د ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺧﻂ
دﻋﺎ و ﺳﻼم

۱

 دا ﺧﻂ د ﭘﻮﻟﻮس او ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻮک ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺎدِﻣﺎن دى .زۀ دا د ﻓﻴﻠﻴﭙ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ


 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او د ﻣﺎﻟ
ﻟﻴﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ اﻳﻤﺎن دے ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ .

 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﻳﺎد ﺷ ﻧﻮ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ وﺑﺎﺳﻢ .
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
او ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه دﻋﺎ ﮐ ﭼ زۀ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻏﻮاړم ﺗﻞ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ،
 زۀ ﭘﻪ دې ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻧﯧ
د اوﻟﻨ ور ﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د زﻳﺮى ﭘﻪ ﺧﻮروﻟﻮ ﮐ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺷﺮﻳ ﻳ .
 ﻪ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﺟﺎﺋﺰ دى ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ
ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺮ ور ﭘﻮرې ﭘﻮره ﮐى .
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﻴﺎل وﮐم دﭘﺎره د دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻳ ،او زﻣﺎ د ﻗﯧﺪ او د زﻳﺮى د دﻓﺎع او ﭘﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻮاه دے ﭼ زۀ ﻮﻣﺮه د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﮐ ﺷﺮﻳ ﻳ .
 او زۀ دا دﻋﺎ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ دې د ﻋﻠﻢ او ﭘﻮره ﭘﻮﻫ ﺳﺮه ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ
ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﻳﻢ .
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐے ﺷ ﮥ ﭼ ﮥ وى او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ د واﭘﺴ ﺗﺮ ور ﭘﺎک او ﺑﻋﯧﺒﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ.
ﺷ ،
 او ﺗﺎﺳﻮ دې د ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼوﻳى او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل او ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ دې

ﺎره ﺷ.

ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ دې ﭘﺘﻪ وى ﭼ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻮک دے
 اے وروﻮ ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د زﻳﺮى د ﺧﻮروﻟﻮ ﺳﺒﺐ

 او
 ﺗﺮ دې ﭼ د ﻗﻴﺼﺮ د ﻗﻠﻌ ﻮﻟﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ زۀ د ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره ﻗﯧﺪى ﻳﻢ .
ﺷُﻮ ،
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ زﻣﻮﻧ زﻳﺎت وروﻪ او ﺧﻮﯦﻨﺪې زﻣﺎ د ﻗﯧﺪﯦﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ زړور ﺷﻮل او ﺑﻳﺮې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﭘﻪ اوروﻟﻮ ﮐ زړۀ
 دوئ د
 ﻴﻨ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ ﺣﺴﺪ او د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮ ﻴﻨ ﻳ ﭘﻪ ﻧﯧ ﻧﻴﺘ ﺳﺮه ﺑﻴﺎﻧﻮى .
ورﺗﻴﺎ ﺎره ﮐﻮى .
 ﺧﻮ ﻴﻨ د ﻣﺴﻴﺢ دﻋﻮﱝ د ﺧﻮد
ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮى او ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ دى ﭼ زۀ د زﻳﺮى د دﻓﺎع دﭘﺎره دﻟﺘﻪ ﻳﻢ .
ﻏﺮﺿ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮى او د ﺻﻔﺎ زړۀ ﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺑﻠ ﭘﻪ دې اراده ﻳ ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﺟﻴﻞ ﮐ زﻣﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷ.
 ﺧﻮ دا ﮥ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ،ﺧﻮ ﺧﺎص ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮل دى ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻃﺮﻳﻘﻪ وى ،ﻫﻐﻪ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻳﺎ

 ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻋﺎﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ ،او ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ زۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم .آو ،او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻢ .
 ﻪ ﺧﻮ دﻏﻪ زﻣﺎ د زړۀ ﺧﻮاﻫﺶ او اُﻣﻴﺪ دے ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮥ
ﭘﻪ وﺟﻪ او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د روح ﻣﺪد ﺑﻪ زﻣﺎ د آزادۍ ﺳﺒﺐ ﺷ .
ﺧﺒﺮه ﮐ ﻫﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷﻢ ،ﺑﻠ زۀ ﺑﻪ د ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻢ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ وم .او زۀ ﭘﻪ دې
 ﻣﺴﻴﺢ زﻣﺎ دﭘﺎره ژوﻧﺪون
ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗﻢ ﭼ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﻪ د ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره د ﻋﺰت ﺳﺒﺐ وى ،ﻫﻐﻪ ﮐﮥ زۀ ﻣ ﻳﻢ او ﻳﺎ ﮐﮥ ژوﻧﺪے ﻳﻢ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷﻢ ﻧﻮ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐے ﺷﻢ .ﻧﻮ زۀ ﻧﮥ ﺷﻢ وﺋﻴﻠﮯ ﭼ
دے او ﻣﺮګ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻪ ده .
 زۀ ﭘﻪ ﻳﻮ دوه ﮐ ﺣﯧﺮان ﻳﻢ .زﻣﺎ زړۀ ﺧﻮ دا ﻏﻮاړى ﭼ رﺧﺼﺖ ﺷﻢ او ﻣﺴﻴﺢ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﻪ ﭼ
زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ ﻏﻮره دى .
 او زﻣﺎ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ دے او زۀ ﭘﻮﻫﯧم
 ﺧﻮ زﻣﺎ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮ ﺿﺮورى دى .
دا ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺑﻬﺘﺮه ده ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﭼ ژوﻧﺪے ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻢ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﺗﺮﻗ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ ،
 ﺻﺮف
ﺑﻴﺎ راﺷﻢ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻻ زﻳﺎت د ﻓﺨﺮ ﮐﻮﻟﻮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ وى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻮى .
داﺳ اﺧﻼق ﮐﻮئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ دې د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ زۀ راﺷﻢ او ﻳﺎ راﻧﮥ ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 او ﭘﻪ ﻫﻴ ﺧﺒﺮه
ﺣﻘﻠﻪ دا واورم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ روح ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﻳ ،او د اﻧﺠﻴﻞ د اﻳﻤﺎن دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ ﮥ ﺧﻮارى ﮐﻮئ .
ﮐ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﻪ ﭼ دا د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ده ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮥ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ درﮐے ﺷﻮ ،ﺑﻠ دا ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻃﺮه
ﺧﻼﺻﻮن دے .
۱/۴

 او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻮارى ﮐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﻣﻮ زۀ ﻟﻴﺪﻟﮯ وم او اوس ﻫﻢ اورئ ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻴﺎ
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻫﻢ وزﻏﻤ .
ﻳﻢ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﺎﺟﺰى ﭘﻪ ﺎن ﮐ راوﺳﺘﻞ

۲

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د ﻣﺴﻴﺢ ﮥ ډاډﻴﺮﻧﻪ وى ،ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻴﻨ ﮥ ﺗﺴﻠ وى ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د روح اﻟﻘُﺪس ﺷﺮاﮐﺖ


 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻮره ﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﺮ ،ﻳﻮه ﻣﻴﻨﻪ ﺷ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ او ﻳﻮ
وى ،او ﻳﺎ ﮥ رﺣﻢ او ﻫﻤﺪردى وى ،
 ﺗﺎﺳﻮ
 د ﺧﻮد ﻏﺮﺿ او ﺑﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮥ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ د ﺎن ﻧﻪ ﻏﻮره  .
ﻣﻘﺼﺪ ﺷ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮى ﺧﺼﻠﺖ دې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وى ﻟﻪ
ﺻﺮف د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﻮچ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺑﻠ د ﻧﻮرو ﻫﻢ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .
 ﻫﻐﻪ اﺮ ﮐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺻﻮرت وو ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه د ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻳ وﻧﮥ
ﻨﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ وو .
 ﺑﻠ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﺧﺎﻟ ﮐو او د ﻏﻼم ﺷﻞ ﻳ اﺧﺘﻴﺎر ﮐو ،او د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺟﺴﻢ
ﮐو .
 ﻫﻢ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐو او دوﻣﺮه ﺗﺎﺑﻌﺪار ﺷﻮ ﭼ ﻣﺮګ ،ﺑﻠ د ﺳﻮﻟ ﻣﺮګ ﻳ ﻗﺒﻮل ﮐو .
ﮐ ﺎره ﺷﻮ ،
 ﻧﻮ
دې وﺟﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ورﮐو او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻧﻮم ورﮐو ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ اﻋﻠ دے .
 او د
ﭼ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ وى ،ﻳﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ ،ﻳﺎ ﮐﮥ د زﻣ د ﻻﻧﺪې وى ،
ﺧُﺪائ ﭘﻼر د ﺟﻼل دﭘﺎره دې ﻫﺮ ﻮک دا اﻗﺮار وﮐى ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎﻟ دے.

ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻧُﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن وﻠﯧئ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐې ده ﻧﮥ ﻳﻮا زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﺑﻠ د

ﻫﻐ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﻫﻢ ﮐې ده ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﺮه او ﭘﻪ رﭘﯧﺪو د ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن ﮐﺎر ﮐﻮئ ﭼ
 ﻪ ﭼ دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻧﻴﺖ او ﻋﻤﻞ دواړه د ﺧﭙﻠ ﻧﯧ ارادې ﭘﻮره
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮئ .
 ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑداﻏﻪ او ﭘﺎک ﺷ .او ﭘﻪ ﺑﺪو او
 ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑ د ﻏﻮرﯦﺪو او ﺑﺤﺚ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻮره ﮐﻮئ ،
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﺑﻻرې ﺧﻠﻘﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻌﺼﻮم ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوﺳﯧئ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎن د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن وﻠﯧئ.
 ﺗﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﮐﻼم ﮐﻠ ودرﯦئ ﻧﻮ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺑﻴﺎ راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﻨه ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺷﻮه او ﻧﮥ

 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎﺳﻪ زﻣﺎ وﻳﻨﻪ ﻟﻪ د ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن واﭼﻮﻟﮯ
زﻣﺎ ﺧﻮارى ﺑﺎﻳﻪ ﻻړه .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ او ﻣﺎ
ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺑﻪ ﺷﺮﻳ ﺷﻢ .
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ.

ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس او اﭘﻔﺮودﻳﺘﻮس
 د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ زۀ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮم ﭼ ډﯦﺮ زر ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس دروﻟﯧم ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻢ ﻧﻮ

 ﻪ ﭼ ﻧﻮر
 ﻪ ﭼ دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻓﺮﻣﻨﺪ وى .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻢ .
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس د اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻟﻪ د
ﻮل د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ دى ،ﻧﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ .
 ﻧﻮ زۀ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮم
ﻳﻮ زوئ ﭼ د ﭘﻼر ﺳﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د زﻳﺮى ﭘﻪ ﺧﻮروﻟﻮ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو .
 او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﭘﻮخ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ
ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺘﻪ وﻟ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ زر ﺗﺮ زره ﻫﻐﻪ دروﻟﯧم .
 ﺧﻮ زۀ دا ﺿﺮورى ﻢ ﭼ ﺧﭙﻞ ورور او د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺮے او د ﻳﻮ ﻣﻮرﭼ ﻓﻮﺟ اﭘﻔﺮودﻳﺘﻮس ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دروﻟﯧم
زر درﺷﻢ .
 ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ د
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ ﻫﻢ دے او ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ زﻣﺎ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐى .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ
ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ دے او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ دے ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪﻟ ۇو .
ﺑﻴﻤﺎر وو او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې وو ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ رﺣﻢ وﮐو ،او ﺻﺮف ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳ ﻫﻢ وﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ د ﻏﻢ
 ﻪ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ د درﻟﯧﻟﻮ ﺧﻴﺎل ﻧﻮر زﻳﺎت ﺷﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ووﻳﻨ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ او
دﭘﺎﺳﻪ ﻏﻢ ﻧﮥ وى .
۲/۴

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻫﺮﮐﻠﮯ وﮐئ ،او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دوﻣﺮه ﻋﺰت
زﻣﺎ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﻪ ﺷ .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻴﺢ د ﮐﺎر دﭘﺎره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮے وو ،او ﻫﻐﮥ
ورﮐئ ﭼ داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر وى ،
ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ د ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ دﭘﺎره واﭼﻮﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ دﭘﺎره وﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ.

د رﺘﻴﺎ او د دروﻏﻮ ﺻﺪاﻗﺖ

۳

 ﻧﻮ زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﺎ آﺧﺮى ﻧﺼﻴﺤﺖ دا دے ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ .او دا زﻣﺎ دﭘﺎره ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ


 د ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻮ ﻧﻪ ﺎن وﺳﺎﺗ ،ﻮک ﭼ ﺑﺪﮐﺎره دى،
دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎ وﻟﻴﻢ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺎﺋﺪه ده .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﻨ ﺳﻨﺖ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﻳﻮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ روح ﮐ ﻋﺒﺎدت
او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺘﯧﺪو ﻣﺠﺒﻮروى .
 اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺗﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ وﺟﻪ ﺷﺘﻪ .ﺧﻮ
ﮐﯘو او ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺨﺮ ﮐﯘو او ﭘﻪ ﺑﺪن ﻣﻮ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
 زۀ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺳﻨﺖ ﺷﻮم ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د
ﮐﮥ ﻧﻮر ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻴﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﺮې زﻳﺎﺗﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ .
 د ﺟﻮش ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻗﻮم او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻢ ،د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ،او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻳﺴ ﻳﻢ ،
 ﺧﻮ ﮥ ﭼ ﻣﺨ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻮر وو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زۀ اوس د ﻣﺴﻴﺢ
زوروﻧﮯ ،او د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺻﺪاﻗﺖ د ﻻﻧﺪې ﺑﻋﯧﺒﻪ ﻳﻢ .
 زۀ د دې ﻋﻈﻴﻤ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻢ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د دې ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ
دﭘﺎره ﻧﻘﺼﺎن ﻢ .
 او د
وﭘﯧﮋﻧﻢ .او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻃﺮه ﻣ ﻫﺮ ﮥ د ﻻﺳﻪ ووﺗﻞ ﺧﻮ ﻣﺎ دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﻨﺪ وﻠﻮ ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﭙﻞ ﮐم ،
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﻢ ،ﻧﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ د
 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ او د ﻫﻐﮥ د ﺑﻴﺎ
اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دے .او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮا ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن وﻻړ دے .
 د دې
ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻗﺪرت وﭘﯧﮋﻧﻢ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻢ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻢ ،
دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﻣو ﻧﻪ د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو درﺟ ﺗﻪ ورﺳﯧم.

ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل
 زۀ دا ﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ دا ﻫﺮ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى دى او ﻳﺎ زۀ ﮐﻤﺎل ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ،ﺑﻠ زۀ ﻣﻨه د دې دﭘﺎره وﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ

 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﺎ دا ﺧﻴﺎل ﻧﮥ دے ﭼ ﮐﻤﺎل ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐم ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ زۀ ﺧﭙﻞ ﮐے ﻳﻢ .
 زۀ د
ﺧﻮ زۀ اوس دا ﻳﻮ ﮐﺎر ﮐﻮل ﻏﻮاړم ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﮐم او د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻴﺰوﻧﻮ دﭘﺎره ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ وﮐم ،
ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﻃﺮف ﭘﻪ ﻣﻨه ﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ اﻧﻌﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﮐم د ﮐﻮم دﭘﺎره ﭼ زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻤﺎﻧ ژوﻧﺪ ﺗﻪ
 ﻣﻮﻧ ﻮل ﭼ ﭘﻪ روﺣﺎﻧ ﺗﻮﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻳﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺧﺒﺮه ﮐ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺧﻴﺎل وﻟﺮو ،او ﮐﮥ ﭘﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه
ﺑﻠﻠﮯ ﻳﻢ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺧﺒﺮې ﮐﻠ ودرﯦو
ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺧﺘﻼف وى ﻧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺎره ﮐى .
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺧﭙﻞ ﺎن زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐئ ،او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ زده ﮐئ ﻮک ﭼ
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐې ده .
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮ ﻮ ﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﮐې ده ،او اوس ﭘﻪ اوﻮ ﺳﺮه واﻳﻢ ﭼ ډﯦﺮ
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .
 د ﻫﻐﻮئ اَﻧﺠﺎم ﻫﻼﮐﺖ دے ،د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﯧه ده ،او
ﺧﻠﻖ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺳﻮﻟ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د آﺳﻤﺎن اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳﻮ او
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﮐﺎروﻧﻮ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮچ ﭘﻪ دﻧﻴﺎوى ﻴﺰوﻧﻮ دے .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دا ﮐﻤﺰورے ﺑﺪن د ﺧﭙﻞ
ﻣﻮﻧ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳﻮ .
ﺟﻼﻟ ﺑﺪن ﻫﻢ ﺷﻞ ﺟﻮړ ﮐى د ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻗﺪرت ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﺮې ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﮐى دى.

ﻋﻤﻠ ډاډﻴﺮﻧﻪ

۴

 ﻧﻮ ﻪ زﻣﺎ ﺧﻮږو وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ زۀ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم او د ﻟﻴﺪو ﻣﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﻳﻢ ،ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ


 زۀ ﻳﻮودﻳﻪ او ﺳﻨﺘﺨ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻳﻮواﻟ
او ﺗﺎج ﻳ ،زﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .
۳/۴

 او ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﺎ وﻓﺎدار ﻣﻠﺮﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ د دﻏﻮ ﻮ ﻣﺪد ﻫﻢ وﮐه
ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ زﯦﺮى ﺧﻮروﻟﻮ ﮐ ﻟﻪ د ﮐﻠﻴﻤﻴﻨﺘﻮس او زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮرو ﻣﻠﺮو ﺳﺮه ﺧﻮارى وﮐه د ﭼﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ

 ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ ،او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ واﻳﻢ ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ .
ﭼ د ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠ دى .
 د ﻫﻴ ﺧﺒﺮې ﻏﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ
ﭘﺮﯦده ﭼ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﺮم ﻣﺰاﺟ ﺎره ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ اوس زر راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .
ﺑﻠ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﮐ ﺧﭙﻞ درﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ د دﻋﺎ او زارۍ ﭘﻪ وﺳﻴﻠ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﯧﺶ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻼﻣﺘ ﭼ د ﭘﻮﻫ ﻧﻪ ﺑﯧﺨ ﺑﻬﺮ ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﮐﻮئ ،
 ﻧﻮ آﺧﺮ دا ﭼ ،اے ﺮاﻧﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮥ ﭼ رﺘﻴﺎ او د ﺷﺮاﻓﺖ وى ،ﮥ ﭼ ﺣﻖ او ﭘﺎک وى ،او
ﻣﺤﻔﻮظ ﮐى .
 او ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ
ﮥ ﭼ زړۀ ﭘﻮرې وى ،ﻏﺮض دا ﮥ ﭼ اﻋﻠ او د ﺗﻌﺮﻳﻒ وى ،ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻏﻮر ﮐﻮئ .
ﻧﻪ زده ﮐې دى او ﺣﺎﺻﻠ ﮐې دى او زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻮ اورﯦﺪﻟ او ﻟﻴﺪﻟ دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺳﻼﻣﺘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى.

د ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎﻧﻮ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐﻮل
 زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ﭼ آﺧﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻓﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮئ ،ﺑﺷﻪ ﭼ اول ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﺮﻣﻨﺪ وئ ﺧﻮ

 زۀ دا ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ زۀ ﻣﺤﺘﺎج ﻳﻢ ،ﺑﻠ ﻣﺎ دا زده ﮐل ﭼ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه دى ﭘﻪ
ﻣﻮﻗﻊ درﺗﻪ ﻧﮥ وه ﻣﻼو ﺷﻮى .
 زۀ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒ ﭘﻮﻫﯧم او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﺪارۍ .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐ ﮐﮥ زۀ ﻣﻮړ ﻳﻢ ﻳﺎ ﮐﮥ اوږے ،ﮐﮥ زۀ ﻣﺎﻟﺪار ﻳﻢ ﻳﺎ ﮐﮥ
ﻫﻐ راﺿ ﻳﻢ .
 زۀ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ
ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎ د ﺳﻮن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ راز زده ﮐے دے .
 اے ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ
 ﺧﻮ دا ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ده ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻮئ .
راﮐﻮى .
د زﻳﺮى ﭘﻪ وړوﻣﺒﻮ ورﻮ ﮐ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﻧﻪ روان ﺷﻮم ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺳﯧﻮا ﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻢ د ورﮐې راﮐې ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﻪ ﮐ وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻞ ﻧﻪ زﻳﺎت زﻣﺎ د ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮره
ﮐ زﻣﺎ ﻣﺪد وﻧﮥ ﮐو .
 زۀ دا ﺧﺒﺮه د اﻧﻌﺎم ﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ ﮐﻮم ﺑﻠ د دې دﭘﺎره ﻳ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺪد راﻟﯧﻟﮯ وو .
 ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﺮ ﮥ ﺷﺘﻪ او د ﺿﺮورت ﻧﻪ راﺳﺮه زﻳﺎت دى ،او ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ راﻟﯧﻟ ډاﻟ ﻣ د اﭘﻔﺮودﻳﺘﻮس ﻧﻪ
ﺗﻪ ﻓﺎﺋﺪه ورﺳ .
 او زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
واﺧﺴﺘﻠ ﻧﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم .دا ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧﻪ او ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ده ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮﻪ ده .
 زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر ﺟﻼل دې
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺖ د ﺧﭙﻞ ﺟﻼﻟ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮره ﮐى .
ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى .آﻣﻴﻦ.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل آﺧﺮى ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ
 ﻮل
 ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺳﻼم واﻳﻢ ،او ﮐﻮم وروﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه دى ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﻼم واﺋ .

 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ
ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً د ﻗﻴﺼﺮ د ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ .
وى .آﻣﻴﻦ.
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