د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﻂ
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ د ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻴﺎدى ﻣﻘﺼﺪ دا دے ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د دې ﺧﺒﺮې
زور راوړى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐ د ﺻﺒﺮ او ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎده ﭘﻴﺪا ﮐى او ﭘﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .د دې ﮐﺘﺎب
ﻟﻴﻮال ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د زړې ﻟﻮﻇﻨﺎﻣ ﻣﻄﻠﺐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﭘﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﮐ ﺎﺋ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دې ﮐﺘﺎب ﻟﻴﻮﻧﮯ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زوئ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺎره ﮐﻮى ﭼ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﺟﻼل ﻣﻈﻬﺮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ذات ﺗﺼﻮﻳﺮ دے او ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
زورور ﮐﻼم ﺳﻤﺒﺎﻟﻮى .دا ﮐﺘﺎب ﻫﻢ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﻳﻌﻨ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې
ﺧﺒﺮې وﺿﺎﺣﺖ ﮐﻮى ﭼ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک آﺧﺮى
ﮐﻼم دے .ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک او ﻫﻴ ﻴﺰ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ دا ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ﭘﻮره
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻣﺬﻫﺒ رِواج او ﻧﮥ ﮐﻮم ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺸﺮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﮐﯧﺪے
ﺷ .او د دې ﺧﻂ ﭘﺎﺗ ﺣﺼﻪ د دې ﺧﺒﺮې وﺿﺎﺣﺖ ﮐﻮى ﭼ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﻫﺮ ﮥ رﺘﻴﺎ دى .د دې ﺧﻂ زﻳﺎﺗﻪ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع رﺎ
اﭼﻮى ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮل دا د ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ او
ﺟﺬﺑﺎﺗﻮ آﺧﺮ وو ﭼ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎب ﮐ ورﺗﻪ د ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ اﺷﺎره ﺷﻮې ده.
ﻧﻮ ﭼ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ وﻧﮥ ﺷ .ﭘﻪ دې ﺧﻂ ﮐ ﺣﻀﺮت
ﻋﻴﺴ د ﻧﻮى او ﮥ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮے دے ﻮک ﭼ
ﺧﭙﻞ ﻗﻮم د ﻨﺎه د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ آزادوى ،او ﻳﻮ ﻧﻮى وﻋﺪه ﺷﻮى ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳ رﻫﻨﻤﺎﺋ
ﮐﻮى .ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ اﻣﺎم دے ﭼ زﻣﻮﻧ ﺿﻌﻴﻒ او ﮐﻤﺰورى
ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺣﻢ د ﭼﺘﺮۍ د ﺳﻮرې ﻻﻧﺪې راوﻟ .د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺬﻫﺒ
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ﺑﺼﻴﺮت او داروﻣﺪار ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ دے ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﮐ ﻣﻮﺟﻮد دى ﻧﻮ
دا د ﻫﻐ ﻳﻮ ﺗﺼﻮر او ﺳﻮرے دے .او د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﮐ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﻮ
ﻣﻤﻞ او ﭘﻮره ﺣﻘﻴﻘﺖ دے .ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ آﺧﺮى ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻗﺮﺑﺎﻧ ده
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻣﺬﻫﺒ دﺳﺘﻮروﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﮯ
ﮐﻴى .دا ﮐﺘﺎب اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮے دے ،او ﭘﻪ ﮐ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ د اوړﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮ ﻞ ﺧﺒﺮ ورﮐے ﺷﻮے
دے او د ﺻﺒﺮ او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﭘﻪ ﮐ ﺷﻮے دے .د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎب ﭘﻪ
ﮐ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﺑﺎب دے .ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ د ﻫﻐﻪ زﺑﺮﺎﻧﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ دے ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ
ﻫﺮه ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗﻠﮯ دے ﺑﺮداﺷﺖ ﻳ ﮐے دے او ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ
ﺷﻮى دى .دا ﻮل ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮى دى .د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ
دﭘﺎره ۱۲ ۱ :آﻳﺖ ”ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻴﺎ ﭼ د ﻮاﻫﺎﻧﻮ دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ
ﭼﺎﭘﯧﺮه ده ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻴﮯ او ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه
اﻧﻠﻮى د ﺎن ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐو ،او را ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨه ﮐ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه وزﻏﻠﻮ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻣﻘﺮر ده“.
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ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻪ دے

۱

 ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ


 ﺧﻮ ﭘﻪ دې آﺧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﻫﻐﮥ
ﻃﺮﻳﻘﻮ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې .

ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ وارث
 ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ د ﺟﻼل
ﻣﻘﺮر ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﯧﺪا ﮐل .
ﻣﻈﻬﺮ او ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ د ذات ﺗﺼﻮﻳﺮ دے او ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور ﮐﻼم
ﺳﻤﺒﺎﻟﻮى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐل ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﺧُﺪائ  ﻻس ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے
 ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ زوئ د ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ

 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ
ﻟﻮئ دے ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻣﻼو ﺷﻮے دے .
ﭘﺎک ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﻣ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﻧﮥ دى ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ زوئ ﻳ ،او د ﻧﻦ ﻧﻪ
زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺷﻮم “.او ﺑﻴﺎ دا ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻳﻢ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ زوئ وى“.
 او ﺑﻴﺎ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ اول ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ،دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راوﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ

 او د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ
ﭼ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮﻟ ﻓﺮﺘ دې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐى “.
ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ ﻫﻮاﺎﻧ ﺟﻮړوى او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﺧﭙﻞ زوئ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ
د اور ﺷُﻐﻠ ﺟﻮړوى “.
 ﺗﺎ د
ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى او د ﺻﺪاﻗﺖ اﻣﺴﺎ ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﻣﺴﺎ ده .
ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ او د ﺷﺮارت ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﮐو ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﻳﻌﻨ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﺗﮥ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎت ﻣﺴﺢ
 او” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎد د ازل ﻧﻪ ﮐﯧﻮدو او آﺳﻤﺎن ﺳﺘﺎ د
ﮐې “.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﻳ ،او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻪ د ﺟﺎﻣﻮ
ﻻس ﮐﺎر دے .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د زړې ﭼﻮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﻧﻐﺎړې او د ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﺷﺎن زاړۀ ﺷ .
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ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺪل ﮐے ﺷ .ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳ او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﺘ ﺗﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ 
داﺋﻢ ﻳ “.
ﻻس ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻪ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ د ﻻﻧﺪې ﭼﻮﮐ ﺟﻮړ ﻧﮥ
 وﻟ ﻮﻟ ﻓﺮﺘ ﺧﺪﻣﺖ ﺰار روﺣﻮﻧﻪ ﻧﮥ دى ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د
ﮐم “.
ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى دى ﻮک ﭼ د ﺧﻼﺻﻮن وارﺛﺎن دى؟

ﻟﻮئ ﺧﻼﺻﻮن

۲

 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ډﯦﺮ ﻏﻮر وﮐو ﮥ ﭼ



ﻣﻮﻧ واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د دې ﻧﻪ ﻟﺮې ﻻړ ﺷُﻮ او وﻧﮥ ﻮﺋﻴو .

ﻪ ﮐﻮم ﮐﻼم ﭼ د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ورﮐے ﺷﻮے وو ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻨﻪ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﭻ
ﻫﺮې ﺧﻄﺎ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺗﻪ ﻴ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮه ،
ﮐﯧﺪے ﺷُﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د دې ﻟﻮئ ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻪ ﺑﭘﺮواه ﺷُﻮ ،د ﮐﻮم ﭼ اول ﻣﺎﻟ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ د
اﻋﻼن وﮐو او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ وﮐو ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ واورﯦﺪﻟﻮ؟ 
ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮ ،ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺠﺰو ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ د روح اﻟﻘُﺪس د ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﺸﻠﻮ د ﻫﻐ ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐو.

د ﺧﻼﺻﻮن ﺑﺎﻧ
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ راﺗﻠﻮﻧ دﻧﻴﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﺑﻴﺎن ﮐﯘو د ﻓﺮﺘﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮥ ﮐه.

 ﺑﻠ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ وﺋﻴﻞ ﺷﻮى دى ﭼ” ،اﻧﺴﺎن ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ

 ﺗﺎ ﻫﻐﻪ د ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ
ﭘﺮې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎدم ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ؟ 
 او ﺗﺎ
ﻟ ﮐﻢ ﮐے دے او ورﺗﻪ دې د ﺟﻼل او ﻋﺰت ﺗﺎج ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐے دے .
ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے او ﻫﺮ ﮥ دې د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى دى“.
ﻧﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺑﻊ ﮐل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻴ ﻴﺰ داﺳ ﭘﺮې ﻧﮥ
ﻮدﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻊ ﮐے ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ
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 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻋﻴﺴ ﻮرو ،ﻮک ﭼ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره د ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮥ وﻳﻨﻮ .
ﮐﻢ ﮐے ﺷﻮ ،ﺧﻮ اوس د ﻣﺮګ د ﺗﻠﻴﻒ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺟﻼل او ﻋﺰت
ﺗﺎج ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻮ ،او داﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺮګ وزﻏﻤﻠﻮ.
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى دى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻞ ﭼ ډﯦﺮ زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ داﺧﻞ
 ﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﺑﺎﻧ ﮐﺎﻣﻞ ﮐى .
ﻮک ﭼ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮯ دے او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﺎﮐﻴى د ﻮﻟﻮ ﭘﻼر ﻳﻮ دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ دې وﺟﻪ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ورور او ﺧﻮر وﺋﻴﻠﻮ ﻧﮥ ﺷﺮﻣﻴى .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐم ،ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ زۀ
 او ﺑﻴﺎ دا ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎور وﮐم“.
د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﮐم “.
او” ،ﻮره ،زۀ د ﻫﻐﻪ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه دﻟﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐى دى“.
 ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ اﻧﺴﺎﻧﺎن دى ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﻋﻴﺴ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﻮ د دې

دﭘﺎره ﭼ د ﻣﺮګ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻳ ﻗُﺪرت ﺣﺎﺻﻞ وو ،ﻳﻌﻨ
 او ﻫﻐﻮئ آزاد ﮐى ﻮک ﭼ ﻮل ﻋﻤﺮ د ﻣﺮګ د ﻳﺮې ﭘﻪ
اﺑﻠﻴﺲ ،ﺗﺒﺎه ﮐى 
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﻓﺮﺘﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ،
ﻏﻼﻣ ﮐ ﺮﻓﺘﺎر ۇو .
 ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ
ﺑﻠ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻧﺴﻞ ﻣﺪد دﭘﺎره راﻏﻠﻮ .
ﻟﺤﺎظ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړﯦﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐ داﺳ ﻟﻮئ اﻣﺎم ﺷ ﭼ زړۀ ﺳﻮاﻧﺪے او وﻓﺎدار وى ،او د ﺧﻠﻘﻮ د
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﻔﺎره ورﮐى .
ﮐ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﻗﺎﺑﻞ دے ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐى ﻮک ﭼ
آزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﮐﻴى.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﻮﺳ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے

۳

 ﻧﻮ ﻪ اے ﭘﺎﮐﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﻠﻨﻪ ﮐ


ﺷﺮﻳ ﻳ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ رﺳﻮل او ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻋﻴﺴ ﻏﻮر وﮐئ د ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ اﻗﺮار
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 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺎدار ﺷﻮ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐے وو او ﻟﻪ
ﮐﯘو .
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ د
ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻮل ﮐﻮر ﮐ وﻓﺎدار وو .
ﻣﻮﺳ ﻧﻪ زﻳﺎت د ﺟﻼل ﻻﺋﻖ دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻧﮯ د ﮐﻮر ﻧﻪ
 ﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﻮر ﻮک ﻧﻪ ﻮک ﺟﻮړوﻧﮯ وى،
زﻳﺎت ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ وى .
 ﻣﻮﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻮل
ﺧﻮ د ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
ﮐﻮر ﮐ د ﺧﺎدِم ﭘﻪ ﺷﺎن وﻓﺎدار وو د دې دﭘﺎره ﭼ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮو ﻮاﻫ
 ﺧﻮ ﻣﺴﻴﺢ د زوئ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ دے ،او
ورﮐى .
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﻳﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻋﺘﻤﺎد او ﻓﺨﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ ﭼ د اُﻣﻴﺪ
ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗ.

د ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره آرام
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻨﻪ ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ورځ د ﻫﻐﮥ آواز

 ﻧﻮ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻣﮥ ﺳﺨﺘﻮئ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
واورئ ،
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐى ۇو او د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ ورځ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﮐى ۇو ،
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ زﻣﺎ ﺟﺎج او آزﻣﯧﺖ وﮐو او ﺗﺮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﮐﺎروﻧﻪ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﻫﻐ ﭘﻴۍ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وم او ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ د
وﻟﻴﺪل .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ
دوئ زړوﻧﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮى ﺷﻮى دى ،او دوئ زﻣﺎ ﻻرې وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ .
ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ ﭼ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ
 ﻧﻮ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﺧﺒﺮدار ﺷ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې د ﭼﺎ داﺳ ﺑﺪ او
ﺷ “.
 ﺑﻠ ﻫﺮه ورځ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ زړۀ ﻧﮥ وى ﭼ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ واوړى .
ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮئ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻧﻦ ورځ ده ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک د ﻨﺎه د
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﺷﺮﻳ ﻳﻮ
ﻓﺮﻳﺐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺨﺖ زړۀ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻟﻪ ﭼ
ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اوﻟﻨ ﺑﺎور ﺗﺮ آﺧﺮه ﻴﻨ او ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ .
ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ورځ د ﻫﻐﮥ آواز واورئ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻣﮥ
 ﻧﻮ اوس دا ﻮک
ﺳﺨﺘﻮئ ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐى ۇو “.
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وو ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ آواز واورﯦﺪو او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺷﻮل؟ دا ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻧﮥ ۇو ﭼﺎ ﭼ
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭼﺎ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻠﻮﯦﺘﻮ
د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐ ﻣﺼﺮ ﭘﺮﯦﻮدو؟ 
ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺧﻔﻪ وو؟ وﻟ دا ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ۇو ،ﭼﺎ ﭼ ﻨﺎه وﮐه او د ﭼﺎ ﻣى ﭼ ﭘﻪ
 او ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﮥ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ ﭼ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ آرام
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو؟ 
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ وﻟﻴﺪل
ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ؟ ﻧﻮ دا ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ۇو ﭼﺎ ﭼ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐه؟ 
ﭼ د ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ د داﺧﻠﯧﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﺷﻮل.

۴

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آرام ﮐ د داﺧﻠﯧﺪو وﻋﺪه ﻻ ﮐﻮﻻو ده ،ﻧﻮ


 ﻪ ﭼ
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﻳﺮﻳو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷ .
زﻳﺮے ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن راورﺳﯧﺪو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﭼ ﻫﻐﻮئ واورﯦﺪو
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﻓﺎﺋﺪه ورﻧﮥ ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ اﺗﻔﺎق
 او ﻣﻮﻧ ﭼﺎ ﭼ اﻳﻤﺎن راوړو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ آرام ﮐ
ﻧﮥ ۇو ﭼﺎ ﭼ ﮐﻼم واورﯦﺪو .
داﺧﻠﯧو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻗﺴﻢ
وﺧﻮړﻟﻮ ﭼ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ “،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دا
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻊ
آرام د دﻧﻴﺎ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﺗﻴﺎر ﺷﻮے وو .
د اووﻣ ور ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﺎئ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ
ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﮥ وﻧﮥ ﮐل “.
 ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ “.
ﺷﺮوع ﮐ دا زﻳﺮے واورﯦﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷﻮل ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺑﻌﻀ ﺧﻠﻖ داﺳ دى ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ داﺧﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې آرام دﭘﺎره ﻳﻮه ﺧﺎص ورځ ﻣﻘﺮره ﮐه او د
ﺷ .
دوﻣﺮه ﻣﻮدې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ د داؤد ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ” د ﻧﻦ ورځ“ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻟﻪ
ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺨ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ورځ د ﻫﻐﮥ آواز واورئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
 ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﺸﻮع ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ
ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻣﮥ ﺳﺨﺘﻮئ “.
ﮐى وے ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﺑﻠ ور ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ذﮐﺮ ﻧﮥ وو ﮐے.
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﺳﺒﺖ ورځ د آرام ورځ ﺗﺮ اوﺳﻪ اﻧﺘﻈﺎر

 ﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﮐﻮى .
 ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ آرام ﺷ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ آرام ﮐ د داﺧﻠﯧﺪو دﭘﺎره ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻮک
 ﺑﺷﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ
ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ .
ﭘﺎک ﮐﻼم ژوﻧﺪے او اﺛﺮﻧﺎک او د ﻫﺮې دوه ﻣﺨﻴﺰې ﺗُﻮرې ﻧﻪ زﻳﺎت ﺗﯧﺮۀ دے ،ﻫﻐﻪ
د اﻧﺴﺎن د روح او ﺎن ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳى او ﺟﻮړوﻧﻪ د ﭘﻠﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻮى او د زړۀ د
 او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻫﻢ ﭘ ﻧﮥ دے
ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ او ارادو ﺟﺎج اﺧﻠ .
ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﻮل ﺑﺮﺑﻨ او ﺑﭘدې ﭘﺮاﺗﮥ دى ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮو.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم دے
 زﻣﻮﻧ داﺳ ﻟﻮئ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺷﺘﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﻳﻌﻨ ﻋﻴﺴ ﭼ

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ دے ،ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ اﻗﺮار ﻴﻨ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ.
 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ داﺳ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻧﮥ دے ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎو

ﮐ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﻤﺪردى وﻧﮥ ﮐى ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺎه وو .
ﻓﻀﻞ ﺗﺨﺖ ﺗﻪ ﺎن ﭘﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮه ورﻧﺰدې ﮐو ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ رﺣﻢ وﺷ او ﻫﻐﻪ
ﻓﻀﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ﭼ د ﺣﺎﺟﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐى.

۵

 ﻫﺮ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ د دې دﭘﺎره ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻴى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ


د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪ وﮐى او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ
 او ﻫﻐﻪ د دې ﺟﻮﻪ دے ﭼ د ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ او ﻤﺮاﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺮﻣ ﺳﻠﻮک
ﮐى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
وﮐى ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ دے .
 او
ﻫﻐﻪ ﺿﺮور د ﺧﭙﻠﻮ او ﻫﻢ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
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ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د اﻣﺎﻣﺖ دا ﻋﺰت ﻧﮥ ﺷ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ﺧﻮ ﺻﺮف د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 دﻏﻪ
ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﻳ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﺎرون ﺣﺎﺻﻞ ﮐے وو .
ﺷﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻋﺰت ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮥ ﮐو ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﮐو ﭼﺎ ﭼ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ زوئ ﻳ او د ﻧﻦ ﻧﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﮥ د ﻣﻠﺻﺪق ﭘﻪ
ﺷﻮم “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ زﻣﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ
ﺷﺎن ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ اﻣﺎم ﻳ “.
ﮐ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ او اوﻮ ﺑﻬﯧﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دﻋﺎ او ﻣﻨﺖ زارى وﮐه
ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،او د ﻫﻐﮥ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻮه ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ زوئ وو،
ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐے وو .
 ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐے
ﺧﻮ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى زده ﮐه .
 او
ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﻨﻮﻧﻮ دﭘﺎره د اﺑﺪى ﺧﻼﺻﻮن وﺳﻴﻠﻪ وﺮﯧﺪو .
ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ د ﻣﻠﺻﺪق ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮ.

د ﻤﺮاه ﮐﯧﺪو ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې دى ﺧﻮ دا ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮل ﺳﺨﺖ ﮐﺎر دے،

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﮐ ﺳﺴﺖ ﻳ .
اُﺳﺘﺎذان ﮐﯧﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر ۇو ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﺿﺮورت دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
د ﮐﻼم ﺑﻨﻴﺎدى اﺻﻮل ﺑﻴﺎ در زده ﮐى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن د ﭘﻴﻮ
 ﻪ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘ ، ﻫﻐﻪ ﻻ
ﺿﺮورت دے ﻧﻪ ﭼ د ﺳﺨﺖ ﺧﻮراک .
 ﺧﻮ ﺳﺨﺖ ﺧﻮراک د ﺑﺎﻟﻐﻪ
ﻣﺎﺷﻮم وى او د ﺻﺪاﻗﺖ د ﮐﻼم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ وى .
ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره وى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﺳﺮه د ﮥ او ﺑﺪ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮق ﮐﻮﻟﮯ
ﺷ.

۶

 ﻧﻮ را ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د اﺑﺘﺪاﺋ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺒﺮې ﭘﺮﯦدو او د ﺑﻠﻮﻏﻴﺖ
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ﭘﻪ ﻃﺮف ﻗﺪم اوﭼﺖ ﮐو .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دې اﺑﺘﺪاﺋ ﮐﺎروﻧﻮ د ﺑﺎر ﺑﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت

ﻧﺸﺘﻪ ﻟﻪ د ﺷﺮارت اﻣﻴﺰ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻮل او ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن راوړل 
او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻮر د ﺑﭙﺘﺴﻤﻮ او ﻻس ﮐﯧﻮدﻟﻮ او د ﻣو ﻧﻪ د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ او د ﺗﻞ
 او ﮐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ وى
ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ﭼ ﺑﻴﺎ
ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯘو .
ﺗﻮﺑ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﺟﻮړ ﺷ ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﻞ رﺎ ﺗﻪ راﻏﻠ وى ،او د آﺳﻤﺎﻧ
 او
ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪ ﻳ اﺧﺴﺘﮯ وى ،او ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻮى وى 
ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم ﻧﯧ او د راﺗﻠﻮﻧ زﻣﺎﻧ د ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻣﺰه ﻳ اﺧﺴﺘ وى.
 او ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ واوړى ﻧﻮ دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ﭼ ﻮک ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ

ﺗﻮﺑﻪ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ راواړوى ﻧﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﭘﻪ دوﯦﻢ
 ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﭼ د ﺑﺎران ﭘﻪ
ﻞ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻳ ﺷﺮﻣﻮى .
اوﺑﻮ ﺳﻴﺮاﺑﻪ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻣﺴﻠﺴﻞ ورﻳى او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮥ ﻓﺼﻞ ﭘﯧﺪا
ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﮐﺮوﻧﺪه ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ دا زﻣﻪ ازﻏ او ﺟﺎړې زرﻏﻮﻧﻮى ﻧﻮ دا ﺑﻓﺎﺋﺪې ده او
ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻮﻣ .
 ﺮاﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،اﺮ ﭼ ﻣﻮﻧ
زر ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﺷ او د دې اَﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮزول وى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ ﺧﺒﺮې ﮐﯘو ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻧﮥ ﻳﻮ ﭼ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ وى .ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻳﻮ ﭼ د ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ ﻣﯧﻮه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﻧﮥ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺎر او ﻫﻐﻪ
ﻣﻼو ﺷ .
ﻣﻴﻨﻪ ﻫﯧﺮه ﻧﮥ ﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻮ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ
 او ﻣﻮﻧ دا ﻏﻮاړو ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې
ﺮﻨﺪه ﮐه او اوس ﻳ ﻫﻢ ﮐﻮئ .
 ﻧﻮ د دې دﭘﺎره
ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره اُﻣﻴﺪ ﺳﺮه ﺗﺮ آﺧﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ،
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺴﺖ ﻧﮥ ﺷ ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺷ ﻮک ﭼ د اﻳﻤﺎن او
ﺻﺒﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻟﻮظ وارﺛﺎن دى.
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د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮخ ﻟﻮظ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻮک ﻟﻮئ ﻧﮥ

 ﻫﻐﮥ
وو ﭼ ﻗﺴﻢ ﻳ ﭘﺮې ﮐے وے ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ وﮐو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ درﮐﻮم او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ډﯦﺮ

 او دﻏﻪ ﺷﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو .
زﻳﺎﺗﻮم “.
اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻴﺰ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى او د ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺑﺤﺚ آﺧﺮى ﺛﺒﻮت د ﻗﺴﻢ ﺳﺮه وى .
وﻏﻮﺘﻞ ﭼ د وﻋﺪې وارﺛﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻮر ﻫﻢ روﺎﻧﻪ
 ﻧﻮ د دې دواړو ﻧﮥ
ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د دې د ﺿﻤﺎﻧﺖ دﭘﺎره ﻗﺴﻢ ﻫﻢ وﮐو .
ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ وﺟﻪ دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻠﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺷ ،او ﻣﻮﻧ
ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘ ده ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ ډﯦﺮه زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪ
 دا زﻣﻮﻧ اُﻣﻴﺪ دے او دا زﻣﻮﻧ د
راﻴﻨ ﮐو ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دے .
ژوﻧﺪ دﭘﺎره رﺘﻴﻨﮯ او ﻣﻀﺒﻮط ﻟﻨﺮ دے او دا داﺳ اُﻣﻴﺪ دے ﭼ د ﭘدې دﻧﻨﻪ
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ وړاﻧﺪې زﻣﻮﻧ دﭘﺎره
ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،
ﻻړو او د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻣﻠﺻﺪق ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻣﻠﺻﺪق د اﻣﺎﻣﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ

۷

 ﻣﻠﺻﺪق ،د ﺷﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻳﻮ اﻣﺎم وو .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼ


ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻣﺎﺗ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻣﻠﺻﺪق ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐه.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
ﻣﻠﺻﺪق د ﻧﻮم ﻣﻌﻨ” د ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎدﺷﺎه ده“ او د ﺷﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻨ” د ﺻﻠﺢ
 ﻫﻐﻪ ﺑﭘﻼره ،ﺑﻣﻮره ،او ﺑﻧﺴﺐﻧﺎﻣ دے .او ﻧﮥ د ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪ
ﺑﺎدﺷﺎه ده “.
ﺷﺮوع او ﻧﮥ آﺧﺮ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ اﻣﺎم دے.
 وﻮرئ ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎن وو ﺗﺮ دې ﭼ د ﻗﻮم ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ورﺗﻪ د
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 او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻟﻴﻮى اوﻻد وى ﻫﻐﻮئ
ﻏﻨﻴﻤﺖ د ﻣﺎل ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐه .
ﺗﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻼوﻳى او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﺣﻢ دے ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻧﻪ دى ﻫﻢ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راﻏﻮﻧه ﮐى ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ
 ﺧﻮ ﻣﻠﺻﺪق د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺴﺐ ﻧﻪ ﺟﺪا وو،
ﻫﻐﻮئ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﻫﻢ وى .
ﻫﻐﮥ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راﻏﻮﻧه ﮐه او ﻣﻠﺻﺪق اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ
 ﭘﻪ دې ﮐ د
ورﮐو ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺨ ﻧﻪ وﻋﺪه ﮐې وه .
 او ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻮک
ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮه ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ورﮐﻮﮯ د ﻟﻮئ ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻮﻣ .
ﭼ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راﻮﻟﻮى اﻧﺴﺎﻧﺎن دى ﻮک ﭼ ﻣ ﮐﯧﺪوﻧ دى ،ﺧﻮ ﻣﻠﺻﺪق
د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے دے.
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ ﭼ ﻟﻴﻮى ﻮک ﭼ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راﻮﻟﻮى ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻠﺻﺪق د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ د
ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ﻟﻴﻮى ﻻ د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐ وو .
ﻟﻴﻮى اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ورﮐے ﺷﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﻃﺮﻳﻘ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻠﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯧﺪے ﺷﻮل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دې ﺧﺒﺮې ﮥ ﺣﺎﺟﺖ وو ﭼ ﺑﻞ اﻣﺎم
 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ
ﻳﻌﻨ ﻣﻠﺻﺪق دې د ﻫﺎرون ﭘﻪ ﺎئ ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷ .
اﻣﺎﻣﺖ ﮐ ﺑﺪﻟﻮن راﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻫﻢ ﺿﺮورى وى ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻢ ﺑﺪل ﮐے
 ﻧﻮ ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻴى ،ﻫﻐﻪ د ﺑﻠ ﻗﺒﻴﻠ دے د ﮐﻮﻣ
ﺷ .
 ﻪ ﭼ دا ﺎره
ﻧﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼﺎ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ دے ﮐے .
ﺧﺒﺮه ده ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ او د دې ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 دا ﺧﺒﺮه ﻧﻮره ﻫﻢ ﺻﻔﺎ ﺷﻮه د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ
ﻣﻮﺳ د اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻴ ذﮐﺮ ﻧﮥ دے ﮐے .
 ﻮک ﭼ د ﻧﺴﺒ
ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ اﻣﺎم ،ﻟﻪ د ﻣﻠﺻﺪق ﭘﻪ ﺷﺎن راﺎره ﺷ ،
اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﻏﯧﺮ ﻓﺎﻧ ژوﻧﺪون د ﻗﻮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺎم ﻣﻘﺮر ﺷﻮ.
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ دا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮے دے ﭼ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻣﻠﺻﺪق

 ﻏﺮض دا ﭼ اوﻟﻨ اﺣﺎم ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐے
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ اﻣﺎم ﻳ “.
 ﻪ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻴ ﻴﺰ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻮل ﻪ ﭼ دا ﮐﻤﺰورى او ﺑﮐﺎره وو ،
ﮐے ﻧﮥ دے ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ﻳﻮ ﻗﻮى اُﻣﻴﺪ ﺟﻮړ ﮐے ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
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 د ﻫﻐﮥ ﺗﺼﺪﻳﻖ د ﻗﺴﻢ ﺳﺮه وﺷﻮ .ﻧﻮر
ﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﺰدې ورﺗﻠﮯ ﺷُﻮ .
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻗَﺴﻢ ﺳﺮه اﻣﺎم ﻣﻘﺮر
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻐﯧﺮ د ﻗَﺴﻢ ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ۇو ،
ﮐے ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﻗَﺴﻢ
 ﻫﻢ
وﺧﻮړو او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻧﮥ ﺷ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره اﻣﺎم ﻳ “.
 ﭘﺨﻮا د رِواج ﭘﻪ
د دې ﻗﺴﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻋﻴﺴ د ﻳﻮې ﻗﻮى وﻋﺪې ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮ .
ﻣﻄﺎﺑﻖ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت وو ﻪ ﭼ ﻣﺮګ ﻫﻐﻮئ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻬﺪه
 ﺧﻮ د ﻋﻴﺴ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺪى دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ
ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ اوس او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻮک ﻫﻢ د
ژوﻧﺪے دے .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ را ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻪ ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻢ د
ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺷﻔﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﻫﻤﯧﺸﻪ ژوﻧﺪے دے .
داﺳ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺿﺮورت دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک او ﻣﻌﺼﻮم او ﺑداﻏﻪ وى ،او د
 او ﻫﻐﻪ دې د ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا او د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ وى .
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د دې ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﺮه ورځ اول د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره او ﺑﻴﺎ
د اُﻣﺖ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧ ورﮐﻮى ﻪ ﭼ دا ﮐﺎر ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ د ﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ داﺳ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺮان
دﭘﺎره وﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐو .
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻘﺮروى ﭼ ﮐﻤﺰورى وى ،ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ
زوئ ﭘﻪ ﻗَﺴﻢ ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺮه اﻣﺎم ﻣﻘﺮر ﮐو ،ﻮک ﭼ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﮐے
ﺷﻮے دے.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻏﻮره ﻟﻮظ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم

۸

 اوس ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﻣﻮﻧ ﮐﯘو ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮه دا ده


ﭼ زﻣﻮﻧ ﻳﻮ داﺳ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ د ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ او ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ د ﺗﺨﺖ  ﻻس ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دے .

ﺣﻘﻴﻘ ﺧﯧﻤ ﮐ ﺧﺎدِم دے ﭼ اﻧﺴﺎن ﻧﮥ ﺑﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ودروﻟ ده .
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ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﻧﺬاراﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دى
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ وے ﻧﻮ
ﭼ زﻣﻮﻧ د اﻣﺎم ﺳﺮه ﻫﻢ د ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮥ وى .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﮥ وے ،ﻪ ﭼ ﻧﻮر اﻣﺎﻣﺎن ﺷﺘﻪ دے ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى .
ﻫﻐﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﻋﺒﺎدت ﻧﻘﻞ او ﺗﺼﻮﻳﺮ دے .ﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﮐﻠﻪ ﺧﯧﻤﻪ ودروﻟﻪ ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐے ﺷُﻮ ﭼ” ،ﻮره ﭼ دا د ﻫﻐ ﻧﻘﺸ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮړه
 ﺧﻮ ﮐﻮم ﺧﺪﻣﺖ ﭼ
ﮐې ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ درﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻮدﻟ ده “.
ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮے دے د زوړ ﻟﻮظ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﺗﻮب ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺑﻬﺘﺮ
 ﻪ ﭼ ﮐﮥ اوﻟﻨﮯ
دے ﻪ ﭼ دا ﻟﻮظ د ﮥ وﻋﺪو ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻮے دے .
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻟﻮظ ﺑﻧﻘﺼﻪ وو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د دوﯦﻢ ﻟﻮظ ﺿﺮورت ﻧﮥ ﭘﯧﯧﺪو .
ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﯧﺪا ﮐو او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
راروان دے ﭼ زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﻮے ﻟﻮظ وﮐم.
 دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے

وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﻴﻮل او د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻣ ﺑﻬﺮ ووﻳﺴﺘﻞ ،ﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐے ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو .ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﻣﺎﻟ
 ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﻧﻮے ﻟﻮظ دے ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ زۀ ﭘﺲ د دې ﻧﻪ د ﺑﻨ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎزﻏﻮ ﮐ واﭼﻮم
او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ وﻟﻴﻢ .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻧﻮر ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺗﻪ ،او ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ورور
زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى .
ﺗﻪ دا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﭘﯧﮋﻧﻪ ،ﻪ ﭼ د وړو ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻟﻮﻳﻮ
 ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﺼﻮروﻧﻮ رﺣﻢ ﮐﻮم
ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮې
او زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﻳﺎدوم “.
ﻟﻮظ ﺧﺒﺮې وﮐې ﻧﻮ اوﻟﻨﮯ ﻳ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐو ،او ﮐﻮم ﻴﺰ ﭼ ﻣﻨﺴﻮخ او زوړ ﺷ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زر ﻓﻨﺎ ﺷ.
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دﻧﻴﺎوى او آﺳﻤﺎﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ

۹

 ﻏﺮض دا ﭼ ﭘﻪ اوﻟﻨ ﻟﻮظ ﮐ ﻫﻢ د ﻋﺒﺎدت او د زﻣﻨ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ


 ﻧﻮ ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ ﺟﻮړه ﮐے ﺷﻮه ﭼ ﭘﻪ اوﻟﻪ ﺣﺼﻪ ﮐ ډﻳﻮټ،
ﻫﺪاﻳﺖ وو .
 او د دوﯦﻤ
ﻣﯧﺰ او ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو وې ،ﭼ ورﺗﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ واﺋ .
 ﭘﻪ ﻫﻐ
ﭘدې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤﻪ وه ﭼ ورﺗﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ واﺋ .
ﮐ د ﺳﺮو زرو د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وو ﭼ ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو
ﻃﺮﻓﻮ ﻳ ﺳﺮۀ زر ﻟﯧﺪﻟ ۇو .ﭘﻪ دې ﮐ د ﻣﻦ ﻧﻪ ډک ﻳﻮ د ﺳﺮو زرو ﻣﻨﮯ ،او
د ﻫﺎرون زرﻏﻮﻧﻪ ﺷﻮې اﻣﺴﺎ ،او د ﮐﺎﻮ ﺗﺨﺘ ﭼ ﭘﺮې ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو.
 د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق دﭘﺎﺳﻪ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو ﭼ د ﮐﻔﺎرې ﭘﻪ

ﺗﺨﺖ ﻳ ﺳﻮرے ﮐے وو .ﻣﻮﻧ اوس دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻧﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﮯ.
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻴﺰوﻧﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﺎر ﮐے ﺷﻮل ﻧﻮ اوﻟﻨ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن

 ﺧﻮ دوﯦﻤ
ﻫﻤﯧﺸﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ورﻧﻨﻮﺗﻞ او ﺧﭙﻞ د ﻋﺒﺎدت ﮐﺎر ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
ﺗﻪ ﺻﺮف ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻮل ﮐﺎل ﮐ ﻳﻮ ﻞ ورﺗﻠﻮ ،او ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﻪ وﻳﻨ ﻧﻪ ﻧﮥ

ورﺗﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺎن دﭘﺎره او د اُﻣﺖ د ﻧﺎﭘﻮﻫ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻪ .
ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ روح اﻟﻘُﺪس دا اﺷﺎره ﮐﻮى ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ
 دا ﺧﯧﻤﻪ د
ﻻر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮې ﻧﮥ ده ﻻ ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﺨﻮاﻧ ﺧﯧﻤﻪ وﻻړه وه .
ﻣﻮﺟﻮده زﻣﺎﻧ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل دے او ﭘﻪ دې ﮐ داﺳ ﻧﺬروﻧﻪ او ﻗﺮﺑﺎﻧ ورﮐے ﺷﻮې
 ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ ﺗﻌﻠﻖ
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ د ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﺎک ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﺗﺶ د ﺧﻮراک ﺎک او د ﭘﺎﮐﯧﺪو ﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ رﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻮرې وو .دا اﺣﺎﻣﺎت ﺗﺮ

ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻣﻘﺮر دى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﺻﺤﻴﺢ ﮐى .
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻮ ﻴﺰوﻧﻮ دﭘﺎره د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻃﻮر راﻏﮯ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻟﻮﻳﻪ او ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ،ﭼ اﻧﺴﺎن ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﻧﮥ ده ﺟﻮړه ﮐې
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻞ د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ،
او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ د دې دﻧﻴﺎ ده .
د ﭼﯧﻠﻮ او ﺳﺨﻮ وﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﺑﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻳ دﻏﻪ رﻧ اﺑﺪى ﺧﻼﺻﻮن
 ﮐﮥ ﭼﺮې د ﭼﯧﻠﻮ او ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﻧﻮﺳﺘﻠﻮ او د
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﮐو .
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 ﻧﻮ د ﻣﺴﻴﺢ
ﺳﺨﻮ ﭘﻪ اﻳﺮو ﺳﺮه ﻧﺎﭘﺎک ﺧﻠﻖ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،
ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻻ ﻧﻮر ﻮﻣﺮه ﭘﺎک ﺷ ،ﭼﺎ ﭼ د اﺑﺪى روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺑﻋﯧﺒﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﯧﺶ ﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺿﻤﻴﺮ ﺷﺮارت اﻣﻴﺰ
 ﭘﻪ دې
ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐى او ﭼ ﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت وﮐو .
وﺟﻪ ﻣﺴﻴﺢ د ﻧﻮى ﻟﻮظ ﻣﻴﻨے دے .ﻧﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﻳ دا دے ﭼ ﻮک ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺑﻠﻠ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﮐے ﺷﻮے اﺑﺪى ﻣﻴﺮاث ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ،ﻪ
ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ورﮐه ﻫﻐ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ اوﻟﻨ ﻟﻮظ د ﺧﻄﺎﺎﻧﻮ ﻧﻪ
 ﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ وﺻﻴﺖ دے ﻫﻠﺘﻪ د وﺻﻴﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﺮګ ﺛﺎﺑﺘﻮل
آزاد ﮐل .
 ﻪ ﭼ وﺻﻴﺖ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺟﺎرى ﮐﻴى او ﺗﺮﻮ ﭼ
ﻫﻢ ﺿﺮورى دى ،
 ﻫﻢ دﻏﺴ
وﺻﻴﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ژوﻧﺪے وى ﺗﺮ ﻫﻐ دا وﺻﻴﺖ ﻧﮥ ﺟﺎرى ﮐﻴى .
 ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳ ﻮل اُﻣﺖ ﺗﻪ
اوﻟﻨﮯ ﻟﻮظ ﻫﻢ ﺑﻐﯧﺮ د وﻳﻨ ﻧﻪ ﻧﮥ وو ﺷﻮے .
د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﻢ واوروﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺳﺨﻮ او ﭼﯧﻠﻮ وﻳﻨﻪ د اوﺑﻮ او ﺳﺮې وړۍ
او د وﻳﻠﻨ ﺳﺮه راواﺧﺴﺘﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب او ﭘﻪ ﻮل اُﻣﺖ وﻧﻮﺳﺘﻠﻪ،
 او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا د ﻫﻐ ﻟﻮظ وﻳﻨﻪ ده د ﮐﻮم ﺣﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک

 او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ او ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے دے “.
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻮل
ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪوﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻳﻨﻪ وﻧﻮﺳﺘﻠﻪ .
ﻴﺰوﻧﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻳﻨﻪ ﭘﺎﮐﻮى ،او ﺑﻐﯧﺮ د وﻳﻨ د ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﻧﻪ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ
ﻣﻌﺎﻓ ﻧﮥ ﮐﻴى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻨﺎه ﺧﺘﻤﻴى
 د آﺳﻤﺎﻧ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ دﭘﺎره دا ﺿﺮورى وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﺎک

ﮐے ﺷ ،ﺧﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﻧﻪ د  ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺿﺮورت دے.
 ﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ورداﺧﻞ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻻﺳﻮﻧﻮ

ﺟﻮړ وو ﭼ د ﺣﻘﻴﻘ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻘﻞ وو ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ داﺧﻞ
 ﻫﻐﻪ آﺳﻤﺎن
ﺷﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﺷ .
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ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺑﺎر ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم
ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل ﻫﻐﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ د ﻨﺎورو د وﻳﻨ ﺳﺮه
 ﻪ ﭼ داﺳ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ د دﻧﻴﺎ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ دا ﺗﻠﻴﻒ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ
ورﻧﻨﻮ .
زﻏﻤﻠﻮ .ﺧﻮ داﺳ ﻧﮥ ده ﻫﻐﻪ اوس ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ د زﻣﺎﻧ ﭘﻪ آﺧﺮ د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﺎره
 او ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ د ﺑﻨ
ﺷﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻨﺎه ﺧﺘﻤﻪ ﮐى .
آدم دﭘﺎره ﻳﻮ ﻞ ﻣ ﮐﯧﺪل ﻣﻘﺮر دى ،او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻴى،
 ﻧﻮ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻞ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه وړﻟﻮ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻮے

دے .ﻧﻮ دوﯦﻢ ﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎره ﺷ ﻧﻮ د ﻨﺎه د ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ
د دﭘﺎره ﻮک ﭼ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﮥ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى.
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 ﻪ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺻﺮف د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﻮرے دے او د


ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﻴﺰوﻧﻮ اﺻﻠ ﺷﻞ ﻧﮥ دے ،او ﮐﻮﻣ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭼ ﻫﺮ ﮐﺎل ﺑﻧﺎﻏ

ﮐﻮﻟﮯ ﺷ دا ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺎﻣﻠﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﻣﻤﻞ ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ دا ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﺘﻤ
ﮐﻮى .
ﺷﻮې وې او ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎک ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ

 ﺑﻠ دا ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ راﻳﺎدوى .
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻨﺎه ﺎر ﻧﮥ ﻠﻮ .
 ﻪ
ﻪ ﭼ دا ﻣﻤﻨﻪ ﻧﮥ ده ﭼ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ او ﭼﯧﻠﻮ وﻳﻨﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى .
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ او ﻧﺬراﻧﻪ ﺧﻮﻪ
 ﭘﻪ ﺳﻮزﯦﺪﻟ ﻧﺬراﻧﻪ او د ﻨﺎه ﭘﻪ
ﻧﮥ ﮐه ﺑﻠ ﺗﺎ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺑﺪن ﺗﻴﺎر ﮐو .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،وﻮره ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ راﻏﻠﻢ ﭼ
ﻧﺬراﻧﻪ ﺗﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﮥ وې .
ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐم ،اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،د ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﻪ ﭘﺎﻮ ﮐ ﻳ زﻣﺎ ﭘﻪ
 ﻣﺴﻴﺢ اول وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﮥ ﺧﻮ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ او ﻧﺬروﻧﻪ او
ﺣﻘﻠﻪ دا ﻟﻴﻠ دى “.
ﭘﻮره ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﺧﻮ ﮐې او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
 او ﺑﻴﺎ
ﺷﻮے وې“ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دا ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .
ﻫﻐﮥ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮره ،زۀ راﻏﻠﻢ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐم “.ﻫﻐﻪ اوﻟﻨ
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 او د ﺧُﺪائ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻮى ﭼ دوﯦﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﻐﻪ ﺎئ وﻧﻴﺴ .
ﭘﺎک د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﺑﺪن د ﻳﻮ ﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ د
 او ﻫﺮ ﻳﻮ اﻣﺎم روزاﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ وﻻړ
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﺎک ﮐے ﺷُﻮ .
وى او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ رﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﺷ ﺧﺘﻤﻮﻟﮯ .
 او د ﻫﻐﻪ
ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ورﮐه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک  ﻻس ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ دې اﻧﺘﻈﺎر دے ﭼ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ د ﻻﻧﺪې ﮐے ﺷ.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﮐﺎﻣﻞ

 او روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دﻏﻪ ﻮاﻫ
ﮐل ﻮک ﭼ ﭘﺎک ﮐے ﺷﻮى دى .
 ”ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﻧﻮے ﻟﻮظ دے ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ زۀ
راﮐﻮى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،
ﭘﺲ د دې ﻧﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 او ﺑﻴﺎ دا ﻫﻢ
ﻣﺎزﻏﻮ ﮐ واﭼﻮم او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ وﻟﻴﻢ “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ او ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﺎد ﻧﮥ
 او ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺎﻓ ﺷﻮې ده ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐم “.
ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ.

ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﺧﺒﺮدارے
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﻮﻧ د ﻋﻴﺴ د وﻳﻨ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ زﻳﺎت

 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﺮه ورﻧﻨﻮﻮ .
 ﻧﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ژوﻧﺪون دﭘﺎره ﻳﻮه ﻧﻮې ﻻر د ﭘدې د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﮐه ،
 ﻧﻮ را
ﺳﺮه ﻟﻮئ اﻣﺎم دے ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﺨﺘﻴﺎر دے ،
ﭼ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ او ﭘﻪ ﭘﻮره ﺑﺎور ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ داﺧﻞ
ﺷُﻮ .ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻨﺎه ﺎر ﺿﻤﻴﺮ د ﻣﺴﻴﺢ وﻳﻨﻪ ﻧﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮې ده ﭼ ﻣﻮﻧ
 را ﭼ
ﭘﺎک ﮐى ،او زﻣﻮﻧ ﺑﺪن ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺳﺮه وﻳﻨﻠﮯ ﺷﻮے دے .
ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﭘﻪ اﻗﺮار ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﻳﺮﯦﺪو ﻧﻪ ﮐﻠ ودرﯦو ﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻟﻮظ
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 او را ﭼ ﺳﻮچ وﮐو ﭼ ﻨﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د
ﮐے دے ﻫﻐﻪ وﻓﺎدار دے .
 او ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د
ﻣﻴﻨ او ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ د ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ورﮐﻮو .
ﺟﻤﺎﻋﺖ د راﻮﻟﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﻨﻪ ﭼ د ﻴﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺎدت دے ،ﺑﻠ ﻳﻮ ﺑﻞ

ﻟﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ ورﮐئ ،او ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ورځ ﭘﻪ راﻧﺰدې ﮐﯧﺪو وﻳﻨ .
ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ د ﺣﻖ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ ﻗﺼﺪاً ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐﯘو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ د
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﻳﺮووﻧﮯ ﻋﺪاﻟﺖ او
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﻳﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﻢ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻫﺮ ﻮک
ﻏﻀﺒﻨﺎک اور ﭘﺎﺗ دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻮزوى .
ﻫﻢ ﭼ د ﻣﻮﺳ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ ﻣﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوو ﻳﺎ درﯦﻮ ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻮاﻫ ﺑﻐﯧﺮ د
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮچ وﮐئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻮﻣﺮه
ﮥ رﺣﻢ ﻧﻪ ﻫﻼک ﮐے ﺷ ،
زﻳﺎﺗ ﺳﺰا ﻻﺋﻖ وﺮ ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﺳﭙ ﻠﮯ وى ،او د ﻟﻮظ
وﻳﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﭘﺎک ﺷﻮى ۇو د ﻫﻐ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐى وى ،او د ﻓﻀﻞ د روح
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ،
ﺑﻋﺰﺗ ﻳ ﮐى وى؟ 
”ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ زﻣﺎ ﮐﺎر دے ،ﺑﺪل ﺑﻪ زۀ اﺧﻠﻢ “،او ﺑﻴﺎ دا ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ اُﻣﺖ
 د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ورﺗﻠﻞ ډﯦﺮه ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اوﻟﻨ ور راﻳﺎدې ﮐئ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧُﻮر ﭘﻪ
ﺧﺒﺮه ده .
ﺗﺎﺳﻮ وﻠﯧﺪو ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ وزﻏﻤﻞ او ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮ ﻮ ﮐﺮﺗﻪ ﺑﻋﺰﺗﻪ او د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻤﺎﺷﻪ
ﺷﻮئ .
ﺷﻮئ ،او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐ ﮐ ﻫﻢ ﻣﺪد وﮐو ﭼﺎ ﭼ دا
 د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻤﺪردى وﮐه ،او ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎل
ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ زﻏﻤﻞ ،
ﻟﻮټ ﮐﯧﺪل ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﮐل ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ وئ ﭼ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻠﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﻣﮥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ او د ﺗﻞ ﻣﻴﺮاث دے .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺻﺒﺮ ﺿﺮورت دے ﻧﻮ
ﭘﺮﯦدئ ﻪ ﭼ د دې ډﯦﺮ اﺟﺮ دے .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﻟﻮظ ﮐے ﺷﻮى
 ﻪ” ،اوس ډﯦﺮ ﻟ وﺧﺖ دے ﭼ ﻮک ﭼ
ﻴﺰوﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ .
 ﻮک ﭼ ﺻﺎدق وى ﻫﻐﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺷ او اﻳﺴﺎر ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ .
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ﺑﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﺎﺋ .او زﻣﺎ زړۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﮥ دے ﻮک ﭼ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻳﻮ ﻮک ﭼ اﻳﻤﺎن ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺷ
وروﺳﺘﻮ ﮐﻴى “.
او ﺑﻴﺎ ﻫﻼک ﺷ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ وﻓﺎدار ﺧﻠﻖ ﻳﻮ ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ.

د اﻳﻤﺎن ﻟﻮئ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ

۱۱

 ﻧﻮ اﻳﻤﺎن دا دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎور وﮐو ﭼ د ﮐﻮم ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﻳﻮ،


 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
او ﭘﻪ ﻧﺎﻟﻴﺪﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻳﻘﻴﻦ وﮐو .

 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
وﺳﻴﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو .
ﭼ ﻋﺎﻟﻤﻮﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻼم ﺟﻮړ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ را ﻫﻐﻪ د
 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮥ ﺎرى .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻫﺎﺑﻴﻞ د ﻗﺎﺋﻦ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐه ،او ﻫﻢ د دې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻐﻪ د ﺻﺎدق ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮ ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه،
ﻫﻐﻪ ﻣ ﻫﻢ ﺷﻮ ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﭘﯧﺶ ﮐو.
 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻨﻮک ﻣ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺑﻠ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ژوﻧﺪے ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮ.

ﻫﻐﻪ ﻫﻴﭽﺎ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺑﺮه اوﭼﺖ ﮐے وو ،ﻪ ﭼ د
ﻫﻐﮥ د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ دا ﻮاﻫ ورﮐے ﺷﻮه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 او ﺑﻐﯧﺮ د اﻳﻤﺎن ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮل ﻧﺎﻣﻤﻦ دى ،ﻪ
راﺿ دے .
ﭼ ﻮک ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ را ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اﻳﻤﺎن راوړل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻪ
 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
ﻣﻮﺟﻮد دے او ﭼ ﻮک ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اﺟﺮ ورﮐﻮى .
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮح د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮥ راﺗﻠﻞ ،ﻫﺪاﻳﺖ
وﻣﻮﻧﺪو او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐﺸﺘ ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﮐه او د ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ وارث ﺷﻮ ﭼ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﻳ وﻣﻨﻠﻮ او
وو .
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻣﻼوﯦﺪوﻧﮯ وو ،او ورﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ
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 او د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
ﻧﮥ وه ﭼ ﭼﺮﺗﻪ روان دے ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ روان ﺷﻮ .
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن دﯦﺮه ﺷﻮ د ﮐﻮم ﭼ ورﺳﺮه ﻟﻮظ
ﺷﻮے وو ،او ﺳﺮه د اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ وارﺛﺎن ۇو ،ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﺎر ﻟﻴﺪو اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
ﭼ د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻣﺎﻫﺮ او ﺟﻮړووﻧﮯ ﻳ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎره د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺎﻗﺖ وﻣﻮﻧﺪو ،اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺑﻮډۍ او ﺷﻨه
 ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻢ وه ﺧﻮ د ﻫﻐ دا اﻳﻤﺎن وو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮى .
دې وﺟﻪ ﺑﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳى ﻧﻪ ﭼ د ﻣى ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻮﻣﺮه
ﺳﺘﻮرى دى او ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻮﻣﺮه ﺷ دى ﺑﺷﻤﯧﺮه اوﻻد ﭘﯧﺪا ﺷﻮ.
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﺷﻮل د ﭼﺎ ﭼ ﺗﺮ ﻣﺮګ ﭘﻮرې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ورﮐے

ﺷﻮى ﻟﻮظ اﻳﻤﺎن وو .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮ د ﮐﻮم ﻴﺰ ﭼ ﻟﻮظ ﺷﻮے وو
ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻟﺮې ﻧﻪ دا وﻟﻴﺪو او ورﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ دا ﺧﺒﺮه ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه
 ﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ دﻏﻪ ﺷﺎن
ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﺎﻓﺮ او ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن ۇو .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د دې ﺧﺒﺮې ﭘﺘﻪ ﻟ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺗﻼش
 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ارﻣﺎن ﮐﻮﻟﻮ د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ راوﺗﻠ ۇو،
ﮐ دى .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د واﭘﺲ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻮﻗﻊ وه .
ﺎئ ،ﻳﻌﻨ د آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ ۇو ،ﻧﻮ ﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ دې ﻧﮥ
ﺷﺮﻣﻴى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې وﺑﻠﻠﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻴﺎر
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ اﺳﺤﺎق د
ﮐے دے .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﻇﻮﻧﻪ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻳ ﻳﻮ زوئ ﻗﺮﺑﺎن ﮐى ،
 ﻪ ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،ﭼ ﻫﻢ د اﺳﺤﺎق ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺋﻢ وى “.
ﭘﻪ دې اﻳﻤﺎن وو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣو ﻧﻪ د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻗﺪرت ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻨﻪ
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن
ﭼ ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ ﻳ ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .
 ﻫﻢ د
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺤﺎق ﻳﻌﻘﻮب او ﻋﻴﺴﻮ دواړو ﺗﻪ د ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
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اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣ ﮐﯧﺪو د ﻳﻮﺳﻒ وړو زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
او د ﺧﭙﻠ اﻣﺴﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ د ﺗﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺠﺪه وﮐه .
وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮګ ﻧﺰدې ﺷﻮ ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ د وﺗﻠﻮ
 ﻫﻢ د
ﻫﺪاﻳﺖ ﻳ وﮐو او د ﺧﭙﻠﻮ ﻫُوﮐﻮ د ﺨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﺣﻢ ورﮐو .
اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻣﻮﺳ ﻣﻮر ﭘﻼر د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺗﺮ درﯦﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې
ﻫﻐﻪ ﭘ وﺳﺎﺗﻠﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﻠﮯ دے او ﻫﻐﻮئ د
 د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺳ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻟﻮئ ﺷﻮ ﻧﻮ د
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﻧﻪ وﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪل .
 ﻫﻐﮥ د ﻋﺎرﺿ ژوﻧﺪون د ﻳﻮ ﻮ
ﻓﺮﻋﻮن د ﻟﻮر د زوئ ﺑﻠﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻧﺎر وﮐو .
ورﻮ ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت او ﻨﺎه ﭘﻪ ﺎئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اُﻣﺖ ﺳﺮه د ﺑﺪ ﺳﻠﻮک زﻏﻤﻞ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره ﺑﺪ ﺳﻠﻮک زﻏﻤﻞ د ﻣﺼﺮ د ﺧﺰاﻧﻮ ﻧﻪ
زﻳﺎت ﺧﻮښ ﮐل .
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن
ﻟﻮئ دوﻟﺖ وﻠﻮ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻟﻮئ اﺟﺮ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ وو .
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﺼﺮ ﭘﺮﯦﻮدو او د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻗﻬﺮ ﻧﻪ وﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪو ،او ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﻳ
ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻮ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻟﻴﺪﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې وو او ﭘﺮې ﻗﺎﺋﻢ
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ
ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
وﮐو او د دروازو ﭘﻪ درﺷﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﻧﻮﺳﺘﻠﻮ ﻋﻤﻞ وﮐو د دې دﭘﺎره
 او د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
ﭼ د ﻣﺮګ ﻓﺮﺘﻪ د دوئ اول ﭘﯧﺪا ﺷﻮى زاﻣﻦ ﻫﻼک ﻧﮥ ﮐى .
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم داﺳ ﭘﻮرې وﺗﻞ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ۇﭼﻪ زﻣﻪ ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻮرې وﺗﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﻧﻮ ﻏﺮق ﺷﻮل .
د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﺮ اوو ورﻮ ﭘﻮرې ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺎوﯦﺪﻟﻮ ﻧﻪ
 ﻫﻢ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ راﺣﺐ ﮐﻨﺠﺮه د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻼﮐﻪ ﻧﮥ
ﭘﺲ راوﻧﯦﺪل .
 او ﻧﻮر زۀ ﮥ
ﺷﻮه ﻪ ﭼ ﻫﻐ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻗﺒﻮل ﮐى ۇو .
وواﻳﻢ؟ ﻪ دوﻣﺮه وﺧﺖ راﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن ،ﺑﺮق ،ﺳﻤﺴﻮن ،ﺟﻔﺘﺎه،
 ﻫﻐﻮئ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
داؤد ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ او د ﻧﻮرو ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺣﺎل ﺑﻴﺎن ﮐم .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻓﺘﺢ ﮐې ،د ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف ﺣﻮﻣﺖ ﻳ ﻗﺎﺋﻢ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻇﻮﻧﻪ ﭼ
 د اور ﺗﺎو ﻳ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐى ۇو وې ﻣﻮﻧﺪل ،د زﻣﺮو ﺧﻮﻟ ﻳ ﺑﻨﺪې ﮐې ،
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ﺑﻨﺪ ﮐو ،او د ﺗُﻮرې د ﻣﺦ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐو ،ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮل او د ﻏﯧﺮو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻓﻮﺟﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﺘﻪ ﮐل.
 ﻮ ﺧﭙﻞ ﻣى ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى وﻣﻮﻧﺪل .ﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺎن وﻫﻞ ﻮل ﺗﻴﺮ ﮐل ،رﻫﺎﺋ

 ﭘﻪ
ﻳ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﮥ ﮐه ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷ .
ﻴﻨﻮ ﭘﻮرې ﻳ ﻮﻗ وﮐې ،ﭘﻪ ﮐﻮړو ﻳ ووﻫﻞ ،او ﮥ ﻳ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ وﺗل او ﭘﻪ
 ﻴﻨ ﻳ ﺳﻨﺴﺎر ﮐل ،او ﭘﻪ اره ﻳ وﻴﺮل ،ﭘﻪ ﺗُﻮرو
ﻗﯧﺪ ﮐ ﻳ واﭼﻮل .
ﻳ ﻣۀ ﮐل ،د و ﺑﻴﺰو ﺮﻣﻨ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې ،ﭘﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟ ،ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ،د ﺑﺪ
 دﻧﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺋﻘﻪ ﻧﮥ وه،
ﺳﻠﻮﮐ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺳﺮوﻫﻠ ﺑﺮوﻫﻠ ﺮﯧﺪل .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﺷﺘﻮ ،ﻏﺮوﻧﻮ او د زﻣ ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ او ﺳﻮړو ﮐ ﻫﻮاﻴﺮ وﺮﯧﺪل.
 د ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮥ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ ورﺗﻪ ﻣﻼو

 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳﻮه
ﻧﮥ ﺷﻮل د ﮐﻮم ﭼ ورﺳﺮه ﻟﻮظ ﺷﻮے وو .
ﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐﺎﻣﻞ ﮐے ﺷ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺮﺑﻴﺖ ورﮐﻮل

۱۲

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻴﺎ ﭼ د ﻮاﻫﺎﻧﻮ دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ده


ﻧﻮ را ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻴﮯ او ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه اﻧﻠﻮى د
ﺎن ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐو ،او را ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨه ﮐ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه وزﻏﻠﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ
 او ﻋﻴﺴ ﭼ د اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻧ او ﮐﺎﻣﻠﻮﻧﮯ دے ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻮرو ﭼﺎ
ﻟﻪ ﻣﻘﺮر ده .
ﭼ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺳﻮﻟ ﻣﺮګ وزﻏﻤﻠﻮ او د دې ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ وﻧﮥ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻏﻮر
ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ  ﻻس ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
وﮐئ ﭼﺎ ﭼ د ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ دوﻣﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وزﻏﻤﻠﻮ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘى او
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎه ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ دې ﺣﺪ
ﺑﻫﻤﺘﻪ ﻧﮥ ﺷ .
 او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﭘﻮرې ﻧﮥ ﻳ رﺳﯧﺪﻟ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﺷﻮى وى .
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﯧﺮ ﮐے دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ دې ﻮ درﮐے ﺷﻮ
ﭼ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﭙﻪ ﻣﮥ ﻪ ،ﭼ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺘﻮى ،ﻧﻮ
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 ﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﻢ
ﺑزړۀ ﮐﯧه ﻣﻪ .
ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ﻫﻢ ورﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺒﻮل
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ وزﻏﻤ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک
ﮐى “.
 او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ درﻧﮥ ﮐے ﺷ
ﮐﻮى .ﭘﻼر د ﻫﺮ ﻳﻮ زوئ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮى .
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ ﭼ ﻮل ﺑﭽ ﺷﺮﻳ دى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﺮاﻣﻴﺎن ﺷﻮئ ،ﻧﻪ ﭼ زاﻣﻦ.
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه زﻣﻮﻧ اﻧﺴﺎﻧ ﭘﻼران ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دې

وﺟﻪ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺰت ﮐﯘو .ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻮﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ

ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﯘو ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ روﺣﺎﻧ ﭘﻼر دے او ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ژوﻧﺪ راﮐﻮى؟ 
ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره د ﺧﭙﻠ ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﻮﻧ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮل زﻣﻮﻧ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره دى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟ
 ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺰه ﻧﮥ وى ﺑﻠ ﻫﻐﻪ دردﻧﺎک
ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷُﻮ .
وى .ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ دا د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﺻﺪاﻗﺖ او اﻣﻦ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ د ﭼﺎ ﭼ ﺗﻨﺒﻴﻪ

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻤﺰورى ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘ ﻣﻀﺒﻮﻃ ﮐئ .
ﺷﻮى وى .
د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ دﭘﺎره ﻧﯧﻐ ﻻرې ﺧﻮ ﮐئ ﻪ ﻮک ﭼ ﺷﻞ ﻮډ دى ﭼ
ﻫﻐﻮئ درز وﻧﮥ ﺧﻮرى ﺑﻠ ﻣﻀﺒﻮط ﺷ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﻀﻞ رد ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 ﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺻﻠﺢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ او د ﻫﻐ ﭘﺎﮐﻴﺰ ﻃﻠﺒﺎر اوﺳ د ﮐﻮﻣ ﻧﻪ

 ﺧﻮ دې ﺗﻪ ﻮرئ ﭼ ﻮک د ﺧُﺪائ
ﺑﻐﯧﺮ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻣﺎﻟ وﻧﮥ وﻳﻨ .
ﭘﺎک د ﻓﻀﻞ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،او ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ زﻫﺮﻳﻠﻪ ﺟﺮړه راوﻧﮥ ﻮﮐﻴى او
 او د
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻋﺬاب ﺳﺒﺐ ﺷ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻠﻴﺖ ﺷ .
دې ﺧﺒﺮې ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک د ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻧﺎﮐﺎر او ﺑدﻳﻨﻪ
ﻧﮥ ﺷ ﭼﺎ ﭼ د ﻳﻮ وﺧﺖ د رو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د ﺧﭙﻠ ﻣﺸﺮۍ ﺣﻖ ﺧﺮڅ ﮐو.
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ وروﺳﺘﻮ د ﺑﺮﮐﺖ وارث ﮐﯧﺪل ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ

ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮ .او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺗﻮﺑ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮه ﺳﺮه د دې ﭼ ﻫﻐﮥ
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 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻏﺮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻳ راﻏﻠ
ﭘﻪ وﻳﺮ ژړا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﺴ ډﯦﺮ ﻟﻮن وﮐو .
ﭼ ﺑﻪ د اور ﺷﻐﻠﻮ ،ﺗﻴﺎرې ،ﺗﻮرﺗﻢ او ﻃﻮﻓﺎن راﯧﺮوﻟﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻴﻞ آواز او ﮐﻼم ﺧﻠﻘﻮ واورﯦﺪو ﻧﻮ
د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺗﻪ راﻏﻠ ۇو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا
ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دې ﻧﻮر ﮐﻼم وﻧﮥ ﮐے ﺷ .
ﺣﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ ﭼ” ،ﮐﮥ ﻳﻮ ﻨﺎور ﻫﻢ د دې ﻏﺮ ﺳﺮه وﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې
 ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه داﺳ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎک وو ﭼ
ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ﻣ ﮐے ﺷ “.
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ د
ﻣﻮﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ د ﻳﺮې ﻧﻪ ډﯦﺮ رﭘﯧم “.
ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺎر آﺳﻤﺎﻧ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﺑﺷﻤﯧﺮه او د زرﻮﻧﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﻣﺤﻔﻞ
 او ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اول ﭘﯧﺪا ﺷﻮو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻪ راﻏﻠ ﻳ د ﭼﺎ
ﺗﻪ راﻏﻠ ﻳ .
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ﭼ د
ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻨﺼﻒ دے ،او ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ روﺣﻮﻧﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ﭼ
 او ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮې ﻟﻮظ ﻣﻴﻨى ﻋﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﺳﺘﻠﮯ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮى دى ،
ﺷﻮې د ﺷﻬﺎدت وﻳﻨ ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ،او د ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﻫﺎﺑﻴﻞ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﻬﺘﺮه
 ﻧﻮ ﭘﺲ ﺧﺒﺮدار ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﻧﺎر وﻧﮥ ﮐئ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮐﻼم
وه .
ﮐﻮى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﭘﻪ زﻣﻪ اوروﻟﮯ ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ
رد ﮐو ﻧﻮ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اوروﻟﮯ ﮐﻴى ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک آواز ﻫﻐﻪ وﺧﺖ زﻣﻪ وﻟزوﻟﻪ ﺧﻮ
ﻣﺦ اړۇو ﻧﻮ ﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ؟ 
اوس ﻫﻐﮥ دا ﻟﻮظ ﮐے دے ﭼ” ،اوس ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻳﻮا زﻣﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠ
 د ﻫﻐﮥ د ”ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ“ اﻟﻔﺎظ دې ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻮى ﭼ
آﺳﻤﺎن ﻫﻢ وﻟزوم “.
 ﻧﻮ
ﺧﻮﯧﺪوﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺧﻮﯧﺪوﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ داﺳ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻼوﯦﺪوﻧ ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺧﻮﯧﺪوﻧ ده ،ﻧﻮ را
ﭼ ﺷُﺮ ﺰارى او ﭘﻪ اﺣﺘﺮام او ﻳﺮې ﺳﺮه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺧﻮښ ﻋﺒﺎدت وﮐو.
 ﻧﻮ ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻮزوﻧﮯ اور ﻫﻢ دے.
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د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺖ

۱۳

 د ﻣﺴﺎﻓﺮو د
 د وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ .


ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﭘﺮواه ﮐﯧئ ﻣﻪ ،ﻪ ﭼ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻴﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻓﺮﺘﻮ
 ﻗﯧﺪﻳﺎن داﺳ ﻳﺎدوئ ﻟﻪ ﭼ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﮐې ده ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮى ﻧﮥ دى .
ﺗﺎﺳﻮ ورﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﮐ ﻳ ،او ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐ ﮐﻴى ،ﻫﻐﻮئ داﺳ
 ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻮل د
 ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐ ﺷﻮى وى .
وادۀ اﺣﺘﺮام وﮐى ،او ﻪ او ﺧﺎوﻧﺪ دې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷ ﻪ ﭼ
 د ﭘﯧﺴﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺣﺮاﻣﺎرو زﻧﺎﮐﺎرو ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى .
ﺧﭙﻞ ﺎن وﺳﺎﺗ او ﮥ ﭼ درﺳﺮه دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺻﺒﺮ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﭘﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه واﻳﻮ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر
ﻫﯧﺮوم “.
 ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮان ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ،ﭼﺎ
دے ،زۀ ﺑﻪ وﻧﮥ ﻳﺮﯦم ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ ﮥ وﮐى؟“ 
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﺑﻴﺎن ﮐو .د ﻫﻐﻮئ د ژوﻧﺪ د ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻧﺘﻴﺠﻮ ﺗﻪ ﻏﻮر
 ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺮون ،ﻧﻦ او ﺗﻞ ﺗﺮ
وﮐئ او د ﻫﻐﻮئ د اﻳﻤﺎن ﺳﺮه ﺳﻴﺎﻟ ﮐﻮئ .
 د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ او ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻻرې ﮐﯧئ ﻣﻪ،
ﺗﻠﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن دے .
ﻪ ﭼ دا ﮥ ده ﭼ زړۀ ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﻀﺒﻮط ﺷ ،ﻧﮥ د ﻫﻐﻪ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ
 زﻣﻮﻧ داﺳ
ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮥ ده ورﮐى ﭼﺎ ﭼ دا ﻣﻨﻞ .
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې د ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻧﮥ ﻟﺮى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ
 ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﻨﺎورو وﻳﻨﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ د ﻨﺎه د
ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ
ﮐﻔﺎرې ﭘﻪ ﻃﻮر وړى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
ﻪ ﻋﻴﺴ ﻫﻢ د ﺎر د دروازې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻴﻒ وزﻏﻤﻠﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺧﭙﻠ
 ﻧﻮ را ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ورﺷُﻮ
وﻳﻨ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪس ﮐى .
 ﻪ ﭼ دﻟﺘﻪ زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﺎر ﻗﺎﺋﻢ
او ﻫﻐﻪ ﺑﻋﺰﺗ وزﻏﻤﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻏﻤﻠ وه .
ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪوﻧﮯ ﻧﺸﺘﻪ ﺑﻠ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ ﻳﻮ ﭼ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے.
 ﻪ دې د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺷُﺮ ﺰارۍ
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 او
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﯘو او دا د ذﮐﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه ده ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم اﻗﺮار ﮐﻮى .
ﻧﯧ ﮐﻮل او ﺳﺨﺎوت ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ داﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ
 د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺧﺒﺮه اورئ او د ﻫﻐﻮئ د ﺣﻢ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﺣﺎﻧ ژوﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺑﺷﺎﻳﺘﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ
 زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻋﺎ
رﺳﻮى ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دې ﻧﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .
ﮐﻮئ ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ زﻣﻮﻧ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﺎک دے او زﻣﻮﻧ ﺧﻮاﻫﺶ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺎص درﺧﻮاﺳﺖ
دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ د ﻋﺰت ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو .
ﮐﻮم ﭼ دﻋﺎ وﮐئ ﻧﻮ ﭼ زۀ زر ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ راﺷﻢ.

ﺑﺮﮐﺖ او آﺧﺮى ﺳﻼم
 اوس دې د ﺳﻼﻣﺘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺎ ﭼ د ﺗﻞ د ﻟﻮظ د وﻳﻨ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻮﻧ

 ﻫﻐﻪ دې د
ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﭼ ﻟﻮئ ﺷﭙﻮن دے د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﮐو ،
ﺧﭙﻠ رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ درﮐى او ﻫﻐﻪ دې د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐى ﮥ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮښ وى .د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮم
دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى .آﻣﻴﻦ .
ﭼ زﻣﺎ د ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻪ ﮐﻼم ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐئ ،ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻨه ﻟﻴﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ زﻣﻮﻧ ورور ﺗﻴﻤﻮﺗﻴﻮس آزاد ﺷﻮ .ﮐﮥ
وﮐه .
 ﺧﭙﻠﻮ
ﭼﺮې ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ زر راﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻟﻪ درﺷﻢ .
ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم وواﻳ .د اﻠ اﻳﻤﺎﻧﺪاران وروﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ دې ﻓﻀﻞ وى ،آﻣﻴﻦ.
ﺳﻼم ﮐﻮى .
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