
د یهودا لیک

د کتاب پېژندنه

په لوم میالدي پې کې مسیحي ایمان په مختلفو هېوادونو کې په چک سره خپرېده او
خلکو عیسی مسیح د خپل خالصوونکي په توه منلو. خو د مسیح په رتینو ایماندارانو

کې یو شمېر خلک هم ورننوتلي وو چې غلطې او د حقیقت خه لېرې عقیدې یې درلودلې
او د هماغو عقیدو په هکله یې تبلیغ کاوه.

یهودا خپل ان د عیسی مسیح خدمتار او د یعقوب ورور معرفي کوي. دا ایماندارانو ته د
یهودا لیک دی. د هغه ورور یعقوب د اورشلیم د کلیسا مشر شو او هغه هم یو لیک ولیکه.

یهودا په دې لیک کې رتینو ایماندارانو ته د دروغجنو استاذانو او بې دینه خلکو د
مقصدونو په اه خبرداری ورکوي. هغه لوستونکو ته ور په یادوي چې خدای نه په پخوا
زمانه کې بې دینه خلکو او فرتو ته سزا ورکې وه. هغه په دې لیک کې ایمانداران دې ته
هوي چې په هغه ایمان کې چې رسوالنو د هغه په هکله زېری ورکی دی، د زغم خه

کار واخلي او ین پاتې شي.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۲

د دروغجنو استاذانو د شخصیت، تعلیم او سرنوشت په هکله: ۱: ۳ - ۱۶
خبرداری او الروونې: ۱: ۱۷ - ۲۳
خدای ته د ستاینې دعا: ۱: ۲۴ - ۲۵
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سالمونه

 دا لیک د یهودا له خوا چې د عیسی مسیح خدمتار او د یعقوب ورور دی، هغو خلکو ته

لیکل شوی دی چې د پالر خدای له خوا رابلل شوي دي او مینه ورسره کوي او د عیسی مسیح په
 رحم، سالمتي او مینه دې په تاسو کې زیاته شي. وسیله خوندي ساتل شوي دي. 

د دروغجنو استاذانو په هکله تعلیم

 رانو دوستانو! ما ېر غوتل چې تاسو ته د هغه خالصون په هکله ولیکم چې مون ول په

کې شریک یو، خو دا مې ضروري وله چې تاسو وهوم چې د هغه ایمان په خاطر چې خدای
 زه تاسو ته د دې یول او د تل دپاره خپلو سپېلو خلکو ته ورکی دی، هلې لې وکئ. 
دپاره وایم چې ینې بې دینه خلک چې د غلطې عقیدې په هکله تعلیم ورکوي، په په په مون کې
راننوتلي دي. دا هغه خلک دي چې ېر پخوا د خدای په کالم کې هغوی ته د سزا ورکولو په هکله

لیکل شوي دي. هغوی زمون د خدای فضل په غلطه تعبیروي، ترو د خپلو نفساني غوتنو د پوره
کولو دپاره بهانه جوه کي او زمون د یوازېني بادار او تن عیسی مسیح خه انکار کوي.

 که ه هم تاسو ال د مخکې نه له دې خه خبر یئ، خو زه غوام تاسو ته در په یاد کم چې

تن نه د اسراییلو خلک د مصر خه راوویستل، خو وروسته یې هغه خلک تباه کل چې
 همدارنه هغه فرتې چې خپل مقام یې ونه ساته او خپل اصلي ای یې  .ایمان یې رانه وو

پرېود، خدای هغوی په تورو تیارو کې په تلپاتې زنیرونو وتلې او د قیامت تر ورې پورې به یې
 په همدې ول د سدوم او عموره او د هغه شاوخوا چې سزا به ورته ورکوي، هلته ساتي. 

ارونه چې خلک یې د هغو فرتو په شان په جنسي بد اخالق او ناروا غوتنو اخته شول او اوس
ورته د عبرت په توه په تلپاتې اور کې سزا ورکول کیي.

 همدارنه دا خلک داسې رویاانې ویني چې هغوی دې ته مجبوروي چې خپل بدنونه ناپاکه

 حتی میکاییل چې د کي، د خدای واک او اختیار نه مني او جاللي موجوداتو ته بد رد وایي. 
ولو فرتو مشره ده هغې هم کله چې د شیطان سره د موسی د مي په هکله بحث کاوه، خپل ان
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ته دا حق ورنه ک چې په بدو خبرو هغه محکوم کي بلکې ویې ویل: «تن دې تاته سزا
 خو دا خلک هغو شیانو ته چې پرې نه پوهیي بد رد وایي او کله چې هغوی د درکي.» 

بې شعوره ناورو په شان عمل کوي او بې له دې چې فکر وکي دا کارونه کوي، دا شیان د هغوی د
 افسوس د هغوی په حال! که چې هغوی په هغه الره روان شول چې تباه سبب ري. 

قاین ورباندې روان ؤ. هغوی د پیسو په خاطر د بلعام په شان بې الرې شول او د قورح په شان یې
 هغوی ستاسو د ملرتیا مېلمستیاوې خرابوي، سرکي وکه او د هغه په شان هالک شول. 

که چې په بې شرم سره خوري او ي او یوازې د خپلو انونو په فکر کې دي. هغوی د
بې بارانه ورېو په شان دي چې بادونه یې غلوي. هغوی د مني بې مېوې ونې دي چې له بېخه

 هغوی د بحیرې د هغو توفاني پو په شان دي چې د شرم نه ویستل شوې او بیخي مې دي. 
ک کارونه یې لکه د ونو په شان د سیند په مخ راکاره کیي. هغوی د سرردانه ستورو په شان

دي او خدای د هغوی دپاره یو داسې ای ساتلی دی چې هلته تل ترتله توره تیاره وي.

 خنوخ چې د آدم خه وروسته اووم نسل ؤ، د دې خلکو په هکله پېشويي وکه او ویلي یې

 چې د ولو خلکو په هکله قضاوت دي: «ورئ، تن به د خپلو زرونو فرتو سره راي 
وکي او هغو بې دینه خلکو ته د هغوی د بدو کارونو له امله چې کي یې دي، سزا ورکي. تن

به دې بې دینه ناهکارانو ته د هغو سختو خبرو سزا ورکي چې د تن په واندې یې کي دي.»

 دا خلک تل وریي او شکایتونه کوي او خپلو بدو غوتنو پسې ري. هغوی د خپلو

انونو په هکله غې غې خبرې کوي او د خپلې ې دپاره نورو ته غوه مالي کوي.

خبرداری او الروونې

 خو رانو دوستانو! تاسو باید زمون د تن عیسی مسیح د رسوالنو هغه خبرې چې مخکې

 هغوی تاسو ته ویلي وو چې په اخره زمانه کې به داسې خلک یې کې دي در په یاد کئ. 
 دا خلک ستاسو پیدا شي چې په تاسو به ملنې وهي او د خپلو بدو غوتنو پسې به ري. 

په من کې بې اتفاقي راپیدا کوي، هغوی نفساني دي او روح القدس په کې نشته.
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 خو رانو دوستانو! په خپل سپېلي ایمان کې ین اوسئ، د روح القدس د قدرت په وسیله

 خپل انونه د خدای په مینه کې ین وساتئ او زمون د تن عیسی مسیح د دعا کوئ، 
رحم په تمه اوسئ چې تاسو ته تلپاتې ژوندون درکي.

 نور خلک د اور د لمبو نه  د هغو خلکو په اه چې شک لري، زه سواندي اوسئ. 

راوباسئ او ویې ژغورئ. د خدای خه په وېرې سره په نورو خلکو باندې رحم کوئ او حتی له
هغو کالیو خه چې د جنسي ناهونو داغ ورباندې لېدلی وي، کرکه کوئ.

خدای ته د ستاینې دعا

ېرې خوشحال خه وساتي او بې عیبه او په  اوس هغه چاته چې کوالی شي تاسو د تېروتنې

 یعنې واحد خدای ته دې چې زمون د تن سره مو خپل د جالل خه ک حضور ته راولي، 
عیسی مسیح په وسیله زمون خالصوونکی دی، جالل، لویي، قدرت او واک او اختیار وي، له ازله،

اوس او تل ترتله! امین!
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