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ھ فرښتى او آسمانى ټول مخلوق پ
.آسمان کښې د خدائ عبادت کوى
داسى چې د خدائ ټول خلق کوم 

ھغھ پھ آسمان . چې مړۀ شوې دى
ھغوئ د خدائ د حمد ثنا . کښې دى

سندرهنوې یوه 
.وئیلھ چې

ھ د ھغھ وخت نھ مسیحیانو تھ د عیسى وعده یاده ده چې ھغ
ل عیسى ووئی. بھ واپس راځى او مونږ بھ ځان سره بوځى

چې زۀ بھ ناڅاپھ راځم چې لږ خلق بھ د ھغۀ امید 
د ھغھ  عیسایانو د پاره څھ خو .ساتى

کوم وفات شوې وى؟ دى چې 
وایى چې ھغوئ کتاب مقدس 

. ځىسره یو ځائ بھ عیسى 
د بدن وطن نھ مونږ 

پ خدائ شو، او د مالک جدا 
تھ مونږ کښې اوسیدل وطن 

.خواښ دىزیات 

خدائ سره 
موجود

.  ړمعیسى ووئیل، زۀ ځم چې ستاسو د پاره یو ځائ تیار ک
یا او کۀ زۀ الړم او ستاسو د پاره ځائ تیار کړم نو زۀ بھ ب

.راشم او تاسو بھ ځان سره بوځم

تۀ د دې الئق یې ځکھ چې تۀ 
ھ کړے شوې او پھ خپلھ وینحالل 

دى د خدائ د پاره د ھر خیل، د 
ھرى ژبى او ھر قوم او اُمت خلق 

ا د او د ھغوئ نھ ت. بیعھ وخستلپھ 
کاھنانو بادشاھې 

کړه چې جوره 
د خدائ زمونږ 

خدمت وکړې 
۹:۵مکاشفہ 

مکاشفھ، د کتاب مقدس آخرى کتاب، مونږ تھ وایې چې
او د ټولو نھ عجیبھ او خاص. آسمان څومره ښائیستھ دے

خدائ ھر ځائ . خبره دا ده چې آسمان د خدائ کور دے
کښې موجود دے خو د ھغۀ 

پھ آسمان تخت 
. دےکښې 

.   د مړو نھ ژوندے پورتھ شو او آسمان تھ وختلوعیسى 
.  شوچې د ھغۀ شاګردانو کتل نو عیسى آسمان تھ وخیژولے

او وریځو د ھغۀ استقبال وکړو او د ھغوئ د نظر 
. شونھ پنا 
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ې ھغوئ ټول ب. تر دې پورې چې آسمانى ځناور ھم بدل دى
زراره د ى، او لکھ د ملګرو پھ شان دى، شرمخ او ګډورى 

تر دې پورې چې زوراور شرمخ . یو ځائ خوراک کو ى
چې کلھ مونږ اخوا دیخوا . ھم د غویې پھ بوس خورى

.ګورو، نو مونږ

یند یو ښکلے او روښانھ سیند د خدائ تخت سره بھیږى د س
کومې چې ړومبے پھ .پھ دواړو طرفونو د ژوند ونې دى

دې. دا ونې ډیرى ښکولې او خاص وې. باغ عدن کښې وې
ونې او د ژوند د دې. ونو بھ دولس قسمھ مختلیفھ میوه نیولھ

.پاڼې د قومونو روغولو دپاره وې

یو دا. د کتاب مقدس آخر کښې آسمان تھ نوے یروشلم وایى
ې ډیر لوئ دے او د دې دیوالونھ ډیر اوچت دى، او دیوالونھ ی

.ىدصفا د یاقوتو نھ جوړ شوې دى،او لکھ د ملغلرو پھ شان 
. دىد دې بنیادونھ د سرو زرو او د قیمتى کاڼو نھ جوړ 

او دا 
لھ مختلیفو 

رنګونو کښې 
او . ځلیږى

ښار ټولې د 
د ملغلرو دروازى 

.جوړې شوې دىنھ 

.سوچ کوو چې پھ آسمان کښې اوس ھم څۀ څیزونھ کم دى
ھ پ. او نۀ څوک جنګ جګړې کوې. د غصى څۀ خبره نشتھ

یوه دروازه ھم تالھ نشتھ 
ځکھ چې ھلتھ دے 

غال نۀ څوک 
ھلتھ . کوې

، دروغژن
، او او قاتالن
نشتھ بد خلق 

آسمان پھ . دے
کښې ھیڅ 

.دےنشتھ ګنا قسم 

دا خدائ. آسمان تھ د نمر یا سپوږمئ د رڼا ضرورت نشتھ
او ھلتھ نۀ. پھ خپل جالل او نور سره منور روښانھ کوې

. تیارۀ او نۀ شپھ شتھ دے

. او د ملغلرو نھ جوړې شوې دروازې کلھ ھم نۀ بندیږى
واه، آسمان خو ....راځئ چې دننھ الړ شو او ھغھ ووینو 

او ښار د سوچھ سرو زرو نھ جوړ . دننھ نور ھم ښکلے دے
دے تر دې چې د ھغې 

ھم د سرو کوڅې 
نھ جوړې زرو 
.دىشوې 
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جنت د خدائ ښکلے کور

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښ دا قیصئ 

شتھ دے

،5کورنتیان2،14یوحنا
22،21،4مکاشفھ

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 

جینکواو د ټولو نھ غوره خبره دا ده چې آسمان ھلکانو او 
او د مشرانو د پاره ھم دے چې څوک عیسى مسیح خپل 

ۀ ھغاو چې ھغۀ تھ خپل مالک وایې او د . خالصونکے ګڼى
د چې ھغې تھ.پھ آسمان کښې یو کتاب دے. کوىپیروى 

ډکدا د خلقو د نومونو نھ . کتاب وایېژوند 
چېتاسو تھ دا پتھ شتھ . دے

د چا نوم لیکلےھلتھ 
ھغھد ؟ دےشوے 

ټولو نومونھ لیکلے شوى
چې څوک پھ عیسىدى 

ستاآیا . لرىمسیح ایمان 
؟شوے دےلیکلے ھلتھ نوم 

پھ آسمان کښې ھیڅ ژاړه او
د کلھ نھ کلھ.فریاد نشتھ 

ھ خدائ خلق د ډیر تکلیف پ
خو پھ . وجھ ژاړه کوې

آسمان کښې بھ خدائ زمونږ
.اوښکې اوچى کړى

60 60

ختم شو

یعھ د کتاب مقدس آخرى خبرې جنت د تللو د پاره یوه ښھ ذر
او روُح القدس او ناوې او ھر آوریدنکے ھم وایې چې . ده

او څوک . راشھ او څوک چې تږى وى نو ھغھ دې راشى
چې غواړې یې غواړې د ژوندون د اوبو نھ دې ویړیا 

.واخلى

ھ د خدائ خلق بھ ھمیش. پھ آسمان کښې بھ بیا مرګ نھ وى
.ھلتھ کښې بھ غم، تکلیف یا ژاړه نۀ وى. ھغۀ سره وى

ھ او پھ آسمان کښې ب. نۀ بھ څۀ کمزورى او بیمارى وىاو 
سرهخلق د خدائ ټول 

.خوشحال وى
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ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ،  21


