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 1ﺗﺎﺳو دا ﻗﯾﺻﺊ ﻧﻘل ﮐوﻟﮯ ﺷﺊ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐوﻟﮯ ﺷﺊ ﺧو دا ﺧرڅوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﺊ.
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ﻋﯾﺳﻰ ووﺋﯾل ،زۀ ځم ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﺎره ﯾو ځﺎئ ﺗﯾﺎر ﮐړم.
او ﮐﮥ زۀ ﻻړم او ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﺎره ځﺎئ ﺗﯾﺎر ﮐړم ﻧو زۀ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ
راﺷم او ﺗﺎﺳو ﺑﮫ ځﺎن ﺳره ﺑوځم.

ﻋﯾﺳﻰ د ﻣړو ﻧﮫ ژوﻧدے ﭘورﺗﮫ ﺷو او آﺳﻣﺎن ﺗﮫ وﺧﺗﻠو.
ﭼﯥ د ھﻐﮥ ﺷﺎګرداﻧو ﮐﺗل ﻧو ﻋﯾﺳﻰ آﺳﻣﺎن ﺗﮫ وﺧﯾژوﻟﮯﺷو.
او ورﯾځو د ھﻐﮥ اﺳﺗﻘﺑﺎل وﮐړو او د ھﻐوئ د ﻧظر
ﻧﮫ ﭘﻧﺎ ﺷو.
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د ھﻐﮫ وﺧت ﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧو ﺗﮫ د ﻋﯾﺳﻰ وﻋده ﯾﺎده ده ﭼﯥ ھﻐﮫ
ﺑﮫ واﭘس راځﻰ او ﻣوﻧږ ﺑﮫ ځﺎن ﺳره ﺑوځﻰ .ﻋﯾﺳﻰ ووﺋﯾل
ﭼﯥ زۀ ﺑﮫ ﻧﺎڅﺎﭘﮫ راځم ﭼﯥ ﻟږ ﺧﻠﻖ ﺑﮫ د ھﻐﮥ اﻣﯾد
ﺳﺎﺗﻰ.ﺧو د ھﻐﮫ ﻋﯾﺳﺎﯾﺎﻧو د ﭘﺎره څﮫ
دى ﭼﯥ ﮐوم وﻓﺎت ﺷوې وى؟
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس واﯾﻰ ﭼﯥ ھﻐوئ
ﺑﮫ ﻋﯾﺳﻰ ﺳره ﯾو ځﺎئ ځﻰ.
ﺧدائ ﺳره
ﻣوﻧږ د ﺑدن وطن ﻧﮫ
ﻣوﺟود

ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ،د ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آﺧرى ﮐﺗﺎب ،ﻣوﻧږ ﺗﮫ واﯾﯥ ﭼﯥ
آﺳﻣﺎن څوﻣره ښﺎﺋﯾﺳﺗﮫ دے .او د ټوﻟو ﻧﮫ ﻋﺟﯾﺑﮫ او ﺧﺎص
ﺧﺑره دا ده ﭼﯥ آﺳﻣﺎن د ﺧدائ ﮐور دے .ﺧدائ ھر ځﺎئ
ﮐښﯥ ﻣوﺟود دے ﺧو د ھﻐﮥ
ﺗﺧت ﭘﮫ آﺳﻣﺎن
ﮐښﯥ دے.

ﺟدا ﺷو ،او د ﻣﺎﻟﮏ ﺧدائ پ
وطن ﮐښﯥ اوﺳﯾدل ﻣوﻧږ ﺗﮫ
 5زﯾﺎت ﺧواښ دى.
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ﺗﮥ د دې ﻻﺋﻖ ﯾﯥ ځﮑﮫ ﭼﯥ ﺗﮥ
ﺣﻼل ﮐړے ﺷوې او ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ وﯾﻧﮫ
دى د ﺧدائ د ﭘﺎره د ھر ﺧﯾل ،د
ھرى ژﺑﻰ او ھر ﻗوم او اُﻣت ﺧﻠﻖ
ﭘﮫ ﺑﯾﻌﮫ وﺧﺳﺗل .او د ھﻐوئ ﻧﮫ ﺗﺎ د
ﮐﺎھﻧﺎﻧو ﺑﺎدﺷﺎھﯥ
ﺟوره ﮐړه ﭼﯥ
زﻣوﻧږ د ﺧدائ
ﺧدﻣت وﮐړې
ﻣﮑﺎﺷﻔہ ۹:۵

ﻓرښﺗﻰ او آﺳﻣﺎﻧﻰ ټول ﻣﺧﻠوق ﭘﮫ
آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ د ﺧدائ ﻋﺑﺎدت ﮐوى.
داﺳﻰ ﭼﯥ د ﺧدائ ټول ﺧﻠﻖ ﮐوم
ﭼﯥ ﻣړۀ ﺷوې دى .ھﻐﮫ ﭘﮫ آﺳﻣﺎن
ﮐښﯥ دى .ھﻐوئ د ﺧدائ د ﺣﻣد ﺛﻧﺎ
ﯾوه ﻧوې ﺳﻧدره
وﺋﯾﻠﮫ ﭼﯥ.
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د ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آﺧر ﮐښﯥ آﺳﻣﺎن ﺗﮫ ﻧوے ﯾروﺷﻠم واﯾﻰ .دا ﯾو او د ﻣﻠﻐﻠرو ﻧﮫ ﺟوړې ﺷوې دروازې ﮐﻠﮫ ھم ﻧﮥ ﺑﻧدﯾږى.
ډﯾر ﻟوئ دے او د دې دﯾواﻟوﻧﮫ ډﯾر اوﭼت دى ،او دﯾواﻟوﻧﮫ ﯾﯥ راځﺊ ﭼﯥ دﻧﻧﮫ ﻻړ ﺷو او ھﻐﮫ ووﯾﻧو ....واه ،آﺳﻣﺎن ﺧو
د ﯾﺎﻗوﺗو ﻧﮫ ﺟوړ ﺷوې دى،او ﻟﮑﮫ د ﻣﻠﻐﻠرو ﭘﮫ ﺷﺎن ﺻﻔﺎ دى .دﻧﻧﮫ ﻧور ھم ښﮑﻠﮯ دے .او ښﺎر د ﺳوﭼﮫ ﺳرو زرو ﻧﮫ ﺟوړ
د دې ﺑﻧﯾﺎدوﻧﮫ د ﺳرو زرو او د ﻗﯾﻣﺗﻰ ﮐﺎڼو ﻧﮫ ﺟوړ دى.
دے ﺗر دې ﭼﯥ د ھﻐﯥ
او دا
ﮐوڅﯥ ھم د ﺳرو
ﻟﮫ ﻣﺧﺗﻠﯾﻔو
زرو ﻧﮫ ﺟوړې
رﻧګوﻧو ﮐښﯥ
ﺷوې دى.
ځﻠﯾږى .او
د ښﺎر ټوﻟﯥ
دروازى د ﻣﻠﻐﻠرو
ﻧﮫ ﺟوړې ﺷوې دى.
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ﯾو ښﮑﻠﮯ او روښﺎﻧﮫ ﺳﯾﻧد د ﺧدائ ﺗﺧت ﺳره ﺑﮭﯾږى د ﺳﯾﻧد
ﭘﮫ دواړو طرﻓوﻧو د ژوﻧد وﻧﯥ دى.ﮐوﻣﯥ ﭼﯥ ړوﻣﺑﮯ ﭘﮫ
ﺑﺎغ ﻋدن ﮐښﯥ وې .دا وﻧﯥ ډﯾرى ښﮑوﻟﯥ او ﺧﺎص وې .دې
وﻧو ﺑﮫ دوﻟس ﻗﺳﻣﮫ ﻣﺧﺗﻠﯾﻔﮫ ﻣﯾوه ﻧﯾوﻟﮫ .او د ژوﻧد د دې وﻧﯥ
ﭘﺎڼﯥ د ﻗوﻣوﻧو روﻏوﻟو دﭘﺎره وې.
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آﺳﻣﺎن ﺗﮫ د ﻧﻣر ﯾﺎ ﺳﭘوږﻣﺊ د رڼﺎ ﺿرورت ﻧﺷﺗﮫ .دا ﺧدائ
ﭘﮫ ﺧﭘل ﺟﻼل او ﻧور ﺳره ﻣﻧور روښﺎﻧﮫ ﮐوې .او ھﻠﺗﮫ ﻧﮥ
ﺗﯾﺎرۀ او ﻧﮥ ﺷﭘﮫ ﺷﺗﮫ دے.
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ﺗر دې ﭘورې ﭼﯥ آﺳﻣﺎﻧﻰ ځﻧﺎور ھم ﺑدل دى .ھﻐوئ ټول ﺑﯥ ﺳوچ ﮐوو ﭼﯥ ﭘﮫ آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ اوس ھم څﮥ څﯾزوﻧﮫ ﮐم دى.
زراره دى ،او ﻟﮑﮫ د ﻣﻠګرو ﭘﮫ ﺷﺎن دى ،ﺷرﻣﺦ او ګډورى د ﻏﺻﻰ څﮥ ﺧﺑره ﻧﺷﺗﮫ .او ﻧﮥ څوک ﺟﻧګ ﺟګړې ﮐوې .ﭘﮫ
ﯾوه دروازه ھم ﺗﺎﻟﮫ ﻧﺷﺗﮫ
ﯾو ځﺎئ ﺧوراک ﮐوى .ﺗر دې ﭘورې ﭼﯥ زوراور ﺷرﻣﺦ
دے ځﮑﮫ ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ
ھم د ﻏوﯾﯥ ﭘﮫ ﺑوس ﺧورى .ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﻣوﻧږ اﺧوا دﯾﺧوا
څوک ﻏﻼ ﻧﮥ
ګورو ،ﻧو ﻣوﻧږ.
ﮐوې .ھﻠﺗﮫ
دروﻏژن،
او ﻗﺎﺗﻼن ،او
ﺑد ﺧﻠﻖ ﻧﺷﺗﮫ
دے .ﭘﮫ آﺳﻣﺎن
ﮐښﯥ ھﯾڅ
 14ﻗﺳم ګﻧﺎ ﻧﺷﺗﮫ دے.
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ﭘﮫ آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ ھﯾڅ ژاړه او
ﻓرﯾﺎد ﻧﺷﺗﮫ .ﮐﻠﮫ ﻧﮫ ﮐﻠﮫ د
ﺧدائ ﺧﻠﻖ د ډﯾر ﺗﮑﻠﯾف ﭘﮫ
وﺟﮫ ژاړه ﮐوې .ﺧو ﭘﮫ
آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ ﺑﮫ ﺧدائ زﻣوﻧږ
اوښﮑﯥ اوﭼﻰ ﮐړى.
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ﭘﮫ آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ ﻣرګ ﻧﮫ وى .د ﺧدائ ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
ھﻐﮥ ﺳره وى .ھﻠﺗﮫ ﮐښﯥ ﺑﮫ ﻏم ،ﺗﮑﻠﯾف ﯾﺎ ژاړه ﻧﮥ وى.
او ﻧﮥ ﺑﮫ څﮥ ﮐﻣزورى او ﺑﯾﻣﺎرى وى .او ﭘﮫ آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ ﺑﮫ
ټول ﺧﻠﻖ د ﺧدائ ﺳره
ﺧوﺷﺣﺎل وى.
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او د ټوﻟو ﻧﮫ ﻏوره ﺧﺑره دا ده ﭼﯥ آﺳﻣﺎن ھﻠﮑﺎﻧو او ﺟﯾﻧﮑو
د ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آﺧرى ﺧﺑرې ﺟﻧت د ﺗﻠﻠو د ﭘﺎره ﯾوه ښﮫ ذرﯾﻌﮫ
او د ﻣﺷراﻧو د ﭘﺎره ھم دے ﭼﯥ څوک ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺳﯾﺢ ﺧﭘل
ده .او رو ُح اﻟﻘدس او ﻧﺎوې او ھر آورﯾدﻧﮑﮯ ھم واﯾﯥ ﭼﯥ
ﺧﻼﺻوﻧﮑﮯ ګڼﻰ .او ﭼﯥ ھﻐﮥ ﺗﮫ ﺧﭘل ﻣﺎﻟﮏ واﯾﯥ او د ھﻐﮥ
راﺷﮫ او څوک ﭼﯥ ﺗږى وى ﻧو ھﻐﮫ دې راﺷﻰ .او څوک
ﭘﯾروى ﮐوى .ﭘﮫ آﺳﻣﺎن ﮐښﯥ ﯾو ﮐﺗﺎب دے.ﭼﯥ ھﻐﯥ ﺗﮫ د
ﭼﯥ ﻏواړې ﯾﯥ ﻏواړې د ژوﻧدون د اوﺑو ﻧﮫ دې وﯾړﯾﺎ
ژوﻧد ﮐﺗﺎب واﯾﯥ .دا د ﺧﻠﻘو د ﻧوﻣوﻧو ﻧﮫ ډک واﺧﻠﻰ.
دے .ﺗﺎﺳو ﺗﮫ دا ﭘﺗﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ
ھﻠﺗﮫ د ﭼﺎ ﻧوم ﻟﯾﮑﻠﮯ
ﺷوے دے؟ د ھﻐﮫ
ټوﻟو ﻧوﻣوﻧﮫ ﻟﯾﮑﻠﮯ ﺷوى
دى ﭼﯥ څوک ﭘﮫ ﻋﯾﺳﻰ
ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن ﻟرى .آﯾﺎ ﺳﺗﺎ
17
ﻧوم ھﻠﺗﮫ ﻟﯾﮑﻠﮯ ﺷوے دے؟ 18
ﺟﻧت د ﺧدائ ښﮑﻠﮯ ﮐور
َد ﺧدائ ﭘﮫ ﮐﻼم ﭘﮫ ﻣﻘدس ﮐﺗﺎب ﮐښ دا ﻗﯾﺻﺊ

ﺧﺗم ﺷو

ﺷﺗﮫ دے
ﯾوﺣﻧﺎ 2،14ﮐورﻧﺗﯾﺎن،5
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ22،21،4
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"ﺳﺗﺎ َد ﺧﺑرو ﺗﺷرﯾﺢ ﻧُور ﺑﺧښﻰ ۔"
زﺑور 130:119
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دا ﻗﯾﺻﺊ ﻣوﻧږ ﺗﮫ زﻣوﻧږ د ﺣﯾراﻧوﻧﮑﻰ ﺧدائ ﭘﮫ ﺑﺎره ﮐښﯥ ښودﻧﮫ ﮐوې ﭼﯥ ﭼﺎ
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
ﺳوﻟۍ ﺧﭘل ځﺎن ﻗرﺑﺎن ﮐړې.او ﺑﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ د ﻣړو ﻧﮫ ژوﻧدے ﺷو او آﺳﻣﺎن ﺗﮫ
ﻻړو .ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﮫ ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺎﻧدې اﯾﻣﺎن راوړې او د ھﻐﮥ ﻧﮫ د ﺧﭘﻠو ګﻧﺎھوﻧو ﺑﺧښﻧﮫ
ﻏواړې ﻧو ھﻐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎ ﺗﮫ ﺑﺧښﻧﮫ وﮐړې .ھﻐﮫ ﺗﺎ ﺧواﺗﮫ راځﻰ او ﺳﺗﺎﺳو دﻧﻧﮫ ﺑﮫ
اﺳﺗوګﻧﮫ ﮐوى او ﺗﮥ ﺑﮫ ھﻐﮫ ﺳره د ھﻣﯾﺷﮫ د ﭘﺎره ژوﻧدے اوﺳﯾږى.
ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﮫ دې اﯾﻣﺎن ﻟرې ﭼﯥ دا رښﺗﯾﺎ دى ﻧو ﺧدائ ﺗﮫ وواﯾﮫ.ﺧوږه ﻋﯾﺳﻰ زۀ
اﯾﻣﺎن ﻟرم ﭼﯥ ھم ﺗﮥ ﺧدائ ﯾﯥ .ﺗﺎ زﻣﺎ د ﺧﺎطره ﭘﯾدا ﺷوې او زﻣﺎ د ﺧﺎطره ﻣړ
ﺷوې او اوس ﺗﮥ د ﺗل د ﭘﺎره ژوﻧدے ﯾﯥ .زﻣﺎ ﭘﮫ ژوﻧد ﮐښﯥ راﺷﮫ او زﻣﺎ
ګﻧﺎھوﻧﮫ وﺑﺧښﮫ ،ﭼﯥ زۀ ھم د ﻧن ﻧﮫ ژوﻧدون وﻣوﻣم او د ھﻣﯾﺷﮫ د ﭘﺎره ﺗﺎﺳره ﯾم.
زﻣﺎ ﻣدد وﮐړه ﭼﯥ زۀ ﺳﺗﺎ ﺗﺎﺑﻌدارى وﮐړم او ﺳﺗﺎ زوئ ﯾﺎ ﻟور ﺟوړه ﺷم .آﻣﯾن
ﻣﻘدس ﮐﺗﺎب وﻟوﻟﺊ او ﺧدائ ﺳره روزاﻧﮫ ﺧﺑرې وﮐړئ ،ﯾوﺣﻧﺎ۱۲:۳
21

