
Pashto - ون ُصحيفو خلُصو  - Salvation Scriptures

2:2 اسفسسيانو   
م،يعنے د  نيا په کږو لرو روان وئ،ا ؤ د  هوا د  عمل دارئ د  حاکس کله چه تاسو د  دے دو

وم چه اوس په نافرمانو بچو کښے اثر کوى وح پسے تللئ کو .هغه رو
ستا بادشاهئ دس راشى. ستا مرضى دس په مزکه پووره شى څنګه چه په آسمان 6:10 متى 

.کښے پووره کيږى
ا ئے پلره! که دا چرے ستا رضا وى نو دا پياله له مانه لرے کړه خو زما 22:42 لووقا 

 “.رضا نه،ستا رضا دس پووره شى
9-16:7 يوحن   

دا  ۀ ستاسو نه جو ۀ تاسو ته رښتيا وايم چه دا ستاسو د  بهترئ د  پاره ده چه ز  خو بيا هم ز 
ۀ لړ شم ۀ ستاسو نه لړ نۀ شم نو مددګار به رانۀ شى ا ؤ که چرے ز  کيږم. که چرے ز 

ۀ تاسو ته راواستووم.  ناه ا ؤ د ٨نو هغه به ز  نيا د  ګو  کله چه هغه راشى نو هغه به دو
ناه په باب کښے ځکه چه په ما٩ُصداقت ا ؤ اسنُصاف په باب کښے ملمته کړى،   د  ګو

،ايمان نۀ راؤړى
2:10 تيموتيوس 2  

ۀ د  غوره شوو د  خاطره دا هر څۀ په ځان تيروم د  دے د  پاره چه هغوئ  په دے وجه ز 
ون چه د  مسيح عيسى  په وسيله دے د  آبدى جلل سره خاوندان شى .هم د  هغه خلُصو

وميانو  15:20,21 رو  
ا ؤ دغه زما آرزو ده چه چرته چه د  مسيح نووم نۀ دے آؤريدلے شوے،هلته دا زيرے 

 بلکه څنګه چه ليکلى شوى٢١ورسوم،د  دے د  پاره چه د  بل په بونياد آبادى ونۀ کړم. 
دى،هم هغسے دس وشى چه: «چا ته چه د  هغۀ خبر نۀ دے رسيدلے، هغوئ به ووينى،

 «.ا ؤ چا چه د  هغۀ په حقله نۀ دى آؤريدلى، هغوئ به پوهه شى
ولنو  2:36,37 عمال د رسو  

نو ا ئے ټولو اسسرائيلو! دا خبره په يقين سره قبووله کړئ چه کووم عيسى  چه تاسو په سولئ 
دائے هغه هم مالسک ا ؤ هم مسيح کړو!“  و خو  کله چه هغوئ دا واؤريدل نو٣٧کړے وو

ولنو ته ئے ووئيل چه”ا ئے ملګرو! نو موونږ وڅ شول ا ؤ پطروس ا ؤ رسو ونه ئے غو زړو
“له څۀ کول په کار دى؟

4:2 عبرانيانو  
ونږ ته زيرے واؤرولے شو هم هغوئ ته د  خوشحالئ خبر واؤرولے شو،خو  لکه چه مو

ونکو په ايمان سره په خپلو آؤريدلى کلم هغوئ ته ځکه فائده ورنۀ کړه چه آؤريدو
ونو کښے قبوول نۀ کړو .زړو

دائے سره د  زړۀ 22:37 متى -  24:7 يرمياه  هغۀ ورته جواب ورکړو چه،«د  مالک خو



وح ا ؤ په پووره عقل سره مينه لرئ «.په راستئ،په پووره رو
ولنو   16:14 عمال د رسو  

و چه د  قيمتى اوودى رنګ جامو سوداګره وه ا ؤ د   په هغوئ کښے د  يوے نووم لديه وو
دائے عبادت به ئے کاوو. مالسک د  هغے زړۀ ونکے وه چه د  خو تواتيره د  ښار اوسيدو

.پرانستو ا ؤ هغے د  پولوس کلم قبوول کړو
16-13:14 متى   

په هغوئ کښے د  يشعياه نبى يوه پيشن ګوئى پووره کيږي چه وائى: « تاسو به ئے بيا بيا 
آؤرئ ولے پرے پوهيږئ به نه، تاسو به ئے په سترګو وينئ ولے رسيږئ به پرے

ونه ئے کاڼۀ شوى ا ؤ١٥نه.  ونه سخت شوى دى، غوږو  ځکه چه د  دے اومت زړو
ونو به سترګے ئے پټے شوے دى. ګنى د  هغوئ سترګو به ليدلے، د  هغوئ غوږو

ونه به پوهيدل، ا ؤ بيا به هغوئ بيرته راستوون شوى وئے ا ؤ ما آؤريدل ا ؤ د  هغوئ زړو
 خو ستاسو سترګے بختورے دى ځکه چه وينئ،ا ؤ ستاسو١٦به روغ کړى وئے. » 

ونه بختور دى ځکه چه آؤرئ .غوږو
ولنو -  6:9,10 يشعياه  28:27 عمال د رسو  

ونه ئے درانۀ دى،ا ؤ سترګے ئے پټے  ونه سخت دى، غوږو ځکه چه د  دے اولس زړو
ونو واؤرى ا ؤ په زړۀ پوهه شى ا ؤ کړلے، هسے نۀ چه په سترګو ووينى، په غوږو

ۀ به ئے روغ کړم «.راوګرزى ا ؤ ز 
4:11,12 مرقوس   

دائے د  بادشاهئ راز درکړے شوے دے خو هغه هغۀ جواب ورکړو چه”تاسو ته د  خو
ثالونو کښے کيږى.   لکه چه١٢څوک چه بهر دى،هغوئ ته به هره خبره په مس

به نۀ وينى، هغوئ به آؤرى ُصحيفے وائى چه: «هغوئ به ګورى ا ؤ ګورى به خو وو
وع وکړى ا ؤ وبه بخښلے دائے ته رجو ا ؤ آورى به خو پوهيږى به نه، ګنى هغوئ به خو

 «.شى
12:39,40 يوحن   

٤٠په دے وجه هغوئ ايمان راوړلے نۀ شو ولے چه د  يشعياه نبى دا خبره هم پووره شى. 
ونه ئے ورله سخت کړى دى، هسے نه «هغۀ د  هغوئ سترګے ړندے کړى دى ا ؤ زړو
چه هغوئ په خپلو سترګو ووينى ا ؤ په خپلو زړونو کښے پرے پوهه شى ا ؤ د  رغيدو

ۀ ئے روغ کړم «.د  پاره ما ته راوګرزى ا ؤ ز 
وميانو  11:7,8 رو  

وندل بلکه څو غوره کړو ومووندل،نور د   نو بيا څۀ؟ اسسرائيلو چه څۀ لټول،هغه ئے ونۀ مو
دائے بلنے ته کاڼۀ شول.  دائے ورله د ٨خو  هم دغه شان ليکلى شوى دى چه: «خو

وح ورکړو. هغۀ دوئ ته تر نن ورځے پورے داسے سترګے چه ليدلے نۀ پرکالئ رو
ونه چه آؤريدلے نۀ شى،ورکړل «.شى ا ؤ غوږو

2:10,11 تسسالونيکانو 2  



ونکى دى به دوکه کړى. هغوئ د  رښتينوالى قدر ونۀ کړو ا ؤ نۀ ئے  ا ؤ هغوئ چه برباديدو
و.  ون به ئے مووندلے وو ئے نو خلُصو  دغه وجه ده چه١١قبول کړو،ا ؤ که کړے ئے و 

ونکے تاثير وروليږى چه هغوئ به د  نافرمانئ د  دائے به په هغوئ د  ګومراه کوو خو
.نمائنده دروغ رښتيا وګڼى

23-13:18 متى   
دائے د  بادشاهئ په حقله څۀ  ثال واؤرئ: هر کله چه يو سړے د  خو تاسو بيا د  زميندار مس

 نو شيطان راشى ا ؤ د  هغۀ د  زړۀ نه هغه کرلى شوى څۀ١٩آؤرى خو پرے رسى نه، 
ثال د ٢٠هم يوسى. دا هغه د  لرے کرونده ده.   په کاڼيزه مزکه د  کرلى شوى توخم مس

هغه سړى دے چه هر کله چه يوه خبره واؤرى نو سمدستى ئے په خوشحالئ قبوله
 خو هر کله چه جرړے ئے نۀ وى نو د  ودريدو توان نۀ لرى، ا ؤ هر کله٢١کړى. 

 په غنو کښے د ٢٢چه تکليف راشى يا د  کلم په وجه هغه راګير شى نو مونکر شى. 
نيادارى ا ؤ د  دولت ثال د  هغه سړى دے څوک چه کلم واؤرى خو دو کرلى شوى توخم مس

ۀ غالبه شى ا ؤ کلم بے فائدے لړ شى.  م توخم چه په ښه مزکه٢٣مينه په د   خو کوو
ثال د  هغه سړى دے څوک چه کلم آؤرى، پرے پوهيږي ا ؤ ميوه وغورزيږي د  دے مس

 “.هم راؤړى، ځنى خلق يو په سل،يا يو په شپيتۀ يا يو په ديرش
3:15,16 کورنتيان  2  

ونو پړده  خو تر دے ورځے چه کله هم د  مووسى  کتاب لوستلے کيږى د  هغوئ په زړو
 خو چه کله هم د  هغوئ زړۀ د  مالسک طرف ته راوګرزى نو دغه پړده١٦پرته وى. 

.پورته کيږى
30-11:28 متى -  7-11:3 هوشع   

ۀ به آرام درکړم. وند دے، ماله راشئ ا ؤ ز  ا ئے تاسو چه ټول خوارى کوئ ا ؤ پنډ مو درو
ۀ حليم يم ا ؤ په زړۀ کښے٢٩  زما جغ په غاړه کړئ ا ؤ له ما نه زده کړئ،ولے چه ز 

وحونه به آرام موومى.   ولے چه زما جغ په وړلو کښے پوست٣٠غريب،ا ؤ ستاسو رو
 “.دے ا ؤ زما پنډ سپک دے
ولنو  26:18 عمال د رسو  

دائے ته راواړوے،د  دے د  پاره  ا ؤ د  تيارے نه ئے رڼا ته ا ؤ د  شيطان د  اسختيار نه ئے خو
ونو نه معافى وموومى ا ؤ هغه خلقو سره ځائے بيا ناهو چه په ما د  ايمان په وسيله د  ګو

دائے پاک ګرزولى دى  .موومى چه خو
26-2:24 تيموتيوس 2  

ناسب نۀ دى چه د  مالسک خادم دس جګړے کوى،بلکه هغه دس د  ټولو سره نرمى کوى  ا ؤ دا مو
ونکى دس په نرمئ٢٥ا ؤ د  تعليم ورکولو لئق ا ؤ ُصبرناک دس وى.   ا ؤ موخالفت کوو

دائے هغوئ ته د  توبے ويستو طاقت ورکړى ا ؤ هغوئ حق سمولے کيدے شى،چه خو
 په دے وجه به پوه شى ا ؤ د  ابليس د  دام نه بچ شى چه هغۀ د  خپلے٢٦وپيژنى. 

 .مرضئ د  پووره کولو د  پاره نيولى دى



19-3:17 موکاشفه   
ۀ تا له دا ُصلح درکوم چه له ما نه په اور کښے ُصفا شوى سرۀ زر واخله چه شته من ز 

شے ا ؤ سپينے جامے واخله چه تۀ خپل بربنډتوب شرم پرے پټ کړے ا ؤ د  سترګو
ۀ ملمت کوم١٩رانجۀ را نه واخله چه تۀ بينا شے.   هر چا سره چه مينه لرم هغوئ ز 

.ا ؤ په ادب ئے ساتم،نو ځکه غيرت وکړه ا ؤ توبه وکړه
7:10 کورنتيان  2  

دائے د  مرضئ په موطابق غم داسے توبه راپيدا کوى چه د  هغے ا نجام ځکه چه د  خو
نيا غم مرګ پيدا کوى ون دے ا ؤ په هغے پښيمانه کيدل نسشته،خو د  دو .خلُصو

څښتن18:37 پادشاهان 1  God turn the heart back to God
4:4 کورنتيان  2  

نيا سردار يعنے شيطان د  هغوئ  يعنے هغه به ايمان نۀ راؤړى ځکه چه د  دے بدى دو
دائے په شکل دے،د  هغۀ د  وند کړے دے،د  دے د  پاره چه مسيح څوک چه د  خو عقل ړو

.جلل د  زيرى رڼا په هغوئ ونۀ ځليږى
15-8:11 لووقا   

دائے کلم دے.  ثال مطلب دا دے چه توخم د  خو  ا ؤ د  لرے په غاړه هغه څوک١٢د  دے مس
دى چه څوک دا آؤرى خو وروستو اسبليس راشى ا ؤ هغه کلم د  هغوئ د  زړۀ نه

ون بيا موومى.   په ګټه د  کرلى شوى توخم١٣يوسى،هسے نه چه ايمان راؤړى ا ؤ خلُصو
ثال د  هغه چا دے چه هر کله چه کلم واؤرى په خوشحالئ ئے قبوول کړى خو مس

جرړے ئے نۀ وى ا ؤ د  لږ وخت د  پاره پرے ايمان راؤړى نو د  آزميښت په وخت
ثال د  هغه چا دے چه وائے١٤کښے وتښتى.   ا ؤ په اغزو کښے د  پريوتلى توخم مس

ورى خو نوره وده ئے د  دولت ا ؤ سودا ا ؤ د  ژوند د  خوشحالو په وجه ونيولے شى ا ؤ
ثال د  هغه چا دے څوک چه په ښۀ ا ؤ١٥ميوه ئے نۀ پخيږى.   خو د  ښے مزکے مس

.پاک زړۀ سره کلم واؤرى ا ؤ پرے مضبوط شى ا ؤ په دے د  ُصبر ميوه راؤړى
ولنو  نه! زموونږ دا عقيده ده چه موونږ د  مالسک عيسى  د  فضل په 15:11 عمال د رسو

ون مووندلے دے ا ؤ دغسے دوئ هم “.وسيله خلُصو
وميانو   8:13 رو  

وح په وسيله ١٣ که چرے تاسو دغسے ژوند تير کړئ نو خود به مرئ،خو که چرے د  رو
ود ټول اسنسانى خواهشات مړۀ کړئ نو بيا به تاسو ژوندى پاتے شئ .تاسو د  وجو
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