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ن;و ځ;که زم;ا م;حبوب  ،ل;که څ;نګه چ;ې ت;اس;و ت;ل اط;اع;ت ک;ړی  ،ل;که څ;نګه چ;ې ی;وازې زم;ا پ;ه ش;تون ک;ې"
ن;;ه  ،م;;ګر اوس چ;;ې زم;;ا پ;;ه غ;;یر ح;;اض;;رۍ ک;;ې  ،خ;;پل ځ;;ان د خ;;الص;;ون ل;;پاره پ;;ه وی;;ره او ټ;;کان ک;;ې ک;;ار
وک;ړئ .ځ;که چ;ې دا خ;دای دی چ;ې ت;اس;و ت;ه د ه;غه د خ;وښ;ې او رض;ا ک;ول;و ل;پاره ک;ار ک;وي .ه;رڅ;ه پ;رت;ه
ل;;ه ګ;;نګوس;;ې او شخ;;ړې څ;;خه ت;;رس;;ره ک;;ړئ :ت;;رڅ;;و چ;;ې ت;;اس;;و ب;;ې ګ;;ناه او ب;;ې ض;;رر اوس_  ،ب;;ې ل;;ه دې
ا lightsچ;ې د خ;دای زام;ن  ،د ی;و ف;اس;د او ف;اس;ق م;لت پ;ه م;ینځ ک;ې  ،چ;ې ت;اس;و ی;ې پ;ه ن;ړۍ ک;ې د ر
ب;ې ف;ائ;ده ن  inپ;ه څ;یر روښ;ان;ه ی;اس;ت .د ژون;د ک;الم س;ات;ل؛ زَ .ب;ه د م;سيح پ;ه ورځ خ;وش;حال;ه ش;وم چ;ه زَ
هم زحمت ګ .م “ .فیلیپیان  lab 16-12 :2يم  ،او ن run

خ ;;دای غ ;;واړي م ;;سیحیان پ ;;ه ن ;;ړۍ ک ;;ې د دوی د رول پ ;;ه اه ;;میت پ ;;وه ش ;;ي .ه ;;غه زم ;;وږ ل ;;ه الرې د خ ;;پلې
ارادې ک;ار ک;وي .م;وږ د خ;دای زام;ن او ل;ورګ;ان;ې ی;و چ;ې د ی;و ف;اس;د او ف;اس;ق م;لت پ;ه م;ینځ ک;ې ژون;د
!کوو .خدای دې نړۍ ته څه ویلي دي او هغه دا زموږ له الرې وایی

ا چ;;ې دوی ی;;ې پ;;ه ن;;ړۍ ک;;ې روښ;;ان;;ه lightپ;;اول پ;;ه ف;;یلیپي ک;;ې م;;سیحیان;;و ت;;ه ل;;یکلي ځ;;که چ;;ې ه;;غه ر
ک;ړي ه;غوم;ره روښ;ان;ه ن;ه وه ل;که څ;نګه چ;ې ک;یدای ش;ي ی;ا ب;ای;د وي .د ځ;ینې ن;ورو ک;لیساګ;ان;و ب;رع;کس
پ;اول ل;یکلي  ،ف;یلیپیان د ج;نسي ګ;ناه;ون;و ی;ا د ج;وډاییج;رون;و ج;ال ک;ې ښ;کیل ک;یدو س;ره ن;ه ګ .ل ک;یږي.
پ;;ه ه;;رص;;ورت  ،دوی د ه;;غه څ;;ه ګ;;ناه پ;;ه څ;;یر خ;;طرن;;اک;;ه تج;;رب;;ه درل;;وده؛ دوی د خ;;پلې ک;;ورن;;ۍ ی;;ووال;;ی ل;;ه
.السه ورکړ

پ ;;اول دې ت ;;ه پ ;;ه ق ;;وي ت ;;وګ ;;ه خ ;;طاب وک ;;ړ ک ;;له چ ;;ې ه ;;غه دوی ت ;;ه ی ;;ادون ;;ه وک ;;ړه چ ;;ې دوی پ ;;ه ن ;;ړۍ ک ;;ې د ر
د ف;یلیپین ع;یسوی;ان;و تش;ری;ح ک;ول;و  phainestheا پ;ه څ;یر روښ;ان;ه ش;وي .پ;اول د ی;ون;ان;ي ک;لمهlights
ل;;پاره ک;;ارول;;ې .دا غ;;یر ف;;عال غ;;ږ ک;;ې دی او م;;عنی ی;;ې "ل;;یدل ک;;یږي  ،څ;;رګ;;ندی;;ږي ".پ;;ه ف;;یلیپي ک;;ې ژون;;د
ک ;;ون ;;کي ب ;;اور ل ;;ري )او د دې مس ;;لې ل ;;پاره ب ;;ل ه ;;رچ ;;یرې( غ ;;یر خ ;;ون ;;دي ش ;;وي خ ;;لکو ت ;;ه "پ ;;ه ن ;;ړۍ ک ;;ې ر
اګ; ;;ان; ;;و ک; ;;لمه د ف; ;;وس; ;;ټرز ک; ;;لمه ده .دا م; ;;عنی ل; ;;ري "مل; ;;وم; ;;ی  ،س; ;;توری  lights،ا" ښ; ;;کاري .د رlights
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ا" .م ;;سیحیان پ ;;ه ن ;;ړۍ ک ;;ې غ ;;یر خ ;;ون ;;دي ش ;;وي ت ;;ه د "س ;;تورو" پ ;;ه ت ;;وګ ;;ه ښ ;;کاري .د lightآس ;;مان ;;ي ر
ا پ;ه Revelationپ;ول;وس رس;ول او ج;ان ه;ر ی;و پ;ه خ;پلو ل;یکون;و ک;ې ی;و ځ;ل دا ک;لمه ک;ارول;ې .ج;ان د ر
ا lightsا تش;;ری;;ح ک;;ړي چ;;ې ن;;وی ب;;یت امل;;قدس ر 21:11 Lightک;;ې ف;;اس;;ټیرس ک;;ارول;;ی ت;;رڅ;;و ه;;غه ر
ا چ;;ې د ج;;نت م;;قدس ښ;;ار Lightا د ع;;یسی م;;سیح ده .ه;;ماغ;;ه ر Jesusک;;وي .ج;;ان پ;;وه ش;;و چ;;ې ر
!ا ده چې په مسیحیانو کې غیر محفوظ شوي لید دی Lightروښانه کوي همدغه ر

د ف;یلیپین ع;یسوی;ان د "ک;رک;ه او ت;یاره نس;ل" پ;ه م;ینځ ک;ې د "څ;راغ;ون;و" پ;ه ت;وګ;ه ل;یدل ش;وي .دا د ه;غو
ک;;ې ژون;;د ک;;وي  -ک;;روډ او ګ;;مراه )تح;;ری;;ف ش;;وی  ADD ،خ;;لکو ت;;وض;;یحات دي چ;;ې د ل;;وم;;ړي پ;;یړۍ پ;;ه
تح;ری;ف ش;وی  ،منح;ل ش;وی( .ای;ا م;وږ دوه زره ک;ال;ه وروس;ته ښ;ه ی;و؟ زه ف;کر ن;ه ک;وم .د ان;سان زړه ک;کړ
او م;;روج ش;;وی دی ځ;;که چ;;ې ادم زرګ;;ون;;ه ک;;ال;;ه دم;;خه نس;;ل پ;;ه ګ;;ناه ک;;ې ډوب ک;;ړ .ع;;یسوی;;ان ن;;ن ورځ پ;;ه
.کشمکش او تیاره نسل کې د څراغونو په څیر ښکاري
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