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

۱

 د ﭘﻮﻟﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ رﺳﻮل دے ،او د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ


 زۀ ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ زوئ ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس ﺗﻪ دا ﺧﻂ ﻟﻴﻢ .د ﺧُﺪائ ﭘﻼر او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ
ﮐ وﻋﺪه ﺷﻮے ژوﻧﺪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮى .
 زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﮐﻮم د ﭼﺎ ﻋﺒﺎدت ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ د
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﻀﻞ ،رﺣﻢ او ﺳﻼﻣﺘ دې ﭘﻪ ﺗﺎ وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ د ﺟﺪاﻳ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻮم ،او زۀ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺷﭙﻪ او ورځ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻋﺎﺎﻧﻮ ﮐ ﺗﺎ ﻳﺎدوم .
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د
د وﺧﺖ او راﻳﺎدې ﮐم ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺑﻴﺎ ﻟﻴﺪو ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﻳﻢ ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک ﺷﻢ .
ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ډک اﻳﻤﺎن راﻳﺎدﻳى ﮐﻮم ﭼ اول ﺳﺘﺎ د ﻧﻴﺎ ﻟﻮﺋﻴﺲ او ﺳﺘﺎ د ﻣﻮر ﻳﻮﻧﻴ وو ،او اوس زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﻫﻢ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه درﻳﺎدوم ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﻧﻌﻤﺖ اور ﺗﻪ ﭘﻮﮐﮯ ورﮐه ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ د ﻻس د
دے .
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﺰدﻟﻪ زړۀ ﻧﮥ دے راﮐے ﺑﻠ راﻟﻪ ﻳ زړورﺗﻮب،
ﮐﯧﻮدﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﺎﺻﻞ دے .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻮاﻫ ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﺎ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﻣﻴﻨﻪ او ﭘﻪ ﺎن د ﻗﺎﺑﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻗﺪرت راﮐے دے .

ﻗﯧﺪى ﻳﻢ ،ﻣﮥ ﺷﺮﻣﯧه ،ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺪرت ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د زﻳﺮى د ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻪ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐو او ﻣﻮﻧ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ژوﻧﺪ ﺗﻪ راوﺑﻠﻠﻮ .ﻫﻐﮥ دا زﻣﻮﻧ د ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻧﮥ ﮐو،

ﺑﻠ دا د اول ﻧﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ وه ،ﻳﻌﻨ د ازل ﻧﻪ ،ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ وﮐى .
ﺧﻮ اوس دا زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺎره ﺷﻮ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺮګ ﻧﺸﺖ ﮐو ،او ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ ﻳ ﺷﺘﮥ ﮐو

 د دې زﯦﺮى د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ دﭘﺎره زۀ رﺳﻮل او اُﺳﺘﺎذ ﻣﻘﺮر ﺷﻮم ،
او ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ژوﻧﺪون ﻳ د زﻳﺮى ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺮﻨﺪ ﮐو .
او ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ دا ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ زﻏﻤﻢ .ﺧﻮ زۀ ﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧم ،ﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن راوړے دے زۀ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،او زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ
 ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎرى
دے ﭼ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟ دى د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮ ﺗﺮ ور ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ دے .
 د ﻫﻐﻪ روح
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ د اﻳﻤﺎن او ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ واورﯦﺪو ﭘﻪ ﻫﻐ ﻣﻌﻴﺎر ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوه .
 ﻨﻪ ﭼ
اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ اوﺳﻴى د ﻫﻐﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﺧﺰاﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷﻮې ده .
 ﻣﺎﻟ دې د اُﻧﻴﺴﻔﺮس
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د آﺳﻴﻪ ﺻﻮﺑ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺳﺮه د ﻓﻮﻠﻮﺳﻪ او ﻫﺮﻣﻮﻴﻨﻴﺴﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﻮل .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان رﺣﻢ وﮐى ﻪ ﭼ زۀ اﮐﺜﺮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎزه ﮐے ﻳﻢ ،او زﻣﺎ د زوﻟﻨﻮ ﻧﻪ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧﺪو ،
 ﻣﺎﻟ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ورځ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ رﺣﻢ وﮐى،
ﻫﻐﻪ روم ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻳ زﻣﺎ ﻟﻮن وﮐو او زۀ ﻳ وﻣﻮﻧﺪﻟﻢ .
او ﺗﮥ ﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ ﭘﻪ اﻓﺴﻮس ﮐ ﻫﻐﮥ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮥ ﺳﭙﺎﻫ

۲

 او ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﺗﺎ د
 ﻧﻮ اے زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﻀﺒﻮط ﺷﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ دے .


ډﯦﺮو ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ زﻣﺎ ﻧﻪ اورﯦﺪﻟ دى ﻫﻐﻪ داﺳ وﻓﺎدارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه ﻮک ﭼ ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﺧﭙﻞ
 د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻳﻮ ﮥ ﺳﭙﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ زﻏﻤﻠﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻪ .
ورﮐﻮﻟﻮ ﻻﺋﻖ وى .
 او د ﻟﻮﺑﻐﺎړى ﭘﻪ ﺻﻮرت
ﺎن ﭘﻪ روزﻣﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐ ﻧﮥ راﯧﺮوى ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺼﺪ د ﺧﭙﻞ آﻓﺴﺮ زړۀ ﺳﺎﺗﻞ وى .
 ﮐﻮم زﻣﻴﻨﺪار ﭼ
ﮐ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼﺎ ﺗﻪ اﻧﻌﺎم ﻧﮥ ورﮐﻮﻟﮯ ﮐﻴى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ وى ﮐى .

 ﮥ ﭼ زۀ واﻳﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮچ وﮐه
ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ د ﻓﺼﻞ وړوﻣﺒ ﺣﺼﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ورﮐے ﺷ .
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣو ﻧﻪ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے او د داؤد د
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻮﻫﻪ درﮐى .
 د ﮐﻮم دﭘﺎره ﭼ ﻣﺎ ﺳﺨﺘ وزﻏﻤﻠ ﺗﺮ دې ﭼ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ زﻧﻴﺮ وﺗﻟﮯ ﺷﻮم،
ﻧﺴﻞ ﻧﻪ دے ،دا زﻣﺎ زﻳﺮے دے ،
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ د ﻏﻮره ﺷﻮو د ﺧﺎﻃﺮه دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﭘﻪ زﻧﻴﺮ ﺗﻟﮯ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .

ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮم ﻧﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻼﺻﻮن او اﺑﺪى ﺟﻼل ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دے ﺣﺎﺻﻞ ﮐى .
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺨﺘ وزﻏﻤﻮ ﻧﻮ
دا ﺧﺒﺮې رﺘﻴﺎ دى ﭼ” ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣۀ ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ژوﻧﺪى ﻫﻢ ﺷُﻮ .
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺑوﻓﺎ ﺷُﻮ ﺧﻮ
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ ﮐﯘو ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى“.

د ﺧُﺪاﺋ ﺧﺪﻣﺘﺎرۍ اﺻﻮل
 دا ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﻳﺎدې ﮐه او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ورﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐه ﭼ ﻟﻔﻈ ﺗﺮار دې وﻧﮥ ﮐى ،ﻪ

 ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺒﻮل او د ﻳﻮ داﺳ
ﭼ د دې ﻧﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺟﻮړﻳى ﺑﻠ ﺻﺮف اورﯦﺪوﻧ ﺑﺮﺑﺎدوى .
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن د ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐه ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻧﮥ ﺷﺮﻣﻴى ،او ﭼ د ﺣﻖ د ﮐﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ د
 د ﻓﻀﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺎﺗﻪ ﻪ ﭼ دا ﺧﻠﻖ ﻻ ﻧﻮر د ﺑدﻳﻨ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ .
ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﺑﻻرې ﺷﻮى دى او داﺳ
ﻧﺎﺳﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮرﻳى ،او ﻫﻤﻴﻨﺎوس او ﻓﻴﻠﺘﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ دى 
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﭼ د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ وﺧﺖ ﺧﻮ وﺷﻮ .او ﻫﻐﻮئ د ﮥ ﺧﻠﻘﻮ اﻳﻤﺎن ﺧﺮاﺑﻮى .
ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻀﺒﻮط دے او ﭘﻪ ﻫﻐ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﯧﮋﻧ “،او” ،ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ دى د ﻣﺎﻟ ﻧﻮم اﺧﻠ،
 ﭘﻪ ﻟﻮئ ﮐﻮر ﮐ ﻧﮥ ﻳﻮا د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻟﻮ وى ﺑﻠ د ﻟﺮ او
ﻫﻐﻪ دې د ﺷﺮارت ﻧﻪ واوړى “.
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک
ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮ ﻫﻢ وى ،دا ﮥ د ﺧﺎص او ﮥ د ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره وى .
ﮐى ﭼ ﺷﺮﻣﻨﺎک وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﺎص اﺳﺘﻌﻤﺎل او د ﻋﺰت ﻟﻮ ﺷ او د ﮐﻮر د ﻣﺎﻟ د ﻫﺮ ﮥ ﮐﺎر دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﻴﺎر او
 ﻧﻮ د ﻮاﻧ د ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺘﻪ ﮐﻮه ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ د ﺻﺪاﻗﺖ ،اﻳﻤﺎن او ﻣﻴﻨ او د ﺻﻠﺤ ﻃﻠﺒﺎر
ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ وى .
 ﺧﻮ د ﺑوﻗﻮﻓ او د
اوﺳﻪ ،او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎک زړۀ ﺳﺮه دﻋﺎ ﻏﻮاړى .
 او دا ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ دى ﭼ د
ﺟﻬﺎﻟﺖ د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﭘﻪ ډډه ﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د دې ﻧﻪ ﺻﺮف ﺟې ﺟﻮړﻳى .
 او ﻫﻐﻮئ
ﻣﺎﻟ ﺧﺎدِم دې ﺟﻣﺎر وى ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ دې د ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻧﺮﻣ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ دې ﻗﺎﺑﻞ اُﺳﺘﺎذ او ﺻﺒﺮﻧﺎک وى .
دې ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﻧﺮﻣ ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐى ﻪ ﭼ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺗﻮﺑ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ورﮐى ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د اﺑﻠﻴﺲ د دام ﻧﻪ آزاد ﺷ ﭼﺎ ﭼ دوئ د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺣﻖ وﭘﯧﮋﻧ .
ﻫﻐ ﮐ ﻧﻴﻮﻟ ۇو.

ﭘﻪ آﺧﺮى ورﻮ ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑدﻳﻨ

۳

 ﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻪ،
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮى ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ وﺧﺘﻮﻧﻪ را .


 ﺑرﺣﻤﻪ ،ﺳﺨﺖ زړۀ ﻟﺮوﻧ ،ﻏﯧﺒﺖ
ﻻﻟﭽﻴﺎن ،ﻻﻓ ﮐﻮوﻧ ،ﻣﻐﺮوره ،ﺴﺘﺎﺧﻪ ،د ﻣﻮر ﭘﻼر ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺷُﺮه ،ﺑدﻳﻨﻪ ،
 دوﮐﻪ ﺑﺎز ،ﺑﭘﺮواه ،ﮐﺒﺮژن ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﯧﺶ زﻳﺎت
ﮐﻮوﻧ ،ﻧﮥ زﻏﻤﻮﻧ ،ﺑﺪ ﺧﻮﻳﻪ ،د ﻧﯧ دﺷﻤﻦ ،
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه د دﻳﻨﺪارۍ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮐﻮى ﺧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ وى .د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺎن
ﺧﻮﻮوﻧ وى .

 ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﻮک ﭼ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮥ ﭼﻞ ورﻧﻨﻮ او ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠ  ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ
ﺳﺎﺗﻪ .
 داﺳ 
راوﻟ ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮې وى او ﭼ د رﻧﺎرﻧ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﯧﺮې وى .
 او ﻨﻪ ﭼ ﻳﻨﻴﺲ او ﻳﻤﺒﺮﻳﺲ د ﻣﻮﺳ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐے
ﻫﻤﯧﺸﻪ د زده ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﺧﻮ ﺣﻖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ رﺳﻴى .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ډﯦﺮه ﺗﺮﻗ وﻧﮥ ﮐى ﻪ
وو ،ﻧﻮ دې ﺑﻋﻘﻠﻮ او دروﻏﮋﻧﻮ اﻳﻤﺎن ﻟﺮوﻧﻮ ﺳو ﻫﻢ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو .
ﭼ د ﻫﻐﻪ دوو ﺳو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د دوئ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷ.

آﺧﺮى ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﺧﻮ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ،زﻣﺎ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ،زﻣﺎ د ژوﻧﺪ د ﻣﻘﺼﺪ ،زﻣﺎ د اﻳﻤﺎن ،زﻣﺎ د زﻏﻢ ،زﻣﺎ د ﻣﻴﻨ او ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ زﻣﺎ د

 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده د ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺘ او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ اَﻧﻄﺎﮐﻴﻪ ،اﮐﻮﻧﻴﻮم او ﭘﻪ
ﻣﻀﺒﻮﻃﻮاﻟ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ .
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ
ﻟﺴﺘﺮه ﮐ ﭘﻪ ﻣﺎ راﻏﻠﻞ ﺧﻮ ﻣﺎﻟ زۀ د ﻫﻐ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم .
 ﺧﻮ ﺧﺮاب او دوﮐﻪ ﺑﺎز ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﻟﻪ ﭘﻪ دوﮐﻪ
ﻳﻮواﻟ ﮐ ﭘﻪ دﻳﻨﺪارۍ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زورول ﮐﻴى .
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ ﮐﻮه ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ درﻮدﻟﮯ ﺷﻮې دى او ﺳﺘﺎ
ورﮐﻮﻟﻮ او دوﮐﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﮐ ﻻ زﻳﺎﺗﻴى .
 او ﺗﮥ د وړوﮐﻮاﻟ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻮ ﺻﺤﻴﻔﻮ
ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ دى ،او ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻳ ﭼ ﭼﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ درﻮدﻟ دى .
 ﻫﺮه ﻳﻮه ﺻﺤﻴﻔﻪ د ﺧُﺪائ
ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ ،ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻮﻫﻪ درﮐﻮى .
 د
ﭘﺎک د ﺧﻮا ﻧﻪ اﻟﻬﺎم ﺷﻮې ده او دا د ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ،ﻣﻼﻣﺘﻮﻟﻮ ،د اﺻﻼح او د ﺻﺎدﻗﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﭘﺎره ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪې ﻫﻢ دى ،
دې دﭘﺎره ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎران د دې ﻗﺎﺑﻞ ﺷ او د ﻫﺮ ﻧﯧ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ.

۴

 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ژوﻧﺪو او د ﻣو ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى ،او د ﻫﻐﮥ د ﻇﺎﻫﺮﯦﺪو


 ﺗﮥ د ﮐﻼم زﻳﺮے ورﮐﻮه او وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺘﻪ دې ﮐﺎر ﺗﻪ ﺗﻴﺎر اوﺳﻪ ،او ﭘﻪ
او د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ زور راوړم ﭼ ،
 ﻪ ﭼ داﺳ وﺧﺖ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ اﺻﻼح ﮐﻮه او ﻣﻼﻣﺘﻮه ﻳ او ورﺗﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ ﻫﻢ ورﮐﻮه .
راروان دے ﭼ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ زﻏﻤ ،ﺑﻠ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ داﺳ اُﺳﺘﺎذان راﻮل ﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ

 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﮐﯧدى او ﻓﺮﺿ ﻗﻴﺼﻮ ﭘﺴ ﺑﻪ ﺮ .
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﺎﺋ ﭼ ﮐﻮم اورﯦﺪل ﻏﻮاړى .
ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻫﻮش ﮐ ﺳﺎﺗﻪ ،ﺳﺨﺘ وزﻏﻤﻪ ،د زﻳﺮى ﮐﺎر ﮐﻮه او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺎدِم ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
 ﺗﺮﻮ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ده زۀ ﺧﻮ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻟﻪ د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺷﻴﻨﺪﻟﮯ
ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮره ﮐﻮه .
 ﻣﺎ ﮥ ﺟﻨ وﮐو ،ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻨه ﻣ ﭘﻮره ﮐه ،او ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺷﻮے ﻳﻢ او زﻣﺎ د رﺧﺼﺘﯧﺪو وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے .
 ﻧﻮ د اوس ﻧﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﺎج زﻣﺎ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر دے ،ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺎﺿ ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
اﻳﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷﻮم .
ورځ راﮐى ،او دا ﺻﺮف زﻣﺎ دﭘﺎره ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ دے ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د راﺗﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ دى.

ذاﺗ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ
 ﻪ ﭼ دﻳﻤﺎس د دې ﻣﻮﺟﻮده دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ زۀ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻢ او
 ﺧﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐه ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ زر ﺗﺮ زره راﺷ .

 ﺻﺮف ﻟﻮﻗﺎ ﻣﺎ ﺳﺮه دے ﺧﻮ ﻣﺮﻗﻮس راﭘﯧﺪا
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴ ﺗﻪ ﻻړو او ﮐﺮﻳﺴﻴﻨﺲ ﻠﺘﻴﻪ ﺗﻪ ﻻړو او ﺗﻴﻄﻮس دﻟﻤﺎﺗﻴﻪ ﺗﻪ ﻻړو .
 ﻣﺎ ﺗﺨﻴﻮس اﻓﺴﻮس ﺗﻪ ﻟﯧﻟﮯ دے.
ﮐه او ﺎن ﺳﺮه ﻳ راوﻟﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ را ﻫﻐﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺗﺮواس ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﮐﺮﭘﺲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺮﯦ ده او زﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او ﺧﺎص ﮐﺮ


 ﺳﻨﺪر ﻣﺴﺮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﻮئ ﻧﻘﺼﺎن راﮐے دے .ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
زﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﺮﻣﻨ ﻧﺴﺨ ﻫﻢ ﺎن ﺳﺮه راوړه .
 او ﺗﮥ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ د ﭘﯧﻐﺎم ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه
د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪﻟﻪ ورﮐى .
 ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ زﻣﺎ د اوﻟﻨ ﭘﯧﺸ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻮک ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻧﮥ درﯦﺪل ﺑﻠ ﻮﻟﻮ زۀ ﺎﻧﻠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐے دے .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﺳﺮه ودرﯦﺪو او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐو ،ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ
ﭘﺮﯦﻮدم .ﺧُﺪائ دې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻨﺎه وﻧﮥ ﻧﻴﺴ .

وﺳﻴﻠﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻮره ﺑﻴﺎن ﮐے ﺷ ﭼ ﻮل ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳ واورى .ﻧﻮ زۀ د زﻣﺮى د ﺧُﻠ ﻧﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﭻ ﮐے ﺷﻮم .
ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﺎ د ﻫﺮ ﺷﯧﻄﺎﻧ ﺣﻤﻠ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى او ﺧﭙﻠ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ رﺳﻮى .د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ
وى .آﻣﻴﻦ.

آﺧﺮى دﻋﺎ او ﺳﻼم
 اراﺳﺘﻮس ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﺘﻮس ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ او ﺗﺮوﻓﻴﻤﻮس
 ﭘﻪ ﭘﺮﺳﻠﻪ ،اﮐﻮﻟﻪ او د اُﻧﻴﺴﻔﺮس ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣ ﺳﻼم وواﻳﻪ .

 ﺧﭙﻞ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﻮره وﮐه ﭼ د ژﻣ ﻧﻪ ﻣﺨ راﺷ .ﻳﻮﺑﻮﻟﻮس ،ﭘﻮدﻧﺲ ،ﻟﻴﻨﻮس،
ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺘﻮس ﮐ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮﯦﻮدو .
 ﻣﺎﻟ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐﻠﻮدﻳﻪ او ﻧﻮر ﻮل وروﻪ او ﺧﻮﯦﻨﺪې درﺗﻪ ﺳﻼم واﺋ .
ﻓﻀﻞ وى.
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