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 نـو ځـکه زمـا مـحبوب ، لـکه څـنګه چـې تـاسـو تـل اطـاعـت کـړی ، لـکه څـنګه چـې یـوازې زمـا پـه شـتون کـې"

 نــه ، مــګر اوس چــې زمــا پــه غــیر حــاضــرۍ کــې ، خــپل ځــان د خــالصــون لــپاره پــه ویــره او ټــکان کــې کــار

 وکـړئ. ځـکه چـې دا خـدای دی چـې تـاسـو تـه د هـغه د خـوښـې او رضـا کـولـو لـپاره کـار کـوي. هـرڅـه پـرتـه

 لــه ګــنګوســې او شخــړې څــخه تــرســره کــړئ: تــرڅــو چــې تــاســو بــې ګــناه او بــې ضــرر اوسئ ، بــې لــه دې

 اlights چـې د خـدای زامـن ، د یـو فـاسـد او فـاسـق مـلت پـه مـینځ کـې ، چـې تـاسـو یـې پـه نـړۍ کـې د ر

 بـې فـائـده ن in پـه څـیر روښـانـه یـاسـت. د ژونـد کـالم سـاتـل؛ زَ. بـه د مـسيح پـه ورځ خـوشـحالـه شـوم چـه زَ

run يم ، او ن lab 16-12 :2 هم زحمت ګ .م. “ فیلیپیان


 خـــدای غـــواړي مـــسیحیان پـــه نـــړۍ کـــې د دوی د رول پـــه اهـــمیت پـــوه شـــي. هـــغه زمـــوږ لـــه الرې د خـــپلې

 ارادې کـار کـوي. مـوږ د خـدای زامـن او لـورګـانـې یـو چـې د یـو فـاسـد او فـاسـق مـلت پـه مـینځ کـې ژونـد


!کوو. خدای دې نړۍ ته څه ویلي دي او هغه دا زموږ له الرې وایی

 ا چــې دوی یــې پــه نــړۍ کــې روښــانــهlight پــاول پــه فــیلیپي کــې مــسیحیانــو تــه لــیکلي ځــکه چــې هــغه ر

 کـړي هـغومـره روښـانـه نـه وه لـکه څـنګه چـې کـیدای شـي یـا بـایـد وي. د ځـینې نـورو کـلیساګـانـو بـرعـکس

 پـاول لـیکلي ، فـیلیپیان د جـنسي ګـناهـونـو یـا د جـوډاییجـرونـو جـال کـې ښـکیل کـیدو سـره نـه ګ .ل کـیږي.

 پــه هــرصــورت ، دوی د هــغه څــه ګــناه پــه څــیر خــطرنــاکــه تجــربــه درلــوده؛ دوی د خــپلې کــورنــۍ یــووالــی لــه


.السه ورکړ

 پـــاول دې تـــه پـــه قـــوي تـــوګـــه خـــطاب وکـــړ کـــله چـــې هـــغه دوی تـــه یـــادونـــه وکـــړه چـــې دوی پـــه نـــړۍ کـــې د ر

lightsا پـه څـیر روښـانـه شـوي. پـاول د یـونـانـي کـلمه phainesthe د فـیلیپین عـیسویـانـو تشـریـح کـولـو 

 لــپاره کــارولــې. دا غــیر فــعال غــږ کــې دی او مــعنی یــې "لــیدل کــیږي ، څــرګــندیــږي." پــه فــیلیپي کــې ژونــد

 کـــونـــکي بـــاور لـــري (او د دې مســـلې لـــپاره بـــل هـــرچـــیرې) غـــیر خـــونـــدي شـــوي خـــلکو تـــه "پـــه نـــړۍ کـــې ر

lightsا" ښـــــکاري. د ر lights، اګـــــانـــــو کـــــلمه د فـــــوســـــټرز کـــــلمه ده. دا مـــــعنی لـــــري "ملـــــومـــــی ، ســـــتوری 
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 ا". مـــسیحیان پـــه نـــړۍ کـــې غـــیر خـــونـــدي شـــوي تـــه د "ســـتورو" پـــه تـــوګـــه ښـــکاري. دlight آســـمانـــي ر

 ا پـهRevelation پـولـوس رسـول او جـان هـر یـو پـه خـپلو لـیکونـو کـې یـو ځـل دا کـلمه کـارولـې. جـان د ر

 اlights ا تشــریــح کــړي چــې نــوی بــیت املــقدس رLight 21:11 کــې فــاســټیرس کــارولــی تــرڅــو هــغه ر

 ا چــې د جــنت مــقدس ښــارLight ا د عــیسی مــسیح ده. هــماغــه رJesus کــوي. جــان پــوه شــو چــې ر


!ا ده چې په مسیحیانو کې غیر محفوظ شوي لید دیLight روښانه کوي همدغه ر

 د فـیلیپین عـیسویـان د "کـرکـه او تـیاره نسـل" پـه مـینځ کـې د "څـراغـونـو" پـه تـوګـه لـیدل شـوي. دا د هـغو

 کــې ژونــد کــوي - کــروډ او ګــمراه (تحــریــف شــوی ، ADD خــلکو تــوضــیحات دي چــې د لــومــړي پــیړۍ پــه

 تحـریـف شـوی ، منحـل شـوی). ایـا مـوږ دوه زره کـالـه وروسـته ښـه یـو؟ زه فـکر نـه کـوم. د انـسان زړه کـکړ

 او مــروج شــوی دی ځــکه چــې ادم زرګــونــه کــالــه دمــخه نســل پــه ګــناه کــې ډوب کــړ. عــیسویــان نــن ورځ پــه


.کشمکش او تیاره نسل کې د څراغونو په څیر ښکاري
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