د ﻓﻴﻠﻴﻤﻮن ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 زۀ ﭘﻮﻟﻮس دا ﺧﻂ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره ﻗﯧﺪى ﻳﻢ او زﻣﻮﻧ د ورور ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺮان د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺮى


 او ورﺳﺮه ﺧﭙﻠ ﺧﻮر اﻓﻴﻪ او ورور ارﺧﻴﭙﻮس ﺗﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﺮﺟﻮش ﮐﺎرﮐﻦ دے او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﻟﻴﻢ.
ﻓﻴﻠﻴﻤﻮن 
 زۀ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮف ﻧﻪ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى .

 ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ
دﻋﺎﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﺎدوم ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﻮم ،
 ﺳﺘﺎ دﭘﺎره زﻣﺎ دا دﻋﺎ ده ﭼ ﮐﻮم ﺷﺮاﮐﺖ ﭼ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے ﻫﻐﻪ
ﻣﺴﻴﺢ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ .
 اے زﻣﺎ وروره،
دې ﻧﻮر ﻫﻢ اﺛﺮﻧﺎک ﺷ او ﺗﮥ دې د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ دى ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﮐې .
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺗﺴﻠ ﻣﻼو ﺷﻮې ده ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ زړوﻧﻪ ﺗﺎزه ﺷﻮى دى.

ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل د اوﻧﻴﺴﻴﻤﻮس دﭘﺎره ﺳﻔﺎرش ﮐﻮى
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻨﺖ ﮐﻮم
 اﺮ ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ دوﻣﺮه زړور ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ درﮐم ،

 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ زوئ اوﻧﻴﺴﻴﻤﻮس
او زۀ ﭘﻮﻟﻮس دا د ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺳى ﭘﻪ ﻃﻮر او ﻫﻢ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻳﻮ ﻗﯧﺪى ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮐﻮم .
 اول ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﮐﺎره وو ،ﺧﻮ اوس
دﭘﺎره ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ،د ﭼﺎ ﭼ زۀ د ﻗﯧﺪ ﭘﻪ دوران ﮐ روﺣﺎﻧ ﭘﻼر ﺟﻮړ ﺷﻮم .
 ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ
 زۀ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ درﻟﯧم ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ د زړۀ ﺳﺮ دے .
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ او زﻣﺎ دواړو د ﮐﺎر دے .
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د
ﺎن ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﮐم ،ﭼ د زﻳﺮى دﭘﺎره د ﻗﯧﺪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ دوران ﮐ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺎئ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى .

ﻣﺮﺿ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺎر ﮐﻮل وﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﯧ ﮐﺎر ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ دے او د زﺑﺮدﺳﺘ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ دے .
 ﺧﻮ
ﺷﺎﻳﺪ ﭼ ﻫﻢ دا وﺟﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺟﺪا ﺷﻮ ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺎ ﺳﺮه وى .
ﻧﻮر ﻫﻐﻪ د ﻏﻼم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻏﻼم ﻧﻪ زﻳﺎت دے ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺮان ورور دے .ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن او

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳ  ﻧﻮ دے داﺳ ﻗﺒﻮل ﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮې ،
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ د ورور ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 زۀ ﭘﻮﻟﻮس درﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
او ﮐﮥ ﻫﻐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن درﮐے وى او ﻳﺎ ﭘﺮې ﺳﺘﺎ ﮥ ﻗﺮض وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ وﻟﻴﻪ .
ﻻس دا ﻟﻴﻢ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ درﺗﻪ واﭘﺲ ﮐم ،او دې وﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮم ﻗﺮض دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺗﮥ ﭘﻪ
 زﻣﺎ
 اے وروره ،زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ د ﺧﻴﺮ ﻃﻤﻊ ﮐﻮم .ﻫﻐﻪ دا ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ زﻣﺎ زړۀ ﺗﺎزه ﮐه .
ﺧﭙﻠﻪ ﻳ .
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ ﺑﺎور دے ،زۀ درﺗﻪ دا ﻟﻴﻢ او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮره ﮐې ،ﺑﻠ زﻣﺎ د وﻳﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت
 او ﺑﻠﻪ دا ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮه ﮐﻮﻪ ﺗﻴﺎره ﮐه ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻋﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ زۀ ﺑﻴﺎ
ﮥ وﮐې .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﺷﻢ.

آﺧﺮى ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ
 او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺮﻗﻮس ،ارﻳﺴﺘﺮﺧﻮس،
 اﭘﻔﺮاس ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻗﯧﺪى دے ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ واﺋ ،

 د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ وى.
دﻳﻤﺎس او ﻟﻮﻗﺎ ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﺎ ﻣﻠﺮى دى .
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