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سريزه
َد دې کتاب َد لوستلو َد پاره زۀ ستا ډاډګيرنه کوم هر کله چې تۀ َد
طاقت نه ډک پيغام قبول کړې نو دستې طور باندې به بدل شې اؤ
ستا به ټول ژوندون بدل شى اؤ تاسو به َد برکت يو طاقتور قوت په
خپل ژوندون کصې محسوس کړې ـ
يوه وردې َد سحر په وخت کصې هر کله ما اؤ رچرډ برنټن دواړو
ناشته کوله نو رچرډ برنټن ما ته صودنه کړله چې خدائ پاک َد
برکت قوت ناک پيغام په هغۀ باندې څرګند کړے دے خو چې
څنګه ما دا واؤريدل نو ما هم په خپل دان کصې يو نوے قوت
محسوس کړلو ما َد دان سره دا فکر وکړو چې َد برکت دا قوت
نورو ته هم ورکول پکار دى نو دکه ما َد خپل جماعت په يوکيمپ
کصې َد رچرډ برنټن دا پيغام َد يوې ويډيو په ذريعه ټولو ته وصودلو
ټولو دا پيغام واؤريدلو َد دې پيغام َد اؤريدلو نه پس ته ټولو په خپل
ژوندون کصې َد برکت يو نوے قوت محسوس کول شروع کړل ـ َد
ټولو په ژوندون کصې يوه نوے شهادت وو َد هغوئ َد شهادت
اؤريدو سره َد برکت نتيجې مخې ته راغلې يو تاجر خپله ګواهى
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تقريبا ختم شوے وو خو َد دې پيغام
واؤروله چې َد هغۀ کاروبار ً
اؤريدو نه پس ته َد دوؤ هفتو په دوران خدائ پاک َد هغۀ په کاروبار
کصې برکت ورکړلو اؤ بيا يې هغه په حال کړلو ـ ډير داسې کسان وو
چې کوم چې په جسمانى طور باندې په بيلو بيلو رندونو کصې اخته
وو ـ خو َد دې برکتناک پيغام اؤريدو نه پس ته َد هغوئ په ژوندون
کصې جسمانى شفا َد په حال کيدو برکت راغلو ـ
َد دې پيغام َد اؤريدو َد پاره خدائ پاک َد بيلو بيلو ملکونو َد
پاره دروازې کلاؤ کړې بيا زۀ کينيا اؤ يوګنډا ته لاړم ـ اؤ خپل
دوست رچرډ برنټن مې هم َد دان سره بوتلو اؤ هغوئ َد عبادتونو په
بيلو بيلو برصو کصې خپل پيغام واؤرولو ـ دې پيغام َد خلقو َد ژوندون
تړونه مات کړلو اؤ َد هر قسمه تکليفونو مصيبتونو اؤ مشکلاتو اؤ َد
بيلتون جغونه يې ماتې کړلې خلقو په ژړا شروع وکړله اؤ ټولو په
جزباتو اؤ احساسونو کصې په روحانى طور باندې يو نوے قوت
موندلو اؤ َد برکت َد قوت نه ډک شول ـ
زۀ پوهيږم چې کۀ چرې تاسو دا کتاب ولولئ اؤ دا خپل ژوندون
کصې په عملى طور سره خپل کړئ نو َد خدائ پاک َد پاره به ستا
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وفادارى زياته شى اؤ تاسو به َد برکت قوت تر لاسه کړئ اؤ َد خدائ
پاک َد بادشاهئ َد زياتوالى َد پاره به پکار راشئ ـ اؤ خدائ پاک به
تا هم َد نورو َد برکت َد پاره په ډير والى سره استعمال شئ
ستاسو خادم
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خدائ پاک رچرډ برنټن ته َد برکتناک قوت يو راز ورکړے دے اؤ
زۀ په دې پوهيږم چې َد دې دور َد پاره دا َد خدائ پاک يوه عظيم
پټ راز دے دکه چې څنګه هم رچرډ دا پيغام اؤروى نو خلق په
دستى طور باندې َد دې حقيقت اؤ ژور والے منى اؤ بيا برکت مومى
نو په دې وجه مونږ رچرډ ته په خپلو جماعتونو کصې َد بيلو بيلو
پروګرامونو اؤ په عبادتونو کصې َد دې پيغام اؤرولو َد پاره بلنه ورکړله
اؤ انجام يې دا وو چې په زرګونو خلق په حال شول اؤ ټول َد برکت
َد يو نوے قوت نه ډک شول دا پيغام يو داسې پيغام وو کوم چې
زمونږ َد جماعت هر يو ايماندار مسح کړلو اؤ َد دې پيغام َد اؤريدولو
نه پس َد ټولو ايماندارو َد ژوندون نه َد برکتناکې نتيجې مخې ته
راغلې چې کوم خلق کله هم َد نورو َد پاره برکتناک نه وو هغوئ َد
رچرډ دا پيغام اؤريدو اؤ َد دې کتاب َد لوستلو نه پس ته َد برکتناک
قوت نه ډک شول اؤ بيا َد نورو َد پاره َد برکت سبب جوړيدو َد پاره
تيار شول اؤ بيا هغوئ َد خدئ پلار ،زوئ ،اؤ َد ورح القدس په نوم
کصې َد نورو َد پاره َد برکت سبب په جوړيدو شول ـ زۀ َد رچرډ
برنټن َد دې کتاب َد زړۀ َد اخلاصه صفت کوم اؤ َد دې پيغام ستائنه
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کوم بې شکه دا کتاب زمونږ َد خاندانونو اولسى ژوند اؤ َد قوم َد پاره
َد برکت سبب دے ـ
ستاسو خادم
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پيژندګلو
هر يو کس دا غواړى چې تل دې َد خوشحالئ نه ډک خبر واؤرى ـ
هر کله چې ما داسې َد برکت ورکولو قدر اؤ قيمت معلوم کړلو ـ نو
ما ته داسې صکاره شوله لکه چې په مقدس کتاب کصې يوه خزانه
راته ملاؤ شوې وى زۀ ډير زيات خوشحاله ووم نو دکه ما َد خپلو
دې تجربو اؤ خيالونو څرګندونه َد خپل دوست مشر جيوف وکلنډ
سره وکړله نو هغوئ ما ته ووئيل چې زما په خپل جماعت کصې هم
دا پيغام واؤروه نو هغوئ په فرورئ کصې په کال دوه زره پندلسم
کصې ما ته په خپل جماعت کصې َد خدمت َد پاره دعوت راکړلو
هغوئ ډير په خوشحالئ سره َد دې پيغام َد اؤريدو َد پاره په انتظار وو
ـ
هر کله چې ما دا پيغام َد هغوئ په جماعت کصې واؤرولو نو
پاسټر برائن فرانسس کوم چې َد نيوزى لينډ سره تعلق ساتلو نو هغه
هم په دې عبادت کصې شريک وو َد هغې نتيجه دا شوه چې هغوئ
هم په نيوزى لينډ کصې په خپل جماعت کصې دا پيغام واؤرولو هر
کله چې َد هغوئ َد جماعت خلقو دا پيغام واؤريدلو نو هغوئ دستى
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طور باندې َد دې قبلولو َد پاره تيار وو ـ اؤ هغوئ َد دې پيغام په
مطابق خپل ژوندون جوړ کړلو چې َد هغې انجام دا وو چې ټول
برکتونه مخې ته راغلل ټولو َد دې خبرې اقرار وکړلو چې هغوئ َد
دې نه مخکصې َد خدائ پاک َد بادشاهئ په حقله په دې اړخ
باندې هيڅ کله هم کلام نۀ وو اؤرولے دا تعليم َد هغوئ َد پاره نوے
وو َد دې نه پس په کال دوه زره پندلسم فرورئ کصې په اخره کصې
زۀ َد پاسټر جيوفر سره کينيا اؤ يوګنډا ته لاړم ـ َد دې ملکونو پاسټر
جيوف په سوونو مشرانو سره په شريکه خدمت کولو پاسټر (مشر)
جيوف دا خبره محسوس کړله چې زما تعليم اؤ زما پيغام هلته کصې
اثر ناک ثابت کيدے شى هلته کصې َد امريکې اسټريليا اؤ َد جنوبى
افريقې نه هم ډير زيات رهنما موجود وو هغوئ چې دا پيغام واؤريدلو
نو زما يې ډيره ډاډګيرنه وکړله اؤ داسې دا برکت ناک پيغام تر زياتو
خلقو پورې ورسيدلو ـ په دې کتابچه کصې َد قوت ناک برکت پيغام
ډير اسان اؤ َد عمل کولو قابل يو عمل دے په دې کصې هيڅ داسې
خبره نشته چې ګرانه يا مشکله وى ـ نو دکه چې څوک هم دا
کتاب ولولى نو هغوئ به په خپل ژوندون کصې َد برکت يو نوے
خزانه معلومه کړى ـ
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ما په خپل ژوندون کصې َد ايماندارو اؤ َد غير ايماندارو خلقو
ته برکت ورکول ازده کړى دى ـ زۀ په هوټلونو هسپتالونو کوڅو اؤ په
يتيم خانو کصې خلقو ته برکت ورکوم ـ هر کله چې زۀ په سفر دم
نو په جهاز کصې ائير هوسټس ته اؤ ټولو َد سټاف کسانو ته برکت
ورکوم زۀ َد خلقو َد مال اؤ سامان َد پاره نه بلکې َد دناورو َد پاره
هم برکت غواړم ـ زۀ َد خلقو په جيبونو باندې هم برکت غواړم زۀ َد
لويو لويو تاجرانو َد پاره برکت غواړم َد پاره َد دې چې َد خدائ پاک
َد بادشاهئ َد پاره پکار راوستلے شى هر کله چې ډير خلق ما له َد
دعا َد پاره رازى ـ نو زۀ َد خدائ پلار په نوم سره َد هغوئ َد پاره َد
برکت اعلان کوم ـ
َد غير ايماندارانو سره َد خبرو اترو کولو په دوران کصې زۀ دا
خبره محسوس کوم چې َد هغوئ َد کاروبار اؤ َد وادۀ اؤ َد پاتې ټولو
حالاتو َد پاره برکت غواړم دومره مشکله نه ده لکه څومره چې َد
هغوئ دپاره دعا کول مشکل وى ـ خو زمونږه َد چا َد پاره برکت
غوصتل هم َد هغۀ ژوند دعا کونکے جوړولے شى ـ اؤ هغوئ ته َد
عيسى مسيح َد خلاصون نه ډک قوت اؤ َد مينې تجربه ورکولے شو ـ
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زما َد ژوندون دا ګواهى ده چې َد برکت قوت ژوندون بدلولے شى اؤ
دې قوت زما ژوندون هم بدل کړے دے ـ
برکت ورکول يو خدائى فطرت دے اؤ بيا خو خدائ پاک
مونږ په خپل شکل پيدا کړى يو نو دکه دا فطرت زمونږ دننه شته
دے ـ روح القدس َد خدائ َد خلقو په طمع دے چې هغوئ ايمان
اؤ َد عيسى مسيح اختيار تر لاسه کړى اؤ بيا مخ په وړاندې لاړ شى ـ
اؤ په مينې سره برکت ورکړى اؤ َد نورو ژوندونونه وګټى ـ زما دا
ايمان دے چې دا کتاب به په دې خدمت کصې ستاسو مددګار
جوړ شى ـ مالک عيسى مسيح مونږ بې اختياره هيڅ کله هم نه يو
پرېصې خو هغۀ مونږ ته دا اختيار راکړے دے چې مونږ َد هغۀ َد
رابخصلے شوى قوت سره دا ُدنيا بدله کړو زما دا ايمان دے چې
تاسو به َد دې کتابچې په مطالعې سره برکت ومومئ
ستاسو خدمت کونکے
رور رچرډ برنټن
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لرې تيارۀ
يوه ورد زۀ َد خپلې صدې سره َد هغې َد پيدايصت دائ نوميا ته
لاړم ـ دا منم چې دا َد يو رومن کيهولک خلقو ملک دے ـ ما هلته
کصې ډيره په غور سره دا اندازه واخستله چې َد هغه دائ خلق په
تورتم کصې ژوندون تيره وى هغوئ لا تر اوسه پورې َد خپل مذهب
په رواجونو رسمونو اؤ حيرانيدونکى عملونو سره تړلے شوى دى ـ اؤ
َد بيلو بيلو تړون صکاريان دى ډير داسې خلق شته دے چې په
جادوګرئ کصې راګير دى اؤ َد خپل ژوندون َد پاره لاره صودنه َد
جادوګرو نه حاصلوى ـ
زما صدې زۀ َد يوې صدې کور ته بوتلم کومه به چې َد روغيدو َد
پاره هم َد داسې بدو خلقو خوا ته تلله اؤ په دماغلى طور باندې َد
بيلو بيلو مصيبتونو َد لاندې راګيره وه اوس َد هغې په ژوندون کصې َد
دصمن جغ وو هغه په ذهنى طور باندې روغه نه وه هر کله چې ما
ته پته ولګيدله چې هغه َد دې نه مخکصې يوه عيسائڼه وه نو ما َد
هغې َد ژوندون نه ابليس َد عيسى مسيح َد بخصلى شوى اختيار سره
َد وتلو حکم ورکړلو نو دا دوانه صده هم په هغه ساعت ازاده شوله
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َد هغې ټول تړلے شوى اندامونه َد عيسى مسيح په نوم کصې کلاؤ
شول اؤ هغه َد ټولو بدو حالاتو نه ازاده شوله
هم په هغه علاقه کصې مو يو داسې سړے وليدلو کوم چې په پرله
پسې َد مېعدې په تکليف کصې اخته وو ما َد عيسى مسيح په نوم
کصې هغۀ ته نصيحت وکړلو کۀ چرې هغه َد خپل کور َد مخې نه
ُبت لرې کړى نو هغه به په پوره طور سره روغ رمټ شى هغۀ په
داسې کولو سره لږه شان سختى محسوس کړله خو دا ضرورى وو
چې هغه َد دې ټولو بدو روحونو نه ازاد شى َد پاره َد دې شفا ومومى
ـ يو څو مياشتې پس ته چې کله زۀ هم هغه علاقې ته لاړم نو زۀ بيا َد
هغه سړى سره ملاؤ شوم اؤ َد هغۀ َد مېعدې َد روغيدو په باره کصې
مې ترينه تپوس وکړلو نو هغۀ جواب راکړو چې َد رور رچرډ برنټن په
وينا باندې ما َد ډير سوچ نه پس ته َد خدائ پاک په مدد سره هغه
بت َد خپل کور َد مخې نه لرې کړلو ـ او اوس زۀ بلکل روغ جوړ
شوے يم
په يوه بله موقع باندې زۀ يو ئبل کور ته لاړم ـ دا کورنئ هم َد بدهـ
مت منونکى وو َد هغه کس صده َد کينسر مريضه وه هغوئ ته هم
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ما َد عيسى مسيح په نوم کصې دا نصيحت وکړلو چې َد خپل کور َد
مخې نه َد ُبدها ُبت لرې کړه نو َد هغې صدې خاوند سمدستى َد
روح القدس په تابعدارئ سره هغه بت لرې کړلو ـ نو بيا ما َد هغه
صدې َد پاره دعا وکړله اؤ ټول بد روحونه مې وتړل اؤ َد هغې کور نه
َد وتلو حکم مې ورکړلو ټول بد روحونه َد عيسى مسيح په نوم کصې
وتختيدل ـ اؤ هغه صده کومه چې راګيره وه اؤ َد فالج صکار شوې
وه َد سر نه واخله تر پصو پورې خپل ټول بدن صوزولے شو اؤ هغه َد
عيسى مسيح په نوم کصې پورته شوله اؤ په ګرزيدو شوله ـ
نو دې ټولو حالاتو نه چې مونږ وکتل نو ما اؤ زما صدې دا فيصله
وکړله چې نوميا په ملک کصې په پرله پسې َد خدمت شروع وکړے
شى ـ دا تعليم ډيرک پرنس ورکړلو کوم چې َد شلمې پيړئ يو مشهور
روحانى معلم اؤ َد مقدس کتاب يو اُستاذ وو نو دکه ما هم َد هغه
تعلمى سلسلې په مطابق خپل پيغامونه تيارول شروع کړل په دې
پيغامونو کصې بدل وئيل اؤ صۀ وئيل اؤ بيا َد دې َد نتيجو په حقله هم
ذکر شوے وو ـ چې زمونږ لفظونه څنګه يو َد جوړيدو کار کوى ـ هم
َد دې رويا سره مونږ په دې کتاب کصې َد برکت َد قوت په حوالې
سره به ازده کوو ـ
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زمونږ َد لفظونو قوت
زۀ َد لفظونو َد قوت په حوالې سره َد ډيرو صو کتابونو حواله
ورکول نه غواړم خو زۀ هغه حقيقت بيانول غواړم کوم چې زما َد پاره
ډير اهميت لرى ـ

په ژبه کصې د مرګ او ژوند طاقت شته دے ،او څوک چى دې
سره مينه کوى هغوئ ته به يې نتيجه ِملاو شى (متلونه )٢١ :١٨

٬٫

زمونږ لفظونه َد اثر نه ډک دى اؤ په دې کصې يو قوت
موندلے شى که دا مثبت وى يا منفى َد ابادئ باعث وى يا َد
بربادئ ،خو دا خپل اثر صائى چې څۀ هم مونږ وايو نو هم هغه به
پيدا کيږى ـ
په انجيل شريف کصې رازى  ،اے د مارانو بچو ،ستاسو خبرې
څنګه صې کېدے شى چې په خپله تاسو صۀ نۀ يئ؟ دکه چې
کومې خبرې چې په خولۀ رادى هغه د زړۀ نه راودى  .صۀ سړے
د زړۀ د خزانې نه نېکى راوباسى او بد سړے چې د زړۀ خزانه يې
بده وى هغه ترې بدى راوباسى(.متى  ٣٤ :١٢ـ )٣٥
ٮ٭

۳٭
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نو دکه که يو کس نقطه چينى کوى نو هغه به هميشه هم
داسې کوى هغه َد چا حوصله افزائى نۀ شى کولے ـ اؤ نۀ چا له
برکت ورکولے شى نو هم داسې يو نا شکر ګزاره کس زړۀ َد تل
َد پاره ګوريږى َد شهوت پرستئ نه ډک زړۀ َد بدئ َد ميوو نه
ډک وى ـ اؤ بيا َد بل چا َد پاره هم َد برکت سبب نه شى
جوړيدلے په دې وخت کصې ُدنيا َد منفى سوچونو نه ډکه ده خو
َد ايماندارو رويه اؤ کردار َد دې ولټه دے ـ هغوئ په حر حال
کصې شکر ګزاره َد صۀ ميوو نه ډک اؤ َد ټولو َد پاره َد برکت
باعث جوړيږى َد هغوئ زړونه َد خوشحالئ َد تسلئ اؤ َد اطمينان
نه ډک وى ـ نو دکه چې مونږ څۀ کرو نو هم هغه به ربيو َد دې
په حقله تاسو ته َد فکر کولو ضرورت دے
خو بيا هم ايماندار کوم چې َد نوى پيدايصت تجربه لرى
هغوئ نوې زړۀ نوې باطن اؤ نرم زړۀ تر لاسه کړے وى مقدس
کتاب فرمائى چې اوس مونږ په عيسى مسيح کصې نوے مخلوق
يو نو دکه َد نوى مخلقو کيدو په حيثيت سره مونږ هر وخت صه
خبرې کول دى ـ اؤ بيا َد نورو َد پاره َد برکت سبب جوړيدل دى
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ـ مونږ له َد خپل زړۀ صه حفاظت کول پکار دى َد پاره َد دې چې
زمونږ َد زړۀ نه َد چا خلاف بد لفظونه ونۀ ادا نۀ شى ـ چې په
هغې سره َد چا زړۀ مات شى دکه چې کله تاسو دا واؤرئ اؤ
ووينئ نو حيران به شئ چې کله کله به عيسائى ايماندار هم َد زړۀ
ماتول حاصلوى اؤ بيا په دان هم لعنت وائى اؤ نورو ته هم لعنتى
وائى

زمونږه بلنه
( َد صۀ اؤ غوره خبرو اترو سره َد نورو َد پاره َد برکت سبب جوړ
شئ)
َد عيسائى په حثيت سره زمونږ ژوندون َد مسيح سره تړلے
دے اؤ زمونږ ژوندون سره َد مسيح َد مينې لختى روانيږى خو مونږ َد
خپل صه اؤ مثبت خبرو اترو په وجه َد دې نه مخکصې هم تلے شو ـ
مونږ خپل برکت نورو ته ورکولے شو اؤ بې شکه مونږ َد دې َد پاره
رابللے شوى هم يو ـ چې َد نورو َد پاره َد ډاډګيرنې اؤ َد برکت وسيله
جوړ شو نورو له برکت ورکول زمونږ َد ټوله نه لويه بلنه ده ـ
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په انجيل شريف کصې رازى  ،غرض دا چه ټول په يو زړۀ اَؤ
په همدردئ اوسيږئَ ،د ورورولئ مينه لرئ ،نرم زړۀ اَؤ حليمان
شئ َ ۹.د بدو په بدل کصے بد مه کوئ اَؤ َد کندلو په بدل کصے
کندل مه کوئ ،بلکه َد دے په دائے برکت غواړئ دکه چه تاسو
َد برکت َد وارث کيدو َد پاره رابللى شوى يئ (اول پطروس  ٨ :٣ـ
)٩
۸

نو دکه زما خوږو مونږ َد برکت َد پاره رابللے شوې يو َد پاره
ِ
حضرت ادم
َد دې چې برکت تر لاسه کړو هر کله چې خدائ پاک
اؤ بى بى حوا جوړ کړل نو َد ټولو نه اول يې هغوئ له برکت ورکړلو
په تورات شريف کصې رازى ـ
٬۸برکت يې ورکړو اؤ وې وئيل” ،ډېر بچى پېدا کړئ ،نو
ستاسو اولاد به په ټوله ُدنيا کصې اوسېږى اؤ زمکه به د هغوئ په
لاس کصې وى(.تورات شريف پيدايصت )٢٨ :١
ِ
حضرت ادم اؤ بى بى حوا له برکت ورکړلو نو
نو خدائ پاک
دکه هغوئ َد برکت سبب اؤ ميوه داره جوړ شوې وو ـ برکت
ورکول َد خدائ پاک فطرت اؤ صفت دے نو دکه زمونږ سره هم

21

اختيار شته دے چې مونږ نورو ته َد برکت ورکولو په خدمت کصې
مخ په وړاندې لاړ شو اؤ َد برکت قوت ومومو ـ
مالک عيسى مسيح هم برکت ورکړلو کله چې هغه اسمان ته
پورته کړے شو نو هغۀ خپلو مريدانو له برکت ورکړلو په انجيل
شريف کصې رازى
۳٪
لاسونه ئے
بيا عيسى ٰ هغوئ بهر َد بيت عنياه پورے بوتلل اَؤ ُ
اُوچت کړل اَؤ هغوئ له ئے برکت ورکړو ۳٫.اَؤ داسے وشُ و چه په
برکت ورکولو هغه َد هغوئ نه ُجدا شو اَؤ اسمان ته پورته کړے
شو (.انجيل شريف لوقا  ٥١ :٢٤ـ )٥١

َد عيسى مسيح کردار اؤ َد هغۀ ژوندون زمونږ َد پاره يو مثال
دے مونږ له هم په دې لاره صودنه باندې تلل پکار دى مونږ َد هغۀ
په شبيه باندې جوړ کړے شوى يو نو دکه مونږ َد برکت سبب يو اؤ
مونږ له َد نورو َد پاره برکتناک جوړيدل دى ـ
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َد عيسائيت برکت څۀ دے؟
په زړه لوظ نامه کصې لفظ برکت َد پاره َد عبرانئ لفظ برک
وئيلے شوے دے اؤ َد دې مطلب دا دے چې َد خدائ پاک َد
سوچ اؤ َد خدائ پاک َد ارادې په مطابق وئيل دى خو په انجيل
شريف کصې َد برکت َد پاره يونانى لفظ الوګيه راغلے دے اؤ َد دې
مطلب دا دے َد نورو َد پاره صه وئيل يعنې نورو ته برکت ورکول اؤ
َد نورو ډاډګيرنه کول يعنې َد خدائ پاک َد سوچ اؤ َد خدائ پاک َد
ارادې په اؤ َد فضل په مطابق َد چا َد پاره وئيل
په حقيقت کصې َد برکت هم دغه صفت دے ـ کومه به چې
زۀ په دې کتاب کصې وايم ـ خدائ پاک په خپل حکمت اؤ
هوصيارتيا سره په دې ُدنيا کصې َد خپلې بادشاهئ َد زياتيدو َد پاره َد
دينو خلقو َد خدمت َد پاره خپل فضل سره َد هغوئ حدونه مقرر
کړى دى اؤ هغه دا خدمت َد خپلو خلقو په وسيلې سره پوره کول
غواړى ـ اؤ َد هغوئ په وسيلې سره برکت ورکول غواړى پس َد يو
عيسائى په حيثيت سره زۀ َد خدائ پاک په دې ارادې اؤ سوچ
باندې پوهيدلے شم اؤ َد دې په حقله صودنه کولے شم چې هغه َد
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خپل زوئ َد عيسى مسيح په نوم کصې خلقو ته برکت ورکول غواړم
نو دکه کۀ چرې زۀ په ايمان اؤ مينې سره دا وکړم نو خدائ پاک به
َد اسمان نه ما ته خپل اختيار اؤ خپل قوت راوبخصى اؤ زۀ دا اُميد
لرم چې خدائ پاک ټول حالات بدلول شروع کړى ـ اؤ ټولې بې
لارې خبرې اؤ تس نس کارونه به سمبالول شروع شى ـ
هم دا زما ذاتى ګواهى ده چې کله زۀ په ايمان سره اؤ َد
خدائ پاک په ارادې سره َد خدائ پاک په سوچ سره َد خلقو َد پاره
په مينې سره دعا وکړم اؤ زۀ ګورم چې خدائ پاک َد هغۀ َد پاره َد
خپلې منصوبې ترتيب ورکول شروع کوى ـ خو په بل طرف ابليس
هم په حرکت کصې رازى چې هغه َد خدائ په منصوبې َد هغۀ په
ژوندون کصې ناکامه جوړې کړى اؤ َد هغۀ برکت اؤ خوشحالئ پټ
کړى ـ هغه َد تباهئ اؤ بربادئ کارونه کول غواړى خو َد خدائ پاک
صفت دې وى اؤ َد هغۀ شکر دې وى په انجيل شريف کصې رازى
ـ
دکه چه هغه څوک چه په تاسو کصے دے ،هغه له هغه چا
نه ډير زو َرور دے چه په ُدنيا کصے دى (.اول يوحنا )٤ :٤
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دا َد خدائ پاک يو فطرت دے اؤ َد هغۀ يو خواهش دے
چې هغه خپلو خلقو ته برکت ورکړى ـ دا برکت ابليس هيڅ کله هم
نه شى ايسارولے ـ خدائ پاک په خپله اراده کصې قائم دے اؤ هم َد
هغۀ ارادې اؤ منصوبې قائمې پاتې کيږى ـ هغه غواړى چې َد عيسى
مسيح ډير ورونۀ اؤ خويندې وى هغه ټول خپل زوئ اؤ لوڼه جوړول
غواړى اؤ برکت ورکول غواړى اؤ په خپله بادشاهئ کصې يې دننه
کول غواړى مالک غواړى چې مونږ ټول يو بل برکت ورکړو
هر کله چې مونږ َد عيسى مسيح په نوم کصې برکت ورکوو
نو روح القدس راکوزيږى اؤ بيا َد خدائ پاک قدرت هم څرګندول
غواړى دکه چې هم هغه وخت مونږ َد خدائ پاک خواهش سوچ اؤ
َد ارادې په مطابق خبرې کوو ـ دا خو زما تجربه ده چې کله زۀ نورو
ته برکت ورکول غواړم نو بيا روح القدس دخل اندازى کوى هغه
خلقو له لاس وروړى اؤ بيا َد خدائ پاک مينه جارى کيږى اؤ بيا
بهيدل شروع کيږى اؤ بيا َد دې نه پس ته ټول حالات بدليږى اؤ َد
دې نه پس ته خلق ما ته راغاړه وزى ـ اؤ ژاړى اؤ وائى چې رچرډ
وروره مونږ ته هم َد دې خبرو ضرورت وو ـ اؤ َد خپل بدليدو شهادت
ورکوى خو يوه بله ډيره اهم خبره ياد ساتل پکار دى چې مونږ له َد
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خدائ پاک نزدې والې تر لاسه کول پکار دى اؤ بيا نورو ته برکت
ورکول دى ـ زمونږه روحانى ژوندون اؤ تر خدائ پاک پورې زمونږ
رسيدل ډير ضرورى دى زمونږ په خپلو لفظونو کصې هيڅ اثر نشته
دے ـ َد دې په سبب بدلونه نه رازى ـ زمونږ لفظونه داسې پکار دى
چې په روح القدس سره مسح شوى وى دکه چې صرف هم په دې
شکل کصې َد خدائ پاک اراده اؤ منصوبه په يو بل کس کصې پوره
کيږى ـ اؤ َد هغۀ وران حالات بدليدلے شى ـ

زمونږه روحانى اختيار
په زړه لوظ نامه کصې امام به َد خلقو َد پاره شفاعت کولو اؤ
َد هغوئ َد پاره به يې َد خدائ پاک نه برکت غوصتلو ـ اؤ بيا به َد
برکت اعلان يې کولو هم دا هغه طريقه ده چې تاسو بنى اسرائيل ته
برکت ورکړئ اؤ ووايئ مالک دې تاسو له برکت درکړى اؤ َد خپل
مخ نُور په تاسو ودلوى اؤ په تاسو دې مهربان وى خدائ دې تاسو
له اطمينان درکړى
په شمير  ٢٣ :٦ـ  ٢٧پورې ايتونو کصې په تورات کصې هم
داسې ليکلى دى چې ها ُرون اؤ د هغۀ زامن دې د بنى اِسرائيلو د
٭٬
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برکت غوصتلو د پاره داسې وائى  :ٮ”٬مالِک ُخدائ دې تاسو له
برکت درکړى اؤ ستاسو خيال دې وساتى٬۳ ،مالِک ُخدائ دې په
تاسو باندې رحيم اؤ ِمهربانه وى٬۲ ،مالِک ُخدائ دې ستاسو مل وى
اؤ تاسو له دې سلامتى درکړى “٬۲.اؤ مالِک ُخدائ ووئيل” ،چې
هغوئ په بنى اِسرائيلو باندې د برکت د پاره زما نُوم اخلى ،نو زۀ به
هغوئ له برکت ورکړم“(.تورات شريف شمير  ٢٣ :٦ـ )٢٧
َد اول پطروس  ٩ :٢په مطابق په انجيل شريف کصې مونږ َد
يو عيسائى په حيثيت سره يو غوره شوے نسل َد امامانو فرق پاک
قوم اؤ يو داسې اُمت يو کوم چې َد خدائ پاک خاص ملکيت دے
َد پاره َد دې چې َد هغۀ خوبيانې څرګندې کړو دکه چې هغۀ مونږ
َد تيارو خپلې عجيبه رڼا ته راوبللو ـ اؤ بيا په مکاشفات  ٦ :١کصې
ليکلى دى عيسى مسيح مونږه يو بادشاهى هم اؤ َد خپل خدائ اؤ
پلار َد پاره يې امام هم جوړ کړى يو ـ
څۀ موده مخکصې زۀ په نوميا نومې ملک کصې َد يو دعا
کونکى ډلې ته َد پيغام اؤرولو َد پاره مې تيارے کولو نو ما دا خبره
محسوس کړله چې خدائ پاک ما ته کلام وى نو مالک ما ته ووئيل
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چې رچرډ تۀ خبر نه يې چې تۀ څوک يې تۀ َد مالک اختيار لرې اؤ
تۀ ُدنيا بدلولے شې اؤ تۀ به ُدنيا بدله کړې دا دواړه پيغامونه َد دې
دعا کونکې ډلې َد پاره ډير َد برکت سبب وو خو ما دا خبره
محسوس کړله چې دا پيغامونه يا وعظونه په خپله زما َد دان َد دان
َد پاره هم وو ـ
زما دا تجربه ده چې نيغ په نيغه يو رند رټل داسې دى لکه يو
چې غر اخوا کوې په انجيل شريف کصې مرقوس  ٢٣ :١١کصې َد
شفا تر لاسه کول خدائ پاک خپل دان ته َد رابللو برابر دى ـ
(مرقوس  ١٧ :١٦ـ )١٨
انجيل شريف کصېمتى  ١١ :٨ايت کصې دا صرف هم زما
تجربه نه بلکې َد هغه ټولو قدرمندو خادمانو هم ده کوم چې دا لوئ
خدمت کوى اؤ َد شفا په خدمت کصې کوشيشونه کوى نو دکه
عيسى مسيح وفرمائيل تاسو به زما په نوم سره رندوران ته شفا
ورکوئ
زما قدرمندو! دا صرف زما خدمت نۀ دے خو َد ستاسو ټولو
اؤ َد هر يو ايماندار خدمت دے خدائ پاک ټولو ته شفا ورکول
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غواړى اؤ هغه دا کار زمونږ په ذريعه کوى هغه ټولو ته خلاصون
ورکول غواړى اؤ هغه دا کار زمونږ په ذريعه کول غواړى ـ هغه ټولو
ته برکت ورکول غواړى اؤ هغه دا خدمت زمونږ نه اخستل غواړى نو
دکه پکار دى چې مونږ َد خدائ پاک نه برکت وغواړو ـ اؤ َد
عيسى مسيح په نوم سره نورو ته برکت ورکړو ـ
هر کله چې ما َد خپل خدمت شروع وکړله نو ما کولمر برنټن
ته َد ورکولو سره َد خپل خدمت شروع وکړله په شروع کصې مې لږ
شان بدلون محسوس کړلو خو وروستو بيا دا برکت نور هم زيات شو
َد مالک روح زما َد پاره کلام وکړلو ـ
کولمر برنټن زۀ تا ته َد خدائ پلار َد خدائ زوئ اؤ َد خدائ
روح القدس په نوم سره برکت درکوم زۀ به تا ته َد ُدنيا په ټولو
ملکونو کصې َد خدمت َد پاره برکت درکوم زۀ به تا ستا کورنئ اؤ
ستا کاروبار کصې برکت واچوم ـ زۀ َد خدائ پاک َد بادشاهئ َد
زياتيدلو برکت هم ستا په ژوندون کصې جارى کړم زۀ اطمينان تسلى
برداشت مهربانى صه والے اؤ َد وفادارئ اؤ َد مينې محبت ټول کارونه
هم ستا په ژوندون کصې جارى کړم زۀ په مارکيټ کصې ستا ټولو
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ګاکونو ته برکت ورکوم ـ په ُدنيا کصې به ستا کاروبار ډير زيات اؤ
برکتناک شى َد دې نه پس ته په ما په وريا کصې برکت وليدلو اؤ
قبول مې کړو اؤ َد عيسى مسيح په نوم کصې مې شکر ادا کړو
َد دې نه پس ته ما په برکت باندې َد عيسى مسيح َد وينې
مهر ولګولو ـ اؤ َد هغې وردې نه پس ته تر نن وردې پورې زۀ په
خپل ژوندون کصې خوشحالى اؤ خندا محسوس کوم اؤ زما َد
ژوندون په شهادتونو سره َد دې برکت تصديق هم کيږى ـ زما َد
دفتر ټول ماحول زر بدل شوے دے ـ اؤ په حقيقت کصې دا ډيره َد
حيرانتيا خبره ده دا حقيقت ده چې هم برکت زمونږه ُدنيا زمونږه َد
پاره بدلولے شى
ما دلته کصې خبره ختمه نه کړله َد صحر په وخت کصې چې
کله اوس هم په دفتر کصې يو کس نه وى نو زۀ َد ټولو نه اول لاړ
شم په خپله کرسئ باندې َد خدائ پاک برکت غواړم اؤ ټوله ورد َد
کاروبار َد حالاتو په حوالې سره َد خدائ پاک حکمت اؤ هوصيارتيا
غواړم اؤ َد دفتر َد ټول کسانو َد پاره َد برکت دغا غواړم ـ زۀ هر
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قسمه بد روحونه اؤ لعنت کونکى ژبې تړم ـ اؤ َد عيسى مسيح َد
بخصلى شوى اختيار په سبب َد بدئ ټول قوتونه رالاندې کوم
يو دلې يو کس ما له راغلو اؤ هغۀ خواست وکړلو چې زۀ َد
هغۀ َد پاره دعا وکړم په اصل کصې هغۀ په دفتر کصې کار کولو اؤ َد
هغه دائ َد دفتر َد کسانو په وجه ډير خفه وو ټولو به پرې لعنت
کولو اؤ هغۀ َد دې لعنت په وجه دان خلاصول غوصتل زما
قدرمندو! مونږ په برکت ورکولو اؤ په برکت قبلولو سره خپله ُدنيا
بدلولے شو ـ
خدائ پاک غواړى چې ټولو بنى ادمو ته برکت ورکړى ـ دا
هم َد هغۀ يو خدائى رضا ده چې ټول بنى ادم برکت ومومى ـ يقي ًنا
چې هغه َد خپلو خلقو َد پاره هم َد دې نه هم زيات خواهش لرى
چې هغه برکت ومومى َد هغۀ َد خلقو اؤ َد غوره شوو سره دا اختيار
دے چې هغه ټولو له برکت ورکړى َد هغۀ َد خلقو اؤ َد غوره شوو
سره دا اختيار شته چې هغوئ ټولو له برکت ورکړى زمونږه اسمانى
پلار هم دا غواړى چې مونږ په دې خدمت کصې َد هغۀ ملګرتيا
وکړو ـ اؤ َد هغۀ سره په شريکه کار وکړو ـ مونږ َد شفا خدمت اؤ َد
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خلاصون په خدمت سره َد ټولو بنى ادمو خدمت وکړو مونږ هغه
خلق يو کوم چې خدائ پاک ُدنيا ته َد برکت ورکولو َد پاره پکار
راولى دا زمونږ ذمه وارى ده اؤ دا زمونږ َد پاره يوه َد اعزاز خبره هم
ده
زما په خيال کصې َد برکت ورکولو َد مدمت نه مطلب دا
دے چې په خپلو لفظونو سره چا ته َد خدائ پاک َد ارادې اؤ َد
خدائ پاک َد سوچ په مطابق برکت ورکړو اؤ َد هغۀ په ورکړے
شوى اختيار سره برکت ورکوئ هر کله چې مونږ َد يو کس َد حالاتو
په حقله َد خدائ پاک َد ارادې اؤ منصوبې اعلان کوو نو مونږ َد هغۀ
په ژوندون کصې َد په حال کيدل اؤ خدائى بدلون جارى کوو ـ اؤ
بيا دا ټولې خبرې په وجود کصې رادى ـ نو دکه برکت ورکول
زمونږ خدمت اؤ زمونږ ذمه وارى ده ـ
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خپله ژبه اؤ َد ژوندون انداز پاک وساتئ
َد يکى يوے ُخلے نه ُمبارکى خبرے اَؤ صيرے راوزى .اَئے زما
و ُروڼو! داسے نۀ دى په کار(انجيل شريف يعقوب )١١ :٣

٫٪

اؤ کۀ چرې تۀ صه َد بدو نه جدا کړې نو تۀ به زما َد خلې په
شان شې (يرمياه )١٩ :١٥
کۀ چرې تاسو َد خدائ پاک ارادې اؤ َد خدائ پاک منصوبې
په خلقو باندې څرګندول وغواړئ نو خدائ پاک به په دې خدمت
کصې َد هغۀ سره ورکول غواړى نو بيا بدې خبرې اترې َد خپلې
خلې نه بيلې کړئ ـ خپله ژبه پاکه ساتئ َد پاره َد دې چې نورو ته
برکت ورکړئ شئ ـ

َد خبرو نه مخکصې َد روح القدس نه لاره صودنه
تر لاسه کړئ
خپل روح لره َد خدائ پاک په غبادت اؤ په دعا کصې َد پردو
ژبو په وئيلو کصې په حرکت کصې راوله اؤ َد مالک نه طاقت وغواړه
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َد روح القدس حکمت اؤ پيژندګلو وغواړه چې هغه ستا لاره صودنه
وکړى چې تۀ َد کوم کس َد پاره دعا کول غواړې چې هغۀ ته َد
خدائ پاک په مينه کصې برکت ورکړے شې ـ اؤ بيا دا دعا وغواړه
اے پلاره! تۀ دۀ ته څنګه َد برکت ورکولو خواهشمند يې؟
اے خدايه! پلاره تۀ خپل لفظونه زما په ژبه کصې واچوه چې زۀ دې
کس ته ستا َد رضا په مطابق برکت ورکړے شم زۀ َد دې ورور يا َد
دې خور څنګه ډاډګيرنه وکړم اؤ دوئ له څنګه تسلى ورکولے شم؟

ايا برکت ورکول َد شفاعت کولو نه بيل يو
خدمت دے؟
دنې خلق دا خيال کوى چې برکت ورکول ازده کول ډير ګران کار
دے خو َد دې شروع هم َد شفاعت کولو نه کيږى ـ برکت ورکول
په بنيادى طور باندې َد چا َد پاره دعا کول دى برکت ورکول اؤ
شفاعت کول دا دواړه خدمتونه سره سره روان وى اؤ هغه َد تل َد
پاره هم يو شان سره سره کيدل پکار دى
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يو لوئ معلم ليکونکے رائے ګيډون اؤ ډيو رابرټ وينا ده چې
کله هم مونږ يو کس ته برکت ورکول غواړو نو َد هغۀ َد حالاتو په
مطابق َد هغۀ نظر سره تعلق لرى اؤ نيغ په نيغه َد هغۀ سره خبرې
کوى لکه مثال په طور مونږ داسې وئيلے شو زۀ َد مالک مسيح په نوم
سره تا له برکت درکوم چې َد هغۀ فضل َد تل َد پاره په تا باندې
سورے وکړى ـ زۀ َد عيسى مسيح په نوم کصې تا له برکت درکوم
چې َد خدائ پلار مينه تا راګير کړى اؤ دا ډک کړى چې تۀ َد هغۀ
َد مينې ژور والے وپيژنې
لږ شان غور وکړه چې دا زما ذاتى اعلان دے چې ما په خپلو لفظونو
سره هغۀ له برکت ورکړے دے ـ دا هم زۀ يم چې په ذاتى طور
باندې َد هغۀ َد پاره َد عيسى مسيح په نوم کصې َد برکت اعلان کوم
ـ زۀ دا دعا نه غواړم خو َد عيسى مسيح َد ورکړے شوې بخصنې په
اختيار سره َد برکت اعلان کوم چې هغه هم برکت ومومى اؤ نورو له
برکت ورکړے شى ـ
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َد نورو انصاف کونکے مۀ جوړيږه
َد چا عدالت مه کوه
مونږ له َد نورو َد عدالت کولو حق نشته دے چې ايا يو کس
َد برکت حقداره دے يا نۀ دے ـ دکه چې َد خدائ پاک نظر َد يو
کس په ظاهره حالت باندې نۀ وى چې هغه څنګه دے خو خدائ
پاک دا سوچ کوى اؤ غواړى چې هغه څنګه کيدے شى اؤ څنګه
به شى ـ
”اے تکړه او طاقتوره سړيه! مالِک ُخدائ ستا مل دے(
قاضيان  )١٢ :٦نو خدائ پاک په پاکو صحيفو کصې جدعون ته
هم داسې ووئيل
حالانکې هغه وخت کصې هغه ډير َد ناتوانئ په حالت کصې
وو اؤ زړۀ ور نه وو نو هم داسې په انجيل شريف په متى ١٨ :١٦
کصې مالک پطرس ته ګټ ووئيل هم داسې په روميانو  ١٧ :٤کصې
مونږ لولو ـ
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(هغه په يو ُحکم مړى بيا ژوندى کوى اَؤ نِشت شته
کوى)اوس مونږ له َد خپلې عاجزئ اؤ نرمئ َد دې نه نتيجه َد ويستلو
ضرورت دے چې ايا مونږ َد چا انصاف کولے شو يا نه؟ ايا مونږ ته
َد چا َد عدالت کولو حق حاصل دے ـ يا نه؟ بې شکه چې ډير کم
خلق َد برکت حقداره کيږى خو َد برکت ضرورت ټولو خلقو ته وى
اؤ ټول برکت تر لاسه کول غواړى نو دکه کۀ چرې مونږ هغه خلقو
ته برکت ورکوو نو چې کوم َد برکت موندلو حقداره نه دى نو مونږ
هم َد خدائ پلار سره دا عظيم برکتونه تر لاسه کوو ـ

يو خيالى مثال
تاسو َد دان سره يو خيال وکړئ چې فريډ نومې يو
کس شرابى شوے دے َد هغۀ صده َد هغۀ نه خوشحاله نه ده نو
دکه هغه َد خپل خاوند َد پاره داسې دعا کولے شى اے خدايه
پلاره! فريډ له برکت ورکړې اؤ هغه َد شرابو نه بچ کړه اے خدايه
زما دا دعا واؤره خو داسې وئيل خو َد دې پورتنو لفظونه نه ډير زيات
َد برکت سبب دے اؤ َد ډاډګيرنې باعث هم دے ـ
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فريډ زۀڅ تا له َد عيسى مسيح په نوم کصې برکت درکوم َد
خدائ پلار منصوبې دې ستا په ژوندون کصې تر سره شى تۀ يو
داسې خاوند اؤ پلار جوړ شې لکه څنګه چې مالک ستا َد جوړولو
خواهش لرى زۀ تا له َد شرابو څصلو َد لعنت نه َد خلاصون برکت
درکوم زۀ تا ته َد عيسى مسيح اطمينان اؤ َد تسلئ برکت درکوم
َد فريډ صدې اوله دعا خپل خاوند عدالت ته پيش کوى هم
داسې َد فريډ ګناه څرګنده وى اؤ صدې خپل خاوند صادق پيش
کړے دے ـ
خو َد دې برعکس دويم برکت َد صدې مينه پيش کوى په
دې هغه کصې هغه خپل خاند فريډ ګناه ګار نه ګرزوى خو َد هغۀ َد
بدلون اؤ برکت خواهش کوى ـ
دا خبره ياده ساتئ چې ابليس هميشه هر يو انسان َد ګناهونو
سره َد هغۀ سره خبرې کوى هغه هر يو انسان ته َد هغۀ ګناهونه ياده
وى اؤ هر وخت هغه مجرم ګرزوى هغه غواړى چې هر يو انسان
هميشه َد جرم احساس صکار وى اؤ هغۀ له برکت ورکوى هم داسې
فريډ سره هم مينه لرى اؤ هغۀ له برکت ورکول غواړى ـ
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زمونږه مخه َد بيلو بيلو حالاتو سره کيدے شى
زۀ َد برکت ورکولو َد خدمت َد پاره رابللے شوے يم ـ اؤ زۀ
َد دې برکت َد خدمت َد پاره َد عيسى مسيح مريد يم ـ هر کله چې
ما دا خدمت شروع کړلو ـ نو هغه وخت زۀ په دې خدمت ډيره نه
پوهيدم ـ خو زۀ ډير زر په دې خبره باندې پوهه شوم چې په ژوندون
کصې ډير داسې خنډونه اؤ حالات شته دے چې َد هغې َد پاره ما ته
َد برکت ضرورت دے ـ نو بيا ما َد دې َد پاره َد روح القدس نه َد
لار صودنې حاصلول شروع کړل نو مالک زما مدد وکړو چې زۀ َد
دې خدمت جوګه کړم ـ
َد هغو خلقو َد پاره هم َد خدائ برکت دے کوم چې په تا
لعنت وائى ـ ضرورى ده چې مونږ َد هغوئ َد پاره برکت وغواړو ـ
ډيره کلونه مخکصې يوې صدې چا چې زما َد دفتر نه استعفى
ورکړې وه زما کور ته راغله َد چائ څصلو نه پس هغې ما ته َد
خدائ په امان ووئې خو َد هغې لفظونه مناسب نه وو اؤ َد هغې
خبرې اترې َد ډاډګيرنې نه وې لږ وخت َد پاره زۀ وويريدم خو ما ډير
زر دا ويره َد عيسى مسيح په نوم کصې رد کړله اؤ په دې باندې
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غالب راغلم ما َد هغې منفى خبرې اترې خوصې نۀ کړې لنډه دا چې
َد هغې په اجازت سره ما َد هغې َد پاره دعا وکړله ما هغې ته ووئيل
ډيبره زۀ ستا په ژوندون کصې َد بدئ ټول قوتونه تړم اؤ َد عيسى
مسيح په نوم کصې تا له برکت درکوم زۀ ستا َد پاره َد خدائ پلار َد
صه والى اؤ رحم اعلان کوم زۀ په ژوندون کصې دې َد مالک ارادې
پوره شى زۀ تا له په داسې نعمتونو سره برکت درکوم چې په هغې
سره ستا مستقبل روصانه وى اؤ ستا په ژوندون کصې َد خدائ نوم
عزت اؤ جلال ومومى اؤ تۀ َد خدائ يوه برکتناکه صده ثابته شې ـ َد
عيسى مسيح په نوم کصې (امين)

څوک چې تا رد کوى اؤ تا له تکليف
درکوى هغوئ برکت ورکړه
يو دلې ما َد يوې داسې صدې َد پاره دعا وکړله کومه چې َد
خپل خاوند نه َد جدا کيدو نه پس ته ډيره جزباتى شوې وه اؤ په
مالى طور باندې ډير َد مشکل نه ډک ژوندون تيرولو ما هغې ته ووئيل
کۀ چرې تۀ خپل خاوند معاف کړې نو ټول مشکلات دې ختميږى
حالانکې َد هغې َد پاره دا ډيره ګرانه خبره وه خو هغې داسې وکړل
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نو بيا ما هغې ته ووئيل چې هغه خپل خاوند له برکت ورکړى منم
چې َد هغې زما په دې خبره باندې لږ شان تکليف محسوس کړو خو
بيا هم هغې خپل خاوند له برکت ورکړو حالانکې َد هغې خاوند
هلته کصې موجود نۀ وو خو ما دا لاندې لفظونو کصې َد هغې لاره
صودنه وکړله
زما خاونده! زۀ تا له برکت درکوم زمونږ په وادۀ کصې َد
مالک چې کومې منصوبې اؤ مقصدونه وو هغه زمونږ په ژوندون
کصې دې تر سره شى ـ مالک دې تا يو داسې خاوند اؤ پلار جوړيدو
فضل درکړى لکه څنګه چې تۀ جوړيدل غواړې َد خدائ پلار فضل
دې هميشه ستا په ژوندون باندې وى
په شروع کصې دا خبرې َد هغې صدې َد پاره ډيرې ګرانې
وې خو چې کله هغې مالک له خپل زړۀ ورکړو اؤ َد هغې َد سوچ اؤ
َد مينې په مطابق وئيل شروع کړل نو َد روح القدس مسح پرې راغله
اؤ بيا مونږ دواړه په ژړا شو دکه چې َد مالک مينې مونږ راګير کړى
وو ـ زمونږ لارې َد مالک لارې نۀ دى زمونږه خيالونه َد هغۀ خيالونه
نۀ دى َد مالک خيالات اؤ ارادې ډيرې اوچتې دى
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په داسې حالاتو کصې نورو له برکت ورکول ډير َد ډاډګيرنې
نه ډک اؤ عظيمه طريقه ده هم دا َد مسيح َد مينې طريقه ده خدائ
پاک چې څنګه زړۀ لرى اؤ چې َد چا زړۀ نرم دے هم داسې خلقو
ته برکت ورکولے شى کوم چې َد برکت حقداره نۀ دى چې کوم
ډاکو َد عيسى مسيح سره يو دائ په سولئ باندې زوړند کړے
شوے وو اؤ هغه صده کومه چې په زنا کصې نيولې شوې وه ايا هغه
َد برکت حقداره وه؟ يقي ًنا چې زمونږ په خيال کصې دواړه َد برکت
حقداره نۀ وو خو َد دې حقيقت نه تۀ صه خبر يې ـ
لږ وخت وشو چې يو اى ميل راته راغلو دا ډنيس نومې ورور
ذاتى ګواهى وه کومه چې هغۀ ما ته َد اى ميل په ذريعه راليږلې وه دا
څۀ په دا رنګ وه
درې مياشتې مخکصې ما َد خپل ورور سره په ټيليفون باندې
خبرې کولې اؤ زما دا ورور زما نه ډير لرې وو نو دکه زمونږه ترمينده
رابطه ډيره کمه وه هغوئ په يو بل صار کصې اوسيدل کله چې مونږ
خپلې خبرې اترې ختمې کړې نو ما خپل ورور ته ووئيل چې زۀ به
ستا َد کاروبار َد پاره دعا کوم ـ خو هغۀ څۀ په صه انداز کصې جواب
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رانۀ کړو ـ َد هغۀ رويه َد بې ادبئ نه ډکه وه اؤ هغۀ ډير صه لفظونه
وونه وئيل چې َد هغې په وجه زۀ ډير پريشانه شوم اوس ما ته خطره
وه چې دا رشته چرته َد ټول عمر َد پاره ختمه نه شى نو بيا َد معمول
په مطابق َد خپل هرې وردې په ژوندون کصې په کار کصې اخته
شوم اوس ما َد برکت ډير قوت ناک طاقت خپل ورور په کاروبار
باندې غوصتل شروع کړل ـ کله کله خو به ما په ورد کصې درې
دله َد خپل ورور َد پاره برکت غوصتلو ـ نو بيا يوه ورد َد کرسمس نه
مخکصې زما ورور ما ته فون وکړو اؤ َد هغۀ په لهجه کصې نرمئ ته
چې ما وکتل نو حيران شوم چې اډو څۀ شوى نۀ وو َد هغۀ رويه َد
مينې نه ډکه وه اؤ اوس زمونږه تر مينده څۀ داسې خنډ نه وو يقي ًنا
چې برکت يو طاقتور قوت زمونږ حالاتونه اؤ ژوندون يو شان بدلوى َد
مالک صفت دې وى ـ

څوک چې تاسو ربړوى هغوئ له برکت
غواړئ
هر کله چې خلق زمونږ سره َد خود غرضئ سلوک کوى اؤ
مونږ غصه کوى اؤ تکليف راکوى اؤ څو دله َد سفر په دوران کصې
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چې ګاډې چلو وو نو ډوله خلقو سره مو واسطه پريوزى نو بيا زمونږ
َد خلې نه خراب لفظونه وزى هر کله چې مونږ داسې کوو نو َد
خدائ َد مرضئ خلاف په خلقو باندې لعنت کوو نو دکه توبه
وکړئ َد خدائ پاک نه بخصنه وغواړئ اؤ کۀ چرې په دوباره درته
داسې حالات مخې ته راشى نو َد لعنت په دائ خلقو له برکت
ورکوئ اؤ داسې وايئ  :ـ
اے مالکه! دا دلمے ډير په تيزئ سره زما َد ګاډى سره ُجخ
تير شو ستا په پاک نوم ورله برکت ورکوم ستا صه والے دے َد هغۀ
په ژوندون باندې حکومت وکړى هغه دې په سلامتئ سره خپل کور
اؤ خاندان ته ورسى اؤ ستا نوم له دې عزت اؤ جلال ورکړى َد
عيسى مسيح په نوم کصې امين ـ
زما کتاب ليکونکى يو کس ډيره صکلې ګواهى راوليږله
ما تر اوسه پورې په خپل ژوندون باندې غور وکړو چې َد دې
کتاب په لوستلو سره زما ژوندون بلکل بدل شوے دے ټول څيزونه
بدل شوى دى ټول حالات بدل شوى دى چې کوم خلق ما له
تکليف راکوى اؤ ما تنګوى نو هغوئ زما دوستان جوړ شوى دى اؤ
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زما حوصله افزائى کوى اوس زۀ َد برکت َد قوت َد نورو نتيجو په
طمع يم ـ
ما چې َد دې کس ګواهى ولوستله نو ډير خوشحاله شوم اؤ َد
خدائ ثنا صفت مې وکړلو ـ يو دلې زما يو دوست زۀ خپل کور ته َد
دعا َد پاره راوبللم دکه چې َد هغۀ په خاندان کصې په جائيداد
جګړه روانه وه اؤ دا دومره زياتيدله چې ټول ماحول په خرابيدو شو دا
خبرې داسې نۀ حل کيدلې نو ما خپل دوست له مشوره ورکړله چې
َد دعا په دائ مونږ په دې ټولو حالاتو کصې برکت غوصتل پکار دى
اؤ ټول تعلق لرونکى کسانو ته َد خدائ پاک َد طرف نه برکت
ورکول پکار دى ـ نو دکه مونږ هم داسې وکړل اؤ دا مې ووئيل
اے خدائ پلاره! مونږ َد جائيداد په دې جګړه باندې َد
عيسى مسيح مينه اؤ برکت غواړو مونږ َد دې تقسيم اؤ َد بدلې
خلاف اودريږو اؤ َد تعلق مينې اؤ َد انصاف روح غواړو مونږ خپل
خواهشات اؤ ارادې رد کوو اؤ تا له په دې باره کصې َد دخل کولو
دعوت درکوو َد عيسى مسيح په نوم کصې امين
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تقريبا دوه وردې پس دا
نو َد مالک َد نوم صفت دې وى ً
مسئله حل شوله اؤ ټول کسان په مينې سره متفق شول َد دې کتاب
لوستونکى َد يو بل کس ګواهى واؤره
ما َد برکت ورکولو قوت په خپل ژوندون کصې ډير سختئ
سره محسوس کړلو زما په ژوندون کصې َد دې نتيجې ډيرې په تيزئ
سره مخې راغلى دى ـ
ما چې دا ګواهى ولوستله نو ډير خوشحاله شوم اؤ َد مالک
صفت مې وکړلو برکت خو زمونږ ژوندون بدلوى په برکت سره خو
زمونږه ُدنيا بدليږى

دان ته َد لعنت په دائ برکت ورکړه
لعنتونه منسوخ کړه
دا خو يو ډير لوئ اؤ يو عام سوچ دے مونږ هيڅ کله هم په
دې باندې غور ونۀ کړلو زۀ بدرنګ يم زۀ ګونګا يم زۀ سست يم زۀ
ډير صکلے نه يم ما هيڅ څوک نه صوخوى زۀ ګناه ګار يم دا ټول
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سوچونه اؤ دروغ َد ابليس له طرفه دى کوم چې زمونږ په زړۀ اؤ
دماغو اؤ بيا په ژبه باندې رازى
زما يو دوست دے کوم چې هر وخت بس هم داسې خبرې
کوى اؤ چې کله ما دا خبرې واؤريدلې نو ډير زيات خفه شوم
زما خوږو! هيڅ کله هم په دان لعنت مه وايئ خو َد دان َد
پاره برکت وغواړئ زما ياد دى چې يو دلې زۀ په يو دعا کونکى
ګروپ کصې َد خدمت َد پاره لاړم هلته کصې يوه صده وه چې په
هغې کصې َد کمزورئ بد روح وو ـ نو هغه َد دعا َد پاره مخامخ
راغله ما ترينه تپوس وکړو چې چا درته وئيلى وو چې تۀ ګونګئ يې
هغې ووئيل زما مور پلار ما ته وئيلى وو چې کله ما دا واؤريدل نو لږه
شان خفه شوم نو بيا ما َد هغې لاره صودنه وکړله چې هغه دا لفظونه
َد دان َد پاره ووائى اؤ َد عيسى مسيح په نوم کصې په دې کمزورئ
باندې غالب راشى ـ
زۀ خپل مور پلار َد عيسى مسيح په نوم کصې معاف کوم زۀ
خپل دان هم معاف کوم زۀ دا ټول لفظونه منسوخ کوم کوم چې زما
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مور پلار زما َد پاره وئيلى دى په ما کصې دننه َد مسيح عقل دے ـ
اوس زۀ ټولې خبرې صه په صفايئ سره کوم اؤ زما ژبه هم واضحه ده
نو هم هغه وخت هغه صده ازاده شوله اؤ َد مالک نه مې
قوت تر لاسه کړلو خبرې اترې مې شروع کړلې مونږ َد هغې َد پاره َد
برکت اعلان وکړلو اؤ هغې مې ووئيل چې هغه َد مالک شاهزادګئ
ده مالک َد هغې قدر کوى هغه َد مالک په نظر کصې ډيره قيمتى ده
بيا روح القدس َد هغې سره خبرې وکړلې چې هغه به َد ډيرو خلقو َد
پاره َد شفا سبب جوړيږى اؤ نورو ته به برکت ورکوى ـ اؤ اخره
کصې مې ورله َد زړۀ ورتيا اؤ َد همت برکت ورکړلو ـ
مقدس کتاب َد مالک َد صائسته اؤ الاهى منصوبو نه ډک
پروت دے ـ دا منصوبې اؤ وعدې َد هغه خلقو َد پاره دى مونږ له په
دې باندې دعوى کول پکار دى شيطان له هيڅ کله هم موقع په
لاس کصې مۀ ورکوه چې هغه ستا برکت پټ کړى زۀ يوه بله
ګواهى ستاسو په وړاندې اؤرول غواړم هم په دې اوسنى وخت کصې
ما َد يوې داسې صدې َد پاره دعا وکړله کومه چې َد معدې په
سخت درد کصې اخته وه چې څنګه ما َد هغې َد پاره دعا وکړله نو
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َد کمزورئ بدروح هغه پرېصودله ـ اؤ دستې طور باندې هغې َد خپلې
معدې َد درد شفا وموندله

خپله ژبه َد برکت سبب جوړه کړه
اؤ کۀ چرې تۀ صه َد بد نه جدا کړې نو تۀ به زما َد خلې په
شان شې (يرمياه )١٥ :١٩
َد عيسى مسيح ډيرې معجزې تش په وينا سره په وجود کصې
راغللې لکه مثال په طور باندې په يوحنا  ٥١ :٤کصې ليکلى دى
عيسى مسيح ورته ووئيل زه ستا زوئ ژوندے دے ،
عزت مندو! زۀ غواړم چې مونږ َد خپلې ژبې صه حفاظت
وکړو اؤ خپله ژبه َد خپل دان َد پاره اؤ َد نورو َد پاره َد برکت سبب
جوړه کړو ـ
څۀ موده مخکصې زۀ اؤ زما صدې نوميا په يو هوټل کصې
ايسار وو نو مونږ دا غور وکړلو چې زمونږ سره په دې خوا کصې
کمره کصې يو ماشوم ټوله شپه ژړل زما صدې َد هغې ماشوم َد مور
نه تپوس وکړلو چې څۀ مسئله ده؟ چې ستا ماشوم ولې اودۀ نۀ شو؟

50

هغه ډيره خفه وه اؤ په هيڅ نه پوهيدله چې څۀ وکړى ؟ خو هغې دا
صودنه خامخا وکړله چې ډاکټر درې دله َد دې ماشوم دارو بدل
کړل خو دوائى پرې څۀ اثر نۀ کوى نو کيدے شى چې ماشوم په
دې وجه پريشانه دے اؤ اودۀ کيږى نه ـ زما صدې هغې ته خواست
وکړلو چې کۀ چرې زۀ ستا َد ماشوم َد پاره دعا وکړم نو تۀ به زما دا
خبره ومنې ـ نو هغه صدې ووئيل چې هو ولې نه نو زما صدې َد هغې
ماشوم َد پاره دعا وکړله اؤ په ايمان سره يې َد هغه ماشوم َد پاره َد
مالک سکون وغوصتلو َد دې نه پس چې مونږ څو وردې نور هم هلته
ايسار وو هغه په ارام اؤ َد سکون په خوب اودۀ وو ـ
َد وخت سره سره ما خپل خيالات هم َد مالک َد سوچ په
مطابق کولو اؤ َد پاک کيدو کوشش مې وکړلو اؤ َد روح القدس په
لاره صودنه کصې روان يم هغۀ په خپل زړۀ کصې دعوت ورکوم چې
هغه زما زړۀ پاک کړى اؤ زما زړۀ نرم کړى َد پاره َد دې چې زۀ ټولو
له برکت ورکړم اؤ ما دا خبره محسوس کړله چې مالک به زما مدد
کوى اؤ ما له به طاقت راکوى زۀ خپلو خيالونو ته هم برکت ورکوم
کۀ چرې زما نه ګير چاپيره څۀ غلط هم روان وى يا زۀ محسوس
کوم چې څۀ به غلط وى نو مالک ما سره کلام کوى چې خپلو
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خيالونو ته برکت اؤ زما معجزې په خپل ژوندون کصې وګوره َد دې
نه پس زۀ َد مالک عجيبه کارونه اؤ َد هغۀ برکتونه په خپل ژوندون
کصې محسوس کوم دا تجربه زۀ په خپل ژوندون کصې ډيره زياته
محسوس کوم
په انجيل شريف کصې رازى  8نو اوس اَے وروڼو! څومره
خبرې چې رصتيا دى او څومره خبرې چې د شرافت دى ،څومره
خبرې چې واجبې دى او څومره خبرې چې پاکې دى ،او څومره
خبرې چې مينه ناکې دى او څومره خبرې چې صائسته دى ،غرض
دا چې کومې د نيکئ او ستائېنې خبرې دى ،په هغو غور
کوئ(.فيليپيان )٨ :٤
يو دلې مې داسې تجربه وشوله کومه چې زما په ژوندون
کصې ډيره پاتې وه اؤ زه په خپلو خيالاتو کصې ډير خفه ووم ډير
راګير ووم خو مالک مې َد زړۀ َد خيالاتو سره خبرې وکړلې اؤ هغۀ ما
سره خبرې وکړلې ـ
زما رويا ته وګوره اؤ په دې باندې غور وکړه ـ زما په خيالونو
په ورد اؤ شپه باندې غور وکړه چې هغه څومره قيمتى دى َد اودۀ
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کيدو په وخت اؤ َد پاسيدو په وخت زما په حضور کصې اوسيدل
ازده کړه هر وخت په رڼا کصې ژوندون تير کړه په رڼا کصې پاتې
شه،،

خپل بدن له برکت ورکړه
خوشحاله زړۀ شفا بخصى خو غمژن زړۀ هډوکى وچوى
(متلونه )٢٢ :١٧
مقدس کتاب فرمائى چې زمونږ په بدن باندې َد صه لفظونو
خيالاتو اثر کيږى نو دکه مونږ له هره ورد خپل بدن له برکت
ورکول پکار دى اؤ داسې وئيل پکار دى
اے مالکه! زۀ خپل بدن له برکت ورکول غواړم هر قسمه
کمزورى َد خپل بدن نه َد لرې کولو حکم ورکوم زۀ َد خپل بدن َد
پاره َد صائسته اؤ کامله روغتيا َد عيسى مسيح په نوم سره قبلوم ـ
يو دلې ما په يوه ويډيو کصې يو داسې کس وليدلو کوم چې
َد زړۀ په ناجوړتيا کصې اخته وو هغه سخت په تکليف کصې وو َد
هغۀ َد زړۀ اپريشن کامياب نۀ شو چې کله ما دا ويډيو وکتله نو په
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ايمان سره مې َد هغۀ رګونو له برکت ورکړو اؤ َد مالک نوم ته مې
تقريبا درې مياشتې
جلال ورکړلو اؤ َد هغۀ َد شفا اعلان مې وکړلو ً
پس چې ډاکټر َد هغۀ په دويم دل َد اپريشن َد پاره بلنه ورکړله نو بيا
َد هغۀ اپريشن کامياب شو اوس هغه يو روغ جوړ ژوندون تيروه وى َد
مالک صفت دې وى
َد دې معجزې نه پس ته ما سوچ وکړلو چې ما له َد خپل مخ
څرمنې له هم برکت ورکول پکار دى دکه چې ما َد خپلې دوانئ َد
وردو نه َد څرمنې خرابوالے محسوس کولو اؤ َد ګرمئ په وجه به زما
په څرمن باندې خراب اثرات په نظر راتلل ما به نمر نه شو زغملے نو
خپلې څرمنې ته َد برکت ورکولو فيصله وکړله اؤ َد عيسى مسيح په
نوم کصې مې دې له برکت ورکړلو دکه چې څرمن زمونږ َد بدن
ټولو دننى اندامونو ته تحفظ ورکوى نو دکه دا چې روغ وى اؤ
صائسته صکارى نو دا ډير ضرورى دى نو دکه ما ووئيل
اے مالکه! زۀ َد خپلې څرمنې َد پاره ستا شکر کوم زۀ َد مخ
ټولې خرابو برصو ته َد عيسى مسيح په نوم کصې برکت ورکوم ـ

54

تقريبا په اووۀ مياشتو کصې په
ما دا خبره محسوس کړله چې ً
پرله پسې خپلې څرمنې ته َد برکت ورکولو نه پس زما څرمن روغه
شوه اؤ شفا مې وموندله اؤ َد نورې دعا اؤ برکت ورکولو سره ما پوره
شفا وموندله خو َد دې شفا اصل راز َد مالک شکر ګزارى ده نا
شکرى مونږ َد خدائ اؤ َد شفا نه لرې ساتى خو شکر ادا کول مو َد
خدائ پاک خوا ته راولى اؤ بيا زمونږ په شفا باندې مهر رازى ـ
زۀ خپل دوست ډيوډ ګډمين ګواهى هم تاسو اؤرول غواړم
ډيوډ وائى
څو مياشتې مخکصې َد برکت په موضوع باندې ما َد رچرډ
پيغام واؤريدو نو ما محسوس کړله چې ما له خپل بدن ته َد برکت
ورکولو ضرورت دے ـ َد ټولو نه مخکصې ما يوه وړه تجربه وکړله ما
َد خپلو لاسونو ګوتو له برکت ورکړلو بيا ما خپلو پصو له برکت
ورکړلو زۀ َد مالک شکر کوم چې زما ټوله کمزورى ختمه شوله اؤ
زما بدن په چستئ سره کار کول شروع کړل دکه چې کله به
ډرائيونګ کولو نو ډير به ستړې کيدم اؤ زما په لاسونو اؤ پصو کصې
درد کيدو اؤ َد دې نه علاوه زما هډوکى ډير زيات کمزورى وو نو
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بيا ما َد بدن په دې برصه باندې هم غور وکړلو اؤ َد دې َد پاره مې
برکت غوصتل شروع کړل اؤ اخر دا چې زۀ په دې کمزورئ باندې
تقريبا دريو هفتو پس ما َد خپل بدن َد هر يوې
هم غالب راغلم ـ اؤ ً
برصې َد پاره شفا تر لاسه کړله ټولې کمزورئ غيبې شوې اؤ ختمې
شوې وې اؤ َد دې نه پس زما په بدن کصې هيڅ کله هم هيڅ
کمزرى نه راتله اؤ زۀ په پوره ډول سره روغ جوړ شوم َد مالک
صفت دې وى ـ

َد خپل کور خاندان اؤ َد کورنئ ژوندون َد
پاره اؤ بچو له هم برکت ورکړه
خپل کور ته برکت ورکول ډير زيات ضرورى دى هر کله چې
تاسو خپل کور ته برکت ورکول غواړئ نو تاسو روح القدس ته په
خپل کور کصې دعوت ورکوئ اؤ َد عيسى مسيح َد اختيار اعلان
کوو َد پاره َد دې چې هغه ستا َد کور هر يو څيز اؤ هر يوې فيصله
قابو کړى
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کور تش په صختو نه جوړيږى خو دا په کسانو باندې جوړيږى
کوم چې په دې کصې اوسيږى َد کور خپله يوه پيژندګلو وى چې په
کوم کور کصې تاسو اوسيږئ ستاسو نه مخکصې په هغې کصې
څوک اوسيدل اؤ هغۀ ته هم په دې کور باندې يو قانونى اختيار وو
بيا َد هغۀ په دې کور قانونى اختيار تا له درکړو خو ستاسو نه
مخکصې څوک بل څوک په دې کصې اوسيدل تۀ نه يې خبر چې
په دې کور کصې څۀ بد اؤ څۀ صه وو دلته کصې برکتونه وو يا
لعنتونه ـ
اوس دا ستاسو کار دے چې دا ماحول روحانى جوړ کړى
ټول ورستنى لعنتونه منسوخ کړه اؤ َد مالک برکت له په خپل کور
کصې اعلان وکړه ـ
تۀ َد خپل کور په ټولو کوټو کصې وګرزه ډير په ساده والى
سره َد خپل کور َد پاره دا برکت غوصتلے شئ
زۀ خپل کور له َد عيسى مسيح په نوم کصې برکت ورکول
غواړم زۀ اعلان کوم چې دا کور َد خدائ پاک کور دے په دې کور
کصې َد مالک بادشاهى کوى زۀ دا َد مالک َد پاره مخصوص کوم َد
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نن پس عيسى مسيح هم َد دې کور مالک اؤ اقا دے دا َد برکت
کور دے
َد عيسى مسيح په نوم سره زۀ َد دې کور ټول نسلى لعنتونه
منسوخ کوم زۀ َد عيسى مسيح په اختيار سره َد بدئ ټول قوتونو ته
حکم ورکوم چې هغه دا کور پريږدى اؤ َد دې نه پس په دې کور
کصې په دويم دل چې لاړ نۀ شې زۀ َد خپل کور نه جنګ جګړې
ختموم بې اتفاقى اؤ َد غريبئ روح ته َد وتلو حکم ورکوم اے پاکه
روحه! راشه اؤ دا کور َد خپلې حضورئ نه ډک کړه ستا ميوه َد دې
کور َد کسانو َد ژوندون نه څرګند شى چې څوک هم دې کور ته
راشى هغه َد مينې خوشحالئ اطمينان ،صبر مهربانئ ايماندارئ،
حليمئ اؤ پاکوالے وګورى اؤ برکت ومومى َد عيسى مسيح په نوم
کصې امين ـ
ما په خپله هم په دې باندې عمل وکړلو اؤ َد خپل کور َد
ديوالونو نه مې ګير چاپيره چکر ولګولو اؤ َد عيسى مسيح په لمبه
کونکى اور کصې محفوظ کوم زۀ خپل جائيداد ته اؤ َد خپلو ټول
کسان َد عيسى مسيح په وينه کصې محفوظ کوم ـ زۀ خپل کور خپل
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خاندان َد بدئ َد قوتونو نه اؤ َد قدرتى افتونو نه هم َد عيسى مسيح
په نوم کصې محفوظ کوم ـ

ستا وادۀ
ما َد کيرى کروډ دا بيان په اول دل ووئيلو نو ما ته لږه شان
جټکه ولګيدله هغۀ ليکلى وو
مونږ خپل وادۀ له برکت هم ورکولے شو اؤ په دې باندې
لعنت هم کولے شو هر کله چې ما دا ولوستل نو ما په دې سوچ
کول شروع کړل چې ايا دا ټيک ده؟
َد دې په حقله َد ډير سوچ نه پس ما په ايمان سره طاقت
وموندلو دابلکل ټيک ده دکه چې زمونږ وادۀ خاندان اؤ َد ماشومانو
په ژوندون کصې مشکلات راتلے شى نو تش په دې وجه رازى چې
زمونږ وادۀ کړى ژوند اؤ خاندان اؤ ماشومانو ته برکت ورکول نه
غواړو خو په برکت ورکولو مونږ َد خدائ پاک منصوبې سر ته رسيدو
اؤ په حقيقى َد خوشحالئ نه ډک وادۀ په خاندان کصې کتلے شو ـ
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صده اؤ خاوند َد يو بل َد عادتونو نه صه خبر وى هغوئ َد يو
بل َد کمزورو نه صه خبر وى نو دکه َد هغوئ َد کمزورو اړخونو
ذکر کول نۀ دى پکار ـ دکه چې َد ابيلس دا کوشش وى چې يو بل
ته َد کمزروتيا پيغور ورکړى ـ َد پاره َد دې چې هغه وادۀ ناکامه کړى
خو َد دې برعکس هغوئ َد يو بل َد پاره دې برکت وغواړى َد پاره َد
دې چې هغوئ هميشه خوشحاله اؤ اباد پاتې شى ـ
نو دکه هيڅ کله هم لعنت مۀ کوئ خو برکت غواړئ دکه
چې برکت غوصتولو والا اؤ هم غوصتونکے په خپله َد خدائ پاک َد
برکت وارث جوړيدلے شى ـ برکت ورکول َد يو نوې ژبې َد ازده
کولو برابر دى ـ

ستاسو بچى
خپلو ماشومانو ته َد برکت ورکولو ډيرې طريقې دى زۀ خپلې
نمسئ ته کومه چې اوس َد څلورو کالو ده هم داسې برکت ورکوم ـ
ايشلے زۀ ستا َد ټول ژوندون َد پاره برکت غواړم زما دا دعا
ده چې تۀ َد خدائ ډيره صائسته صده جوړه شې ـ زۀ ستا په سوچونو
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باندې هم برکت غواړم َد پاره َد دې چې ستا فيصلې هميشه َد
حکمت نه ډکې وى تۀ په صۀ اؤ بد کصې پيژندګلو وکړے شې ـ زۀ
دعا کوم چې تر وادۀ پورې ستا بدن پاک صائسته اؤ روغ جوړ وى ـ
ستا قدمونه َد مالک په لارو باندې لاړ شى زۀ ستا ژبې له برکت
درکوم َد پاره َد دې چې نورو ته برکت ورکړے شې اؤ نورو ډاډګيرنه
وکړے شې زۀ ستا خاوند له برکت ورکوم اؤ دعا کوم چې تاسو
دواړه هميشه په مينه کصې قائم پاتې شئ اؤ زۀ ستا هر يو څيز له
برکت ورکوم اؤ ستا په پلار باندې فخر کوم ـ
زۀ پوهيږم کۀ چرې ماشوم َد خپل ژوندون په يو اړخ کصې
کمزورے اؤ په مشکلاتو کصې راګير وى نو مونږ په يو مناسبه انداز
کصې هغۀ له برکت ورکول پکار دى کۀ چرې هغه سکول ته په تلو
يا په خپل سبق يادولو اؤ يا په بيلو بيلو مضمونونو کصې په په فارمولې
يادولو کصې ورته مشکلات وى نو پکار دى چې مونږ َد هغۀ ذهن له
برکت ورکړو اؤ َد هغۀ َد پاره َد خدائ پاک حکمت اؤ هوصيارتيا
وغواړو ـ نو خدائ پاک به هغۀ ته َد خپلو کلاس فيلو اؤ َد اُستاذانو
په نظر کصې صه راولى ـ
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زما ياد دى يودلې زۀ داسې َد يوې صدې سره ملاؤ شوم
کومه چې خادمه وه هغه عيسائڼه وه ايمانداره وه هغې َد خپل نمسى
په حقله ډيرې بدې خبرې وکړلې لکه مثال په طور هغه ډير روان
دے کوږ اؤ باغى دے هغه په سکول کصې َد ټولو َد پاره مسئلې اؤ
مشکلات پيدا کوى ـ َد هغۀ سوچونه هميشه خراب وى اؤ داسې نور
نور،
َد هغه صدې َد دې ټولو خبرو اترو َد اؤريدو نه پس ما هغې له
مشوره ورکړله چې خپل نمسى ته لعنت ورکول پريږ ده په خپلو منفى
خبرو سره هغه مه قيد کوه خو َد هغۀ َد ژوندون َد هر يو اړخ َد پاره
برکت وغواړه َد هغې صدې خاوند يعنې َد هغه ماشوم نيکۀ زما په
دې خبره باندې اتفاق وکړلو اؤ خپل نمسى ته يې برکت ورکول
شروع کړل ـ َد دې ملاقات َد دوؤ هفتو نه پس ما ته پته ولګيدله چې
َد هغه ماشوم په ژوندون کصې صکاره بدلون راغلو يقي ًنا دا َد برکت َد
دعا اثر وو ـ
َد مور پلار َد پاره يوه بله ډيره اهم خبره دا ده چې پلار خپلو
بچو له په دې انداز کصې برکت ورکړى چې دا َد هغۀ َد پاره َد يو
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پلار برکت وى َد پلار برکت ما َد يو خادم فرنيک هيمنډ َد صائسته
کتاب په لوستلو سره ازده کړې َد پلار َد برکت نه بغير په ژوندون
کصې يوه خلا پاتې کيږى اؤ بل څوک دا نۀ شى ډکولے هميشه َد
پلار َد مينې نه ډک لاس په خپل خاندان اؤ په بچو باندې کېدل
پکار دى ضرورى ده چې پلار په خپل خاندان اؤ په بچو باندې لاس
کيږدى لکه مثال په طور باندې َد هغوئ په سر باندې په اوږو باندې
لاس کيږدى اؤ هغوئ له برکت ورکړى ـ
هر کله چې زۀ دا پيغام خلقو ته اؤروم نو َد هغوئ نه دا تپوس
خامخا کوم چې دلته کصې څومره خلق دى چې َد هغوئ پلار َد
هغوئ په سر باندې لاس کيږدى اؤ هغوئ له برکت ورکوى زۀ ګورم
چې ډير کم داسې خلق لاسو پورته کوى ـ نو بيا زۀ هغوئ له دعوت
ورکوم زۀ َد هغوئ روحانى پلار کيدو په حيثيت سره هغوئ له برکت
ورکول غواړم بيا زۀ َد روح القدس په قدرت سره هغوئ له برکت
ورکول غواړم َد دې په نتيجه کصې يوه لويه خوشحالى اؤ خلاصون
رازى ـ اؤ خلقو په ژړا سره خپلې خپلې ګواه يانې اؤروى ـ َد مالک
صفت دې وى اؤ َد هغۀ نوم ته دې عزت اؤ جلال وى ـ
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کۀ چرې تاسو َد پلار َد برکت َد پاره خواهش لرئ لکه څنګه
چې زما هم خواهش وو نو بيا َد فرينک هيمنډ کتاب ضرور ولولئ ـ

َد پلار برکت
زما بچيه! زۀ تا سره مينه کوم تۀ يو خاص ماشوم يې تۀ زما َد
پاره َد خدائ پاک َد طرف نه يوه تحفه يې ـ زۀ ستا َد پلار کيدو َد
پاره َد مالک شکر ادا کوم زۀ په تا باندې فخر کوم اؤ په تا کصې
خوشحالى مومم ـ اؤ زۀ تا له َد عيسى مسيح په نوم کصې برکت
درکوم
زۀ ستا َد زړۀ َد ټولو زخمونو لکه مثال په طور َد سپکوالى َد
رد کيدو َد احساس اؤ َد نفرت نه َد شفا برکت درکوم ـ َد عيسى
مسيح َد قدرت نه په ډک نوم کصې زۀ تا َد بدئ َد منصوبو اؤ َد بدو
لفظونو نه ازادوم اؤ َد دصمن طاقتونه کوم چې ستا خلاف دى تړم زۀ
تا له َد عيسى مسيح َد الاهى اطمينان برکت درکوم زۀ تا ته َد روح َد
ميوؤ برکت درکوم اؤ زما دعا ده چې دا ميوه ستا په ژوندون کصې
قائمه شى ـ اؤ هميشه قائمه وى زۀ تا له َد کاميابئ برکت درکوم تۀ
هميشه سر پاتې شې نۀ چې لکئ ـ تۀ دې هميشه وړاندې وې اؤ په
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هر يو کار کصې دې رهنمائى کونکے شې چې کوم برکتونه اؤ
نعمتونه چې خدائ تا له درکړى دى زۀ هغې له برکت ورکوم زۀ تا
له َد خدائى حکمت برکت درکوم ـ اؤ َد صه فيصلو َد پاره تۀ هميشه
َد خدائ پاک نه طاقت ومومې ـ ستا َد ژوندون خوشحالى دې دومره
زياته شى چې تۀ َد نورو َد پاره برکت پاتې شې زۀ تا ته َد روحانى
ژوندون تيرولو برکت درکوم دکه چې تۀ َد ُدنيا نُور اؤ َد مزکې مالګه
يې ـ تۀ دې هميشه َد مالک په لارو باندې لاړ شې ـ اؤ َد هغۀ په
نزدې والى کصې پاتې شې َد مالک کلام دې هميشه ستا َد قدمونو َد
پاره ډيوه وى اؤ تۀ دې هيڅ کله هم تيندک ونۀ خورې چې ستا چال
چلن َد خلقو َد پاره يوه نمونه وګرزى اؤ ستا َد لاسونو په کارونو سره
مالک ته جلال ملاؤ شى زۀ تا َد صۀ کارونو اؤ َد وفادار دوستانو
برکت درکوم تۀ دې َد خدائ اؤ َد بنى ادمو په نظر کصې قبول شې ـ
ستا په ژوندون کصې دې هميشه َد مينې لختى جارى شى اؤ تۀ دې
َد خدائ پاک په فضل سره َد هغۀ سره مينه وکړے شې ـ زما بچيه!
تۀ يو برکت ناک ماشوم يې تۀ َد مسيح عيسى کصې َد روحانى
برکتونو مالک يې امين ـ
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َد پلار َد برکت په حوالې سره يو څو
ګواهيانې
َد پلار َد برکت په وجه زما ژوندون بدل شو ما خپل ټول عمر
داسې پيغام هيڅ کله هم نه وو اؤريدلے مشر معلم رچرډ تاسو خدائ
پاک زما َد روحانى پلار کيدو په حيثيت سره زما َد برکت َد پاره
پکار راوستلې ـ يقي ًنا چې ما ته َد يو روحانى پلار ضرورت وو ستا ُدعا
اؤ برکت سره تسلى راغله اؤ ما َد خدائ َد الاهى اطمينان محسوس
کړے دے زما زړۀ ډير خوشحاله دے وکلف الوماسا  ،کينيا،
زما َد ژوندون سفر ډير ګران وو اؤ په دماغى دباؤ کصې راګير
ووم ـ زما په خيالونو اؤ ذهن اؤ په ژوندون کصې هر وخت به يو
جنګ روان وو زما جسمانى پلار هيڅ کله هم ما سره َد مينې
څرګندونه نه وه کړې ـ زما په ژوندون کصې يوه جزباتى خلا وه زما
َد پلار سره زما َد پاره هيڅ داسې لفظونه نه وو چې په هغې سره زما
َد جزباتو سکون حاصل وو ـ
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نو بيا يوه ورد ما ته زما يو دوست ما ته َد َد رچرډ َد پيغام
قيصئ واؤروله اؤ خپله ګواهى يې هم واؤروله چې هغۀ څنګه برکت
تر لاسه کړو چې ما دا ګواهى واؤريدله اؤ خپله ګواهى مې هم ورته
واؤروله چې هغۀ څنګه برکت وموندلو دا ګواهى چې واؤريدله َد
مالک روح القدس زما لاره صودنه وکړله چې زۀ خپله پلار معاف
کوم نو ما خپل پلار معاف کړو نو بيا ما معلم رچرډ ته خواست وکړو
چې هغه زما روحانى پلار جوړ شى اؤ ما له برکت راکړى هر کله
چې هغۀ دعا وکړله نو َد روح القدس مسح زما په ژوندون باندې
راغله دا يوه ډيره صائسته تجربه وه ما َد خدائ پاک قوت اؤ َد هغۀ
مسح وموندله اؤ َد خوشحالئ نه په ژړا شوم زما په ژوندون کصې
خدائى اطمينان راغلے وو اوس زما َد ژوندون نه ګوريدل اؤ بې چينى
تختيدلې وه َد ډاکټر ټولې دوايانې ما ګزار کړې اؤ اوس زۀ په پوره
ډول سره روغ جوړ يم ـ (رائن)
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َد نورو َد پاره َد نبوت په طور باندې برکت
جارى کول
حالانکې ما ستا په وړاندې يو څو ګواهيانې اؤ مثالونه بيان
کړل َد پاره َد دې چې تاسو َد برکت ورکولو َد خدمت شروع وکړې
ـ خو َد دې نه مخکصې دا خبره ډيره ضرورى اؤ اهم ده چې تاسو َد
مالک نه لاره صودنه تر لاسه کړئ چې هغه ستا ژبه مسح کړى اؤ
ستا خلۀ جوړه شى اؤ تۀ َد هغۀ په قدرت سره خبرې وکړې َد پاره َد
دې چې تاسو َد هغۀ په قدرت سره َد خلقو َد پاره َد خدائ پاک َد
منصوبو اعلان وکړئ ـ َد حالاتو په مطابق تاسو په پردو ژبو کصې هم
دعا وکړئ تاسو عبادت هم کولئ شئ هميشه په روح القدس بروسه
ساتئ َد روح القدس اواز اؤرئ په مزه مزه شروع وکړئ خو هره ورد
َد مالک په قوت کصې مخکصې لاړ شئ ـ

َد خپلې نوکرئ دائ ته برکت ورکړئ
اوس مونږ اولنئ برصې ته واپس راګرزو چرته چې ما َد خپلې
ذاتى تجربې ذکر کړے وو خپل دان مالک ته پيش کړئ اؤ مالک
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به ستاسو رهنمائى کوى اؤ تاسو به خپل حالاتو اؤ َد نوکرئ َد دائ
اؤ َد دفتر اؤ َد ټولو خلقو َد پاره څنګه برکت ورکول غواړئ
سستى سست کيدل اؤ بد ديانتئ باندې َد مالک برکت نازل
کيدے نۀ شى خو َد مالک َد شرطونو په مطابق تاسو َد خپل کاروبار
اؤ َد نوکرئ ته برکت ورکولے شئ بيا َد مالک فضل وغواړئ اؤ په
ايمان سره هغه تر لاسه کړئ دکه چې هغه تا سره مينه لرى اؤ تاسو
کامياب ليدل غواړى
بن فوکس ما ته دا ګواهى راوليږله
زما َد پراپرټئ نوکرى په تيرو شوو کالونو کصې ډيره َد زوال په
طرف روانه وه اؤ ما ته په کاروبار کصې په پرله پسې نقصان کيدو ـ
ما ډيرو خلقو ته َد دعا َد پاره خواست کولو زۀ ډير زيات فکر مند
ووم
خو په کال  ٢١١٥کصې ما َد معلم رچرډ پيغامونه په يوه
ويډيو کصې په پرله پسې وکتل اؤ بيا مې دا پيغامونه واؤريدل دا
پيغامونه َد برکت په حقله وو چې څنګه به َد خپل خاندان َد کاروبار
اؤ َد ژوندون َد نورو اهم اړخونو َد پاره دعا وکړے شى دا پيغامونه
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مې چې واؤريدل نو ما دا ازده کړل چې خدائ پاک مونږ له اختيار
راکړے دے چې مونږ َد خپلو ټولو حالاتو َد پاره دعا وکړو نو دکه
ما خپل کاروبار ته َد برکت ورکولو شروع وکړله نو دکه مې َد
خدائ پاک شکر ادا کړو ما به هر سحر وختى ډير په صه انداز سره
دعا کوم چې خدائ پاک زما کاروبار له برکت ورکړى اؤ زما َد پاره
نوې ګاکونه اؤ نوکرى راکړى کوم چې په دې کاروبار کصې زما
مدد وکړے شى ـ
نو ما وکتل چې په يو کال کصې دننه دننه زما کاروبار په
واضح طور باندې زيات شو تر دې پورې چې ما ته َد هغې سمبالول
هم ګران شو زۀ َد هغې ټول جلال اؤ عزت َد مالک عظيم اؤ برکت
ناک نوم ته ورکوم ـ اوس ما َد خپل کار َد پاره روح القدس ته دعوت
ورکړو چې هغه زما ذهن فراخه کړى اؤ دې کاروبار َد پاره ما ته بيل
بيل جوړ شوى خيالونه اؤ نظريې راکړى چې په هغې سره دا کاروبار
نور هم صه شى اؤ خلق هغه خوښ کړى اؤ ما دا محسوس کړله چې
مالک زما َد توقعو نه زيات کار وکړلو اؤ برکت يې راکړو ـ

70

دې خبرې سره ما دا خبره محسوس کړله چې ايا زمونږ
جماعتونه َد برکت تعليم اؤ َد دې َد اصل پيغام نه خبر نۀ دى ـ
هغوئ ته َد دې َد پاره َد بيدار کيدو ضرورت دے خپل کاروبار ته
برکت ورکول خو زما َد ژوندون يوه برصه جوړه شوې وه زۀ نورو ته
هم َد عيسى مسيح په نوم کصې برکت ورکوم دکه چې ما دا ازده
کړى دى چې په برکت ورکولو سره مونږ برکت تر لاسه کولے شو ـ

خپل اولسى ژوندون ته برکت ورکول
اوس زۀ َد خپل جماعت اؤ َد بيلو بيلو تنظيمونو په باره کصې
سوچ کوم چې خپل اولسى ژوندون ته څنګه برکت ورکول پکار دى
َد پاره َد دې چې َد دوئ په ژوندونونو کصې َد برکت کار وکړے
شى ـ
َد معاشرې بيلو بيلو خلقو! مونږ تاسو ته َد عيسى مسيح په نوم
کصې برکت درکوم مونږ تاسو ټولو له برکت درکوو ـ َد پاره َد دې
چې تاسو َد عيسى مسيح وپيژنئ ستاسو په ژوندونو کصې َد خدائ
پاک مقصدونه اؤ منصوبې تر سره شى مونږ ستاسو خاندانونو اؤ وادۀ
شوو اؤ رشتو اؤ نسلونه ته برکت درکوو ـ مونږ ستاسو صحت دولت

71

ته برکت درکوو ـ مونږ ستاسو َد لاسونو کارونو ته برکت ورکوو مونږ
تاسو ته َد خوشحالئ برکت درکوو ـ مونږ َد سکول ټولو استاذانو اؤ َد
هغوئ طالب علمانو ته اؤ شاګردانو ته برکت ورکوو مونږ َد لوستلو
مطالعه کونکو اؤ پوهې اؤ ازده کوونکو ته برکت ورکوو ـ مونږ هغوئ
له برکت ورکوو چې هغوئ حکمت اؤ هوصيارتيا اؤ په پوهه کصې
مخکصې لاړ شى اؤ َد خدائ اؤ َد انسانانو تر مينده مقبوليت کصې
مخکصې لاړ شئ ـ
مونږ َد هغوئ َد اُستاذانو َد پاره دعا کوو ـ چې هغوئ هميشه
روغ جوړ وى اؤ په مينې سره هغوئ ته تعليم ورکړے شى اؤ َد
هغوئ ډاډ ګيرنه وکړے شى سکولونه اؤ ټولې ادارې َد تل َد پاره په
حفاظت وى ـ َد پاره َد دې چې په امن اؤ سکون سره تعليم ورکړے
شى کله چې مونږ َد خپلې معاشرې َد خلقو َد پاره دعا کوو اؤ هغوئ
َد خدائ پاک َد اواز اؤريدو َد پاره تياره وو َد پاره َد دې چې هغوئ
َد مالک اؤ َد روح القدس اواز واؤرى اؤ جواب ورکړے شى نو هم
داسې هغوئ َد خدائ پاک َد بادشاهئ َد زياتيدو َد پاره کار َد پاره
تيار شى اؤ َد جماعت َد پاره َد برکت باعث جوړ شى تاسو َد دې
خبرې پرواه مۀ کوئ چې خلق َد دې برکت قابل دى يا نۀ دى ؟ بې
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شکه چې هغوئ حقداره نۀ دى خو بيا هم برکت ورله غوصتل
ستاسو خدمت دے خلق به په خپله َد دې برکت خوشحالى په خپل
زړۀ کصې محسوس کړى اؤ برکت هم ضرور تر لاسه کړى ـ

خپلې مزکې له برکت ورکول
َد پيدايصت په کتاب کصې مونږ ګورو چې خدائ پاک انسان
لره په خپله شبيه باندې پيدا کړو اؤ هغوئ له يې برکت ورکړو اؤ وې
وئيل چې ډير شئ اؤ زيات شئ اؤ مزکه ډکه کړئ اؤ لاندې کړئ َد
َد ټولو بنى ادمو َد خوشحالئ اؤ صائسته والى اؤ َد برکت اصل اړخ
دے هم په دې اوسنى وخت کصې چې کله زۀ په کينيا کصې ووم
نو زۀ َد خدمت ګار سړى سره ملاؤ شوم هغۀ َد کوڅې ټول واړۀ واړۀ
ماشومان را جمع کړل اؤ هغوئ ته يې َد زميندارئ په موضوع باندې
َد تعليم ورکولو سلسله شروع کړې وه هغه خدمت ګار ما ته ووئيل
چې دا مزکه َد داسې خلقو په په اختيار کصې ده کوم چې عيسايان
نه دى نو دکه دلته کصې هيڅ قسمه فصل نه کيږى دا مزکه لعنتى
ده
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زما ددوست خدمت ګار اؤ هلته کصې جماعت دې مزکې
ته َد پيدوار َد پاره برکت ورکړو َد پاره َد دې چې هغه پيداوار وکړى
اؤ دا يوه عجيبه معجزه وه هم په هغه کال کصې دننه هم په هغه
مزکه فصل زرغونيدل شروع شول اؤ َد هغه دائ خلقو َد خدائى
برکت برکت تجربه وکړله ـ
هم َد هغه خدمت په وخت کصې ما په کينيا کصې َد ټولو
يتيم خانو فصلونو اؤ هلته کصې َد څارويو له برکت ورکړو اؤ ما َد
دې برکت َد ډاډګيرنې نه ډکې نتيجې وليدلې ـ

خدائ پاک ته بختور وئيل
حالانکې ما خو دا موضوع َد ټولو نه په اخر کصې ساتلې ده
خو په حقيقت کصې دا َد ټولو نه اوله پکار وه مونږ خدائ پاک ته
څنګه بختور وئيلے شو؟ په زبور  ١١٣کصې داسې ليکلى دى
اے زما روحه مالک ته ثنا ووايه اؤ َد هغۀ يو نعمت ته هم
سپک مه ګوره ـ خدائ پاک زمونږ َد دانونو َد پاره څومره نعمتونه
ساتلى دى هغه مونږ له شفا راکوى اؤ مونږ له څۀ برکتونه رابخصى؟
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هغه مونږ معاف کوى هغه مونږ له شفا راکوى هغه مونږ له خلاصون
راکوى هغه زمونږ په سر باندې َد رحم اؤ رحمت تاج کيږدى هغه
مونږ په صه صه څيزونو ماړۀ کوى هغه مونږ لکه َد باز په شان َد نوى
سر نه دوانوى َد دې خدائ پاک دا نعمتونه هميشه ياد ساتئ اؤ دعا
کوئ چې خدائ پاک َد دې په وسيلې سره َد نورو په ژوندونو کصې
برکت راولى اؤ تل خدائ ته ثنا وايه په دې سره به خدائ خوشحاله
وى غور وکړئ کۀ چرې ستاسو ماشوم َد يوې تحفې َد پاره ستاسو
شکر ادا کړى نو تاسو به څۀ محسوس کوئ ؟ يقي ًنا چې تاسو به ډير
خوشحاله شئ دکه چې صرف تابعداره ماشوم َد پلار شکر کوى اؤ
هغه به َد خپل پلار نه نورې تحفې هم َد تر لاسه کولو لائق وګرزى ـ

عملى کار
تاسو َد يو داسې کس په باره کصې فکر وکړئ چا چې تاسو
له تکليف درکړے وى ضرورى ده چې تاسو هغه معاف کړئ اؤ بيا
مخکصې لاړ شئ اؤ هغۀ له برکت ورکړئ
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کۀ چرې تاسو په چا باندې يا په خپل دان باندې لعنت
کړے وى نو تۀ َد دې اقرار وکړه تاسو َد دې معاملې اؤ َد مسئلې په
باره کصې څۀ سوچ کوئ ؟
َد خپل ژوندون ملګرې اؤ َد خپلو بچو َد پاره برکت وليکئ اؤ
وئيل شروع کړئ
چې کله هم تاسو َد يو کس سره ملاؤ شئ نو َد هغۀ سره
نبوت کونکې خبرې وکړه اؤ َد خدائ پاک نه َد هغۀ َد پاره کشف
وغواړه اؤ َد هغۀ ډاډګيرنه وکړه شروع َد عامو خبرو سره وکړه لکه
مثال په طور باندې دا ووايه زۀ تا له َد عيسى مسيح په نوم کصې
برکت درکوم َد خدائ پاک منصوبې ستا په ژوندون کصې تر سره
شى اؤ تۀ ميوادار شې ـ تۀ هميشه َد خدائ په انتظار اوسه اؤ بيا په
تا کصې خو َد مسيح عقل دے نو دکه هغه کس له َد نبوت په طور
برکت ورکړه هم داسې خپل جماعت له هم برکت ورکړه اؤ َد خپلې
ټولې علاقې َد پاره چرته چې تۀ َد خدمت َد پاره دې دعا وکړه
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مونږ يو مسيحى څنګه جوړ شو ؟
دا وړوکے غوندې کتاب َد مسيحيانو (عيسايانو ) َد پاره
ليکلے شوے دے َد عيسايانو َد پاره هغه خلق نه دى کوم چې يو
ډير صه ژوندون تيره وى خو هغه خلق دى کوم چې َد خدائ پاک په
روح سره َد نوى سر نه پيدا شوى دى اؤ خلاصون موندونکى دى
يعنې هغه خلق کوم چې په حقيقى طور باندې َد مسيح منونکى اؤ
تابعداره دى
زمونږ بدن َد دريو برصو نه جوړ دے روح ،بدن اؤ دان،
زمونږ َد روح تعلق َد خدائ پاک سره دے مونږ َد خدائ پاک
سره نزدې والے اؤ تعلق َد پاره رابللے شوى يو خو ګناه مونږ َد خدائ
پاک نه جدا کوى چې َد هغې په نتيجه کصې روحانى مرګ په مونږ
رازى ـ اؤ بيا َد خدائ پاک سره رشته ماتيږى َد دې په نتيجه کصې
انسان َد خپل بدن سره َد ټولو کارونو َد کولو کوشش کوى اؤ بيا َد
هغې په نتيجه کصې َد ُدنيا کار زمونږ په ژوندون کصې راڅرګنديږى
خود غرضى  ،فخر  ،غرور ،لالچ  ،لوږه اؤ َد جنګ جګړو اؤ يوه يره
په وجود کصې رازى ـ خو َد خدائ پاک سره َد ټولو بنى ادمو َد
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خلاصون َد پاره يوه لويه منصوبه وه خدائ پلار خپل زوئ کوم چې
په خپله خدائ دے خو هغه په دې مزکه باندې دکه راغلو چې هغه
په مونږ باندې څرګنده کړى چې خدائ څنګه دے َد يوحنا په انجيل
کصې ليکلى دى چا چې زۀ وليدلم نو هغۀ پلار وليدلو اؤ په زړه لوظ
نامه کصې َد هغۀ َد مرګ پيش ګويئ هم َد شروع نه شوې وې نو
دکه هغۀ َد انسان َد ګناهونو قيمت ادا کړو په الاهى انصاف سره
زمونږ خلاصون اؤ تسلى تر لاسه شوه اؤ مونږ ازاد شو خو خدائ
پاک خپل زوئ عيسى مسيح َد مړو نه ژوندے کړو اؤ اوس َد عيسى
مسيح دا وعده ده چې څوک هم په هغۀ باندې ايمان راؤړى هغه به
هم ژوندے شى اؤ َد تل په ژوندون کصې به َد هغۀ سره ژوندون تيره
وى هغۀ خپل روح القدس مونږ له په انعام کصې راکړے دے چې
مونږ قوت ومومو اؤ َد خدائ پاک سره لاړ شو اؤ پاکئ کصې ژوندون
تير کړو زمونږ دننه َد مسيح َد زيرى خوشبو ده اؤ تر کومې پورې تاسو
په دې مزکه باندې اؤ په ُدنيا کصې ژوندون تيره وئ نو روح القدس
هم په تاسو کصې شى اؤ کار کوى اؤ تاسو به َد نورو َد پاره َد برکت
باعث جوړ شئ خو چې څوک َد عيسى مسيح په کفاره فديه باندې
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ايمان نه راؤړى نو هغه به َد دوزخ حقداره وى خو دا خو ايمان دے
چې تاسو يې هيڅ کله هم نه غواړئ
تاسو دا دعا کولئ شئ اؤ کۀ چرې تاسو دا دعا وکړئ نو بيا
به تاسو َد نوى پيدايصت تجربه تر لاسه کړئ ـ
 ,,اے اسمانى پلاره زۀ َد مسيح په نوم کصې تا له رادم زۀ
اقرار کوم چې زۀ ګناه ګار يم زۀ َد خپلو ګناهونو بخصنه غواړم اے
پلاره! ما َد عيسى مسيح په نوم کصې معاف کړې اے پلار ستا په
مقدس کلام کصې يې ليکلى دى  9دکه که ستا په خولۀ دا اِقرار وى
چې عيسى ٰ مالِک دے او په زړۀ کصې دې دا ايمان وى چې ُخدائ
خلاصون بيا مومې ( ،،روميان :١١
هغه د مړو نه راپاڅولو نو تۀ به
ُ
)٩
اؤ اوس هم په دې وخت اقرار کوم چې عيسى مسيح زما َد
ګناهونو َد پاره مړ شو اؤ َد مړو نه ژوندے پورته شو اؤ زما
خلاصونکے جوړ شو اوس زۀ خلاصون موندونکے يم اے عيسى ستا
َد دې مينې َد پاره چې تا زما َد خاطره دان قربان کړو زۀ ستا شکر
ادا کوم زۀ تا سره مينه کوم ما له خپل پاک روح راکړه اؤ زما
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رهنمائى وکړه چې زۀ په تا کصې مخکصې لاړ شم َد عيسى مسيح
په نوم کصې امين،
َد دې کتاب َد لوستلو َد پاره زۀ ستاسو شکر ادا کوم زۀ به
ستاسو َد ټولو ګواهيانې اؤريدل غواړم چې دې کتاب ستاسو ژوندون
څنګه بدل کړو اؤ چې کومو خلقو تا له برکت درکړو َد هغوئ
ژوندون څنګه بدل شو
خــــدائــــــے دې تــــاســــو ټـــــولـــو لـــه بــــرکـــت درکــــــړى،
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ګرانو لوستونکو!
هر کله چې زمونږ په خپل ايمان کصې مخ په وړاندې زو نو َد
خدائ پاک قوت نۀ يوادې مونږ خو ورسره نور کسان هم بدلوى هر
يو مسيحى سره نورو ته َد برکت ورکولو واک شته ،نو دکه ضرورى
ده چې مونږ دا خدمت َد مالک په قوت اؤ َد مالک په اختيار سره تر
سره کړو ـ اؤ َد نورو ژوندونونه َد بدليدو َد پاره َد هغوئ ډاډګيرنه
وکړو َد برکت په وخت کصې مونږ سره يو ډير زور ور اؤ َد فطرت نه
بهر يو قوت دے ـ دا َد مالک حضورى مخې ته راؤړى اؤ َد روح
القدس په وسيلې سره زمونږ په ژوندون کصې َد روح ميوه صکارى اؤ
مونږ مينه خوشحالى تسلى صبر مهربانئ تجربه کوو َد دې په نتيجه
کصې مونږ کاميابىيږو اؤ َد صه صحت اؤ پوره حفاظت زمونږ په
ژوندون کصې رازى کله چې تاسو دا کتاب ولولئ نو َد برکت يو
زوره ور طاقت تاسو ته معلوم شى چې څنګه کار کوى اؤ بيا مونږ َد
هغه کسانو َد پاره څنګه برکت غوصتلے شو کوم چې په مونږ زياتې
کوى؟ په دې کصې مونږ خپل کورنئ خاندان اؤ ماشومانو ته اؤ َد
خپل اولس خلقو ته اؤ خپلې خاورې ته برکت ورکول ازده کړو اؤ بيا
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مونږ َد دې ټولو برکتونو َد پاره مالک خدائ ته بختور ووايو چا چې
مونږ له برکت راکړې دے اؤ برکت ورکول يې راته صودل
يقي ًنا چې برکت ورکولو سره به تاسو خپله ُدنيا بدلول ازده
کړئ ـ

