ﺑﻠ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻮ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐئ،
ﻪ ﭼ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ
 د دې ﭘﻪ
ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ زﻣﺎ ﮐﺎر دے ،ﺑﺪل ﺑﻪ زۀ اﺧﻠﻢ “.

ﺎئ” ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن اوږى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ رو ورﮐه
او ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اوﺑﮥ ورﮐه ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ
 ﺑﺪۍ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ اور ﺑﻞ ﺷ “.
ﺎن ﻣﮥ ﺘﻪ ﮐﻮئ ﺑﻠ د ﻧﯧ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮې ﺑﺪۍ ﻏﺎﻟﺐ
ﺷ.

د ﺳﺮﮐﺎرى ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ

۱۳

 ﻫﺮ ﻮک دې د ﺳﺮﮐﺎرى ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪار وى،


ﻪ ﭼ ﻮل اﺧﺘﻴﺎر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ دے او ﮐﻮم
ﺳﺮﮐﺎرى ﻣﺸﺮان ﭼ ﻣﻮﺟﻮد دى ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻧﻮ ﻪ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﻣﻘﺮر ﮐى دى .
ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻧﺘﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى
 ﻪ
او ﻮک ﭼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺰا وﻣﻮﻣ .
ﭼ ﺗﺎﺑﻌﺪارو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻳﺮه ﻧﮥ وى ﺧﻮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻐﯧﺮ د
ﻳﺮې اوﺳﯧﺪل ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﯧې دﭘﺎره د
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻮى ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺎدِﻣﺎن دى .ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮئ ﻧﻮ
وﻳﺮﯦئ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺰا د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده او
ﺳﺰا ﺑﻪ ﺿﺮور درﮐى .ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺎدِﻣﺎن دى او د
 ﻧﻮ ﻪ دا ﺿﺮورى ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠ .
ﺗﺎﺑﻌﺪار اوﺳ ،ﻧﮥ ﺻﺮف د ﺳﺰا ﻧﻪ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﺑﻠ د دې
 ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
دﭘﺎره ﭼ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺳﻮن ﮐ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻴﺲ ورﮐﻮئ ﻪ ﭼ دا اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ
 د
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺼﺮوﻓﻴﺎﺗﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺎدِﻣﺎن دى .

ﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﭘﻮره ﮐﻮئ ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻴﺲ ورﮐﻮل وى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻴﺲ ورﮐﻮئ ،ﻮک ﭼ د ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻘﺪار دى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮئ ،د ﭼﺎ ﭼ اﺣﺘﺮام ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،د ﻫﻐﻮئ
اﺣﺘﺮام ﮐﻮئ ،د ﭼﺎ ﭼ ﻋﺰت ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،د ﻫﻐﻮئ ﻋﺰت
ﮐﻮئ.

د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮل
 ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﻗﺮض ﭘﻪ ﺎن ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ .ﺧﻮ ﺻﺮف ﻳﻮ ﮐﺎر

ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺿﺮورى دے ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻮره ﻋﻤﻞ وﮐو.
 ﻪ ﭼ دا ﺣﻤﻮﻧﻪ دى ﭼ” ،زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺧُﻮن ﻣﮥ

ﮐﻮئ ،ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺣﺮص ﻣﮥ ﮐﻮئ “،او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮر
ﭼ ﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ دى ،د ﻫﻐ ﻮﻟﻮ ﺧُﻼﺻﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ده
ﭼ” ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ“.
 ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ ﻣﻴﻨﻪ وى ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه ﺑﺪ ﻧﮥ

ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮل د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻮره ﮐﻮل دى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ راﺗﻠﻞ
 د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ دا ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻞ ﺿﺮورى ده ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ

ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ وﺧﺖ ﮐﻢ دے ،د ﺧﻮﺑﻪ راﺑﯧﺪار ﺷ .ﻪ ﭼ
زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮن راﻧﺰدې ﺷﻮے دے د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﻣﻮ
 ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ده ،ورځ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ده،
اﻳﻤﺎن راوړے دے .
ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺗﻴﺎرې د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻻس واﺧﻠﻮ او د رﺎ
 را ﭼ د ور ﭘﻪ رﺎ
ﭘﻪ وﺳﻠﻪ ﺎن ﺳﻤﺒﺎل ﮐو .
ﮐ ﭘﻪ ﻋﺰت ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو ،ﻧﮥ ﭼ ﭘﻪ ا او ﻧﺸﻪ ﺑﺎزۍ،
ﻧﮥ ﭘﻪ زﻧﺎﮐﺎرۍ ،ﻧﮥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘ ،او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ،ﻧﮥ ﭘﻪ

 ﺑﻠ د دې ﭘﻪ ﺎئ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ
ﺟﻨﻮﻧﻮ او ﺣﺴﺪ .
ﻣﺴﻴﺢ ﺟﺎﻣ ﭘﻪ ﺗﻦ ﮐئ او د ﻧﻔﺲ د ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ دﭘﺎره ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ
ﻣﮥ ﺟﻮړوئ.

ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ اﻟﺰام ﻣﮥ ﻟﻮه

۱۴

 ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﮐﻤﺰورى ﺧﻠﻖ ﺎن ﺳﺮه ﺷﺮﻳ



ﮐئ او ﭘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻴﻠﻮ ﮐ ورﺳﺮه ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻴﻨﻮ ﺧﻮ دا ﻋﻘﻴﺪه ده ﭼ د ﻫﺮ ﻴﺰ ﺧﻮړل

روا دى ﺧﻮ ﮐﻤﺰورى اﻳﻤﺎن ﻟﺮوﻧ ﺗﺸﻪ ﺳﺒﺰى ﺧﻮرى .
ﻮک ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﺧﻮرى ﻫﻐﻪ دې ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﭙ وﻧﮥ ﻮرى
ﻮک ﭼ دا ﻧﮥ ﺧﻮرى ،او ﻮک ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ
ﺧﻮراک ﮐﻮوﻧ اﻟﺰام ﻧﮥ ﻟﻮى ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﻳ ﭼ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ
ﻗﺒﻮل ﮐى دى .
اﻟﺰام ﻟﻮئ؟ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﮥ ﺧﻠﻖ ﻳﻮه ورځ د
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ .
ﺑﻠ ور ﻧﻪ ﺧﺎص  او ﮥ ﺧﻠﻖ ﻮﻟ ور ﻳﻮ ﺷﺎن
 ،ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﭘﻪ
 ﻮک ﭼ ﻳﻮه ورځ ﺧﺎص ،
ﻫﻐ ﭘﻮره ﺗﺴﻠ ﺳﺎﺗ .
ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺣﺘﺮام دﭘﺎره  او دﻏﻪ ﺷﺎن
ﻮک ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﺧﻮرى ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺣﺘﺮام
دﭘﺎره ﺧﻮرى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﻮى.
ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﮥ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د

اﺣﺘﺮام دﭘﺎره ﻧﮥ ﺧﻮرى او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﭘﺮې ﮐﻮى .
ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ او ﻣﺮګ ﺻﺮف د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻧﮥ

 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ او ﻣﺮګ د ﻣﺎﻟ د ﻟﻮﻳ
دے .
دﭘﺎره دے ﻧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻣۀ ﮐﻴو او ﮐﮥ ژوﻧﺪى ﮐﻴو ﻧﻮ د
 ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻫﻢ دې دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ
ﻣﺎﻟ ﻳﻮ .
ژوﻧﺪے ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣو او ژوﻧﺪو دواړو ﻣﺎﻟ ﺷ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﭘﻪ ﺑﻞ اﻳﻤﺎﻧﺪار ورور ﻳﺎ ﺧﻮر اﻟﺰام ﻟﻮئ؟

ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﺑﻞ اﻳﻤﺎﻧﺪار ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرئ؟ ﻪ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 ﻪ ﭼ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ
ودرﯦو .
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه
ﻮډه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ ،او ﻫﺮه ژﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺮار وﮐى ﭼ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ
ﺑﺷﻪ زۀ ژوﻧﺪے ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮو.

ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﻴﻨﺪک ﻣﮥ ورﮐﻮئ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﻮر ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ اﻟﺰام وﻧﮥ ﻟﯘو.

ﺑﻠ دا ﮐﻠﻪ اراده وﮐو ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻻر ﮐ د
 زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻳﻢ او
ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ  ﻳﺎ ﺧﻨ ﻧﮥ ﮐﯧدو .
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﮐ زﻣﺎ دا اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺮام ﻧﮥ دے ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﻳ ﺣﺮام  ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﺳﺘﺎ د ﺧﻮراک ﭘﻪ
ﺣﺮام دے .
وﺟﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻴى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻧﮥ ﺗﯧﺮوې .ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﻫﻼﮐﻮه د ﭼﺎ دﭘﺎره ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﻣ ﺷﻮ.
 ﻧﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ

 ﻪ ﭼ د
ﮐ ﺟﺎﺋﺰ وى ،او دوئ ورﺗﻪ ﺑﺪ وواﺋ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺧﻮراک ﺎک ﻧﮥ ده ﺑﻠ ﭘﻪ
ﺻﺪاﻗﺖ ،او ﭘﻪ ﺻﻠﺢ ده او ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﮐ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ

 ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﺷﺎن د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى،
ده .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺮان او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻗﺒﻮل ﺷﻮے دے.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې ﻣﻮﻧ ﭘﻮره ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯘو ﭼ ﺻﻠﺢ او ﺳﻼﻣﺘ

 د
راوﻟﻮ او د ﻳﻮ ﺑﻞ د روﺣﺎﻧ ﺗﻌﻤﻴﺮ او ﺗﺮﻗ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮ .
ﺧﻮراک دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﺎر ﻣﮥ وراﻧﻮئ .ﻫﺮ ﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﮐ ﭘﺎک دے ،ﺧﻮ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻏﻠﻄ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
 دا ﺑﻪ
ﮥ ﺧﻮرئ ﭼ د ﻧﻮرو د ﺗﻴﻨﺪک ﺳﺒﺐ ﺟﻮړﻳى .
ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ ﻏﻮﻪ وﻧﮥ ﺧﻮرې ﻳﺎ ﺷﺮاب وﻧﮥ  او ﻳﺎ ﻧﻮر
داﺳ ﮥ ﮐﺎر وﻧﮥ ﮐې ﭼ ﺳﺘﺎ د وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو د ﺗﻴﻨﺪک
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻘﻴﺪه وى ،ﻫﻐﻪ د
ﺳﺒﺐ ﮐﻴى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ وﺳﺎﺗ .ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ
ﮐﻮم ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ روا  او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺮه
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﺷ ﮐﻮى
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﮥ  .
او ﻫﻐﻮئ دا وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه دا ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻪ ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﭼ
ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ده.

ﺎن ﻧﻪ ﺑﻠ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮئ

۱۵

 ﻏﺮض دا ﭼ ﻣﻮﻧ ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻣﻀﺒﻮط


ﻳﻮ ،ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ د ﮐﻤﺰورو ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐو ،ﻧﻪ
 ﻣﻮﻧ ﮐ دې
ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﻐﻮل ﻳﻮ .
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗ د دې ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﭼ د
 ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﺷ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐے ﻧﮥ وو ﺑﻠ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻮک

ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﺰﺗ ﭘﻪ ﻣﺎ راﻏﻠﻪ “.

ﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د ﻫﺪاﻳﺖ دﭘﺎره ﻟﻴﻞ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﭼ
د ﺻﺒﺮ او د ﮐﺘﺎبِ ﻣﻘﺪس د ﺗﺴﻠ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ اُﻣﻴﺪ
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ﺻﺒﺮ او د ﺗﺴﻠ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ
وﻟﺮو .
دے ،ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا ﺗﻮﻓﻴﻖ درﮐى ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺳﺮه ﻳﻮ زړۀ ﺷ او ﻳﻮ ﺎئ ژوﻧﺪ
 ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ او ﻳﻮ آواز ﺳﺮه د ﺧُﺪائ
وﮐئ ،
ﭘﺎک ،زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﭘﻼر ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ.

د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ او د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره زﻳﺮے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺟﻼل دﭘﺎره

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮﮐﻠﮯ وﮐو ،ﻫﻢ دﻏﺴ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﺮﮐﻠﮯ
 ﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐﻮئ .
د رﺘﻴﻨﻮاﻟ د ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﺎدِم ﺷﻮ ،د دې دﭘﺎره
ﭼ ﻫﻐﻪ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐى ﮐﻮﻣ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ
 او د دې دﭘﺎره ﭼ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻫﻢ د رﺣﻢ
ﺳﺮه ﺷﻮى دى 
ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ وواﺋ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻠ دى
ﭼ” ،ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ اﻗﺮار
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﮐﻮﻣﻪ او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺳﺮودوﻧﻪ ﺑﻪ واﻳﻢ “.
ﭼ” ،اے ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ .د ﻫﻐﮥ د اُﻣﺖ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 او ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﻮﻟﻮ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ
وﮐئ “.
ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎ وواﻳ ،او ﻮل اُﻣﺘﻮﻧﻪ دې د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن
 او ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه واﺋ ﭼ” ،د ﻳﺴ د ﺟﺮړې ﻧﻪ
ﮐى “.
راﻮﮐﯧﺪﻟ ﺎﻧﻪ ﺑﻪ را ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﭘﻪ
ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ راوﭼﺖ ﺷ ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﺑﻪ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د اُﻣﻴﺪ
ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ “.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ دے ،ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻫﺮې
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺳﻼﻣﺘ ﻧﻪ ډک ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ
ﻗﺪرت ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ اُﻣﻴﺪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ زﻳﺎﺗﻴى.

ﭘﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل د ﻟﻴﻠﻮ وﺟﻪ
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ

ﺣﻘﻠﻪ دا ﭘﻮخ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻧﯧ ﻧﻪ ډک او ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎ
ﻋﻠﻢ ﭘﻮره ﻳ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻳ .
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻌﻀ ﻧﻘﻄﻮ ﮐ زﻳﺎت ﭘﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه د دې
ﻳﺎدﻴﺮﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر دا ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻟﻴﻞ د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ
 ﭼ زۀ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐے دے 
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺎدِم ﺷﻢ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم ﻟﻪ د اﻣﺎم ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﮐم ،او ﭼ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﺬراﻧ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
 ﻧﻮ
ﻗﺒﻮﻟ ﺷ او د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﺷ .
ﻪ زۀ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻪ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮأت
ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم .
ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮره
ﮐى دى ،د دې دﭘﺎره ﭼ زۀ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮل او
 د ﻧﻮ او ﻣﻌﺠﺰو ﭘﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺑﻊ ﮐم .
ﻗﺪرت او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷُﻮ .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﺮ اﻟﺮﻳﻮم ﭘﻮرې د
 او ﻫﻢ دﻏﻪ زﻣﺎ آرزو
ﻣﺴﻴﺢ زﻳﺮے ﭘﻮره ﭘﻮره ﺧﻮر ﮐو .
ده ﭼ ﻫﻠﺘﻪ دا زﻳﺮے ورﺳﻮم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻮم ﻧﮥ دے
اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮے ،ﻧﻮ ﭼ زۀ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد آﺑﺎدى وﻧﮥ ﮐم.
 ﺑﻠ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ

ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ووﻳﻨ ،او ﭼﺎ ﭼ

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﮥ دى اورﯦﺪﻟ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ“.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل روم ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ اراده
 ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺑﺎر ﺑﺎر راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻳﺴﺎر

 ﺧﻮ اوس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ ﻧﻮر ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ
وم .
 ﮐﻠﻪ
او زۀ د ډﯦﺮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ راﺳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د راﺗﻠﻮ ﻟﻴﻮاﻟﻪ وم .
ﭼ زۀ اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ ﺗﻪ ﻢ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ درﻢ ﻪ ﭼ
زﻣﺎ دا اُﻣﻴﺪ دے ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﺳﻔﺮ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻮم ،او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮥ ﻣﻮده ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻣ زړۀ

ﻣﻮړ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻃﺮف ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﮐئ .

ﺧﻮ اوس زۀ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ د اﻣﺪاد دﭘﺎره ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻢ .
ﻪ ﭼ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ او د اﺧﻴﻪ ﺧﻠﻘﻮ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د
 ﻫﻐﻮئ دا
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻏﺮﻳﺒﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ دﭘﺎره ﭼﻨﺪه ﮐې ده .
ﭼﻨﺪه ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﮐې ده ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن د
دوئ ﻗﺮﺿﺪار ﻠﻮ .ﻪ ﭼ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺮى روﺣﺎﻧ
ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻼو ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا
 ﻧﻮ
ﺿﺮورى وﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐى .
ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ دا ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮره ﮐم او ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐم ﮥ ﭼ راﻏﻮﻧې ﺷﻮې دى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻر
 او ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﻢ
اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ ﺗﻪ ﻢ .
 او اے وروﻮ
ﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻮره ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ دروړم .
او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ
ﻣﺎﻟ دے او د روح د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زور راوړم ﭼ
زﻣﺎ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﭘﻪ دﻋﺎ ﻏﻮﺘﻮ ﮐ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ
 ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮدﻳﻪ د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷﻢ او ﭼ
ﺎئ ﺷ ،
زﻣﺎ ﻫﻐﻪ اﻣﺪاد ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ دﭘﺎره دے ﻗﺒﻮل

 ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﺳﺮه
ﮐى .
او ﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ دﻣﻪ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻪ دے ،ﻫﻐﻪ دې
وﮐم .
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وى .آﻣﻴﻦ.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺷﺨﺼ ﺳﻼم

۱۶

 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻓﻴﺒﮯ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻮر او د ﮐﻨﺨﺮﻳﻪ


 ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ د
د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪﻣﺘﺎره ده ،ﺳﻔﺎرش ﮐﻮم ،
ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻳﻮواﻟ ﮐ داﺳ ﻫﺮﮐﻠﮯ وﮐئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﻋﺰت
ﭼ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر وى .ﮥ ﭼ د ﻫﻐ ﺿﺮورت وى
ورﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻧﻮرو ډﯦﺮو
 ﭘﺮﺳﻠﻪ او اﮐﻮﻟﻪ ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم
ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﻣﺪد ﮐے دے .
واﻳ ،ﻫﻐﻮئ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﺎ ﻣﻠﺮى ۇو.
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ ﻫﻢ واﭼﻮل

او ﻧﮥ ﺻﺮف زۀ ﺑﻠ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﻣ ﻫﻢ ﺳﻼم واﻳ
ﺷُﺮ ﺰارى ﮐﻮى .
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ راﻮﻟﻴى .ﺮان اﭘﻴﻨﺘﻮس ﺗﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ

ﺳﻼم واﻳ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻴﻪ ﮐ د ﻣﺴﻴﺢ اول اﻳﻤﺎﻧﺪار دے .
ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم ﮐﻮئ ،ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮ ﻣﺤﻨﺖ
 اﻧﺪروﻧﻴﻮس او ﻳﻮﻧﻴﺎس ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم واﻳ،
ﮐے دے .
ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰان دى او ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ۇو .ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﮐ ﻣﺸﻬﻮر دى او زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ
 اﻣﭙﻠﻴﺎﻃﻮس ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم واﻳ ﭼ د
اﻳﻤﺎن راوړے وو .
 اورﺑﺎﻧﻮس ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم
ﻣﺎﻟ د ﺧﺎﻃﺮه ﭘﻪ ﻣﺎ ﺮان دے .
واﻳ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﻮﻧ ﻣﻠﺮے دے ،او ﭘﻪ

 اﭘﯩﻠﻴﺲ ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم
ﻣﺎ ﺮان ﺳﺘﺎﺧﻮس ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﻼم واﻳ .
واﻳ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ آزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے او د
 زﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰ
ارﻳﺴﺘﻮﺑﻮﻟﻮس د ﮐﻮر ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻣ ﺳﻼم واﻳ .
ﻫﻴﺮودﻳﻮن ﺗﻪ ﺳﻼم وواﻳ او د ﻧﺮﮐﺲ د ﮐﻮر ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ
 ﺗﺮﻓﻴﻨﻪ او
ﺳﻼم وواﻳ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه ﻳﻮواﻟﮯ ﻟﺮى .
ﺗﺮﻓﻮﺳﻪ ﺗﻪ ﺳﻼم واﻳ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﺎ
ﻣﻠﺮى دى او ﻫﻢ ﺮاﻧ ﭘﺮِﺳﺲ ﺗﻪ ﺳﻼم واﻳ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ
 روﻓﻮس ﺗﻪ ﺳﻼم
ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ډﯦﺮه ﺧﻮارى ﮐې ده .
واﻳ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﻏﻮره ﺷﻮے دے او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺗﻪ ﭼ زۀ
 اَﺳﻨﺮﻳﺘﻮس ،ﻓﻠﻴﻮن،
ﻳ ﻫﻢ ﻣﻮر ﻢ ،ﺳﻼم واﻳ .
ﻫﺮﻣﻴﺲ ،ﭘﺘﺮوﺑﺎس ،ﻫﺮﻣﺎس او ﻫﻐﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺗﻪ ﭼ
 ﻓﻴﻠﻮﻟﻮﻮس ،ﻳﻮﻟﻴﻪ،
د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮى دى ،ﺳﻼم واﻳ .
ﻧﻴﺮﻳﻮس او د ﻫﻐﮥ ﺧﻮر او اُﻟﻤﭙﺎس او ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭼ د
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﭘﺎﮐ ﻣﻴﻨ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دى ﺳﻼم واﻳ .
ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻼم وواﻳ ،د ﻣﺴﻴﺢ ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ درﺗﻪ ﺳﻼم
واﺋ.

آﺧﺮى ﻫﺪاﻳﺎت
 ﻧﻮ اوس اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻨﺖ ﮐﻮم

ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻼف ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے
دے ،د ﺑاﺗﻔﺎﻗ او ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﻴى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻈﺮ
 ﻪ ﭼ داﺳ ﺧﻠﻖ زﻣﻮﻧ د
ﺳﺎﺗ او ﺎن ﺗﺮې ﺳﺎﺗ .
ﻣﺎﻟ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ ﻣﻔﺎد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى
 ﻪ
او ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻮ او ﺧﻮږو ﺧﺒﺮو ﺳﺎده ﺧﻠﻖ دوﮐﻪ ﮐﻮى .
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻣﺸﻬﻮره ده ،ﻧﻮ
ﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ او زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﯧ

 ﺧُﺪائ
ﮐ ﻫﻮﻴﺎران ﺷ او ﭘﻪ ﺑﺪۍ ﮐ ﺑﻨﺎه ﺷ .
ﭘﺎک ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زر ﺷﯧﻄﺎن
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﭼﺨ ﮐى .زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ
 زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺮے
ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى .
ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس او ﻫﻢ دﻏﺴ زﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﻟﻮﮐﻴﻮس ،ﻳﺎﺳﻮن او
 زۀ ﺗﺮﺗﻴﻮس د دې ﺧﻂ
ﺳﻮﺳﻴﭙﻄﺮس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ .
 ﺎﻳﻮس
ﻟﻴﻮﻧﮯ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﺳﻼم واﻳﻢ .
ﭼ زﻣﺎ او د ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮرﺑﻪ دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ،
اراﺳﺘﻮس د ﺎر ﺧﺰاﻧﭽ او زﻣﻮﻧ ورور ﮐﻮارﺗﻮس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﻼم واﺋ .
ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وى .آﻣﻴﻦ.

آﺧﺮى دﻋﺎ
 اوس دې ﻮﻟﻪ ﻟﻮﺋ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وى .ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ

ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮﻟﮯ ﺷ ،زﻣﺎ زﻳﺮے د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻮم د ﻫﻐﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮم
 ﺧﻮ
راز ﭼ د ډﻳﺮې ﻣﻮدې ﻧﻪ ﭘ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮے وو ،
اوس ﺮﻨﺪ ﮐے ﺷﻮ ،او ازﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د ﮐﻼم
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺎره ﮐے دے د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐﮥ د
ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻮل ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن د اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ
 د ﻫﻐﻪ واﺣﺪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ
ﺗﺎﺑﻊ ﺷ .
ﭘﻮﻫﻴى ،ﺟﻼل دې د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى.
آﻣﻴﻦ.
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