د ﭘﻄﺮوس رﺳﻮل دوﯦﻢ ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 د ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻏﻼم او رﺳﻮل دے ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک


 زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او
او د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐ ﻳ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﻴﻤﺘ اﻳﻤﺎن ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ دے .
ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى.

د اﻳﻤﺎﻧﺪار راﺑﻠﻞ او ﻏﻮره ﮐﻮل
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ اﻟٰﻬ ﻗُﺪرت ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ راﮐل ﮐﻮم ﭼ د دﻳﻨﺪارۍ ژوﻧﺪون ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﺿﺮورى

دى .دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ راﮐے ﺷﻮى دى ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺟﻼل او ﻧﯧ ﭘﻪ
 او ﻫﻢ د دې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﭙﻠ ﻗﻴﻤﺘ او ډﻳﺮې ﻟﻮﺋ وﻋﺪې وﮐې ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
وﺳﻴﻠﻪ راوﺑﻠﻠﻮ .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﻻﻫ ﻓﻄﺮت ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺧﺮاﺑﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ ﮐﻮم ﭼ د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى.
 او ﭘﻪ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮره ﮐﻮﺷﺶ وﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻧﯧ زﻳﺎﺗﻪ ﮐئ ،او ﭘﻪ ﻧﯧ ﮐ ﻋﻠﻢ ،

 او ﭘﻪ دﻳﻨﺪارۍ ﮐ وروروﻟ ﻋﺰﻳﺰوﻟ،
ﻋﻠﻢ ﮐ ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرى ،او ﭘﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرۍ ﮐ ﺻﺒﺮ ،او ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐ دﻳﻨﺪارى ،
 ﻪ ﮐﮥ دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ وى او زﻳﺎﺗﻴى ﻧﻮ دا ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د
او ﭘﻪ وروروﻟ او ﻋﺰﻳﺰوﻟ ﮐ ﻣﻴﻨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐئ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ دا ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ د
ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﮐ ﺑﮐﺎره او ﺑﻣﯧﻮې ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ دوﻣﺮه ﮐﻢ دے ﭼ ړﻧﺪﯦﺪو ﺗﻪ ﻧﺰدې دے او د ﺧﭙﻠﻮ وړوﻣﺒﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﯧﺪل ﻳ ﻫﯧﺮ ﮐى دى .
وﺟﻪ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،د ﺧﭙﻠ ﺑﻠﻨ او ﻏﻮره واﻟ د ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ،ﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ اﺧﻼق ﺳﺎﺗ ﻧﻮ
 ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ د دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ او ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ اﺑﺪى
ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﻧﮥ ﺧﻮرئ .
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دا ﺧﺒﺮې درﻳﺎدوم ،اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻋﺰت ﺳﺮه داﺧﻞ ﮐے ﺷ .
 او ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﻳﻢ،
ﻣﺨ ﻧﻪ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻖ ﺧﺒﺮې ﻗﺎﺋﻢ ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮې وه .
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺮګ وﺧﺖ راﻧﺰدې دے ﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻳﺎدوﻟﻮ او ﭘﺎروﻟﻮ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺿﺮورى ﻢ .
 او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮره ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺎره وﺋﻴﻠ دى .
ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دا ﺧﺒﺮې ﻳﺎدې وى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺟﻼل او د ﻧﺒﻮت ﮐﻼم
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺼﻮ ﭘﺴ ﻧﻪ ﻮ ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎﻻﮐ ﺳﺮه ﺟﻮړې ﺷﻮې دى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د
ﻣﺴﻴﺢ د ﻗﺪرت او د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﮐئ ،ﺑﻠ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺟﻼل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے .
ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﻋﺰت او ﺟﻼل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ ورﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻼل ﻧﻪ آواز راﻏﻠﻮ ﭼ” ،دا زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب زوئ دے د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ زۀ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا آواز د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ واورﯦﺪو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ۇو .
راﺿ ﻳﻢ “.
ﺳﺮه د ﻧﺒﻮت ﻫﻐﻪ ﮐﻼم دے ﭼ ډﯦﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ دے ،دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ وﮐئ ﭼ ﭘﻪ دې داﺳ ﻏﻮر وﮐئ ﻟﻪ ﭼ ډﻳﻮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻴﺎرۀ
 ﺧﻮ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ اول
ﺎئ ﮐ رﺎ ورﮐﻮى ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﺤﺮ ﺷ او د ﺳﺒﺎ ﺳﺘﻮرى ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ وﻠﻴى .

 ﻪ ﭼ ﻳﻮه
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻳﻮه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻫﻢ د ﻧﺒ ﺧﭙﻞ ﺳﻮچ ﻧﮥ دے .
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻫﻢ ﮐﻠﻪ د ﺑﻨ آدم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ رﺿﺎ ﻧﮥ ده ﻧﺎزﻟﻪ ﺷﻮې ،ﺑﻠ ﺑﻨ آدﻣﻮ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ.

دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن او اُﺳﺘﺎذان

۲

 ﺧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د دروﻏﻮ ﻧﺒﻴﺎن راوﭼﺖ ﺷﻮى ۇو ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د دروﻏﻮ


اُﺳﺘﺎذان راوﭼﺖ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻪ ﻫﻼﮐﻮوﻧ ﺑﺪﻋﺘﻮﻧﻪ راوﺑﺎﺳ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ﭘﻪ ﻻر روان ﺷ او د دې
ﻓﺪﻳﻪ ورﮐې ده ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﻪ زر ﻫﻼﮐﺖ راوﻟ .
 او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﻟﭻ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د دروﻏﻮ ﭘﻪ ﻗﻴﺼﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه
اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﺣﻖ د ﻻرې ﺑﺪﻧﺎﻣ ﮐﻴى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 واﺧﻠ .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺳﺰا ﺣﻢ د ډﯦﺮ ﻣﺨ ﻧﻪ ﺷﻮے دے او د ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎﻫ راﻧﺰدې ده .
ﻓﺮﺘ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدې ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه وﮐه ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ دوزخ ﮐ واﭼﻮﻟ او ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﮐﻨﺪو ﮐ ﻳ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﯧﺮه ﺷﻮې دﻧﻴﺎ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮده او ﭘﻪ ﺑدﻳﻨﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻳ
زﻧﻴﺮوﻧﻮ وﺗﻟ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ د ور ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ وى .
 او ﻫﻐﮥ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره
ﺳﯧﻼب راوﺳﺘﻮ ﺧﻮ ﺻﺮف د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﻮح او ورﺳﺮه ﻳ ﻧﻮر اووۀ ﮐﺴﺎن ﺑﭻ ﮐل .
 ﻪ
ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل او وې ﺳﻴﺰل او اﻳﺮه ﻳ ﮐل ،او د راﺗﻠﻮﻧ زﻣﺎﻧ د ﺑدﻳﻨﻮ دﭘﺎره ﻳ د ﻋﺒﺮت ﻣﻘﺎم وﺮﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ
ﻫﻐﮥ ﻟﻮط ﻫﻢ ﺑﭻ ﮐو ﭼ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑدﻳﻨﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻧﺎﭘﺎک ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺗﻨ ﺷﻮے وو .
ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﻫﺮه ورځ د ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق ژوﻧﺪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻮ د ﻟﻴﺪﻟﻮ او اورﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﻨﻪ دﻳﻨﺪاران د آزﻣﯧﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى او ﺑﺪﮐﺎران د ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮ ور ﭘﻮرې ﭘﻪ
وﺟﻪ ﭘﻪ ﻋﺬاﺑﯧﺪو .
 ﺧﻮ ﺧﺎص ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﺮ او ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺳﺰا ﮐ وﺳﺎﺗ ،
 ﺳﺮه د دې
اﺧﺘﻴﺎر ﺳﭙ ، دوئ ﺴﺘﺎﺧﻪ او ﻣﻐﺮوره دى او ﭘﻪ ﺟﻼﻟ ﻫﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﺪو وﺋﻴﻠﻮ دوئ ﻧﮥ ﺷﺮﻣﻴى .
ﭼ ﻓﺮﺘ اﺮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ او ﭘﻪ ﻗُﺪرت ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻟﻮﺋ دى ،د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف د ﺑﺪرد وﺋﻴﻠﻮ اﻟﺰام ﻧﮥ
 ﺧﻮ دا ﺧﻠﻖ د ﻨﻠ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﺑﺿﻤﻴﺮه دى او د راﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻫﻼﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى .د
ﻟﻮى .
ﮐﻮﻣﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻧﺎﺧﺒﺮه دى ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺪرد واﺋ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻨﻠ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻼک ﮐے
 ﮐﻮم ﻧﻘﺼﺎن ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﻟﻪ ورﮐے دے د ﻫﻐ ﺳﺰا ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺎ ورځ ﻋﻴﺎﺷ ﮐﻮل
ﺷ .
ﺧﻮﻧﺪ ورﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﺰﺗﻪ او ﺑﺷﺮﻣﻪ دى .ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠ دوﮐﻪ ﺑﺎزۍ ﻧﻪ ﻣﺰه اﺧﻠ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ دﺳﺘﺮﺧﻮان
 ﻫﻐﻮئ ﻮ ﺗﻪ د زﻧﺎ ﮐﺎرۍ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﻮرى او د ﻨﺎه ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ اوړﯦﺪے ،ﻫﻐﻮئ ﮐﻤﺰورى ﺧﻠﻖ
ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ ﻧﯧﻐﻪ ﻻره ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ ،او ﺑﻻرې ﺷﻮى
راﯧﺮوى ،د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﺮص آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺘﻴﺎن دى .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺼﻮر ﻣﻼﻣﺘﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻳﻮې
دى او د ﺑﻌﻮر د زوئ ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﻻر روان دى ﭼﺎ ﭼ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﻪ ﮥ وﻠﻪ .
 دﻏﻪ د دروﻏﻮ اُﺳﺘﺎذان ﻟﻪ اوچ ﮐﻮﻫﻴﺎن
ﺑژﺑ ﺧﺮې د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې وﮐې او ﻧﺒ ﻳ د ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐو .

دى او ﻟﻪ د داﺳ ورﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﺳﻴﻠ ﻳ وړى راوړى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺗ ﺗﻮر ﺎئ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮے دے .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﺒﺮ او ﺑﯧﻬﻮده ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او د ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮوى
 ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه د آزادۍ ﻟﻮظ
ﻮک ﭼ ﻟ ﮥ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟ دى ﭼ ﭘﻪ ﻤﺮاﻫ ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .
 او
ﮐﻮى ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻤﺮاﻫ ﻏﻼﻣﺎن دى ،ﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﻏﻼﻣﺎن وى د ﮥ ﻧﻪ ﭼ ﻣﺠﺒﻮر وى .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ او ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د دﻧﻴﺎ د ﺳﺨﺎﺗﻮب ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻮل او ﻫﻐﻮئ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د
ﭘﻪ ﮐ ﺑﻴﺎ ﯧﺮ ﺷﻮل او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮل ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ وروﺳﺘﻮﻧﮯ ﺣﺎل د وړوﻣﺒﻨ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﺷﻮ .
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وه ﭼ ﭼﺮې ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻻر ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﻧﮥ وے ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺣﻢ
 او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دا ﻣﺘﻞ ﺛﺎﺑﺘﻴى ﭼ” ،ﺳﭙﮯ د ﺧﭙﻞ
رد ﮐى ﮐﻮم ﭼ ورﺗﻪ د ﺻﺎدﻗﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ورﮐے ﺷﻮے وو .
ﻗ ﭘﻪ ﻃﺮف راﺮ “،او ”ﺧﻨﺰﻳﺮ د ﻻﻣﺒﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻮ ﮐ رﻏى“.

د ﻣﺎﻟ د راﺗﻠﻮ ﻟﻮظ

۳

 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،دا زﻣﺎ دوﯦﻢ ﺧﻂ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻟﻴﻢ .ﭘﻪ دواړو ﮐ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺻﻔﺎ زړوﻧﻪ راﭘﺎروم او درﺗﻪ


 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ راﻳﺎدې ﮐئ ﭼ ﭘﺎﮐﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻣﺨ ﮐى دى او د ﻣﺎﻟ او
ﻳﺎدﻴﺮﻧﻪ ﮐﻮم .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﭘﻪ
ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د رﺳﻮﻻﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ درﮐے ﺷﻮے دے .
دې ﺎن ﭘﻮﻫﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮو ورﻮ ﮐ ﺑﻪ داﺳ ﻮﻗﻤﺎران راﺷ ﭼ ﻣﺴﺨﺮې ﺑﻪ ﮐﻮى او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﭘﻪ
 او واﺋ ﺑﻪ ﭼ” ،د ﻫﻐﮥ د راﺗﻠﻮ وﻋﺪه ﮥ ﺷﻮه؟ ﻪ ﭼ د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣۀ ﺷﻮى دى
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﭼﻠﻴى .
 ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ ﻗﺼﺪاً دا ﺣﻘﻴﻘﺖ
د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دى ﻟﻪ ﭼ د ﻣﺨﻠﻮق د ﺷﺮوع ﻧﻪ ۇو “.
ﻫﯧﺮوى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ،او زﻣﻪ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ده او د اوﺑﻮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د دﻏﻪ اوﺑﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ دﻧﻴﺎ ﻏﺮﻗﻪ او ﻫﻼﮐﻪ ﺷﻮه .
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ده .
ﮐﻮم آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او زﻣﻪ ﭼ اوس ﻣﻮﺟﻮد دى د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ اور ﮐ د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮل ،او دا ﺑﻪ د ﺑدﻳﻨﻪ
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﻠﺮو ،دا ﺣﻘﻴﻘﺖ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﺷ
ﺧﻠﻘﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻫﻼﮐﺖ ﺗﺮ ور ﭘﻮرې ﻣﺤﻔﻮظ وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﮐ ﺳﺴﺘ ﻧﮥ
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻧﺰد ﻳﻮه ورځ د زرو ﮐﺎﻟﻮ ﺑﺮاﺑﺮه ده او زر ﮐﺎﻟﻪ د ﻳﻮې ور ﺑﺮاﺑﺮ دى .
ﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ ﺑﻌﻀ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺴﺘ ﺎرى ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړى ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﻫﻼک ﻧﮥ
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻏﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن راﺷ ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ
ﺷ ﺑﻠ ﭼ ﻮل ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ .
آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺑ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﺷ ،ﻳﻌﻨ ﺳﺘﻮرى ﺳﻴﺎرې ﺑﻪ د اور ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺎو ﺳﺮه وﻳﻠ ﺷ ،او زﻣﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ د
 ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻢ وﻳﻠ ﮐﯧﺪوﻧ دى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﺑﻨ آدﻣﻮ ﻮل ﺷﻮى ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺎره ﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ور د راﺗﻠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮئ
ﭘﻪ ﭘﺎک ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﭘﻪ دﻳﻨﺪارۍ ﮐ ﻨﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى؟ 
ﭼ ﻫﻐﻪ زر راﺷ ﭼ د ﮐﻮﻣ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ اور ﮐ وﺳﻮزى او ﺑﺮﺑﺎد ﺑﻪ ﺷ ،او ﺳﺘﻮرى او ﺳﻴﺎرې ﺑﻪ د اور د
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻧ د ﻧﻮؤ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻧﻮې دﻧﻴﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﯘو ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ډﮐﻪ وى.
ﺗﺎو ﻧﻪ وﻳﻠ ﺷ .
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﺎ ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳ ﻧﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه

 او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺻﺒﺮ ﻟﻪ د ﺧﻼﺻﻮن
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧئ ﻧﻮ ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺑداﻏﻪ او ﺑﻋﯧﺒﻪ ﻳ .
 او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
و ﻧﻮ دﻏﺴ زﻣﻮﻧ ﺧﻮږ ورور ﭘﻮﻟﻮس ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ورﮐے ﺷﻮى ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ درﺗﻪ وﻟﻴﻞ ،
ﺧﻄﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ دا ﺧﺒﺮې ﻟﻴﻠ دى .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ ﺧﺒﺮې داﺳ دى ﭼ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﺮان دى ،او ﺟﺎﻫﻼن او ﺳﭙ
 زﻣﺎ
ﺧﻠﻖ د دې ﻣﻌﻨ ﺑﺪﻟﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﺻﺤﻴﻔﻮ ﻣﻌﻨ ﺑﺪﻟﻮى او د ﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻫﻼﮐﺖ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اول ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ ،ﻧﻮ ﺑﯧﺪار اوﺳ ﭼ د ﺑدﻳﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻻرې ﻧﮥ ﺷ ،او ﺧﭙﻞ
 ﺑﻠ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ او ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻓﻀﻞ او ﻋﻠﻢ ﮐ ﺗﺮﻗ وﮐئ .د ﻫﻐﮥ
ﻣﻀﺒﻮﻃﻮاﻟﮯ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدئ .
ﺟﻼل دې اوس ﻫﻢ وى او ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ دې وى .آﻣﻴﻦ.
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