د ﮐﻮرﻧﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل دوﯦﻢ ﺧﻂ
ﺳﻼم

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس د ﻃﺮﻓﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ رﺳﻮل دے او زﻣﻮﻧ ورور ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس د ﻃﺮﻓﻪ د ﺧُﺪائ


 زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر
ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﺘﻮس ﮐ دے او ورﺳﺮه د ﻮﻟﻮ اﺧﻴﻪ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ،
او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮﻓﻪ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى.

د ﭘﻮﻟﻮس د ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﺰارى
 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر ﺛﻨﺎ دې وى ﭼ د رﺣﻢ ﻧﻪ ډک ﭘﻼر او د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﺗﺴﻠ ﺧُﺪائ ﭘﺎک

 ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺗﺴﻠ راﮐﻮى د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﺴﻠ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷُﻮ ﮐﻠﻪ
دے .
 د
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮى وى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷُﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ راﮐې ده .
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ د ﻮﻣﺮه ډﯦﺮو ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴو ﻧﻮ ورﺳﺮه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ زﻣﻮﻧ ﺗﺴﻠ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻮى.
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﮥ ﻗﺴﻢ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴو ﻧﻮ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺴﻠ او ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره او ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﺴﻠ ﻣﻮﻣﻮ ﻧﻮ دا

 او زﻣﻮﻧ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺴﻠ دﭘﺎره دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه ﺗﯧﺮ ﮐئ ﮐﻮم ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧه ﻫﻢ ﺗﯧﺮوو .
اُﻣﻴﺪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮ ﮐﻠ دے ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻳﻮ ﭼ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﻳ ،ﻧﻮ
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دې د ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺴﻠ ﮐ ﻫﻢ ﺷﺮﻳ ﻳ .
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﭘﺎﺗ ﺷ ﮐﻮم ﭼ د آﺳﻴﻪ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ راﻏﻠﻮ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ دﺑﺎؤ وو ﭼ د
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪﻟﻮ .ﺧﻮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وو او ﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﺎ اُﻣﻴﺪه ﺷﻮى ۇو .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ د داﺳ
ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐه ﻮک ﭼ ﻣى راژوﻧﺪى ﮐﻮى .
 او ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﺑﭻ ﮐﻮى .زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﺑﭻ ﮐﻮى .
دﻋﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد ﮐﻮئ .او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﺰارى وﮐى ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ و
ﮐﺮم ﺳﺮه د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ دﻋﺎﺎﻧ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻗﺒﻮﻟ ﮐې دى.

د ﭘﻮﻟﻮس د ﻣﻼﻗﺎت اراده ﺑﺪﻟﻮل
 دا ﺧﺒﺮه ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻓﺨﺮ ﮐﻮﻟﻮ ده ﭼ زﻣﻮﻧ ﺿﻤﻴﺮ ﺻﻔﺎ دے .ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮﻧ د ﺧﻠﻮص ﻧﻪ ډک

او د ﺳﺎد ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮ ﮐو .او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻧﺴﺎﻧ ﺣﻤﺖ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﻧﮥ ده ﮐې .ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﻮ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
 ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺻﻔﺎ ﺧﺒﺮه ﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﮥ داﺳ ﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ
او ﺧﺎص ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه داﺳ روﻳﻪ وﮐه .
 ﺧﻮ ﮐﮥ اوس ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ او ﻳﺎ ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ،او زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ دے ﭼ ﻳﻮه ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﭘﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﺷ .
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ راﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻮﻫ او اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ وم ﻧﻮ ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ اول ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﮐم د دې
ﻓﺨﺮ ﮐﯘو .
 ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﭘﻪ ﻻر زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻢ
دﭘﺎره ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ دوﺑﺎره درﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﻓﺎﺋﺪه وﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دا وواﻳ ﭼ ﻨ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
او ﭘﻪ واﭘﺴ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﮐئ .

داﺳ ﺟﻮړه ﮐې وه ﮥ؟ ﻟﻪ د دﻧﻴﺎوى ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه اراده ﻧﮥ وى ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ ﮐ” آو“ او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﺤﻈﻪ ”ﻧﻪ“
 ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺘﻴﻨﮯ دے دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﺨﻪ ده ،ﻳﻌﻨ دا ﭼ” آو“ ﭘﻪ ﺎئ ”آو“ او د
واﺋ؟ 
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﭼﺎ زﻳﺮے ﭼ ﻣﻮﻧ ،ﻳﻌﻨ ﻣﺎ او ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮس او
”ﻧﻪ“ ﭘﻪ ﺎئ ”ﻧﻪ “.
ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺧﻮر ﮐے دے ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ داﺳ ﺧﺒﺮې ﻧﺸﺘﻪ ﭼ” آو“ وﮐى او ﺑﻴﺎ واﺋ” ﻧﻪ“ ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮﻟ وﻋﺪې ”آو“ دى ،او ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺧﺒﺮه ﮐﻠ وﻻړ وى .
 ﺧﻮ دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻣﻀﺒﻮط ﮐى
ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل ﺗﻪ ”آﻣﻴﻦ“ واﻳﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮ وﻟﻮﻟﻮ او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﻳ روح اﻟﻘُﺪس د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﻃﻮر
ﻳﻮ ،او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻣﻘﺮر ﮐى ﻳﻮ .
 زﻣﻮﻧ ﻣﻘﺼﺪ دا ﻧﮥ دے
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮاه دے ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﮐﻮرﻧﺘﻮس ﺗﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠﻢ .
واﭼﻮﻟﻮ .
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﯘو ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯘو ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
اﻳﻤﺎن ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﻳ.

۲

 ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ دا اراده وﮐه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺑﻞ ﻏﻢ درﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ درﻢ .


 او ﻣﺎ ﭼ ﮥ وﮐل
ﻏﻤﮋن ﮐم ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻮک ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ،ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻏﻤﮋن ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﻪ ﻣ وﻟﻴﻞ ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ درﺷﻢ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻏﻤﮋن ﻧﮥ ﺷﻢ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى ،ﻪ ﭼ
 ﻣﺎ د ډﯦﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ او د ﺧﻔﺎن ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺑﺎور دے ﭼ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وى .
ﮐ ﭘﻪ ډﯦﺮو اوﻮ ﺳﺮه دا ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻟﻴﻞ د دې دﭘﺎره ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دې ﻏﻤﮋن ﺷ ﺑﻠ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
ﻫﻐﻪ ﺑﺣﺪه ﻣﻴﻨ ﭘﺘﻪ وﻟ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ده.

ﻗﺼﻮروار ﺗﻪ ﻣﻌﺎﻓ ورﮐﻮل

 زۀ دا ﺧﺒﺮه اوږدول ﻧﮥ ﻏﻮاړم ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ راﮐو ﻧﻮ دا ﻳ ﺻﺮف ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻪ ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻳ درﮐو .

 ﻧﻮ اوس د دې ﭘﻪ ﺎئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى
د داﺳ ﺳى دﭘﺎره دﻏﻪ ﺳﺰا ﮐﺎﻓ ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
 ﻧﻮ د دې دﭘﺎره زۀ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐئ او ﺗﺴﻠ ورﮐئ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ډﻳﺮې ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻏﺮق ﺷ .
 ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ دا وﻟﻴﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وآزﻣﺎﺋﻴﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﺎره ﮐئ .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ زۀ ﻫﻢ ﻣﻌﺎف ﮐﻮم ،ﻪ ﮥ ﭼ ﻣﺎ
ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﻳ او ﮐﮥ ﻧﻪ .
 او دا د دې دﭘﺎره ﮐﯘو ﭼ د ﺷﯧﻄﺎن ﭘﻪ ﭼﺎل ﮐ راﯧﺮ
ﻣﻌﺎف ﮐل دا ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎف ﮐل ،
ﻧﮥ ﺷُﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﻳﻮ.

ﭘﻪ ﺗﺮواس ﺎر ﮐ د ﭘﻮﻟﻮس اﻧﺪﯦﻨﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺴﻴﺢ زﯦﺮى ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﺮواس ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺪﻣﺖ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐې وه،

 ﺧﻮ زﻣﺎ روح آرام وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪو ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻴﻄﻮس ﻫﻠﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣ رﺧﺼﺖ راواﺧﺴﺘﻮ او

 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﻏﻼﻣﺎن ﮐو او د ﻣﺴﻴﺢ د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭘﻪ ﺟﻠﻮس ﮐ ﻳ
ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﺗﻪ ﻻړم .
 ﻣﻮﻧ د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ
روان ﮐو .او زﻣﻮﻧ ﺗﻌﻠﻖ ﻳ د ﻣﺴﻴﺢ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺧﻮر ﮐو .
 ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﻣۀ
دﭘﺎره ﭼ ﺧﻼﺻﻮن ﻣﻮﻣ او ﻳﺎ ﻫﻼک ﮐﻴى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره د ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳﻮ .


ﮐﻴى د ﻫﻼﮐﯧﺪو ﺑﻮئ ﻳﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ژوﻧﺪى ﮐﻴى ورﺗﻪ د ژوﻧﺪون ﺑﻮئ ﻳﻮ .او دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﻮک ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﺧﺮﻮوﻧ ﻧﮥ ﻳﻮ ﺑﻠ ﻣﻮﻧ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم اورو .او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻳﻮ ﭼ د ﺑﺮه ﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ.

د ﻧﻮى ﻟﻮظ ﺧﺎدِﻣﺎن

۳

 وﻟ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠ ﻧﯧ ﻧﺎﻣ ډﻧوره ﻏوو؟ او ﻳﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻟﻪ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺳﻔﺎرﺷ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﺿﺮورت


 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺳﻔﺎرﺷ ﺧﻂ ﻳ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻳ ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ
دے ﮥ؟ 
 او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ دا ﻇﺎﻫﺮﻳى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻪ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺧﻂ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻫ ﻧﮥ
ﺷ او ﭘﺮې ﭘﻮﻫﯧئ .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دا ﺧﺒﺮه
دے ﻟﻴﻠﮯ ،ﺑﻠ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ روح ﻣﻮ ﻟﻴﻠﮯ دے ﻧﻪ ﭼ د ﮐﺎ ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﻠ ﭘﻪ زړوﻧﻮ .
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﻳﻮ ﭼ
ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﮐﯘو ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﺎور دے .
 ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮى ﻟﻮظ د ﺧﺎدِم
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﮥ ﮐﻮﻟﻮ دﻋﻮﱝ وﮐو ﺑﻠ زﻣﻮﻧ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮا ﻧﻪ دے ،
ﮐﯧﺪو ﺟﻮﻪ ﮐو ،دا ﻟﻮظ د ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﻧﮥ دے ،ﺑﻠ د روح ﻧﻪ دے .ﻪ ﭼ زوړ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے ﺷﺮﻳﻌﺖ وژل
 ﮐﮥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘ ﭼ ﭘﻪ ﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې وې او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﻧﻮې ﻟﻮظ ﻻﻧﺪې روح ژوﻧﺪ ورﮐﻮى .
دوﻣﺮه ﺟﻼل وو ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻮﺳ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﺘﻠﮯ ﭼ ﭘﻪ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل ﻠﯧﺪو ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺟﻼل
 ﻪ ﮐﮥ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ د روح اﻟﻘُﺪس د ﻧﻈﺎم ﺟﻼل ﺑﻪ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت ﻧﮥ وى ﮥ؟ 
ﺑﻪ ﻟ وﺧﺖ وروﺳﺘﻮ ﺗﺘﯧﺪو ،
 ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﭼ ﻣﺨ ﮐﻮم
ﻣﺠﺮﻣﻮﻧ ﻧﻈﺎم ﮐ ﺟﻼل وو ،ﻧﻮ ﺻﺎدﻗﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺿﺮور د دې ﻧﻪ زﻳﺎت ﺟﻼﻟ وى .
 ﻧﻮ ﭼ ﻓﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻼﻟ ۇو ﻧﻮ ﻧﻮې اﺑﺪى ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻼل وو ﻫﻐﻪ اوس د دې ﻟﻮئ ﺟﻼل ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ زﻣﻮﻧ اُﻣﻴﺪ ﻫﻢ دا دے او ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه د زﻳﺮى اوروﻟﻮ ﺧﺪﻣﺖ
ﺿﺮور د دې ﻧﻪ زﻳﺎت ﺟﻼﻟ وى .
 او ﻣﻮﻧ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﻳﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻳ ﭘده اﭼﻮﻟ وه د دې دﭘﺎره ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﺟﻼل وﻧﮥ
ﮐﯘو ،
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﻮل ﻪ ﭼ ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮرې د زوړ ﻟﻮظ د ﺗﻼوت
ﻮرى ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﻟ وﺧﺖ وروﺳﺘﻮ ﺗﺘﯧﺪو .
 ﺧﻮ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د
ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﭘده ﭘﺮﺗﻪ ده ،او دا ﭘده ﺻﺮف د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺧﻮا ﮐﻴى .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک د ﻣﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ دﻏﻪ
ﻣﻮﺳ ﮐﺘﺎب ﺗﻼوت ﮐﻴى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﭘده ﭘﺮﺗﻪ وى .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ د ﻣﺎﻟ
 اوس ﻣﺎﻟ روح دے ،او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ روح دے ،ﻫﻠﺘﻪ آزادى ده .
ﭘده اﺧﻮا ﮐﻴى .
ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺟﻼل ﻟﻴﺪل ﮐﻴى ﭼﺎ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘده اﺧﻮا ﮐې ده ،او ﻣﻮﻧ ورځ ﭘﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺪﻟﻴو ،او دا ﮐﺎر زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ دے ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روح دے.

د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐ ﺧﺰاﻧﻪ

۴

 ﻣﻮﻧ ﻮل
 ﻧﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺣﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دا ﺧﺪﻣﺖ وﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻤﺖ ﻧﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠﻮ .


ﺷﺮﻣﻨﺎک ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ،ﻧﮥ ﻣﻮﻧ ﭼﺎﻻﮐ ﮐﯘو او ﻧﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻼم ﮐ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻮ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ
 او ﮐﮥ ﭼﺮې زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﻮاه دے ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻮ او دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻮﻟﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ رﺘﻴﻨﻮاﻟ ﺮﻨﺪوى .
 ﺷﯧﻄﺎن ﻳﻌﻨ د دې دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﻘﻞ
زﯦﺮى ﭘده ﭘﺮﺗﻪ ده ﻧﻮ دا د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻪ ده ﻮک ﭼ ﻫﻼﮐﯧﺪوﻧ دى .
ړوﻧﺪ ﮐے دے د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د زﻳﺮى د ﺟﻼل ﻫﻐﻪ رﺎ وﻧﮥ ﻮرى ،ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ

 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﯘو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ دے ،او ﺧﭙﻞ
ﺻﻮرت دے .
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ دې رﺎ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧ د ﻋﻴﺴ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﯘو .
 ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
وﻠﻴى “،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺟﻼل د ﻋﻠﻢ رﺎ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې وﻠﻮﻟﻪ .
ﮐ ﭼ د ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل ﻧﺎزک ﻳﻮ ،ﻳﻮه داﺳ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده .ﭼ د دې ﺧﺒﺮې اﻇﻬﺎر ﺗﺮې وﺷ ﭼ دا ﻟﻮئ
 ﻣﻮﻧ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﻳﻮ ﺧﻮ ﺗﺒﺎه
ﻗﺪرت د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮا ﻧﻪ دے ،ﻧﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧﻮا ﻧﻪ .
 ﻣﻮﻧ زورول ﮐﻴو ﺧﻮ ﭘﺮﯦﻮدل ﮐﻴو ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ وﻫﻞ ﮐﻴو ﺧﻮ
ﮐﻴو ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺧﻮ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﻴو ﺧﻮ ﻧﺎ اُﻣﻴﺪه ﮐﻴو ﻧﻪ ،
 ﻣﻮﻧ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﮐ د ﻋﻴﺴ ﻣﺮګ ﺮﻮو ﻧﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ ژوﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﺪﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺎره
ﻫﻼﮐﻴو ﻧﻪ .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﺮه ورځ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻴو د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻋﻴﺴ ژوﻧﺪ زﻣﻮﻧ د ﻓﺎﻧ ﺑﺪن ﻧﻪ
ﺷ .
 ﺧﻮ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ،
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻴو د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪ ﻣﻼو ﺷ .
ﺮﻨﺪ ﺷ .
”ﻣﺎ اﻳﻤﺎن راوړو او ﻪ ﻣ ﺧﺒﺮې وﮐې “،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن اﻳﻤﺎن دے ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ اﻳﻤﺎن راوړے دے او ﻪ
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ژوﻧﺪے ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ژوﻧﺪى ﮐى
ﺧﺒﺮې ﮐﯘو .
 ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺎن ﺗﯧﺮوو ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره ﺗﯧﺮوو ،او
او ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻠ ﻣﺨ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐى .
ﻨﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه ﺷُﺮ ﺰارى ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﻮر ﺟﻼل
ﻫﻢ ﻣﻼوﻳى.

د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ژوﻧﺪون
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻤﺖ ﻧﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠﻮ .اﺮ ﮐﮥ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺪن ورو ورو ﺧﺘﻤﻴى ﺧﻮ زﻣﻮﻧ ﺑﺎﻃﻨ ﺑﺪن ورځ ﺗﺮ ورځ

 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د دﻏﻪ ﻟ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺑاﻧﺪازې ﻏﯧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟ او اﺑﺪى ﺟﻼل ﭘﯧﺪا
ﻧﻮے ﮐﻴى .
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﻧﺎﻟﻴﺪﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻮ ،ﻪ ﮥ ﭼ ﺎرى ﻫﻐﻪ ﻓﺎﻧ دى ﺧﻮ ﮥ
ﮐﻮى .
ﭼ ﻧﮥ ﺎرى ﻫﻐﻪ اﺑﺪى دى.

۵

 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﻮﻧ ﺑﺪن ﻟﻪ د دﻧﻴﺎوى ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ ﭼ ﻣﻮﻧ اوﺳﻴو او ﮐﻠﻪ


ﭼ ﻫﻐﻪ راﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ اﺑﺪى ﮐﻮر راﮐى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻧﮥ وى.
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﮐﻮر د داﺧﻠﯧﺪو ﭘﻪ ﻃﻤﻊ زﺑﻴﺮ ﮐﯘو ،

 ﻣﻮﻧ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻳﻮ او د ﺑﻮج ﻻﻧﺪې زﺑﻴﺮ ﮐﯘو ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﮐ داﺧﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﻧﮥ ﻳﻮ .

ﺧﭙﻞ ﻓﺎﻧ ﻟﺒﺎس وﻳﺴﺘﻞ ﻧﮥ ﻏﻮاړو ﺑﻠ د دې دﭘﺎﺳﻪ ﻧﻮر اﻏﻮﺳﺘﻞ ﻏﻮاړو ﻧﻮ ﭼ ژوﻧﺪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺧﺘﻢ ﮐى ﮥ ﭼ ﻓﺎﻧ دى .
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ د دې ﮐﺎر دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐو ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﻃﻮر ﺧﭙﻞ روح راﮐو .
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ دې ډاډه ﻳﻮ اﺮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د دې ﺑﺪن ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳﻮ ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
 آو ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ډاډه ﻳﻮ ﭼ د ﺑﺪن
 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪ ﺗﻠﻞ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﮥ ﺑﻠ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن دى .
ﻧﮥ ﻳﻮ .
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺑﺪن ﮐ ﻳﻮ او ﻳﺎ ﻧﮥ ﻳﻮ ،ﺧﻮ زﻣﻮﻧ
ﻏﻮﻧﺪې ﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﯦدو او د ﻣﺎﻟ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل ﺑﻪ زﻳﺎت ﺧﻮﻮو .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل ﺑﻪ ﺿﺮور د ﻣﺴﻴﺢ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮل دى .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻼو ﺷ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺪن ﮐ ﮐى وى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وى او ﮐﮥ ﺑﺪ وى.

د ﺻﻠﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺖ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻮ او د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﻮﻫﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯘو .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ د اﺧﻼص

 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧ ﻧﺎﻣ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ زﻳﺎﺗﻮو ﺑﻠ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭘﺘﻪ ده او اُﻣﻴﺪ دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﮐﻮو ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻓﺨﺮ وﮐئ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﻓﺨﺮ
 ﻪ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﻮد ﮐ ﻧﮥ ﻳﻮ ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻳﻮ او ﮐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮد ﮐ ﻳﻮ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐﻮى ﺧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻧﻪ .
 ﻪ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﻣﺠﺒﻮروى ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷُﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ
دﭘﺎره ﻳﻮ .
 او ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ ﭼ ﻮک ژوﻧﺪى دى ﻫﻐﻪ دې د ﺎن دﭘﺎره ﻧﮥ وى
ﻣﻄﻠﺐ ﻳ دا ﺷﻮ ﭼ ﻮل ﻣۀ ﺷﻮل .
 ﻧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
ژوﻧﺪى ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻃﺮه دې ژوﻧﺪى وى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﺷﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ
اﻧﺴﺎﻧ ﻧﻈﺮ ﻧﮥ ﻮرو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ ﺧﻮ اوس داﺳ ﻧﮥ ﮐﯘو .
 دا ﻮل ﻫﺮ ﮥ د
ﻮک ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮے ﻣﺨﻠﻮق دے .زاړۀ ﻫﺮ ﮥ ﺧﺘﻢ ﺷﻮل ،وﻮرئ ﻫﺮ ﮥ ﻧﻮى ﺷﻮل .

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دى ،ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه روﻏﻪ وﮐه او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺻﻠﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺖ وﺳﭙﺎرﻟﻮ .
ﻣﻄﻠﺐ دا ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﺻﻠﺢ ﮐﻮﻟﻪ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺣﺴﺎب ﻧﮥ ﮐه او
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﻳﻮ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دا
د ﺻﻠﺢ راوﺳﺘﻮ ﭘﯧﻐﺎم ﻳ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺴﻴﺢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮى ،ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﯘو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺻﻠﺢ وﮐئ .
زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻓﺪﻳﻪ ﮐو ﭼﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻨﺎه ﻧﮥ وه ﮐې ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺻﺎدق ﺛﺎﺑﺖ ﺷُﻮ.

۶

 ﻣﻮﻧ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﺷﺮﻳ ﻳﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻨﺖ ﮐﯘو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮم ﻓﻀﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ


 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻈﺮ
ﻗﺒﻮل ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺚ ﻣﮥ  .
وﮐو او د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو “.وﻮرئ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو وﺧﺖ اوس راﻏﻠﮯ دے .وﻮرئ دا د ﺧﻼﺻﻮن ورځ
 ﺑﻠ د
 ﻣﻮﻧ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﺧﻨ ﻧﮥ ﺟﻮړﻳو د دې دﭘﺎره ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷ ،
ده .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﮐ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺎره ﮐﯘو ،او ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺸﻼﺗﻮ ﮐ ،ﭘﻪ
 ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻗﯧﺪوﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺑﻠﻮا ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺷﻮﻴﺮو ﺗﯧﺮوﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻟﻮږه
ﺳﺨﺘﻮ ﮐ او اﻓﺘﻮﻧﻮ ﮐ ،
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﮐ ،ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ،ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ،ﭘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ،ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس او ﭘﻪ ﺑرﻳﺎ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﺎن
ﺗﻨﺪه ﮐ وﺧﺖ ﺗﯧﺮوو ،
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮو او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺪرت راﺳﺮه دے .ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻻس او ﺲ
ﺎره ﮐﯘو .
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻋﺰت او ﺑﻋﺰﺗ ،ﭘﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣ او ﭘﻪ ﻧﯧ ﻧﺎﻣ ﮐ د
ﻻس ﮐ د ﺻﺪاﻗﺖ وﺳﻠ ﻧﻴﻮﻟ دى .
 ﮐﮥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻳﻮ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﻳﻮ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯘو .اﺮ ﮐﮥ دوئ ﻣﻮﻧ دوﮐﻪ ﺑﺎز  ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ رﺘﻴﻨ ﻳﻮ ،
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻏﻤﮋن ﻳﻮ ﺧﻮ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻮ،
ﮐﮥ ﻣﺮګ ﺣﺎل ﻳﻮ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ،ﮐﮥ وﻫﻞ ﮐﻴو ﺧﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﻴو ﻧﻪ .
 اے ﮐﻮرﻧﺘﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻮﻧ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﻳﻮ ﺧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﻏﻨﻴﺎن ﮐﯘو ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮥ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ راﺳﺮه ﻫﺮ ﮥ ﺷﺘﻪ .
 زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ ﮥ ﮐﻤﮯ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ
ﺳﺮه ﺻﻔﺎ ﺧﺒﺮې وﮐې او درﺳﺮه د زړۀ ﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﯘو .
 زۀ درﺗﻪ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺎئ راﮐئ.
ﺷﺘﻪ .

د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﻟﺮى ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻎ ﮐ ﻣﮥ  .ﻪ ﭼ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ

 وﻟ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺷﯧﻄﺎن ﺳﺮه ﮥ ﻗﺴﻢ
ﮥ ﺗﻌﻠﻖ وى؟ او د رﺎ او ﺗﻴﺎرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﮥ ﺗﻌﻠﻖ وى؟ 
 ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر او د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺟﻮړﺖ ﺷﺘﻪ؟ ﻳﺎ ﻳﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪار د ﻳﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﮥ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ ﮥ؟ 
ﮐ د ﺟﻮړﺖ اﻣﺎن ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﻳﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،زۀ

ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ اوﺳﻢ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺑﻪ ﺮﻢ ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى “.
دې دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ راو او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷ او ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﻴﺰ ﻟﻪ ﻫﻢ ﻻس ورﻧﮥ وړئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
 او زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻳ ،دا د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده“.
ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل ﮐم .

۷

 ﻧﻮ اے ﺧﻮږو دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه داﺳ وﻋﺪې ﺷﻮې دى ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ


ﺟﺴﻤﺎﻧ او روﺣﺎﻧ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐو او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ ﮐﻤﺎل ﺗﻪ ورﺳﻮو.

ﭘﻪ ﺗﻮﺑ اﻳﺴﺘﻠﻮ د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﺎئ راﮐئ .ﻣﻮﻧ د ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﺑﺪ ﻧﮥ دى ﮐى ،ﻣﻮﻧ ﻮک ﻧﮥ دى ﺑﻻرې ﮐى ،ﻧﮥ ﻣﻮ ﭼﺎ

 زۀ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻼﻣﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ واﻳﻢ ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اول ﻫﻢ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﺳﺮه دوﮐﻪ ﮐې ده .
 زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻳﻢ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ
زړوﻧﻮ ﮐ داﺳ ﻳ ﭼ ﮐﮥ ﻣﺮګ وى او ﮐﮥ ژوﻧﺪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﻳﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﻓﺨﺮ ﮐﻮم .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻮره ﺗﺴﻠ ﺣﺎﺻﻠﻪ ده او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺣﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ .
ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دﻟﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻴ آرام ﻧﮥ وو ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ۇو ،زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺟې وې او
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐﻮى ﻧﻮ د ﺗﻴﻄﻮس ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﻳ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﻳ ﻳﺮه وه .
 او ﻧﮥ ﺗﺶ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺴﻠ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﮐې وه ،ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
راﮐه ،
 ﮐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ
ﺧﻮاﻫﺶ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻔﺎن او ﻣﺎ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ زۀ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮم .
ﺧﻂ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮى وئ ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ،اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ اول وﺧﺖ ﮐ ﮐﻮم ﻏﻢ ﭼ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره در
 ﺧﻮ اوس زۀ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ،ﻧﮥ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻢ ﺑﻠ ﭘﻪ دې ﭼ
ورﺳﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ زۀ ﻟ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ وم .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻔﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﮐئ .ﻪ ﭼ دا ﻏﻤﮋن ﮐﯧﺪل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮا ﻧﻪ وو ،دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ د ﻃﺮف
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﻏﻢ داﺳ ﺗﻮﺑﻪ راﭘﯧﺪا ﮐﻮى ﭼ اَﻧﺠﺎم ﻳ ﺧﻼﺻﻮن دے
ﻧﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ وو رﺳﯧﺪﻟﮯ .
 ﻧﻮ ﻮرئ دﻏﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﻏﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ
او ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪل ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ د دﻧﻴﺎ ﻏﻢ ﻣﺮګ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﻮﻣﺮه ﺳﺮﺮﻣ ،ﻋﺬر ،ﺧﻔﺎن ،ﻳﺮه ،ﺷﻮق ،ﺟﻮش او ﻏﯧﺮت ﭘﯧﺪا ﮐو .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺟﻮړ دا ﺛﺎﺑﺖ ﮐل ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه
 ﻧﻮ اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻟﻴﻞ ،ﺧﻮ د دې ﻣﻘﺼﺪ دا ﻧﮥ وو ﭼ ﻮک ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ
ﮐ ﻮﻣﺮه ﺑﻨﺎه ﻳ .
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻟﻴﻢ ﻳﺎ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻴى د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻟﻴﻢ ،ﻧﻪ ،ﺑﻠ د دې ﻣﻘﺼﺪ دا وو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
 ﭘﻪ دې زﻣﻮﻧ ﺗﺴﻠ وﺷﻮه او دې ﺗﺴﻠ ﺳﺮه ﺳﺮه
وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻇﺎﻫﺮه ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﺳﺮﺮم ﻳ .
 ﻪ
ﻣﻮﻧ د ﺗﻴﻄﻮس ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷُﻮ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﺗﻪ ﺗﺴﻠ ﻣﻼو ﺷﻮه .
ﮐﮥ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﮥ ﻓﺨﺮ وﮐو ﻧﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷﻮم ﺑﻠ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ
 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
رﺘﻴﺎ وﮐې ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ ﻓﺨﺮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺗﻴﻄﻮس ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ رﺘﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ .

ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ راﻳﺎدﻳى او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﭘﻪ وﻳﺮه او رﭘﯧﺪﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐو ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د زړۀ ﻣﻴﻨﻪ
 زۀ ﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻤﻞ ﺑﺎور ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دے.
ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴى .

ﺳﺨﺎوت ﮐﻮل

۸

 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ ﻏﻮاړو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ


 د ﻣﺼﻴﺒﺖ د دې ﺳﺨﺖ آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ دوران ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه او د ﺳﺨﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ .
 ﻪ زۀ دا ﻮاﻫ ورﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ
ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﺧﭙﻞ ﻃﺮف ﻧﻪ ﺳﺨﺎوت وﮐو .
 ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﻫﻢ
وس ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ وس ﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ زﻳﺎت ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ ورﮐل .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ د اُﻣﻴﺪ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ورﮐه وﮐه،
ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﺧﯧﺮات ورﮐﻮﻟﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﮐ ﺷﺮﻳ ﮐئ .
 د دې دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﺗﻴﻄﻮس ﺗﻪ ﻣﻨﺖ
ﺑﻠ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻳ اول ﻣﺎﻟ ﺗﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل .

وﮐو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐے وو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﻢ د ﺧﯧﺮات دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻮره ﮐے ﺷ .
ﻧﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﮐ ،د اﻳﻤﺎن او ﮐﻼم او ﻋﻠﻢ او ﺟﻮش او ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ده ،ﭘﻪ ﻫﻐ
 زۀ د ﺣﻢ ﭘﻪ
ﮐ وړاﻧﺪې ﺷﻮى ﻳ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻏﻮاړو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن د ﺧﯧﺮات ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ ﻫﻢ وړاﻧﺪې ﺷ .
 ﻪ ﭼ
ﻃﻮر دا ﻧﮥ واﻳﻢ ﺑﻠ د دې دﭘﺎره ﭼ زۀ د ﻧﻮرو د ﺟﻮش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻴﻨ رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ وآزﻣﺎﺋﻴﻢ .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻓﻀﻞ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﻨ وو ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻮ ،د دې
 ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻏﺮﺑﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟﺪار ﺷ .
دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﻣﺨ ﺷﺮوع ﮐے وو .ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ورﮐه ﮐ د
 ﻧﻮ اوس دا ﮐﺎر ﭘﻮره ﻫﻢ ﮐئ .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول وئ ،او دا ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ وئ ﭼ دا ﮐﺎر ﻣﻮ اول ﺷﺮوع ﮐو .
 ﻪ ﮐﮥ د ورﮐﻮﻟﻮ ﺷﻮق وى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺪﻳﻪ د
اراده ﮐ ﭼﺎخ وئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن د وس ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﭘﻮره ﻫﻢ ﮐئ .
 زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دا ﻧﮥ دے ﭼ
ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺒﻠﻮى ﮥ ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه وى ،ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﮥ وى .
 دې وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه زﻳﺎت ﮥ دى
د ﻧﻮرو ﺑﻮج دې ﮐﻢ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ دې زﻳﺎت ﺷ ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ دا ﺑﺮاﺑﺮ وى .
دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺿﺮورت ﭘﻮره ﮐى ،او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه زﻳﺎت ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﭘﻮره ﮐى ،او دﻏﻪ
 ﻟﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﭼﺎ ﭼ ډﯦﺮه راﻮﻟﻪ ﮐې وه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﺮاﺑﺮے ﻗﺎﺋﻢ وى .
ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻧﮥ وه او ﭼﺎ ﭼ ﻟه راﻮﻟﻪ ﮐې وه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮐﻤﻪ ﻧﮥ وه“.

ﺗﻴﻄﻮس او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮى

 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ دے ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺗﻴﻄﻮس ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺮﺮﻣ ﭘﯧﺪا ﮐې ده .

ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﮥ ﺗﺶ زﻣﻮﻧ ﺧﻮاﺳﺖ وﻣﻨﻠﻮ ﺑﻠ ﻫﻐﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ د زﻳﺎﺗ ﺳﺮﺮﻣ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺿ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درروان
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ورور درﻟﯧو ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐ د زﻳﺮى د ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺸﻬﻮر
دے .
 او ﻧﮥ ﺻﺮف دا ﺑﻠ ﻫﻐﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ د دې ﭼﻨﺪې د رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﻮﻧ د ﺳﻔﺮ ﻣﻠﺮے ﻣﻘﺮر
دے .
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ د دې ﻟﻮﺋ ﻫﺪﻳ
ﺷﻮ ،او ﻣﻮﻧ دا ﺧﺪﻣﺖ ﻪ وﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺟﻼل او زﻣﻮﻧ ﺳﺮﺮﻣ ﺎره ﺷ .
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻪ ډﯦﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯘو ﭼ
د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯘو د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻮک ﻫﻢ ﮥ ﻗﺴﻢ اﻟﺰام وﻧﮥ ﻟﻮى .
داﺳ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ وى ﺑﻠ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻫﻢ ﮥ وى.

 او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺑﻞ ورور درﻟﯧو ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮ ﻠﻪ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﻮ او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺧﺒﺮو ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺳﺮﺮم

 ﮐﮥ ﻮک د ﺗﻴﻄﻮس ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس
ﺎره ﺷﻮ ،ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺮﺮم دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﺑﺎور ﮐﻮى .
وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ زﻣﺎ ﻣﻠﺮے دے .او زﻣﻮﻧ د ﻧﻮرو وروﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ،ﻫﻐﻮئ د
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ورﺗﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ﭼ ﻮل
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ د ﻃﺮﻓﻪ ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى دى او ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐﻮى .
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ دا ووﻳﻨ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﮐﯘو.

د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭼﻨﺪه

۹

 ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 اوس ﻣﺎ دﭘﺎره دا ﺿﺮورى ﻧﮥ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ د ﭼﻨﺪې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻟﻴﻢ 


ﺳﺮﺮﻣ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺪوﻧﻴﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم او واﻳﻢ ﭼ د اﺧﻴﻪ ﺧﻠﻖ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﻧﻪ
 ﺧﻮ زۀ دا وروﻪ درﻟﯧم د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺗﻴﺎر دى .او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﻮش ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ راوﭘﺎرول .

ﻣﻮﻧ ﮐﻮم ﻓﺨﺮ ﮐﯘو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻣﻘﺼﺪه ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﺎر ﺷ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻳﻨﺎ ﮐې ده .
ﻪ ﭼ ﮐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﻧﻪ ﮥ ﺧﻠﻖ راﺷ او ﻫﻐﻮئ وﻮرى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻴﺎر ﻧﮥ ﻳ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷُﻮ ﻪ ﭼ
 ﻧﻮ ﻣﺎ دا ﺧﺒﺮه ﺿﺮورى وﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ دې وروﻮ زور راوړم ﭼ اول ﮐﻮرﻧﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎور ﮐے دے .
او د ﻫﻐﻪ ﭼﻨﺪې د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐى د ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻋﺪه ﮐې ده ،ﭼ دا ﭼﻨﺪه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ راﺟﻤﻊ ﮐئ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ ﻟه ﮐﺮوﻧﺪه ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟه رﯦﺒ ،او ﭼ ﻮک زﻳﺎﺗﻪ ﮐﺮوﻧﺪه ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﭼ ﭘﻪ زﺑﺮدﺳﺘ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ دې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ورﮐى ﻮﻣﺮه ﭼ ﻳ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دى ،او ﻧﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻧﮥ زړۀ او ﻧﮥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ
زﻳﺎﺗﻪ رﯦﺒ .
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻣﺠﺒﻮروﻟﻮ ﺳﺮه ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .

ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺿﺮورت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﮥ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻪ درﮐى او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻧﻮرو د ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﺮ ﮥ ډﯦﺮ وى .
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ داﺳ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﯧﺮاﺗﻮﻧﻪ ﻣﺴﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻟﯧﻟ دى ،د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮک ﭼ د زﻣﻴﻨﺪار دﭘﺎره ﺗﺨﻢ او د ﺧﻮراک دﭘﺎره رو ورﮐﻮى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ د ﮐﺮﻟﻮ
ﮐﻴى “.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﮐ ډﯦﺮ ﺷﺘﻤﻦ
ﺗﺨﻢ درﮐى او زﻳﺎت ﺑﻪ ﻳ ﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﮐى .
ﺷ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻣﻮﻗﻊ ﮐ ﺳﺨﺎوت ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،او ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﺰارى وﺷ.
 ﻪ ﭼ د دې ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺗﺶ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﺷ ﺑﻠ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک

 ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ډﯦﺮه ﺷُﺮ ﺰارى وﺷ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺨﺎوت دا ﺧﺒﺮه ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى ﺗﺎﺑﻌﺪار ﻳ .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د زړۀ ﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻮى د ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐے دے .
ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره ﺷُﺮ دے.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ دﻓﺎع

۱۰

 زۀ ﭘﻮﻟﻮس ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ او ﻧﺮﻣ ﮐ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ،ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻋﺎﺟﺰ ﻳﻢ


 ﺑﻠ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ د ﺣﺎﺿﺮﯦﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ روﻳﻪ ﻣﮥ ﻣﺠﺒﻮروئ،
او ﭘﺸ ﺷﺎ زړور ﻳﻢ .
 اﺮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﻮ ﺧﻮ
ﻟﻪ د ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﺧﻴﺎل دے ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﺪﻣﺖ د دﻧﻴﺎوى ﻃﺮﻳﻘ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دے .

 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺟﻨ وﺳﻠ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﮥ دى ﺑﻠ زﻣﻮﻧ وﺳﻠ د ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ
زﻣﻮﻧ ﺟﻨ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮥ دے .
 او ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﮐﺒﺮژﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﭼ د ﺧُﺪائ
ﻗﻼﺎﻧﻮ د ﻧوﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗُﺪرت دى .ﻣﻮﻧ ﭘﺮې ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭘﺎک د ﻋﻠﻢ ﺧﻼف وى ﺗﺒﺎه ﮐﯘو او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻴﺎل ﻗﺒﻀﻪ ﮐﯘو د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺮف ﻇﺎﻫﺮى ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻴﺎر ﻳﻮ ﭼ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺳﺰا ورﮐو .
 ﻪ ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻮرئ .ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎن دا ﺑﺎور وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﻳ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺴﻴﺢ ﻳﻮ .
اﺧﺘﻴﺎر ﮥ ﻟ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ راﮐے دے ،ﻧﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د وراﻧﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ داﺳ
 ﻪ ﭼ د ﻴﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻳﺮوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړم .
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ .
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﺳﻮچ دے ﭼ ،د ﻫﻐﮥ ﺧﻄﻮﻧﻪ اﺛﺮﻧﺎک او زﺑﺮدﺳﺖ دى ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ وى ﻧﻮ ﮐﻤﺰورے وى
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﻠﻖ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﻮﻧ ﻟﻴﻞ دى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ
او د ﻫﻐﮥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻀﻮل وى .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ دا ﺟﺮأت ﻧﮥ ﺷُﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐ ﺷﻤﯧﺮ
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﻫﻢ وى .
ﮐو ﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐو ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧ ﻧﺎﻣ زﻳﺎﺗﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﺎﻧﻮﻧﻮ اﻧﺪازه
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د اﻧﺪازې ﻧﻪ زﻳﺎت ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﮐﯘو
وﻟﻮى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺑﻠ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﺪه ،ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐے دے او ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ راﻏﻠ ﻳ .
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻟﻮئ ﻧﮥ ﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺪ ﮐ وى ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ اوﻟﻨ ﮐﺴﺎن
 او ﻣﻮﻧ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺧﻮارۍ ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﮐﯘو ﺧﻮ اُﻣﻴﺪ ﮐﯘو ﭼ
ۇو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ در رﺳﯧﺪﻟ ﻳﻮ .
 ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ زﻳﺮے ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ اﺧﻮا
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟ ﮐ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﮐﺎر درﺟﻪ ﻧﻮره ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷ ،
ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ورﺳﻮو ،ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭼﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ دے ﮐے .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ د ﻓﺨﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﮥ
 ﻪ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮى
 ﺧﻮ” ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻓﺨﺮ وﮐى “.
وى .
ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﻠﯧﺪو ﻧﮥ دے ﺑﻠ د ﭼﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﻠﯧﺪو وړ دے.

ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل او د دروﻏﻮ رﺳﻮﻻن

۱۱

 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره
 زﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻟ ﺷﺎن ﺑوﻗﻮﻓ وزﻏﻤ .آو ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻣﺎ ﺳﺮه زﻏﻤ .


د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﯧﺮت ﻣﺤﺴﻮﺳﻮم ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ د وادۀ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮې ﭘﺎﮐ
 ﺧﻮ زۀ ﻳﺮﯦم ﭼ داﺳ وﻧﮥ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﺎﻻﮐ ﺑﺑ
ﭘﯧﻐﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺣﺎﺿﺮوﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده .
 ﻪ
ﺣﻮا دوﮐﻪ ﮐه او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎﻻت ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻮص او ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺧﻮا ﺷ ،ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎر دى .
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻮک ﻫﻢ راﺷ او ﻫﻐﻪ د ﺑﻞ ﻋﻴﺴ ﭘﯧﻐﺎم درﮐﻮى ،او ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم او زﻣﻮﻧ ﮐ ﻓﺮق ﻫﻢ وى ،ﻳﺎ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﺎئ ﮥ ﺑﻞ روح درﮐے ﺷ ،ﻳﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم زﻳﺮے ﻗﺒﻮل ﮐے دے د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﻞ زﻳﺮے
 زۀ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﮥ
درﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ اورئ .
 دا ده ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﮐ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ
ﻢ .
 وﻟ ﻣﺎ دا ﻨﺎه وﮐه ﭼ ﻣ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻳﺮے ﻣﻔﺖ در ورﺳﻮﻟﻮ او ﺎن ﻣ ﻻﻧﺪې ﮐو
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وﻮدل .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره د ﻧﻮرو ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﻨﺪه
د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﭼﺖ ﺷ؟ 
 او ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وم او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ وم ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﻮج واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ د
ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻏﻼ وﮐه .
ﻣﺪوﻧﻴﻪ ﻧﻪ وروﻪ راﻏﻠ ۇو او زﻣﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﻳ ﭘﻮره ﮐو او ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻮج اﭼﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻠﮯ دے

 ﻨﻪ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دے ﻧﻮ د اﺧﻴﻪ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻣﺎ د دې ﻓﺨﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ
او ﺳﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ .
 ﺧﻮ
 دا وﻟ؟ ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم؟ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم .
ﻧﮥ ﮐى .
زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻟﻪ د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻢ .زﻣﺎ دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د دې ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐى ﭼ ﻮک ﭼ د دې ﻣﻮﻗﻌ
 ﻪ ﭼ داﺳ ﺧﻠﻖ دروﻏﮋن رﺳﻮﻻن دى او
ﭘﺴ ﺮ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ زﻣﻮﻧ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻓﺨﺮ وﮐى .
 ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻪ ﭼ ﺷﯧﻄﺎن ﻫﻢ
دوﮐﻪ ﻣﺎر دى او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ د ﻣﺴﻴﺢ د رﺳﻮﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐى وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ د ﺷﯧﻄﺎن ﺧﺎدِﻣﺎن د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎن ﺟﻮړ ﮐى
ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻳﻮ ﻧُﻮراﻧ ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړوى .
ﻧﻮ دا ﮥ ﻏﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ اَﻧﺠﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ
 زۀ ﺑﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ دې ﻮک ﺑوﻗﻮف وﻧﮥ  ﺧﻮ ﮐﮥ  ﻣ ﻧﻮ د ﺑوﻗﻮف ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣ ﻗﺒﻮل ﮐئ ﻧﻮ ﭼ زۀ ﻫﻢ ﻟ

 زۀ ﭼ د دې ﻓﺨﺮ او ﺟﺮأت ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺑوﻗﻮف ﭘﻪ ﺷﺎن واﻳﻢ.
ﺷﺎن ﻓﺨﺮ وﮐم .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﻳ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻪ
 ﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻃﻮر ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ،زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﮐﻮم .

 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ زﻏﻤ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﻮى ﻳﺎ ﻣﻮ داړى ،ﻳﺎ ﻣﻮ راﯧﺮوى ،ﻳﺎ ﺧﭙﻞ
ﺑوﻗﻮﻓﺎن زﻏﻤ .
 زۀ ﭘﻪ ﺷﺮم ﺳﺮه واﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورى ۇو.
ﺎن ﻟﻮئ ﺟﻮړوى ،ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭙﯧه درﮐﻮى .
 وﻟ ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن دى؟ ﻧﻮ زۀ ﻫﻢ ﻳﻢ.
ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم ،زۀ دا د ﻳﻮ ﺑوﻗﻮف ﭘﻪ ﻃﻮر واﻳﻢ .
 وﻟ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺎدِﻣﺎن
وﻟ ﻫﻐﻮئ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دى؟ ﻧﻮ زۀ ﻫﻢ ﻳﻢ .وﻟ ﻫﻐﻮئ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ دى؟ ﻧﻮ زۀ ﻫﻢ ﻳﻢ .
دى؟ زﻣﺎ وﻳﻨﺎ ﻟﻪ د ﻟﻴﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ده ،ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﻳﻢ ،ﭘﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﮐ زﻳﺎت ،ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﮐ زﻳﺎت ،ﭘﻪ ﮐﻮړو
 ﻣﺎ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻪ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺖ
ﺧﻮړﻟﻮ ﮐ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ،او ﻮ ﻮ ﻠﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮے ﻳﻢ .
 درې ﻠﻪ زۀ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮ ووﻫﻠﮯ ﺷﻮم ،ﻳﻮ ﻠ ﺳﻨﺴﺎر ﮐے ﺷﻮم ،درې ﻠ راﺑﺎﻧﺪې د اوﺑﻮ ﺟﻬﺎزوﻧﻪ
ﮐﻮړې وﺧﻮړﻟ ،
 زۀ ﻮ ﻮ ﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺧﻄﺮو ﮐ ﻟﻪ د
ﺗﺒﺎه ﺷﻮل او ﻳﻮه ﺷﭙﻪ او ورځ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐے وم .
درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ ،د ډاﮐﻮاﻧﻮ ،د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ،د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ،د ﺎر ،د ﺑﻴﺎﺑﺎن ،د ﺳﻤﻨﺪر ،د دروﻏﮋﻧﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﭘﻪ ﺧﻄﺮو ﮐ
 د ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ او د زﻳﺎت ﻣﺸﻘﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮ ﻮ ﺷﭙ ﺷﻮﻴﺮه ﺷﻮے ﻳﻢ .ﻮ ﻮ ﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻮږو او ﺗﻨﺪو
ﭘﺎﺗ ﺷﻮے ﻳﻢ ،
 د دې ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ
ﻧﺎرﻧﻬﻮر ﺮﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ ،ﻮ ﻮ ﻠﻪ د ﺟﺎﻣﻮ د ﮐﻤ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻳﺨﻨ ﻧﻪ ﮐﻮﮐﻠﻪ ﺷﻮے ﻳﻢ .
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎو زۀ ﮐﻤﺰورے ﮐﯧم
ﮐﻮم د روزاﻧﻪ ﻏﻢ دے ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺳﻮچ دے .
 ﮐﮥ ﻓﺨﺮ ﮐﻮل ﺿﺮورى وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻧﻪ ﮥ؟ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ زﻣﺎ زړۀ ﻧﮥ ﺧﻮږﻳى ﮥ؟ 
 د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﭘﻼر ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ دې ﻫﻤﯧﺸﻪ وى ،ﻫﻐﻪ
ﻴﺰوﻧﻮ ﻓﺨﺮ وﮐم ﭼ زﻣﺎ ﮐﻤﺰورۍ ﺎره ﮐﻮى .
 ﭼ زۀ ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﮐ وم ﻧﻮ د ارِﺗﺎس ﺑﺎدﺷﺎه ﻮرﻧﺮ د ﻮل ﺎر ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﮐ
ﺧﺒﺮ دے ﭼ زۀ دروغ ﻧﮥ واﻳﻢ .
 ﺧﻮ زۀ د ﺎر د دﯦﻮال د ﮐﮐ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ ﮐﻮز ﮐے ﺷﻮم او د ﻫﻐﮥ د ﭘﻨﺠ ﻧﻪ
ﮐﯧﻨﻮﻟ وه ﭼ ﻣﺎ ﺮﻓﺘﺎر ﮐى .
ﺑﭻ ﺷﻮم.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل روﻳﺎ او ﻣﺎﺷﻔﻪ

۱۲

 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻮل ﺿﺮورى دى ،اﺮ ﮐﮥ دا ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ ﻧﮥ دى ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ د روﻳﺎﺎﻧﻮ او د ﻣﺎﺷﻔ ذﮐﺮ وﮐم.


 زۀ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﻳﻮ ﺳے ﭘﯧﮋﻧﻢ ﻮک ﭼ ﻮارﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨ اوﭼﺖ ﮐے ﺷﻮ او آﺧﺮى آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے


 او زۀ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ﭼ دا
ﺷﻮ ،ﺧﻮ زۀ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐ وو او ﮐﮥ د وﺟﻮد ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ وو ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده .
 آﺳﻤﺎن ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐے
ﺳے ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐ ﻳﺎ ﺑ ﻟﻪ وﺟﻮده وو ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮې زۀ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮ دے ،ﭼ 
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳ
ﺷﻮ ،او داﺳ ﺧﺒﺮې ﻳ واورﯦﺪﻟ ﭼ د ﻫﻐ وﺋﻴﻞ ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ دى او اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﺑﻴﺎﻧﻮل ﻧﺎروا دى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻓﺨﺮ ﮐﻮل ﻫﻢ ﻏﻮاړم ﻧﻮ
ﺳى ﺧﻮ ﻓﺨﺮ ﮐﻮم ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻤﺰورﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻓﺨﺮ وﻧﮥ ﮐم .
ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ واﻳﻢ ﻪ ﭼ ﻮک ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ زﻳﺎت وﻧﮥ  ﻨﻪ ﭼ ﻣ
 او د دې ﻋﺠﻴﺒﻪ روﺣﺎﻧ ﮐﺸﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ زۀ ﭘﺮې ﻣﻐﺮوره ﻧﮥ ﺷﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ د ﺷﯧﻄﺎن
وﻳﻨ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ اورى .
 د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ درې ﻠﻪ ﺳﻮال زارى وﮐه
ﻓﺮﺘ زﻣﺎ د ﺗﻠﻴﻒ دﭘﺎره ازﻏﮯ وﻮﻣﺒﻠﻮ ،ﭼ زۀ ﻓﺨﺮ وﻧﮥ ﮐم .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ دے ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ
ﭼ دا ﺗﻠﻴﻒ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى .
ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎو ﮐ ﭘﻮره ﮐﻴى “.ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎو ﻓﺨﺮ وﮐم ﻧﻮ ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﻗﻮت ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﭘﺎﺗ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ د ﻣﺴﻴﺢ د ﺧﺎﻃﺮه ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﮐ ،ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐ ،ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﮐ ،ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ او ﭘﻪ
ﺷ .
اﻓﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﮐﻤﺰورے ﻳﻢ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻢ زورور ﻳﻢ.

د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل د ﮐﻮرﻧﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ اﻧﺪﯦﻨﻪ
 زۀ ﺑوﻗﻮف ﺷﻮم ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐم ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ زﻣﺎ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر وو ،ﭘﻪ وﺟﻪ د دې ﭼ زۀ ﻫﻴ ﻫﻢ

 د رﺘﻴﻨ رﺳﻮل ﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺎ ﭘﻪ
ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻃﻮر ﮐﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﮐ د ﻧﻮرو ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ
ډﯦﺮ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﻌﺠﺰو او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺎره ﮐې .
 ﻮرئ ،ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﺗﻪ
وئ ﺑ ﻟﻪ دې ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻮج واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ؟ زﻣﺎ دا ﻏﻠﻄ ﻣﻌﺎف ﮐئ .
ﺗﻴﺎر ﻳﻢ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻮج واﻧﮥ ﭼﻮم ،ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎل ﻧﻪ ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮﺘﻮﻧﮯ ﻳﻢ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﻮر ﭘﻼر
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻗﺮﺑﺎن ﮐم ﺑﻠ ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ﺑﻠ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺳﺎﺗ .
 دا ﺧﺒﺮه ﻴ ده ﭼ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎن ﮐم .ﮐﮥ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻤﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﮥ؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک ﭼ
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻮج واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻴﻨ دا ﺳﻮچ ﮐﻮى ﭼ زۀ ﭼﺎﻻک ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﻣ ﭘﻪ  راﯧﺮ ﮐى ﻳ .
 ﻣﺎ ﺗﻴﻄﻮس ﺗﻪ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دروﻟﯧل ﻧﻮ وﻟ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮥ دوﮐﻪ ﮐې ده ﮥ؟ 
ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣ ﻳﻮ ورور دروﻟﯧﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺗﻴﻄﻮس وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دوﮐﻪ وﻧﮥ ﮐه ﮥ؟ وﻟ ﻣﻮﻧ دواړه ﭘﻪ ﻳﻮ روح ﮐ
 ﮐﯧﺪے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ
ﻧﮥ ﻳﻮ؟ وﻟ ﻣﻮﻧ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﻧﮥ ﻳﻮ روان ﮥ؟ 
ﺎن دﻓﺎع ﮐﯘو؟ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﯘو .ﺧﻮږو ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ،دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺮﻗ
 ﻪ ﭼ زۀ ﻳﺮﯦم ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ درﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻏﻮاړم ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻮ وﻧﮥ ﻣﻮﻣﻢ ،او ﻨﻪ
دﭘﺎره ﮐﯘو .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﻏﻮاړئ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﻣﻮﻣ ،زۀ ﻳﺮﯦم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺟه ،ﮐﻴﻨﻪ ،ﻏﺼﻪ ،ﺧﻮد ﻏﺮﺿ ،ﺑﺪه وﻳﻨﺎ ،ﻏﯧﺒﺘﻮﻧﻪ،
 ﭘﻪ دې ﻳﺮﯦم ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ ﺑﻴﺎ درﺷﻢ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ
ډوزې او ﻓﺴﺎد ﻧﮥ وى .
ﮐى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻳ ﮐى دى ،اﻓﺴﻮس وﮐم ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﻧﺎﭘﺎﮐ ،ﺣﺮاﻣﺎرۍ او ﺷﻬﻮت
ﭘﺮﺳﺘ ﻧﻪ ﭼ ﻳ ﮐى دى ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮥ ده اﻳﺴﺘﻠ.

آﺧﺮى ﺧﺒﺮې او ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ

۱۳

 دا درﯦﻢ ﻞ دے ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﻢ ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻫﺮ اﻟﺰام دﭘﺎره د دوو ﻳﺎ درﯦﻮ ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﺿﺮورت ﺑﻪ وى


 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻮل ﺧﺒﺮدار ﮐل ﭼﺎ ﭼ ﻣﺨ ﻨﺎه ﮐې وه ،او زۀ ﻫﻐﻮئ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻣﺠﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﮐے ﺷ .
اوس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﺧﺒﺮداروم ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﮐى ۇو ،ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ راﺷﻢ ﻧﻮ ﺿﺮور ﺑﻪ ﺳﺰا
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﺛﺒﻮت ﻏﻮاړئ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻫﻐﻪ زۀ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم .ﻫﻐﻪ
ورﮐم .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﮐ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﻤﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﻤﺰورے ﻧﮥ دے ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻃﺎﻗﺘﻮر دے .
ﮐے ﺷﻮ ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ژوﻧﺪے دے .او ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﮐﻤﺰورى ﻳﻮ ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺧُﺪائ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ وآزﻣﺎﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺎئ
ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺻﻼح وﮐو .
دے او ﮐﮥ ﻧﻪ .ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ وﻟﻮئ .وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﻳ ﺧﺒﺮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳﻴى؟ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ
 ﺧﻮ
 زۀ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﻳﻮ .
ﻫﻐﻪ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﻪ دے .
ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ دا دﻋﺎ ﻏﻮاړو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺑﺪ ﮐﺎر وﻧﮥ ﮐئ ،د دې دﭘﺎره ﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺎره ﺷُﻮ ﺑﻠ د دې
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺣﻖ ﺧﻼف ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﺧﻮ
دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﯧ وﮐئ ،ﺧﻴﺮ دے ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺎره ﺷُﻮ .
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﻮﻧ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﻤﺰورى ﻳﻮ او ﺗﺎﺳﻮ زورور ﻳ .او زﻣﻮﻧ دا دﻋﺎ ده
د ﺣﻖ آواز اوﭼﺘﻮﻟﮯ ﺷُﻮ .
 ﻧﻮ زۀ دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻏﯧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ د دې دﭘﺎره ﻟﻴﻢ ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ درﺷﻢ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ ﭘﺎﺧﮥ ﺷ .
ﭼ زۀ د ﻫﻐﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐ ﺳﺨﺘ وﻧﮥ ﮐم ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر ﭼ ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره راﮐے دے،
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو زﻣﺎ آﺧﺮى ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐ ﺑﺎﻟﻐﺎن
او ﻧﮥ ﭼ د وراﻧﻮﻟﻮ دﭘﺎره .
 ﭘﻪ ﭘﺎﮐ
ﺷ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ ورﮐﻮئ ،ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﯧئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻣﻴﻨ او د ﺳﻼﻣﺘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى .
 د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻮل ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ .
ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻼم وواﻳ .
ﻣﻴﻨﻪ او د روح اﻟﻘُﺪس ﺷﺮاﮐﺖ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وى.
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