
د رسوالنو عملونه

د کتاب پېژندنه

د رسوالنو د عملونو کتاب د لوقا د انجیل خه وروسته پیل کیي چې لیکونکی یې لوقا
دی. دا د لوقا د انجیل نه وروسته لیکل شوی دی. کله چې عیسی مسیح په صلیب باندې م

کای شو، نو شاردانو یې له وېرې خپل انونه پ کل، خو عیسی مسیح د مینې خه
وروسته په درېمه ور بیا راژوندی او د هغوی په من کې راکاره شو. مخکې له دې چې
عیسی بېرته اسمان ته پورته شي یول بیا یې د هغوی سره وعده وکه چې پالر خدای به

هغوی ته هغه وعده شوی سوغات یعنې روح القدس راولېي. عیسی مسیح هغوی ته وویل
چې دوی به د روح القدس په قدرت سره د هغه د پیغام شاهدان اوسي، لومی په اورشلیم،

یهودیه، سامره او بیا د ن تر بل سره پورې (د رسوالنو عملونه ۱: ۸).

د رسوالنو د عملونو د کتاب مهمې انتیاوې د روح القدس کار دی چې په اورشلیم کې
د پنتیکاست په ور په خپل قدرت سره په ایماندارانو باندې نازل شو. روح القدس کلیسا
او د هغې مشرانو ته په هغو ولو پېو کې چې په دې کتاب کې بیان شوي دي، الروونه

کوي او هغوی ته قوت ورکوي. لومنی مسیحي پیغام د یو شمېر موعظو او هغو پېو لنیز
دی چې د رسوالنو د عملونو په کتاب کې لیکل شوي دي چې د ایماندارانو په ژوند او د

کلیسا سره په ملرتیا کې د دې پیغام د قدرت کارندوی دی. په دې کتاب کې د
لوستونکو پام دې کي ته رارول شوی دی چې کلیسا کوم سیاسي سازمان نه دی او د
کوم حکومت د رانسکورولو او یا قدرت ته د رسېدلو دپاره فعالیت نه کوي، بلکې د کلیسا

مقصد دا دی چې دا اعالن کي چې خلک به په عیسی مسیح باندې په ایمان راولو سره د
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خدای پاچاه ته دننه شي.

د رسوالنو د عملونو کتاب دا رندوي چې روح القدس ولو ایماندارانو ته الروونه کوي
او هغوی ته توان ورکوي، ترو د عیسی مسیح په هکله د اورشلیم خه تر روم پورې

یهودیانو او غیریهودیانو دواو ته زېری ورسوي.

د موضوعانو لست
د خالصون د زېري رسولو دپاره تیاری: ۱: ۱ - ۲۶
الف: د عیسی وروستنی فرمان او وعده: ۱: ۱ - ۱۴

ب: د یهودا اسخریوتي په ای د یو بل کس اکنه: ۱: ۱۵ - ۲۶
په اورشلیم کې د زېري رسول: ۲: ۱ - ۸: ۳

په یهودا او سامره کې د زېري رسول: ۸: ۴ - ۱۲: ۲۵
د پولوس رسول کارونه: ۱۳ - ۲۸ فصلونه

الف: د خالصون د زېري رسولو دپاره لومی سفر: ۱۳ - ۱۴ فصلونه
ب: د اورشلیم شورا: ۱۵: ۱ - ۳۵

ت: د خالصون د زېري د رسولو دپاره دوهم سفر: ۱۵: ۳۶ - ۱۸: ۲۲
ث: د خالصون د زېري د رسولو دپاره درېم سفر: ۱۸: ۲۳ - ۲۱: ۱۶

ج: پولوس رسول د اورشلیم، قیصریه او روم په زندانونو کې: ۲۱: ۱۷ - ۲۸: ۳۱
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 ای تیوفیلوسه! ما په خپل لومي کتاب کې د هغو کارونو په هکله ولیکل چې عیسی سرته  ۱
 تر هغې ورې پورې  ،ې نه چې کار یې پیل کیعنې د هماغې ور ،ورسول او تعلیم یې ورک

چې هغه اسمان ته پورته کای شو. مخکې له دې چې دا کار وشي هغه خپلو رسوالنو ته چې هغه
 عیسی د خپلې مینې خه وروسته غوره کي وو د روح القدس په وسیله الروونې وکې. 

خپل ان رسوالنو ته وود او ېر ثبوتونه یې واندې کل چې هغه ژوندی دی او تر لوېتو
ورو پورې و و لې هغوی ته کاره شو او د هغوی سره یې د خدای د پاچاه په هکله

 هغه وخت چې عیسی ال د هغوی سره ؤ، هغوی ته یې حکم وک:«د اورشلیم خبرې وکلې. 
خه ال نه شئ بلکې د هغې وعدې انتظار وباسئ چې زما پالر کې ده او د هغې په هکله مې تاسو
 یحیی به په اوبو باندې د تعمید غسل ورکاوه، خو و ورې وروسته به تاسو ته ته ویلي وو. 

په روح القدس د تعمید غسل درکل شي.»

اسمان ته د عیسی مسیح ختل

 نو کله چې رسوالن سره راول شول، د عیسی خه یې پوتنه وکه: «تنه، ایا همدا یې

 عیسی هغوی ته وویل: «تاسو ته په کار وخت دی چې ته به بیا اسراییلو ته پاچاهي ورکوې؟» 
 خو د نه دي چې هغه وختونه او نیې وپېژنئ چې زما پالر په خپل اختیار سره اکلي دي. 

روح القدس په نازلېدو به تاسو قدرت پیدا کئ او په اورشلیم، وله یهودیه، سامره او د ن تر بله
 وروسته له دې چې عیسی دا وویل، په داسې حال کې چې سره پورې به زما شاهدان یئ.» 
 کله  .ې هغه د هغوی له نظره پناه کهغوی ورته کتل هغه اسمان ته پورته بوتلل شو او ورې
چې عیسی پورته روان ؤ او هغوی ال اسمان ته یر یر کتل، نو نااپه دوه سي چې سپین کالي
 او ویې ویل: «ای جلیلیانو، تاسو ولې دلته وال یې اغوستي وو د هغوی په خوا کې ودرېدل 

ه چې الن خه اسمان ته پورته بوتلل شو، لکه ورئ؟ دغه عیسی چې ستاسو یئ او اسمان ته
او تاسو ولید، نو همداسې به بېرته راشي.»

د یهودا په ای د ماتیاس اکل

 بیا رسوالن د زیتون د غره خه چې له اورشلیم خه یو کیلومتر لېرې دی، بېرته اورشلیم ته
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 کله چې هغوی ار ته ورسېدل، نو هغې باالخانې ته پورته شول چې هغوی په راستانه شول. 
کې د یو ه وخت دپاره اوسېدل. کوم رسوالن چې هلته تللي وو هغوی پطروس، یوحنا، یعقوب،
اندریاس، فیلیپوس، توما، بارتولما، متي، د حلفي زوی یعقوب، شمعون سرتېری او د یعقوب زوی

 هغوی ول به یوای سره راولېدل او تل به یې په ه دعا کوله چې په هغوی کې د یهودا وو. 
عیسی مور مریم، و نورې ې او د عیسی ورونه هم وو.

 په هغو ورو کې پطروس په یوه غونه کې چې د عیسی شاردان په کې راول شوي وو او

 «ای خویندو او ورونو! د خدای د شمېر یې شاوخوا یوسلو شل تنه وو، ودرېده او ویې ویل: 
کالم هغه پېشویي باید رتیا شي چې روح القدس د داود په خوله د یهودا په هکله چې د عیسی د
 هغه زمون د لې خه ؤ او زمون سره په خدمت کې شریک نیوونکو الروونکی ؤ، کې وه. 

 کومې پیسې چې یهودا د هغه بد کار په بدل کې تر السه کې وې، په هغو باندې یې یوه ؤ. 
وه مکه واخیستله او په هغې کې سر په تاالق راولوېد. خېه یې وشلېدله او ولې کولمې یې بیرون
 د اورشلیم ول خلک له دې نه خبر شول او هغوی دا مکه په خپله ژبه د حقل دما راووتلې. 
 نو که د زبور په کتاب کې لیکل شوي دي: په نوم یاده که چې معنی یې ده د وینې مکه. 

وران او ویجا دې شي د هغه د اوسېدو ای

په هغه کې دې هېوک نه اوسي

او همدارنه لیکل شوي دي:

د هغه مقام دې بل وک ونیسي.

تن عیسی زمون وله موده کې چې اکل شي چې هغه پهی و نو اوس باید یو داسې س

 یعنې له هغه وخت نه چې یحیی د تعمید غسل سره ت او رات درلود، زمون سره ملری ؤ، 
ورکاوه تر هغه وخته پورې چې عیسی زمون خه پورته بوتلل شو. نو د دغو کسانو خه باید یو

یې د عیسی د بیا راژوندي کېدلو د شاهد په توه زمون سره وي.»
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 نو هغوی د دوو کسانو واندیز وک: یوسف چې د برسابا په نوم یادېده او همدارنه د یوستوس

 بیا هغوی دعا وکه: «ای تنه، ته د ولو انسانانو د په نوم هم مشهور ؤ او بل یې ماتیاس ؤ. 
 زونو خه خبر یې، نو مون ته وایه چې په دې دوه کسانو کې تا کوم یو غوره کی دی 
چې د رسول په توه د یهودا په ای خدمت وکي، که چې هغه خپل رسالت پرېود او هغه

 بیا هغوی پچه واچوله او پچه د ماتیاس په نوم راووتله او هغه ای ته ال چې د هغه الیق ؤ.» 
په هغو نورو یوولسو رسوالنو کې شامل شو.

د روح القدس نازلېدل

 کله چې د پنتیکاست ور راورسېدله، ول ایمانداران په یو ای کې سره راول شوي وو.  ۲
 نااپه د اسمان خه د یو تېز باد په شان یو اواز راغی او په ول کور کې چې هغوی په کې

 هلته هغوی ته د اور د لمبو په شان ژبې راکاره شوې او په ناست وو، دا اواز خپور شو. 
 هغوی ول د روح القدس خه ک شول او نه چې روح هغوی هر یو باندې نازلې شوې. 

القدس هغوی ته د خبرو کولو توان ورک، نو په نورو ژبو یې خبرې پیل کلې.

 په هغه وخت کې پرهېزاره یهودیان چې د ن د هر هېواد خه راغلي وو، په اورشلیم کې

 کله چې هغوی دا اواز واورېد، نو ېر خلک سره راول شول او حیران پاتې شول، اوسېدل. 
 هغوی ېر حیران پاتې وو او که چې هر یو د ایماندارانو خبرې په خپلو ژبو باندې اورېدلې. 
هر یو په خپله مورن ه مونن  نو بیا ویل یې: «ایا دا ول جلیلیان نه دي چې خبرې کوي؟ 
 مون پارتیانو، مادیانو، ایالمیانو، د بین النهرین اوسېدونکو، د یهودیې ژبه د هغوی خبرې اورو؟ 
 او فریجیې او پمفیلیې، مصر او لیبیا د سیمو خه چې د او کپدوکیې، پونتوس، د اسیا د والیت 
 چې اصلي یهودیان او وک چې یهودیان شوي دي، قیروان ار ته نژدې دي، رومي مسافران 
کریتیان او عربان یو. خو بیاهم مون د هغوی خبرې چې د خدای د حیرانوونکو کارونو په هکله یې
 هغوی حیران او وارخطا وال وو او یو د بله خه یې پوتنه کوي په خپلو خپلو ژبو اورو.» 

 خو نورو به ملنې وهلې او ویل به یې چې دا خلک نشه دي. کوله چې دا ه معنی لري؟ 
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د پطروس وعظ

 بیا پطروس د نورو یوولسو رسوالنو سره ودرېده او په لو اواز یې د خلکو ې وې ته په

وینا کې وویل: «ای یهودیانو او د اورشلیم اوسېدونکو! زه چې ه وایم، غوام په هغې باندې پوه
 لکه نه چې تاسو فکر کوئ دا خلک نشه نه دي، که چې شئ او په غور سره یې واورئ. 

 بلکې دا هغه ه دي چې یوییل نبي د هغه په هکله ویلي وو: اوس ال د سهار نهه بجې دي. 

 خدای وایي: په اخرو ورو کې به داسې وشي. زه به خپل روح کمه نازل په ولو خلکو

باندې ستاسو لورانې او زامن به زما پیغام رسوي ستاسو وانان به رویاانې ویني او ستاسو
 هو، په هغو ورو کې حتی په خپلو غالمانو او وینو باندې به هم سپین یري به خوبونه ویني 
 زه به پاس په اسمان کې عجیبه کارونه وایم خپل روح نازل کم او دوی به زما پیغام رسوي. 
 مخکې له دې چې او الندې په مکه باندې حیرانوونکې نې یعنې وینه، اور او سخت لوی. 

رن منو لمر به په تیاره باندې بدل شي او د سپو ،راشي یعنې لویه او د جالل ور تن ور د
 نو بیا به داسې وشي چې هروک د تن په نوم چې به لکه د وینې په شان سوري شي. 

مرسته وغواي، هغه به وژغورل شي.

 ای د اسراییلو خلکو! دې خبرو ته غو ونیسئ: ناصري عیسی یو سی ؤ چې خدای هغه تاسو

ته د معجزو، حیرانوونکو کارونو او نو له الرې چې خدای د هغه په وسیله ستاسو په من کې
 دا وودلې، ثابته که چې هغه وک دی، لکه نه چې تاسو په خپله ورباندې خبر یئ. 

سی تاسو ته د خدای د ینې ارادې او پوهې له مخې په الس درکل شو او تاسو هغه د بدکارانو
 خو خدای هغه بېرته راژوندی ک او د مر د عذاب  .مو ک ند او مو په مرسته په صلیب

 که چې خه یې خالص ک ،که چې مر نه شو کوالی هغه په خپلو منولو کې وساتي. 
داود د هغه په هکله ویلي وو:

‹زه وینم چې تل تن زما سره دی

هغه موجود دی زما ي الس ته
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چې زه ونه غورېم

 نو زما زه دی خوشحال

کله چې کم خبرې نو ېر خوشحاله یمه

او اوسي په هیله کې به ارام بدن زما

 که چې ته به ما پرېندې

د مو دنیا کې

او ته به پرېندې می

د خپل سپېلي خادم چې شي خراب

 تا راته وودلې الرې د ژوند

په خپل دیدار به کې ما ک

د خوشحالیو خه›

 ای رانو دوستانو! زه کوالی شم په پوره ا سره د خپل نیکه داود په هکله تاسو ته ووایم چې

 خو داود پیغمبر ؤ او هغه م شو او خ شو او د هغه قبر تر نن ورې پورې دلته موجود دی. 
پوهېده چې خدای ورسره وعده کې او قسم یې خولی چې د هغه د اوالدې خه به یو کس د
 داود پوهېده چې ه به کیي او ویلي یې وو چې مسیح به بیا پاچاه په تخت کېنوي. 

راژوندی کیي. هغه وویل چې خدای به هغه د مو په دنیا کې پرېندي او نه به د هغه می خرابېدو
  خدای همدغه عیسی د مو خه راژوندی ک او مون ول د دې شاهدان یو.  ته پرېدي. 
نو بیا عیسی پورته یوول شو چې د خدای ي الس ته کېني او هغه د اسماني پالر له خوا وعده
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 شوی روح القدس تر السه ک او په مون باندې یې نازل ک چې اوس یې تاسو وینئ او اورئ. 
که چې داود خپله اسمان ته نه ؤ پورته شوی، خو هغه وایي:

تن وویل زما بادار ته

کېنه زما ي الس ته

 ترو ستا دمنان کم

ستا د پو الندې

 نو د اسراییلو ول خلک دې په یقین سره په دې پوه شي چې هغه عیسی چې تاسو په صلیب

وند کی ؤ، خدای هغه تن او مسیح واکه.»

 کله چې خلکو دا واورېدل، نو زونه یې مات شول. هغوی پطروس او نورو رسوالنو ته وویل:

 پطروس هغوی ته وویل: «تاسو هر یو باید د خپلو «ای رانو دوستانو! مون باید ه وکو؟» 
ناهونو نه توبه وباسئ او د عیسی مسیح په نوم د تعمید غسل واخلئ، په دې ول به ستاسو ناهونه

 که چې دا وعده ستاسو وبخل شي او روح القدس به د یو نعمت په توه تر السه کئ. 
سره، ستاسو د اوالدونو او هغو خلکو سره ده چې په لېرې ایونو کې اوسیي، یعنې د هغو ولو سره

 پطروس هغوی ته نورې ېرې خبرې چې زمون تن خدای یې خپل ان ته رابولي.» 
وکې او هغوی ته یې خبرداری ورک او ویې ویل: «خپل انونه د دې زمانې د بدکارو خلکو خه

 کومو خلکو چې د پطروس پیغام ومانه، نو هغوی ته د تعمید غسل ورکل شو. په هغه وساتئ.» 
ور شاوخوا درې زره کسان د ایماندارانو د لې سره یوای شول.

د ایماندارانو ژوند

 ایماندارانو خپل وخت د رسوالنو خه د تعلیم په اورېدلو، د یو بل سره په ملرتیا، په ه

 د هغو حیرانوونکو کارونو او معجزو له امله چې د سره د و په خولو او دعا کولو تېراوه. 
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 ول ایمانداران به رسوالنو په وسیله به ودل کېدلې، د ولو په زونو کې به وېره پیدا کېدله. 
 هغوی به خپل مال او سره راولېدل او هغوی چې هره لرل نو ول به په کې شریک وو. 

 هغوی به هره ور جایداد خراوه او هر یو ته به یې د هغه د اتیاوو له مخې پیسې ورکولې. 
د خدای په کور کې سره راولېدل او په خپلو کورونو کې به یې په خوشحال او اخالص یوای

 هغوی به د خدای ثنا ویله او ول خلک ترې خوشحاله وو او هره ور به چې و خوله. 
ومره خلکو خالصون مونده، نو تن به د هغوی په له کې شاملول.

پطروس او یوحنا یو شل سي ته شفا ورکوي

 یوه ور د ماسپین درې بجې چې د عبادت وخت ؤ، پطروس او یوحنا د خدای کور ته  ۳
 یو سی چې له مور نه شل پیدا شوی ؤ، د خدای د کور د هغې دروازې مخې ته چې د تلل. 

کلې دروازې په نوم یادېدله کېناسته، ترو د خلکو خه چې د خدای کور ته به ننوتل، خیرات
 کله چې هغه شل سي ولیدل چې پطروس او یوحنا د خدای کور ته ننوي، نو د وغواي. 

 پطروس او یوحنا هغه ته په یر یر وکتل او پطروس ورته هغوی خه یې خیرات وغوت. 
 هغه شل سي هغوی ته وکتل او تمه یې لرله چې د هغوی خه به وویل: «مون ته ووره.» 

 خو پطروس وویل: «زه سره زر یا سپین زر نه لرم، خو ه چې لرم هغه کوم ه تر السه کي. 
 بیا پطروس هغه د تاته درکوم. د ناصري عیسی مسیح په نوم امر کوم چې پاېه او وره.» 

ي الس خه ونیوه او د هغه سره یې مرسته وکه چې ویې دروي. سمدالسه د هغه په پو او د
 بیا هغه زر پاېده او په خپلو پو ودرېده او روان شو. بیا پو په بندونو کې قوت پیدا شو. 
هغه سی د هغوی سره د خدای کور ته ننوت، رېده او وپونه یې وهل او د خدای ثنا یې ویله.

 کله چې هغوی دا سی  ولو خلکو ولیدل چې هغه رېده او د خدای ثنا یې ویله. 

وپېژانده چې دا هماغه سی دی چې د خدای د کور د کلې دروازې په خوله کې به ناست ؤ او
خیرات به یې غوته، نو ول هک حیران شول چې په هغه باندې ه وشول.

د خدای په کور کې د پطروس وعظ
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 په داسې حال کې چې هغه سي پطروس او یوحنا کلک نیولي وو، ولو خلکو په حیرانتیا سره

 کله چې په هغه ای کې چې د سلیمان د برنې په نوم یادېده، د هغوی خواته منې وهلې. 
پطروس خلک ولیدل، نو هغوی ته یې په وینا کې وویل: «ای د اسراییلو خلکو، تاسو ولې په دې کار

حیران شوئ او ولې مون ته داسې ورئ؟ تاسو فکر کوئ چې دا سی مون په خپل قدرت او
 د ابراهیم، اسحاق، یعقوب یعنې زمون د نیکونو خدای دیندار سره جو ک چې وري؟ 

خپل خدمتار عیسی ته لویي ورکې ده. خو تاسو هغه حاکمانو ته په الس ورک او د پیالتوس په
 حضور کې مو د هغه خه انکار وک، که ه هم پیالتوس پرېکه کې وه چې هغه ازاد کي. 

تاسو د هغه سپېلي او نېک سي خه انکار وک او د یو قاتل د خوشې کولو غوتنه مو وکه.
 تاسو هغه وک وواژه چې د ژوندون سرچینه ده، خو خدای هغه بېرته د مر خه راژوندی

 دا د عیسی د نوم قدرت ؤ چې هغه شل سي ته یې چې تاسو ک او مون د دې شاهدان یو. 
یې وینئ او پېژنئ، توان ورک. د عیسی په نوم او په هغه باندې په ایمان راولو سره دا سی بالکل

روغ شو او تاسو یې وینئ.

 اوس ای زما ورونو! زه پوهېم چې تاسو او ستاسو مشرانو دا کار په ناپوه سره کی دی.
 خو خدای چې کومه پېشويي د خپلو پیغمبرانو په وسیله کې وه چې د خدای مسیح به

 نو توبه وباسئ او د خدای خواته راورئ، ترو ستاسو تکلیفونه وزغمي، هغه یې پوره که. 
 بیا به داسې وختونه راشي چې تن تاسو ته روحاني سکون درکي. ناهونه وبخل شي. 

 لکه نه چې خدای به تاسو ته عیسی چې ستاسو دپاره اکل شوی مسیح دی، درولېي. 
خدای د خپلو سپېلو پیغمبرانو په وسیله ېر پخوا وعده کې وه، عیسی باید تر هغه وخته پورې په
 که چې موسی وویل: ‹ستاسو تن اسمان کې پاتې شي، ترو ول شیان بېرته جو شي. 

خدای به ستاسو د خپل قوم خه زما په شان یو پیغمبر درولېي. هغه چې هره وایي تاسو به ورته
 هروک چې د هغه پیغمبر خبرو ته غو ونه نیسي او هغه ونه مني، نو هغه به د غو نیسئ. 

 سموییل او نورو ولو پیغمبرانو چې خدای د قوم خه وویستل شي او له منه به یوول شي.› 
د هغه خه وروسته راغلي دي په دې هکله خبرې کې وې چې په دې ورو کې به ه وشي.
 تاسو د پیغمبرانو وارثان یئ او په هغه لوظ کې شریک یئ چې خدای ستاسو د نیکونو سره

کی دی، لکه نه چې خدای ابراهیم ته وویل: ‹ستا د اوالدې په وسیله به د ن ول خلک برکت
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 کله چې خدای خپل خدمتار عیسی واکه، نو هغه یې اول تاسو ته درولېه چې ومومي.› 
تاسو هر یو د خپلو بدو الرو خه راواوي او برکت درته درکي.»

پطروس او یوحنا د شورا په مخکې

 پطروس او یوحنا ال د خلکو سره خبرې کولې چې په دې وخت کې ینې کاهنان، د  ۴
 هغوی ېر په قهر وو، که خدای د کور د ساتونکو قوماندان او ینې صدوقیان راورسېدل. 

چې رسوالنو خلکو ته تعلیم ورکاوه او اعالن یې کاوه چې عیسی د مو خه بیا راژوندی شوی دی
 هغوی پطروس او یوحنا ونیول، خو له دې امله چې او دا ثابتوي چې مي به راژوندي کیي. 
 خو ېرو خلکو چې دا پیغام ماام ؤ، نو هغوی یې تر سبا ورې پورې په زندان کې وساتل. 

واورېد، نو ایمان یې راو. د هغوی شمېر نژدې پنو زرو کسانو ته ورسېده.

  بله ور د یهودیانو حاکمان، مشران او د شریعت عالمان په اورشلیم کې سره راول شول. 

 لوی کاهن حناس او قیافا، یوحنا، سکندر او د لوی کاهن د کورن نور غي هم هلته وو. 
هغوی پطروس او یوحنا راوستل او د شورا په مخکې یې ودرول او پوتنه یې ترې وکه: «تاسو په

 پطروس چې د روح القدس خه ک شو، هغوی کوم قدرت او د چا په نوم دا کار کی دی؟» 
 که چېرې تاسو نن زمون خه د هغه نېک کار ته واب ورک: «ای د قوم حاکمانو او مشرانو: 

په هکله چې د هغه شل سي سره مو کی دی پوتنه کوئ او غوائ په دې پوه شئ چې هغه
 نو تاسو ول او د اسراییلو ول قوم دې په دې پوه شي چې دا سی چې نه روغ شو، 

ستاسو په مخکې وال دی، هغه د ناصري عیسی مسیح د نوم په قدرت سره چې تاسو په صلیب
 عیسی هغه وک دی چې وند ک او خدای بېرته د مو خه راژوندی ک، روغ شوی دی. 

د هغه په هکله د خدای په کالم کې لیکل شوي دي:

کومه تیه چې رد کې لکارانو وه

هغه اوس شوه اصلي تیه د تهداب
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 خالصون یوازې د عیسی په وسیله تر السه کېدای شي. که چې په وله ن کې بل داسې

وک نشته چې د هغه په وسیله مون خالصون ومومو.»

 کله چې هغوی د پطروس او یوحنا زورتیا ولیدله او پوه شول چې هغوی عادي او بې تعلیمه

 خو رنه چې هغوی خلک دي، نو حیران شول او ویې وپېژندل چې د عیسی ملري دي. 
 نو هغه سی ولید چې روغ رم د هغوی په من کې وال دی، نو هې یې ونه شو ویلی. 

.کې بحث پیل ک ي او بیا یې په خپل منخه وو چې د شورا هغوی پطروس او یوحنا ته امر وک
 هغوی وویل: «دې خلکو سره ه وکو؟ که چې د اورشلیم ول خلک پوهیي چې دا

 خو د دې حیرانوونکې معجزه د هغوی له خوا وشوه او مون له هغې خه منکرېدلی نه شو. 
دپاره چې دا خبره نوره هم د خلکو په من کې خپره نه شي، نو هغوی ته باید خبرداری ورکو چې

نور د عیسی په هکله د هېچا سره خبرې ونه کي.»

 نو هغوی پطروس او یوحنا بیا راوغوتل او حکم یې ورته وک چې نور به هېکله د عیسی

 خو پطروس او یوحنا واب ورک: «تاسو په په نوم چاته ه نه وایي او نه به تعلیم ورکوي. 
خپله قضاوت وکئ چې د خدای په نظر کې کومه خبره سمه ده، ایا د خدای خه اطاعت وکو او

 مون چې ه لیدلي او اورېدلي دي د هغې په هکله غلي نه شو پاتې کېدلی.» که ستاسو خه؟ 
 شورا پطروس او یوحنا ته یول بیا سخت خبرداری ورک او بیا یې پرېودل چې ال شي.

هغوی داسې کوم دلیل پیدا نه ک چې دوی ته سزا ورکي، که ه چې شوي وو د هغې په خاطر
 کوم سي چې په دې معجزې شفا موندلې وه د هغه عمر د ولو خلکو د خدای ثنا ویله. 

لوېتو کلونو خه زیات ؤ.

د ایماندارانو د زورتیا دپاره دعا

 کله چې پطروس او یوحنا رخصت شول، نو هغوی خپلو ملرو ته الل او ه چې مشرانو

 کله چې ایماندارانو دا واورېدل، نو کاهنانو او د قوم مشرانو ورته ویلي وو، هغوی ته یې وویل. 
په ه یې خدای ته دعا وکه او ویې ویل: «ای تن تعالی، ای د اسمان، مکې، بحیرو او هره

 تا د روح القدس په وسیله د خپل خدمتار او زمون د چې په هغو کې دي، د هغو ولو خالقه! 
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نیکه داود په خوله وویل:

‹ولې دومره شول په قهر نور قومونه؟

ولې بېایه دسیسې جووي دغه قومونه؟

 تیاروي انونه جن ته پاچاهان د جهان

او یوای کیي یو د بله سره حکمرانان

د تن او د هغه د مسیح په واندې›

 په حقیقت کې دلته په همدې ار کې هیرودیس او پانتیاس پیالتوس د غیریهودیانو او د

اسراییلو د خلکو سره ستا د سپېلي خدمتار عیسی په واندې چې تا مسح کی دی، سره یوای
 دوی هغه کارونه وکل چې تا په خپل قدرت او خپلې ارادې سره مخکې پرېکه شوي دي. 

 اوس ای تنه، د هغوی خبرداریو ته ووره او خپلو خدمتارانو ته کې وه چې باید وشي. 
 خپل الس دې را اود که دې دا توان ورکه چې په پوره زورتیا سره ستا پیغام بیان کي. 

چې خلک شفا ومومي او ستا د سپېلي خدمتار عیسی په نوم معجزې وایي او حیرانوونکي
 کله چې د هغوی دعا پای ته ورسېدله، نو په کوم ای کې چې هغوی راول کارونه وکي.» 

شوي وو، هغه ای ولزېده او هغوی ول د روح القدس خه ک شول او د خدای پیغام یې په
.ورتیا سره بیان کز

ایمانداران په مال او جایداد کې شریک دي

 ول ایمانداران په یو زه او یو فکر وو. د هغوی خه یو هم دا دعوه نه کوله چې دا د هغه مال

 رسوالنو په پوره قدرت او جایداد دی، بلکې هره چې یې لرل هغوی ول په کې شریک وو. 
سره د تن عیسی د بیا راژوندي کېدلو په هکله شهادت ورکاوه او په هغوی ولو باندې د خدای

 په هغوی کې هېوک هم محتاج نه ؤ، که هر چا چې مکه یا کورونه لرل هغه ېر فضل ؤ. 
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 او د رسوالنو په اختیار کې به یې ورکولې او د محتاجانو به یې خرول او پیسې به یې راولې 
 د مثال په ول یو سی ؤ چې یوسف نومېده او رسوالنو به ورته ترمن به وېشل کېدلې. 

 هغه برناباس ویلو چې معنی یې ده تشویق کوونکی دی. هغه یو الوي ؤ او د قبرس خه ؤ. 
خپله مکه خره کله او پیسې یې راولې او رسوالنو ته یې ورکې.

حنانیا او سفیره

 خو یو سی ؤ چې حنانیا نومېده او ه یې سفیره نومېدله. هغوی خپله یوه وه مکه  ۵
 او په داسې حال کې چې ه یې هم پوهېدله چې هغه یو ه پیسې یې د ان خره که 

 خو پطروس هغه ته وویل: «ای حنانیا، ته سره وساتلې او پاتې پیسې یې رسوالنو ته راولې. 
ولې شیطان ته تسلیم شوې او دې ته یې مجبور کې چې روح القدس ته دروغ ووایې او یو ه

 ایا د پیسې چې د مکې د خرولو خه دې السته راوې دي، خپل ان ته وساتې؟ 
خرولو خه مخکې هغه مکه ستا نه وه؟ کله چې دې خره که هغه پیسې ستا نه وې؟ نو بیا
دې نه فکر وک چې داسې کار وکې؟ تا انسانانو ته نه بلکې خدای ته دې دروغ ویلي دي.»
 کله چې حنانیا دا خبرې واورېدلې، نو هغه راولوېد او م شو. نورو ولو چې دا واورېدل، ېر

 بیا یو و وانان راغلل، د هغه می یې په کفن کې تاو ک، هغه یې یوو او خ یې ووېرېدل. 
.ک

  نژدې درې ساعته وروسته د هغه ه سفیره راننوتله او خبره نه وه چې ه شوي دي. 

پطروس د هغې خه پوتنه وکه: «ماته ووایه چې تاسو خپله مکه په همدومره پیسو خره کې
 پطروس هغې ته وویل: «تاسو دواو نه وه؟» هغې واب ورک: «هو، په همدې پیسو.» 
داسې پرېکه وکه چې د تن روح وازمایئ؟ وره، کومو خلکو چې ستا مېه خ ک، هغوی

 سمدالسه هغه ه د پطروس په همدا اوس په دروازه کې وال دي او هغوی به تا هم یوسي.» 
پو کې راولوېدله او مه شوه. کله چې هغه وانان راننوتل، نو ویې لیدل چې هغه هلته مه پرته ده،
 د کلیسا ول خلک او نور نو د هغې می یې هم یوو او د خپل مېه په خوا کې یې خه که. 

کسان چې د دې پېې نه خبر شول، نو ېر ووېرېدل.
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د رسوالنو معجزې او حیرانوونکي کارونه

 رسوالنو د خلکو په من کې ېر حیرانوونکي کارونه وکل او ېرې معجزې یې وودلې.

 که ه هم خلکو هغوی ته په درنه ایمانداران به د سلیمان په برنه کې یوای سره راولېدل. 
ستره کتل، خو کوم خلک چې د دوی په له کې نه وو، د هغوی خه هېچا هم زه نه شو کوالی
تن باندې ایمان راو و په یو اوېرو س  خو بیاهم چې د ایماندارانو سره یوای شي. 
 د هغو معجزو له امله چې رسوالنو به ودلې، خلکو به او د هغوی د لې سره یوای شول. 

خپل ناروغان کوو ته راویستل او په کونو او بسترو باندې به یې اچولي وو، ترو کله چې پطروس
 د له هغه ای خه تېریي، نو ل تر له د هغه سیوری د هغوی خه په ینو باندې ولویي. 

اورشلیم د شاوخوا اروو خه به ېر خلک راتلل او هغوی به خپل ناروغان او هغه خلک
راوستل چې پېریانو نیولي وو او ول به روغ شول.

رسوالن ورول کیي

 نو بیا د لوی کاهن او د هغوی ولو ملرو چې د صدوقیانو د لې غي وو، په زونو کې کینه

 خو په  هغوی رسوالن ونیول او د خلکو په مخکې یې په زندان کې واچول.  پیدا شوه. 
هماغه شپه د تن فرتې د زندان دروازې خالصې کې او هغوی یې دباندې راوویستل او ورته
 «ال شئ او د خدای په کور کې ودرېئ او خلکو ته د دې نوي ژوندون په هکله ویې ویل: 

 لکه نه چې رسوالنو ته ویل شوي وو، هغوی سهار وختي د خدای کور ته پیغام ورسوئ.» 
.ورننوتل او د تعلیم په ورکولو یې پیل وک

کله چې لوی کاهن او د هغه ملري سره راول شول، نو د یهودیانو ول مشران یې د شورا د غونې
 خو کله چې مامورین دپاره راوغوتل. هغوی امر وک چې رسوالن د زندان خه راولي. 

زندان ته ورغلل، نو هغوی یې په زندان کې پیدا نه کل. نو بېرته شورا ته راغلل او د شورا غي یې
 «کله چې مون زندان ته ورغلو، نو ومو لیدل چې د زندان دروازې خبر کل او ویې ویل: 

کلکې بندې وې او ول ساتونکي په دروازه کې وال وو. خو کله چې مون دروازې خالصې کې، نو
 کله چې مشرانو کاهنانو او د خدای د کور د ساتونکو قوماندان دا دننه په کې هېوک نه ؤ.» 
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 بیا یو سی راغی او هغوی ته یې خبر واورېد، هغوی حیران شول چې اوس به ه کیي. 
وویل: «کوم کسان چې تاسو په زندان کې اچولي وو هغوی د خدای په کور کې دي او خلکو ته

 بیا قوماندان د خدای د کور د ساتونکو سره ال او رسوالن یې بېرته راوستل. د تعلیم ورکوي.» 
هغوی سره یې د زور خه کار وانخیست، که چې هغوی د دې خه وېرېدل چې خلک به یې

سنسار کي.

 هغوی رسوالن راوستل او د شورا په مخکې یې ودرول او لوی کاهن ورخه پوتنې پیل کې

 ویې ویل: «مون تاسو ته په ینه امر کی ؤ چې د عیسی په نوم تعلیم مه ورکوئ. خو او 
تاسو خپل تعلیم په ول اورشلیم کې خپور کی دی او کو کوئ چې د هغه سي خون زمون په
 پطروس او نورو رسوالنو په واب کې وویل: «مون باید د خدای امر ومنو، نه غاه واچوئ.» 

 زمون د نیکونو خدای هغه عیسی بیا راژوندی ک چې تاسو په صلیب وند ک او د انسان. 
 خدای هغه ته د سردار او خالصوونکي په توه د عزت مقام ورک او خپل ي الس  .مو ک م
ته یې کېناوه، ترو د اسراییلو خلکو ته د توبې ویستلو موقعه ورکي او د هغوی ناهونه وبخل
 مون د دې کارونو شاهدان یو او همدارنه روح القدس چې خدای هغه چاته ورکی دی شي. 

چې د هغه امر ته غاه دي.»

 کله چې د شورا غو دا واورېدل، نو هغوی دومره په قهر شول چې غوتل یې رسوالن ووژني.
 خو په هغوی کې یو فریسي ؤ چې غماالییل نومېده. هغه د شریعت استاذ ؤ او ولو خلکو یې

درناوی کاوه. هغه راپاېده او امر یې وک چې رسوالن دې د لې شېبې دپاره دباندې وویستل شي.
 بیا هغه شورا ته وویل: «ای د اسراییلو خلکو! تاسو چې د دې خلکو سره ه کوئ، نو د

 ه موده مخکې یو سی چې تیوداس نومېده، راپورته شو او دعوه احتیاط خه کار واخلئ. 
یې کوله چې زه یو لوی مشر یم. نژدې لور سوه تنه د هغه سره یوای شول، خو هغه ووژل شو او
 له هغه نه وروسته د سرشمېرنې په ول پیروان یې خواره واره شول او هره پای ته ورسېدل. 

وخت کې د یهودا په نوم یو سی چې د جلیل خه ؤ، راپورته شو او ېر خلک د هغه په لمسون
یاغیان شول، ترو د هغه پیروان شي، خو هغه هم ووژل شو او ول پیروان یې خواره واره شول.
 نو اوس زه تاسو ته مشوره درکوم چې د دې خلکو خه لېرې اوسئ او هغوی په خپل حال

 خو که پرېدئ. که که چېرې دا نقشه او دا کار د انسان له خوا وي، نو هغه به ناکام شي، 
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چېرې د خدای له خوا وي، نو تاسو یې مخه نه شئ نیولی او دا به په دې معنی وي چې تاسو د
خدای سره جن کوئ.»

 او رسوالن یې راوغوتل، هغوی یې په دورو ووهل او حکم هغوی د غماالییل مشوره ومنله 
یې ورته وک چې بیا هېکله د عیسی په نوم خبرې ونه کي. بیا یې هغوی پرېودل چې ال شي.
 کله چې رسوالن د شورا خه ووتل نو خوشحاله وو، که چې خدای هغوی د دې و ول

 هغوی هره ور د خدای په کور او د خلکو په چې د عیسی د نوم په خاطر بې عزتي وزغمي. 
کورونو کې تعلیم او زېری ورکاوه چې عیسی هماغه وعده شوی مسیح دی.

د خدمت دپاره د اووه تنو اکل

 په هغو ورو کې چې د عیسی د پیروانو شمېر زیاتېده، نو یوناني ژبو یهودیانو د عبراني  ۶
ژبو یهودیانو خه شکایت وک چې د ورني خوراک د وېشلو په وخت کې یوناني ژبو یهودي

 نو هغو دولسو رسوالنو ول ایمانداران راوغوتل کونو و ته خپله برخه نه ورکول کیي. 
او ویې ویل: «دا زمون دپاره مناسبه نه ده چې نورو ته د خوو د رسولو په خاطر خلکو ته د خدای
 نو ای خویندو او ورونو! د خپل من خه اووه تنه چې نېک نامه او د د پیغام رسول پرېدو. 
روح القدس خه ک او د حکمت لرونکي خلک وي غوره کئ، ترو د دې کارونو مسوولیت د

 خو مون به خپل وخت په دعا کولو او د خدای د کالم په وعظ او تعلیم هغوی په غاه واچوو. 
 د رسوالنو دا نظر د ولو خو شو، نو هغوی استیفان چې ېر ایمانداره سی ورکولو تېروو.» 
ؤ او د روح القدس خه ک ؤ او فیلیپوس، پروکروس، نیکانور، تیمون، پرمیناس او نیکوالوس چې

 هغوی دا کسان رسوالنو ته یهودي شوی ؤ او د سوریې د انطاکیې خه ؤ، غوره کل. 
وروپېژندل او رسوالنو د هغوی په سرونو باندې خپل السونه کېودل او د هغوی دپاره یې دعا وکه.

 نو د خدای کالم په پرله پسې توه خپرېده او په اورشلیم کې د ایماندارانو شمېر زیاتېده او

.ېرو کاهنانو هم ایمان راو
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د استیفان نیول

 استیفان چې د خدای د فضل او قدرت خه ک ؤ، د خلکو په من کې به یې ېر حیرانوونکي

 خو ینې خلک چې د ازادو خلکو په نوم د کنیسې غي کارونه کول او معجزې به یې ودلې. 
وو چې د قیروان او سکندریې د ارونو او نور خلک چې د قیلیقیې او اسیا د والیتونو خه وو،

 خو استیفان داسې په حکمت او د روح  .راپورته شول او د استیفان سره یې بحث پیل ک
 نو القدس په قدرت سره خبرې کولې چې هغوی نه شو کوالی د هغه په واندې ودریي. 

هغوی ینې خلک ولمسول چې ووایي: «مون واورېدل چې استیفان د موسی او خدای په ضد کفر
 نو په دې ول هغوی خلک، مشران او د شریعت عالمان راوپارول او استیفان یې ونیوه ویل.» 
 بیا هغوی و تنه د دروغو شاهدان راوستل او دې شاهدانو وویل: «دا او شورا ته یې راوست. 

 مون د هغه خه سی تل د دې سپېلي کور او د موسی د شریعت په خالف خبرې کوي. 
واورېدل چې ویل یې: ‹ناصري عیسی به دا د خدای کور وران کي او کوم دودونه او دستورونه چې
 نو په شورا کې چې کوم خلک ناست وو هغوی موسی مون ته راکي دي هغه به بدل کي.›» 

ولو په یر سره استیفان ته کتل او ویې لیدل چې د هغه مخ لکه د فرتې د مخ په شان لېده.

د استیفان وینا

:واب ورک  استیفان  لوی کاهن د استیفان خه پوتنه وکه: «ایا دا رتیا دي؟»   ۷
«ای ورونو او پلرونو! ماته غو ونیسئ! مخکې له دې چې زمون نیکه ابراهیم ال شي او په حاران

 او هغه ته یې وویل: کې واوسیي، د جالل خاوند خدای ورته په بین النهرین کې ورکاره شو 
 نو ‹خپل وطن او خپل خپلوان دې پرېده او هغه هېواد ته ال شه چې زه یې درته ایم.› 

ابراهیم د کلدانیانو د وطن خه ال او په حاران کې اوسېده. کله چې د ابراهیم پالر م شو، نو خدای
 خو خدای په هغه وطن کې هغه ته هغه دې وطن ته چې تاسو اوس په کې اوسېئ، راوست. 

حتی یو متر مربع مکه هم د میراث په توه ورنه که، حتی دومره مکه یې هم ورنه که چې په
ورباندې کېدي. خو خدای وعده وکه چې دا مکه به هغه ته او د هغه خه وروسته د هغه اوالدې

 نو ته ورکي چې د هغوی ملکیت شي، که ه هم ابراهیم په هغه وخت کې اوالد نه درلود. 
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خدای ابراهیم ته داسې وویل: ‹ستا اوالده به په پردي وطن کې د مسافرو په شان اوسیي. هغوی به
 همدارنه خدای وویل: ‹خو زه به هلته غالمان وي او لور سوه کاله به ورباندې ظلم کیي.› 

هغه قوم ته چې ستاسو د اوالدې خه غالمان جووي، سزا ورکم. وروسته به هغوی د هغه وطن
 بیا خدای ابراهیم ته د سنتولو حکم خه راووي او په دې ای کې به زما عبادت کوي.› 
ورک چې د لوظ یوه نه به وي، ترو دا وایي چې هغه په شوي لوظ باندې عمل کی دی. نو

کله چې د ابراهیم زوی اسحاق پیدا شو، نو هغه یې په اتمه ور سنت ک. اسحاق خپل زوی یعقوب
سنت ک او یعقوب خپل دولس زامن چې وروسته بیا د دولسو قبیلو مشران شول، سنت کل.

 د یعقوب زامنو د خپل ورور یوسف سره بخیلي پیدا که او هغه یې په مصر کې د غالم په توه

 او هغه یې له خپلو ولو تکلیفونو خه خالص ک. کله خر ک. خو خدای د هغه سره مل ؤ 
چې یوسف د مصر د پاچا فرعون په حضور کې راکاره شو، خدای په هغه باندې فضل وک او هغه
 بیا په ته یې حکمت ورک. نو فرعون هغه د ول مصر واکمن او د خپلې کورن مسوول واکه. 

ته کېدلو سبب شوه او زمونول مصر او کنعان کې قحطي راغله چې د یو لوی مصیبت د رامن
 نو کله چې یعقوب خبر شو چې په مصر کې نیکونو د خوراک دپاره ه شی نه شو پیدا کوالی. 
 کله غلې دانې پیدا کیي، نو هغه خپل زامن یعنې زمون نیکونه د لومي ل دپاره هلته ولېل. 
چې هغوی د دوهم ل دپاره هلته الل، نو یوسف خپل ان خپلو ورونو ته وروپېژانده او فرعون د
 نو یوسف خپل پالر یعقوب او ول خپلوان چې شمېر یې پنه اویا تنو یوسف کورن وپېژندله. 

او هلته هغه او زامن یې یعنې زمون  نو یعقوب مصر ته ال ته رسېده، مصر ته راوغوتل. 
 د هغوی مي شکیم ته یوول شول او په هغې هدیره کې خ کای شول چې نیکونه مه شول. 

ابراهیم د حمور د زامنو خه په بیه اخیستې وه.

 کله چې هغه وخت راورسېد چې خدای د ابراهیم سره خپله کې وعده پوره کي، نو په دې

 بیا په مصر کې یو بل پاچا په تخت وخت کې زمون د خلکو شمېر په مصر کې ېر زیات شو. 
 هغه زمون د نیکونو سره ي وکه، په هغوی باندې یې کېناست چې یوسف یې نه پېژانده. 
ظلم کاوه او هغوی یې دې ته مجبور کل چې خپل نوي زېېدلي ماشومان د کورونو خه دباندې

 په دې وخت کې موسی وزېېده. هغه یو ېر کلی ماشوم ؤ او تر درې پرېدي چې مه شي. 
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 خو کله چې هغوی مجبور شول چې میاشتو پورې د هغه پالنه د خپل پالر په کور کې کېدله. 
هغه د کور خه دباندې پرېدي، نو د فرعون لور هغه واخېست او د خپل زوی په شان یې د هغه

 موسی د مصریانو د ول حکمت او پوهې تعلیم حاصل ک. هغه په خبرو او کارونو روزنه کوله. 
کې غتلی شو.

 کله چې موسی لوېت کلن شو، نو په زه کې یې دا ورېدل چې د خپلو اسراییلي ورونو

 کله چې هغه ولیدل چې یو مصري د یو اسراییلي سره بد چلند کاوه، نو د لیدلو دپاره ال شي. 
هغه ورغی چې د هغه اسراییلي خه دفاع وکي او د مصري خه یې د هغه بدل واخېست او هغه

 موسی فکر کاوه چې د هغه خپل قوم به په دې پوه شي چې د ده په وسیله به خدای یې وواژه. 
 بله ور موسی ولیدل چې دوه اسراییلیانو هغوی ته خالصون ورکوي، خو هغوی پوه نه شول. 

په خپلو کې سره جه کوله او هغه هه کوله چې د هغوی ترمن روغه جوه وکي، نو موسی
 خو هغوی ته وویل: ‹ای خلکو! تاسو خو سره ورونه یئ، نو ولې یو د بله سره جه کوئ؟› 

هغه مالمته سي موسی ېل واهه او ورته ویې ویل: ‹ته چا په مون باندې حاکم او قاضي اکلی یې؟
 کله چې موسی دا خبره  ایا ته غواې چې د پروني مصري په شان ما هم م کې؟› 

واورېدله، نو هغه د مصر خه وتتېد او مدیان ته ال او هلته د مسافر په شان اوسېده. هلته د هغه
دوه زامن پیدا شول.

 لوېت کاله وروسته د سینا غره ته نژدې په یوه دته کې د یو سوېدونکي بوي د اور په

 کله چې موسی هغه ولیدله، نو حیران شو. نه لمبو کې یوه فرته موسی ته ورکاره شوه. 
 ‹زه ستا د نیکونو خدای یم، چې نژدې ورغی چې هغه ه وویني، نو د تن اواز یې واورېد: 

د ابراهیم، اسحاق او یعقوب خدای یم.› موسی له وېرې رپېده او جرات یې نه شو کوالی چې ورته
 تن هغه ته وویل: ‹خپلې پل وباسه، که په کومه مکه باندې چې ته وال یې ووري. 

 ما لیدلي دي چې زما په قوم باندې په مصر کې ظلم کیي. ما د هغوی هغه سپېلې ده. 
فریادونه اورېدلي او زه د هغوی د خالصون دپاره راکته شوی یم. اوس راشه، زه تا بېرته مصر ته

لېم.›

ی ؤ او ورته ویلي یې وو: ‹ته چا په مون نو دا هماغه موسی دی چې د اسراییلو خلکو رد ک
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باندې حاکم او قاضي اکلی یې؟› خدای همدا موسی د هغې فرتې په وسیله چې هغه ته د
سوېدونکي بوي د اور په لمبو کې کاره شوه، ولېه ترو د اسراییلو د خلکو حاکم او

 دا موسی ؤ چې هغوی یې د مصر خه راوویستل او په مصر او سره بحیره خالصوونکی وي. 
 دا هغه کې او لوېت کاله یې په دته کې حیرانوونکي کارونه وکل او معجزې یې وودلې. 
موسی دی چې اسراییلیانو ته یې وویل: ‹خدای به ستاسو د خپل قوم خه ستاسو دپاره زما په شان

 دا موسی ؤ چې په دته کې زمون د نیکونو یعنې د خدای د قوم په یو پیغمبر درولېي.› 
غونه کې د هغوی سره ؤ او فرتې ورسره د سینا په غره کې خبرې وکې. هلته هغه د خدای

ژوندی کالم تر السه ک چې مون ته یې راورسوي.

 خو زمون نیکونو د موسی د منلو خه انکار وک. هغه یې رد ک او غوتل یې چې بېرته مصر

 نو هغوی هارون ته وویل: ‹مون ته داسې خدایان جو که چې زمون الروونه ته ال شي. 
وکي. که مون نه پوهېو چې په دې موسی باندې چې مون یې له مصر خه راوویستلو، ه
 په هغه وخت کې هغوی د خوسکي په شکل یو بت جو ک او هغه ته یې قرباني وشول.› 

 نو خدای د هغوی خه واندې که او په خپلو السونو جو شوي شي ته یې خوشحالي وکه. 
مخ وااوه او هغوی یې پرېودل چې د اسماني ستورو عبادت وکي، لکه نه چې د پیغمبرانو په

کتابونو کې لیکل شوي دي:

ای د اسراییلو قومه! ایا تاسو په دې لوېتو کالو کې په دې دته کې ماته قربان او نذرانې راوې
 نه، تاسو هغه د مولک بت د عبادت خېمه او د خپل رفان خدای د ستوري تصویر له ان دي؟ 

سره وئ چې په خپله مو جو کي دي چې عبادت یې وکئ. نو تاسو به د بابل بلې خواته
جالوطنه کم.

 زمون نیکونو په دته کې د شهادت خېمه لرله. دا هغه خېمه وه چې خدای موسی ته حکم

 وروسته بیا دا خېمه کی ؤ چې د هغې نمونې له مخې چې هغه ته ودل شوې وه، جوه کي. 
زمون نیکونو ته ورکل شوه او هغوی دا هغه وخت راوله کله چې د یوشع سره روان وو او د هغو

قومونو مکه یې ونیوله چې خدای د هغوی له مخې خه لېرې کول. دا خېمه د داود تر وخته پورې
 خدای د داود خه خوشحاله ؤ او هغه خدای ته سوال وک چې د یعقوب د هلته پاتې وه. 
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.ک  خو دا سلیمان ؤ چې د خدای دپاره یې کور جو خدای دپاره د اوسېدو ای جو کي. 
 خو خدای تعالی د انسانانو په الس جو شوي کور کې نه اوسیي. لکه نه چې یو پیغمبر

وایي:

 اسمان زما تخت دی او مکه زما د پو چوک ده. تاسو به ماته ه ول کور جو کئ؟

 ایا دغه ول شیان ما په خپلو السونو باندې تن وایي: او زما د اوسېدلو ای چېرته دی؟ 
پیدا کي نه دي؟

 ای سرزورو خلکو! ستاسو زونه د کافرو د زونو په شان دي، د خدای د پیغام اورېدلو ته

 ایا داسې کوم کاه یئ! تاسو تل د خپلو نیکونو په شان د روح القدس په واندې ودرېئ. 
پیغمبر شته چې ستاسو نیکونو ورولی نه وي؟ هغوی هغه پیغمبران هم ووژل چې د هغه د نېک

 خدمتار د رات پېشويي یې کې وه او اوس تاسو د هغه سره خیانت وک او هغه مو وواژه. 
«.تو په وسیله درورسېد، خو تاسو ورباندې عمل ونه کتاسو هغه خلک یئ چې شریعت درته د فر

د استیفان سنسارېدل

 کله چې د شورا غو د استیفان خبرې واورېدلې، نو ېر په قهر شول او د قهر له السه یې خپل

 خو استیفان چې د روح القدس خه ک ؤ، اسمان ته په یر وکتل او د غاونه وچیچل. 
 هغه وویل: خدای جالل یې ولیده او عیسی یې ولیده چې د خدای ي الس ته وال ؤ. 

ي الس ته وال ورئ! زه وینم چې د اسمان دروازې خالصې دي او د انسان زوی د خدای»
 د شورا غو په لو اواز سره چیغې ووهلې او خپل غوونه یې بند کل او هغوی ولو په دی.» 
 او هغه یې د ار خه دباندې وویست او سنسار یې ک. کومو خلکو هغه باندې حمله وکه 

چې د هغه په خالف شاهدي ورکې وه خپلې چپنې وویستلې او د شاوول په نوم د یو وان په پو
 کله چې هغوی استیفان سنساراوه، نو هغه دعا وکه: «ای تنه عیسی! زما کې کېودلې. 

 هغه په ونو شو او په لو اواز یې چیغې ووهلې: «ای تنه، هغوی په دې روح قبول که.» 
ناه مه نیسه.» هغه دا خبره وکه او م شو.
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 شاوول د هغو کسانو خه ؤ چې د استیفان په مر باندې راضي ؤ.  ۸
شاوول ایمانداران وروي

په هماغه ور په اورشلیم کې د ایماندارانو سخته ورونه پیل شوه او پرته له رسوالنو ول
 ینې پرهېزاره خلک ایمانداران د یهودیې او سامرې شاوخوا سیمو ته خواره واره شول. 

.ېر ویر وک او په هغه باندې یې خ ک راغلل او استیفان یې

 خو شاوول کو کاوه چې کلیسا ورانه کي. هغه کور په کور رېده او ې او نران به یې

له کوره راویستل او په زندان کې به یې اچول.

په سامره کې زېری رسول

 خو هغه ایمانداران چې هرې خواته خواره واره شوي وو، هر چېرته چې تلل د عیسی په هکله
 فیلیپوس د سامرې یو ار ته ال او خلکو ته یې د مسیح په هکله وعظ کاوه. یې پیغام اوراوه. 

 کله چې  شمېر خلکو د فیلیپوس خبرې واورېدلې او هغه معجزې چې هغه ودلې ولیدلې،

 د ېرو خلکو خه چې پېریانو نیولي وو، پېریان نو ولو د هغه خبرو ته په غور سره غو نیوه. 
 نو په هغه ار کې لویه خوشحالي وه. په چیغو چیغو راوتل او ېر شل او و خلک روغېدل. 

 خو په هغه ار کې د شمعون په نوم یو سی اوسېده چې د یو ه مودې راهیسې یې د
سامرې خلک د خپلې جادو په زور حیران کي وو او دعوه یې کوله چې هغه یو لوی سی دی.

 د ولو طبقو خلکو یعنې هم لویانو او کوچنیانو د هغه خبرو ته په غور غو نیوه او ویل یې: «دا

 هغوی که د سی زمون د خداید هغه قدرت کارندوی دی چې ورته لوی قدرت وایي.» 
هغه خبرو ته په غور سره غو نیوه چې تر ېر وخته پورې یې هغوی د خپلې جادو په زور حیران

 خو کله چې هغوی د فیلیپوس په هغه زېري ایمان راو چې د خدای د پاچاه او د کي وو. 
 تر دې پورې عیسی مسیح په هکله یې واوراوه، نو نر او و دواو د تعمید غسل واخېست. 

چې خپله شمعون هم ایمان راو، د تعمید غسل یې واخېست او له هغې وروسته به هغه تل له
فیلیپوس سره ؤ. کله چې هغه د فیلیپوس لوی او حیرانوونکي کارونه او معجزې چې هغه ودلې
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ولیدلې، نو حیران پاتې شو.

 کله چې په اورشلیم کې رسوالن خبر شول چې سامریانو د خدای پیغام منلی دی، نو هغوی

 کله چې هغوی هغه ای ته ورسېدل، نو د هغو نویو ایماندارانو پطروس او یوحنا ورولېل. 
 که چې هغوی یوازې د تن دپاره یې دعا وکه چې روح القدس ورباندې نازل شي. 

عیسی په نوم د تعمید غسل اخیستی ؤ او تر دې وخته پورې ال د هغوی خه په هېچا باندې روح
 نو بیا پطروس او یوحنا په هغوی باندې السونه کېودل او هغوی روح القدس نازل شوی نه ؤ. 

 کله چې شمعون ولیدل چې د رسوالنو د الس په ایودلو روح القدس  .القدس تر السه ک
 او ویې ویل: «دا اختیار ماته هم ورکول کیي، نو هغه پطروس او یوحنا ته پیسې واندې کې 
 خو پطروس واب راکه چې زه په چا باندې الس کېدم او روح القدس ورباندې نازل شي.» 

ورک: «ستا پیسې دې ستا سره یوای تباه شي، که تا فکر کاوه چې د خدای دا نعمت په پیسو
 په دې کار کې ستا نصیب او برخه نشته، که چې ستا زه د خدای په نظر کې اخیستل کیي. 
 نو بیا له خپلو بدو کارونو خه توبه وباسه او تن ته دعا وکه، کېدای شي چې سم نه دی. 

 زه وینم چې ستا زه هغه تا د دې بدو خیالونو په خاطر چې په زه کې یې لرې، وبخي. 
 شمعون پطروس او یوحنا ته په واب کې سخت د کینې خه ک دی او د ناه غالم یې.» 

وویل: «زما په خاطر تن ته دعا وکئ چې ه چې تاسو وویل هغه په ما باندې رانه شي.»

،ه او د هغه پیغام یې اعالن کتن عیسی په هکله شاهدي ورک  کله چې پطروس او یوحنا د

نو بېرته اورشلیم ته الل او په الره کې یې د سامرې ېرو کلیو ته زېری ورساوه.

فیلیپوس او ایتوپیایي خصي مامور

 بیا د تن فرتې فیلیپوس ته وویل: «پاېه او جنوب خواته په هغه الره ال شه چې د

 فیلیپوس پاېده او روان شو. هغه اورشلیم خه غزې ته تللې ده.» (دا د دتې یوه الره ده.) 
په الره کې د یو ایتوپیایي سره چې خصي شوی ؤ او د ایتوپیا د کنداکې د ملکې د دربار د ولې

 او اوس بېرته خزانې مشر مامور ؤ، مخامخ شو. هغه مامور اورشلیم ته د عبادت دپاره راغلی ؤ 
 روح خپل کور ته روان ؤ. هغه په خپلې ا کې ناست ؤ او د اشعیا پیغمبر کتاب یې لوسته. 
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 نو فیلیپوس د هغه خواته القدس فیلیپوس ته وویل: «ال شه او هغې ا ته ورنژدې شه.» 
ورمنه که او هغه واورېدل چې هغه سی د اشعیا پیغمبر کتاب لولي. نو پوتنه یې ترې وکه: «ته

 هغه واب ورک: «ترو پورې چې کوم وک یې راته چې ه لولې ورباندې پوهېې؟» 
تشریح نه کي زه ورباندې نه پوهېدلی شم؟» نو هغه د فیلیپوس خه وغوتل چې ا ته

 هغه چې د خدای د کالم کومه برخه لوستله هغه داسې وه: وخېژي او د هغه سره کېني. 

هغه سی د هغه پسه په شان ؤ چې حاللېدلو ته ول کېده او د هغه وري په شان ؤ چې د
 هغه سپک کای شو او انصاف ورسره ونه شو. سکولوونکو په مخکې غلی وي او هې نه وایي. 
وک کوالی شي چې د هغه د اوالدې په هکله خبرې وکي، که چې د هغه ژوند د مکې په مخ

پای ته ورسېده.

 هغه مامور فیلیپوس ته وویل: «زه درته سوال کوم، ماته ووایه چې پیغمبر دلته د چا په هکله

 بیا فیلیپوس د خدای د کالم د خبرې کوي؟ د خپل ان په هکله یا د بل چا په هکله؟» 
 نه چې هغوی هماغې برخې خه پیل که او هغه ته یې د عیسی په هکله زېری واوراوه. 
په الره روان وو، نو یو داسې ای ته ورسېدل چې هلته اوبه وې او هغه مامور وویل: «وره چې
 فیلیپوس وویل: دلته اوبه شته، نو ه شی زما د تعمید د غسل اخیستلو مخه نیولی شي؟» [ 

«که چېرې ته د زه نه ایمان راوې، نو بیا کوالی شې.» هغه واب ورک: «زه ایمان لرم چې عیسی
 نو هغه مامور امر وک چې ا ودروي. فیلیپوس او هغه دواه مسیح د خدای زوی دی.»] 

 کله چې هغوی دواه له اوبو  .کته شول او فیلیپوس هغه ته د تعمید غسل ورکاوبو ته ور
تن روح فیلیپوس بوته او هغه مامور نور فیلیپوس ونه لیده او په خوشحال خه راووتل، نو د

 خو فیلیپوس پوه شو چې زه د اشدود په ار کې یم. هغه په ولو سره په خپله الره روان شو. 
ارونو کې رېده او زېری یې ورکاوه، ترو قیصریې ته ورسېده.

شاوول په عیسی باندې ایمان راوي

 په هماغه وخت کې شاوول ال د تن عیسی پیروانو ته د قتل سخت اخطارونه ورکول.  ۹
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 او د هغه خه یې وغوتل چې د دمشق د کنیسو دپاره لیکونه ورکي  هغه لوی کاهن ته ال
چې که چېرې هلته داسې سي یا ې پیدا کي چې د تن عیسی د الرې پیروان وي، نو هغه

 کله چې شاوول دمشق ته نژدې کېده، نو نااپه د اسمان خه ونیسي او اورشلیم ته یې راولي. 
 هغه په مکه باندې راولوېد او یو اواز یې واورېد چې ویل یوه را د هغه شاوخوا ولېدله. 

 شاوول پوتنه وکه: «ای تنه، ته وک یې؟» یې: «شاووله، شاووله! ته ولې ما وروې؟» 
ار ته ال ه اوې اوس پا واب راغی: «زه عیسی یم، یعنې هغه وک چې ته یې وروې. 
 کوم کسان چې د شاوول سره په سفر کې شه او هلته به تاته وویل شي چې ه باید وکې.» 
 نو شاوول د مکې ملري وو، غلي وال وو. هغوی اواز واورېد، خو هېوک یې ونه لیده. 

خه راپورته شو او سره له دې چې سترې یې غېدلې، خو ه شی یې نه شو لیدلی. نو ملرو یې
 هغه تر درېو ورو پورې وند ؤ او نه یې ه خول هغه له السه ونیوه او دمشق ته یې بوته. 

او نه یې ل.

 په دمشق کې یو ایماندار اوسېده چې حنانیا نومېده. هغه رویا ولیدله چې تن ورته وویل:

 تن هغه ته وویل: «پاېه او «ای حنانیا!» هغه واب ورک: «ای تنه، زه حاضر یم.» 
هغې کوې ته ال شه چې د مستقیمې کوې په نوم یادیي او د یهودا په کور کې د شاوول په نوم د

 هغه په یو تن خه چې د ترسوس د ار خه دی، پوتنه وکه. هغه همدا اوس دعا کوي. 
رویا کې ولیدل چې د حنانیا په نوم یو سی راي او د هغه په سر باندې به الس دي، ترو هغه
 حنانیا واب ورک: «ای تنه، ېرو خلکو ماته د دې سي او د هغو ولو بېرته بینا شي.» 

 او مشرانو کاهنانو بدیو په هکله چې هغه په اورشلیم کې ستا د خلکو سره کي دي، ویلي دي. 
 خو هغه ته اختیار ورکی چې دمشق ته راشي او هغه ول خلک چې ستا نوم اخلي، ونیسي.» 
تن هغه ته وویل: «ال شه، که چې دا سی یوه وسیله ده چې ما غوره کی دی، ترو زما نوم

 زه به په خپله هغه ته وایم غیریهودیانو، د هغوی پاچاهانو او د اسراییلو قوم ته وروپېژني. 
چې هغه باید زما د نوم په خاطر ومره کاوونه وزغمي.»

 نو حنانیا روان شو او هغه کور ته ورننوت چې شاوول په کې اوسېده او خپل الس یې په

شاوول باندې کېود او ورته ویې ویل: «ای شاووله وروره! کله چې ته دلته راروان وې، نو تن
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یعنې هماغه عیسی چې تاته په الره کې درکاره شو، زه رالېلی یم چې ته بېرته بینا شې او د روح
 سمدالسه د شاوول د سترو خه د پوستکو په شان شیان القدس خه ک شې.» 

 له هغې راوغورېدل او هغه بېرته بینا شو. بیا هغه راپاېده او د تعمید غسل یې واخېست. 
.له او بېرته یې قوت پیدا کوخو و وروسته هغه

شاوول په دمشق کې وعظ کوي

 هغه سمدالسه کنیسو ته ال او شاوول یو و ورې په دمشق کې د ایماندارانو سره پاتې شو. 
 هرچا چې د هغه خبرې اورېدلې، نو وعظ یې پیل ک او ویل یې چې عیسی د خدای زوی دی. 

حیران به شول او پوتنه به یې کوله: «ایا دا هماغه سی نه دی چې په اورشلیم کې به یې هغه
خلک له منه ول چې د عیسی نوم به یې یاداوه؟ هغه دلته د دې مقصد دپاره نه دی راغلی چې دا
 خو د شاوول د وعظ کولو قدرت خلک ونیسي او الس تلي یې مشرانو کاهنانو ته بوي؟» 
نور هم زیاتېده او په خپلو قانع کوونکو دلیلونو یې ثابتوله چې عیسی هماغه وعده شوی مسیح دی

او د دمشق یهودیانو ورته واب نه شو ویلی.

  ېره موده وروسته یهودیان سره راول شول او دسیسه یې جوه که چې شاوول ووژني. 

هغوی شپه او ور د ار په دروازو کې وکیداري کوله، ترو هغه ووژني. خو شاوول د هغوی له
 نو یوه شپه د شاوول پیروانو هغه په وکر کې د ار د دېوال د سوري دسیسې خه خبر شو. 

.کته کپه الره را

شاوول په اورشلیم کې

 کله چې شاوول اورشلیم ته ورسېده، نو کو یې وک چې د نورو ایماندارانو سره یوای

شي، خو هغوی ول د هغه خه وېرېدل، که چې هغوی په دې باور نه درلود چې شاوول په رتیا
 بیا برناباس د هغه سره مرسته وکه او هغه یې رسوالنو ته بوته او سره ایماندار شوی دی. 
هغوی ته یې وویل چې شاوول نه دمشق ته په الره کې تن عیسی ولیده او هغه نه د

شاوول سره خبرې وکلې. همدارنه برناباس هغوی ته وویل چې شاوول نه په دمشق کې په
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 نو شاوول د هغوی سره پاتې شو او په اورشلیم کې د  .ورتیا سره د عیسی په نوم وعظ وکز
 هغه به د یوناني هغوی سره رېده او په زورتیا سره یې د تن عیسی په نوم وعظ کاوه. 
 کله چې ژبو یهودیانو سره خبرې او بحث کاوه، خو هغوی کو کاوه چې شاوول ووژني. 
ایمانداران د دې خه خبر شول، نو شاوول یې قیصریې ته بوته او بیا یې هغه د ترسوس ار ته

ولېه.

 نو په وله یهودیه، جلیل او سامره کې کلیسا ارامه وه او قوي شوه. ایماندارانو د تن خه په

وېره کې او د روح القدس په مرسته پرمخت کاوه او شمېر یې زیاتېده.

پطروس په لده او یافا کې

 پطروس به هرای ته سفر کاوه او یول هغه د هغو ایماندارانو د لیدلو دپاره چې د لده په ار

 په هغه ای کې هغه د اینیاس په نوم یو سی ولیده چې شل ؤ او د اتو کالو  .کې اوسېدل، ال
 پطروس هغه ته وویل: «ای اینیاسه، عیسی مسیح درته شفا راهیسې په ک کې پروت ؤ. 

 هغو ولو خلکو چې په لده درکوي. پاېه او بستره دې راوله که.» او هغه سمدالسه پاېده. 
.تن عیسی یې ایمان راو او شارون کې اوسېدل، اینیاس ولیده او په

پطروس طبیتا بېرته راژوند کوي

 د یافا په ار کې یوه ایمانداره ه اوسېدله چې طبیتا نومېدله. (په یوناني ژبه کې د هغې د

 په دې وخت نوم معنی هوس ده.) هغې تل نېک کارونه کول او د غریبانو سره یې مرسته کوله. 
کې هغه ناروغه او بیا مه شوه. خلکو هغې ته غسل ورک او پاس په باالخانه کې یې د هغې می

 یافا د لدې خه ېره لېرې نه وه او ایمانداران خبر شول چې پطروس په لده کې دی، کېود. 
 نو هغوی دوه تنه ورولېل او د هغه خه یې وغوتل چې زر تر زره مون ته ان راورسوه. 

نو پطروس پاېده او د هغوی سره روان شو. کله چې هغه راورسېده، نو پاس باالخانې ته یې بوته.
ولې کونې ې د هغه خه راتاوې شوې، هغوی ژل او هغه کالي او چپنې چې طبیتا د خپل

 پطروس هغوی ولې له کوې خه وویستلې، ژوندانه په وخت کې نلي وو، هغه ته وودل. 
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هغه په ونو شو او دعا یې وکه. بیا یې مي ته مخ راوااوه او ویې ویل: «طبیتا پاېه!» هغې
 پطروس هغې ته الس ورک خپلې سترې وغولې او کله چې یې پطروس ولیده، نو کېناستله. 
تلې او طبیتا یې ورته ژوندې راوغوول ایمانداران او کون و ودروله. بیا پطروساو هغه یې په پ
.تن عیسی باندې ایمان راو ېرو خلکو په وله یافا کې خپره شوه او  دا خبره په وسپارله. 

 پطروس د زیات وخت دپاره د شمعون په نوم د رمنو جووونکي سره په یافا کې پاتې شو.

کورنیلیوس رویا ویني

 په قیصریه کې یو سی ؤ چې کورنیلیوس نومېده او د رومي لکرو د کنک چې د  ۱۰
 کورنیلیوس او د هغه کورن دینداره خلک وو او د «ایالوي کنک» په نوم یادېده، مشر ؤ. 

 یوه خدای خه وېرېدل. هغه به غریبو یهودیانو ته ېر خیراتونه ورکول او تل به یې دعا کوله. 
ور د ماسپین شاوخوا درې بجې هغه رویا ولیدله چې د خدای فرته د هغه خواته راغله او ورته

 هغه له وېرې په یر سره فرتې ته وکتل او پوتنه یې ترې ویې ویل: «ای کورنیلیوسه!» 
وکه: «اغلیه ه وایې؟» فرتې واب ورک: «ستا دعاانې او خیراتونه چې تا ورکي وو، هغه د

 اوس یو و کسان یافا ته د شمعون پسې چې خدای حضور ته ورسېدل او قبول یې کل. 
 هغه د شمعون رمن جووونکي په کور کې پطروس ورته ویل کیي، ولېه چې هغه راولي. 

 کله چې هغې فرتې د هغه سره خبرې وکې نو اله، چې د بحیرې په غاه دی، مېلمه دی.» 
بیا کورنیلیوس خپل دوه نوکران او یو عسکر چې یو دینداره سی ؤ او د هغه د کور د خدمتارانو

 هره چې شوي وو، هغوی ته یې وویل او هغوی یې یافا ته ولېل. خه ؤ، راوغوتل. 

پطروس رویا ویني

 بله ور د غرمې په وخت کې چې هغه دوه نوکران او عسکر په الره کې روان وو او یافا ته

 هغه وی شو ورسېدل، نو په همدې وخت کې پطروس د دعا کولو دپاره پاس بام ته وخوت. 
 هغه ولیدل چې د او غوتل یې چې ه وخوري، کله چې و تیارېدله، نو هغه رویا ولیدله. 

اسمان دروازې خالصې شوې او د یو لوی دسترخوان په شان یو شی چې د لورو نو خه
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 په هغه کې هر ول حیوانات، خزندې او مرغان راوند ؤ او کته د مکې خواته راروان ؤ. 
 بیا یو اواز راغی او هغه ته یې وویل: «ای پطروسه، پاېه! هغه حالل که او ویې خوره.» وو. 

 خو پطروس وویل: «تنه! هېکله نه، ما هېکله هم حرام او ناپاکه شی نه دی خولی.»
 په دوهم ل بیا اواز راغی: «کوم شیان چې خدای حالل رولي دي، هغه حرام مه ه.»

 درې لې همداسې وشول او بیا هغه دسترخوان بېرته پورته اسمان ته یوول شو.

 پطروس حیران پاتې ؤ چې د دې رویا معنی ه ده، چې په دې وخت کې هغو کسانو چې

 هغوی کورنیلیوس لېلي وو، د شمعون کور پیدا ک او هغوی د دروازې په مخکې ودرېدل. 
 نارې کې او پوتنه یې وکه: «ایا شمعون چې پطروس ورته هم وایي، دلته مېلمه دی؟» 

پطروس ال د دې رویا په هکله فکر کاوه چې روح القدس ورته وویل: «وره، درې سي تا لوي.
 پاېه او الندې راکته شه او د هغوی سره په تللو کې زه نا زه کېه مه، که چې هغوی

 نو پطروس الندې کته شو او هغوی ته یې وویل: «زه هماغه سی یم چې ما درلېلي دي.» 
 هغوی واب ورک: «مون قوماندان کورنیلیوس تاسو یې لوئ. تاسو د ه دپاره راغلي یئ؟» 
رالېلي یو. هغه یو نېک او داسې سی دی چې له خدایه وېریي او د ولو یهودیانو په نظر کې ېر
عزتمن سی دی. د خدای فرتې هغه ته ویلي وو چې تا خپل کور ته راوغواي او ه چې وایې

 نو پطروس هغوی کور ته راوستل او مېلمانه یې کل. هغه یې واوري.» 

د کورنیلیوس او پطروس لیدنه

بله ور پطروس پاېده او د هغوی سره روان شو او د یافا و ایمانداران هم ورسره ملري وو.
 په بله ور هغوی قیصریې ته ورسېدل. کورنیلیوس هغوی ته په تمه ؤ او خپل خپلوان او خپل

 نه چې پطروس کور ته ورننوت، کورنیلیوس د هغه نژدې ملري یې هم راغوتي وو. 
 خو پطروس هغه د مخې ته ورووت او د هغه په پو کې پرېوت او سجده یې ورته وکه. 

 په مکې خه راپورته ک او ورته ویې ویل: «راپاېه، زه هم ستا په شان یو انسان یم.» 
داسې حال کې چې پطروس د هغه سره خبرې کولې، کور ته ننوت او ویې لیدل چې هلته ېر خلک

 پطروس هغوی ته وویل: «تاسو ته ه معلومه ده چې د یهودیانو دپاره دا ناروا راول شوي وو. 
ده چې د غیریهودیانو سره ناسته واله او یا ملرتیا وکي. خو خدای ماته دا راودلي دي چې زه
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 کله چې زه تاسو راوغوتلم، نو پرته له کوم اعتراضه باید هېوک هم ناپاکه او نجس ونه م. 
راغلم. خو اوس پوتنه کوم چې تاسو ولې زه راوغوتلم؟»

 کورنیلیوس وویل: «لور ورې کیي چې په همدې وخت کې یعنې د ماسپین په درې بجو

زه په خپل کور کې په دعا کولو بوخت وم چې نااپه یو سی چې لېدونکي کالي یې اغوستي وو،
 او ویې ویل: ‹ای کورنیلیوسه! خدای ستا دعاانې قبولې کې دي او هغه زما په مخکې ودرېده 
 اوس یو و کسان د شمعون پسې چې خیراتونه یې قبول کي دي چې غریبانو ته یې ورکوې. 

پطروس ورته ویل کیي، یافا ته ولېه چې هغه راولي. هغه د بحیرې په غاه د شمعون رمن
 نو سمدالسه مې تا پسې سي درولېل او تا ېر ه کار جووونکي په کور کې مېلمه دی.› 

وک چې دلته راغلې. نو اوس مون ول دلته د خدای په حضور کې حاضر یو چې د هره په هکله
چې تن تاته حکم کی دی، هغه واورو.»

غیریهودیانو ته د پطروس وینا

 پطروس خپلې خبرې پیل کې او ویې ویل: «زه اوس پوه شوم چې دا رتیا دي چې خدای د

 په هر قوم کې چې هروک له خدایه وېریي او سم کارونه کوي، هېچا طرفداري نه کوي. 
 تاسو پوهېئ چې خدای خپل پیغام د اسراییلو قوم ته ورولېه او د سولې او خدای هغه مني. 

 تاسو پوهېئ  .تن دی، اعالن ک ولو زېری یې د عیسی مسیح په وسیله چې د سالمت
چې په وله یهودیه کې ه وشول. دا پېه د یحیی د تعمید د غسل د اعالنولو خه وروسته له جلیل

 او تاسو خبر یئ چې خدای نه ناصري عیسی په روح القدس او په خپل خه پیل شوه. 
قدرت سره مسح ک. هغه به هرای ته تللو او د خلکو سره به یې نېکي کوله او کوم خلک چې د
 مون د هغو شیطان په بند کې وو هغوی ته به یې شفا ورکوله، که چې خدای ورسره مل ؤ. 

ولو کارونو شاهدان یو چې عیسی د یهودیانو په وطن او اورشلیم کې وکل. هغوی عیسی په صلیب
 خو خدای هغه په درېمه ور بېرته راژوندی ک او خلکو ته یې باندې وند ک او ویې واژه. 
 ولو خلکو ته نه، بلکې یوازې هغو شاهدانو ته چې خدای له مخکې نه غوره کي  ،کاره ک
 وو، یعنې مون ته چې د هغه د بیا راژوندي کېدلو خه وروسته مو ورسره وخول او ول. 
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عیسی مون ته حکم کی چې خلکو ته وعظ وکو او دا شهادت ورکو چې دا هغه وک دی چې
 د هغه په هکله ول پیغمبران شاهدي ورکوي خدای په مو او ژوندیو باندې قاضي اکلی دی. 
او وایي چې هروک چې په هغه باندې ایمان راوي، نو د هغه په نوم به یې ناهونه وبخل شي.»

په غیریهودیانو باندې د روح القدس نازلېدل

 پطروس ال خبرې کولې چې په هغو ولو خلکو باندې چې د هغه خبرې یې اورېدلې، روح

 هغه یهودي ایمانداران چې د پطروس سره راغلي وو، په دې حیران شول چې القدس نازل شو. 
 که چې دوی اورېدل چې هغوی په نااشنا د روح القدس نعمت په غیریهودیانو هم نازل شو. 
 «ایا داسې وک شته چې دا ژبو خبرې کولې او د خدای لویي یې بیانوله. بیا پطروس وویل: 
خلک چې زمون په شان یې روح القدس تر السه کی دی په اوبو باندې د تعمید غسل د اخیستلو
 نو پطروس امر وک چې هغوی ته دې د عیسی مسیح په نوم د تعمید غسل خه منع کي؟» 

ورکل شي. بیا هغوی د پطروس خه وغوتل چې یو و ورې د هغوی سره پاتې شي.

پطروس د اورشلیم کلیسا خبروي

 په وله یهودیه کې رسوالن او ایمانداران خبر شول چې غیریهودیانو هم د خدای پیغام  ۱۱
 کله چې پطروس بېرته اورشلیم ته راغی، نو یوې لې چې د غیریهودیانو د سنتولو منلی دی. 
 او ویل یې: «ته ولې د ناسنت شویو خلکو کور ته  تونکي وو په هغه باندې اعتراض وکغو
 نو ه چې پې شوي وو، پطروس کي په الې او د هغوی سره دې و هم وخوله؟» 
 هغه وویل: «زه د یافا په ار کې وم او دعا مې کوله چې بې هوشه کي هغوی ته بیان کل. 

شوم او رویا مې ولیدله چې د یو لوی دسترخوان په شان یو شی چې د لورو نو خه راوند
 کله چې ما ورته په غور ؤ او د اسمان نه د مکې خواته راکته کېده او ما پورې راورسېده. 
 بیا مې یو سره وکتل، نو په هغه کې کورني حیوانات او وحشي ناور، خزندې او مرغان وو. 
 خو ما ورته اواز واورېد چې ویل یې: ‹ای پطروسه! پاېه، هغه حالل که او ویې خوره.› 

 د وویل: ‹تنه! هېکله نه، ما هېکله هم کوم حرام یا ناپاکه شی خولې ته نه دی وروی.› 
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اسمان خه یول بیا اواز راغی چې ویل یې: ‹کوم شیان چې خدای حالل رولي دي، ته یې باید
  درې لې داسې وشول او بیا هغه ول شیان بېرته اسمان ته یوول شول.  حرام ونه ې.› 

ل شوي وو، هغه کور ته راورسېدل چې مونخه رالې په هماغه شېبه کې درې تنه چې د قیصریې
 روح القدس راته وویل چې په دې هکله اندېنه مه کوه چې هغوی په کې اوسېدلو. 

غیریهودیان دي. بیا دا شپ ایمانداران هم زما سره الل او مون ول د کورنیلیوس کور ته ورننوتلو.
 هغه مون ته وویل چې نه یې په خپل کور کې یوه فرته ولیدله چې واله وه او هغه ته یې

 هغه به تاته یو وویل: ‹یو وک یافا ته ولېه او شمعون چې پطروس ورته ویل کیي، راوله. 
 کله چې ما پیغام واوروي چې د هغه په وسیله به ته او ستا وله کورن خالصون ومومئ.› 

خبرې پیل کې، نو په هغوی باندې روح القدس نازل شو لکه نه چې لومی ل په مون باندې
 بیا ما ته را په یاد شول ه چې تن عیسی ویلي وو: ‹یحیی به په اوبو باندې نازل شوی ؤ. 
 که خدای د تعمید غسل ورکاوه، خو تاسو ته به په روح القدس د تعمید غسل درکول کیي.› 

هغوی ته هماغه نعمت ورکی دی چې مون ته یې په هغه وخت کې راک چې په تن عیسی
 مسیح باندې مو ایمان راو، نو بیا زه وک وم چې خدای مې د دې کار نه منع کی وای؟» 

کله چې هغوی دا خبرې واورېدلې، نو غلي پاتې شول. هغوی د خدای په ثنا او صفت کولو پیل وک
او ویل یې: «نو بیا خدای حتی غیریهودیانو ته هم دا موقعه ورکې ده چې توبه وباسي او تلپاتې

ژوندون ولري.»

د سوریې په انطاکیه کې کلیسا

 د هغې ورونې له امله چې د استیفان د مینې نه وروسته پیل شوه، ینې ایمانداران خواره
واره شول او د فنیقیې، قبرس او انطاکیې پورې الل. هغوی خپل پیغام یوازې یهودیانو ته ورساوه.

 خو د قبرس او قیروان ینې ایمانداران چې انطاکیې ته الل، د یونانیانو سره یې هم خبرې

 د تن قدرت د هغوی سره ؤ وکې او هغوی ته یې د تن عیسی په هکله زېری ورساوه. 
او زیات شمېر خلکو ایمان راو او د تن عیسی پیروان شول.

 کله چې هغه  دا خبر د اورشلیم کلیسا ته ورسېد او هغوی برناباس انطاکیې ته ولېه. 

راورسېده او ویې لیدل چې خدای نه خلکو ته برکت ورک، نو ېر خوشحاله شو او هغوی یې
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 که چې برناباس یو مهربانه وهول چې ول د زه له کومي تن ته وفادار پاتې شي، 
سی او د روح القدس خه ک او د ین ایمان خاوند ؤ. په دې ای کې ېرو خلکو په تن

 چې کله یې  بیا برناباس د ترسوس ار ته ال چې شاوول ولوي.   .باندې ایمان راو
شاوول پیدا ک، نو هغه یې انطاکیې ته راوست او برناباس او شاوول پوره یو کال هلته د ایماندارانو
سره یوای کېدل او ېرو خلکو ته یې تعلیم ورکاوه. او همدلته په انطاکیه کې ؤ چې د لومي ل

دپاره ایمانداران د مسیحیانو په نوم یاد شول.

 په هغوی کې یو  په همدې وخت کې ینې پیغمبران د اورشلیم خه انطاکیې ته راغلل. 

تن چې اابوس نومېده، ودرېده او د روح القدس په وسیله یې پېشويي وکه چې په وله ن کې به
 د انطاکیې ایماندارانو سخته قحطي راشي. دا قحطي د کلودیوس امپراتور په زمانه کې راغله. 

پرېکه وکه چې هر یو به د خپل توان سره سم هغو ایماندارانو ته چې په یهودیه کې اوسیي، مرسته
 هغوی همداسې وکل او خپلې مرستې یې د برناباس او شاوول په الس د اورشلیم د ورلېي. 

کلیسا مشرانو ته ولېلې.

د یعقوب وژنه او د پطروس بندي کېدل

  .ورولو پیل وک و پهینو غ  په هماغه وخت کې هیرودیس پاچا د کلیسا د  ۱۲
 کله چې هیرودیس ولیدل چې یهودیان په دې هغه د یوحنا ورور یعقوب په توره باندې وواژه. 
 کار خوشحاله شول، نو پطروس یې هم ونیوه. دا کار د فطیرې و د اختر په ورو کې وشو. 
کله چې هغه پطروس ونیوه، نو په زندان کې یې واچاوه او هغه یې لورو لیو ته چې په هر یو کې

لور لور عسکره وو، وسپاره چې ساتنه یې وکي. هیرودیس د دې نیت درلود چې د فسحې د
 نو پطروس یې په زندان کې اختر خه وروسته هغه د ولو خلکو په مخکې محاکمه کي. 

وساته، خو ایماندارانو د زه له کومي د هغه دپاره خدای ته دعاانې کولې.

پطروس له زندان خه خالصیي
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 یوه شپه مخکې چې هیرودیس غوتل پطروس د محاکمې دپاره راولي، پطروس د دوو

عسکرو په من کې په دوو زنیرونو تلی ویده پروت ؤ او ساتونکو د زندان په دروازه کې پهره
 نااپه د تن فرته راکاره شوه او په کوه کې را ولېدله. فرتې د پطروس اوه کوله. 
وخووله او هغه یې راوی ک او ورته ویې ویل: «زر شه، پاېه.» سمدالسه د پطروس د السونو

 بیا فرتې هغه ته وویل: «مال دې وته او پل دې په پو که.» خه زنیرونه ولوېدل. 
 پطروس همداسې وکل. بیا فرتې هغه ته وویل: «خپله چپنه دې واغونده او ما پسې راه.» 
پطروس راووت او په هغې پسې روان شو. هغه نه پوهېده چې دا هره رتیا دي، که هغه فکر

 هغوی د لوم او دوهمې پوستې خه تېر شول او د اوسپنې هغې کاوه چې رویا ویني. 
دروازې ته ورسېدل چې د ار خواته وتلې وه. دروازه په خپله خالصه شوه او هغوی دباندې

 بیا راووتل. هغوی په یوه کوه کې روان وو او نااپه فرته د پطروس له سترو پناه شوه. 
پطروس په هوش راغی او ویې ویل: «اوس پوره باور لرم چې تن خپله فرته راولېله او زه یې

د هیرودیس او له هغه ه نه چې یهودیانو یې تمه درلودله، خالص کم.»

 کله چې هغه پوه شو، نو هغه د مریم کور ته ال چې د یوحنا مرقوس مور وه. هلته زیات شمېر

 کله چې پطروس د کور دروازه وکوله، نو د رودا په نوم خلک د دعا دپاره راول شوي وو. 
 هغې د پطروس اواز واورېد او دومره خوشحاله شوه یوه وینه راغله چې دروازه خالصه کي. 

چې د دې په ای چې دروازه ورته خالصه کي، هغې بېرته دننه منه که او هغوی یې خبر کل
 هغوی ورته وویل: «ته لېون شوې یې.» خو هغه چې پطروس دباندې په دروازه کې وال دی. 

په خپله خبره باندې ینه واله وه چې همداسې ده. بیا هغوی وویل: «دا به د هغه فرته وي!»
 خو پطروس په پرله پسې توه دروازه کوله او کله چې هغوی دروازه خالصه که او هغه یې

 خو پطروس د الس په اشاره هغوی ته وویل چې غلي شئ او ولیده، نو حیران پاتې شول. 
هغوی ته یې دا کیسه وکه چې تن نه هغه د زندان خه راوویست. هغه وویل چې یعقوب او

.ای ته ال ئ. بیا هغه روان شو او بلخه خبر ک نور ایمانداران له دې

 کله چې سهار شو، نو هغه ساتونکي عسکر ېر وارخطا شول چې په پطروس باندې ه وشول.
 هیرودیس امر وک چې پطروس ولوي، خو هغه یې پیدا نه ک. هغه د ساتونکو خه پوتنې

وکې او د هغوی د اعدام حکم یې ورک. له هغې وروسته هیرودیس د یهودیې خه ال او د ه
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مودې دپاره په قیصریه کې پاتې شو.

د هیرودیس مینه

 هیرودیس د صور او صیدون په خلکو ېر په قهر ؤ. هغوی سره راول شول او هغه ته ورغلل.

لومی هغوی بالستوس چې د پاچا د ما ناظر ؤ، په دې راضي ک چې د هغوی سره به مرسته
وکي. بیا هغوی د هیرودیس خه وغوتل چې روغه جوه ورسره وکي، که چې د دوی وطن
 نو په یوې اکلې ور هیرودیس خپل ته خوراکي شیان د هیرودیس پاچا د وطن خه راتلل. 
 خلکو چیغې د پاچاه کالي واغوستل، په تخت باندې کېناست او هغوی ته یې وینا پیل که. 

 سمدالسه د تن فرتې هیرودیس وواهه، که وهلې: «دا د خدای اواز دی، نه د انسان.» 
چې کوم جالل چې باید خدای ته ورکل شوی وای، هغه خپل ان ته ورک. هغه چینجیو وخو او

م شو.

 نو برناباس  خو په همدې وخت کې د خدای کالم خپرېده او ېر خلک ایمانداران شول. 

او شاوول خپله وظیفه سرته ورسوله او د اورشلیم خه بېرته انطاکیې ته راستانه شول او د ان سره
یې یوحنا چې بل نوم یې مرقوس ؤ، بوتلو.

د انطاکیې کلیسا برناباس او شاوول د خدمت دپاره لېي

 د انطاکیې په کلیسا کې ینې پیغمبران او استاذان وو لکه برناباس، شمعون چې د تور په  ۱۳
نوم یادېده، لوکیوس قیرواني او مناحم چې د هیرودیس پاچا سره لوی شوی ؤ او شاوول هم د هغوی

 یوه ور چې هغوی د تن عبادت کاوه او روژه یې نیولې وه، روح القدس ورته سره ؤ. 
 بیا هغوی د وویل: «برناباس او شاوول د هغه کار دپاره چې ما راغوتي دي، وقف کئ.» 

روژې نیولو او دعا کولو خه وروسته د هغو دواو په سرونو باندې الس کېود او هغوی یې د هغه
کار دپاره ولېل.
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برناباس او شاوول په قبرس کې

 نو برناباس او شاوول دواه د روح القدس په وسیله ولېل شول. هغوی سلوکیې ته الل او له

 کله چې هغوی سالمیس ته ورسېدل، نو د هغه ای خه په کشت کې قبرس ته الل. 
یهودیانو په کنیسو کې یې د خدای د کالم وعظ کاوه. یوحنا د هغوی مرستیال ؤ.

 هغوی تر پافوس پورې په وله جزیره کې ورېدل او په هغه ای کې هغوی د یو یهودي

 هغه د قبرس د جادور سره مخامخ شول چې بریشوع نومېده او د پیغمبر دعوه یې کوله. 
والي سریوس پولوس ملری ؤ چې یو هویار سی ؤ. هغه برناباس او شاوول خپل حضور ته

 خو هغه جادور چې راوغوتل، که چې غوتل یې د هغوی خه د خدای کالم واوري. 
 یوناني نوم یې الیما ؤ، د هغوی سره مخالفت وک او کو یې کاوه چې والي ایمان رانه وي. 
خو شاوول چې د پولوس په نوم هم مشهور ؤ، د روح القدس خه ک شو او جادور ته یې په یر

 او ویې ویل: «ای د شیطان زویه! ای د ولو نېکیو دمنه! ای  انسانه او د هر سره وکتل 
ول شرارت خه که! ایا ته به هېکله هم د تن د سمې الرې خه د خلکو د بې الرې کولو

 اوس وره، تن به تاته سزا درکي او ته به وند شې او تر یو وخته خه الس وانه اخلې؟ 
پورې به د لمر را نه وینې.» نو سمدالسه د هغه په سترو باندې خه او تیاره راغله او الس او پې
 کله چې والي دا هره ولیدل یې تپولې چې وک راشي او له السه یې ونیسي او هغه بوي. 

نو ایمان یې راو ،که چې هغه د تن په هکله په دې تعلیم ېر حیران شو.

پولوس او برناباس د پیسیدیه په انطاکیه کې

 پولوس او د هغه ملري د پافوس خه روان شول او په کشت کې پرجې ته چې په پمفیلیه

 پولوس او کې ده، الل. خو یوحنا د هغوی خه بېل شو او بېرته اورشلیم ته ستون شو. 
خه روان شول او انطاکیې ته چې په پیسیدیه کې ده، ورسېدل. د سبت په ور برناباس د پرجې

 د تورات او پیغمبرانو د لیکنو د لوستلو خه وروسته هغوی کنیسې ته الل او هلته کېناستل. 
د کنیسې مشرانو هغوی ته دا پیغام ورولېه: «ای ورونو، که چېرې تاسو د خلکو د هولو دپاره کوم

پیغام لرئ، نو هغه ووایئ.»
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 پولوس پاېده، په الس یې اشاره وکه او ویې ویل: «ای د اسراییلو خلکو او ای غیریهودیانو

 د اسراییلو د خلکو خدای زمون نیکونه غوره چې له خدایه وېرېئ، زما خبرو ته غو ونیسئ. 
کل او کوم وخت چې هغوی په مصر کې د پردیو په شان اوسېدل، نو د هغوی خه یې یو لوی قوم
 او نژدې لوېت کاله جو ک. بیا یې په خپل لوی قدرت سره هغوی د مصر خه راوویستل 

 هغه په کنعان کې اووه قومونه له منه یوول او د یې په دته کې د هغوی چلند وزغملو. 
 دا هره نژدې لور سوه او پنوس هغوی خاوره یې د میراث په توه خپل قوم ته ورکه. 

کالو کې وشول. له هغې وروسته یې د سموییل پیغمبر تر زمانې پورې د هغوی دپاره قاضیان واکل.
 او کله چې هغوی د خپل ان دپاره پاچا وغوت، نو خدای ورته د قیس زوی شاوول چې د

 کله چې خدای شاوول لېرې بنیامین د قبیلې خه ؤ، ورک او هغه لوېت کاله پاچاهي وکه. 
ک، نو داود یې د اسراییلو پاچا ک. خدای د داود په هکله داسې وویل: ‹ما ولیدل چې د یسي زوی
داود داسې سی دی چې زما د زه نه خبر دی او هره چې زه وغوام هغه به یې سرته رسوي.›

 نو د همدې داود د نسل خه خدای د خپلې وعدې له مخې عیسی د اسراییلو د قوم د

 د عیسی د راتللو خه مخکې یحیی د اسراییلو ول قوم ته وعظ خالصوونکي په توه راولېه. 
 کله چې یحیی خپله وظیفه وک چې د خپلو ناهونو خه توبه وباسي او د تعمید غسل واخلي. 

سرته ورسوله، هغه وویل: ‹تاسو ه فکر کوئ چې زه وک یم؟ زه هغه وک نه یم چې تاسو یې
انتظار کوئ. خو زما خه وروسته هغه وک راروان دی چې زه د هغه د پلیو د تسمو د خالصولو

لیاقت هم نه لرم.›

 ای ورونو! ای د ابراهیم اوالدې، او ای غیریهودیانو چې له خدایه وېرېئ! مون هغه خلک یو

 د اورشلیم خلکو او د هغوی مشرانو نه عیسی چې د خالصون دا پیغام راته رالېل شوی دی. 
وپېژانده او نه هغوی د پیغمبرانو په پیغام باندې پوه شول چې د هر سبت په ور لوستل کیي. خو

 سره له دې چې کوم داسې هغوی د عیسی په محکومولو سره د پیغمبرانو پېشوی پوره کلې. 
جرم یې پیدا نه ک چې هغه ته دې د مر سزا ورکل شي، خو د پیالتوس خه یې وغوتل چې

 کله چې هغوی هغه ول شیان چې د هغه په هکله لیکل شوي وو سرته هغه اعدام کي. 
 خو خدای هغه بېرته ورسول، نو هغه یې د صلیب خه راکته ک او په قبر کې یې کېود. 

 او کوم خلک چې د هغه سره د جلیل خه اورشلیم ته راغلي وو، تر ېرو ورو  راژوندی ک
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 پورې هغوی ته ورکاره شو او هغوی اوس د اسراییلو د خلکو په مخکې د هغه شاهدان دي. 
 خدای دا اوس مون تاسو ته هغه زېری اوروو چې خدای زمون د نیکونو سره وعده کې وه. 
وعده زمون دپاره چې د هغوی اوالده یو، د مو نه د عیسی په بیا راژوندي کولو سره پوره که. لکه

نه چې په دوهم زبور کې لیکل شوي دي:

ته مې زوی، زه دې نن پالر شوم.

 خدای هغه د مو خه راژوندی ک او دې ته یې پرېنود چې می یې په قبر کې خراب شي.

او په دې هکله خدای داسې وویل:

زه به تاته هغه اني او یقیني برکتونه درکم چې د داود سره مې وعده کې وه.

 او د زبور په بل ای کې داود وایي:

ته به پرېندې می

د خپل سپېلي خادم چې شي خراب

 که چې داود په خپله زمانه کې د خدای اراده پوره که او بیا م شو او د خپلو نیکونو سره

 خو کوم کس چې خدای د مو خه راژوندی خ کای شو او می یې په قبر کې خراب شو. 
 نو ای زما ورونو! تاسو باید په دې پوه شئ چې د ناهونو - ک، د هغه می خراب نه شو. 
د بخنې پیغام د عیسی په وسیله تاسو ته اعالنیي او هروک چې په هغه باندې ایمان راوي، هغه

به د هغو ولو ناهونو خه خالص شي چې د موسی شریعت ونه شو کوالی هغه ته خالصون
 نو پام کوئ چې پیغمبرانو چې ه ویلي دي هغه په تاسو عملي نه شي: ورکي. 

 وورئ ای ملنو وهونکو! حیران او تباه شئ، که چې زه به ستاسو په ژوندانه کې یو داسې

کار وکم، که وک یې تاسو ته بیان هم کي، نو باور به ورباندې ونه کئ.»

 کله چې پولوس او برناباس د کنیسې خه وتل، نو خلکو ورخه وغوتل چې د راتلونکي
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 کله چې غونه پای ته سبت په ور بیا راشي او د دې شیانو په هکله دوی ته خبرې وکي. 
ورسېدله، نو ېر یهودیان او هغه دینداره خلک چې یهودیان شوي وو، د پولوس او برناباس سره

روان شول. پولوس او برناباس د هغوی سره خبرې وکې او هغوی یې وهول چې تل د خدای په
فضل باندې توکل ولري.

 د راتلونکي سبت په ور د ار نژدې ول اوسېدونکي راغلل چې د تن عیسی پیغام

 کله چې ینو یهودیانو دا ه وه ولیدله، نو بخیلي ورسره پیدا شوه. هغوی د پولوس واوري. 
 خو پولوس او برناباس په زورتیا  .او هغه ته یې سپکاوی وک د خبرو سره مخالفت پیل ک
سره خبرې کولې او ویل یې: «دا ضروري وه چې د خدای پیغام لومی تاسو ته واورول شي. خو

رنه چې تاسو هغه ونه مانه او خپل انونه مو د تلپاتې ژوندون و ونه ل، نو مون به اوس تاسو
:ته داسې حکم وک تن مون که  نو پرېدو او غیریهودیانو ته به ورشو. 

زه به ستا خه د غیریهودیانو دپاره را جوه کم، ترو ته ولې ن ته د خالصون وسیله
ورې.»

 کله چې غیریهودیانو دا خبرې واورېدلې، نو ېر خوشحاله شول او د تن عیسی د پیغام
.ای شوي وو، هغوی ایمان راوه او کوم خلک چې د تلپاتې ژوندون دپاره غوره کستاینه یې وک
 خو یهودیانو دینداره او عزتمندې ې  د تن پیغام په هغه وله سیمه کې خپور شو. 

ورولو یې پیل وک ار مشران د پولوس او برناباس په خالف داسې ولمسول چې د هغوی په او د
 نو پولوس او برناباس د خپلو پو خاورې د هغه ار د او د خپلې سیمې خه یې وشل. 

 خو د هغه ای ایمانداران خلکو په واندې د نې په توه ونلې او د قونیې ار ته الل. 
د خوشحال او روح القدس خه ک شول.

پولوس او برناباس په قونیه کې زېری خپروي

 په همدې ول په قونیه کې پولوس او برناباس د یهودیانو کنیسې ته ورغلل او داسې  ۱۴
 خو هغو یهودیانو چې  .ې چې زیات شمېر یهودیانو او غیریهودیانو ایمان راوخبرې یې وک
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ایمان یې نه ؤ راوی، غیریهودیان ولمسول او د هغوی ذهنونه یې د ایماندارانو په واندې خراب
 نو پولوس او برناباس د اودې مودې دپاره هلته پاتې شول او په زورتیا سره یې د کل. 

تن عیسی په هکله خبرې کولې. تن عیسی هغوی ته د حیرانوونکو کارونو او معجزو د ودلو
 خو د ار قدرت ورک او ثابته یې که چې د هغوی پیغام د هغه د فضل په هکله رتیا ؤ. 

 بیا خلک په دوو لو ووېشل شول: ینې د یهودیانو په خوا او ینې د رسوالنو په خوا شول. 
ینو غیریهودیانو او یهودیانو د خپلو مشرانو سره یوای دا پرېکه وکه چې رسوالن ووروي او

 کله چې رسوالن له دې خه خبر شول، نو د لیکاونیا د لستره او دربې سنسار یې کي. 
. هلته هغوی د زېري رسولو ته دوام ورک ارونو او شاوخوا سیمو ته وتتېدل. 

په لستره کې شل سي ته شفا ورکول

 په لستره کې یو سی ؤ چې له مور نه شل پیدا شوی ؤ او هېکله په خپلو پو نه ؤ

 هغه هلته ناست ؤ او د پولوس خبرو ته یې غو نیولی ؤ. پولوس هغه ته په یر سره رېدلی. 
 نو په لو اواز یې هغه ته وویل: کتل او ویې لیدل چې هغه په دې ایمان لري چې روغ به شي، 
 کله چې  .ېدلو یې پیل وکر ېده او پهی زر پاه.» هغه سو باندې سم ودرېپه خپلو پ»

خلکو د پولوس دا کار ولیده، نو په خپله لیکاونیایي ژبه یې چیغې ووهلې: «خدایان د انسانانو په
 هغوی برناباس د مشتري او پولوس یې د عطارد په نوم ېره کې مون ته راکته شوي دي.» 

 د مشتري کاهن چې د عبادت ای یې ار ته یاد ک ،که چې پولوس د هغوی مشر ویاند ؤ. 
مخامخ ؤ، د ار دروازې ته غویان راوستل او د النو امېلونه یې راول، که چې هغه او د ار

خلکو غوتل چې برناباس او پولوس ته قربان واندې کي.

 کله چې رسوالن یعنې برناباس او پولوس له دې نه خبر شول، نو خپل کالي یې وشکول او د

 «ای خلکو! تاسو ولې داسې کار کوئ؟ مون خلکو من ته یې منې کې او چیغې یې ووهلې: 
هم ستاسو په شان انسانان یو. مون ستاسو دپاره یو زېری لرو، ترو د دې بې ې شیانو خه الس

واخلئ او ژوندي خدای ته راورئ چې اسمان، مکه، بحیرې او هره چې په هغو کې دي پیدا
 په تېرو زمانو کې خدای ول قومونه پرېودل چې ه ورته ه کاري هماغه کار کي دي. 
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 خو بیاهم هغه تل په خپلو نېکو کارونو سره خپل شتون ثابت کی دی، یعنې هغه په وکي. 
تاسو باندې د اسمان خه باران وروي او په خپل موسم کې فصلونه درکوي. هغه تاسو ته پرېمانه

 په دې خبرو رسوالنو په سخت خواه هم درکوي او ستاسو زونه د خوشحال خه کوي.» 
سره وکوالی شول چې خلک د قربان کولو خه منع کي.

 بیا له انطاکیې او قونیې خه ینې یهودیان راغلل او خلک یې خپل طرفداران کل او پولوس

 خو یې سنسار ک. هغوی فکر کاوه چې م دی، نو په راکلو یې له اره دباندې وویست. 
او بله ور ار ته ال ېده او بېرتهول شول، نو هغه راپاکله چې ایمانداران د پولوس په شاوخوا را

.هغه د برناباس سره دربې ته ال

د پیسیدیه انطاکیې ته د پولوس او برناباس بېرته راستنېدل

 کله چې پولوس او برناباس په دربه کې زېری واوراوه، نو ېر خلک یې د عیسی پیروان کل.

 هغوی د ایماندارانو زونه کلکول او هغوی بیا هغوی بېرته لسترې، قونیې او انطاکیې ته الل. 
یې هول چې په خپل ایمان کې ین پاتې شي او هغوی ته به یې ویل چې د خدای پاچاه ته د

 پولوس او برناباس په هره کلیسا کې مشران واکل او ورننوتلو دپاره باید ېر تکلیفونه وزغمو. 
په دعا کولو او روژې نیولو یې هغوی هغه تن عیسی ته وسپارل چې ایمان یې ورباندې راوی ؤ.

 کله چې هغوی په پرجه کې د  بیا هغوی د پیسیدیې خه تېر شول او پمفیلیې ته راغلل. 

 له هغه ای خه په کشت کې بېرته انطاکیې ته خدای کالم واوراوه، نو بیا اتالیې ته الل. 
الل، یعنې هماغه ای ته چې هغوی په کې د هغې وظیفې دپاره د خدای فضل ته سپارل شوي وو

چې اوس یې سرته ورسوله.

 کله چې هغوی انطاکیې ته ورسېدل، نو د کلیسا خلک یې راول کل او هغوی یې د هغو

کارونو خه خبر کل چې خدای د هغوی په وسیله سرته رسولي وو او دا چې خدای نه
 برناباس او پولوس هلته د ېر وخت غیریهودیانو ته د ایمان راولو دپاره الره خالصه کې وه. 

دپاره د ایماندارانو سره پاتې شول.
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په اورشلیم کې لویه غونه

 ینې خلک د یهودیې خه انطاکیې ته راغلل او ایماندارانو ته یې تعلیم ورکاوه او ویل  ۱۵
 پولوس یې: «که تاسو د موسی د شریعت له مخې سنت نه شئ، نو خالصون نه شئ موندلی.» 

او برناباس د هغوی سره موافق نه وو او ېر سخت بحث یې ورسره وک او پرېکه یې وکه چې
پولوس او برناباس دې د نورو ایماندارانو سره اورشلیم ته ال شي او د دې موضوع په هکله دې د

رسوالنو او نورو مشرانو سره خبرې وکي.

 هغوی د انطاکیې د کلیسا له خوا ولېل شول او په داسې حال کې چې هغوی د فنیقیې او

سامرې نه تېرېدل، ایمانداران یې خبرول چې نه غیریهودیانو ایمان راو. نو د دې خبر په اورېدلو
 کله چې پولوس او برناباس اورشلیم ته ورسېدل، نو د ول ایمانداران ېر خوشحاله شول. 
کلیسا د غو، رسوالنو او مشرانو له خوا ورته تود هرکلی وویل شو او بیا یې هغوی د هغو ولو

 خو د فریسیانو د لې کارونو خه خبر کل چې خدای د هغوی په وسیله سرته رسولي وو. 
ینې ایمانداران راپاېدل او ویې ویل: «غیریهودیان باید سنت کای شي او هغوی ته دې امر وشي

چې د موسی په شریعت باندې عمل وکي.»

 د یو اود  رسوالن او مشران سره راول شول چې د دې موضوع په هکله خبرې وکي. 

بحث خه وروسته پطروس پاېده او هغوی ته یې وویل: «ای ورونو، تاسو پوهېئ چې ه موده
مخکې زه خدای ستاسو له من خه غوره کم چې غیریهودیان زما د خولې نه د عیسی مسیح په

 خدای چې د هر چا د زه خه خبر دی، هغوی ته یې د هکله زېری واوري او ایمان راوي. 
ه یې چې مونن ه چې خدای هغوی هم منلي دي لکهروح القدس د ورکولو په وسیله دا ثابته ک
 خدای زمون او د غیریهودیانو ترمن هې فرق ونه ک او د ایمان د راولو په وسیله منلي یو. 
 نو بیا ولې تاسو اوس خدای ازمایئ او د دې ایماندارانو په اوو یې د هغوی زونه پاک کل. 

 خو مون په دې عقیده باندې داسې بار دئ چې نه یې مون او نه یې زمون نیکونه ولی شي؟ 
یو چې مون یهودیانو د تن عیسی په فضل خالصون موندلی دی، همدا ول غیریهودیانو هم

خالصون موندلی دی.»
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 د غونې ول خلک غلي پاتې شول او د برناباس او پولوس خبرو ته یې غو ونیوه چې د

هغو ولو معجزو او حیرانوونکي کارونو په هکله یې کولې چې خدای د هغوی په وسیله په
 کله چې د برناباس او پولوس خبرې پای ته ورسېدلې، یعقوب غیریهودیانو کې ودلي وو. 
 شمعون مون ته ویلي وو چې خدای نه د وویل: «ای ورونو، زما خبرو ته غو ونیسئ. 

لومي ل دپاره د غیریهودیانو سره عالقه وودله او د هغوی له من نه یې د خپل ان دپاره یو
 دا د پیغمبرانو د خبرو سره سمون خوري، لکه نه چې د خدای په کالم کې  .قوم غوره ک

لیکل شوي دي:

  له هغې وروسته به زه بېرته راستون شم. بېرته به د داود وران شوی کور اباد او قوي کم، 

ترو نور انسانان تن ته رجوع وکي یعنې ول غیریهودیان چې ما خپل کي دي. دا هغه ه
 چې دا شیان یې له پخوا نه کاره کي دي.» دي چې تن یې وایي 

 یعقوب زیاته که: «دا زما پرېکه ده چې مون باید هغه غیریهودیان په تکلیف نه کو چې د

 بلکې د دې په ای هغوی ته لیک ولیکو او ورته ووایو چې داسې خدای خواته راري، 
خواه ونه خوري چې په مذهبي توه ناپاک وي، که چې هغه بتانو ته واندې شوي دي او خپل

انونه د جنسي بدو ایکو خه وساتي او د داسې حیواناتو غوه ونه خوري چې زند شوي وي
 که چې د پخوا زمانې راهیسې په هر ار کې د موسی د قانون او همدارنه وینه ونه خوري. 

په هکله وعظ کیي او هغه په کنیسو کې د هر سبت په ور لوستل کیي.»

غیریهودي ایماندارانو ته لیک لېل

 بیا رسوالنو، مشرانو او د کلیسا ولو غو دا پرېکه وکه چې د خپل من نه یو و کسان

غوره کي او هغوی د پولوس او برناباس سره انطاکیې ته ولېي. نو هغوی دوه کسان یعنې یهودا چې
 او د د برسابا په نوم یادېده او سیالس چې د ایماندارانو له خوا یې ېر درناوی کېده، غوره کل 

هغوی په الس یې دغه لیک ولېه:

«مون رسوالن او مشران تاسو ولو غیریهودي ایماندارانو ته چې په انطاکیه، سوریه او قیلیقیه
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کې اوسېئ، خپل سالمونه وایو.
 مون اورېدلي چې ینو خلکو چې زمون د لې خه تللي دي، تاسو په خپلو خبرو

 پرېشانه کي یئ او ستاسو فکرونه یې و کي دي، خو هغوی مون نه دي درلېلي. 
نو مون ولو په ه پرېکه وکه چې یو و کسان غوره کو او د خپلو رانو دوستانو

 یعنې هغه خلک چې خپل انونه یې برناباس او پولوس سره یې تاسو ته درولېو، 
 نو له دې امله زمون د تن عیسی مسیح ته د خدمت دپاره په خطر کې اچولي دي. 

مون یهودا او سیالس تاسو ته درولېل چې هغوی په خپله خوله باندې تاسو ته هغه ه
 دا د روح القدس او زمون په نظر کې ه کاره شوه چې ووایي چې مون لیکلي دي. 

 تاسو باید هغه پرته له دې الندېنیو ضروري شیانو په تاسو باندې نور بار وانه چوو: 
خواه چې بتانو ته واندې کیي ونه خورئ، وینه او د هغو حیواناتو غوه ونه خورئ چې

زند شوي وي او خپل انونه د جنسي بد اخالق خه وساتئ. که تاسو خپل انونه د دې
شیانو خه وساتئ، نو دا به ه کوئ. د خدای پامان.»

 نو کله چې یهودا او سیالس رخصت کای شول، انطاکیې ته الل او د کلیسا ول غي یې سره

 کله چې خلکو هغه ولوست، نو هغوی په دې تشویق  .ل او هغه لیک یې ورته ورکول کرا
 یهودا او سیالس چې په خپله پیغمبران وو، په خپلو کوونکي پیغام باندې ېر خوشحاله شول. 

 هلته د ه وخت تېرولو نه وروسته هغوی د ایماندارانو زیاتو خبرو هغوی تشویق او تکه کل. 
- له خوا په خیریت سره رخصت شول او بېرته هغو خلکو ته ورغلل چې دوی یې لېلي وو. 
 خو پولوس او برناباس په انطاکیه کې پاتې شول او هلته یې د ېرو نورو سره یوای تعلیم

ورکاوه او د تن عیسی پیغام یې اوراوه.

د پولوس او برناباس بېلېدل

 ه موده وروسته پولوس برناباس ته وویل: «رائ چې بېرته ال شو او په هغو ولو ارونو

کې چې مون په کې د تن عیسی پیغام اورولی ؤ، د ایماندارانو سره لیدنه کتنه وکو او وورو چې
 برناباس غوتل چې یوحنا چې د مرقوس په نوم یادېده هم د ان سره هغوی نه دي.» 
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 خو پولوس دا مناسبه نه له چې مرقوس د ان سره بوي، که چې هغوی یې په بوي. 
 د پولوس او برناباس پمفیلیا کې پریي وو او د کار تر پایه پورې د هغوی سره پاتې نه شو. 

ترمن یوه داسې سخته شخه راپیدا شوه چې د یو بل نه بېل شول. برناباس مرقوس د ان سره
 خو پولوس سیالس خو ک او وروسته له واخېست او په کشت کې قبرس ته روان شول. 
 کله چې پولوس د هغې چې ایماندارانو هغوی د تن فضل ته وسپارل، هغوی روان شول. 

سوریې او قیلیقیې له الرې تېرېده، نو کلیساانو ته یې اېرنه ورکوله.

د پولوس او سیالس سره د تیموتاوس ملرتیا

 پولوس دربې او لسترې ته ورسېده او په لستره کې یې ولیدل چې د تیموتاوس په نوم  ۱۶
 د لسترې او قونیې یو ایماندار اوسېده چې مور یې یهود ایمانداره وه، خو پالر یې یوناني ؤ. 
 پولوس غوتل چې تیموتاوس د ان سره بوي، نو هغه یې د ایماندارانو د هغه صفت کاوه. 

هغو ایونو د یهودیانو په خاطر سنت ک. هغه که داسې وکل چې ولو ته معلومه وه چې د
 کله چې هغوی د یو ار نه بل ار ته سفر کاوه، نو کومې پرېکې تیموتاوس پالر یوناني ؤ. 

چې رسوالنو او مشرانو په اورشلیم کې کې وې، هغه یې ایماندارانو ته رسولې، ترو عمل ورباندې
 نو کلیساانې په ایمان کې قوي کېدلې او د ایماندارانو شمېر ور په ور زیاتېده. وکي. 

په ترواس کې د پولوس رویا

 هغوی د فریجیې او غالتیې د سیمو خه تېر شول، که چې روح القدس هغوی د اسیا په

 کله چې هغوی د میسیه سرحد والیت کې د تن عیسی د پیغام ورکولو خه منع کي وو. 
ته ورسېدل، نو کو یې وک چې د بتونیې والیت ته ال شي، خو د عیسی روح یعنې روح القدس
 په  نو هغوی د میسیه خه تېر شول او د ترواس ار ته الل.  هغوی ته اجازه ورنه که. 

هماغه شپه پولوس رویا ولیدله چې یو مقدونی سی وال دی او هغه ته زاري کوي او وایي:
 نه چې پولوس دا رویا ولیدله، نو «مقدونیې ته راپورې وه او زمون سره مرسته وکه.» 

دې نتیجې ته ورسېدلو چې خدای مون که مون .شو سمدالسه تیار شولو چې مقدونیې ته ال مون
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رابللي یو چې د هغه ای خلکو ته زېری ورسوو.

په فیلیپي کې د لیدیه ایمان راول

 په ترواس کې په کشت کې سپاره شو او سیده د ساموتراکې جزیرې ته الو او په بله ور د

 له هغه ای خه فیلیپي ته چې د مقدونیې د لوم ناحیې یو ار ؤ نیاپولیس ار ته الو. 
 د سبت په او د رومیانو مستعمره وه، الو او د یو و ورو دپاره په هغه ار کې پاتې شو. 

ور مون د ار له دروازې نه ووتلو او د سیند غاې ته چې مون فکر کاوه د یهودیانو د دعا کولو
ای به وي، الو. هلته کېناستلو او په هغه ای کې مو د راولو شویو و سره خبرې وکې.

 په هغو و کې چې زمون خبرو ته یې غو ایی ؤ د یوې نوم لیدیه وه چې د بانجاني قیمتي

وو سوداره او د تیاتیرا د ار اوسېدونکې وه. هغه داسې ه وه چې د خدای عبادت یې کاوه او
 بیا هغې او د هغې کورن ته د تن د هغې ذهن جو ک ه چې پولوس وایي هغه ومني. 

تعمید غسل ورکل شو او هغې مون خپل کور ته راوبللو او ویې ویل: «که چېرې تاسو ما د تن
عیسی رتینې ایمانداره ئ، نو راشئ او زمون په کور کې پاتې شئ.» هغې ینار وک چې ورسره

ال شو.

پولوس او سیالس د فیلیپيې په زندان کې

 یوه ور مون د دعا کولو ای ته تللو چې د یوې وینې سره مخامخ شولو چې داسې پېریان
یې لرل چې د هغو په مرسته به یې فال کتلو. هغې به له دې الرې خپلو بادارانو ته ېرې پیسې لې.
 هغه پولوس او مون پسې راروانه وه او چیغې به یې وهلې: «دا د خدای تعالی خدمتاران دي.

 هغې هره ور دا کار کاوه، تر هغې چې پولوس دومره هغوی تاسو ته د خالصون الره ایي.» 
تن شو چې مخ یې راوااوه او هغو پېریانو ته یې وویل: «زه درته د عیسی مسیح په نوم امر کوم

چې د هغې نه راووه.» نو په هماغه ساعت پېری د هغې خه راووت.

 کله چې د هغې وینې باداران پوه شول چې د هغوی د پیسو لو هیله له منه اله، نو هغوی
پولوس او سیالس ونیول او په راکلو یې حاکمانو ته د محاکمې دپاره د بازار چوک ته راوستل.
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 هغوی یې رومي لو رتبه مامورانو ته راوستل او ویې ویل: «دا خلک یهودیان دي او دوی

 دوی د هغو دودونو او دستورونو په هکله تعلیم ورکوي زمون په ار کې وي جووي. 
 خلک د هغې وینې د چې منل او په هغو باندې عمل کول یې مون رومیانو دپاره روا نه دي.» 

بادارانو سره یوای شول او په پولوس او سیالس باندې یې حمله وکه او مامورانو امر وک چې د
 د سختو وهلو او کولو خه وروسته یې پولوس دوی کالي وباسي او په کوتکونو یې ووهي. 

 د او سیالس په زندان کې واچول او د زندان مشر ته یې وویل چې د هغوی کلکه ارنه وکي. 
دې امر له مخې د زندان مشر هغوی په یوې ېرې خوندي کوه کې واچول او پې یې ورته د لریو

په کوندو پورې په زنیرونو وتلې.

 نژدې نیمه شپه وه چې پولوس او سیالس دعا کوله او خدای ته یې روحاني سندرې ویلې او

 چې نااپه یوه سخته زلزله وشوه چې د زندان بنیادونه یې نورو بندیانو ورته غو نیولی ؤ 
 ولزول. سمدالسه د زندان ولې دروازې خالصې شوې او د ولو بندیانو زنیرونه مات شول. 

شو او ویې لیدل چې د زندان دروازې خالصې دي، نو فکر یې وک کله چې د زندان مشر راوی
 خو چې بندیان به تتېدلي وي، نو خپله توره یې راوویستله او نژدې ؤ چې خپل ان ووژني. 

پولوس په زوره چیغې ووهلې: «خپل ان ته دې زیان ونه رسوې، که چې مون ول دلته یو.»
 د زندان مشر راغ راوغوت او دننه یې منه که او په داسې حال کې چې له وېرې رپېده،

 بیا یې هغوی دباندې راوویستل او پوتنه یې هغه د پولوس او سیالس په پو کې پرېوت. 
 هغوی واب ورک: «په ترې وکه: «ای اغلو! زه باید ه وکم چې خالصون ومومم؟» 

 بیا هغوی د تن تن عیسی باندې ایمان راوه چې ته او ستا کورن خالصون ومومئ.» 
 د شپې په هماغه ساعت د زندان  .ولو خلکو ته بیان ک عیسی پیغام هغه او د هغه د کورن

مشر هغوی بوتلل او د هغوی زخمونه یې ووینل او سمدالسه هغه او د هغه ولې کورن ته د تعمید
 بیا هغه پولوس او سیالس خپل کور ته راوستل او هغوی ته یې و راوه. غسل ورکل شو. 

په دې خاطر چې هغه او ولې کورن یې په خدای باندې ایمان راو، نو ېر خوشحاله شول.

 کله چې سهار شو، نو رومي مامورانو خپل د پولیسو منصبداران د زندان مشر ته ورولېل او امر

 نو د زندان مشر پولوس ته وویل: «رومي یې ورته وک: «هغه سي پرېدئ چې ال شي.» 
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مامورانو امر کی چې ته او سیالس به ازاد شئ. نو اوس تاسو کوالی شئ چې راووئ او په خیر
 خو پولوس د پولیسو منصبدارانو ته وویل: «سره له دې چې مون رومي تابعیت لرو، ال شئ.» 
خو بیاهم هغو خلکو مون بې له کومې محاکمې خه د ولو خلکو په مخکې ووهلو او په زندان کې
یې واچولو او اوس غواي مون په په وباسي؟ نه، پرېده چې هغوی خپله راشي او مون وباسي.»

 د پولیسو منصبدارانو دا خبرې رومي مامورانو ته ورسولې او کله چې هغوی خبر شول چې

 او راغلل او د هغوی خه یې بخنه وغوتله او پولوس او سیالس رومیان دي، نو ووېرېدل 
 نو هغوی یې د زندان خه راوویستل او غوتنه یې ورخه وکه چې د ار نه ال شي. 

پولوس او سیالس د زندان خه ووتل او د لیدیه کور ته الل او هلته یې د ایماندارانو سره ولیدل او
یول بیا یې هغوی ته تسلي ورکه او بیا الل.

په تسالونیکیه کې ناارامي

 پولوس او سیالس د امفیپولیس او اپولونیا د ارونو خه تېر شول او تسالونیکیې ته  ۱۷
 پولوس د خپل عادت له مخې کنیسې ته ال او درې چې د یهودیانو کنیسه په کې وه، ورسېدل. 
 او دا یې ورته هفتې یې د هر سبت په ور د خدای د کالم په هکله د هغوی سره بحثونه وکل 

بیان او ثابت کل چې مسیح باید تکلیفونه وزغمي او د مینې خه وروسته به بیا راژوندی شي.
 پولوس وویل: «همدا عیسی چې زه د هغه په هکله تاسو سره خبرې کوم، هماغه مسیح دی.» 
ینې یهودیان او زیات شمېر دینداره یونانیان او نامتو ې قانع شوې او پولوس او سیالس سره
 خو په دې کار د ینو یهودیانو سره بخیلي راپیدا شوه. هغوی و بېکاره او یوای شول. 
لوچک خلک د کوو خه راول کل او یوه له یې جوه که او په ار کې یې شور او غوغا

جوه که. هغوی د یاسون په کور حمله وکه او کو یې کاوه چې پولوس او سیالس پیدا کي او
 خو چې کله یې هغوی پیدا نه کل، نو یاسون او ینې نور ایمانداران یې د خلکو ته یې راولي. 
ار واکمنانو ته په راکلو راوستل او چیغې یې وهلې: «دې خلکو ن په بل مخ اولې ده او اوس

 او یاسون هغوی په خپل کور کې مېلمانه کي دي. دوی ولو د امپراتور قانون مات دلته راغلي 
 کله چې خلکو او د ار واکمنانو کی او وایي چې دلته یو بل پاچا دی چې عیسی نومیي.» 
 نو هغوی د یاسون او نورو ایماندارانو خه ضمانت دا خبرې واورېدلې، نو ېر ناارامه شول. 
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واخېست او هغوی یې پرېودل چې ال شي.

پولوس او سیالس په بیریه کې

 نه چې شپه شوه، نو ایماندارانو پولوس او سیالس بیریې ته ولېل. کله چې هلته ورسېدل،

 د بیریې یهودیان د تسالونیکیې د یهودیانو خه د روانه فکر نو د یهودیانو کنیسې ته الل. 
خاوندان وو. که چې هغوی په ېر شوق سره پیغام ومنلو او هره ور به یې په غور سره د خدای

 نو له کالم لوسته، ترو په دې پوه شي چې کوم ه چې پولوس وایي هغه رتیا دي که نه. 
همدې امله په هغوی کې ېرو خلکو ایمان راو او همدارنه ېرو نامتو یوناني و او سیو هم

 خو کله چې د تسالونیکیې یهودیان خبر شول چې پولوس په بیریه کې هم د خدای  .ایمان راو
 نو کالم بیانوي، نو هلته راغلل چې خلک ولمسوي او د پولوس په خالف یې راپورته کي. 
ایماندارانو سمدالسه پولوس د بحیرې غاې ته ولېه، خو سیالس او تیموتاوس په بیریه کې پاتې

 کومو خلکو چې پولوس یې بدره کاوه، د هغه سره د آتن تر اره پورې الل. بیا شول. 
پولوس هغوی ته الروونه وکه چې کله بېرته خپل کور ته ورسېدلئ، نو سیالس او تیموتاوس ته

ووایئ چې زر تر ژره آتن ته راشي.

پولوس په آتن کې

 په هغه وخت کې چې پولوس په آتن کې د سیالس او تیموتاوس دپاره انتظار کاوه، نو کله چې

 هغه به په کنیسه کې د یهودیانو او هغه ولیدل چې هغه ار د بتانو خه ک دی، ېر خفه شو. 
دینداره غیریهودیانو سره بحثونه کول او هره ور به یې د ار په بازارونو کې د هغو خلکو سره چې
 ینو اپیکوري او رواقي فیلسوفانو هم د هغه سره هلته ورسره مخامخ کېدل، هم بحثونه کول. 

بحث کاوه. ینو خلکو به پوتنه کوله: «دا جاهل غواي ه ووایي؟» نورو به ویل: «داسې کاري
چې هغه د نورو خدایانو په هکله خبرې کوي.» دا یې که وویل چې پولوس د عیسی او د قیامت
 نو هغوی پولوس شورا ته چې د مریخ په غون کې وه، راوست او په هکله زېری ورکاوه. 
ویې ویل: «مون غواو پوه شو چې دا نوی تعلیم چې ته یې ورکوې هغه د ه شي په هکله دی؟

 ینې خبرې چې ته یې کوې هغه مون ته حیرانوونکې کاري. مون غواو چې د هغو په
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 (که چې د آتن خلکو او هغو پردیو خلکو چې هلته اوسېدل، دا خوول چې معنی پوه شو.» 
خپل ول وخت د نویو نظرونو په هکله په خبرو کولو او اورېدلو تېر کي.)

 پولوس د مریخ د غون د شورا په مخکې ودرېده او ویې ویل: «ای د آتن خلکو! زه پوه شوم

 که کله چې زه ستاسو په ار کې رېدم او ستاسو د چې تاسو ېر مذهبي خلک یئ. 
عبادت شیانو ته مې کتل، نو د قربان یو ای مې ولید چې پرې لیکل شوي وو: ‹د یو نامعلوم

خدای دپاره.› تاسو چې د کوم شي عبادت کوئ او نه یې پېژنئ، د هغه په هکله تاسو ته خبرې کوم.
 هغه خدای چې ن او هره چې په هغې کې دي، پیدا کي دي، هغه د مکې او اسمان

 همدارنه نه هغو تن دی او د انسانانو په الس جو شویو عبادتایونو کې نه اوسیي. 
شیانو ته کومه اتیا لري چې انسانان یې په خپلو السونو هغه ته تیاروي، که چې خدای په خپله

 هغه ول قومونه د یو انسان د نسل خه پیدا کل چې انسانانو ته ژوند، ساه او هره ورکوي. 
په ولې ن کې واوسیي. د هغوی دپاره یې وختونه او د ایونو حدونه واکل چې چېرته به

 د هغه مقصد دا ؤ چې هغوی د خدای په له کې اوسي، هغه ته انونه ورسوي او پیدا اوسیي. 
 لکه نه چې یو چا ویلي دي: یې کي، که ه هم هغه زمون هر یو خه لېرې نه دی. 

په هغه کې زمون ژوند، زمون حرکت او زمون شتون دی.

لکه نه چې ستاسو ینو شاعرانو ویلي دي:

مون هم د هغه اوالدونه یو.

 نو رنه چې مون د خدای اوالدونه یو، نو باید داسې فکر ونه کو چې د خدای ذات د یوې

مجسمې په شان دی چې د انسان په هنر او مهارت د سرو زرو، سپینو زرو یا تیو خه جوه شوې
 په هغه وخت کې چې خلکو خدای نه پېژانده، خدای په دې شیانو سترې پولې. خو وي. 

که چې خدای یوه ور  اوس هغه په هرای کې ولو خلکو ته حکم کوي چې توبه وباسي. 
اکلې ده چې هغه به د عدالت له مخې د ن قضاوت د هغه چا په وسیله کوي چې هغه غوره کی

دی. او د هغه کس په بیا راژوندي کولو سره یې دا خبره ولو خلکو ته ثابته کې ده.»
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 کله چې هغوی د پولوس خه د مو نه د راژوندي کېدلو خبره واورېدله، نو ینو ورباندې
ملنې ووهلې، خو نورو وویل: «مون به په دې هکله په کوم بل وخت کې ستا خبرې بیا واورو.»
 خو یو و تنه د پولوس سره یوای شول او  .خه ال ول پولوس د هغوی  نو په دې

ایمان یې راو، چې دیونیسوس چې د مریخ د غون د شورا غی ؤ او همدارنه یوه ه چې
دامریس نومېدله او ینې نور خلک هم ورسره وو.

پولوس په قرنتوس کې

 په هغه ای  .خه روان شو او قرنتوس ته ال  له هغې وروسته پولوس له آتن  ۱۸
کې هغه د یو یهودي سره چې اکیال نومېده او په اصل کې د پونتوس خه ؤ، مخامخ شو. اکیال د

خپلې ې پریسکیال سره نوی له ایالیې خه راغلی ؤ، که چې کلودیوس امپراتور امر کی ؤ
 او په دې چې ول یهودیان دې له روم خه ووي. پولوس ال چې د هغوی سره ووري 
خاطر چې هغه هم د هغوی په شان خېمه جووونکی ؤ، نو د هغوی سره پاتې شو او یوای یې
 د هر سبت په ور هغه په کنیسه کې بحث کاوه او کو یې کاوه چې ورسره کار کاوه. 

یهودیانو او یونانیانو ته قناعت ورکي.

 کله چې سیالس او تیموتاوس د مقدونیې خه راغلل، نو پولوس خپل ول وخت د کالم په

 خو کله چې بیانولو تېر ک. هغه یهودیانو ته دا شاهدي ورکوله چې عیسی هماغه مسیح دی. 
یهودیانو د هغه سره مخالفت وک او هغه ته یې بد رد وویل، نو پولوس خپل کالي ونل او هغوی ته
یې وویل: «ستاسو خون ستاسو په خپله غاه دی. زه یې د مسوولیت خه خالص یم. زه به له دې

 نو پولوس له هغه ای خه ال او د تیتیوس یوستوس په نوم وروسته غیریهودیانو ته ورم.» 
د یو غیریهودي کور ته چې د خدای عبادت به یې کاوه، ال. د هغه کور د کنیسې په ن کې ؤ.
.تن عیسی باندې ایمان راو سره په ولې کورن  کرسپوس چې د کنیسې مشر ؤ، د خپلې

همدارنه د قرنتوس ېرو خلکو چې د پولوس پیغام یې اورېده، نو ایمان یې راو او د تعمید غسل
ورته ورکل شو.

 یوه شپه تن په رویا کې د پولوس سره خبرې وکې او ورته ویې ویل: «مه وېرېه، بلکې
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 که چې زه درسره مل یم او هېوک به ونه شي کوالی خپل تبلیغ کوه او غلی مه پاتې کېه، 
چې په تا باندې حمله وکي او زیان درته ورسوي، که چې په دې ار کې ېر داسې خلک شته

 نو پولوس د یو کال او شپو میاشتو دپاره هلته پاتې شو او خلکو ته یې د چې زما دي.» 
خدای د کالم تعلیم ورکاوه.

 خو کله چې الیون د جنوبي یونان د اخیې د والیت والي واکل شو، نو یهودیان سره راول

 او ویې ویل: «دا سی خلک په داسې ول شول او پولوس یې ونیوه او محکمې ته یې راوست 
 نه چې پولوس خبرې پیل کلې، نو د خدای عبادت ته هوي چې د قانون خالف دی.» 

الیون یهودیانو ته وویل: «ای یهودیانو، که چېرې په دې خبره کې کومه غلطي او یا کوم سخت جرم
 خو رنه چې دا ستاسو د بحثونو وای چې هغه کی وي، نو ما به ستاسو دعوه اورېدلې وای. 

موضوع، اصطالحانو او ستاسو د خپل شریعت خبره ده، نو تاسو خپله یې باید حل کئ. زه نه
  نو هغوی یې له محکمې خه وویستل.  غوام چې د دې شیانو په هکله قضاوت وکم.» 

خلکو سوستینیس چې د کنیسې مشر ؤ، راونیوه او د محکمې په مخکې یې وواهه. خو الیون یې
کومه پروا ونه که.

پولوس د قرنتوس خه د سوریې انطاکیې ته سفر کوي

 پولوس د ه وخت دپاره د ایماندارانو سره په قرنتوس کې پاتې شو او بیا یې د هغوی سره

خدای پاماني وکه او په کشت کې د پریسکیال او اکیال سره سوریې ته ال. د کينخریې په ار کې
 کله چې هغوی افسیس ته ورسېدل، نو هغه خپل سر وخرایه، که چې نذر یې ایی ؤ. 

پولوس پرسکیال او اکیال هلته پرېودل. بیا یوازې کنیسې ته ال او هلته یې د یهودیانو سره بحث
 نو د  هغوی ورخه وغوتل چې د ېر وخت دپاره پاتې شي، خو هغه ونه منله.   .وک

هغوی سره یې خدای پاماني وکه او ویې ویل: «که د خدای رضا وي، نو بېرته به راشم.» نو هغه د
 کله چې هغه په قیصریه کې د کشت خه راکته شو، نو افسیس خه په کشت کې روان شو. 

.خه وروسته انطاکیې ته ال او د کلیسا د خلکو سره د سالم او احوال اخیستنې اورشلیم ته ال
 په انطاکیه کې د ه مودې تېرولو خه وروسته پولوس بیا په سفر روان شو او د غالتیې او

فریجیې په وله سیمه کې یې د یو ای خه بل ای ته سفر کاوه او د ولو ایماندارانو زونه یې
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غتلي کول.

اپولوس په افسیس او قرنتوس کې

 په دې وخت کې یو یهودي چې اپولوس نومېده او په اصل کې د سکندریې خه ؤ، افسیس ته

 هغه ته د تن د الرې تعلیم راغی. هغه یو ه ویاند ؤ او د خدای په کالم ېر ه پوهېده. 
ورکل شوی ؤ او په زیات شور او شوق سره یې خبرې کولې او په سمه توه یې د عیسی په هکله

 هغه په کنیسه کې په تعلیم ورکاوه، که ه هم هغه یوازې د یحیی د تعمید د غسل خه خبر ؤ. 
ه کو ې. کله چې پریسکیال او اکیال د هغه خبرې واورېدلې، نو هغه یېورتیا سره خبرې پیل کز

 اپولوس جنوبي یونان ته د ت په هکله فکر او په سمه توه یې ورته د خدای الره بیان که. 
کاوه، نو د افسیس ایماندارانو هغه وهاوه چې ال شي. هغوی د اخیې ایماندارانو ته لیک ولېه چې
هغه ته تود هرکلی ووایي. کله چې هغه هلته ورسېده، نو د هغو خلکو سره یې ېره مرسته وکه چې
 هغه د یهودیانو سره سخت بحث وک او د خلکو په د خدای په فضل سره یې ایمان راوی ؤ. 

مخکې یې د خدای د کالم خه دا ثابته که چې عیسی هماغه مسیح دی.

پولوس په افسیس کې

 کوم وخت چې اپولوس په قرنتوس کې ؤ، نو پولوس د هغه والیت له داخلي سیمو خه  ۱۹
 د هغوی خه یې تېر شو او افسیس ته ورسېده او هلته د و ایماندارانو سره مخامخ شو. 

پوتنه وکه: «کله چې تاسو ایمان راو، نو روح القدس مو تر السه ک؟» هغوی واب ورک: «نه،
 پولوس پوتنه وکه: «بیا تاسو ته د تعمید کوم مون ال خبر هم نه یو چې روح القدس شته.» 
 پولوس ول غسل درکل شوی دی؟» هغوی په واب کې وویل: «د یحیی د تعمید غسل.» 
وویل: «یحیی چې د تعمید کوم غسل ورکاوه، هغه د ناهونو خه د توبې ویستلو نه وه او خلکو

ته به یې ویل چې په هغه چا باندې ایمان راوئ چې د هغه خه وروسته راروان دی یعنې په عیسی
 کله چې هغوی دا واورېدل، نو د تن عیسی مسیح په نوم ورته د باندې ایمان راوئ.» 
 کله چې پولوس د هغوی په سر باندې خپل الس کېود، نو روح تعمید غسل ورکل شو. 
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 القدس ورباندې نازل شو او هغوی په نااشنا ژبو خبرې پیل کلې او د خدای پیغام یې رساوه. 
هغوی ول شاوخوا دولس تنه وو.

 پولوس تر درې میاشتو پورې کنیسې ته تللو او په زورتیا سره به یې د خلکو سره خبرې

کولې او د خدای د پاچاه په هکله به یې هغوی ته دلیل ویلو او بحث به یې کاوه چې هغوی قانع
 خو د هغوی خه ینې سرزورو خلکو ایمان نه راولو او د کنیسې د خلکو په مخکې کي. 
به یې د تن عیسی مسیح الرې ته بد ویل. نو پولوس له هغوی خه ال او شاردان یې له ان

 دا کار تر دوو کالو سره بوتلل او هره ور به یې د تیرانوس د غونو په تاالر کې بحثونه کول. 
پورې روان ؤ، ترو د اسیا د والیت ولو اوسېدونکو یعنې یهودیانو او یونانیانو دواو د تن

عیسی پیغام واورېد.

د اسکیوا زامن

 خلکو به هغه دستمالونه او  خدای به د پولوس په وسیله لویې لویې معجزې ودلې. 

پېشبندونه چې د پولوس په بدن باندې وهل شوي وو، ول او هغه به یې د ناروغانو په بدن باندې
 ینو یهودیانو چې یوای او بل ای به وهل او هغوی به روغېدل او پېریان به ورخه وتل. 

رېدل، کو کاوه چې د تن عیسی په نوم پېریان وباسي. هغوی به پېریانو ته ویل: «زه د هغه
 د یهودي لوی کاهن اسکیوا عیسی په نوم چې پولوس یې وعظ کوي، امر کوم چې راووه.» 

 خو یوه ور پېري هغوی ته واب ورک: «زه عیسی پېژنم او د اووه زامنو به دا کار کاوه. 
 نو بیا هغه پېریانو نیولي سي په پولوس په هکله مې هم اورېدلي دي، خو تاسو وک یئ؟» 

خه لو ل او دومره یې ووهل چې د هغه کورو الندې کول یې تر پ او هغوی وپ کهغوی ور
 کله چې د افسیس ول اوسېدونکي یهودیان او یونانیان د دې پېې او ژوبل شوي وتتېدل. 

خه خبر شول، نو په هغوی ولو باندې وېره راغله او د تن عیسی نوم نور هم سرلوی شو.
  ېرو خلکو چې ایمان یې راوی ؤ، راغلل او دا اقرار یې وک چې هغوی جادوري کوله. 

ېرو جادورانو خپل د جادور کتابونه راول کل او د خلکو په مخکې یې وسوول. کله چې
 په هغوی د کتابونو قیمتونه حساب کل، نو د هغو بیه پنوس زره د سپینو زرو سکې شوې. 

دې ول د تن عیسی پیغام خپرېده او په خلکو یې ېره اغېزه کوله.
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په افسیس کې شور او غوغا

 د دې ولو پېو نه وروسته پولوس د روح القدس په الروونه پرېکه وکه چې مقدونیې او

جنوبي یونان ته سفر وکي او وروسته بیا اورشلیم ته ال شي. هغه وویل: «هغه ای ته د تللو نه
 هغه خپل دوه ملري یعنې تیموتاوس او اراستوس وروسته باید د روم ار هم ووینم.» 

مقدونیې ته ولېل او په خپله د یو ه وخت دپاره د اسیا په والیت کې پاتې شو.

 هلته د  په دې وخت کې د تن عیسی د الرې له امله سخت شور او غوغا پیدا شوه. 

دیمیتریوس په نوم یو زرر ؤ چې د ارتیمیسې د بت د عبادت ای د سپینو زرو نمونې به یې
 نو دیمیتریوس جوولې او په دې ول یې د کسبرو دپاره یو ه او ور کاروبار برابر کی ؤ. 

هغوی او د هغوی په شان نور کسبر سره راول کل او ورته یې وویل: «ای ملرو، تاسو پوهېئ
 لکه نه چې تاسو وینئ او اورئ چې چې مون له همدې کاروبار خه ه ه تر السه کوو. 
دې پولوس یوازې په افسیس کې نه، بلکې د اسیا په ول والیت کې  شمېر خلک په خپلو خبرو

ان ته را اولي او بې الرې کي دي. هغه وایي چې د انسان په الس جو شوي خدایان بالکل
 نو دا خطر شته چې نه یوازې دا چې زمون کاروبار به بدنام شي بلکې د دې خدایان نه دي. 

خطر هم شته چې زمون د لوی خدای ارتیمیسې د عبادت ای به هم بې اعتباره شي او د هغې شان
او شوکت چې په اسیا او وله ن کې ورته عبادت کیي، هم له منه ال شي.»

 کله چې هغوی دا خبرې واورېدلې، نو ېر په قهر شول او چیغې یې ووهلې: «لویه ده د

 په ول ار کې شور او غوغا پیدا شوه. خلکو ایوس او ارسترخوس افسیسیانو ارتیمیسه!» 
چې د مقدونیې خه وو او د پولوس د سفر ملري وو، ونیول او په راکلو راکلو یې د ار د
 پولوس غوتل چې دننه ورشي او د خلکو سره خبرې وکي، خو غونې ای ته یوول. 
 د والیت ینو واکمنانو چې د پولوس ملري وو هم هغه ته پیغام ایماندارانو هغه پرېنود. 

 په دې وخت کې غونه ورولېه او هغه ته یې زاري وکه چې د غونې ای ته ال نه شي. 
ه وه شوه او ینو به په چیغو چیغو کې یو ه او ینو به بل ه ویل، که چې په هغوی کې ېر

 ینو یهودي مشرانو د خلک په دې هم نه پوهېدل چې د ه دپاره دلته راول شوي دي. 
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سکندر په نوم سی د خلکو د ې وې مخې ته ورېله ک او هغه ته یې وویل چې یو ه باید
ووایي. هغه په خپل الس اشاره وکه چې خلک غلي شي او کو یې وک چې هر هغه ه چې
 خو کله چې خلک پوه شول چې سکندر یهودي دی، نو ولو په یو شوي وو، هغه بیان کي. 

اواز دوه ساعته چیغې ووهلې: «لویه ده د افسیسیانو خدای ارتیمیسه!»

 په پای کې اروال خلک غلي کل او ویې ویل: «ای د افسیس خلکو، ولو ته معلومه ده چې

د افسیس ار د لویې ارتیمیسې د عبادتای او د هغې سپېلې تیې ساتونکی دی چې د اسمان
 نو رنه چې هېوک د دې حقیقتونو خه انکار نه شي کوالی، تاسو خه راغورېدلې ده. 

 دا خلک چې تاسو دلته راوستلي دي هغوی نه د باید غلي شئ او بې سنجشه کار ونه کئ. 
 که چېرې عبادتای خه غال کې ده او نه یې زمون خدای ارتیمیسې ته کفر ویلی دی. 
دیمیتریوس او د هغه نور کسبران د هغوی په خالف دعوه چلول غواي، نو د محکمو دروازې
 که خالصې دي او قاضیان هم شته، نو هغوی کوالی شي چې په یو بل باندې دعوه وکي. 

 که چې تاسو نور ه غوائ، نو د هغې په هکله دې په یوه رسمي غونه کې پرېکه وشي. 
دا خطر شته چې مون د نن ورې د شور او غوغا په خاطر تورن شو او د دې و دپاره کومه

 کله چې هغه بهانه نشته او مون به ونه شو کوالی چې د دې دپاره کوم سم دلیل واندې کو.» 
دا خبره وکه، نو د غونې خلک یې رخصت کل.

مقدونیې او یونان ته د پولوس سفر

 کله چې شور او غوغا پای ته ورسېدله، نو پولوس ایمانداران راوغوتل، هغوی یې  ۲۰
 هغه د مقدونیې د سیمو له وهول او خدای پاماني یې ورسره وکه او مقدونیې ته روان شو. 
 درې میاشتې هلته الرې تېرېده او ایماندارانو ته یې اېرنه ورکوله او بیا یونان ته ورسېده. 

پاتې شو. هغه تیاری ونیوه چې په کشت کې سوریې ته ال شي، خو کله چې پوه شو چې یهودیانو د
هغه په خالف دسیسه جوه کې ده، نو پرېکه یې وکه چې د مقدونیې په الره بېرته ستون شي.

 د پیروس زوی سوپاتروس چې د بیریې خه ؤ، ارسترخوس او سکندوس د تسالونیکې خه،

ایوس له دربې خه، تیخیکاس او تروفیموس چې د اسیا د والیت خه او تیموتاوس د هغه د سفر

۵۷ / ۸۲
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 کله چې د فطیرې  هغوی مخکې الل او په ترواس کې یې زمون انتظار کاوه.  ملري وو. 
و د اختر ورې تېرې شوې، نو مون د فیلیپيې خه په کشت کې روان شولو او په پنو ورو

کې د هغوی سره په ترواس کې یوای شولو او یوه هفته هلته پاتې شولو.

په ترواس کې د پولوس وروستن لیدنه او کتنه

 د شنبې ورې په ماام مون د غوره ماامي د مراسمو د لمانلو دپاره سره راول شولو.

پولوس ایماندارانو ته خبرې وکې، رنه چې هغه غوتل بله ور په سفر ال شي، نو تر نیمې
 پاس په باالخانه کې چې مون په کې راول شوي  .شپې پورې یې خپلو خبرو ته دوام ورک
 هلته په کک کې یو وان ناست ؤ چې افتیخوس نومېده. کله وو، ېر راغونه لېدلي وو. 

چې پولوس خبرې کولې، نو په هغه وان باندې خوب راغی او په درانه خوب ویده شو او د درېم
 پولوس منزل خه الندې مکې ته راولوېد. کله یې چې راپورته ک، نو هغه م شوی ؤ. 

الندې ورکته شو او خپل ان یې په هغه وان باندې وروغوراوه او هغه یې په غې کې ونیوه او
 بیا پولوس بېرته باالخانې ته وخوت، هغوی ته یې وویل: «مه پرېشانه کېئ، هغه ژوندی دی.» 

و یې ماته که او ویې خوله. هغه تر لمرخاته پورې د هغوی سره خبرو ته دوام ورک او بیا
 بیا خلکو هغه وان خپل کور ته ژوندی بوته او هغوی ېر ارام شول. روان شو. 

د ترواس خه میلیتوس ته د پولوس سفر

ار ته روان شولو، چېرته چې مون ېناستو او د اسوسکې ک و او په کشتمخکې ال  مون

غوتل پولوس هم راسره په کشت کې سپور شي. که چې هغه نیت کی ؤ چې د وچې الرې نه
 کله چې پولوس په اسوس کې زمون سره مخامخ شو، نو هغه مو په هغه ای ته ال شي. 

 د هغه ای خه په کشت کې روان شو او په بله کشت کې سپور ک او میتیلینې ته راغلو. 
ور د خیوس جزیرې ته ورسېدلو. بله ور ساموس ته راغلو او د هغې ورې په سبا میلیتوس ته

 که چې پولوس پرېکه کې وه چې په کشت کې د افسیس خه تېر شي، ترو د ورسېدلو. 
اسیا په والیت کې د وخت د ضایع کېدلو خه مخنیوی وشي. هغه بیه کوله چې که چېرې امکان

ولري د پنتیکاست د ورې نه مخکې اورشلیم ته ورسیي.
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د افسیس د کلیسا د مشرانو سره د پولوس خدای پاماني

 پولوس د میلیتوس خه افسیس ته پیغام ولېه او د کلیسا د مشرانو خه یې وغوتل چې

 کله چې هغوی راورسېدل، نو هغه ورته وویل: «تاسو ته معلومه ده راشي او د هغه سره وویني. 
چې د هماغې لوم ورې خه چې زه د اسیا والیت ته راورسېدم او ومره وخت چې ستاسو

 که ه هم د یهودیانو د دسیسو له امله په ما  .ه ژوند تېر کن سره وم، نو تاسو سره مې
 سختې ورې راغلې، خو ما په پوره عاجز او اوکو تویولو سره د تن خدمت کی دی. 
تاسو ته معلومه ده چې ما ستاسو د ېې دپاره د هې شي خه ه نه ده کې او تاسو ته مې د

 ما یهودیانو او غیریهودیانو دواو ته په کلکه خلکو په مخکې او کور په کور تعلیم درکی دی. 
خبرداری ورک چې باید د خپلو ناهونو خه توبه وباسي او خدای ته رجوع وکي او زمون په

 زه اوس د روح القدس خه په اطاعت کولو سره اورشلیم ته روان تن عیسی ایمان راوي. 
 زه یوازې په دې پوهېم چې روح القدس په یم، خو نه پوهېم چې هلته به زما سره ه کیي. 

 خو زه د خپل ژوند هې هر ار کې ما خبروي چې زندان او تکلیفونه زما په انتظار کې دي. 
پروا نه لرم او هغه ماته کوم ارزت نه لري. زه یوازې دا غوام چې خپله وظیفه سرته ورسوم کومه

چې تن عیسی راته سپارلې ده، هغه تر سره کم چې هغه د خدای د فضل په هکله د خلکو
خبرول دي.

 زه ستاسو ولو په من کې رېدلی یم او د خدای د پاچاه په هکله مې وعظ کی دی.

 نو له دې امله زه همدا نن اوس پوهېم چې ستاسو خه به یو کس هم نور زما مخ ونه ویني. 
تاسو خبروم چې که ستاسو خه کوم وک د تلپاتې ژوندون خه بې برخې شي، نو زه به یې

 په خپلو  که چې ما تاسو ته هغه ول شیان وویل چې خدای یې غواي.  مسوول نه یم، 
انونو او هغو ولو خلکو باندې پام کوئ چې روح القدس تاسو د هغو د ساتنې دپاره اکلي یئ. د
خدای په کلیسا باندې چې عیسی د خپلې وینې په بیه اخیستې ده، داسې پام کوئ لکه نه چې

 زه پوهېم چې زما د ت خه وروسته به داونکي لېوان ستاسو شپانه په خپلو رمو پام کوي. 
 حتی ستاسو په من کې به داسې خلک پیدا شي من ته درشي او رمه به په امان کې پرېندي. 
 نو بېداره اوسئ چې د حقیقت په ای به دروغ وایي، ترو ایمانداران خپل ان ته راواوي. 
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او دا خبره یاد ساتئ چې درې کاله مې شپه او ور تاسو هر یو ته نصیحت کاوه او ستاسو دپاره مې
اوکې تویې کې.

 اوس زه تاسو خدای او د هغه د فضل نه ک کالم ته سپارم، هغه کالم ته چې کوالی شي تاسو

ته قوت درکي او هغه برکتونه درکي چې خدای یې خپلو ولو سپېلو خلکو د میراث په توه
 تاسو خپله  ما هېکله د چا نه د سپینو زرو، سرو زرو او کالیو تمه نه ده کې.  ورکوي. 
پوهېئ چې ما په خپلو السونو زیار ویستلی او د خپل ان او خپلو ملرو اتیاوې مې پوره کې
 ما په خپلو سختو کارونو سره تاسو ته وودل چې په دې ول کوالی شو چې د غریبانو دي. 

سره مرسته وکو او باید د تن عیسی هغه خبرې په یاد وساتو چې ویلي یې دي: ‹د اخیستلو
خه په ورکولو کې برکتونه ېر دي.›»

 کله چې پولوس خپلې خبرې پای ته ورسولې، نو د هغوی سره یوای په ونو شو او د

 بیا هغوی ولو وژل، هغه یې په غې کې ونیوه، کل یې ک او هغوی ولو سره یې دعا وکه. 
 هغوی په دې ېر زیات غمجن شول، که چې پولوس ویلي خدای پاماني یې ورسره وکه. 

وو چې دوی به نور هېکله د هغه مخ ونه ویني. نو هغوی ورسره تر کشت پورې الل.

اورشلیم ته د پولوس سفر

 مون د افسیسانو د مشرانو سره خدای پاماني وکه او له هغه ای خه روان شولو او  ۲۱
په کشت کې مخامخ د کاس جزیرې ته الو. په بله ور د رودوس جزیرې ته ورسېدلو او له هغه

 په هغه ای کې مون یوه کشت پیدا که چې فنیقیې ته ای خه د پاترا د ار بندر ته الو. 
 کله چې قبرس د لېرې نه کاره شو، نو مون د روانه وه، نو مون په کې سپاره شولو او الو. 
هغه د جنوب خوا خه تېر شولو او د سوریې خواته روان شولو او د صور د ار په بندر کې کته

 په هغه ای کې مو ایمانداران پیدا کل شولو، که چې هلته یې د کشت خه بار کته کاوه. 
او یوه هفته د هغوی سره پاتې شولو. هغوی د روح القدس په الروونه پولوس ته وویل چې

 خو کله چې هفته پوره شوه، نو مون بیا په سفر روان شولو. هغوی ول اورشلیم ته ال نه شي. 
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د خپلو و او ماشومانو سره زمون سره ملري شول او د ار خه ووتلو او د بحیرې په غاه په
 بیا مو یو د بل سره خدای پاماني وکه. مون په کشت کې سپاره ونو شولو او دعا مو وکه. 

شو او هغوی بېرته خپلو کورونو ته الل.

 مون په بحیره کې د صور خه خپل سفر ته دوام ورک او د پتوالماییس ار ته ورسېدلو. هلته

 په بله مو د ایماندارانو سره ستي مشي وکه او د یوې ورې دپاره د هغوی سره پاتې شولو. 
ور له هغه ای خه روان شولو او قیصریې ته ورسېدلو او هلته د فیلیپوس په کور کې چې زېری
رسوونکی ؤ، پاتې شولو. هغه د هغو اوو کسانو خه ؤ چې په اورشلیم کې د خوو د وېشلو دپاره

 کله  فیلیپوس لور پېغلې لورانې لرلې چې د خدای پیغام به یې رساوه.  اکل شوي وو. 
 هغه مون ته چې مون و ورې هلته وو، نو د یهودیې خه د اابوس په نوم یو پیغمبر راغی. 

راغی، د پولوس کمربند یې واخېست او په هغه باندې یې خپل السونه او پې وتلې او ویې ویل:
«روح القدس داسې وایي: ‹په اورشلیم کې به یهودیان د دې کمربند خاوند همدا شان وتي او

غیریهودیانو ته به یې وسپاري.›»

 کله چې مو دا خبرې واورېدلې، نو مون او د هغه ای خلکو پولوس ته زار وکې چې

 خو پولوس په واب کې وویل: «تاسو ه کوئ؟ تاسو ولې ژائ او اورشلیم ته ال نه شي. 
زما زه ماتوئ؟ زه نه یوازې دې ته تیار یم چې بندي شم، بلکې دې ته هم تیار یم چې د تن
 مون ونه شو کوالی چې هغه ته قناعت ورکو، نو عیسی په خاطر په اورشلیم کې م شم.» 

غلي شولو او ومو ویل: «ه چې د تن رضا وي هماغسې دې وشي.»

 د قیصریې و  و ورې وروسته مون سفر ته تیاری ونیوه او اورشلیم ته روان شولو. 

شاردان زمون سره ملري شول او مون یې د مناسون کور ته چې د قبرس خه ؤ او د لومنیو
ایماندارانو خه ؤ، د اوسېدلو دپاره بوتلو.

د یعقوب او د کلیسا د مشرانو سره د پولوس لیدنه

 بله ور  کله چې مون اورشلیم ته ورسېدلو، نو ایماندارانو مون ته تود هرکلی ووایه. 
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پولوس زمون سره د یعقوب د لیدلو دپاره ال او د کلیسا ول مشران هم په هغه ای کې حاضر وو.
 پولوس په هغوی باندې سالم واچاوه او هغوی ته یې د هغو کارونو په هکله پوره راپور ورک

 کله چې هغوی دا واورېدل، نو د چې خدای د هغه په وسیله په غیریهودیانو کې کي وو. 
خدای ثنا یې وویله. بیا هغوی پولوس ته وویل: «ای وروره، ته وینې چې په یهودیانو کې په زرونو
 هغوی ته ستا په خلکو ایمان راوی دی او هغوی د موسی په شریعت باندې ین وال دي. 

هکله ویل شوي دي چې ته هغو یهودیانو ته چې د غیریهودیانو په هېوادونو کې اوسیي، تعلیم
ورکوې چې د موسی شریعت پرېدي. همدارنه هغوی ته وایې چې خپل اوالدونه مه سنتوئ او د

 هغوی خامخا ستاسو د راتللو خه خبریي، نو بیا یهودیانو د رواجونو خه پیروي مه کوئ. 
 بیا هره چې مون درته وایو هماغسې وکه. دلته لور کسان دي چې نذر یې ه وکو؟ 
 د هغوی سره ال شه او په ه ورسره د پاکوالي مراسم په ای که او هغوی ته منلی دی. 

پیسې ورکه چې خپل سرونه وخرایي. نو په دې ول به هغوی ول په دې پوه شي ه چې ستا په
هکله ویل شوي وو هغه رتیا نه دي، بلکې ته په خپله هم د موسی د شریعت سره سم خپل ژوند

 خو د هغو غیریهودیانو په هکله چې ایمانداران شوي دي، مون هغوی ته خپله پرېکه تېروې. 
په لیکلې توه لېلې ده چې هغوی باید د هغو خوو خه چې بتانو ته واندې کیي، د وینې د

خولو خه، د هغه حیوان د غوې د خولو خه چې زند شوی وي او د جنسي بد اخالق خه
خپل انونه وساتي.»

 نو بله ور پولوس هغه لور تنه د ان سره بوتلل او د هغوی سره یې د پاکوالي مراسم سرته

ورسول. بیا هغه د خدای کور ته ال چې هغوی ته خبر ورکي چې په و ورو کې به د پاکوالي
مراسم پوره کیي او له هغې وروسته به د هر یو دپاره قرباني واندې کای شي.

پولوس د خدای په کور کې نیول کیي

 د پاکوالي د مراسمو اووه ورن دوره ال پای ته نه وه رسېدلې چې د اسیا د والیت ینو

 او چیغې یهودیانو پولوس د خدای په کور کې ولیده. هغوی خلک ولمسول او پولوس یې ونیوه 
یې ووهلې: «ای د اسراییلو خلکو، مرسته وکئ او د دې سي په خالف زمون سره یوای شئ. دا
هغه سی دی چې هر چېرته ي او زمون د قوم، د موسی د شریعت او د خدای د کور په ضد هرچا
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ته تعلیم ورکوي. برسېره پر دې هغه یونانیان هم د خدای کور ته راوستلي دي او دا سپېلی ای یې
 هغوی د دې دپاره دا خبرې وکې چې له مخکې خه یې ورباندې ناپاکه کی دی.» 

تروفیموس چې د افسیس خه ؤ، په ار کې د پولوس سره لیدلی ؤ او فکر یې کاوه چې پولوس
 په ول ار کې وي رامنته شوه او خلکو د هرې خوا هغه د خدای کور ته راوستلی دی. 

خه رامنې کې، پولوس یې ونیو او په راکلو یې د خدای د کور خه دباندې راوویست او
 کله چې خلکو هه کوله پولوس ووژني، په دې سمدالسه د خدای د کور دروازې بندې شوې. 

وخت کې د رومي لکرو قوماندان ته خبر ورسېده چې په ول اورشلیم کې غوغا جوه شوې ده.
 قوماندان سمدالسه خپل عسکر او منصبداران د ان سره واخیستل او د ې وې خواته یې

ورمنې کې. کله چې خلکو قوماندان او عسکر ولیدل، نو د پولوس د وهلو نه یې الس واخېست.
 بیا قوماندان پولوس ته نژدې ورغی او هغه یې ونیو او امر یې وک چې هغه په دوو زنیرونو

 ینو خلکو به باندې وتئ. بیا هغه پوتنه وکه: «دا سی وک دی او ه یې کي دي؟» 
په چیغو کې یو ه ویل او ینو به بل ه. هلته دومره شور او غوغا وه چې قوماندان پوه نه شو چې

 کله چې هغوی د نظامي قلعه حقیقت ه دی. نو امر یې وک چې هغه نظامي قلعه ته بوي. 
زینو ته ورسېدل، نو خلکو دومره زور راو چې عسکر مجبور شول پولوس په خپلو اوو باندې

 که چې خلک ورپسې وو او چیغې یې وهلې: «هغه ووژنئ.» یوسي، 

پولوس د خپل ان خه دفاع کوي

 عسکرو ال پولوس نظامي قلعه ته نه ؤ رسولی چې قوماندان ته یې وویل: «ایا زه کوالی شم

 نو بیا ته تاته یو ه ووایم؟» قوماندان ورته وویل: «نو ته په یوناني ژبه هم خبرې کوالی شې؟ 
هغه مصری نه یې چې ه موده مخکې یې اله وله جوه کې وه او لور زره قاتالن یې د ان

 پولوس واب ورک: «زه یهودي یم او په قیلیقیه کې د ترسوس د سره دتې ته بیولي وو؟» 
 ار خه یم چې یو مهم ار دی. مهرباني وکه اجازه راکه چې د خلکو سره خبرې وکم.» 

قوماندان ورته اجازه ورکه، نو پولوس په زینې باندې ودرېده او د الس په پورته کولو سره یې
خلکو ته اشاره وکه چې غلي شي. کله چې هغوی غلي شول، نو په عبراني یعنې د هغوی په ژبه یې

د هغوی سره خبرې پیل کې.
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 پولوس هغوی ته وویل: «ای زما یهودي ورونو او پلرونو! زه چې اوس تاسو ته د خپل  ۲۲
 کله چې هغوی واورېدل پولوس په ان خه د دفاع دپاره ه وایم، ورته غو ونیسئ.» 

 «زه یهودي یم او د عبراني ژبه خبرې کوي، نو هغوی نور هم غلي شول. بیا پولوس وویل: 
قیلیقیې په ترسوس کې پیدا شوی یم، خو دلته په اورشلیم کې لوی شوی یم او د غماالییل شارد وم.

د هغه خه مې په ېرې سختې طریقې سره زده کل چې نه د خپلو نیکونو د شریعت خه
 پیروي وکم او په غیرت او شوق سره مې د خدای خدمت وک لکه نه چې تاسو یې کوئ. 
ما د مر تر حده د تن عیسی مسیح د الرې پیروان ورول. ې او نران دواه به مې نیول او

 لوی کاهن او د یهودیانو د شورا ول غي کوالی شي شاهدي په زندان کې به مې اچول. 
ورکي چې زه رتیا وایم. هغوی ماته په دمشق کې د یهودي ورونو دپاره رسمي لیکونه راکي وو.

نو زه دمشق ته الم چې هغه خلک الس تلي اورشلیم ته راولم چې سزا ورته ورکل شي.

 کله چې زه په سفر روان وم او دمشق ته نژدې شوم او د غرمې وخت نژدې ؤ، نو نااپه د

 زه په مکه راولوېدم او یو اواز مې واورېد اسمان خه یوه لویه را زما شاوخوا ولېدله. 
 ما پوتنه وکه: ‹ای تنه، ته وک چې ویل یې: ‹شاووله، شاووله! ته ولې ما وروې؟› 

 زما ملرو یې؟› هغه واب راک: ‹زه ناصري عیسی یم، یعنې هغه وک چې ته یې وروې.› 
 ما پوتنه وکه: را ولیدله، خو چا چې زما سره خبرې کولې د هغه اواز یې نه اورېدلو. 

‹تنه، زه ه وکم؟› تن راته وویل: ‹پاېه او دمشق ته ال شه. کله چې هلته ورسېدلې، نو
 په هغه ای کې به د هغو ولو کارونو په هکله چې ستا دپاره اکل شوي دي، درته وویل شي.› 

زه د هغې سختې را له السه وند شوی وم، نو ملرو مې له السه ونیولم او دمشق ته یې بوتلم.

 په هغه ار کې یو سی اوسېده چې حنانیا نومېده چې یو پرهېزاره او په شریعت باندې

 هغه راغی، زما په ن کې ین وال ؤ او د هغه ای ولو یهودیانو د هغه ېر درناوی کاوه. 
ودرېده او ویې ویل: ‹ای شاووله وروره، سترې وغوه.› په هماغه شېبه زه بینا شوم او هغه مې

 هغه وویل: ‹زمون د نیکونو خدای ته د دې دپاره غوره کی یې چې د هغه رضا ولیده. 
 که وپېژنې، د هغه نېک خدمتار ووینې او د هغه اواز د هغه د خپلې خولې خه واورې. 

چې ته به د ولو خلکو دپاره د هغه شاهد اوسې او ه چې دې لیدلي او اورېدلي دي، د هغو شاهدي
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 اوس ه شي ته انتظار کوې؟ پاېه، د تعمید غسل واخله او تن ته دعا وکه به ورکوې. 
چې ناهونه دې وبخل شي.›

 کله چې زه بېرته اورشلیم ته راغلم او د خدای په کور کې مې دعا کوله، نو رویا مې ولیدله.
خه ال تن ولیده چې راته ویل یې: ‹زر شه او سمدالسه د اورشلیم  په دې رویا کې مې

 ما وویل: ‹تنه، شه، که چې د دې ار خلک به زما په هکله ستا شاهدي ونه مني.› 
هغوی په دې ه پوهیي چې زه هغه سی یم چې ستا ایمانداران به مې زندان ته اچول او په هرې

 کله چې ستا شاهد استیفان ووژل شو، نو زه هلته وال وم او په دې کار کنیسې کې به مې وهل. 
تن راته وویل: ‹ال  نو کې ورسره زما رضا وه او د هغه د قاتالنو د چپنو ساتنه مې کوله.› 

شه، که چې زه تا د لېرې ایونو غیریهودیانو ته لېم.›»

پولوس رسول او رومي قوماندان

 خلکو تر دې ای پورې د پولوس خبرو ته غو ونیوه، خو هغوی چیغې پیل کې: «داسې

 هغوی چیغې سی د دې ن خه ورک کئ! هغه د دې الیق نه دی چې ژوندی پاتې شي.» 
 رومي قوماندان امر وک وهلې، خپل ادرونه یې له مکې وهل او خاورې یې پورته بادولې. 
چې پولوس دننه نظامي قلعه ته بوئ او په دورو یې ووهئ او پوتنه ترې وکئ، ترو دا معلومه

 خو کله چې هغوی پولوس وتلو چې شي چې خلک ولې د هغه په خالف داسې چیغې وهي. 
په دورو یې ووهي، نو پولوس د هغه منصبدار خه چې په هغه ای کې وال ؤ، پوتنه وکه: «ایا

تاسو ته قانون دا اجازه درکوي چې یو رومي سی چې جرم هم ورباندې ثابت شوی نه وي،
 کله چې هغه منصبدار دا خبره واورېدله، نو قوماندان ته ورغی او پوتنه یې ترې ووهئ؟» 

 نو قوماندان پولوس ته ورغی او وکه: «ته پوهېې چې ه کوې؟ دا سی خو رومي دی.» 
 قوماندان پوتنه یې ترې وکه: «ماته ووایه چې ته رومي یې؟» پولوس واب ورک: «هو.» 

وویل: «ما په ېره لوه بیه دا تابعیت حاصل کی دی.» پولوس ورته وویل: «خو زه رومي یم، که
 نو کومو عسکرو چې غوتل د پولوس خه پوتنې چې مور او پالر مې رومیان دي.» 

وکي، هغه یې زر پرېود او قوماندان هم ووېرېده، که هغه پوه شو چې پولوس یو رومي سی
دی او د هغه په امر تل شوی ؤ.
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پولوس د شورا په مخکې

 په بله ور قوماندان وغوتل په دې پوه شي چې په کوم معقول دلیل یهودیان په پولوس تور

لوي، نو پولوس یې ازاد ک او مشرانو کاهنانو او ولې شورا ته یې امر وک چې سره راول شي. بیا
هغه پولوس راوست او د هغوی په مخکې یې ودراوه.

 پولوس په یر سره د شورا غو ته وکتل او ویې ویل: «ای ورونو! ما تر نن ورې  ۲۳
 په دې خبره لوی کاهن پورې په پاک وجدان سره د خدای په حضور کې ژوند تېر کی دی.» 

 بیا حنانیا هغو خلکو ته چې د پولوس په خوا کې وال وو، امر وک چې په خوله یې ووهئ. 
پولوس هغه ته وویل: «خدای به دې ووهي، ای په چونه باندې سپین شوی دېواله. ته ناست یې چې
د شریعت له مخې زما په هکله قضاوت وکې، خو اوس د شریعت خالف امر کوې چې ما ووهي.»

 نو هغو خلکو چې د پولوس په خوا کې وال وو، وویل: «ته د خدای لوی کاهن ته سپکاوی

 پولوس واب ورک: «ای ورونو، زه نه پوهېدم چې هغه لوی کاهن دی. که چې د کوې؟» 
خدای په کالم کې لیکل شوي دي:

چې د خپل قوم مشر ته بدې خبرې مه کوئ.»

ینې یې فریسیان دي، نو په لو ي صدوقیان اوینې غ  کله چې پولوس پوه شو چې د شورا

اواز یې وویل: «ای ورونو! زه فریسي یم او پالر مې هم فریسي ؤ. زه په دې خاطر محاکمه کېم چې
 نه چې هغه دا خبره وکه، نو د فریسیانو په دې هیله یم چې مي به بیا راژوندي کیي.» 

 (که چې صدوقیان د او صدوقیانو ترمن مخالفت پیدا شو او غونه په دوو لو ووېشل شوه. 
 په غونه کې ېر قیامت د ورې، فرتو او پېریانو خه منکر دي، خو فریسیان دا ول مني.) 

شورماشور او غوغا پیدا شوه او د فریسیانو د لې خه د شریعت یو و عالمان راپاېدل او په
کلکه یې وویل: «مون په دې سي کې هې غلطي نه وینو. کېدای شي چې کوم روح یا فرتې

 دا مخالفت دومره سخت شو چې قوماندان ووېرېده چې هسې نه ورسره خبرې کې وي.» 
هغوی پولوس وې وې کي، نو عسکرو ته یې امر وک چې غونې ته ورننوي او پولوس په
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زوره د هغوی له من نه راوباسي او نظامي قلعه ته یې بوي.

 په هماغه شپه تن د پولوس په خوا کې ودرېده او ویې ویل: «زور اوسه! لکه نه چې تا

په اورشلیم کې زما په هکله شاهدي ورکه، نو په روم کې هم باید شاهدي ورکې.»

د پولوس په ضد دسیسه

 کله چې ور شوه، نو ینې یهودیان سره راول شول او یوه دسیسه یې جوه که او قسم یې

 کومو وخو چې ترو پورې مو پولوس نه وي وژلی، نو نه به ه خورو او نه به ه و. 
 بیا هغوی مشرانو خلکو چې دا دسیسه جوه کې وه، شمېر یې د لوېتو تنو خه زیات ؤ. 

کاهنانو او د قوم مشرانو ته ورغلل او ویې ویل: «مون قسم خولی دی تر هغې پورې چې پولوس
 نو اوس تاسو او د شورا غي په دې بهانه چې مو نه وي وژلی، نو مون به هې شی ونه خورو. 

غوائ د هغه په هکله سم معلومات تر السه کئ، د قوماندان خه وغوائ چې پولوس تاسو ته
راولي. مون دې ته تیار یو چې دلته د رارسېدلو خه مخکې هغه م کو.»

 خو د پولوس د خور زوی د دې دسیسې خه خبر شو او نظامي قلعه ته ال او پولوس یې

 بیا پولوس یو منصبدار راوغوت او ورته ویې ویل: «دا وان سی قوماندان ته  .خبر ک
 نو منصبدار هغه وان سی بوه، که هغه غواي چې قوماندان ته کوم ه ووایي.» 

قوماندان ته بوته او ورته ویې ویل: «زنداني شوي پولوس زه راوغوتلم او زما خه یې وغوتل
 قوماندان هغه له السه چې دا وان تاسو ته راولم، که چې هغه غواي تاسو ته ه ووایي.» 

ونیو او یو وه ای ته یې بوته او پوتنه یې ترې وکه: «ته ه غواې چې ماته یې ووایې؟»
 هغه وویل: «ینو یهودیانو دسیسه جوه کې چې ستاسو خه وغواي چې پولوس سبا

شورا ته بوئ. هغوی به داسې یوه بهانه وکي چې غواي د هغه په هکله سم معلومات تر السه
 خو د هغوی خبرو ته غو مه نیسه، که چې تر لوېتو زیات کسان هغه ته په کمین کي. 
کې ناست دي او قسم یې خولی، ترو پورې یې چې پولوس م کی نه وي، نو هغوی به نه ه
خوري او نه به ه ي. هغوی همدا اوس دې کار ته تیار دي او ستا واب ته انتظار وباسي.»

 نو قوماندان هغه وان رخصت ک او هغه ته یې حکم وک» :ه چې دې ماته وویل هغه هېچا
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ته ونه وایې.»

پولوس فیلیکس والي ته لېل کیي

 بیا قوماندان خپل دوه تنه منصبداران راوغوتل او هغوی ته یې وویل: «دوه سوه پیاده او اویا

 تنه سپاره عسکر او دوه سوه نېزه لرونکي تیار کئ چې نن شپه نهه بجې قیصریې ته ال شي. 
د پولوس دپاره هم یو و اسونه تیار کئ چې ورباندې سپور شي او روغ رم یې فیلیکس والي ته

 بیا قوماندان هغه ته یو لیک ولیکه چې په کې داسې لیکل شوي وو: ورسوئ.» 

 دا سی  «د کلودیوس لیسیاس له خوا دې اغلي فیلیکس والي ته سالم وي. 

یهودیانو نیولی ؤ او نژدې ؤ چې وژلی یې وای. خو کله چې زه خبر شوم هغه یو رومي دی،
 ما غوتل په دې پوه شم  .نو د خپلو عسکرو سره ورغلم او هغه مې ترې خالص ک

 زه پوه شوم چې چې هغوی پرې ولې تور لولی دی، نو هغه مې د هغوی شورا ته بوته. 
هغه داسې کار نه دی کی چې د مر الیق وي او یا دې په زندان کې واچول شي. کوم تور
 خو چې په هغه باندې لېدلی دی هغه د هغوی د خپل شریعت پورې تلې خبرې وې. 
کله چې زه خبر شوم چې د هغه د وژلو دپاره دسیسه جوه شوې ده، نو سمدالسه مې پرېکه

وکه چې تاسو ته یې درولېم او د هغه مدعیانو ته مې امر وک چې خپله دعوه دې تاسو ته
واندې کي.»

 په بله ور  نو عسکرو د حکم سره سم په هماغه شپه پولوس د انتیپاتریس ار ته بوته. 

پیاده عسکر بېرته خپلې نظامي قلعه ته راستانه شول او سپاره عسکر یې پرېودل چې د پولوس سره
 کله چې هغوی قیصریې ته ورسېدل، نو هغه لیک یې والي ته ورساوه او پولوس یې ال شي. 

 والي لیک ولوست او د پولوس خه یې پوتنه وکه چې د کوم والیت خه ورته وروسپاره. 
 نو والي ورته وویل: «زه به هغه وخت ستا دی. کله چې پوه شو چې هغه د قیلیقیې خه دی، 
چې پولوس دې د هیرودیس په ما ي.» بیا هغه امر وکدعوه واورم چې کله ستا مدعیان راورسی

کې وساتل شي.
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د فیلیکس والي په حضور کې د پولوس محاکمه

 پنه ورې وروسته لوی کاهن حنانیا د و تنو مشرانو او د ترتولوس په نوم د یو  ۲۴
 کله وکیل سره قیصریې ته راورسېدل او د پولوس په ضد یې خپله دعوه والي ته واندې که. 

چې پولوس راوغوتل شو، نو ترتولوس خپله دعوه داسې پیل که: «اغلیه، ستاسو د ه مشرتوب
له امله مون د دوامدارې سولې خه برخمن شولو او زمون د وطن د ېې دپاره ېر ضروري

 مون په هرای کې او په هر وخت کې ستاسو د دې کارونو دپاره د زه اصالحات روان دي. 
 زه نه غوام چې ستاسو ېر وخت ونیسم، نو ستاسو خه غوتنه کوم له کومي ېره مننه کوو. 
 مون ته معلومه شوې ده چې دا یو شر چې د مهربان له مخې زمون و خبرو ته غو ونیسئ. 
جووونکی سی دی او په وله ن کې د یهودیانو ترمن شور او غوغا راپیدا کوي او د ناصریانو د

 همدارنه هغه کو کاوه چې د خدای د کور بې عزتي وکي، خو مذهبي لې مشر دی. 
 خو لیسیاس مون هغه ونیوه. [مون غوتل چې د خپل شریعت له مخې هغه محاکمه کو. 

 او د هغه مدعیانو ته یې امر وک چې  نه خالص ک قوماندان راغی او په زوره یې هغه زمون
ستاسو حضور ته راشي.] که تاسو خپله د پولوس خه پوتنه وکئ، نو پوه به شئ چې زمون دعوه
 بیا نورو حاضرو یهودیانو هم په پولوس باندې همدا تورونه ولول او ویې ویل چې رتیا ده.» 

د ترتولوس ولې خبرې رتیا دي.

د فیلیکس په حضور کې د پولوس دفاع

 والي پولوس ته اشاره وکه چې خبرې وکي او پولوس وویل: «زه خبر یم چې ېر کلونه

کیي تاسو د دې قوم قاضي یئ، نو زه په خوشحال سره ستاسو په مخکې د خپل ان خه دفاع
 تاسو ته به خپله معلومه شي چې د دولسو ورو خه زیات وخت نه کیي چې زه کوم. 

 هېچا زه نه یم لیدلی چې د خدای په کور کې مې د اورشلیم ته د عبادت کولو دپاره تللی وم. 
 چا سره بحث کی وي یا مې په کنیسې یا مې د ار په کوم بل ای کې خلک راپارولي وي. 

کوم تورونه چې هغوی په ما لولي دي د هغو په هکله تاسو ته کوم ثبوت نه شي واندې کوالی.
 خو زه ستاسو په حضور کې اقرار کوم چې زه د خپلو نیکونو د خدای په عبادت کولو کې د
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تن عیسی د الرې خه پیروي کوم چې هغوی یې غلطه بولي. زه په هغو ولو شیانو چې د
 زه خدای ته موسی په شریعت او د پیغمبرانو په کتابونو کې لیکل شوي دي، عقیده لرم. 

همداسې هیله لرم چې دوی یې لري او هغه دا چې نېک او بد خلک به دواه د قیامت په ور له مو
 نو زه تل کو کوم چې د خدای او انسانانو په حضور کې پاک وجدان نه راژوندي کیي. 

ولرم.

  وروسته له و کلونو زه اورشلیم ته راغلم چې خپل قوم ته خیرات یوسم او قرباني وکم. 

زه د خدای په کور کې د پاکوالي د مراسمو د سرته رسولو خه وروسته هغوی ولیدم. هلته نه د
 خو د اسیا د والیت ینې یهودیان چې هلته خلکو ه وه او نه کومه شور او غوغا وه. 
موجود وو، باید په خپله دلته حاضر شي او که زما په خالف کوم ه لري، نو خپل تورونه دې

 یا پرېدئ چې په خپله دا خلک ووایي کله چې زه د شورا په مخکې وال وم په واندې کي. 
 بې له یو شي چې کله زه د هغوی په مخکې وال وم او په لو اواز مې  ،ما کې کوم جرم پیدا ک

وویل: ‹زه نن له دې امله محاکمه کېم چې په دې عقیده یم چې مي به بیا راژوندي کیي.›»

 خو فیلیکس چې د تن عیسی د الرې نه ه خبر ؤ، نو محاکمه یې ونوله او ویې ویل:
«کله چې لیسیاس قوماندان راورسېده، نو بیا به زه ستاسو د دعوې په هکله خپله پرېکه وکم.»

 هغه یو منصبدار ته امر وک چې پولوس تر نظارت الندې ونیسي او هغه ته ل ه ازادي

ورکي او د هغه ملرو ته چې د هغه د اتیاوو د پوره کولو دپاره ي او راي، اجازه ورکي.

پولوس د فیلیکس او دروسیلې په حضور کې

 و ورې وروسته فیلیکس د خپلې ې دروسیلې سره چې یهود وه، راغی. هغه پولوس
راوغوت او د هغه خبرې یې چې په عیسی مسیح باندې د ایمان راولو په هکله کولې، واورېدلې.

 خو کله چې پولوس د عدالت، په خپل نفس باندې د واک لرلو او د قیامت د ورې په هکله

خبرې کولې، نو فیلیکس ووېرېده او ویې ویل: «د اوس دپاره همدومره بس دی. کله چې یو مناسب
 په همدې وخت کې هغه په دې هیله ؤ چې پولوس به وخت پیدا شو بیا به دې راوغوام.» 
ورته رشوت ورکي او له همدې امله به یې هغه هر وخت راغوته او خبرې به یې ورسره کولې.
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 کله چې دوه کاله تېر شول، نو پورکیوس فستوس د فیلیکس په ای والي واکل شو. فیلیکس

د یهودیانو د خوشحالولو دپاره پولوس په زندان کې پرېود.

د رومي امپراتور خه د پولوس غوتنه

 کله چې فستوس قیصریې ته د والي په توه راغی، نو درې ورې وروسته اورشلیم ته  ۲۵
 هلته مشرانو کاهنانو او د یهودیانو مشرانو د پولوس په خالف خپله دعوه هغه ته -  .ال

واندې که. هغوی د فستوس خه غوتنه وکه چې ورباندې مهرباني وکي او پولوس اورشلیم ته
راوغواي. که چې هغوی ورته دسیسه جوه کې وه چې کمین ورته ونیسي او په الره کې یې

 فستوس واب ورک: «پولوس په قیصریه کې بندي ساتل شوی دی او زه په خپله ېر ووژني. 
 نو ستاسو مشران دې زما سره قیصریې ته ال شي او که هغه کوم غلط زر بېرته هلته ورم. 

کار کی وي، نو دعوه دې پرې وکي.»

په بله ور .و دپاره په اورشلیم کې پاتې شو او بیا قیصریې ته ال فستوس د اتو یا لسو ور

 کله چې هغه په محکمه کې په خپلې چوک باندې کېناست او امر یې وک چې پولوس راولي. 
پولوس راغی، نو هغه یهودیان چې د اورشلیم خه راغلي وو د هغه خه شاوخوا راتاو شول او په

 پولوس د خپل ان خه هغه باندې یې ېر سخت تورونه ولول چې ثابتولی یې نه شول. 
دفاع وکه او ویې ویل: «ما نه د یهودیانو د شریعت په خالف، نه مې د خدای د کور او نه مې د

 خو فستوس غوتل چې یهودیان خوشحاله کي، امپراتور په خالف کوم غلط کار کی دی.» 
نو د پولوس خه یې پوتنه وکه: «ایا ته غواې چې اورشلیم ته ال شې او د دې تورونو له امله
 پولوس په چې درباندې لېدلي دي په هغه ای کې زما په حضور کې ستا محاکمه وشي؟» 

واب کې وویل: «زه همدا اوس د امپراتور په محکمه کې یعنې هغه ای کې چې باید زما قضیه په
 کې وچلیي، وال یم. تاسو ته ه معلومه ده چې ما د یهودیانو په خالف کوم جرم نه دی کی. 

که چېرې زه مجرم یم او داسې کار مې کی وي چې د مر د سزا الیق یم، نو د مر خه نه
تتم. خو که چېرې هغه تورونه چې د دې یهودیانو له خوا په ما لېدلي دي رتیا نه وي، نو

هېوک حق نه لري چې ما هغوی ته په الس ورکي. زه امپراتور ته عرض کوم چې خپله دې زما د
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 بیا فستوس د خپلو مشاورانو سره د مشورې کولو نه وروسته قضیې په هکله پرېکه وکي.» 
په واب کې وویل: «دا چې تا امپراتور ته عرض کی دی، نو امپراتور ته به ال شې.»

پولوس د اریپاس او برنیک په حضور کې

 و ورې وروسته اریپاس پاچا او د هغه خور برنیک قیصریې ته راغلل چې فستوس ته

 هغوی د و ورو دپاره هلته پاتې شول، نو فستوس د پولوس قضیه پاچا ته هرکلی ووایي. 
 کله چې زه واندې که او ویې ویل: «دلته یو سی دی چې فیلیکس په زندان کې پریی دی. 

اورشلیم ته الم، نو د مشرانو کاهنانو او نورو یهودي مشرانو په هغه باندې تورونه ولول او زما
 خو ما هغوی ته واب ورک چې دا د رومیانو دود خه یې وغوتل چې هغه ته سزا ورکم. 
او دستور نه دی چې یو تورن سی دې خپلو مدعیانو ته په الس ورکي، تر هغې چې هغه د خپلو
مدعیانو سره مخامخ نه کي او هغه ته دا موقعه ورنه کي چې د لول شویو تورونو په واندې د

 کله چې هغوی دلته راغلل، نو ن مې ونه ک او په بله ور په خپل ان خه دفاع وکي. 
 کله چې د هغه مدعیان پاېدل چې محکمه کې کېناستم او امر مې وک چې هغه راولي. 

خبرې وکي، هغوی ونه شو کوالی چې هغه په هغو جرمونو باندې چې زما په خیال کې هم نه وو،
 هغوی د خپل دین او د یو سي په هکله چې عیسی نومیي او م شوی دی، د مالمته کي. 
 زه زه نازه وم چې نه د نظر اختالف درلود او پولوس دعوه کوي چې هغه ژوندی دی. 

دې موضوع په هکله ېنه وکم، نو د پولوس خه مې پوتنه وکه چې ایا ته غواې چې اورشلیم
 خو پولوس غوتنه وکه تر هغې پورې چې امپراتور ته ال شې او هلته دې قضیه وېل شي. 

د هغه د قضیې په هکله خپله پرېکه نه وي کې، هغه دې تر نظارت الندې وساتل شي. نو ما امر
 اریپاس فستوس ته وک، ترو پورې چې هغه امپراتور ته لېم هغه دې بندي وساتل شي.» 

وویل: «زه غوام چې په خپله د دې سي خبرې واورم.» فستوس واب ورک: «سبا به د هغه
خبرې واورې.»

 په بله ور اریپاس او برنیک په زیات شان او شوکت سره راغلل او د قوماندانانو او د ار د

 بیا فستوس وویل:  .او پولوس یې حاضر ک مشرانو سره دربار ته ننوتل. بیا فستوس امر وک
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«ای اریپاس پاچا او ولو حاضرینو! تاسو دا سی وینئ چې ولو یهودیانو که دلته دي او که په
اورشلیم کې دي، ورخه ماته شکایت کی دی. هغوی چیغې وهلې چې دا سی باید ژوندی پاتې

 خو زما په نظر هغه کوم داسې کار نه دی کی چې د مر سزا دې ورکای شي. نه شي. 
رنه چې هغه خپله عرض وک چې امپراتور دې د هغه د قضیې په هکله پرېکه وکي، نو ما

 خو د هغه په هکله زما سره کوم انی ه شی نشته پرېکه وکه چې هغه روم ته ولېم. 
چې امپراتور ته یې ولیکم. نو هغه مې تاسو ولو او په انې توه ستاسې اریپاس پاچا حضور ته

 که چې راوست، ترو د هغه د قضیې تر ېلو وروسته وکوالی شم هغه ته یو ه ولیکم. 
زما په نظر دا خبره سمه نه ده چې یو بندي بې له کومو کاره تورونو امپراتور ته ولېم.»

د اریپاس په حضور کې د پولوس دفاع

 اریپاس پولوس ته وویل: «تاته اجازه درکول کیي چې د خپل ان خه دفاع  ۲۶
 «ای پاچا، وکې.» نو پولوس خپل الس پورته ک او د خپل ان خه یې داسې دفاع وکه: 

زه خپل ان بختور م چې نن ستاسو په حضور کې وال یم او د هغو ولو تورونو په خالف چې د
 په انې توه رنه چې یهودیانو له خوا په ما لېدلي دي، د خپل ان خه دفاع کوم. 

تاسو د یهودیانو د ولو دودونو او د هغوی ترمن چې کوم اختالفات موجود دي، د هغو ولو سره بلد
یئ. نو تاسو ته سوال کوم چې په پوره صبر او حوصلې سره زما خبرو ته غو ونیسئ.

 ول یهودیان پوهیي چې ما د وان د وخت نه د خپلو خلکو سره او په اورشلیم کې نه

 هغوی ما له پخوا خه پېژني او که چېرې هغوی وغواي، نو کوالی شي ژوند تېر کی دی. 
 تصدیق کي چې زه د فریسیانو د لې غی وم چې دا زمونه یوه ېره سرسخته مذهبي له ده. 

اوس د دې دپاره چې د خدای د هغې وعدې په هیله یم چې زمون د نیکونو سره یې کې ده،
 دا هغه وعده ده چې زمون د خلکو دولس قبیلې د هغې د پوره کېدلو په هیله محاکمه کېم. 

 شپه او ور عبادت کوي. ای پاچا! د همدې هیلې په خاطر یهودیان په ما باندې تورونه لوي. 
 یو وخت ما تاسو هر یو ته دا ولې ناشونې کاري چې خدای مي راژوندي کوالی شي؟ 

خپله داسې فکر کاوه هره چې کوالی شم باید د ناصري عیسی د نوم سره د مخالفت کولو دپاره یې
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خه مې واک او اختیار تر السه ک ل. د مشرانو کاهنانو ما په اورشلیم کې همداسې وک وکم. 
او ېر ایمانداران مې زندان ته واچول او کله به چې هغوی ته د مر سزا ورکول کېدله، نو ما به هم د

 و و لې مې هغوی ته په کنیسو کې سزا ورکې ده او هغوی په خالف رایه ورکوله. 
کو مې کاوه چې هغوی دې ته مجبور کم چې د خپلې عقیدې خه منکر شي. زما قهر او
غضب تر دې حده پورې ورسېده چې حتی هغوی پسې به د نورو هېوادونو ارونو ته تلم چې

هغوی ووروم.

پولوس د خپل ایمان راولو په هکله خبرې کوي

 یوه ور زه د هغه واک او حکم له مخې چې د مشرانو کاهنانو له خوا راکل شوی ؤ، د یو کار

 ای پاچا! کله چې زه د غرمې په وخت کې په الره روان وم، نو ما یوه پسې دمشق ته روان وم. 
را ولیدله چې د لمر خه هم زیاته روانه وه او د اسمان خه راروانه وه او په ما او زما د سفر په
 مون ول په مکه باندې راولوېدلو. بیا مې په عبراني ژبه کې یو اواز ملرو باندې ولېدله. 

واورېد چې ماته یې وویل: ‹ای شاووله، ای شاووله، ته ولې ما وروې؟ دا یو بې ې کار دی چې د
 ما پوتنه وکه: ‹ای تنه، ته وک یې؟› او تن وویل: خپل بادار په واندې ودرېې.› 
 خو اوس پاېه او په خپلو پو ودرېه. ‹زه عیسی یم، یعنې هغه وک چې ته یې وروې. 

زه تاته د دې دپاره راکاره شوم چې تا خپل خدمتار واکم او ه چې دې زما خه ولیدل او
 زه به تا د هغه ه چې په راتلونکي کې به یې درته وایم د هغو په هکله به شاهدي ورکې. 

 چې د هغوی سترې خالصې اسراییلو د قوم او غیریهودیانو خه وژغورم. زه تا هغوی ته لېم 
کې، ترو هغوی د تیارې خه را ته او د شیطان د واکمن خه یې د خدای خواته راواوې،
ترو په ما باندې د ایمان راولو په وسیله د هغوی ناهونه وبخل شي او د خدای په سپېلو

خلکو کې شامل شي.›

پولوس د خپلو خدمتونو په هکله خبرې کوي

  نو ای پاچا! ما د هغه حکم خه چې په اسماني رویا کې راته وشو، سرغونه نه ده کې. 

ما لومی په دمشق او اورشلیم کې او بیا په وله یهودیه کې او همدارنه غیریهودیانو ته مې اعالن
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وک چې د خپلو ناهونو خه توبه وباسي، د خدای خواته راوري او داسې کارونه وکي چې
 له همدې امله ینو یهودیانو زه د خدای په کور کې ثابته کي چې هغوی توبه ویستلې ده. 

ې پورې خدای وساتلم او دلته وال خو تر نن ور ونیولم او کو یې کاوه چې ما ووژني. 
یم او ولو لویو او وو ته شاهدي ورکوم. زه یوازې هغه ه وایم چې موسی او نورو پیغمبرانو ویلي

 یعنې دا چې مسیح باید کاوونه وزغمي او لومنی کس به وي چې د دي چې پې به شي، 
مو خه به راژوندی شي او یهودیانو او غیریهودیانو دواو ته به د خالصون د را اعالن وکي.»

پولوس اریپاس ته د مسیحیت بلنه ورکوي

 پولوس ال د خپل ان خه د دفاع په خاطر خبرې کولې چې فستوس چیغې کې: «ای

 پولوس په واب کې وویل: «نه پولوسه، ته لېونی یې! په ېرو لوستلو لېونی شوی یې.» 
 پاچا په دې ه خبر اغلیه! زه لېونی نه یم. زه په هوش یم او رتیا او معقولې خبرې کوم. 

دی او زه د هغه سره په زورتیا سره خبرې کوم. زه په دې باندې اه یم چې دا ولې پېې تاسو ته
 ای پاچا! ایا تاسو په پیغمبرانو معلومې دي، که چې هغه په کوم پ ای کې نه دي شوې. 
 اریپاس پولوس ته وویل: «ته باندې عقیده لرئ؟ زه پوهېم چې تاسو ورباندې عقیده لرئ.» 
 پولوس وویل: «که ل وخت ونیسي یا ېر، خو فکر کوې چې دومره زر به ما مسیحي کې؟» 

زه خدای ته دعا کوم چې یوازې تاسو نه بلکې هغه ول خلک چې نن زما خبرې اوري، زما په شان
شي، بې له شکه زما په شان په زولنو کې نه.»

  بیا پاچا پاېد او والي، برنیک او نور خلک چې د هغوی سره ناست وو، هم پاېدل. 

ی چې د مري داسې کوم کار نه دی ککله چې هغوی ووتل، نو یو بل ته یې سره وویل: «دې س
 اریپاس فستوس ته وویل: «که چېرې دې سي امپراتور ته یا زندان ته د اچولو و وي.» 

عرض نه وای کی، نو ازادېدلی شو.»

پولوس په کشت کې روم ته بېول کیي
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 کله چې دا پرېکه وشوه چې مون به په کشت کې ایالیا ته و، نو هغوی پولوس او  ۲۷
 ینې نور بندیان یولیوس ته چې د روم د امپراتور د لکرو د کنک یو منصبدار ؤ، وسپارل. 

بیا مون د ادرامیتینې په کشت کې چې د اسیا د والیت بندرونو ته روانه وه، سپاره شولو. زمون سره
 په بله ور یو مقدوني سی چې ارسترخوس نومېده او د تسالونیکیې خه ؤ، هم ملری ؤ. 

مون د صیدون د ار بندر ته ورسېدلو. یولیوس په پولوس مهربانه شو او هغه ته یې اجازه ورکه
 مون د چې خپلو ملرو ته ورشي او چې کوم شي ته اتیا ولري، هغوی یې ورته ورکي. 

صیدون خه روان شولو، خو له دې امله چې باد مون ته مخامخ لېده، نو د قبرس د جزیرې په بلې
 کله چې مون د قیلیقیې او پمفیلیې د بحیرو خه تېر خوا الو، که چې هلته باد نه لېده. 

 په هغه ای کې هغه منصبدار شولو، نو د میرا ار ته چې د لیکیا په والیت کې دی، ورسېدلو. 
 تر د سکندریې یوه کشت پیدا که چې ایالیا ته روانه وه او مون یې په هغې کې سپاره کو. 
ېرو ورو پورې مون ورو ورو تللو او په ېر تکلیف سره قنیدوس ته ورسېدلو. رنه چې باد
مون ته مخامخ لېده، نو بلې خواته مو حرکت وک او د کریت د جزیرې په هغې خوا چې د باد
 په سخت سره د بحیرې په خه پناه وه، روان شولو او د سلمونې د سیمې خه تېر شولو. 

غاه تللو او یو ای ته ورسېدلو چې د «خوندي بندر» په نوم یادېده او د لسایې ار ته نژدې ؤ.

 هلته مون زیات وخت له السه ورک او زمون دپاره نور سفر کول خطرناک ؤ، که چې د

 «ای ملرو، ماته کاري چې کفارې ور تېره شوې وه. نو پولوس هغوی ته دا مشوره ورکه: 
د دې ای نه وروسته به زمون سفر خطرناک وي. یوازې کشت او د هغې بار ته به لوی تاوان ونه
 خو هغه منصبدار د پولوس په ای د کشت د رسیي بلکې زمون ژوند ته به هم خطر وي.» 
 رنه چې هغه بندر د ژمي تېرولو دپاره مشر او د کشت د خاوند خبرو ته زیات غو نیوه. 

مناسب نه ؤ، نو د هغوی خه زیاتو یې دا پرېکه وکه چې له هغه ای خه حرکت وکي او
کو وکي چې فینکاس ته ورسیي او ژمی هلته تېر کي. فینکاس په کریت کې یو بندر دی

چې جنوب لوېدی او شمال لوېدی خواته مخامخ دی.

په بحیره کې توفان
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 کله چې د جنوب له خوا نری نری باد راوالوت، نو هغوی فکر وک چې خپل مقصد ته

 خو ېر وخت نه ؤ ورسېدل. نو هغوی د کشت لنر راکش ک او د کریت په غاه روان شول. 
تېر شوی چې یو توفاني باد چې د «شمال ختی» د باد په نوم یادیي، د جزیرې خه زمون خواته
 کشت په توفان کې راېره شوه او د دې امکان نه ؤ چې د باد مخالف طرف ته اله راوالوت. 
شي، نو مون نوره هه ونه که او پرې مو ودله چې کوم طرف ته چې باد لیي هماغې خواته
 مون د کاودا په نوم د یوې کوچن جزیرې طرف ته چې د باد خه پناه وه، کشت بوي. 

 هغه روان شولو. په ېرې سخت سره مو وکوالی شول چې هغه کوچن کشت خوندي وساتو. 
کوچن کشت یې لویې کشت ته وخېژوله او لویه کشت یې ردچاپېره په رسیو باندې وتله. هغوی

وېرېدل چې د سیرتیس په شو کې به ونلي. هغوی د کشت لنر راکته ک او کشت یې پرېودله
 په بله ور چې ېر سخت توفان ؤ، نو هغوی د کشت یو ه بار اوبو ته چې باد یې بوي. 

  خو په درېمه ور یې د کشت سامان په خپلو السونو بحیرې ته وغوراوه.  وغوراوه. 
تر ېرو ورو پورې مون نه لمر ولیده او نه ستوري او سخت باد لېده او نور زمون د خالصون

هې هیله نه وه.

 په کشت کې ناستو خلکو تر ېره وخته پورې هې شی نه وو خولي، نو پولوس د هغوی په

مخکې ودرېده او ویې ویل: «ای ملرو، تاسو باید زما خبره منلې وای او د کریت خه مو حرکت
 خو اوس تاسو ته مشوره درکوم نه وای کی، نو د دې زیان او تاوان خه به ساتل شوي وای. 
چې زور اوسئ! په تاسو کې به هېوک هم خپل ژوند له السه ورنه کي، خو کشت به وې وې

 که چې پرون شپه د هغه خدای فرته چې زه د هغه یم او د هغه عبادت کوم، ماته شي، 
 او ویې ویل: ‹پولوسه! مه وېرېه، که چې ته باید د راغله او زما په ن کې ودرېدله 

امپراتور په مخکې ودرېې او خدای به په خپل فضل سره ستا په خاطر د هغو ولو کسانو ژوند چې
 نو ای خلکو، زور اوسئ! که چې زه په خدای ایمان تا سره په کشت کې دي، وژغوري.› 

 خو مون به د جزیرې په غاه لرم. لکه نه چې ماته ویل شوي دي، همداسې به وشي. 
وغورول شو.»

 دا وارلسمه شپه وه چې مون د مدیترانې په بحیره کې د توفان له امله یوې خوا او بلې خواته
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 ول کېدلو. خو نژدې نیمه شپه وه چې کشتیوانانو دا ومان وک چې وچې ته ورنژدې کیي. 
هغوی د اوبو ژوروالی اندازه ک او ویې لیدل چې لوېت متره ؤ او د لې مسافې خه وروسته یې

 هغوی وېرېدل هسې نه چې د انو سره ولیي، چې بیا اندازه واخیستله، نو دېرش متره وه. 
 کشتیوانانو نو د کشت له شا نه یې لور لنرونه واچول او دعا یې وکه چې زر سبا شي. 

کو کاوه چې د کشت خه وتتي او هغوی په دې بهانه چې غواي د کشت د مخکېن برخې
 خو پولوس هغه منصبدار او یو و لنرونه واچوي، کوچن کشت یې بحیرې ته کته که. 

عسکرو ته وویل: «که چېرې کشتیوانان په کشت کې پاتې نه شي، نو ستاسو خه به هېوک هم ونه
 نو عسکرو د کوچن کشت طنابونه پرې کل او هغه یې پرېودله چې په بحیره ژغورل شي.» 

کې اله شي.

 د لمرخاته خه مخکې پولوس د ولو خه وغوتل چې یو ه شی وخوري. هغه وویل: «نن

 نو له دې امله وارلسمه ور ده چې تاسو دومره پرېشانه یئ چې هې شی مو نه دي خولي. 
تاسو ته سوال کوم چې ل خواه وخورئ، که چې تاسو ورته اتیا لرئ د دې دپاره چې ژوندي

 کله چې پولوس دا خبره پاتې شئ. په تاسو کې به د هېچا د سر یو ویته هم کم نه شي.» 
وکه، بیا یې له و راواخیستله، د ولو په مخکې یې د خدای شکر وک، هغه یې ماته که او په
کې مون  په کشت  هغوی ولو همت پیدا ک او خواه یې وخول.   .لو یې پیل وکخو

 کله چې هغوی ول ماه شول، نو ول غنم یې بحیرې ته ول دوه سوه او شپ اویا تنه وو. 
وروزار کل چې کشت سپکه شي.

د کشت وې وې کېدل

 کله چې سهار شو، نو کشتیوانانو وچه مکه ونه پېژندله، خو هغوی د خلیج غاه ولیدله او

 نو هغوی هغه پرېکه یې وکه چې که کېدای شي نو کشت به په هغه ای باندې وخېژوو. 
طنابونه چې لنرونه پرې تل شوي وو، پرېکل او هغه یې په بحیره کې پرېودل او په هماغه وخت

کې یې د کشت د راشپېلونو طنابونه سست کل. بیا هغوی د کشت د مخکېن برخې بادوان د باد
 خو کشت د اوبو الندې د شو د خواته پورته کش ک او کشت د بحیرې غاې ته روانه شوه. 
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غون سره ولېدله او هلته ونتله. د کشت مخکېن برخه ېره سخته ولېدله او حرکت یې نه شو
کوالی، خو وروستن برخه یې د سختو پو له امله وې وې شوه.

 خو  عسکرو پرېکه وکه چې ول بندیان به ووژنو، هسې نه چې په المبو وهلو وتتي. 

هغه منصبدار غوتل چې پولوس وژغوري، نو هغوی یې د دې کار خه منع کل. هغه امر وک چې
اول دې هغه کسان چې المبو وهلی شي، انونه اوبو ته وغوروي او وچې ته دې انونه ورسوي.

 او نورو ته یې وویل چې په تختو او یا د کشت په وو باندې دې هغوی پسې ورشي. په دې

ول مون ول روغ رم وچې ته ورسېدلو.

پولوس د مالتا په جزیره کې

 کله چې مون روغ رم د بحیرې غاې ته ورسېدلو، نو پوه شولو چې دا د مالتا په نوم  ۲۸
 د هغه ای خلکو په مون ېره مهرباني وکه او رنه چې هوا سه وه او باران جزیره ده. 

 پولوس یو ه لري راول ورېده، نو اور یې راته بل ک او مون ولو ته یې تود هرکلی ووایه. 
کل او هغه یې اور ته واچول او د اور د رموالي له امله یو زهرجن مار راووت او د هغه د الس

 کله چې د هغه ای خلکو ولیدل چې د پولوس په الس پورې مار وند دی، پورې ونته. 
نو یو بل ته یې سره وویل: «دا سی به خامخا قاتل وي. که ه هم هغه له بحیرې خه وژغورل

 خو پولوس هغه مار اور ته وروزار ک او کوم شو، خو الهي عدالت به هغه ژوندی پرېندي.» 
 هغوی په دې تمه وو چې پولوس به زر وپسیي او یا به نااپه زیان ورته ونه رسېده. 

ېر انتظار وویست او ویې لیدل چې په هغه باندې هې به شي. خو کله چې هغوی ي او مراولوی
هم ونه شول، نو فکرونه یې بدل شول او ویې ویل: «دا هم یو خدای دی.»

 هغه ای ته نژدې د هغې جزیرې د حاکم پوبلیوس مکې وې. هغه په مهربان سره مون ته

 هغه وخت د پوبلیوس پالر هرکلی ووایه او درې ورې یې په خپل کور کې مېلمانه کو. 
ناروغه پروت ؤ. هغه تبه لرله او د پېچ په ناروغ اخته ؤ. پولوس د هغه کوې ته ننوت، د هغه دپاره
 کله چې دا کار وشو، نو یې دعا وکه، خپل الس یې ورباندې کېود او هغه ته یې شفا ورکه. 
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 هغوی مون ته ېر سوغاتونه راکل او کله چې د جزیرې نور ناروغان هم راغلل او روغ شول. 
مون غوتل ال شو، نو کومو شیانو ته چې په سفر کې مو ورته اتیا لرله، هغه یې مون ته کشت ته

راول.

روم ته د پولوس رسېدل

 درې میاشتې وروسته د سکندریې په یوه کشت کې چې د دوه غبروني خدایانو کیستر او
پولوکس تول شوې مجسمې ورباندې لېدلې وې او ژمی یې په هغې جزیرې کې تېر کی ؤ، الو.
 بیا د هغه ای خه  مون د سراکیوس ار ته ورسېدلو او درې ورې هلته پاتې شولو. 

په کشت کې روان شولو او د ریغیون ار ته ورسېدلو. بیا یوه ور وروسته جنوبي بادونه پیل شول
 په هغه ای کې مون ینې ایمانداران ولیدل او په دوو ورو کې د پوتیولي بندر ته ورسېدلو. 

او هغوی زمون خه وغوتل چې د یوې هفتې دپاره ورسره پاتې شو. په دې ول مون روم ته
 کله چې د روم ایمانداران زمون د راتللو خه خبر شول، نو هغوی د اپیاس تر بازاره ورسېدلو. 

او هغه ای پورې چې د درې مېلمستونونو په نوم یادېده، زمون لیدلو ته راغلل. کله چې پولوس
 کله چې مون روم ته ورسېدلو، نو هغوی ولیدل، نو د خدای شکر یې وویست او زور شو. 

پولوس ته اجازه ورکل شوه چې د یو رومي عسکر سره چې د هغه ساتنه یې کوله، په یو شخصي
کور کې واوسیي.

پولوس په روم کې وعظ کوي

 درې ورې وروسته پولوس د هغه ای د یهودیانو مشران غونې ته راوغوتل. کله چې

هغوی سره راول شول، نو ورته ویې ویل: «ای زما ورونو، که ه هم ما د خپلو خلکو او د خپلو
نیکونو د دودونو او دستورونو په خالف کوم کار نه دی کی، خو بیاهم زه په اورشلیم کې بندي شوم
 کله چې رومیانو زما خه ېنې وکې نو غوتل یې چې ما ازاد او رومیانو ته وسپارل شوم. 
کي، که هغوی پوه شول چې ما داسې کوم کار نه دی کی چې د مر سزا دې راته راکل شي.
 خو کله چې د یهودیانو مشرانو مخالفت وک، نو زه دې ته مجبور شوم چې امپراتور ته عرض

 نو له دې وکم. بې له شکه ما سره هې داسې ه نشته چې د خپل قوم په خالف یې ووایم. 
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امله مې راوغوتلئ چې تاسو ووینم او خبرې درسره وکم چې زه د هغه چا په خاطر په زولنو تل
 یهودي مشرانو واب ورک: «مون ته ستا شوی یم چې د اسراییلو خلک ورته هیله مند دي.» 

په هکله له یهودیې خه کوم لیک نه دی رارسېدلی او نه زمون د یهودي ورونو خه کوم وک دلته
راغلی دی چې ستا په هکله یې مون ته خبر راوی وي او یا یې ستا په هکله کومه بده خبره کې
 خو مون غواو چې ستا نظر واورو، که مون پوهېو چې خلک په هرای کې د دې وي. 

لې په خالف خبرې کوي.»

 نو هغوی د پولوس سره یوه ور واکله او ېر خلک د هغه کور ته راغلل. د سهار نه تر

ماامه پورې پولوس د هغوی سره د خدای د پاچاه په هکله خپل پیغام بیان ک او شاهدي یې
ورکه او کو یې وک چې د موسی د شریعت او د پیغمبرانو له کتابونو خه په کار اخیستلو سره

 ینې د هغه په خبرو قانع شول، خو نورو ورباندې باور ونه هغوی د عیسی په هکله قانع کي. 
 هغوی په خپل من کې سره بې اتفاقه شول او روان شول. خو له ت خه مخکې پولوس  .ک

دا خبره وکه: «روح القدس د اشعیا نبي په وسیله ستاسو نیکونو ته نه ه ویلي دي:

 دې قوم ته ورشه او ورته ووایه:

 که چې د دې تاسو به بیا بیا اورئ، خو پوه به نه شئ. تاسو به ورئ، خو ه به نه وینئ، 
خلکو زونه سخت شوي دي او په غوونو درانه شوي او سترې یې پې شوې دي. که نه، نو سترو
به یې لیدل، غوونو به یې اورېدل، په زونو کې به پوهېدل او ماته به بېرته رارېدلي وای او ما به

شفا ورکې وای.

 نو بیا پوه شئ چې دغه د خالصون پیغام د خدای له خوا غیریهودیانو ته لېل شوی دی او

 کله چې پولوس خپلې خبرې پای ته ورسولې، نو یهودیان الل او په هغوی به یې مني.» [ 
[.کې یې سره بحث وک خپل من

 پولوس دوه کاله په یو کرایي کور کې اوسېده او هروک چې به د هغه د لیدلو دپاره راتللو، نو

 هغه د خدای د پاچاه په هکله وعظ کاوه او د تن عیسی مسیح هرکلی به یې ورته ویل. 

۸۱ / ۸۲
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


په هکله یې په زورتیا او په ازادانه توه تعلیم ورکاوه.

☎ +1 807.700.9066 لرئ؟ تنتاسو پو
afghanbibles.org © د ختي افغانستان ۲۰۲۱

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

tel:+1.8077009066
tel:+1.8077009066
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible

