د ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل دوﯦﻢ ﺧﻂ
دﻋﺎ او ﺳﻼم

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس او ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮس او د ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ،د ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻴﺎﻧﻮ د ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﺧﻂ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او


 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى.
د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دے ،
 اے ﺮاﻧﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ وﻳﺴﺘﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،او دا ﻣﻨﺎﺳﺐ دى

 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﻮر ﻧﻮر زﻳﺎﺗﻴى او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﻴﻨﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴى .
ﺧﭙﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﺨﺮ ﮐﯘو ،د ﻫﻐﻪ ﻇﻠﻢ او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ زﻏﻤ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻮ ﮐ
 دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺘﻮﻧ ﻋﺪاﻟﺖ ﺛﺒﻮت دے د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺎﺋﻤﻮاﻟﮯ او اﻳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮﻳى .
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ دے ،ﻫﻐﻪ
د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﺋﻖ ﮐى ﭼ د ﮐﻮم دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻫﻢ زﻏﻤ .
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ آرام درﮐى ﺗﺎﺳﻮ ﻮک
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺪل واﺧﻠ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ درﮐﻮى .
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮ ﻳ او ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﺮﻨﺪ ﺷ .او د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮﺗﻨﺎﮐﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﺳﺮه
 او ﭘﻪ ﺷُﻐﻠﻪ ﻧﺎک اور ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى ﻮک ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ
راﺷ ،
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ د اﺑﺪى ﺗﺒﺎﻫ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ او د ﻣﺎﻟ د ﺣﻀﻮر او د ﺟﻼﻟ ﻗﺪرت ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺟﺪا
ﻣﺴﻴﺢ زﻳﺮے ﻧﮥ ﻣﻨ .
 ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ ﻧﻮ ﻮل ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺟﻼل ورﮐى او د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺑﻪ وواﺋ .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺷ .
 ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻳ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻮاﻫ اﻳﻤﺎن راوړے وو .
دﻋﺎ ﮐﯘو ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠ ﺑﻠﻨ ﺟﻮﻪ ﮐى ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﯧ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﻮاﻫﺶ او د اﻳﻤﺎن ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻧﻮم ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺟﻼل وﻣﻮﻣ او
دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮه ﭘﻮره ﮐى ،
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺟﻼل وﻣﻮﻣ .دا ﻫﺮ ﮥ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺷﻮ.

ﺑﺷﺮﻋ اﻧﺴﺎن

۲

 ﻧﻮ اوس اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د راﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه زﻣﻮﻧ د راﻏﻮﻧﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ


 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زر ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ وار ﺧﻄﺎ ﺷ ﮐﮥ ﻮک درﺗﻪ د روﻳﺎ ﻧﻪ ﻳﺎ د ﮐﻼم ﻧﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯘو 
او ﻳﺎ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ د ﺧﻂ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وواﺋ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﺧﻮ راﻏﻠ ده ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ داﺳ ﺧﺒﺮو ﺑﺎور ﻣﮥ ﮐﻮئ.
 ﻮک دې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻃﺮﻳﻘﻪ دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻧﮥ را ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺑﻐﺎوت ﺷﺮوع ﻧﮥ

 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﻌﺒﻮد او د
ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺲ ﺮﻨﺪ ﻧﮥ ﺷ ،ﻮک ﭼ د ﻫﻼﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮے دے .
ﻋﺒﺎدت د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ اوﭼﺖ  .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮐﯧﻨ او د ﺧُﺪاﻳ
 او اوس
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ دى ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ ﻻ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣ دا ﺧﺒﺮې ﮐې وې؟ 
دﻋﻮﱝ ﺑﻪ وﮐى .
 ﻪ ﭼ د
ﭼ ﮐﻮم ﻴﺰ ﻫﻐﻪ اﻳﺴﺎروى ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ ،ﺗﺮ ﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺮﻨﺪ ﺷ .

ﺑﺷﺮﻋ ﭘ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐ ﻟﻴﺎ دى ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﮐﺎر ﮐﻮى ﺗﺮﻮ ﭼ د دې اﻳﺴﺎرووﻧﮯ ﻻرې ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ ﺷ .
او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑدﻳﻨﻪ ﮐﺲ راﺮﻨﺪ ﺷ ،او ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﭘﻮﮐ ﺗﺒﺎه ﮐى ،او د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻼل ﺑﻪ
 د دې ﺑدﻳﻨﻪ ﮐﺲ راﺗﻠﻞ او ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﺷﯧﻄﺎن ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ وى ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻗﺪرت ،د دروﻏﻮ ﻧ
ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐى .

 او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻫﻼﮐﯧﺪوﻧ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮارت ﺳﺮه دوﮐﻪ ﮐى .ﻪ
او ﻣﻌﺠﺰې ﺑﻪ ﺎره ﮐﻮى ،
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ
ﭼ ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺣﻖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻧﮥ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺣﻖ ﻣﻨﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺣﻖ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ د ﺑﺪۍ
ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺖ ﺑﻻرې ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ .
ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﺳﺰا وﻣﻮﻣ.

د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره ﻏﻮره ﺷﻮى
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ زﻣﻮﻧ ﺮاﻧﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى،

ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اوﻟﻨ د ﺧﻼﺻﻮن ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮې ﻣﯧﻮه ﻳ ﮐﻮم ﺧﻼﺻﻮن ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 د دې ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د زﻳﺮى ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ راوﺑﻠﻠ ﻧﻮ
ﻣﻼوﻳى او ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﺣﻖ اﻳﻤﺎن راوړئ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻀﺒﻮط ﺷ او د ﮐﻮم
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ .
 اوس
دﺳﺘﻮر ﭼ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻮ د ﺧﻂ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .
دې زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ او زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻳ د ﻓﻀﻞ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻮ ﺗﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ درﮐى او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻧﯧ ﮐﺎر او ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﮐ دې
اﺑﺪى ﺗﺴﻠ او ﮥ اُﻣﻴﺪ راﮐو ،
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐى.

زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ

۳

 ﻧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﮐﻼم زر ﺧﻮر ﺷ او ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ داﺳ ﻋﺰت ﺣﺎﺻﻞ


 او دﻋﺎ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺑﺪو او ﺧﺮاﺑﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ
ﮐى ﻨﻪ ﭼ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے وو .

 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ وﻓﺎدار دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗه ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺷﯧﻄﺎن ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى .
ﻪ ﭼ ﻮل اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻧﮥ دى .
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ اﻋﺘﻤﺎد دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮئ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﮐﻮئ د ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ
 ﻣﺎﻟ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻌﻤﻮر ﮐى.
درﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے دے .

ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے
 اے ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺣﻢ درﮐﻮو ﭼ د ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮥ ﺳﺎﺗ

 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ
ﻮک ﭼ ﻧﺎراﺳﺘﻪ دى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐے دے .
 او ﻣﻮﻧ د
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول ﭘﻪ ﮐﺎر دى او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ۇو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﻧﮥ ۇو .
ﭼﺎ رو ﻣﻔﺖ وﻧﮥ ﺧﻮړه ﺑﻠ ﺷﭙﻪ او ورځ ﻣﻮ ﺧﻮارى او ﻣﺸﻘﺖ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﻮج ﺟﻮړ
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ وو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ رو وﻏﻮاړو ﺑﻠ ﻣﻮﻧ داﺳ وﻧﮥ ﮐل او ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻧﮥ ﺷُﻮ .
 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ۇو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺣﻢ درﮐو ﭼ ﻮک ﮐﺎر
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺮﻮﻟﻮ .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ اورو ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻴﻨ ﻧﺎراﺳﺘﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او ﻫﻴ ﮐﺎر
ﮐﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﻮراک ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ داﺳ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺣﻢ ورﮐﻮو او
ﻧﮥ ﮐﻮى او ﺑﻠ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ﻫﻢ ﻮﺗ وﻫ .
 زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﯧ
ورﺗﻪ دا واﻳﻮ ﭼ ﭘﻪ آرام ﺳﺮه دې ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐﻮى او ﺧﭙﻠﻪ رو دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ  .

 او ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ دې ﺧﻂ ﮐ زﻣﻮﻧ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮې ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﻣﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺳﺎﺗ او
ﮐﺎر ﮐ ﻫﻤﺖ ﻣﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠ .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮥ  ﺑﻠ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ وروﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮥ ﺳﺎﺗ ﭼ ﻫﻐﻮئ وﺷﺮﻣﻴى .
ﻧﺼﻴﺤﺖ ورﺗﻪ ﮐﻮئ.

آﺧﺮى دﻋﺎ او ﺑﺮﮐﺖ
 اوس ﻣﺎﻟ ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ دے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐ ﺳﻼﻣﺘ درﮐى .ﻣﺎﻟ دې

 زۀ ﭘﻮﻟﻮس ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس درﺗﻪ دا ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻢ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﮐ د ﺛﺒﻮت دﭘﺎره دا زﻣﺎ د
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وى .
 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وى.
ﻟﻴﻠﻮ ﻧﻪ او ﻃﺮﻳﻘﻪ ده .
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