
د عبرانيانو په نوم خط

پېژندلو

د عبرانيانو د کتاب بنيادى مقصد دا دے چ په ايماندارانو باندې د دې خبرې
زور راوړى چ په خپل ان ک د صبر او برداشت ماده پيدا کى او په
حضرت عيس مسيح باندې په خپل ايمان ک قائم پات ش. د دې کتاب

ليوال مون ته د زړې لوظنام مطلب د خُدائ پاک د منصوب په را ک په
حضرت عيس مسيح ک ائ، نو بيا د دې کتاب ليونے حضرت عيس د

خُدائ پاک د زوئ په حيثيت مون ته اره کوى چ حضرت عيس د خُدائ
پاک د جالل مظهر او د خُدائ پاک د ذات تصوير دے او ول کائنات په خپل
زورور کالم سمبالوى. دا کتاب هم د بن اسرائيلو قوم يعن عبرانيانو ته د دې
خبرې وضاحت کوى چ حضرت عيس مسيح په خپله د خُدائ پاک آخرى

کالم دے. نو هي وک او هي يز هم د هغۀ دا لوړ مقام نۀ نيولے او نۀ پوره
کولے ش نۀ کوم مذهب رِواج او نۀ کوم مذهب مشر د هغۀ نه مخ کېدے

د حضرت عيس صه د دې خبرې وضاحت کوى چح او د دې خط پات .ش
مسيح په حقله دا هر ۀ رتيا دى. د دې خط زياته حصه په دې موضوع را

اچوى هغه ۀ چ حضرت عيس په سول سر ته ورسول دا د هم هغه کارونو او
جذباتو آخر وو چ په مقدس کتاب ک ورته د سر ته رسولو اشاره شوې ده.

نو چ د دې نه پس بيا نور داس کارونه ونۀ ش. په دې خط ک حضرت
وک چ ے شوے دےپه حيثيت پېش ک ۀ حضرت موس د نوى او عيس
رهنمائ ته ي لنه آزادوى، او يو نوى وعده شوى م ناه د غالم خپل قوم د
کوى. حضرت عيس مسيح هغه لوئ امام دے چ زمون ضعيف او کمزورى

د عبرانيانو مذهب .نيغ په نېغه د خُدائ پاک د رحم د چترۍ د سورې الندې راول
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بصيرت او دارومدار په هغه يزونو دے کوم چ په جنت ک موجود دى نو
دا د هغ يو تصور او سورے دے. او د ايمان په ميدان ک حضرت عيس يو

ممل او پوره حقيقت دے. حضرت عيس په خپله آخرى منلے شوى قربان ده
نو بيا د دې نه وروستو د پخوانو مذهب دستورونو قربانو نجايش نۀ ليدلے
کيى. دا کتاب ايماندارانو ته د تليفونو او مصيبتونو په زمانه ک ليلے

شوے دے، او په ک د ايمان نه د اوړېدو په حقله ډېر ل خبر ورکے شوے
دے او د صبر او استقامت تاکيد په ک شوے دے. د ولو نه مشهور باب په

ک يوولسم باب دے. په کوم ک چ د هغه زبرانو فهرست دے چا چ په
ے دے او قائم پاتک هره موقعه خپل ايمان محفوظ ساتلے دے برداشت ي

شوى دى. دا ول برکتونه د خُدائ پاک له خوا نه حاصل شوى دى. د حفظ کولو
دپاره ۱۲: ۱ آيت ”نو په دې وجه بيا چ د واهانو دومره لويه ه زمون نه

چاپېره ده نو را چ مون هم هر يو پيے او هغه ناه چ مون په آسان سره
انلوى د ان نه لرې کو، او را چ په هغه منه ک په صبر سره وزغلو

چ مون له مقرر ده.“
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حضرت عيس کلمة اله دے

 په تېره زمانه ک خُدائ پاک زمون پالر نيۀ ته ډېر له په مختلفو  ۱
 خو په دې آخره زمانه ک هغۀ طريقو د نبيانو په وسيله خبرې وکې. 
مون ته د خپل زوئ په وسيله خبرې وکې چا چ هغه د ولو يزونو وارث
 هغه د خُدائ د جالل مقرر کو او د هغۀ په وسيله ي کائنات پېدا کل. 

مظهر او هغه د خُدائ د ذات تصوير دے او هغه ول کائنات په خپل زورور کالم
سمبالوى. کله چ هغۀ زمون ناهونه پاک کل نو په آسمان ک د قادر مطلق

خُدائ  الس ته کېناستو.

حضرت عيس د فرتو نه لوئ دے

 نو نه چ زوئ د فرتو نه لوئ دے نو دغه شان د هغۀ نوم د هغوئ نه

 ه چ خُدائ لوئ دے کوم چ هغۀ ته په ميراث ک مالو شوے دے. 
پاک کله هم کوم فرت ته دا نۀ دى فرمائيل چ، ”تۀ زما زوئ ي، او د نن نه
زۀ ستا پالر شوم.“ او بيا دا چ، ”زۀ به د هغۀ پالر يم او هغه به زما زوئ وى.“

نو هغه فرمائ نيا ته راولخُدائ پاک خپل اول پېدا شوے، د  او بيا چ

 او د فرتو په چ، ”د خُدائ پاک ول فرت دې هغۀ ته سجده وکى.“ 
حقله فرمائ چ، ”هغه د خپلو فرتو نه هواان جوړوى او د خپلو خادِمانو نه
 خو خپل زوئ ته فرمائ چ، ”اے خُدايه پاکه، ستا د اور شُغل جوړوى.“ 

 تا د تخت به تل تر تله وى او د صداقت امسا ستا د بادشاه امسا ده. 
و، په دې وجه خُدائ پاک، يعنصداقت سره مينه او د شرارت نه نفرت وک

ستاسو خُدائ پاک، تۀ د خوشحال په تېلو د خپلو ملرو په نسبت زيات مسح
 او، ”اے ماله، تا د زم بنياد د ازل نه کېودو او آسمان ستا د کې.“ 

 هغه به فنا ش خو تۀ به باق پات ي، او هغه ول به د جامو الس کار دے. 
 تۀ به هغوئ د زړې چوغ په شان راونغاړې او د جامو په  .په شان زاړۀ ش
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شان به هغوئ بدل کے ش. خو تۀ به تل تر تله هم هغه ي او د تل دپاره به قائم
 تۀ زما” ،چ ته کله هم نۀ دى فرمائيل ت خو خُدائ پاک فر  “.دائم ي

الس ته کېنه ترو چ زۀ ستا دشمنان ستا د پو د الندې چوک جوړ نۀ
 ول ول فرت خدمت زار روحونه نۀ دى کوم چ د هغه خلقو د کم.“ 

خدمت دپاره رالېلے شوى دى وک چ د خالصون وارثان دى؟

لوئ خالصون

ۀ چ وۀ ډېر غور وک په هغه له په کار دى چ  په دې وجه مون  ۲
 مون واورېدل، نو هس نه چ مون د دې نه لرې الړ شُو او ونۀ وئيو. 
ه کوم کالم چ د فرتو په وسيله ورکے شوے وو هغه قائم پات شو او
 نو مون نه د سزا نه بچ هرې خطا او نافرمان ته ي سزا مالو شوه، 
اول مال پرواه شُو، د کوم چد دې لوئ خالصون نه ب کېدے شُو کۀ مون

 خُدائ پاک هم د اعالن وکو او بيا هغه خلقو وکو چا چ هغه واورېدلو؟ 
خپلو نو، عجيبه کارونو او قسما قسم معجزو په کولو او د خپل مرض په

مطابق د روح القُدس د نعمتونو په ويشلو د هغ تصديق وکو.

د خالصون بان

 نو خُدائ پاک هغه راتلون دنيا چ مون ي بيان کۇو د فرتو تابع نۀ که.
 بل په صحيفو ک يو ائ وئيل شوى دى چ، ”انسان ۀ وى چ تۀ

 تا هغه د فرتو نه پرې نظر سات، نو بنيادم ۀ وى چ تۀ ي خيال سات؟ 
 او تا ل کم کے دے او ورته دې د جالل او عزت تاج ورپه سر کے دے. 
په هر يز پوره اختيار ورکے دے او هر ۀ دې د هغۀ د پو الندې کى دى.“

نو چ خُدائ پاک ول يزونه د هغوئ تابع کل نو هغۀ هي يز داس پرې نۀ
ودلو چ هغه ي د هغۀ تابع کے نۀ وى، خو مون تر اوسه ول يزونه د هغۀ
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 خو مون عيس ورو، وک چ د ل وخت دپاره د فرتو نه تابع نۀ وينو. 
کم کے شو، خو اوس د مرګ د تليف تېرولو په وسيله هغۀ ته د جالل او عزت

تاج په سر شو، او داس د خُدائ پاک په فضل هغۀ د ولو دپاره مرګ وزغملو.
 نو خُدائ پاک دا ول يزونه د خپل ان دپاره پېدا کى دى او د هغۀ په

وسيله پېدا شوى دى، نو هغۀ دا مناسب ول چ ډېر زامن په جالل ک داخل
 ه هغه کى، نو چ د تليفونو په وسيله د خالصون بان کامل کى. 

وک چ پاکوونے دے او هغوئ وک چ پاکيى د ولو پالر يو دے، نو په
 نو هغه هم دې وجه عيس هغوئ ته په ورور او خور وئيلو نۀ شرميى. 

فرمائ چ، ”زۀ به خپلو خلقو ته ستا د نوم لوئ بيان کم، ستا ثناء صفت به زۀ
 او بيا دا چ، ”زۀ به په هغۀ باور وکم.“ د جماعت په مين ک وکم.“ 

او، ”وره، زۀ د هغه بچو سره دلته موجود يم چ خُدائ پاک ما ته راکى دى.“
 بيا له چ د هغۀ بچ انسانان دى، دغه شان عيس هم انسان شو د دې

قُدرت حاصل وو، يعن په مرګ ي وک چ د مرګ په وسيله هغه دپاره چ
 او هغوئ آزاد کى وک چ ول عمر د مرګ د يرې په ابليس، تباه کى 
 ه چ په حقيقت ک هغه د فرتو دپاره نه، غالم ک رفتار ۇو. 

 هم دغه وجه ده چ عيس ته په هر بل د ابراهيم د نسل مدد دپاره راغلو. 
لحاظ د خپلو وروو په شان جوړېدل په کار ۇو چ هغه د خُدائ پاک په خدمت

کولو ک داس لوئ امام ش چ زړۀ سواندے او وفادار وى، او د خلقو د
 ه چ هغه په خپله په تليفونو ناهونو دپاره د خپل ان کفاره ورکى. 
وک چ ىد هغوئ مدد وک وآزمائيلے شو نو هغه د دې قابل دے چ ک

آزمائيلے کيى.

حضرت عيس د موس نه لوئ دے

بلنه ک په آسمان و او خوېندو، تاسو چه اے پاکو ورو  نو  ۳
شري ي، په هغه رسول او مشر امام عيس غور وکئ د چا چ مون اقرار
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 هغه د هغه خُدائ پاک وفادار شو چا چ هغه منتخب کے وو او له کۇو. 
 خو عيس د نه چ موس د خُدائ پاک په ول کور ک وفادار وو. 

موس نه زيات د جالل الئق دے، له نه چ د کور جوړونے د کور نه
 ه چ د هر يو کور وک نه وک جوړونے وى، زيات عزتمند وى. 

 موس د خُدائ پاک په ول خو د ولو يزونو جوړونے خُدائ پاک دے. 
واه و خبرود راتلون د خادِم په شان وفادار وو د دې دپاره چ کور ک
 خو مسيح د زوئ په حيثيت د خُدائ په کور اختيارمند دے، او ورکى. 

مون د هغۀ کور يو کۀ چرې مون په هغه اعتماد او فخر قائم پات شُو چ د اُميد
.سره تعلق سات

د خُدائ د خلقو دپاره آرام

 په دې وجه نه چ روح القُدس فرمائ چ، ”کۀ تاسو نن ورځ د هغۀ آواز

مو د بغاوت په وخت ک ه چن  نو خپل زړونه مۀ سختوئ واورئ، 
 چرته چ ستاسو کى ۇو او د آزمېت په ورځ مو په بيابان ک کى ۇو، 
پالر نيۀ زما جاج او آزمېت وکو او تر لوېتو کالو پورې هغوئ زما کارونه

 په دې وجه زۀ هغ پيۍ ته غصه وم او ما وفرمائيل چ همېشه د وليدل. 
 نو ما په  .دوئ زړونه زما نه لرى شوى دى، او دوئ زما الرې ونۀ پېژندل

خپله غصه ک قسم وخوړلو چ، کله به هم هغوئ زما په آرام ک داخل نۀ
 نو وروو او خوېندو، خبردار ش، په تاسو ک دې د چا داس بد او  “.ش
 بل هره ورځ يو بل بايمانه زړۀ نۀ وى چ د ژوندى خُدائ پاک نه واوړى. 
له خبردارے ورکوئ، ترو چ نن ورځ ده نو چ په تاسو ک وک د ناه د
 ه چ مون هم د مسيح سره شري يو  .فريب په وجه سخت زړۀ نۀ ش

ه چ ل خو کۀ مون په خپل اولن باور تر آخره ين او قائم پات شُو. 
صحيف فرمائ چ، ”کۀ تاسو نن ورځ د هغۀ آواز واورئ، نو خپل زړونه مۀ

 نو اوس دا وک سختوئ له چ تاسو د بغاوت په وخت ک کى ۇو.“ 
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ول نۀ ۇو چا چ هغه آواز واورېدو او بيا هم سرکشه شول؟ دا هغوئ وو چا چ
 او خُدائ پاک د چا نه تر لوېتو د موس په مشرۍ ک مصر پرېودو؟ 
کالو پورې خفه وو؟ ول دا هغوئ نۀ ۇو، چا چ ناه وکه او د چا مى چ په
 او چا ته هغۀ قسم وخوړلو چ، هغوئ به زما په آرام بيابان ک پراتۀ ۇو؟ 

 نو مون وليدل ک داخل نۀ ش؟ نو دا هغوئ نۀ ۇو چا چ نافرمان وکه؟ 
چ د بايمان په وجه هغوئ د داخلېدو قابل نۀ شول.

 نو په دې وجه چ د هغۀ په آرام ک د داخلېدو وعده ال کوالو ده، نو  ۴
ه چ   .ته په رسېدو ناکامه ش تاسو به هغ و چپه دې يري مون

زيرے مون ته هم د هغوئ په شان راورسېدو، خو هغه کالم چ هغوئ واورېدو
هغوئ ته ي فائده ورنۀ که، ه چ هغوئ په ايمان ک د هغوئ سره په اتفاق
ايمان راوړو په هغه آرام ک چا چ  او مون نۀ ۇو چا چ کالم واورېدو. 

داخلېو له نه چ خُدائ پاک وفرمائيل چ، ”نو ما په خپله غصه ک قسم
وخوړلو چ، کله به هم هغوئ زما په آرام ک داخل نۀ ش،“ کۀ ۀ هم چ دا
 ه چ هغۀ په يوه موقع آرام د دنيا د جوړېدو نه مخ تيار شوے وو. 

د اووم ور په حقله داس وفرمائيل چ، ”او خُدائ پاک په خپلو کارونو
 نو په هم دې ائ ک هغه بيا پوره کولو سره په اوومه ورځ ۀ ونۀ کل.“ 

 چا چ په  “.داخل نۀ ش کله به هم هغوئ زما په آرام ک” ،چ فرمائ
شروع ک دا زيرے واورېدو نو هغوئ په هغه آرام ک داخل نۀ شول ه

چ هغوئ نافرمان وکله، خو بعض خلق داس دى چ په دې ک به داخل
 نو بيا خُدائ پاک د دې آرام دپاره يوه خاص ورځ مقرره که او د  .ش

دومره مودې نه پس هغۀ ورته د داؤد په کتاب ک ”د نن ورځ“ وفرمائيل، له
نه چ هغۀ مخ فرمائيل ۇو، ”کۀ تاسو نن ورځ د هغۀ آواز واورئ، نو بيا

 ه کۀ چرې يشوع هغوئ په آرام ک داخل خپل زړونه مۀ سختوئ.“ 
کى وے نو خُدائ پاک به د هغ نه پس د بل ور په حقله ذکر نۀ وو کے.
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 نو بيا د خُدائ پاک د خلقو دپاره د سبت ورځ د آرام ورځ تر اوسه انتظار

 ه هغه وک چ د خُدائ پاک په آرام ک داخل ش، نو هغوئ کوى. 
مون چ  نو را  .به هم د خُدائ پاک په شان د خپلو کارونو نه په آرام ش

په هغه آرام ک د داخلېدو دپاره هر کوشش وکو نو چ په مون ک وک
 بشه چ د خُدائ هم د هغوئ په شان د نافرمان په وجه ناکامه نۀ شُو. 

پاک کالم ژوندے او اثرناک او د هرې دوه مخيزې تُورې نه زيات تېرۀ دے، هغه
د انسان د روح او ان نه تېريى او جوړونه د پلو نه جدا کوى او د زړۀ د

 او د خُدائ پاک نه يو مخلوق هم پ نۀ دے  .خيالونو او ارادو جاج اخل
مون دې پراتۀ دى چا ته به چپاو ب ربن بل د هغۀ د سترو د وړاندې ول ب

حساب ورکوو.

حضرت عيس مشر امام دے

چ عيس د آسمانونو نه تېر شو يعن مام شته چلوئ مشر ا داس  زمون
د خُدائ پاک زوئ دے، نو را چ مون د خپل ايمان په اقرار ين پات شُو.

 ه چ زمون داس مشر امام نۀ دے وک چ زمون په کمزورتياو

ک مون سره همدردى ونۀ کى بل هغه په ولو خبرو ک زمون په شان
 نو را چ مون د خُدائ پاک د وآزمائيلے شو خو بيا هم بناه وو. 

فضل تخت ته ان په اعتماد سره ورنزدې کو نو چ په مون رحم وش او هغه
فضل حاصل کو چ د حاجت په وخت زمون مدد وکى.

 هر مشر امام د انسانانو نه د دې دپاره منتخب کيى چ خُدائ پاک ته  ۵
د خلقو نمائند وکى او د انسانانو د ناهونو دپاره نذران او قربان پېش

 او هغه د دې جوه دے چ د ناپوهه او مراهانو سره په نرم سلوک کى. 
 نو په دې وجه وکى ه چ په هغۀ ک هم هغه شان کمزورتيا شته دے. 

 او هغه ضرور د خپلو او هم د خلقو د ناهونو دپاره قربان پېش کوى. 

۸ / ۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


هيوک هم په خپله د امامت دا عزت نۀ ش حاصلولے خو صرف د خُدائ پاک
 دغه په مرض ي حاصلولے ش له نه چ هارون حاصل کے وو. 

شان مسيح هم د مشر امام عزت پخپله حاصل نۀ کو بل هغه، هغه چا منتخب
کو چا چ ورته فرمائيل ۇو چ، ”تۀ زما زوئ ي او د نن نه زۀ ستا پالر

 له نه چ هغه په بل ائ ک فرمائ چ، ”تۀ د ملصدق په شوم.“ 
 کله چ عيس په زمه ژوند تېرولو نو په هغه ورو  “.مام يشان تل تر تله ا

ک هغۀ په چغو او اوو بهېدلو سره خُدائ پاک ته دعا او منت زارى وکه
چا چ هغه د مرګ نه بچ کولے شو، او د هغۀ دعا قبوله شوه ه چ هغۀ په
 ار چ هغه زوئ وو، پوره توه خپل ان خُدائ پاک ته وقف کے وو. 

 نو چ هغه کامل کے خو د تليفونو په تېرولو هغۀ فرمانبردارى زده که. 
 او شو نو هغه د خپلو ولو منونو دپاره د ابدى خالصون وسيله ورېدو. 

هغۀ د خُدائ پاک د طرفه د ملصدق په شان مشر امام منتخب شو.

د مراه کېدو خالف خبردارے

 په دې حقله مون سره ډيرې خبرې دى خو دا تشريح کول سخت کار دے،

 نو په دې وخت ک خو تاسو له  .سست ي تاسو په پوهېدو ک ه چ
اُستاذان کېدل په کار ۇو، خو تاسو ته د يو کس ضرورت دے چ د خُدائ پاک

د کالم بنيادى اصول بيا در زده کى، نو تاسو ته د ماشوم په شان د پيو
 ه هر وک چ پ ، هغه ال ضرورت دے نه چ د سخت خوراک. 
 خو سخت خوراک د بالغه ماشوم وى او د صداقت د کالم تجربه ي نۀ وى. 
کسانو دپاره وى ه چ هغوئ په تجرب سره د ۀ او بد تر مينه فرق کولے

.ش

 نو را چ د مسيح په حقله د ابتدائ تعليم خبرې پرېدو او د بلوغيت  ۶
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په طرف قدم اوچت کو. مون ته د دې ابتدائ کارونو د بار بار کولو ضرورت
 نشته له د شرارت اميز عملونو نه توبه کول او په خُدائ پاک ايمان راوړل 

او تاسو ته نور د بپتسمو او الس کېودلو او د مو نه د بيا ژوندى کېدلو او د تل
 او کۀ د خُدائ پاک رضا وى عدالت په حقله د تعليم ورکولو ضرورت نشته. 

 ه چ هغوئ ته دا ناممنه ده چ بيا نو مون به هم دغه کارونه کۇو. 
وى، او د آسمان ا ته راغلل ر يو وک چ ويستلو ته جوړ ش توب

 او نعمتونو خوند ي اخستے وى، او په روح القُدس ک شري شوى وى 
چ د خُدائ پاک د کالم نې او د راتلون زمان د قوتونو مزه ي اخست وى.

 او وک چ د خُدائ پاک نه واوړى نو دا ناممنه ده چ وک هغوئ بيا

توبه ويستلو ته راواړوى نو ه چ هغوئ په خپله د خُدائ پاک زوئ په دوېم
 هغه زمه چ د باران په ل په سول کوى او په خلقو ک ي شرموى. 

اوبو سيرابه ش کوم چ په هغ مسلسل وريى او د هغوئ دپاره ۀ فصل پېدا
کوى وک چ په هغ ک کرونده کوى، نو هغه زمه د خُدائ پاک د طرفه

 خو کۀ دا زمه ازغ او جاړې زرغونوى نو دا بفائدې ده او  .برکت موم
مون ر چرانو دوستانو، ا  زر به لعنت ش او د دې اَنجام به سوزول وى. 
ستاسو په حقله داس خبرې کۇو خو مون په دې باور نۀ يو چ دا به ستاسو په

حقله وى. مون په دې خبره مطمئن يو چ د خالصون نه به ۀ مېوه تاسو ته
 ه چ خُدائ پاک بانصافه نۀ دے، هغه به ستاسو کار او هغه  .الو شم
دمت کولو کد هغۀ د نوم د خاطره مو د مقدسينو په خ ى چمينه هېره نۀ ک

 او مون دا غواړو چ په تاسو ک دې رنده که او اوس ي هم کوئ. 
 نو د دې دپاره هر يو په پوره اُميد سره تر آخره هم دغه شان کوشش کوى، 

چ تاسو سست نۀ ش بل د هغوئ په نقش قدم ش وک چ د ايمان او
صبر په وسيله د لوظ وارثان دى.
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د خُدائ پاک پوخ لوظ

 کله چ خُدائ پاک د ابراهيم سره لوظ وکو نو د هغۀ نه بل وک لوئ نۀ

 هغۀ وو چ قسم ي پرې کے وے نو ه هغۀ په خپل نوم قسم وکو. 
وفرمائيل چ، ”زۀ به تا له په رتيا په برکتونو برکتونه درکوم او ستا اوالد به ډېر

  او دغه شان ابراهيم په صبر کولو هغه لوظ حاصل کو.  زياتوم.“ 
انسانان يقيناً چ د خپل ان نه په لوئ يز قسم خورى او د هغوئ د هر يو
 هم په دې طريقه کله چ خُدائ پاک بحث آخرى ثبوت د قسم سره وى. 

وغوتل چ د وعدې وارثانو ته خپل هغه نۀ بدلېدونے مقصد نور هم روانه
 نو د دې دواړو نۀ کى، نو هغۀ د دې د ضمانت دپاره قسم هم وکو. 

او مون ،خُدائ پاک غلط ثابت ش نه ده چو خبرو په وجه دا ناممبدلېدون
چا چ په هغۀ ک پناه اخست ده نو مون دې په ډېره زړۀ ورتيا سره هغه اُميد

 دا زمون اُميد دے او دا زمون د راين کو چ زمون په وړاندې دے. 
ژوند دپاره رتينے او مضبوط لنر دے او دا داس اُميد دے چ د پدې دننه

 چرته چ عيس زمون نه وړاندې زمون دپاره مقدس مقام ته رسېدلے دے، 
الړو او د تل دپاره د ملصدق په شان مشر امام جوړ شو.

د ملصدق د امامت طريقه

براهيم چمام وو. ايو ا دق، د شاليم بادشاه او د خُدائ تعالصل م  ۷
بادشاهانو له د مات ورکولو نه واپس راتلو نو ملصدق سره مالو شو نو هغۀ

 او بيا هغۀ ته ابراهيم د غنيمت لسمه حصه ورکه. ابراهيم له برکت ورکو. 
ملصدق د نوم معن ”د صداقت بادشاه ده“ او د شاليم بادشاه معن ”د صلح
 هغه بپالره، بموره، او بنسبنام دے. او نۀ د هغۀ د ژوند بادشاه ده.“ 
شروع او نۀ آخر شته، خو د خُدائ پاک د زوئ په شان هغه تل تر تله امام دے.

 وورئ هغه ومره عظيم انسان وو تر دې چ د قوم نيۀ ابراهيم ورته د
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 او هر وک چ د ليوى اوالد وى هغوئ غنيمت د مال لسمه حصه ورکه. 
ته به امامت مالويى او په شريعت ک هغوئ ته دا حم دے چ د هغه خلقو
ۀ هم چ ى، کۀه کصه راغوند هغوئ د خپل قوم نه دى هم لسمه ح نه چ
 خو ملصدق د هغوئ د نسب نه جدا وو، هغوئ د ابراهيم اوالد هم وى. 

هغۀ د ابراهيم نه هم لسمه حصه راغونه که او ملصدق ابراهيم له برکت
 په دې ک د ورکو چا سره چ خُدائ پاک د مخ نه وعده کې وه. 
 او هغه امامان وک  .ے د لوئ نه برکت مومورکو بحث خبره نشته چ

چ لسمه حصه راولوى انسانان دى وک چ م کېدون دى، خو ملصدق
د هغوئ نه لوئ دے، ه چ مون ته وئيلے شوى دى چ هغه ژوندے دے.

 نو مون دا وئيلے شُو چ ليوى وک چ لسمه حصه راولوى هغۀ په خپله

 ه کله چ ملصدق د ابراهيم د ابراهيم په وسيله لسمه حصه ورکه. 
 نو بيا کۀ د سره مالو شو نو ليوى ال د خپل نيۀ ابراهيم په وجود ک وو. 

ليوى امامانو په طريقه خلقو ته شريعت ورکے شو او د هغوئ د طريق په
مطابق خلق کامل کېدے شول نو بيا د دې خبرې ۀ حاجت وو چ بل امام
 ه کله چ په  .ے شائ مقرر ک دق دې د هارون پهصلم يعن

امامت ک بدلون راش نو بيا دا هم ضرورى وى چ شريعت هم بدل کے
دے د کوم قبيل ى، هغه د بلدا خبرې کي د چا په حقله چ  نو چ  .ش

 ه چ دا اره نه چ کله هم چا د قرباناه خدمت نۀ دے کے. 
خبره ده چ زمون مال د يهوداه د قبيل نه پېدا شو او د دې قبيل په حقله

 دا خبره نوره هم صفا شوه د کله نه موس د امامت هي ذکر نۀ دے کے. 
د نسب وک چ   ،اره شدق په شان راصله د ممام، ليو بل ا چ
اصولو په مطابق نه، بل د غېر فان ژوندون د قوت په مطابق امام مقرر شو.

 ه چ د هغۀ په حق ک دا تصديق شوے دے چ، ”تۀ به د ملصدق

 غرض دا چ اولن احام يو طرف ته کے  “.مام يپه شان تل تر تله ا
 ه چ شريعت هي يز کامل شول ه چ دا کمزورى او بکاره وو، 
کے نۀ دے، او د هغ په ائ يو قوى اُميد جوړ کے شو چ د هغۀ په وسيله
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 د هغۀ تصديق د قسم سره وشو. نور مون خُدائ پاک ته نزدې ورتلے شُو. 
 خو عيس په قَسم سره امام مقرر امامان بغېر د قَسم نه مقرر شوى ۇو، 

کے شو ه چ خُدائ پاک په خپله هغۀ ته وفرمائيل چ، ”مال قَسم
 هم  “.مام يتۀ به د تل دپاره ا چ وخوړو او هغه به د دې نه وروستو نۀ ش

 پخوا د رِواج په د دې قسم په وجه عيس د يوې قوى وعدې ضامن شو. 
مطابق د امامانو شمېر زيات وو ه چ مرګ هغوئ د خدمت کولو په عهده
 خو د عيس امامت ابدى دے ه چ هغه تل تر تله قائم پرې نۀ ودل. 

 نو په دې وجه هغه اوس او همېشه کولے ش چ وک هم د ژوندے دے. 
ه چ هغه هغوئ ته خالصون ورکولے ش هغۀ په وسيله خُدائ پاک ته را

 ه چ مون ته هم د هغه د هغوئ د شفاعت دپاره همېشه ژوندے دے. 
داس مشر امام ضرورت دے چ هغه پاک او معصوم او بداغه وى، او د

 او هغه دې د نورو مشرانو ناهارانو نه جدا او د آسمانونو نه اوچت وى. 
امامانو په شان د دې محتاج نۀ وى چ هره ورځ اول د خپلو ناهونو دپاره او بيا

د اُمت د ناهونو دپاره قربان ورکوى ه چ دا کار هغۀ په يو ل د ولو
 نو شريعت داس خلق مشران دپاره وکو کله چ ي خپل ان قربان کو. 

امامان مقرروى چ کمزورى وى، خو د شريعت نه وروستو خُدائ پاک خپل
زوئ په قَسم خوړلو سره امام مقرر کو، وک چ د تل دپاره کامل کے

شوے دے.

حضرت عيس د غوره لوظ مشر امام

 اوس چ کوم خبرې مون کۇو په هغ ک د ولو نه اهمه خبره دا ده  ۸
چ زمون يو داس مشر امام دے وک چ په آسمانونو ک د قادر مطلق

 هغه په هغه مقدس ائ او هغه خُدائ د تخت  الس ته ناست دے. 
 حقيق خېم ک خادِم دے چ انسان نۀ بل مال خُدائ ودرول ده. 
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ه چ هر مشر امام د نذارانو او قربانو ورکولو دپاره مقرر دے، نو په کار دى
 کۀ هغه په زمه وے نو چ زمون د امام سره هم د ورکولو دپاره ۀ وى. 

هغه به امام نۀ وے، ه چ نور امامان شته دے چ د شريعت په مطابق
 هغوئ چ په مقدس ائ ک عبادت کوى، نو هغه د نذران پېش کى. 
هغه آسمان عبادت نقل او تصوير دے. ه چ موس کله خېمه ودروله نو
هغۀ ته دا هدايت ورکے شُو چ” ،وره چ دا د هغ نقش په مطابق جوړه

 خو کوم خدمت چ کې چ کومه ما درته په غرۀ باندې ودل ده.“ 
عيس ته ورکے شوے دے د زوړ لوظ نه د هغۀ مينتوب ډېر زيات بهتر

 ه چ کۀ اولنے دے ه چ دا لوظ د ۀ وعدو په بنياد شوے دے. 
 خو خُدائ پاک لوظ بنقصه وو نو بيا به د دوېم لوظ ضرورت نۀ پېېدو. 
په خلقو ک نقصان پېدا کو او هغۀ وفرمائيل، ”مال فرمائ چ هغه وخت

راروان دے چ زۀ به د اسرائيل او د يهوداه د خلقو سره يو نوے لوظ وکم.
 دا به د هغه لوظ په شان نۀ وى کوم چ ما د هغوئ د پالر نيۀ سره کے

ه چ ،بهر وويستل صر نه مما هغوئ د الس نه ونيول او د م وو کله چ
ۀ پرواه نۀ کوم، مال و. نو زۀ به هم د هغوئے لوظ مات کهغوئ ما سره ک

زۀ پس د دې نه د بن  خو دا هغه نوے لوظ دے کوم به چ  .فرمائ
اسرائيلو د قبيل سره وکم، زۀ به خپل شريعت د هغوئ په مازغو ک واچوم

او د هغوئ په زړونو باندې به ي وليم. زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم او هغوئ به
 نور به د هغوئ نه يو کس هم خپل اونى ته، او يا خپل ورور زما خلق وى. 
ته دا تعليم نۀ ورکوى چ مال خُدائ وپېژنه، ه چ د وړو نه واخله تر لويو

 ه چ زۀ به د هغوئ په قصورونو رحم کوم  .ول ما پېژن پورې به هغوئ
 کله چ خُدائ پاک د نوې او زۀ به نور د هغوئ ناهونه هيله نۀ يادوم.“ 

منسوخ او زوړ ش يز چ و، او کوممنسوخ ک ې نو اولنے يلوظ خبرې وک
.هغه به زر فنا ش

۱۴ / ۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


عبادتخان نياوى او آسماند

عبادتخان نهم د عبادت او د زم لوظ ک په اولن  غرض دا چ  ۹
 نو يوه خېمه جوړه کے شوه چ په اوله حصه ک ډيوټ، هدايت وو. 

 او د دوېم  .ائ وائ ورته مقدس وې، چ ے شوې رومېز او پېش ک
 په هغ  .ائ وائ ورته زيات مقدس دې نه وروستو هغه خېمه وه چپ

ک د سرو زرو د خوشبو قرباناه او د لوظ صندوق وو چ په لورو واړو
طرفو ي سرۀ زر لېدل ۇو. په دې ک د من نه ډک يو د سرو زرو منے، او
د هارون زرغونه شوې امسا، او د کاو تخت چ پرې حمونه ليلے شوى ۇو.

 د لوظ صندوق دپاسه د وزرو واال مخلوق جوړ شوى ۇو چ د کفارې په
تخت ي سورے کے وو. مون اوس دا خبرې په نور تفصيل نۀ شُو بيانولے.

 هر کله چ دا يزونه دغه شان تيار کے شول نو اولن خېم ته به امامان

 خو دوېم همېشه وخت په وخت ورننوتل او خپل د عبادت کار به ي کولو. 
ته صرف مشر امام په ول کال ک يو ل ورتلو، او بغېر د هغه وين نه نۀ

 ورتلو چ هغۀ د ان دپاره او د اُمت د ناپوه د ناهونو دپاره پېش کوله. 
په دې طريقه روح القُدس دا اشاره کوى چ تر اوسه پورې زيات مقدس ائ ته

 دا خېمه د الر خالصه شوې نۀ ده ال ترو چ پخوان خېمه والړه وه. 
موجوده زمان يو مثال دے او په دې ک داس نذرونه او قربان ورکے شوې
 بل د هغوئ تعلق چ په هغ د عبادت کوون ضمير پاک کولے نۀ شو. 
تش د خوراک اک او د پاکېدو تر مختلفو رسمونو پورې وو. دا احامات تر

 هغ پورې مقرر دى ترو چ هغه وخت راش چ هر ۀ صحيح کى. 
خو کله چ مسيح د و يزونو دپاره د مشر امام په طور راغے نو هغۀ په هغه
لويه او کامله خېمه ک خدمت وکو، چ انسان هغه خېمه نۀ ده جوړه کې

 هغه يو ل د ولو دپاره زيات مقدس ائ ته ننوتو، او نۀ هغه د دې دنيا ده. 
د چېلو او سخو وينو سره نه بل په خپله وينه ي دغه رن ابدى خالصون

 کۀ چرې د چېلو او غويانو په وينو نوستلو او د زمون دپاره حاصل کو. 
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 نو د مسيح  ،سخو په ايرو سره ناپاک خلق او د هغوئ بدنونه پاک کولے ش
په وينه به ال نور ومره پاک ش، چا چ د ابدى روح په وسيله خپل ان خُدائ

پاک ته د بعېبه قربان په طور پېش کو، چ هغه زمون ضمير شرارت اميز
 په دې عملونو نه پاک کى او چ مون د ژوندى خُدائ پاک عبادت وکو. 

وجه مسيح د نوى لوظ مينے دے. نو مقصد ي دا دے چ وک خُدائ
پاک بلل دى چ هغوئ هغه وعده کے شوے ابدى ميراث حاصل کى، ه

چ کومه قربان چ مسيح ورکه هغ هغوئ د هغه اولن لوظ د خطاانو نه
 ه چرته چ وصيت دے هلته د وصيت کوون مرګ ثابتول آزاد کل. 

و چى او تروصيت د مرګ نه پس جارى کي ه چ  هم ضرورى دى، 
 هم دغس وصيت کوونے ژوندے وى تر هغ دا وصيت نۀ جارى کيى. 

 ه چ کله موس ول اُمت ته اولنے لوظ هم بغېر د وين نه نۀ وو شوے. 
د شريعت هر يو حم واورولو نو هغۀ د سخو او چېلو وينه د اوبو او سرې وړۍ

او د ويلن سره راواخسته او په خپله ي په هغه کتاب او په ول اُمت ونوستله،
 او هغۀ وفرمائيل چ، ”دا د هغ لوظ وينه ده د کوم حم چ خُدائ پاک

 او هم دغه شان هغۀ په خېمه ک او په عبادت تاسو له درکے دے.“ 
 په حقيقت ک ول ک استعمالېدونو ولو يزونو باندې وينه ونوستله. 

يزونه د شريعت په مطابق وينه پاکوى، او بغېر د وين د تويولو نه د ناهونو
معاف نۀ کيى.

د حضرت عيس مسيح په قربان ناه ختميى

 د آسمان يزونو نمون دپاره دا ضرورى وه چ هغه په دې طريقه پاک
کے ش، خو آسمان يزونو ته په خپله د دې نه د  قربان ضرورت دے.

 ه چ مسيح هغه مقدس ائ ته ورداخل نۀ شو چ په انسان السونو

جوړ وو چ د حقيق عبادتخان نقل وو، بل هغه په خپله په آسمان ک داخل
 هغه آسمان  .دپاره حاضر ش زمون د خُدائ پاک په حضور ک شو چ
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ته د خپل ان د بار بار قربان پېش کولو دپاره داخل نۀ شو نه چ مشر امام
په زمه باندې کال په کال هغه زيات مقدس ائ ته د ناورو د وين سره
 ه چ داس به هغۀ د دنيا د پېدايت نه دا تليف بيا بيا  .ورننو

زغملو. خو داس نۀ ده هغه اوس په يو ل د زمان په آخر د ولو دپاره رااره
ه د بنن ه چ او ل شو چ د خپل قربان په وسيله ناه ختمه کى. 

آدم دپاره يو ل م کېدل مقرر دى، او د هغ نه پس به عدالت ته وړاندې کيى،
 نو مسيح هم هغه شان يو ل د ډېرو خلقو د ناه وړلو دپاره قربان شوے

دے. نو دوېم ل چ هغه اره ش نو د ناه د قربان دپاره نه، بل د هغوئ
د دپاره وک چ په ډېره مينه د هغۀ انتظار کوى.

 ه چ شريعت صرف د راتلونو و يزونو سورے دے او د  ۱۰
ناغهر کال ب چ قربان ل نۀ دے، او کومش يزونو اصل هغه حقيق

کولے ش دا کله هم هغه خلق کاملولے نۀ ش وک چ د خُدائ پاک عبادت
به ختم مل پاکوالے ورکولے شو، نو دا قربان کۀ چرې هغوئ م کوى. 
شوې وې او عبادت کوون به يو ل د تل دپاره پاک شوى ۇو نو بيا به هغوئ

  بل دا قربانيان هر کال ناهونه رايادوى.  خپل ان ناه ار نۀ لو. 
 ه ه چ دا ممنه نۀ ده چ د غويانو او چېلو وينه ناهونه لرې کى. 
خو کله چ مسيح دنيا ته راغلو نو هغۀ وفرمائيل چ، ”تا قربان او نذرانه خوه

 په سوزېدل نذرانه او د ناه په نۀ که بل تا زما دپاره يو بدن تيار کو. 
وره خُدايه پاکه، زۀ راغلم چ بيا ما وفرمائيل، و نذرانه تۀ خوشحاله نۀ وې. 

ستا مرض پوره کم، اے خُدايه پاکه، د کتاب مقدس په پاو ک ي زما په
 مسيح اول وفرمائيل چ، ”نۀ خو تا قربان او نذرونه او حقله دا ليل دى.“ 

پوره سوزېدون نذران او د ناه نذران خو کې او نۀ په هغ خوشحاله
 او بيا شوے وې“ کۀ ۀ هم چ دا قربان د شريعت په مطابق پېش کيى. 
م.“ هغه اولنپوره ک ستا مرض وره، زۀ راغلم چو” ،هغۀ دا وفرمائيل چ
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 او د خُدائ  .ائ ونيس هغه دوېمه قربان ه منسوخ کوى چ قربان
پاک د مرض په وسيله مون د عيس مسيح د بدن د يو ل قربانېدو په وجه د

 او هر يو امام روزانه د هغۀ خدمت ک والړ همېشه دپاره پاک کے شُو. 
وى او هم هغه يو رن قربان بيا بيا پېش کوى کوم چ هيله هم ناهونه نۀ
 خو کله چ مسيح د همېشه دپاره د ناهونو د ختمولو دپاره ش ختمولے. 
 او د هغه يوه قربان ورکه نو بيا هغه د خُدائ پاک  الس ته کېناستو. 
.ے شو د الندې کد هغۀ دشمنان د هغۀ د پ وخت نه په دې انتظار دے چ

 ه چ هغه د يوې قربان ورکولو په وسيله هغوئ د همېشه دپاره کامل

واه ته دغه القُدس هم مون  او روح کل وک چ پاک کے شوى دى. 
 ”خو دا هغه نوے لوظ دے کوم به چ زۀ  ،چ هغه فرمائ ه چ راکوى

پس د دې نه د بن اسرائيلو د قبيل سره وکم، زۀ به خپل شريعت د هغوئ په
 او بيا دا هم مازغو ک واچوم او د هغوئ په زړونو باندې به ي وليم.“ 
فرمائ چ، ”زۀ به د هغوئ ناهونه او بشرع کارونه نور بيا کله هم ياد نۀ

ناهونو دپاره د قربان شوې ده نو بيا نور د د هغوئ معاف  او چ کم.“ 
پېش کولو حاجت نشته.

نصيحت او خبردارے

 نو په دې وجه اے وروو او خوېندو، مون د عيس د وين په سبب زيات

 هغۀ د خپل مرګ په وسيله د مقدس ائ ته په اطمينان سره ورننوو. 
مون ه چ  نو ژوندون دپاره يوه نوې الر د پدې د مين نه کوالو که، 
 نو را سره لوئ امام دے وک چ د خُدائ پاک د کور مختيار دے، 
چ د زړۀ د اخالصه او په پوره باور سره د خُدائ پاک په حضور ک داخل

مون ار ضمير د مسيح وينه نوستلے شوې ده چ ناه په زمون ه چ .شُو
چ  را پاک کى، او زمون بدن په پاکو اوبو سره وينلے شوے دے. 
مون د خپل اُميد په اقرار کولو بغېر د يرېدو نه کل ودرېو ه چا چ لوظ
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 او را چ سوچ وکو چ نه يو بل ته د کے دے هغه وفادار دے. 
 او چ مون په خپلو ک د مين او نېو کارونو د کولو ترغيب ورکوو. 

جماعت د راولېدو نه منع نۀ شُو نه چ د ينو خلقو عادت دے، بل يو بل
  .ورځ په رانزدې کېدو وين تاسو د مال ه چن ئ، اويرنه ورکله ډاډ

کۀ چرې مون د حق د پېژندلو نه پس هم قصداً ناهونه کۇو نو بيا زمون د
 خو يو يروونے عدالت او ناهونو دپاره د يوې قربان هم ۀ فائده نشته. 
 هر وک غضبناک اور پات دے چ د خُدائ پاک مخالفين به وسوزوى. 
هم چ د موس شريعت نۀ من هغه به د دوو يا درېو واهانو په واه بغېر د
 نو تاسو سوچ وکئ چ هغوئ به د ومره  ،ے شۀ رحم نه هالک ک
زيات سزا الئق ور چا چ د خُدائ پاک زوئ سپ لے وى، او د لوظ

وينه چ هغوئ پرې پاک شوى ۇو د هغ بحرمت کى وى، او د فضل د روح
،دى چ فرمائيل هغه پېژنو چا چ مون ه چ  بعزت ي کى وى؟ 

”بدل اخستل زما کار دے، بدل به زۀ اخلم،“ او بيا دا چ، ”مال به د خپل اُمت
 د ژوندى خُدائ پاک په السونو ک ورتلل ډېره هيبتناکه عدالت کوى.“ 
 خو هغه اولن ور رايادې کئ کله چ د خُدائ پاک نُور په خبره ده. 

مصيبتونه وزغمل او قائم پات لېدو، نو تاسو په سخت وخت کتاسو و
 تاسو په و و کرته بعزته او د مصيبتونو په وجه د خلقو تماشه شوئ. 

شوئ، او کله کله تاسو د هغوئ په بد سلوک ک هم مدد وکو چا چ دا
 د قېديانو سره تاسو همدردى وکه، او تاسو د خپل مال مصيبتونه زغمل، 
تاسو په دې پوهه وئ چ ه چ ،لسره منظور ک لوټ کېدل په خوشحال
 نو په دې وجه خپله زړۀ ورتيا مۀ تاسو سره يو بهتر او د تل ميراث دے. 

 نو تاسو ته د صبر ضرورت دے نو پرېدئ ه چ د دې ډېر اجر دے. 
چ کله تاسو د خُدائ پاک مرض پوره کئ نو تاسو به دا لوظ کے شوى

وک چ وخت دے چ ه، ”اوس ډېر ل  يزونه حاصل کئ. 
 وک چ صادق وى هغه  .او ايسار به نۀ ش ے دے هغه به راشراتلون
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به په ايمان پائ. او زما زړۀ د هغوئ نه خوشحاله نۀ دے وک چ د ايمان نه
ايمان نه وروستو ش وک چ وهغه خلق نۀ ي  خو مون وروستو کيى.“ 

.به بچ ش وک چ ووفادار خلق ي خو مون ،او بيا هالک ش

د ايمان لوئ مثالونه

 نو ايمان دا دے چ په هغه يزونو باور وکو چ د کوم په اُميد يو،  ۱۱
 په حقيقت ک زمون مشرانو د ايمان په او په ناليدلو يزونو يقين وکو. 
 د ايمان په وسيله مون ته پته ده وسيله د خُدائ پاک قبوليت حاصل کو. 

چ عالمونه د خُدائ پاک په کالم جوړ شوى دى، نو چ ۀ په نظر را هغه د
 د ايمان په وسيله هغه يزونو نه جوړ شوى دى کوم چ په نظر نۀ ارى. 
د خُدائ پاک دپاره هابيل د قائن نه بهتره قربان پېش که، او هم د دې په وسيله

هغه د صادق په توه منظور شو، او خُدائ پاک په خپله د هغۀ قربان قبوله که،
هغه م هم شو، خو د خپل ايمان په وسيله هغۀ زمون دپاره يو مثال پېش کو.
 د ايمان په وسيله حنوک م نۀ شو بل آسمان ته ژوندے پورته کے شو.

هغه هيچا ونۀ موندلو ه چ خُدائ پاک هغه بره اوچت کے وو، ه چ د
هغۀ د پورته کېدو نه مخ دا واه ورکے شوه چ د هغۀ نه خُدائ پاک

 او بغېر د ايمان نه د خُدائ پاک خوشحالول ناممن دى، ه راض دے. 
چ وک خُدائ پاک ته را هغوئ ته په دې ايمان راوړل په کار دى چ هغه

 د ايمان په موجود دے او چ وک هغه لوى، هغوئ ته اجر ورکوى. 
وسيله نوح د هغه يزونو په باب ک چ تر هغه وخته په نظر نۀ راتلل، هدايت

وموندو او د خپل خاندان د بچ کولو دپاره ي کشت جوړه که. هغۀ د خپل ايمان
په وسيله وله دنيا مجرمه که او د هغه صداقت وارث شو چ د ايمان په سبب
 د ايمان په وسيله کله چ ابراهيم وبللے شو نو هغه حم ي ومنلو او وو. 

هغه ائ ته الړو کوم چ هغۀ ته په ميراث ک مالوېدونے وو، او ورته دا پته
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 او د ايمان په نۀ وه چ چرته روان دے خو بيا هم د خپل مل نه روان شو. 
وسيله په هغه مل ک د مسافرو په شان دېره شو د کوم چ ورسره لوظ

شوے وو، او سره د اسحاق او يعقوب چ هغوئ هم په هغه لوظ وارثان ۇو، په
 ه چ ابراهيم د هغه مضبوط ار ليدو اُميد ساتلو خېمو ک اوسېدل. 

 هم د ايمان په چ د منصوب ماهر او جوړوونے ي خُدائ پاک دے. 
وسيله ساره د ماشوم پېدا کولو طاقت وموندو، ار کۀ هغه ډېره بوډۍ او شنه
 نو په هم وه خو د هغ دا ايمان وو چ خُدائ پاک به خپل لوظ پوره کوى. 

دې وجه بيا د يو سى نه چ د مى په شان وو، چ په آسمان ک ومره
ستورى دى او چ د سمندر په غاړه ومره ش دى بشمېره اوالد پېدا شو.
 هغه ول خلق مۀ شول د چا چ تر مرګ پورې د خُدائ پاک په ورکے

شوى لوظ ايمان وو. هغوئ ته هغه ۀ مالو نۀ شو د کوم يز چ لوظ شوے وو
خو هغوئ د لرې نه دا وليدو او ورته خوشحاله شول. هغوئ دا خبره قبوله که

 ه چ کوم خلق دغه شان چ په زمه هغوئ مسافر او غېر مليان ۇو. 
خبرې کوى، د هغوئ نه د دې خبرې پته ل چ هغوئ د خپل مل په تالش

 کۀ هغوئ د هغه مل ارمان کولو د کوم نه چ هغوئ راوتل ۇو، ک دى. 
 خو په حقيقت ک هغوئ د يو بهتر نو هغوئ ته د واپس تللو موقع وه. 
ائ، يعن د آسمان مل په تالش ک ۇو، نو ه خُدائ پاک په دې نۀ

شرميى چ د هغوئ خُدائ پاک دې وبللے ش، نو هغۀ هغوئ له يو ار تيار
 هم د ايمان په وسيله ابراهيم د آزمېت په وخت اسحاق د کے دے. 

قربان په توه پېش کو. ابراهيم چا سره چ خُدائ پاک لوظونه کى ۇو هغه
 کۀ ۀ هم چ خُدائ پاک دې ته تيار شو چ خپل ي يو زوئ قربان کى، 
 ه چ د ابراهيم فرمائيل ۇو، ”چ هم د اسحاق نه به ستا نسل قائم وى.“ 
په دې ايمان وو چ خُدائ پاک د مو نه د بيا ژوندى کېدلو قدرت لرى، نو نه
 هم د ايمان چ هغۀ وئيل نو هم هغس ي هغه د مو نه بيا ژوندے وموندلو. 

 هم د په وسيله اسحاق يعقوب او عيسو دواړو ته د مستقبل برکت ورکو. 

۲۱ / ۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


ايمان په وسيله يعقوب چ کله م کېدو د يوسف وړو زامنو ته ي برکت ورکو
 هم د ايمان په او د خپل امسا په سر ي د تيه کولو سره سجده وکه. 
وسيله کله چ د يوسف مرګ نزدې شو نو د بن اسرائيلو د مصر نه د وتلو

 هم د هدايت ي وکو او د خپلو هُوکو د خولو په حقله ي حم ورکو. 
ايمان په وسيله د موس مور پالر د هغۀ د پېدايت نه پس تر درېو مياشتو پورې

هغه پ وساتلو ه چ هغوئ وليدل چ ماشوم لے دے او هغوئ د
 د ايمان په وسيله موس چ کله لوئ شو نو د بادشاه د حم نه ونۀ يرېدل. 
 هغۀ د عارض ژوندون د يو و فرعون د لور د زوئ بللو نه ي انار وکو. 
ورو عېش عشرت او ناه په ائ د خُدائ پاک د اُمت سره د بد سلوک زغمل

 هغۀ د مسيح دپاره بد سلوک زغمل د مصر د خزانو نه زيات خوښ کل. 
 هم د ايمان لوئ دولت ولو ه چ د هغۀ نظر په لوئ اجر حاصلولو وو. 
ودو او د بادشاه د قهر نه ونۀ يرېدو، او خپل سفر يصر پرېم په وسيله موس
جارى وساتلو ه چ د هغۀ نظر په ناليدل خُدائ پاک باندې وو او پرې قائم

 هم د ايمان په وسيله موس بن اسرائيلو ته د فسح اختر کولو حم پات شو. 
وکو او د دروازو په درشلونو باندې ي په وينه نوستلو عمل وکو د دې دپاره

 او د ايمان په چ د مرګ فرته د دوئ اول پېدا شوى زامن هالک نۀ کى. 
وسيله بن اسرائيل په بحرِقُلزم داس پورې وتل له چ په ۇچه زمه، خو کله

 هم د ايمان په وسيله چ مصريانو د پورې وتو کوشش وکو نو غرق شول. 
د يريحو ار دېوالونه د بن اسرائيلو تر اوو ورو پورې ېرچاپېره تاوېدلو نه

 هم د ايمان په وسيله راحب کنجره د نافرمانو سره هالکه نۀ پس راونېدل. 
 او نور زۀ ۀ شوه ه چ هغ اسرائيل جاسوسان په خير قبول کى ۇو. 

ووايم؟ ه دومره وخت راسره نشته چ د جدعون، برق، سمسون، جفتاه،
 هغوئ د ايمان په وسيله داؤد، سموئيل او د نورو نبيانو حال بيان کم. 

و او هغه لوظونه چقائم ک ومت ينصاف حې، د عدل او افتح ک بادشاه
 د اور تاو ي خُدائ پاک کى ۇو وې موندل، د زمرو خول ي بندې کې، 
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بند کو، او د تُورې د مخ نه بچ شول. هغوئ په کمزورتيا ک طاقت حاصل
کو، په جن ک طاقتور شول او د غېرو ملونو فوجونه ي په تېته کل.

ل، رهائول تير ک ان وهل ينو په .ى بيا ژوندى وموندلو خپل م 

 په  .هغوئ ته بهتر قيامت حاصل ش ه، د دې دپاره چمنظوره نۀ ک ي
ينو پورې ي وق وکې، په کوړو ي ووهل، او ۀ ي په زنيرونو وتل او په
 ين ي سنسار کل، او په اره ي ويرل، په تُورو قېد ک ي واچول. 
ي مۀ کل، د و بيزو رمن ي اغوست وې، په محتاج، په مصيبت، د بد
 دنيا د هغوئ الئقه نۀ وه، سلوک په حالت ک سروهل بروهل رېدل. 
هغوئ په دشتو، غرونو او د زم په غارونو او سوړو ک هواير ورېدل.
 د خپل ايمان په وجه د هغوئ ولو ۀ تعريف وشو، خو هغه ۀ ورته مالو

 نو خُدائ پاک زمون دپاره يوه نۀ شول د کوم چ ورسره لوظ شوے وو. 
.ے شل کسره به هغوئ کام زمون ې وه، هغه دا چۀ منصوبه جوړه ک

د خُدائ پاک تربيت ورکول

 نو په دې وجه بيا چ د واهانو دومره لويه ه زمون نه چاپېره ده  ۱۲
نو را چ مون هم هر يو پيے او هغه ناه چ مون په آسان سره انلوى د
مون په صبر سره وزغلو چ ه کپه هغه من چ و، او راان نه لرې ک
 او عيس چ د ايمان بان او کاملونے دے هغۀ ته وورو چا له مقرر ده. 
چ د خوشحال حاصلولو دپاره د سول مرګ وزغملو او د دې په بعزت ونۀ

 په هغه چا غور شرمېدلو او د خُدائ پاک د تخت په  الس کېناستو. 
وکئ چا چ د ناهارانو خلقو دومره مخالفت وزغملو، نو چ تاسو ستى او

 ستاسو د ناه خالف جن ک تاسو ال تر اوسه دې حد  .همته نۀ شب
 او تاسو هغه پورې نۀ ي رسېدل چ په ک ستاسو وينه تويه شوى وى. 

نصيحت هېر کے دے چ تاسو له د زامنو په شان په دې و درکے شو
چ، ”زما زويه، د مال تنبيه سپه مۀ ه، چ هر کله چ هغه تا مالمتوى، نو
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 ه چا سره چ مال خُدائ مينه کوى نو د هغۀ تنبيه هم بزړۀ کېه مه. 
کوى. او هغه هر هغه چا له سزا هم ورکوى چ هغه ي د خپل زوئ په توه قبول

 تاسو تنبيه وزغم، خُدائ پاک تاسو سره د زامنو په شان سلوک کى.“ 
ے ش او کۀ تاسو له هغه تنبيه درنۀ ک کوى. پالر د هر يو زوئ تنبيه کوى. 

په کومه ک چ ول بچ شري دى نو تاسو حراميان شوئ، نه چ زامن.
 د دې نه عالوه زمون انسان پالران وک چ مون تنبيه کوى نو په دې

وجه مون د هغوئ عزت کۇو. نو مون به د دې نه ومره زياته د هغه چا
 تابعدارى کۇو وک چ زمون روحان پالر دے او مون له ژوند راکوى؟ 

هغوئ خو د ل وخت دپاره د خپل پوه په مطابق زمون تنبيه کوى، خو د
د هغۀ په پاکوال مون و چد فائدې دپاره دى تر خُدائ پاک تنبيه کول زمون
 همېشه په تنبيه کولو ک مزه نۀ وى بل هغه دردناک ک شامل شُو. 

وى. خو وروستو دا د هغوئ دپاره د صداقت او امن مېوه ونيس د چا چ تنبيه
  نو په دې وجه خپل کمزورى السونه او پ مضبوط کئ.  شوى وى. 

وډ دى چ شل وک چ ه ئک الرې خو و دپاره نېغد خپلو پ
.مضبوط ش هغوئ درز ونۀ خورى بل

د خُدائ پاک د فضل رد کولو په خالف خبردارے

 ولو سره د صلح کوشش کوئ او د هغ پاکيز طلبار اوس د کوم نه

 خو دې ته ورئ چ وک د خُدائ  .ونۀ وين وک مالبه هي بغېر چ
پاک د فضل نه پات نۀ ش، او هس نه چ چرته زهريله جرړه راونۀ وکيى او
 او د  .په سبب ډېر خلق پليت ش او د هغ ستاسو دپاره د عذاب سبب ش
دې خبرې خيال سات چ په تاسو ک وک د عيسو په شان زناکار او بدينه

نۀ ش چا چ د يو وخت د رو په بدل ک د خپل مشرۍ حق خرڅ کو.
 نو تاسو ته پته ده چ کله بيا هغۀ وروستو د برکت وارث کېدل غوتل نو

هغه نامنظور شو. او هغۀ ته د توب ويستلو موقع مالو نۀ شوه سره د دې چ هغۀ
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راغل  نو تاسو هغه غر ته نۀ ي په وير ژړا په هغه برکت پس ډېر لون وکو. 
چ به د اور شغلو، تيارې، تورتم او طوفان راېرولو، له نه چ بن اسرائيل

 او کله چ د بيل آواز او کالم خلقو واورېدو نو د سينا غرۀ ته راغل ۇو. 
 نو هغوئ دا  .ے شسره دې نور کالم ونۀ ک مون و چنت وکهغوئ م

حم برداشت نۀ کے شو چ، ”کۀ يو ناور هم د دې غر سره ول نو هغه دې
هيبتناک وو چ تيا سره داس هغه منظر په ر  “.ے شک و مپه کا

 خو تاسو د صيون غر د موس وفرمائيل چ، ”زۀ د يرې نه ډېر رپېم.“ 
ژوندى خُدائ پاک ار آسمان يروشلم او د بشمېره او د زرونو فرتو محفل
 او تاسو د خُدائ پاک اول پېدا شوو مجلس ته راغل ي د چا  .ي ته راغل

نومونه چ په آسمان ک ليلے شوى دى. تاسو خُدائ پاک له راغل ي چ د
چ ي ولو خلقو منصف دے، او تاسو د صادقانو روحونو مالقات له راغل
 او تاسو د نوې لوظ مينى عيس او د هغۀ نوستلے کامل شوى دى، 

شوې د شهادت وين له راغل ي، او د هغۀ قربان د هابيل د قربان نه ډېر بهتره
 نو پس خبردار ش چ د هغۀ نه انار ونۀ کئ وک چ تاسو ته کالم وه. 
کوى. نو بيا هغه خلقو ته چ د خُدائ پاک کالم په زمه اورولے شو، چ هغوئ

رد کو نو بچ نۀ شول، نو هغه پېغام چ د آسمان نه اورولے کيى کۀ د هغۀ نه
 د خُدائ پاک آواز هغه وخت زمه ولزوله خو مخ اړۇو نو نه به بچ شُو؟ 

ه نه، بلزم ل بيا به زۀ يوا اوس يو” ،ے دے چاوس هغۀ دا لوظ ک
شاره کوى چل بيا“ الفاظ دې ته ا  د هغۀ د ”يو آسمان هم ولزوم.“ 

 نو  .ش يزونه به پات ېدوناو نۀ خو ،يزونه به ختم ش ېدونخو
ده، نو را ېدونهغه نۀ خو ده چ مالوېدون بادشاه ته داس مون چ

چ شُر زارى او په احترام او يرې سره خُدائ پاک ته خوښ عبادت وکو.
 نو ه چ زمون خُدائ پاک سوزونے اور هم دے.
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د خُدائ پاک د خوشحالولو خدمت

 د مسافرو د  د وروو او خوېندو په شان د يو بل سره مينه کوئ.   ۱۳
مېلمستيا کولو نه بپرواه کېئ مه، ه چ د دې په وجه ينو خلقو د فرتو

ه چيادوئ ل  قېديان داس مېلمستيا هم کې ده خو پوهه شوى نۀ دى. 
ى، هغوئ داسکي د چا سره بد سلوک او چ ،ي تاسو ورسره په قېد ک

 په کار دى چ ول د  له چ تاسو سره په خپله بد سلوک شوى وى. 
ه چ ش ه او خاوند دې د يو بل سره وفادار پات ى، اووادۀ احترام وک
 د پېسو د مين نه خُدائ پاک به په خپله د حرامارو زناکارو عدالت کوى. 

خپل ان وسات او ۀ چ درسره دى په هغ صبر کوئ، ه چ خُدائ پاک
فرمائيل دى چ، ”زۀ به هيله هم تاسو نۀ پرېدم، او تاسو به هيله نۀ

 نو ه مون ډېر په زړۀ ورتيا سره وايو چ، ”مال زما مددار هېروم.“ 
 خپل مشران ياد سات، چا دے، زۀ به ونۀ يرېم، انسان به زما ۀ وکى؟“ 
چ تاسو ته د خُدائ پاک کالم بيان کو. د هغوئ د ژوند د طريقو نتيجو ته غور
 عيس مسيح پرون، نن او تل تر وکئ او د هغوئ د ايمان سره سيال کوئ. 

 د هر قسم او مختلف تعليمونو په وجه بالرې کېئ مه، تله يو شان دے. 
ه چ دا ۀ ده چ زړۀ په فضل مضبوط ش، نۀ د هغه خوراکونو په اصولو

داس  زمون کومو چ هغوئ ته ۀ فائده نۀ ده ورکى چا چ دا منل. 
قرباناه ده چ هغوئ ترې د خوراک کولو حق نۀ لرى وک چ په خېمه

 مشر امام د ناورو وينه زيات مقدس ائ ته د ناه د ک خدمت کوى. 
 نو  .نه بهر سوزولے ش کفارې په طور وړى، خو د هغوئ الشونه د خېم
د خپل ليف وزغملو د دې دپاره چار د دروازې نه بهر ت هم د ه عيس

 نو را چ هغۀ له د خېمو نه بهر ورشُو وين په وسيله خلق مقدس کى. 
 ه چ دلته زمون يو ار قائم او هغه بعزت وزغمو چ هغۀ زغمل وه. 

پات کېدونے نشته بل مون د هغه ار په لون ک يو چ راتلونے دے.
 ه دې د عيس په وسيله مون مسلسل خُدائ پاک ته د شُر زارۍ
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 او قربان پېش کۇو او دا د ذکر هغه مېوه ده چ د هغۀ د نوم اقرار کوى. 
نې کول او سخاوت مۀ هېروئ ه چ خُدائ پاک په داس قربانو

 د خپلو مشرانو خبره اورئ او د هغوئ د حم تابعدارى کوئ خوشحاليى. 
ه چ هغوئ ستاسو په روحان ژوند نظر سات او خُدائ پاک به د هغوئ په

خپله تپوس کوى، نو هغوئ دې خپله ذمه وارى په خوشحال او بشايته سر ته
 زمون دپاره دعا  .الو نۀ شۀ فائده م تاسو ته د دې نه نه چ رسوى، هس

کوئ ه چ زمون يقين دے چ زمون ضمير پاک دے او زمون خواهش
 زۀ تاسو ته خاص درخواست دے چ په هر لحاظ د عزت ژوند تېر کو. 

کوم چ دعا وکئ نو چ زۀ زر تاسو له بيا راشم.

برکت او آخرى سالم

په وسيله زمون د تل د لوظ د وين خُدائ پاک چا چ  اوس دې د سالمت

 هغه دې د مال عيس چ لوئ شپون دے د مرګ نه بيا راژوندے کو، 
خپل رضا پوره کولو دپاره تاسو ته هر ۀ درکى او هغه دې د عيس مسيح په
وسيله مون ک هغه کارونه وکى ۀ چ د هغۀ خوښ وى. د هغۀ حمد و ثنا
 اے وروو او خوېندو، زۀ تاسو ته منت زارى کوم دې تل تر تله وى. آمين. 

چ زما د نصيحت په کالم باندې غور وکئ، کومه لنه لينه چ ما تاسو ته
 زۀ غواړم چ تاسو خبر ش چ زمون ورور تيموتيوس آزاد شو. کۀ وکه. 

 خپلو چرې هغه دلته زر راش نو زۀ به هغۀ سره تاسو له مالقات له درشم. 
ولو مشرانو او ولو مقدسينو ته سالم وواي. د ال ايمانداران وروه تاسو ته

 او په تاسو ولو دې فضل وى، آمين. سالم کوى. 
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