د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺣﻀﺮت ﻣﺘ زﯦﺮے
د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ

۱

 اﺑﺮاﻫﻴﻢ د اﺳﺤﺎق ﭘﻼر وو ،اﺳﺤﺎق د ﻳﻌﻘﻮب ،ﻳﻌﻘﻮب د ﻳﻬﻮداه
 د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺴﻞ د داؤد ،ﻧﺴﻞ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ .


 او ﻳﻬﻮداه د ﻓﺎرص او زارح ﭘﻼر وو ،د دوئ ﻣﻮر ﺗﺎﻣﺎر وه .ﻓﺎرص ﻧﻪ ﺣﺼﺮون او ﺣﺼﺮون ﻧﻪ
او د ﻫﻐﮥ د وروﻮ ﭘﻼر وو .

 د ﺳﻠﻤﻮن ﻧﻪ ﺑﻮﻋﺰ ،د
 د رام ﻧﻪ ﻋﻤﻧﺪاب ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .د ﻋﻤﻧﺪاب ﻧﻪ ﻧﺤﺸﻮن ﭘﯧﺪا ﺷﻮ او د ﻧﺤﺸﻮن ﻧﻪ ﺳﻠﻤﻮن ،
رام ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
 او د ﻳﺴ ﻧﻪ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .داؤد د
دۀ ﻣﻮر راﺣﺐ وه ،د ﺑﻮﻋﺰ ﻧﻪ ﻋﻮﺑﻴﺪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،د دۀ ﻣﻮر روت وه .د ﻋﻮﺑﻴﺪ ﻧﻪ ﻳﺴ ،

 د ﺳﻠﻴﻤﺎن زوئ رﺣﺒﻌﺎم وو ،د رﺣﺒﻌﺎم زوئ اﺑﻴﺎه ،د اﺑﻴﺎه زوئ آﺳﺎ .
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻼر وو ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اول د اورِﻳﺎه ﻪ وه ،
 او د ﻋﺰﻳﺎه زوئ ﻳﻮﺗﺎم او د ﻳﻮﺗﺎم زوئ اﺣﺎز ،د اﺣﺎز
د آﺳﺎ زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ،د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ زوئ ﻳﻮرام او د ﻳﻮرام زوئ ﻋﺰﻳﺎه ،
 د ﻳﻮﺳﻴﺎه زوئ ﻳﻮﻧﻴﺎه ،او د ﻫﻐﮥ وروﻪ
 د ﺣﺰﻗﻴﺎه زوئ ﻣﻨﺴ ،د ﻣﻨﺴ زوئ اﻣﻮن ،د اﻣﻮن زوئ ﻳﻮﺳﻴﺎه ،
زوئ ﺣﺰﻗﻴﺎه ،
 د ﺟﻼوﻃﻨ او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ د دوئ د ﺑﻮﺗﻠﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻳﻮﻧﻴﺎه ﻧﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل ﭼ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮ .
 او د
 زرﺑﺎﺑﻞ د اﺑﻴﻬﻮد ،او اﺑﻴﻬﻮد د اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ او اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ د ﻋﺎزور ﭘﻼر وو .
ﺷﻠﺘاﯦﻞ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ او ﺷﻠﺘاﯦﻞ د زرﺑﺎﺑﻞ ﭘﻼر وو ،
 او
 اﻟﻴﻬﻮد د اﻟﻋﺰر ،اﻟﻋﺰر د ﻣﺘﺎن ،ﻣﺘﺎن د ﻳﻌﻘﻮب ،
ﻋﺎزور ﻧﻪ ﺻﺪوق ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﺻﺪوق د اﺧﻴﻢ ﭘﻼر وو ،اﺧﻴﻢ د اﻟﻴﻬﻮد ،
 د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﺮ
ﻳﻌﻘﻮب د ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻼر وو .ﻳﻮﺳﻒ د ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎوﻧﺪ وو ﭼ ﻋﻴﺴ ﺗﺮې ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﻮک ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻠﻠﮯ ﮐﻴى .
داؤد ﭘﻮرې ﻮﻟ ﻮارﻟﺲ ﭘﻴۍ دى ،او د داؤد ﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻮرې ﻮارﻟﺲ ﭘﻴۍ ،او د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻮرې
ﻮارﻟﺲ ﭘﻴۍ دى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﯧﺪاﻳﺖ
 ﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻗﻴﺼﻪ داﺳ ده ﭼ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﮐﻮژدن ﺷﻮه ﻧﻮ د وادۀ ﻧﻪ وړاﻧﺪې دا

 ﻳﻮﺳﻒ د ﻫﻐ ﭼﻨﻐﻮل ﻳﻮ ﻧﯧ ﺳے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ د ﺑﺪﻧﺎﻣ ﻧﻪ د
ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻫﻐ اُﻣﻴﺪوارى د روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ ده .
 ﻫﻐﮥ دا اراده ﮐې وه ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﭘﻪ
ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﭘده ﮐ د ﮐﻮژدن ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ اراده وﮐه .
ﺧﻮب ﮐ ورﺗﻪ راﻏﻠﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے د داؤد زوﻳﻪ ﻳﻮﺳﻔﻪ ،د ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮه د وادۀ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ﻪ ﭼ د ﻫﻐ
 د ﻫﻐ ﺑﻪ زوئ وﺷ او ﺗﮥ ﭘﺮې ﻋﻴﺴ ﻧﻮم ﮐﯧده ،وﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ اُﻣﺖ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ
اُﻣﻴﺪوارى د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻗﺪرت ده .
 ”ﻮره ،ﻳﻮه
 دا ﻫﺮ ﮥ ﻪ وﺷﻮل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺷ ،
ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮى “.
ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺑﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷ او زوئ ﺑﻪ ﻳ وﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻧﻮاﻳﻞ ﮐﯧدى ،ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ دے ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے“.
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﻮﺑﻪ ﺑﯧﺪار ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻓﺮﺘ ﺣﻢ ﻳ وﻣﻨﻠﻮ او ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮه ﻳ وادۀ وﮐو او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﮥ وو .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﺮې ﻋﻴﺴ
راوﺳﺘﻪ .
ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو.

ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل

۲

 د ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ورﻮ ﮐ د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ ﻋﻴﺴ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د


 او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﯧﺪوﻧﮯ ﻣﺎﺷﻮم ﭼ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ د ﺳﺘﻮرو ﻋﻠﻢ ﻟﺮوﻧ راﻏﻠﻞ 

دے ﭼﺮﺗﻪ دے؟ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﻮرے ﭘﻪ راﺧﺘﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳﻮ “.
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د ﺷﺮﻋ
ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې اورﯦﺪو ﺳﺮه ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮل .
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ
ﻋﺎﻟﻤﺎن راوﺑﻠﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ دا ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى؟“ 
 ”اے د ﻳﻬﻮداه د زﻣ
ﮐ “.او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ورﮐه ﭼ ﭘﻪ ﮐ د ﻧﺒ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ،
۱ / ۴۰

ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺎرﻳ .ﺗﮥ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ورﮐﻮ ﻧﮥ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮدار راو ﭼ زﻣﺎ د
 ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﻴﺎ د ﺳﺘﻮرو ﻋﻠﻢ ﻟﺮوﻧ ﭘﻪ ﭘده ﮐ راوﺑﻠﻞ او د ﺳﺘﻮرى د راﺧﺘﻮ وﺧﺖ ﻳ
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﭙﻮن ﺑﻪ وى “.
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ دوئ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ وﻟﯧل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷ او د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره ﺗﻼش
ﺗﺮې ﻣﻌﻠﻮم ﮐو .
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻢ ﻫﻐﻮئ روان ﺷﻮل او
وﮐئ ،او ﭼ ﻳ ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﮐئ ﭼ زۀ ﻫﻢ ورﺷﻢ او ورﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐم “.
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮرے ﭼ دوئ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ وو د دوئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې روان وو او آﺧﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ودرﯦﺪو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺮوت وو.
 ﮐﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ﻳ ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ وﻟﻴﺪو او
 ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﻮرى ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل .

ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ .ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐ ﻳ ﺧﭙﻠ ﺗﻴﻠ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺳﺮۀ زر ،او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ دا ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ واﭘﺲ ﻣﮥ
دﭘﺎره ﻟﻮﺑﺎن او د ﻣﺮ ﭼﻴ وو .
 ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮل.

ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ رﺧﺼﺖ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ راﻏﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎﻪ،

ﻣﺎﺷﻮم او ﻣﻮر ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﮐه او ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت وﮐه ،او ﺗﺮ ﻫﻐ ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ وواﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ د
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﻮﺑﻪ ﺑﯧﺪار ﺷﻮ او ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ ﻣﺎﺷﻮم او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﺼﺮ
دې ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ دے ﭼ ﻗﺘﻞ ﻳ ﮐى “.
 او ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې اﻳﺴﺎر وو .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﻮره ﮐﻮل ۇو ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻧﺒ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ زوئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺑﻠﻠﻮ“.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻗﺘﻞ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﺳﺘﻮرو ﻋﻠﻢ ﻟﺮوﻧﻮ ﭘﻪ دوﮐﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ او د ﺧﻮا

او ﺷﺎ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ ﮐﻢ وى ،ﻗﺘﻞ ﻳ ﮐئ .ﻧﻮ د ﺳﺘﻮرو د ﻋﻠﻢ ﻟﺮوﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ”ﭘﻪ
 دﻏﻪ رﻧ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭼ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮې وه ﭘﻮره ﺷﻮه ﭼ ،
ﻫﻐﮥ دا د وﺧﺖ اﻧﺪازه ﻟﻮﻟ وه .
راﻣﺎ ﮐ د ﭼﻐﻮ آواز واورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮ ،د ﻟﻮئ ﻣﺎﺗﻢ او ژړا آواز .راﺣﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ژړا ﮐﻮى ،ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻠ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى ﻪ ﭼ
د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣۀ ﺷﻮى دى“.

د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ واﭘﺴ
 ﻧﻮ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﻣﺮګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ راﻏﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ

 ”ﭘﺎﻪ .ﻣﺎﺷﻮم او ﻣﻮر ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﮐه او د دوئ ﺳﺮه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،ﻪ ﭼ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ د دې
ﭼ ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو ،ﻣﺎﺷﻮم او ﻣﻮر ﻳ د ﺎن ﺳﺮه روان ﮐل او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮ ﺗﻪ ﺧﻄﺮه وه ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮے دے “.
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻒ دا واورﯦﺪل ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﭘﻪ ﺎئ ارﺧﻼوس د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ
ﻣﻠ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻫﻠﺘﻪ د ﺗﻠﻠﻮ ﻧﻪ ووﻳﺮﯦﺪو .ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ورﺗﻪ دا ﺧﺒﺮدارے ورﮐے ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړو ،
ﭘﻪ ﻧﺎﺻﺮت ﻧﻮﻣ ﺎر ﮐ ډﯦﺮه ﺷﻮ .دا د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮې ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮل ۇو ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮى
وﺋﻴﻠﮯ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ وﻋﻆ ﮐﻮل

۳

 ”ﺗﻮﺑﻪ ﺎر
 ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ راﻏﮯ ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻳ دا ﺑﻴﺎن ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ،


 دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳ ذﮐﺮ ﺷﻮے دے ،ﻳﻌﻨ،
ﺷ ﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺰدې راﻏﻠ ده “.

۲ / ۴۰

 د ﻳﺤﻴ ﺟﺎﻣ د
”ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻧﻌﺮې وﻫﻮﻧ آواز دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻره ﺟﻮړه ﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﻻرې ﻧﯧﻐ ﮐئ “.
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ﻳﻬﻮدﻳﻪ ،او د
اوښ د وړۍ وې او د ﺮﻣﻨ ﭘ ﻳ د ﻣﻼ ﻧﻪ ﺗﻟ وه او ﻣﻠﺨﺎن او ﻨﻠ ﺷﺎت ﻳ ﺧﻮراک وو .
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻗﺮار ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اُردن د ﺳﻴﻨﺪ
اُردن د ﻴﺮﭼﺎﭘﻴﺮه وﻃﻦ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﻮل ﺷﻮى ۇو .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ وﻟﻴﺪل ﭼ ډﯦﺮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن او ﺻﺪوﻗﻴﺎن د ﺑﭙﺘﺴﻤ دﭘﺎره را ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐه .
 او داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐئ ﭼ ورﻧﻪ
”اے د ﻣﺎراﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ دا ﺧﺒﺮدارے درﮐو ﭼ د راﺗﻠﻮﻧ ﻏﻀﺐ ﻧﻪ وﺗﺘ؟ 
 ﺗﺎﺳﻮ ﺎن ﺳﺮه داﺳ ﺳﻮچ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﻳ ،ﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ دا
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﻮﺑ اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﺘﻪ وﻟ .
 اوس ﻫﻢ د وﻧﻮ ﺟﺮړو ﺗﻪ ﺗﺒﺮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے
واﻳﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﭘﺎره اوﻻد ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺗﻮﺑ دﭘﺎره ﭘﻪ
او ﻫﺮه ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﭼ ﮥ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐے ﺷ او د اور ﻟﻤﺒﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ .
اوﺑﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ درﮐﻮم ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ را ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ډﯦﺮ زورور دے .زۀ د ﻫﻐﮥ د ﭙﻠﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ
 ﺎﺧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ درﻣﻨﺪ ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن
ﻳﻢ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس او ﭘﻪ اور ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ درﮐﻮى .
ﭘﺎﮐﻮى او ﻏﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻤﺒﻪ ﮐ ﺟﻤﻊ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﻮس ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اور ﮐ ﺳﻮزوى ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
 ﺧﻮ ﻳﺤﻴ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻊ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ د اُردن د ﺳﻴﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ د ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﻠ .

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﻠﻢ او ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠ؟“ 
 د
ﻫﻢ داﺳ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻮره ﮐﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ دى “.او ﺑﻴﺎ ﻳﺤﻴ دا وﻣﻨﻠﻪ .
ﺑﭙﺘﺴﻤ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ راوﺧﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ورﺗﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﻮﻻو ﺷﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ د
 او د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ آواز راﻏﻠﻮ ﭼ” ،دا زﻣﺎ ﺧﻮږ زوئ دے ﭼ زۀ ﺗﺮې راﺿ ﻳﻢ“.
ﮐﻮﻧﺘﺮې ﭘﻪ ﺷﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ راﮐﻮزﯦﺪو .

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ آزﻣﯧﺖ

۴

 ﻫﻐﮥ ﻠﻮﯦﺖ ور او
 روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ د اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن ﮐ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷ .


 ﺑﻴﺎ اﺑﻠﻴﺲ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ
ﻠﻮﯦﺖ ﺷﭙ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻧﺎر ﻧﻬﻮر ﺷﻮ .
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ﭼ ،ﺑﻨ آدم ﺗﺶ ﭘﻪ رو ﻧﮥ ﭘﺎﺋ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻳ ﻧﻮ دې ﮐﺎﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ رو ﺷ “.

 ﺑﻴﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﺎر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﻨﺎره ﻳ
ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﺎﺋ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راو “.
 او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﺘﻪ وﻏﻮرزوه ،ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ
ودروﻟﻮ 
ﭼ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺻﺤﻴﻔ دا ﻫﻢ واﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک آزﻣﯧﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ“.
ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى “.
 ﺑﻴﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ډﯦﺮ اوﭼﺖ ﻏﺮۀ ﻮﮐ ﺗﻪ وﺧﯧﮋوﻟﻮ او د دﻧﻴﺎ ﻮﻟ ﺑﺎدﺷﺎﻫ او د ﻫﻐ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻳ ورﺎره ﮐل

 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ
 او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ راﺗﻪ ﺻﺮف ﺳﺠﺪه وﮐې او زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐې “.

ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ورک ﺷﻪ اﺑﻠﻴﺴﻪ .ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ﭼ ،ﺗﮥ ﺗﺶ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮه او ﺻﺮف ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت
 ﻧﻮ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﻮدو او ﻓﺮﺘ راﻏﻠ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﺣﺎﺿﺮې ﺷﻮې.
ﮐﻮه “.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮوع ﮐﻮل
 ﻧﺎﺻﺮت ﻳ ﭘﺮﯦﻮدو او ﭘﻪ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ واورﯦﺪل ﭼ ﻳﺤﻴ ﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮے دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ .

 دا د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ
ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺎرﻳ ﮐ ډﯦﺮه ﺷﻮ ﭼ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه دے ﭼ د زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﮐ دے .
 ”د زﺑﻮﻟﻮن او د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻋﻼﻗﻪ ،د درﻳﺎب ﻃﺮف ﺗﻪ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ،د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻠﻴﻞ،
ﺧﺒﺮې ﭘﻮره ﮐﻮل ۇو ﻳﻌﻨ ،
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ رﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ ،او ﻮک ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ۇو،

۳ / ۴۰

 د ﻫﻐ ور ﻧﻪ ﻋﻴﺴ دا ﺑﻴﺎن ﺷﺮوع ﮐو ﭼ” ،ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺷ ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﺮې رﺎ وﻠﯧﺪه “.
ﻣﻴﻨ ﺗﻪ راﻏﻠ ده“.

ﻠﻮرو ﻣﺎﻫﻴﺮو ﺗﻪ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ دﻋﻮت
 ﻋﻴﺴ د ﻠﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺮﯧﺪو ﭼ دوه وروﻪ ﻳ وﻟﻴﺪل ،ﻳﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﭼ د ﭘﻄﺮوس ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى او د ﻫﻐﮥ ورور

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ را او زۀ ﺑﻪ
اﻧﺪرﻳﺎس .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﺟﺎل اﭼﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻫﻴﺮ ۇو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د دې ﺎئ
 ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮل .
ﺗﺎﺳﻮ آدمﻴﺮ ﺟﻮړ ﮐم “.
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻻړو ﻧﻮ دوه وروﻪ ﻳ وﻟﻴﺪل ،ﻳﻌﻘﻮب د زﺑﺪى زوئ او د ﻫﻐﮥ ورور ﻳﻮﺣﻨﺎ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر زﺑﺪى ﺳﺮه
 ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﮐﺸﺘ او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﺮﯦﻮدل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮل.
ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮل .ﻫﻐﻮئ ﻳ راوﺑﻠﻞ .

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻴﺎن او ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻮل ﻠﻴﻞ ﮐ ﺮﯧﺪو ،د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د زﻳﺮى ﺑﻴﺎن

 د ﻫﻐﮥ آوازه ﭘﻪ ﻮل ﺷﺎم ﮐ ﺧﻮره ﺷﻮه او د ﻫﺮ رﻧ ﺑﻴﻤﺎران ﭼ ﭘﻪ
ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺧﻠﻘﻮ ﻫﺮ رﻧ او ﺑﻴﻤﺎرى ﻳ روﻏﻮﻟﻪ .
 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ
ﻋﺬاب آﺧﺘﻪ ۇو ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ ۇو ،ﻣﻴﺮﻮ ﻧﻴﻮﻟ او ﺷﻞ ﻳ ورﻟﻪ راوﺳﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ روغ ﮐل .
روان ﺷﻮل ﭼ د ﻠﻴﻞ ،د دِﮐﭙﻮﻟﺲ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،د ﻳﻬﻮدﻳﻪ او د اُردن د ﭘﻮرې ﻏﺎړې اوﺳﯧﺪوﻧ ۇو.

ﭘﻪ ﻏﺮ دﭘﺎﺳﻪ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎن

۵

 ﻧﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ  ﺧﻠﻖ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ورﺗﻪ راﻮل ﺷﻮل ،



 ”ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ د روح ﻏﺮﻳﺒﺎن دى ﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻐﻮئ ده .
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ داﺳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو ،
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ ﺣﻠﻴﻤﺎن دى ﻪ ﭼ دوئ ﺑﻪ د زﻣ
ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻏﻤﮋن دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺴﻠ وﻣﻮﻣ .
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ رﺣﻢ ﮐﻮى،
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ اوږى ﺗى دى ،دوئ ﺑﻪ ﻣﺎړۀ ﮐے ﺷ .
وارﺛﺎن ﺷ .
 ﺑﺨﺘﻮر دى
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ زړوﻧﻪ ﻳ ﭘﺎک دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﻳﺪن وﮐى .
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ رﺣﻢ وﮐے ﺷ .
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
د اﻣﻦ راوﺳﺘﻮﻧ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ وواﺋ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ درﺗﻪ ﺳﭙ ﺳﭙﻮرې واﺋ ،او زوروى ﻣﻮ او
زوروﻟﮯ ﮐﻴى ،د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻐﻮئ ده .
 دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او روڼ ﺗﻨﺪى وزﻏﻤ
زﻣﺎ ﻟﻪ وﺟ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ دروﻏﮋﻧ ﺑﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
 ﺗﺎﺳﻮ د
ﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻟﻮئ اﺟﺮ دے ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻢ دﻏﻪ رﻧ دوئ ﻧﺒﻴﺎن وزورول .
دﻧﻴﺎ دﭘﺎره ﻣﺎﻟﻪ ﻳ .ﮐﮥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺧﻮﻧﺪه ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﻨﻪ ﺷ؟ دا ﺑﻴﺎ د ﻫﻴ ﻴﺰ دﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ را او ﺑﻬﺮ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ دﭘﺎره رﺎ ﻳ .ﮐﻮم ﺎر ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮۀ آﺑﺎد وى ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪے
وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ او د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ ﺷ .
 ﭼ ډﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻮک ﭘﺮې ﻟﻮﮯ ﻧﮥ ږدى ،ﺑﻠ د ډﻳﻮټ دﭘﺎﺳﻪ ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﮐﻮر ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﻧﮥ ﺷ .
 او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ رﻧ د ﺧﻠﻘﻮ د وړاﻧﺪې رﺎ ﺧﻮره ﮐئ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ووﻳﻨ
رﺎ ورﮐﻮى .
 دا ﺧﻴﺎل ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻨ زۀ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ او د
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ،ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐى .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ،
ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐم .زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ﺑﻠ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى ﻧﮥ وى ﻧﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﻮ ﺣﺮف ﻳﺎ د ﺣﺮف ﻧﻪ ﻳﻮ زﺑﺮ ﻗﺪرې ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﮥ ﺷ ،ﺗﺮﻮ ﭼ دا
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻮک ورﻧﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﻮه ذره ﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺎت ﮐى او ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻫﺮ ﮥ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ ﻧﮥ وى .
ورﮐى ﻧﻮ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺑﻪ د دوئ ﺎئ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې وى .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ وﮐى او ﻧﻮرو ﺗﻪ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻮﻟﻮ
ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻢ ورﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ .

ﮐ د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻧﮥ ﻳ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
۴ / ۴۰

ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ،ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻗﺘﻞ وﮐى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﭘﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﻮ ورور ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﻢ وﮐى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﮐ ﺿﺮور ﺳﺰا ورﮐے ﺷ .او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ وواﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐﻮى ،او ﮐﮥ ﭼﺮې ورﺗﻪ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺎئ ﺗﻪ ﮐﻮم ﻴﺰ راوړئ او ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ
ﻟﻴﻮﻧﮯ وواﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د دوزخ د اور ﺧﻄﺮه وى .
 ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﺮﯦده .ﻻړ ﺷﻪ ،اول ﺧﭙﻞ ورور رﺿﺎ
درﺗﻪ راﻳﺎد ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎ ورور ﭘﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه درﻧﻪ ﺧﻔﻪ دے ،
 ﮐﮥ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ وى ﻧﻮ زر ورﺳﺮه روﻏﻪ ﺟﻮړه وﮐه ،ﮐﻠﻪ ﭼ ورﺳﺮه
ﮐه او ﺑﻴﺎ راﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﻧﺬر وړاﻧﺪې ﮐه .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻره روان ﻳ .ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﻗﺎﺿ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى او ﻗﺎﺿ ﺳﭙﺎﻫ ﺗﻪ ،او ﺗﮥ ﻗﯧﺪ ﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ آزاد ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﯧﺴﻪ ﭘﯧﺴﻪ ادا ﮐې ﻧﮥ وى .
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮې  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﻴﺖ ﺳﺮه وﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ،زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎ  ﺳﺘﺮﻪ ﺗﺎ ﻨﺎه ﺗﻪ وﻟﻤﺴﻮى ﻧﻮ وې ﺑﺎﺳﻪ او وې وﻏﻮرزوه .ﺳﺘﺎ
ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ د ﻫﻐ ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐې ده .
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎ ﮯ
دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ﭼ د ﺧﭙﻞ وﺟﻮد ﻳﻮ اﻧﺪام ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻧﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل وﺟﻮد دوزخ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
ﻻس د ﻨﺎه ﺳﺒﺐ ﺷ ﻧﻮ ﭘﺮې ﻳ ﮐه او وې ﻏﻮرزوه .ﺳﺘﺎ دﭘﺎره دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ د ﺧﭙﻞ وﺟﻮد ﻳﻮ اﻧﺪام ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻧﮥ دا ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل
وﺟﻮد دوزخ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ.

د ﻃﻼق ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺧﻮ زۀ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ،ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى ﻧﻮ ﺿﺮور دې ﻫﻐ ﻟﻪ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ورﮐى .

درﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﮐﻮم ﺳے ﭼ د زﻧﺎﮐﺎرۍ د ﺟﺮم ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﮥ وﺟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې زﻧﺎ ﮐﻮى ،او ﻫﺮ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا اورﯦﺪﻟ وى ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ
ﻮک ﭼ ﻃﻼﻗ ﺷﻮې  ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻫﻐﻪ زﻧﺎ ﮐﻮى .
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ
ﺷﻮى ۇو ﭼ ،ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﮥ ﻣﺎﺗﻮئ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﺿﺮور ﭘﻮره ﮐﻮئ .
 او ﻧﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻪ ﭼ دا د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ﻣﮥ ﺧﻮرئ ،ﻧﮥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ،ﻪ ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺨﺖ دے ،
 او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻪ ﭼ ﺗﮥ د دې ﻳﻮ وﯦﺘﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭼﻮﮐ ده ،او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻪ ﭼ دا د ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺎر دے ،
 ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮا د ”آو“ ﭘﻪ ﺎئ ”آو “،او د ”ﻧﻪ“ ﭘﻪ ﺎئ ”ﻧﻪ“ ﺟﻮاب ورﮐﻮئ .د دې ﻧﻪ
ﻣﺮﺿ ﻧﮥ ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ﺗﻮروﻟﮯ ﺷ .
زﻳﺎت ﭼ دے ﻫﻐﻪ د اﺑﻠﻴﺲ ﮐﺎر دے.

د ﺑﺪل ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ،د ﺳﺘﺮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺳﺘﺮﻪ او د ﻏﺎښ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻏﺎښ .

دا واﻳﻢ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﺧﻼف ﻣﮥ ودرﯦئ ﻮک ﭼ درﺳﺮه ﺑﺪ ﮐﻮى .ﮐﮥ ﻮک درﻟﻪ ﭘﻪ  ﻣﺦ ﭙﯧه درﮐى ﻧﻮ ﺲ ﻣﺦ ﻫﻢ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮوﻧﮯ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺳے ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﻤﻴﺺ دﻋﻮﱝ وﮐى ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮټ ﻫﻢ ورﻟﻪ ورﮐه .
ورواړوه .
 ﭼ ﻮک درﻧﻪ ﮥ وﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ورﮐه او د داﺳ ﺳى ﻧﻪ ﻣﺦ ﻣﮥ
ﺗﺎ ﻳﻮ ﻣﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﺎر ﺑﻮ ﻧﻮ ﺗﮥ ورﺳﺮه دوه ﻣﻴﻠﻪ ﻻړ ﺷﻪ .
اړوه ﻮک ﭼ درﻧﻪ ﻗﺮض ﻏﻮاړى.

د دﺷﻤﻦ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮل
 ﺧﻮ زۀ درﺗﻪ دا واﻳﻢ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ او د ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ .

 ﭼ ﭘﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧ
ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،او ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زوروى د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ ،
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻼر زاﻣﻦ ﺷ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪو او ﭘﻪ ﻮ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻧﻤﺮ راﺧﯧﮋوى او ﭘﻪ ﻧﯧﻮ او ﺑﺪو ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺑﺎران وروى .
ﺻﺮف د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮم اﺟﺮ اُﻣﻴﺪوار ﻳ؟ وﻟ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن دﻏﻪ ﺷﺎن
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺳﻼم اﭼﻮئ ﻧﻮ دا ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﺒﺮه ده؟ دﻏﻪ ﮥ ﺧﻮ ﺑدﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﮐﻮى.
ﻧﮥ ﮐﻮى ﮥ؟ 
۵ / ۴۰

 ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﮐﺎﻣﻞ دے“.


د ﺧﯧﺮات ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ

۶

 ”ﺧﺒﺮدار ﭼ د ﺧﭙﻠ ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرۍ ﻮدﻧﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ وﻧﮥ ﮐئ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐئ ﻧﻮ د آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺳﺮه


 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﯧﺮات ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻞ ﻳ ﻣﮥ ډﻧوره ﮐﻮئ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳ رﻳﺎﮐﺎران ﭘﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻫﻴ اﺟﺮ ﻧﺸﺘﻪ .

ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻮ ﮐ ﮐﻮى ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳ ﺻﻔﺖ وﮐى .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اﺟﺮ ﭘﻮره ﻣﻼو ﺷﻮے دے .

ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﯧﺮات ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﻳ ﮐﻮئ ﭼ ﺲ ﻻس ﻣﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮯ ﻻس ﮥ ﮐﻮى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﯧﺮات دې ﺿﺮور ﭘﻪ ﭘده ﮐ وى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ وﻳﻨ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭘﻪ ﭘده ﮐ ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
د دې ﺑﺪل درﮐى.

د دﻋﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺑﻴﺎ دا ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻧﻮ د رﻳﺎﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ .ﻫﻐﻮئ دا ډﯦﺮ ﺧﻮﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ او ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ

 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
ﮐ د دﻋﺎ دﭘﺎره ودرﻳى ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻳ ووﻳﻨ .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺟﺮ ﭘﻮره ﻣﻼو ﺷﻮ .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺧﭙﻠ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ،ور ﭘﻮرې ﮐئ او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﭘﻪ زارو ﺷ ،ﻮک ﭼ د ﭘدې ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎئ ﮐ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ دﻋﺎ
ﻣﻮﺟﻮد دے .او ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﻮک ﭼ ﭘ رازوﻧﻪ وﻳﻨ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪل درﮐى .
ﮐ د ﺑدﻳﻨﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ﺧﺒﺮو ﺗﺮار ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﭼﺎ ﭼ دا ﺧﻴﺎل وى ﭼ د ډﯦﺮو وﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ

 د ﻫﻐﻮئ ﭘﯧ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻮﺘﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ دے .
واورﯦﺪے ﺷ .
 ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې راﺷ ،ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺿ دې ﭘﻪ
ﻧﻮ داﺳ دﻋﺎ ﮐﻮئ ،اے ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ زﻣﻮﻧ ﭘﻼره ،ﺳﺘﺎ ﻧﻮم دې ﭘﺎک وى .
 او زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف
 ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ روزﻣﺮه رزق راﮐه ،
زﻣﻪ ﻫﻢ ﭘﻮره ﺷ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻮره ﮐﻴى .

 او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ ﻣﮥ اﭼﻮه ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه .
ﮐه ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻗﺼﻮروار ﻣﻌﺎف ﮐﯘو .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮئ
ﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﻌﺎف ﮐئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎف ﮐى .
ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﻌﺎف ﻧﮥ ﮐى.

د روژې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ روژه ﻧﻴﺴ ﻧﻮ د رﻳﺎﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﮥ ﺎره ﮐﻮئ .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﻪ وراﻧﻮى ﭼ ﺧﻠﻖ

 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ روژه
وواﺋ ﭼ ﻨ د دوئ روژه ده .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺟﺮ ﭘﻮره ﻣﻼو ﺷﻮے دے .
 د دې دﭘﺎره ﭼ ﻮک دا وﻧﮥ واﺋ ﭼ ﻨ ﺳﺘﺎ روژه ده ،ﺧﻮ ﺗﺶ ﺳﺘﺎ آﺳﻤﺎﻧ
ﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻏﻮړوئ او ﻣﺦ وﻳﻨ ،
ﭘﻼر ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﭘده ﮐ دے .او ﺳﺘﺎ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﭼ ﭘﻪ رازوﻧﻮ ﺧﺒﺮ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ اﺟﺮ درﮐى.

د آﺳﻤﺎن ﺧﺰاﻧ

 ﭘﻪ زﻣﻪ ﺎن ﻟﻪ ﺧﺰاﻧ ﻣﮥ ﺟﻤﻊ ﮐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﮥ وﻫ او زﻧ ﮐﻴى او ﻏﻠﮥ ورﭘﺴ ﮐﻨر ﮐﻮى او ﭘﻮى ﻳ .

ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ ﺧﺰاﻧ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺟﻤﻊ ﮐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﮥ وﻳﻨﮥ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ زﻧ ﭼ دا ﺧﺮاﺑ ﮐى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﮥ ﻏﻞ ﮐﻨر
 ﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺰاﻧﻪ وى ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ زړۀ ﻫﻢ وى.
ﮐﻮى او ﻧﮥ ﻳ ﭘﻮى .

د وﺟﻮد رﺎ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺮ دې ﺧﺮاﺑ وى ﻧﻮ
 ﺳﺘﺮ د ﺑﺪن دﭘﺎره ډﻳﻮې دى .ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ روﻏ وى ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ رﺎ وى .

۶ / ۴۰

ﺳﺘﺎ ﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﮐ وى .او ﮐﮥ ﭼﺮې ﮐﻮﻣﻪ رﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ده ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺗﻴﺎرۀ ده ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ ﺗﻮرﺗﻢ
دے.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎل
 ﻳﻮ ﻏﻼم ﻫﻢ د دوو ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .ﻪ ﭼ ﻳﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او د ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ،او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د

 ﻪ زۀ
ﻳﻮ وﻓﺎدار وى او د ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى .ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺎل دوﻟﺖ دواړو ﻳﻮ ﺎئ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪون دﭘﺎره دا اﻧﺪﯦﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﮥ ﺑﻪ وﺧﻮرو ،ﮥ ﺑﻪ وﻮ ،او ﻳﺎ ﮥ ﺑﻪ اﻏﻮﻧﺪو .وﻟ ژوﻧﺪون
 د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻮرئ ،دوئ ﻧﮥ ﺧﻮ ﮐﺮى او ﻧﮥ رﯦﺒ او ﻧﮥ ﻳ ﺧﻤﺒﻮ
د رو ،او ﺑﺪن د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮره ﻧﮥ دے ﮥ؟ 
 ﭘﻪ
ﮐ ﺟﻤﻊ ﮐﻮى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ رزق ورﮐﻮى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ډﯦﺮ اﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟ 
 د ﺟﺎﻣﻮ اﻧﺪﯦﻨ ﺑﻴﺎ د ﮥ دﭘﺎره؟
ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻧﺪﯦﻨﻮ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪرې زﻳﺎت ﮐى؟ 
ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻨﻠ ﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮ ﻟ ﺧﻴﺎل وﮐئ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻨﻪ راﻮﮐﻴى ،ﻧﮥ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارى ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺎن دﭘﺎره ﺟﺎﻣ
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭼﺮې ﻫﻢ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ د دې ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ
ﺟﻮړوى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭘﻮ واﻮ ﻟﻪ داﺳ ﺟﺎﻣ ورﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ ﺷﺘﻪ او ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻨﻮر ﮐ
اﭼﻮﻟ ﻧﮥ وې .
 ﻧﻮ دا اﻧﺪﯦﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ
ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻠ ﺟﺎﻣ در ﻧﮥ ﮐى ﮥ؟ اے د ﮐﻢ اﻳﻤﺎن ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ .
 ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﺴ ﺑدﻳﻨﻪ زﻏﻠ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭼ ﮥ ﺑﻪ وﺧﻮرو ،ﮥ ﺑﻪ وﻮ ﻳﺎ ﮥ ﺑﻪ واﻏﻮﻧﺪو .
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ اول د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ او د ﻫﻐﮥ د رﺘﻴﻨﻮاﻟ ﻟﻮن ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
د ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺧﺒﺮ دے .
 ﻪ د ﺳﺒﺎ ﻏﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮى .د ﻧﻦ دﭘﺎره ﻧﻨﻨﮯ ﻏﻢ ﮐﺎﻓ دے“.
دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐى .

ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ اﻟﺰام ﻟﻮل

۷

 ﻪ ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻮئ دﻏﻪ
 ”ﭘﻪ ﻧﻮرو اﻟﺰام ﻣﮥ ﻟﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻟﺰام وﻧﮥ ﻟﻮﻟﮯ ﺷ .



ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮئ ،دﻏﻪ رﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 او ﺗﮥ ﻨﻪ ﺧﭙﻞ ورور
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ورور د ﺳﺘﺮ ﺧﺴ ﺗﻪ وﻟ ﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﮐ درﺗﻪ ﺗﻴﺮ ﻧﮥ ﺎرى؟ 
ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ،راﺷﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮ ﻧﻪ دا ﺧﺴﮯ وﺑﺎﺳﻢ ،ﺧﻮ ﺣﺎل دا ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﮐ درﺗﻪ ﺗﻴﺮ ﻧﮥ ﺎرى؟
 اے رﻳﺎﮐﺎره ،اول د ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ وﺑﺎﺳﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ وﻏﻳى ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور د ﺳﺘﺮ ﻧﻪ ﺧﺴﮯ

 ﭘﺎک ﻴﺰوﻧﻪ ﺳﭙﻮ ﻟﻪ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ،ﺧﭙﻠ ﻣﻠﻐﻠﺮې ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻏﻮرزوئ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
وﺑﺎﺳ .
ﺑﻪ راوﺮ او رﻳﭽ رﻳﭽ ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐى.

ﻏﻮﺘﻞ ،ﻟﻮل او ﻮل
 ﻪ ﻫﺮ
 وﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ درﮐے ﺷ ،وﻟﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ وﻣﻮﻣ ،ور وﻮئ ﻧﻮ درﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻻو ﮐے ﺷ .

ﻮک ﭼ ﻳ ﻏﻮاړى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ،او ﻮک ﻳ ﭼ ﻟﻮن ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﻮﻣ ،او ﻮک ﭼ ور ﻮى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐﻮﻻوﻳى.
 او ﻳﺎ دا ﭼ ورﻧﻪ ﮐﺐ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ زوئ ﺗﺮې رو وﻏﻮاړى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﻟﻪ ﮐﺎﮯ ورﮐى؟ 

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ دوﻣﺮه ﻨﺎﻫﺎران ﻳ ،ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ ﺧﭙﻞ اوﻻد ﻟﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ورﮐئ،
وﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻣﺎر ﺑﻪ ورﮐى؟ 
 د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﺗﻞ داﺳ ﺳﻠﻮک
ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐى ﭼ ﻮک ﻳ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻏﻮاړى .
ﮐﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﺳﻠﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺎن دﭘﺎره ﺧﻮﻮئ ،دا د ﺷﺮﻳﻌﺖ او د ﻮﻟﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ده.

ﺗﻨﻪ دروازه

۷ / ۴۰

 ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ
 ﭘﻪ ﺗﻨﻪ دروازه ورداﺧﻞ ﺷ .ﻪ ﭼ د ﺗﺒﺎﻫ دروازه ﮐﻮﻻو ده ،ﻻره ﻳ ﮥ ﭘﻠﻨﻪ ده او ډﯦﺮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻره  .

دروازه ﭼ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻟﻮرې ده ﻫﻐﻪ وړه ده او ﻻره ﻳ ﺗﻨﻪ ده ،او د دې ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧ ﻫﻢ ﻟ دى.

وﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﻮه ﭘﯧﮋﻧﺪل
 د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮدار ﺷ ،داﺳ ﮐﺴﺎن ﭼ د و ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ را او ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ ﻫﻐﻪ داړوﻧ

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﯧﻮه وﭘﯧﮋﻧ .وﻟ د ازﻏﻮ ﺟﺎړو ﺑﻮﻮ ﻧﻪ ﻮک اﻧﻮر ،ﻳﺎ د ﺟﺎﺧﻮ ﻧﻪ ﻮک اﻳﻨﺮ
ﺷﺮﻣﺨﺎن دى .
 ﻪ وﻧﻪ ﺑﺪه ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻪ وﻧﻪ ﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ او د ﺑﺪې وﻧ ﻣﯧﻮه ﺑﺪه وى .
راﺷﻮﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ 
 او ﮐﻮﻣﻪ وﻧﻪ ﭼ ﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐے ﺷ او ﭘﻪ اور ﮐ ﺑﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ
او ﺑﺪه وﻧﻪ ﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ .
 ﻪ زۀ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﯧﻮه وﭘﯧﮋﻧ.
ﺷ .

ﻣﺎ ﺗﮥ ﭼﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ وې ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﻣﺎﻟ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ورداﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼ زﻣﺎ

 ﭘﻪ ورځ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﺒﻮت ﻧﮥ وو ﮐے
د آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﭘﻪ رﺿﺎ ﮐﺎر ﮐﻮى .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﮥ؟ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻧﮥ ۇو ﺷﻟ ﮥ؟ او ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮ ډﻳﺮې ﻣﻌﺠﺰې ﻧﮥ وې ﺎره ﮐې ﮥ؟ 
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺎره وواﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺷﺮﻋ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻧﻪ ورک ﺷ.

دوه ﻗﺴﻤﻪ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ دا ﺧﺒﺮې اورى او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻠﮯ ﺷ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر

 او ﭼ ﺑﺎران وﺷﻮ ،ﺳﯧﻼب راﻏﻠﻮ ،زل زول او ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻴﺮ ﺷﻮ او د دۀ ﮐﻮر ﺳﺮه ﻳ
د ﻳﻮ ﺳﺨﺖ  دﭘﺎﺳﻪ آﺑﺎد ﮐے وى .
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮥ اَﻧﺠﺎم وى ﭼ
ډﻏﺮې وﺧﻮړې ،ﺧﻮ دا راﭘﺮې ﻧﮥ وﺗﻮ ﻪ ﭼ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻳ د ﻳﻮ ﺳﺨﺖ  دﭘﺎﺳﻪ ۇو .

زﻣﺎ دا ﺧﺒﺮې اورى او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﻧﮥ ﮐﻮى؟ د ﻫﻐﮥ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﮐﺲ دے ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺷﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے وو .
ﺑﺎران وورﯦﺪو ،ﺳﯧﻼب راﻏﻠﻮ ،زول او ﻃﻮﻓﺎن ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او د دﻏﻪ ﮐﻮر ﺳﺮه ﻳ ډﻏﺮې وﺧﻮړې او راوې ﻏﻮرزوﻟﻮ او ﺑﻠﻞ ﻳ ﺗﺒﺎه
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ د
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮې ﺑﺲ ﮐې ﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ،
ﮐو “.
ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ.

د ﻳﻮ ﺟﺬاﻣ روﻏﻮل

۸

 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺟﺬاﻣ وروړاﻧﺪې ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺳﺠﺪه
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ ﻧﻮ  ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ ﺷُﻮ .


 ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﻻس وراوږد ﮐو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ
ورﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﺻﺮف وﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻣﺎ روﻏﻮﻟﮯ ﺷ “.

ﮐﯧﻮدو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،آو ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ داﺳ وﮐم “.ﺑﻴﺎ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎک ﺷﻪ “.او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ د ﺟﺬام ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ وﻧﮥ واﺋ .ﺧﻮ ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﺎن اﻣﺎم ﺗﻪ
روغ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
وﺎﻳﻪ او ﮐﻮﻣﻪ ﺷﺮاﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻣﻘﺮره ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ ورﮐه .دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د روﻏﻮﻟﻮ ﻮاﻫ ﺷ“.

د روﻣ ﺻﻮﺑﻪ دار ﻧﻮﮐﺮ ﺷﻔﺎ ﻣﻮﻧﺪل

 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺎر ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻳﻮ روﻣ ﺻﻮﺑﻪ دار ورﻏﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻨﺖ وﮐو او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ ،

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ درﺷﻢ او
”ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺷﻞ ﻮډ ﭘﺮوت دے او ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ دے “.
 ﺧﻮ ﺻﻮﺑﻪ دار ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
روغ ﺑﻪ ﻳ ﮐم “.
۸ / ۴۰

 ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻮﻫﯧم ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺑﻞ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﻳﻢ او ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن زﻣﺎ د
ﺻﺮف ﺣﻢ وﮐئ ﻧﻮ زﻣﺎ ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷ .
ﺣﻢ ﻻﻧﺪې دى .زۀ ﭼ ﻳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړ ﺷ ،او ﭼ ﺑﻞ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ دﯦﺨﻮا راﺷﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﺷ او ﭼ ﺧﭙﻞ
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ  ﺗﻪ ﻳ
ﻏﻼم ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ داﺳ وﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮى “.
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ داﺳ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ .
ﭼ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ او د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ داﺳ راﺷ ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
 ﺧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ وارﺛﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻴﺎرې ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﺑﻪ ژړا وﻳﺮ او د
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯧﻨ ،
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺻﻮﺑﻪ دار ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ د اﻳﻤﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ دې داﺳ
ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ وى “.
وﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ روغ ﺷﻮ.

د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ روﻏﻮل
 ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻻس ﺗﻪ ﻳ ﻻس وروړو ﻧﻮ
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د ﭘﻄﺮوس ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او وې ﻟﻴﺪل ﭼ د ﭘﻄﺮوس ﺧﻮا ﺗﺒ ﻧﻴﻮﻟ وه .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ډﯦﺮ داﺳ ﮐﺴﺎن
د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﺒﻪ ﻻړه .ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮوع ﺷﻮه .
 ﭼ دﻏﻪ ﺷﺎن د
راوﺳﺘﻞ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ ۇو او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺣﻢ ﭘﻴﺮﻳﺎن وﺷل او ﻮل ﺑﻴﻤﺎران ﻳ روغ ﮐل ،
ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮې ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭘﻮره ﺷ ﭼ” ،ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﺑﻴﻤﺎرۍ او ﮐﻤﺰورۍ اوﭼﺘ ﮐې“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻣﺮﻳﺪۍ ﻗﻴﻤﺖ
 ﻳﻮ د ﺷﺮﻋ
 ﻋﻴﺴ ﭼ د ﺎن ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﻪ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ را ﭼ د درﻳﺎب ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ .

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻟﻮﻣﺒو
ﻋﺎﻟﻢ ورﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ  ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ درﭘﺴ ﻢ “.
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ ورﺗﻪ
ﺧﭙﻞ ﻏﺎروﻧﻪ وى او د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺟﺎﻟ ،ﺧﻮ اﺑﻦ آدم دوﻣﺮه ﺎئ ﻗﺪرې ﻫﻢ ﻧﮥ ﻟﺮى ﭼ ﺳﺮ ﭘﺮې وﻟﻮى “.
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ ،ﻣى ﭘﺮﯦدئ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،اول ﻣﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺦ ﮐم “.
ﭼ ﻣى ﺨﻮى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻃﻮﻓﺎن آراﻣﻮل
 ﺧﻮ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻳﻮ زورور ﻃﻮﻓﺎن راﻏﻠﻮ او
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﺳﻮر ﺷﻮ او ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺳﻮارۀ ﺷُﻮ .

 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻪ ﻳ راﺑﯧﺪار ﮐو ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ
ﭼﭙ داﺳ اوﭼﺘﯧﺪې ﭼ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ راواوړﯦﺪې .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اودۀ وو .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟ دوﻣﺮه ﻳﺮﯦئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﻮﻣﺮه ﮐﻤﺰورے دے؟“ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ
ﺑﭻ ﮐه .ﻣﻮﻧ ډوﺑﻴو “.
 ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ دې ﻧﻨﺪاره ډﯦﺮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او دوئ
ودرﯦﺪو ،ﻃﻮﻓﺎن او د اوﺑﻮ ﭼﭙ ﻳ ورﻠ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻼره ﻗﻼرې ﺷﻮه .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻻ ﮥ ﻗﺴﻢ ﺳے دے ﭼ ﻫﻮا او ﭼﭙ ﻳ ﻫﻢ ﺣﻢ ﻣﻨ؟“

د دوو ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳو روﻏﻮل
 ﻋﻴﺴ ﭼ د ﺪرﻳﺎﻧﻮ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﭘﻮرې وﺗﻮ ﻧﻮ د ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ دوه ﺳى راووﺗﻞ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ ۇو او دوﻣﺮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ۇو

 ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ ﮐې” ،اے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوﻳﻪ .ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړې؟ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ
ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره ﺗﺮې ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﮯ .

 ﻧﻮ ﻟ ﻟﺮې د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ رﻣﻪ ﺮﯦﺪﻟﻪ .
د دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻋﺬاب ﮐې ﮥ؟“ 
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
او ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ زارى ورﺗﻪ وﮐه” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺷل ﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ دﻏ رﻣ ﺗﻪ وﻟﯧه “.
ﭼ” ،ﻻړ ﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ راووﺗﻞ او ﭘﻪ ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﮐ ورﻧﻨﻮﺗﻞ او د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﻮﻟﻪ رﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﺷﻮه او د ﮐﻤﺮ ﻧﻪ ﺘﻪ درﻳﺎب ﺗﻪ
 د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧ ﻧﺰدې ﺎر ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻪ ،ﮥ
ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ او ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ډوﺑﻪ ﺷﻮه .
 ﺑﻴﺎ د ﮐﻠ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ ووﻳﻨ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ورﺗﻪ
ﭼ ﭘﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ ﺳو ﺗﻴﺮ ﺷﻮى ۇو .
۹ / ۴۰

ﻳ ﻣﻨﺖ زارى وﮐه ﭼ د دې ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻪ.

د ﻳﻮ ﺷﻞ ﺳى روﻏﻮل

۹

 ﻧﻮ ورﻟﻪ ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﻞ ﺳے ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او د ﺳﻴﻨﺪ ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ 


ﮐ ﮐ ﭘﺮوت راوړو .د ﻫﻐﻮئ اﻳﻤﺎن ﻳ ﭼ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﺳى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﮐه ،ﺳﺘﺎ
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې
 ﭘﻪ دې ﻴﻨ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻳ ﻻ ﮥ ﮐﻔﺮ ووﺋﻴﻠﻮ “.
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮل “.
 آﻳﺎ دا آﺳﺎﻧﻪ
ﭘﻮﻫﻪ وو ﭼ د دوئ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮥ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺑﺪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ وﻟ ﮐﻮئ؟ 
 ﻧﻮ دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ
ﺧﺒﺮه ده ﭼ وواﺋ ﭼ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې ﻣﻌﺎف ﺷُﻮ او ﮐﮥ دا ﭼ وواﺋ ﭼ ﭘﺎﻪ او وﺮﻪ؟ 
ﺷ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺳﺮه ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﺑﺨﻠﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﺷﺘﻪ “،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﺳى ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎﻪ ،ﺑﺴﺘﺮه دې
 ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﻧﻨﺪاره ﻫﻴﺒﺖ واﺧﺴﺘﻞ او ﺑﻨ آدم ﺗﻪ ﭘﻪ داﺳ اﺧﺘﻴﺎر
 او ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .
واﺧﻠﻪ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻪ “،
ورﮐﻮﻟﻮ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ووﺋﻴﻠﻪ.

ﻣﺘ ﺗﻪ دﻋﻮت ورﮐﻮل
 ﻨﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ دې ﺎﻳﻪ ﻻړو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺘ ﻧﻮﻣ ﺳے د ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻪ ﮐﺮﺳ ﻧﺎﺳﺖ وﻟﻴﺪو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،

 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻣﺘ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه رو
”ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ “.ﻣﺘ ﭘﺎﯧﺪو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮ .
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا وﻟﻴﺪل
ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻧﻮ ډﯦﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن او ﺑﺪﮐﺎران راﻏﻠﮥ او د دوئ ﺳﺮه ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ اُﺳﺘﺎذ د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او ﻨﺎﻫﺎرو ﺳﺮه وﻟ ﻳﻮ ﺎئ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دے؟“
 ﻻړ ﺷ او د
 ﻋﻴﺴ ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،روﻏﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻃﺒﻴﺐ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وى .

دې ﺻﺤﻴﻔﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨ ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ ﭼ” ،زۀ رﺣﻢ ﻏﻮاړم ،ﻧﻪ ﭼ ﻗﺮﺑﺎﻧ “.زۀ د دې دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻋﻮت
ورﮐم ﺑﻠ ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﺗﻪ“.

د روژې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او دا ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،ﮥ وﺟﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﺧﻮ روژې ﻧﻴﺴﻮ

 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﺟﻨﺠﻴﺎن د وادۀ د زﻟﻤ ﺳﺮه ﭘﻪ ژړا ﻧﺎﺳﺖ ﻟﻴﺪﻟ دى
ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ؟“ 
 ﻫﻴ ﻮک
ﮥ؟ ﺧﻮ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ د وادۀ زﻟﻤﮯ ﺑﻪ د دوئ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐے ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ دوئ روژه ﻧﻴﺴ .

ﻫﻢ ﻧﻮے ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻪ زړه ﭼﻮﻏﻪ ﻧﮥ ﻟﻮى ﻪ ﭼ دا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﺷﻠﻮى او ﻧﻮر ﻟﻮئ ﺳﻮرے ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺟﻮړ ﺷ .
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻮک ﻧﻮى ﻣﮯ ﭘﻪ زړو ﻣﺸﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ اﭼﻮى ،ﻪ ﭼ ﻣﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺷﻠﻴى او ﻣﮯ ﺑﻪ ﻳ ﺗﻮئ ﺷ او ﻣﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه
ﺷ ،ﺧﻮ ﻧﻮى ﻣﮯ ﭘﻪ ﻧﻮؤ ﻣﺸﻮﻧﻮ ﮐ اﭼﻮﻟﮯ ﺷ ،او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ دواړه ﺑﭻ ﺷ“.

د  او ﺟﻴﻨ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه روﻏﻮل
 ﻋﻴﺴ ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ راﻏﻠﻮ او ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ورﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ دې ﺳﺎﻋﺖ ﻣ

 ﻋﻴﺴ ﭘﺎﯧﺪو ،او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه روان ﺷﻮ
ﻟﻮر ﻣه ﺷﻮه ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﺮې ﮐﯧده ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪۍ ﺷ “.
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﻮه ﻪ ﭼ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﻳ وﻳﻨﻪ ﺑﻬﯧﺪﻟﻪ ،د ﺷﺎ د ﻃﺮﻓﻪ راﻏﻠﻪ او د ﻫﻐﮥ د
او ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻻړل .
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐ دا ﺑﺎور وو ﭼ” ،ﮐﮥ زۀ ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻻس ﻫﻢ وروړم ،ﻧﻮ ﺟﻮړه ﺑﻪ
ﭼﻮﻏ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻳ ﻻس وروړو 
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪه او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ډاډه اوﺳﻪ ،زﻣﺎ ﻟﻮرې ،ﺳﺘﺎ اﻳﻤﺎن ﺗﮥ روﻏﻪ ﮐې “.او
ﺷﻢ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻣﺸﺮ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺷﭙﯧﻠ ﻏووﻧﻮ او ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ د ژړا اﻧﻮﻻ
ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻐﻪ روﻏﻪ ﺷﻮه .

۱۰ / ۴۰

 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﺧﻮا ﺷ ،ﺟﻴﻨ ﻣه ﻧﮥ ده ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ اوده ده “.ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﭘﻮرې
او د ﺟﻨﺎزې د ﺳﺎز ډﻟﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ،
 دا ﺧﺒﺮه
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻪ ﻮﻪ ﺑﻬﺮ ﮐے ﺷﻮه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ او ﺟﻴﻨ ﻳ د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﭘﺎﯧﺪه .
وﺧﻨﺪل .
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺧﻮره ﺷﻮه.

د دوو ړﻧﺪو ﺳو روﻏﻮل
 ﮐﻠﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ وړاﻧﺪې ﻻړو ﻧﻮ دوه ړاﻧﺪۀ ورﭘﺴ ﺷﻮل او دا ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ” ،اے د داؤد زوﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ رﺣﻢ وﮐه “.

ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ړاﻧﺪۀ ﺳى ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ﻋﻴﺴ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮئ ﭼ ،زۀ ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړو او وې
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ؟“ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،آو ،ﻣﺎﻟﻪ “.
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮې .ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن دے ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﺴ دې وﺷ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ﭼ ﻮک درﻧﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺷ “.
ﺣﻘﻠﻪ دا ﺧﺒﺮه ﺧﻮره ﮐه.

د ﻳﻮ ﭼﺎړا ﺳى روﻏﻮل
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺗﻮ ﮐ ۇو ﭼ ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺳے ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ ﭼ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﭼﺎړا وو او ﺧﺒﺮې ﻳ ﻧﮥ ﺷﻮې ﮐﻮﻟﮯ ﻪ ﭼ

 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻴﺮے ﻳ ﺗﺮې وﺷﻟﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ژﺑﻪ ﻮﻳﺎ ﺷﻮه .ﻮل ﺧﻠﻖ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او وې وﺋﻴﻞ
ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .
 ﺧﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺳﺮدار ﭘﻪ ﻣﺪد دے
ﭼ” ،ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ دى ﺷﻮى “.
ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى“.

ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ زړۀ وﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﻠﻮ او ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺮﯧﺪو او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎﻫ زﯦﺮے

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻪ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ زړۀ وﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ.
ﻳ ورﮐﻮﻟﻮ او ﻫﺮه ﺑﻴﻤﺎرى او ﻫﺮه ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﻳ روﻏﻮﻟﻪ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ و ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ او ﺑوﺳﻪ ۇو ﭼ ﺷﭙﻮن ورﺳﺮه ﻧﮥ وى .
 د دې دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐئ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻓﺼﻞ رﯦﺒﻠﻮ دﭘﺎره
”ﻓﺼﻞ ډﯦﺮ دے ﺧﻮ ﻣﺰدوران ﻟ دى .
ﻣﺰدوران راوﻟﯧى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان

۱۰

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان راوﻏﻮﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺷﻟﻮ او د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺮﺿﻮﻧﻮ ﺷﻔﺎ


 د ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى ،اول ﺷﻤﻌﻮن ﭼ ﭘﻄﺮوس ورﺗﻪ واﺋ او د ﻫﻐﮥ ورور اﻧﺪرﻳﺎس ،د زﺑﺪى
اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو .


 ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس او ﺑﺮﺗﻠﻤﺎۍ ،ﺗﻮﻣﺎ او ﻣﺘ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ ،د ﺣﻠﻔ زوئ ﻳﻌﻘﻮب او ﺗﺪى ،
زوئ ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ ورور ﻳﻮﺣﻨﺎ ،
ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻨﻴﺎﻟﮯ او ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻳ ﺟﺎﺳﻮﺳ وﮐه.

رﺳﻮﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
 ﻋﻴﺴ دا دوﻟﺲ ﮐﺴﺎن د دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه وﻟﯧل ﭼ” ،د ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻣﮥ  او د ﺳﺎﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻣﮥ

 او ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﮐ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮئ
 ﺧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ورﮐﻮ ﺷﻮو و ﻟﻪ ﻻړ ﺷ .
ﻧﻨﻮ ،
 ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻮړوئ ،ﻣى ژوﻧﺪى ﮐﻮئ ،ﺟﺬاﻣﻴﺎن ﭘﺎﮐﻮئ او ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا
ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﻧﺰدې ﺷﻮې ده .
 د ﺎن ﺳﺮه ﻧﮥ
 ﺳﺮۀ زر ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻳﺎ ﺗﺎﻧﺒﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﺗﻴﻠ ﮐ ﻣﮥ اﺧﻠ .
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺖ درﮐے ﺷﻮ او ﻣﻔﺖ ﻳ ورﮐﻮئ .
۱۱ / ۴۰

 ﮐﻮم ﺎر ﻳﺎ
د ﺳﻔﺮ ﺗﻴﻠ ،ﻧﮥ دوﯦﻢ ﻗﻤﻴﺺ ،ﻧﮥ اﺿﺎﻓ ﭘﯧﺰار او ﻣﮥ اﻣﺴﺎ اﺧﻠ ،ﻪ ﭼ ﻣﺰدور د ﺧﭙﻠ ﻣﺰدورۍ ﺣﻘﺪار دے .
ﮐﻠ ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻨﻮ ﻧﻮ د داﺳ ﻳﻮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺳى ﮐﻮر ﺗﻪ ور ﭼ د ورﺗﻠﻮ ﻗﺎﺑﻞ وى ،او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼ د ﻫﻐﻪ
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د دې ﻻﺋﻖ وى ﻧﻮ
 ﮐﻮم ﮐﻮر ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻨﻮ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﻼﻣﺘ ﻏﻮاړئ .
ﺎﻳﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮک ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ورورﺳﻴى ،او ﮐﮥ ﻻﺋﻖ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راوﺮ .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐى او ﻏﻮږ درﺗﻪ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻳﺎ ﺎر ﭘﺮﯦدئ ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻧﻪ دوړې وﻨئ .
رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ورځ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ د ﺳﺪوم او د ﻋﻤﻮره د ﺧﻠﻘﻮ ﺣﺎل د دې ﺎر د ﺧﻠﻘﻮ د ﺣﺎل ﻧﻪ ﮥ وى.

د راﺗﻠﻮﻧ ﻋﺬاب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﻮرئ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د و ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺷﺮﻣﺨﺎﻧﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﻟﯧم .د ﻣﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻮﻴﺎر او د ﮐﻮﻧﺘﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑآزاره اوﺳ.

 او زﻣﺎ د
 ﺧﺒﺮدار اوﺳ ﭼ دوئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﮐﻮړو وﻫ ،

 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮى ﭼ د ﻫﻐﻮئ او ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻮاﻫﺎن ﺷ .
وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ د دې ﺳﻮچ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮥ او ﻨﻪ وواﻳ .ﭼ وﺧﺖ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ
 ﻪ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮئ دﻏﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
راﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺿﺮورت وى .
 ورور ﺑﻪ د ورور د ﻣﺮګ ﺟﺎﺳﻮس ﺷ او ﭘﻼر ﺑﻪ د زوئ ،او اوﻻد ﺑﻪ د ﻣﻮر ﭘﻼر
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر روح ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
 ﻮل ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺮ آﺧﺮه ﻗﺎﺋﻢ
ﺧﻼف ﺷ او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﮐ وزوروﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .زۀ درﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ د دې ﻧﻪ
ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ .
 ﺷﺎﺮد د ﺧﭙﻞ اُﺳﺘﺎذ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻧﮥ
وړاﻧﺪې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ وﺮ ﻧﻮ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ واﭘﺲ راﺷ .
 د ﺷﺎﺮد دﭘﺎره دا ﮐﺎﻓ ده ﭼ د اُﺳﺘﺎذ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ او ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن .ﮐﮥ د ﻳﻮ
وى او ﻧﮥ ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻧﻪ .
ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺮاب ﻧﻮم ﻳﺎد ﮐے ﺷ.

د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دى
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﺮه ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ داﺳ ﭘ ﻴﺰ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺎره ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ داﺳ ﭘ راز ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎره

 ﮥ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ واﻳﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭘﻪ رﺎ ﮐ واﻳ .ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﻫﻐﻪ
ﻧﮥ ﺷ .
 د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ﻮک ﭼ وﺟﻮد وژﻧ ﺧﻮ روح ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د ﭼﺖ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ واﻳ .
 وﻟ دوه ﭼﭽ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﯧﺴﻪ ﻧﮥ ﺧﺮﻴى ﮥ؟ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﻳﺮﯦئ ﻮک ﭼ روح او ﺑﺪن دواړه ﭘﻪ دوزخ ﮐ ﺑﺮﺑﺎدوﻟﮯ ﺷ .

 ﺧﻮ دا ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺮ ﻮل وﯦﺘﮥ ﻫﻢ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮى دى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر د رﺿﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻳﻮه ﻫﻢ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻧﮥ راﭘﺮﯦﻮ .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﭼﭽﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻗﻴﻤﺘ ﻳ.

د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺴﻴﺢ اﻗﺮار ﮐﻮل
 ﺧﻮ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ اﻗﺮار وﮐى ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﮥ اﻗﺮار وﮐم .

ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐم.

اﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﻮ ﺟﻨ
 ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﻴﺎل ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ زۀ ﻨ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ د اﻣﻦ راوﺳﺘﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .ﻧﻪ ،زۀ د اﻣﻦ راوﺳﺘﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ ،ﺧﻮ د ﺟﻨ دﭘﺎره

 او د ﺳى دﺷﻤﻨﺎن
 زۀ دې ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ ﺳے د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺧﻼف ﺷ ،ﻟﻮر د ﻣﻮر ،او اﻧور د ﺧﻮا .
راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
 داﺳ ﮐﺲ زﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ دے ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺳﺮه زﻣﺎ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﻮک ﻫﻢ
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﺧﻠﻖ وى .
 داﺳ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﺟﻮﻪ ﻧﮥ دى ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﻟ ﻧﮥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮى او
ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ د ﺧﭙﻞ زوئ ﻳﺎ ﻟﻮر ﺳﺮه ﮐﻮى .
۱۲ / ۴۰

 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﺎﺋﻴﻠ،
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﻧﮥ  .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى.

اﺟﺮ
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
 ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻠﻮى ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻗﺒﻠﻮى ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .

ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﻧﺒ د ﻧﺒ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺒﻠﻮى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻧﺒ اﺟﺮ ﻣﻼوﻳى ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﺻﺎدق د ﺻﺎدق ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺒﻠﻮى ،ﻫﻐﮥ
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﮐﮥ ﻳﻮ ﺟﺎم ﻳﺨ اوﺑﮥ دې ورﮐﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ورﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪ دے،
ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺻﺎدق اﺟﺮ ﻣﻼوﻳى .
ﻧﻮ زۀ درﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺑاﺟﺮه ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻟﯧل

۱۱

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐﻮل ﺧﺘﻢ ﮐل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ روان ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ د ﻣﺴﻴﺢ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ
ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى او ﺑﻴﺎن وﮐى .
 ”وﻟ ﻫﻐﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ ﺗﮥ ﻳ ﮥ؟ او ﻳﺎ ﮐﮥ ﻧﻪ،
ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ وروﻟﯧل ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ،

 ﻋﻴﺴ ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻻړ ﺷ ،ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اورئ او ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﻳﺤﻴ ﺗﻪ وواﻳ 
ﻣﻮﻧ د ﺑﻞ ﭼﺎ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو؟“ 
 او
ﭼ ړاﻧﺪۀ ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻴى ،ﺷﻞ ﺮ ،ﺟﺬاﻣﻴﺎن ﭘﺎﮐﻴى ،ﮐﺎﮥ اورى او ﻣى ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﻴى او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﮥ زﯦﺮے اورى .
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان واﭘﺲ رﺧﺼﺖ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻳﺤﻴ ﭘﻪ
ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﮥ ازاروى “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﮥ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ وﺗﻠ
ﺣﻘﻠﻪ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﮥ ﻟﻴﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺗﻠ وئ؟ ﻳﻮه ﻟﻮﺧﻪ ﭼ ﺑﺎد ﺧﻮﻮﻟﻪ ﮥ؟ 
وئ؟ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﻠ او ﻧﺮﻣ ﺟﺎﻣ ﻳ اﭼﻮﻟ وې؟ ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻧﺮﻣ ﺟﺎﻣ اﭼﻮى ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى.
 دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻬﺮ د ﮥ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ وﺗﻠ وئ؟ د ﻳﻮ ﻧﺒ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ؟ آو ،رﺘﻴﺎ ﭼ د ﻳﻮ ﻧﺒ ﻧﻪ ﻫﻢ ﮥ ډﯦﺮ ﻟﻮئ .


ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻮره ،زۀ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻟﯧم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻻره ﺗﻴﺎره ﮐى “.
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻞ ﻮک د ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻧ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ
 د ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻧ ﻳﺤﻴ د راﺗﻠﻮ د ورﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ
د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻤﺰورے ﮐﺲ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے .
 ﻪ ﭼ د ﻳﺤﻴ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻮﻟﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ او د ﻣﻮﺳ ﺷﺮﻳﻌﺖ د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ زور ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او زورور ﻳ ﭘﻪ زور راﻧﻴﺴ .

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻣﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻟﻴﺎس دے ﻮک ﭼ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .
دې وﺧﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐے وو .
 زۀ د دې ﭘﻴۍ ﻣﺜﺎل ﻨﻪ درﮐم؟ دوئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ د ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻮک ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې واورى .
 ”ﻣﻮﻧ درﺗﻪ ﺷﭙﻴﻠ وﻏوﻟﻪ او ﺗﺎﺳﻮ  ﻧﮥ ﺷﻮئ ،ﻣﻮﻧ درﺗﻪ ﺎن ووﻫﻠﻮ او وﻳﺮ ﻣﻮ
ﺷﺎن دى ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻌﺮې وﻫ ﭼ ،
 اﺑﻦ آدم ﭘﻪ
 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ روژه ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺮى ﻧﻴﻮﻟﮯ دے .
وﮐو ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻧﮥ ژړل “.
ﺧﻮړﻟﻮ ﻠﻮ ورﺗﻪ راﻏﻠﻮ او دوئ واﺋ ﭼ دۀ ﺗﻪ ﻮرئ ،ﻳﻮ ﻴور او ﺷﺮاﺑ ،د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻣﻠﺮے .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺻﺎدق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ“.

ﭘﻪ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺎروﻧﻮ اﻓﺴﻮس
 ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ډﻳﺮې ﻣﻌﺠﺰې ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟ وې .

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﻓﺴﻮس اے ﺧﻮرازﻳﻨﻪ ،ﭘﻪ ﺗﺎ اﻓﺴﻮس ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا ،ﻪ ﮐﻮﻣ ﻣﻌﺠﺰې ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ وﺷﻮې ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﭘﻪ ﺻﻮر
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ
او ﺻﻴﺪا ﮐ ﺷﻮې وې ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا د ﺎﻧﻪ ﺎټ ﺗﺎو ﮐے وو او ﭘﻪ اﻳﺮو ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﺗﻮﺑﻪ وﻳﺴﺘ وه .
 او اے ﮐﻔﺮﻧﺤﻮﻣﻪ ،وﻟ ﺗﮥ دا  ﭼ
ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا ﺣﺎل ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﺎل ﻧﻪ ﮥ وى .
ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷ ﮥ؟ ﻧﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .ﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﻌﺠﺰې ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺎره
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د
ﮐے ﺷﻮې ،ﮐﮥ ﭘﻪ ﺳﺪوم ﮐ ﺷﻮې وے ﻧﻮ ﺳﺪوم ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ آﺑﺎد وو .
۱۳ / ۴۰

ﺳﺪوم د ﺧﻠﻘﻮ ﺣﺎل ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﺎل ﻧﻪ ﮥ وى“.

د آرام دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ راﺷ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﭘﻼره ،د آﺳﻤﺎن او د زﻣ ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎ او ﺻﻔﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ دا ﺧﺒﺮې

 ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ
 آو ،ﭘﻼره ،دا ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وه .
د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻫﻮﻴﺎرو ﻧﻪ ﭘ ﮐې او وړو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې ﺮﻨﺪې ﮐې .
ﭘﻼر ﺳﭙﺎرﻟ دى ،او ﻫﻴﻮک ﺑ د ﭘﻼره زوئ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،او ﻧﮥ ﻮک ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧ ﺑ ﻟﻪ زوﻳﻪ او ﺑ ﻟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ زوئ ﻳ ورﺗﻪ ﭘﻪ
 زﻣﺎ ﺟﻎ ﭘﻪ ﻏﺎړه
 اے ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭼ ﺧﻮارى ﮐﻮئ او ﭘﻨ ﻣﻮ دروﻧﺪ دے ،ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷ او زۀ ﺑﻪ آرام درﮐم .
ﻮﺗﻪ ﮐﻮى .
 ﻪ
ﮐئ او زﻣﺎ ﻧﻪ زده ﮐئ ،ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ زړۀ ﻧﺮم او ﭘﻪ روح ﮐ ﻋﺎﺟﺰ ﻳﻢ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ آرام ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ .
ﭼ زﻣﺎ ﺟﻎ ﭘﻪ وړﻟﻮ ﮐ ﭘﻮﺳﺖ دے او زﻣﺎ ﭘﻨ ﺳﭙ دے“.

د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ وږى ﺷﻮﮐﻮل

۱۲

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ د ﺳﺒﺖ ﻳﻌﻨ د ﺧﺎﻟ ﭘﻪ ورځ د ﻓﺼﻞ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻟﻮږې ﻧﻪ د وږو ﭘﻪ


 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻮره ،ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪان
ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺷﺮوع وﮐه او ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻳ ﻟﻴﺎ ﺷﻮل .
 ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘﻠ ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد او د
داﺳ ﮐﺎر ﮐﻮى ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻧﺎروا دے “.
 ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو ﻳ وﺧﻮړه ،اﺮ
ﻫﻐﮥ دوﺳﺘﺎن اوږى ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﮐى ۇو؟ 
 او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ دا ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دۀ او د دۀ ﭘﻪ ﻣﻠﺮو ﻧﺎروا وه او ﺻﺮف اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ روا وه .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ دﻟﺘﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﮥ
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﺎﺗﻪ ﮐه او ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻨﺎه ﺎر ﻧﮥ ﺷُﻮ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د دې ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﻪ وئ ﭼ” ،زۀ رﺣﻢ ﺧﻮﻮم ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ “،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻧﻮر ﻫﻢ ﻟﻮئ ﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد دے .
 ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم د ﺳﺒﺖ د ور ﻣﺎﻟ دے“.
ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻖ ﻨﺎه ﺎر ﮐى ﻧﮥ ۇو .

ﻳﻮ ﺳے ﭼ ﻻس ﻳ ﺷﻞ وو
 ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪو ﭼ ﻻس ﻳ اوچ ﺷﻮے وو او
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ .

ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ روﻏﻮل روا دى ﮥ؟“ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دۀ د اﻟﺰام ﻟﻮﻟﻮ ﺑﻬﺎﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻓﺮض ﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮه ه ﻟﺮئ او ﻫﻐﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ وﻏﻮرزﻳى ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻮﻟﻪ .
 او ﺑﺷﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن د ې ﻧﻪ
ﮐ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ د ﻫﻐ د راﺧﯧﮋوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮥ ﮐﻮى؟ 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد ﮐه“.
ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻗﻴﻤﺘ دے .ﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻧﯧ ﮐﻮل روا دى “.
 ﺧﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ
ﻫﻐﮥ ﻻس اوږد ﮐو او د ﺑﻞ ﻻس ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﻫﻐﻪ ﻻس روغ رﻣ ﺷﻮ .
ﻳ د ﻋﻴﺴ د وژﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐه.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺮر ﺷﻮے ﺧﺎدِم
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭼ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻻړو .ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮل او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻴﻤﺎران روغ

 دا د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ د دې ﭘﯧﺸﻮﻳ ﭘﻮره ﮐﻮل ۇو
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺎره ﮐﻮئ “.
ﮐل .
 ”دا زﻣﺎ ﺧﺎدِم دے ﭼ ﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے دے ،زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﭼ روح ﻣ ﭘﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ روح ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﭼ ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺟﻨ ﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺷﻮر ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ آواز
ﺳﻮرے ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎف رﺳﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﮐه ﻟﻮﺧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻤﻪ ﺑﻠﯧﺪوﻧ ډﻳﻮه ﻣه ﮐﻮى .ﺗﺮﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف
اورﯦﺪے ﺷ .
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ اُﻣﻴﺪوﻧﻪ ﺳﺎﺗ“.
ﻗﺎﺋﻢ وﺳﺎﺗ .
۱۴ / ۴۰

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﺷﯧﻄﺎن
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﻮﻧﺎ ﺳے راوﺳﺘﻮ ﭼ ﭘﻴﺮى ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ روغ ﮐو ،ژﺑﻪ ﻳ ﻮﻳﺎ ﺷﻮه او ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﺑﻴﻨﺎ


 ﻮل ﺧﻠﻖ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او دا ﺧﺒﺮه ﺧﻮره ﺷﻮه ﭼ” ،وﻟ دا د داؤد زوئ ﻧﮥ دے د ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻼش ﮐﯘو؟“ 
ﺷﻮ .
 ﻋﻴﺴ
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳے د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺳﺮدار ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﭘﻪ ﻣﺪد ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى “.
ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ وو ﭼ دوئ ﮥ ﺳﻮچ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻪ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﮐﮥ ﭼﺮې اﺑﻠﻴﺲ ،اﺑﻠﻴﺲ ﺷى ﻧﻮ
ﺗﺒﺎه ﮐﻴى ،او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﻳﺎ ﮐﻮر ﮐ ﭼ ﺑاﺗﻔﺎﻗ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺟﺪا ﺷ .
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﭘﻴﺮﻳﺎن د ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﭘﻪ ﻣﺪد
ﺑﻴﺎ ﺧﻮ اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺎن ﺧﻼف ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻨﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﺷ؟ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ دا ﭘﻴﺮﻳﺎن د
ﺷم ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ د ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷى؟ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﻳﻮ ﺳے د ﻳﻮ زورور ﺳى ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د روح ﭘﻪ ﻣﺪد ﺷم ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده .
ﮐﻮر ورﺗﻠﮯ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺎل ﺣﺎل ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﺗﺮﻮ ﭼ اول ﻫﻐﮥ دا زورور ﺳے ﺗﻟﮯ ﻧﮥ وى د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﻧﮥ ﺷ ﻟﻮټ
 ﻧﻮ
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼف دے .ﻮک ﻳ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﻧﮥ راﻮﻟﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻧﻮﻟ .
ﮐﻮﻟﮯ .
ﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﻳﻮه ﻨﺎه او ﻳﻮ ﮐﻔﺮ داﺳ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﺑﺨﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ ،ﺳﯧﻮا د ﻫﻐﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﻪ ﭼ د روح
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د اﺑﻦ آدم ﺧﻼف ﮥ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﺑﺨﻠﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د
اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﺧﻼف ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮے وى .
روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ وﺑﺨﻠﮯ ﺷ.

وﻧﻪ او د ﻫﻐ ﻣﯧﻮه

 ﻳﺎ ﺧﻮ وﻧﻪ او د ﻫﻐ ﻣﯧﻮه ﮥ و او ﻳﺎ وﻧﻪ او د ﻫﻐ ﻣﯧﻮه ﺑﺪه و ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻧﻪ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﯧﻮه ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﺷ .

اے د ﻣﺎراﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﻨﻪ  ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﻧﮥ ﻳ؟ ﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ را
 ﮥ ﺳے د زړۀ د ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ ﻧﯧ راوﺑﺎﺳ او ﺑﺪ ﺳے ﭼ د زړۀ ﺧﺰاﻧﻪ ﻳ ﺑﺪه وى ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﺑﺪى
ﻫﻐﻪ د زړۀ ﻧﻪ راو .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﮥ ﻓﻀﻮل ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ورﺳﺮه د ﻫﻐ ﺣﺴﺎب ﮐﻴى.
راوﺑﺎﺳ .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﺻﺎدق ﻳﺎ ﻨﺎه ﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷ“.


ﻣﻌﺠﺰه ﻏﻮﺘﻞ

 ﻴﻨ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﻧ ﻏﻮاړو ﭼ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻌﺠﺰه وﺎﺋ “.

ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﻳﻮه ﺑﺪﮐﺎره او زﻧﺎﮐﺎره ﭘﻴۍ ده ﭼ ﻧ ﻏﻮاړى ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺒ د ﻧ ﻧﻪ ﺳﯧﻮا ﻳﻮه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوئ
 ﻧﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮﻧﺲ د ﮐﺐ ﭘﻪ ﯧه ﮐ درې ور او درې ﺷﭙ ﺗﯧﺮې ﮐې ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺑﻦ آدم
ﺗﻪ ورﻧﮥ ﮐے ﺷ .
 د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ د دې زﻣﺎﻧ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ
ﻫﻢ درې ور او درې ﺷﭙ د زﻣ ﭘﻪ ﺗَﻞ ﮐ ﺗﯧﺮې ﮐى .
ورځ ودرﻳى او دا ﭘﻴۍ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺷﻮى ۇو ،او اوس ﻮک ﭼ دﻟﺘﻪ دے،
 د ﺟﻨﻮب ﻣﻠﻪ ﺑﻪ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ د دې ﭘﻴۍ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ودرﻳى او دوئ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﻫﻐﻪ د ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے .
ﺛﺎﺑﺖ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ د ﺑﻞ ﻮټ ﻧﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮو اورﯦﺪو ﻟﻪ راﻏﻠ وه ،او ﻮک ﭼ دﻟﺘﻪ دے ﻫﻐﻪ د
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ دے.

د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ واﭘﺲ راﺗﻠﻞ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﻪ ﭘﻴﺮے ﺑﻬﺮ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮاﺎﻧﻮ ﺳﺮ ﺷ ﭼ آرام وﻣﻮﻣ ،ﺧﻮ وې ﻧﮥ ﻣﻮﻣ .

داﺳ وواﺋ ﭼ زۀ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ راوﺗﻠﮯ ﻳﻢ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼ واﭘﺲ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺻﺮف ﺟﺎرو
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړ ﺷ او ﻧﻮر اووۀ ﭘﻴﺮﻳﺎن د ﺎن ﺳﺮه راوﻟ ﭼ د دۀ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺧﺮاب وى
ﮐے او د اوﺳﯧﺪو ﺟﻮﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .

۱۵ / ۴۰

او ﻫﻐﻮئ ﻮل راﺷ او ﭘﻪ ﭘﻴﺮى ﻧﻴﻮﻟ ﮐﺲ دﯦﺮه ﺷ ،او د ﻫﻐﮥ اَﻧﺠﺎم د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻ ﺧﺮاب ﺷ .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ د دې ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ
ﭘﻴۍ وى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ رﺘﻴﻨ رﺷﺘﻪدار
 ﻋﻴﺴ ﻻ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻟﻴﺎ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر او وروﻪ ﺑﻬﺮ وﻻړ ۇو او ﻏﻮﺘﻞ ﻳ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې

 ﻋﻴﺴ
 ﭘﻪ دې ﮐ ﭼﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻣﻮر او وروﻪ ﺑﻬﺮ وﻻړ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل ﻏﻮاړى “.
وﮐى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐه او وې
ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻣﻮر ﻮک ده؟ او زﻣﺎ وروﻪ ﻮک دى؟“ 
 ﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ د آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر رﺿﺎ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ورور ،ﺧﻮر او
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻣﻮر او زﻣﺎ وروﻪ دا دى .
ﻣﻮر ده“.

د زﻣﻴﻨﺪار ﻣﺜﺎل
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 او دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﺗﻪ راﻮل ﺷﻮى ۇو
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ورځ ﻋﻴﺴ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻮ او د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .


 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﻮل ﺧﻠﻖ ورﺗﻪ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ودرﯦﺪل .

 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ وﮐې .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،واورئ ،ﻳﻮ زﻣﻴﻨﺪار د ﮐﺮوﻧﺪې دﭘﺎره ﺑﻬﺮ ﻻړو .
 ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻴﺰه زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭼﺮﺗﻪ
ﮐ ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺳﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﮥ ﺗﺨﻢ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن راﻏﻠﻞ ﻫﻐﻪ ﻳ وﺧﻮړو .
 ﺧﻮ ﭼ ﻧﻤﺮ راوﺧﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻮ ﻳ
ﭼ ﻟه ﺷﺎن ﺧﺎوره وه او دا زر راوﻮﮐﯧﺪﻟﻮ ﺧﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻻﻧﺪې ﻧﻮره ﺧﺎوره ﻧﮥ وه .
 ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﻏﻨﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ازﻏ ﻟﻮئ ﺷﻮل او ﻓﺼﻞ ﻳ ﻻﻧﺪې ﮐو.
وﺳﻮزول او ﻫﻐﻪ اوچ ﺷُﻮ ﻪ ﭼ ﺟﺮړې ﻳ ﻧﮥ وې .
 ﮐﮥ ﻮک
 او ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او ﻏﻠﻪ ﻳ وﮐه ،ﻴﻨ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ،ﻴﻨ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﮥ او ﻴﻨ ﻳﻮ ﭘﻪ دﯦﺮش .

د اورﯦﺪو ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻫﻐﻪ دې واورى“.

د ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺼﺪ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
 ﻣﺮﻳﺪان ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮل او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﺒﺮې وﻟ ﮐﻮې؟“ 

ورﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ درﮐے ﺷﻮې ده ﭼ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ رازوﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻧﮥ ده ورﮐے ﺷﻮې.
 ﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ورﮐے ﺷ ﺗﺮ دې ﭼ ورﺳﺮه ﻻ زﻳﺎت ﺷ ،ﺧﻮ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ

 ﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ،ﻪ ﭼ،
ﻧﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ورﺳﺮه وى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﻳﻮه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭘﻮره ﮐﻴى ﭼ واﺋ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
”ﻫﻐﻮئ ﻮرى ﺧﻮ وﻳﻨ ﻧﻪ ،اورى ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻴى ﻧﻪ “.
 ﻪ ﭼ د دې اُﻣﺖ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ
ﻳ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ اورئ ﺧﻮ ﭘﻮﻫﯧئ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ وﻳﻨ ﺧﻮ رﺳﯧئ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ .
ﺷﻮى دى ،ﻏﻮږوﻧﻪ ﻳ ﮐﺎﮥ ﺷﻮى او ﺳﺘﺮ ﻳ ﭘ ﺷﻮې دى .ﻨ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮﻮ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻟﻴﺪل ،د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺑﻪ اورﯦﺪل او د
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺘﺮ ﺑﺨﺘﻮرې دى
ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ راﺮﯧﺪﻟ وے او ﻣﺎ ﺑﻪ روغ ﮐى وے “.
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ د ډﯦﺮو ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ او زﺑﺮﺎﻧﻮ دا ارﻣﺎن
ﻪ ﭼ وﻳﻨ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺑﺨﺘﻮر دى ﻪ ﭼ اورئ .
وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ووﻳﻨ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ ﻟﻴﺪل ،او ﻫﻐﻪ ﮥ واورى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ اوس اورئ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ واﻧﮥ
ورﯦﺪل.

د زﻣﻴﻨﺪار د ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﻳﺢ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻼم اورى ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻴى ﭘﺮې ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﺷﯧﻄﺎن
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د زﻣﻴﻨﺪار ﻣﺜﺎل واورئ .

راﺷ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﺗﺮې ﻫﻢ وﺑﺎﺳ ﮥ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى وى ،دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو.
 ﭘﻪ ﮐﺎﻴﺰه زﻣﻪ د ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى ﺗﺨﻢ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﭼ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﻼم واورى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻳ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻗﺒﻮل
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 ﺧﻮ ﭼ ﺟﺮړې ﻳ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ د زﻏﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ﮐ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﮐى .
 ﭘﻪ ﻏﻨﻮ ﮐ د ﭘﺮﯦﻮﺗﻠ ﺗﺨﻢ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﻮک ﭼ
ﺗﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺳﺨﺘ راﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى .
 ﺧﻮ ﮐﻮم ﺗﺨﻢ ﭼ ﭘﻪ زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ
ﮐﻼم واورى ﺧﻮ دﻧﻴﺎدارى او د دوﻟﺖ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ دۀ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷ او ﮐﻼم ﺑﻣﯧﻮې ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﭘﺮﯦﻮ د دې ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﻮک ﭼ ﮐﻼم اورى ،ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ او ﻳﻮ ﭘﻪ دﯦﺮش ،ﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﮥ او ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ﻣﯧﻮه راوړى“.

د ﻏﻨﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺟﻤﺪر ﻣﺜﺎل
 ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐو ﭼ” ،د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ داﺳ ده ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘ ﮐ ﮥ ﺗﺨﻢ وﮐﺮى.

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک اودۀ وى او دﺷﻤﻦ ﻳ راﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ورﺗﻪ د ﻏﻨﻤﻮ ﺳﺮه ﺟﻤﺪر ﻫﻢ وﮐﺮى او ﻻړ ﺷ .

 او د زﻣﻴﻨﺪار ﻧﻮﮐﺮان ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ورﺗﻪ
ﭼ ﻓﺼﻞ زرﻏﻮن ﺷ او وږى وﺑﺎﺳ ﻧﻮ ﺟﻤﺪر ﭘﻪ ﮐ ﺎره ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ واﺋ
واﺋ ،ﻧﯧﻪ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﭘ ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺗﺨﻢ ﮐﺮﻟﮯ وو ﻫﻐﻪ ﺧﻮ اوس د ﺟﻤﺪرو ﻧﻪ ډک دے .
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ ،ﻧﻪ ،ﮐﻠﻪ
ﭼ دا د دﺷﻤﻦ ﮐﺎروﻧﻪ دى .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ وواﺋ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﻻړ ﺷُﻮ او دﻏﻪ ﺟﻤﺪر ﺗﺮې وﮐﺎږو؟ 
 ﭘﺮﯦدئ ﭼ دواړه ﻳﻮ ﺎئ ﭘﺎﺧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ د ﻟَﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻤﺪر وﮐﺎږئ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻏﻨﻢ ﻫﻢ ورﺳﺮه وﮐﺎږئ .
ﻟَﻮﺮو ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ اول ﺟﻤﺪر ورﻳﺒ او د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﯧۍ ﮐئ ،ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐ ﻧﻪ ﻏﻨﻢ ورﻳﺒ او زﻣﺎ درﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﻳ راوړئ“.

د ﺷﺷﻢ د داﻧ او ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻣﺜﺎل
 او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐو ﭼ” ،د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﺜﺎل د ﺷﺷﻤﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮ

 دا ﺗﺨﻢ اﺮ ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺗﺨﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ورﮐﻮﮯ وى ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻟﻮئ ﺷ ﻧﻮ
ﺳى راواﺧﺴﺘﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘ ﮐ ﻳ وﮐﺮﻟﻮ .
 ﻋﻴﺴ
دا د ﺑﺎغ د ﻫﺮې ﺑﻠ ﮐﺮوﻧﺪې ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺷ ،او داﺳ ﺑﻮﮯ ﺷ ﭼ د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن را او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐﯧﻨ “.
ورﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ورﮐو ﭼ” ،د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﻳﻮې  راواﺧﺴﺘﻪ او ﭘﻪ درﯦﻮ ﻗﻠﭙﻮ اوړو ﮐ ﻳ
ه ﮐه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ درې واړه ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې“.

د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 دا
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ وﮐې او رﺘﻴﺎ ﺧﻮ دا دى ﭼ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻳ ﻫﻢ ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ وﻧﮥ ﮐه .

د ﻧﺒ د ﭘﯧﺸﻮﻳ ﺗﺼﺪﻳﻖ وو ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﺒﺮو ﺷﺮوع ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﺮﻨﺪې ﮐم ﭼ د دﻧﻴﺎ د
ﭘﯧﺪاﻳﺖ راﺳ ﭘ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮې دى“.

د ﺟﻤﺪر د ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﻳﺢ
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻖ رﺧﺼﺖ ﮐل او ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻣﺮﻳﺪان ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘ ﮐ د ﺟﻤﺪر ﭘﻪ

 ﭘﮯ دا دﻧﻴﺎ ده،
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﺑﻦ آدم زﻣﻴﻨﺪار دے ﻮک ﭼ ﮥ ﺗﺨﻢ ﮐﺮى ،
ﻣﺜﺎل ﭘﻮﻫﻪ ﮐه “.
 او ﻫﻐﻪ دﺷﻤﻦ ﭼﺎ ﭼ ﺟﻤﺪر ﮐﺮﻟ دى ﻫﻐﻪ اﺑﻠﻴﺲ دے ،ﻟﻮ د
ﮥ ﺗﺨﻢ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اوﻻد دے او ﺟﻤﺪر د ﺷﯧﻄﺎن اوﻻد دے .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺟﻤﺪر ﭘﻪ آﺧﺮه ﮐ راﻮﻟﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ اور ﮐ ﺳﻮزوﻟﮯ ﮐﻴى،
ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ده او ﻟَﻮﺮى ﻓﺮﺘ دى .
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ آﺧﺮه ﮐ ﺑﻪ اﺑﻦ آدم ﺧﭙﻠ ﻓﺮﺘ وﻟﯧى او د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ راﻏﻮﻧ ﮐى ﭼ ﺳے ﭘﺮې

 دوئ ﺑﻪ د اور ﺑ ﺗﻪ وﻏﻮرزوى ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ژړا
ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭼ ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى 
 او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻟﻪ د ﻧﻤﺮ ﻠﻴى .ﻮک ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
او د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ وى .
دې واورى.

۱۷ / ۴۰

درې ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
 د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻐﻪ ﺧﺰاﻧ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل ده ﭼ ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﭘﻪ وى .ﮐﻮم ﺳى ﭼ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﺨﻪ ﮐه او ﭘﻪ

 د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ دا ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل دے ﭼ ﻳﻮ ﺳﻮداﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮥ ﺧﺮڅ ﮐل او ﻫﻐﻪ ﭘﮯ ﻳ ﭘﺮې واﺧﺴﺘﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﻏﻮره ﻣﻠﻐﻠﺮه وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او د ﻫﻐ د ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮥ ﺧﺮڅ ﮐل
د ﻮ ﻣﻠﻐﻠﺮو ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ وو .
 ﺑﻴﺎ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻐﻪ ﺟﺎل ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ واﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﮐ رﻧﺎرﻧ ﻣﺎﻫﻴﺎن
او ﻫﻐﻪ ﻳ واﺧﺴﺘﻪ .
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ډک ﺷﻮ ﻧﻮ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻳ راﻠﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳى ورﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او ﮥ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐل او ﭘﻪ
راﯧﺮ ﺷُﻮ .
 دﻏﺴ ﺑﻪ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ وى ،ﻓﺮﺘ ﺑﻪ ورﺷ او ﻧﯧﺎن ﺑﻪ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻧﻪ
ﻮﮐﺮو ﮐ ﻳ واﭼﻮل او ﺧﺮاب ﻳ ﺗﺮې وﻏﻮرزول .
 او ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ د اور ﺑ ﺗﻪ وﻏﻮرزوى ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ژړا او د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ وى“.
راﺟﺪا ﮐى ،

ﻧﻮې او زړې ﺧﺰاﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
 ﻋﻴﺴ ورﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ورﺳﯧﺪئ؟“ او ﻫﻐﻮئ دا ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو “.

دوئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻳﻮ اُﺳﺘﺎذ زده ﮐې ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل دے،
ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻮدام ﻧﻪ زاړۀ او ﻧﻮى ﻴﺰوﻧﻪ راوﺑﺎﺳ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻧﺎﺻﺮت ﮐ رد ﮐﯧﺪل
 او ﺧﭙﻞ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎن ﺧﺘﻢ ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ روان ﺷﻮ ،

ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،دا ﺣﻤﺖ او د ﻣﻌﺠﺰو
 وﻟ دے د ﺗﺮﮐﺎڼ زوئ ﻧﮥ دے؟ وﻟ د دۀ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ ﻧﮥ ده او د دۀ وروﻪ
ﻃﺎﻗﺖ ﻳ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے؟ 
 او وﻟ د دۀ ﻮﻟ ﺧﻮﯦﻨﺪې دﻟﺘﻪ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ دى ﮥ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﺣﻤﺖ دۀ
ﻳﻌﻘﻮب ،ﻳﻮﺳﻒ ،ﺷﻤﻌﻮن او ﻳﻬﻮداه ﻧﮥ دى ﮥ؟ 
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ رد ﮐو .ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ ﭼ” ،د ﻧﺒ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻋﺰت
ﭼﺮﺗﻪ زده ﮐے دے؟“ 
 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ زﻳﺎﺗ ﻣﻌﺠﺰې ﺎره ﻧﮥ ﮐې ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
وى ﺑﻐﯧﺮ د ﺧﭙﻞ ﺎر او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ “.
اﻳﻤﺎن ﻧﮥ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﻣﺮګ

۱۴

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻮ ﮐ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﭼ د ﻠﻴﻞ ﻮرﻧﺮ وو ،ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،


ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﭼ دا ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ دے .ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے ،ﻪ ﺧﻮ ورﺳﺮه د
 ﻪ ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﺧﭙﻞ ورور ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس د  ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳﺤﻴ ﺮﻓﺘﺎر ﮐے وو ،ﭘﻪ زﻧﻴﺮ
ﻣﻌﺠﺰو ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻢ دے “.
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،د دې ﺳﺮه ﻧﺎح ﮐﻮل ﭘﻪ ﺗﺎ
ﻳ ﺗﻟﮯ وو او ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻳ اﭼﻮﻟﮯ وو ،
 ﺧﻮ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ د
 ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣ ﮐے وو ﺧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟﻮ ﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺒ ﻠﻮ .
ﺣﺮام دى “.
 ﭼ ﻫﻐﮥ ﻗﺴﻢ
ﺳﺎﻟﺮې ﭘﻪ ورځ د ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﻟﻮر د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې داﺳ وﯦﺪﻟﻪ او ﻫﻴﺮودﻳﺲ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ 
 د ﻣﻮر ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ دﻟﺘﻪ د ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﻳﺤﻴ
وﺧﻮړو ﭼ” ،ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ،زۀ ﺑﻪ ﻳ درﮐم “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮ ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻮ او ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﮥ دا ﺣﻢ وﮐو
ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﺎﻟ ﮐ راوړه “.
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ ﺗﺎﻟ ﮐ ورﻟﻪ
 او د ﻳﺤﻴ د ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ ﻳ وﮐو .
ﭼ دا ﺧﻮاﺳﺖ دې ﭘﻮره ﮐے ﺷ .
 ﺑﻴﺎ د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان راﻏﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ ﻻش ﻳ واﺧﺴﺘﻮ او ﺦ ﻳ ﮐو.
راوړو او ﺟﻴﻨ ﻟﻪ ﻳ ورﮐو او ﻫﻐ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ ﻳﻮړو .
او ﻫﻐﻮئ ﻻړل او ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ﺣﺎل ووې.

۱۸ / ۴۰

ﭘﻴﻨﮥ زره ﺳو او ورﺳﺮه ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ رو ورﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮ واورﯦﺪو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺸﺘ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻪ ﻳﻮ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﻳﻮا وى .ﺧﻮ ﺧﻠﻖ

 ﻫﻐﻪ ﭼ ﻏﺎړې ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ﻳ وﻟﻴﺪه ،زړۀ ﻳ ﭘﺮې
ﺧﺒﺮ ﺷُﻮ او ﭘﻪ دۀ ﭘﺴ د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻴﺎده روان ﺷُﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او وې وﺋﻴﻞ
وﺳﻮزﯦﺪو او ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻮک ﺑﻴﻤﺎران ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ روغ ﮐل .
ﭼ” ،دا ﺧﻮﺷﮯ ﺑﻴﺎﺑﺎن دے او ﻧﺎوﺧﺘﻪ دے ،ﺧﻠﻖ ﮐﻠﻮ ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﮐه ﭼ ﻻړ ﺷ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ د ﺧﻮراک ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د دوئ د ﺗﻠﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺎﻧﻪ دوئ ﺗﻪ د ﺧﻮراک ﮥ ورﮐئ “.
واﺧﻠ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﺎ ﻟﻪ راوړئ “.
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دﻟﺘﻪ ﻧﻮر ﮥ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﻴﻨﮥ رو او دوه ﮐﺒﺎن دى “.
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﭘﻪ ﮐﺒﻞ ﭘﯧﻨه ﺟﻮړه ﮐئ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا ﭘﻴﻨﮥ رو او دوه ﮐﺒﺎن واﺧﺴﺘﻞ ،آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻳ ﭘﺎس وﮐﺘﻞ ،ﺑﺮﮐﺖ
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮥ ﭘﻪ ﻣه
ﻳ ورﮐو او رو ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐې او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐې .
 ﻧﻮ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﭘﻴﻨﮥ زره
ﯧه ﺧﻮراک وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻮﮐې راﻮﻟ ﮐې ﻧﻮ دوﻟﺲ ﻮﮐﺮۍ ﺗﺮې ډﮐ ﺷﻮې .
ﺳو دﻏﻪ رو ﺧﻮړﻟ وه ﭼ  او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐ ﺷﻤﺎر ﻧﮥ ۇو.

ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺮﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﯧﮋول ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د درﻳﺎب ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او د ﺧﻠﻘﻮ ﻪ

 او ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳ رﺧﺼﺖ ﮐل ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﻳﻮا دﻋﺎ وﮐى او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷﻮ،
ﻳ ﺧﻮره ﮐه .
 ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د وﭼ ﻧﻪ ډﯦﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﺗﻠﻴﻒ ﺟﻮړ ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﮐﺸﺘ
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮا وو .
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ د ﺳﺤﺮ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻟ وړاﻧﺪې د اوﺑﻮ
د ﺳﺨﺘﻮ ﭼﭙﻮ او د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮا ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﻴﺪو وه .
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ روان وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل ،او ﭼﻐ ﻳ
دﭘﺎﺳﻪ روان وو او د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .
 ﭘﻄﺮوس
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .دا زۀ ﻳﻢ ﭼ ﻳﺮه وﻧﮥ ﮐئ “.
ﮐې” ،دا ﺧﻮ ﭘﻴﺮے دے “.
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﺗﮥ ﻳ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ راﮐه ﭼ زۀ ﻫﻢ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ درﺷﻢ “.
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻃﻮﻓﺎن
ﭼ” ،راﻪ “.ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ ﮐﻮز ﺷﻮ او د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ د ﻋﻴﺴ ﺧﻮا ﺗﻪ ورروان ﺷﻮ .
 ﻋﻴﺴ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺧﭙﻞ ﻻس وراوږد
زور وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ووﻳﺮﯦﺪو ،او ﭼ ډوﺑﯧﺪو ﻧﻮ ﭼﻐ ﻳ ﮐې ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه “.
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ
ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﻋﻘﻴﺪه ﻮﻣﺮه ﮐﻤﺰورې ده .ﺷ دې وﻟ وﮐو؟“ 
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ﻣﺮﻳﺪان ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﻮل او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ،
ﮐﺸﺘ ﮐ ﺳﻮارۀ ﺷﻮل ﺑﻴﺎ ﻃﻮﻓﺎن ودرﯦﺪﻟﻮ .
ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ“.

د ﻨﻴﺴﺮت ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻮړول
 د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻴﺴ وﭘﯧﮋﻧﺪو او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻨﻴﺴﺮت ﻋﻼﻗ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .

 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ دوئ ﺗﻪ دوﻣﺮه اﺟﺎزت ورﮐه
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﻠﻖ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐل او ﻮل ﺑﻴﻤﺎران ﻳ ورﻟﻪ راوﺳﺘﻞ .
ﭼ ﺳﺘﺎ ﻟﻤﻨ ﻟﻪ ﻻس وروړى ،او ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ ﻻس وروړو ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ روغ رﻣ ﺷﻮل.

د ﻣﺸﺮاﻧﻮ رﺳﻤﻮﻧﻪ

۱۵

 ”ﺳﺘﺎ
 ﺑﻴﺎ د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻪ او دا ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ ،


 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
ﻣﺮﻳﺪان وﻟ ﭘﺨﻮاﻧ رﺳﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﻮى او دوئ ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ د رو ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻻﺳﻮﻧﻪ وﻳﻨﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،ﻧﮥ وﻳﻨ؟“ 
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ
ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﻮئ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ رواﻳﺎﺗﻮ د ﺧﺎﻃﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮئ؟ 
ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮئ ،او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﻳﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ ﺑﺪرد واﺋ ﻫﻐﻪ دې ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ.
۱۹ / ۴۰

 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮئ ﭼ دا ﻴ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﮐﮥ ﻮک ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺗﻪ دا وواﺋ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﭼ ﮥ ﭘﻪ

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر د ﻣﻮر او ﭘﻼر د
ﮐﺎر ۇو ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورﮐل ،ﻣﻄﻠﺐ دا ﭼ ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورﮐل “،
 اے ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﻳﺸﻌﻴﺎه
ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮥ دے .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻮئ .
 دا ﺧﻠﻖ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ زﻣﺎ ﻋﺰت ﮐﻮى
ﻧﺒ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
 دوئ ﺑﻓﺎﺋﺪې زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ دوئ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻤﻮﻧﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ډول
ﺧﻮ زړوﻧﻪ ﻳ راﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﺮې دى .
ورﮐﻮى“.

ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى
 ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ دﻧﻨﻪ ﮐﻴى
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ آواز وﮐو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورئ او ﺎن ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ .

 ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او
ﭘﻪ ﻫﻐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻴى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻠﻴﺘﻴى ﮥ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راو “.
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻮﮯ ﭼ زﻣﺎ
وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎ دا ﺧﺒﺮې ﺑﺪې ﻠ دى؟“ 
 د دوئ ﭘﺮواه ﻣﮥ ﮐﻮئ .دا ړاﻧﺪۀ ﻻرﻮدوﻧ دى ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ
آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﻟﻮﻟﮯ ﻧﮥ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﯧﺨﻪ ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﻳﺢ
ړوﻧﺪ ﺑﻞ ړوﻧﺪ ﺗﻪ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ دواړه ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ وﻏﻮرزﻳى “.
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﮥ وﻳﻨ ﭼ ﮐﻮم ﻴﺰ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﻳ؟ 
ﮐه “.
 ﺧﻮ ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﻟ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﻫﻐﻪ د زړۀ ﻧﻪ راو
ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ دﻧﻨﻪ ﺷ ،ﺧﯧ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺑﺪن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ و؟ 
 ﻪ ﭼ ﻮل وران ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻗﺘﻞ ،زﻧﺎ ،ﺣﺮاﻣﺎرى ،ﻏﻼ ،د دروﻏﻮ ﻮاﻫ او ﻏﯧﺒﺖ
او دﻏﻪ ﺧﺒﺮې دى ﭼ اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى .
 او دا ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ دى ﭼ اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎوﻳﻨﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ ،اﻧﺴﺎن ﻧﮥ
د زړۀ ﻧﻪ راو .
ﭘﻠﻴﺘﻴى“.

د ﮐﻨﻌﺎﻧ  ﻋﻘﻴﺪه
 او د ﻫﻐ ﻋﻼﻗ ﻳﻮه ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻠﻪ او ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﺮﯦﻮدو او د ﺻﻮر او د ﺻﻴﺪا ﻋﻼﻗ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ 

 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﻧﮥ
ﭼﻐﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه .اے د داؤد زوﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻟﻮر ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﻧﻴﻮﻟ ده “.
 ﻋﻴﺴ
ﮐو .د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان راﻏﻠﻞ او زارى ﻳ وﮐه ﭼ” ،دا ﻪ ﻟﺮې ﮐه ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﺴ ﺑواره ﭼﻐ وﻫ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻪ راﻏﻠﻪ ،د دۀ ﭘﻪ
ﺟﻮاب ورﮐو ”زۀ ﺻﺮف د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧﺎﻧﺪان د ورﮐﻮ ﺷﻮو و دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ “.
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮥ دى ﭼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ او ﭼﻐ ﻳ ﮐې” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه “.
 ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ﻣﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﭙ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻮﮐې
ﺑﺮﺧﻪ رو دې ﻮک واﺧﻠ او ﺳﭙﻮ ﺗﻪ دې واﭼﻮى “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه د ﻟﻮئ اﻳﻤﺎن ﻟﺮوﻧ
ﺧﻮرى ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ وﻏﻮرزﻳى “.
ﻪ ﻳ ،ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دې وﺷ “.او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ د ﻫﻐ ﻟﻮر ﺟﻮړه ﺷﻮه.

د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺟﻮړول
 ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د دﻏﻪ ﺎﻳﻪ د ﻠﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه روان ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﺑﺮه ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .

ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ ﭼ ورﺳﺮه ﻮډﻳﺎن ،ړاﻧﺪۀ ،ﺷﻠﻴﺎن ،ﻮﻧﻴﺎن ،او ﻧﻮر ډﯦﺮ ﺑﻴﻤﺎران ۇو .او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﻋﻴﺴ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻤﻠﻮل او
 ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ډﯦﺮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ﭼ ﭼﺎړاﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮې وﮐﻟ ،ﻣﺎت ﻮډ ﺧﻠﻖ روغ ﺷﻮل او ﺮﯧﺪل
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ روغ ﮐل .
او ړاﻧﺪۀ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮل او ﻮﻟﻮ ﭘﻪ دې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐه.

ﻠﻮرو زرو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ رو ورﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان راوﺑﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ زړۀ ﺳﻮزى ،دوئ د درﯦﻮ ورﻮ راﺳ زﻣﺎ ﺳﺮه دى
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 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ
او د ﺧﻮراک دﭘﺎره ورﺳﺮه ﻫﻴ ﻧﺸﺘﻪ .زۀ دوئ اوږى رﺧﺼﺘﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړم ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﺑﻫﻮﺷﻪ ﺷ “.
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ رو د ﮐﻮﻣﻪ راوړو؟“ 
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ
”ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻮ رو دى؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،اووۀ رو او ﻳﻮ ﻮ واړۀ ﮐﺒﺎن “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اووۀ رو او ﮐﺒﺎن ﻳ راواﺧﺴﺘﻞ ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې ووﻳﺴﺘﻮ ،رو او ﮐﺒﺎن ﻳ ﻮﮐې
زﻣﻪ ﮐﯧﻨ .
 ﻮﻟﻮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﮥ ﻣﺎړۀ ﮐل .او ﭼ ﮥ ﻮﮐې ﺗﺮې ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻧﻮ
ﮐل او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐل ،او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ووﻳﺸﻞ .
 د ﺑﭽﻮ او ﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻠﻮرو زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﻳ راﻮﻟ ﮐﻟ .ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه وې ﭼ اووۀ ﻏ ﻮﮐﺮۍ ﺗﺮې ډﮐ ﺷﻮې .
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻖ رﺧﺼﺖ ﮐل ،ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او د ﻣﺪن ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړو.
رو وﺧﻮړه .

د ﻧﻮ ﻏﻮﺘﻞ

۱۶

 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن او ﺻﺪوﻗﻴﺎن ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻳﻮه آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻌﺠﺰه


 او د
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ واﻳ ﭼ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻪ ﮥ ﺷ ﻪ ﭼ آﺳﻤﺎن ﺳﻮر دے ،
وﺎﻳﻪ “.
ﺳﺤﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ واﻳ ﭼ ﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻠ راﺷ ﻪ ﭼ آﺳﻤﺎن ﺳﻮر او دوﻧﺪ دے .ﺗﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎن د ﻣﺦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﺧﻮ د زﻣﺎﻧﻮ
 دا ﻳﻮه ﺑﺪﮐﺎره او زﻧﺎﮐﺎره ﭘﻴۍ ده ﭼ ﻧ ﻏﻮاړى ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺒ د ﻧ ﻧﻪ ﺳﯧﻮا ﻳﻮه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوئ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻧﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ .
ورﻧﮥ ﮐے ﺷ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې روان ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدل.

د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او ﺻﺪوﻗﻴﺎﻧﻮ ﺧﻤﺒﻴﺮه
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ واوړﯦﺪل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ رو ورﻧﻪ د ﻳﺎده وﺗﻠ ده .

 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺻﺪوﻗﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ “.
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﭼ ﻣﻮﻧ رو ﻧﮥ ده راوړې “.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
”اے ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﻮ ،دا ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺧﺒﺮې وﻟ ﮐﻮئ ﭼ ﻨ رو درﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ؟ 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ اووۀ رو د
ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ رو د ﭘﻴﻨﮥ زره ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﺎدې ﻧﮥ دى ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه ﻮﮐﺮۍ ﺗﺮې اوﭼﺘ ﮐې وې؟ 
 ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮئ ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮ
ﻠﻮرو زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ،او ﻮﻣﺮه ﻏ ﻮﮐﺮۍ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وې؟ 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې
د رو ذﮐﺮ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ؟ ﻣﺎ درﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او ﺻﺪوﻗﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ “.
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل ﭼ د رو او د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﻧﮥ دى ،ﺧﻮ د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او ﺻﺪوﻗﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻞ دى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﭘﻄﺮوس اﻗﺮار
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ ﻓﻴﻠﻴﭙ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺧﻠﻖ ﮥ واﺋ ﭼ اﺑﻦ

 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻴﻨ واﺋ ﭼ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ دے ،ﮥ دې اﻟﻴﺎس  ،او ﮥ ﻧﻮر دې
آدم ﻮک دے؟“ 
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ واﻳ ،ﭼ زۀ ﻮک ﻳﻢ؟“ 
اوس ﻫﻢ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳﺎ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ  “.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے د ﻳﻮﺣﻨﺎ زوﻳﻪ ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ ،ﺗﮥ ﺑﺷﻪ ﺑﺨﺘﻮر
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﮥ ﻣﺴﻴﺢ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ “.
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ
ﻳ .ﺗﺎ دا ﺧﺒﺮه د ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻧﮥ ده زده ﮐې ﺑﻠ زﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ اﭼﻮﻟ ده .
ﺗﮥ ﭘﻄﺮوس ﻳ ،ﭼ ﻣﻌﻨ ﻳ  دے ،ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ دې  آﺑﺎدوم ،او ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﻣﺮګ ﻫﻢ ﻫﻴﻠﻪ ﻏﺎﻟﺒﯧﺪے ﻧﮥ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭼﺎﺑﻴﺎﻧ درﮐم ،ﺗﮥ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮥ ﻣﻨﻊ ﮐې ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﺷ ،او
ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ﻣﻨﻊ ﮐل ﭼ” ،ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ
ﮥ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ روا ﮐې ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﻢ روا ﺷ “.
واﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻴﺢ دے“.
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د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮګ او د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه ﺮﻨﺪه ﮐه ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د

ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ﺑﻪ ډﻳﺮې ﺳﺨﺘ وزﻏﻤ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے
 ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﻪ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﻴﻮو او ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧُﺪائ دې ﻧﮥ ﮐى ﻣﺎﻟﻪ ،ﭘﻪ ﺗﺎ دې داﺳ
ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،راﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻪ ﺷﯧﻄﺎﻧﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ د ﻻرې ﺧﻨ ﻳ ،ﺗﮥ
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﻮک زﻣﺎ
د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻮچ ﮐﻮې ،ﻧﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن “.
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ
ﻣﺮﻳﺪ ﺟﻮړﯦﺪل ﻏﻮاړى ،ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﻟ دې راواﺧﻠ او ﻣﺎ ﭘﺴ دې را .
 ﮐﮥ ﻮک د
ﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى .
ﺧﭙﻞ اﺑﺪى ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺎن ﺗﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐه؟ او د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ ﮥ ورﮐﻮﻟﮯ
 ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻟﻮﻳ ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﺳﺮه را او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻟﻪ
ﺷ؟ 
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻴﻨ داﺳ ﮐﺴﺎن وﻻړ دى ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ اﺑﻦ آدم ﺧﭙﻠ
ورﮐﻮى .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ وﻧﮥ وﻳﻨ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺷﻞ ﺑﺪﻟﯧﺪل
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 او د ﻫﻐﻮئ
 ﺷﭙ ور ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﻄﺮوس ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ ورور ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻳﻮ اوﭼﺖ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﯧﮋول .


 ﻧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﺷﻞ ﺑﺪل ﮐے ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺦ ﻟﻪ د ﻧﻤﺮ وﻠﯧﺪو او د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﻣ ﻟﻪ د رﺎ ﺳﭙﻴﻨ ﺷﻮې .
 ﻧﻮ ﭘﻄﺮوس ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻣﻮﺳ او اﻟﻴﺎس ﺎره ﺷُﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ﮥ دى .ﮐﮥ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ درې ﺟﻮﻧې ،ﻳﻮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ،ﻳﻮه ﻣﻮﺳ دﭘﺎره او ﻳﻮه اﻟﻴﺎس دﭘﺎره ﺟﻮړه
 ﻫﻐﮥ ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﻳﻮه ﭘﻗﯧﺪوﻧ ورﻳ راﺧﻮره ﺷﻮه او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺳﻮرے وﮐو او د ورﻳ ﻧﻪ
ﮐم “.
 د دې آواز ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻣﺮﻳﺪان د
آواز وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب زوئ دے د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ زۀ راﺿ ﻳﻢ .د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورئ “.
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻻس وﻟﻮﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎ ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ“.
ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺮه ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻮک ﻳ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻟﻴﺪل ﺧﻮ ﺻﺮف ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وﻻړ وو .

د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮزﯦﺪل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،د دې روﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻣﮥ واﻳ ﺗﺮﻮ ﭼ اﺑﻦ آدم د ﻣو
 ﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن داﺳ وﻟ واﺋ
ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮے ﻧﮥ وى “.
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،آو ،اﻟﻴﺎس ﺑﻪ را او ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺳﻤﻮى .
ﭼ اﻟﻴﺎس ﺑﻪ ﺿﺮور وړوﻣﺒﮯ را؟“ 
ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ اﻟﻴﺎس ﺧﻮ راﻏﻠﮯ دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ دے ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ او ﮥ ﭼ دوئ ﻏﻮﺘﻞ ورﺳﺮه ﻳ وﮐل .او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺑﻦ آدم
 ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﻳﺤﻴ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋ.
ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ د ﻻﺳﻪ ودردﻳى “.

د ﭘﻴﺮى ﻧﻴﻮﻟ ﻫﻠ روﻏﻮل
 او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳے ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻮډو ﺷﻮ 

 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ
زﻣﺎ ﭘﻪ زوئ رﺣﻢ وﮐه .ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺮ را او ډﯦﺮ ﻳ زوروى ﮐﻠﻪ ﻳ ﭘﻪ اور او ﮐﻠﻪ ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﻏﻮرزوى .
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اے ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ او ﺑﺪﮐﺎره ﭘﻴۍ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ روغ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ “.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺮے ورﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدو او ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻪ
ﺳﺮه ﻳﻢ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻏﻤﻢ؟ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ دﻟﺘﻪ راوﻟ “.

 -
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺮﻳﺪان ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻳﻮا راﻏﻠﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو ﭼ” ،دا ﻣﻮﻧ وﻟ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺷﻟﮯ؟“ 
ﻫﻠ روغ ﺷﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورے دے .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن د ﺷﺷﻤﻮ د ﺗﺨﻢ
ﻫﻮﻣﺮه ﻫﻢ وى ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دې ﻏﺮ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روان ﺷ .او ﻫﻴ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻤﻦ ﻧﮥ
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وى“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ۇو ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﺑﻦ آدم ﺑﻪ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ.

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دے ﻗﺘﻞ ﮐى ،ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷ “.ﻧﻮ ﭘﻪ دې اورﯦﺪو ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮل.


د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺧﺰاﻧﭽ ﭘﻄﺮوس ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺳﺘﺎ اُﺳﺘﺎذ

 ﭘﻄﺮوس ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﻳ ورﮐﻮى “.ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻄﺮوس دﻧﻨﻪ ﻻړو ﻧﻮ ﻋﻴﺴ
د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮى ﮥ؟“ 
د ﻫﻐﮥ د وﻳﻨﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎره ﮐ ﮥ واﺋ ﭼ د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل او
 ﭘﻄﺮوس ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د ﭘﺮدو ﻧﻪ “.ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ د دوئ
ﻣﺎﻟﻴﻪ اﺧﻠ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﮥ د ﭘﺮدو ﻧﻪ؟“ 
 ﺧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﺪ ﻧﮥ ﺧﻮﻮو ﻧﻮ ﺗﮥ ﻻړ ﺷﻪ ،د درﻳﺎب ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﮐﻨه واﭼﻮه او ﮐﻮم ﮐﺐ ﭼ
ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎف دى .
ﺗﮥ اول وﻧﻴﺴ ،د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﮐه ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﻪ وﻣﻮﻣ .ﻫﻐﻪ ﻳﻮﺳﻪ او ور ﻳ ﮐه ،دا ﺑﻪ زﻣﺎ او
ﺳﺘﺎ دواړو ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮره ﮐى“.

د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻮک دے؟
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 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺮﻳﺪان ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻮک


 او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﺗﺮﻮ
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم راوﺑﻠﻠﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳ ودروﻟﻮ .
دے؟“ 

ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺪل ﻧﮥ ﮐئ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ.
 او
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺎن د دې ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ وى .

ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم داﺳ ﻣﺎﺷﻮم ﻗﺒﻮل ﮐى ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى.

د ﻨﺎه ﻟﻤﺴﻮن
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې وړو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳ اﻳﻤﺎن راوړے دے ،ﻳﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﻨﺪک ورﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره دا

 ﭘﻪ دﻧﻴﺎ دې اﻓﺴﻮس وى ﭼ
ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ د ژرﻧﺪې ﭘﻞ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ډوب ﺷ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې
اﻧﺴﺎن د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎه ﮐﻮى .دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور را ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ﭼﺎ د ﻻﺳﻪ ﭼ ﺑﻪ ﭘﯧى .
ﺳﺘﺎ ﻻس ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﻴﻨﺪک درﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺎن ﻧﻪ ﻳ ﭘﺮې ﮐه او ﺰار ﻳ ﮐه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪون
 او ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮﻪ ﺗﺎ
ﮐ ﺷﻞ ﻮډ ﻧﻨﻮ ،ﭘﻪ ﺎئ د دې ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ دواړو ﻻﺳﻮ ﭘﻮ ﺳﻢ ﻳ او اﺑﺪى اور ﺗﻪ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ .
ﻨﺎه ﺗﻪ وﻟﻤﺴﻮى ﻧﻮ وې ﺑﺎﺳﻪ او وې ﻏﻮرزوه .ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﺘﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﮐ داﺧﻞ ﺷ،
ﭘﻪ ﺎئ د دې ﭼ ﭘﻪ دواړو ﺳﺘﺮﻮ روغ ﻳ او د دوزخ اور ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ.

د ورﮐ ﺷﻮې ې ﻣﺜﺎل
 ﺧﺒﺮدار ،ﭘﻪ دې وړو ﮐ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﭙ ﻣﮥ ﻮرئ .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د دوئ ﻓﺮﺘ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﺮ وﺧﺖ زﻣﺎ د

 ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم د دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ دے ﭼ ورک ﺷﻮو ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى.
آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻣﻮﺟﻮدې وى .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻴﺎل دے؟ ﻓﺮض ﮐئ ﭼ د ﻳﻮ ﺳى ﺳﻞ ې دى .ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻳﻮه ﺑﻻرې ﺷ ،وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻧﻮرې ﻳﻮ

 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ دا ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ ﻧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
ﮐﻢ ﺳﻞ د ﻫﻐ ﻳﻮې د ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى؟ 
۲۳ / ۴۰

 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دې ﻧﻮرو ﻳﻮ ﮐﻢ ﺳﻠﻮ ﻧﻪ ﭼ ﺑﻻرې ﺷﻮې ﻧﮥ دى ،زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .
د آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر دا رﺿﺎ ﻧﮥ ده ﭼ د دې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ دې ﻳﻮ ﻫﻢ ﻫﻼک ﺷ.

ﻳﻮ ورور ﭼ ﻨﺎه ﮐﻮى
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ورور ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﮥ ﻨﺎه وﮐى ﻧﻮ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺮده ﮐ ﭘﻪ دې ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐئ او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ

 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮه واﻧﮥ ورى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻳﺎ دوه ﮐﺴﺎن ﻧﻮر د ﺎن
ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯧدى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ورور دوﺑﺎره وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ واﻧﮥ
ﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﮐئ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه د دوو ﻳﺎ د درﯦﻮ ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐے ﺷ .
ورى ﻧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐئ او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮه ﻫﻢ وﻧﮥ ﻣﻨ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه داﺳ ﺳﻠﻮک وﮐئ ﻟﻪ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻣﻨﻊ ﮐئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﭼ د ﻳﻮ ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى ،ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ دا واﻳﻢ ،ﮐﮥ
آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﺷ او ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ روا ﮐئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﻢ روا ﺷ .
 ﻧﻮ ﮐﮥ
ﭼﺮې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دوه ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻣﺘﻔﻖ ﺷ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮥ ﺳﻮال وﮐى ﻧﻮ زﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ورﮐى .
ﭼﺮې دوه ﻳﺎ درې ﺗﻨﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻢ“.

د ﻧﺎﺑﺨﻠﮯ ﺷﻮى ﻧﻮﮐﺮ ﻣﺜﺎل
 ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ زﻣﺎ ورور زﻣﺎ ﺧﻼف ﮥ ﺑﺪ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻮ ﻠﻪ ﻣﻌﺎف


 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ دا ﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ اووۀ ﻠﻪ ،زۀ دا واﻳﻢ ﭼ اوﻳﺎ وارې اووۀ ﻠﻪ ،
ﮐﻮم؟ ﺗﺮ اووۀ ﻠﻮ ﭘﻮرې ﮥ؟“ 
 ﻧﻮ
ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﻳﻮ ﻠ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺣﺴﺎب ﺷﺮوع ﮐو ،
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو .ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ اول ﺳﺮ ﮐ ﻳﻮ ﺳے داﺳ ﭘﯧ ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺿﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻧﻮ ﮐ وه ،
ﻣﺎﻟ دا ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﺳﺮه د  ،اوﻻد او ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎل ﺣﺎل ﭼ ﻟﺮى ﺧﺮڅ ﮐے ﺷ او ﻗﺮض دې ﺗﺮې ﭘﻮره ﮐے
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﺳے د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺻﺒﺮ وﮐه ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻗﺮض ﺧﻼص ﮐم .
ﺷ .
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻬﺮ راووﺗﻮ ﻧﻮ
د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ رﺣﻢ راﻏﻠﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ آزاد ﮐو او ﻗﺮض ﻳ ورﺗﻪ وﺑﺨﻠﻮ .
د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ د دۀ ﺳﻞ دﻳﻨﺎره ﻗﺮض ۇو .ﻫﻐﻪ ﻳ راوﻧﻴﻮو ،او ﭘﻪ ﻣﺮۍ ورﺗﻪ ﻏﻠﮯ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﺮے ﻧﻮﮐﺮ ﻳ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او دۀ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ ﻣﺎ
ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ ﻗﺮض ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ ﮐه .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺳﺮه وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻪ او ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻗﺮض
ﺗﻪ ﺻﺒﺮ وﮐه ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻗﺮض ﺗﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ ﮐم .
 ﻧﻮرو ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭼ دا ﺣﺎل وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻔﻪ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻟﻪ ﻻړل او ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﻳ ورﺗﻪ ﺗﻴﺮه
واﭘﺲ ﻧﮥ ﮐى .
 ﻫﻐﮥ دا ﻧﻮﮐﺮ راوﺑﻠﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ اے ﺑﺪ ﮐﺎره ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ وﮐو ﻧﻮ ﻣﺎ درﺗﻪ ﻮل ﻗﺮض وﺑﺨﻠﻮ.
ﮐه .
 د
 وﻟ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ دوﻣﺮه ﺳﻳﺘﻮب ﻧﮥ وو ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى ﻧﻮﮐﺮ دې داﺳ رﺣﻢ ﮐے وے ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ وﮐو؟ 

 ﮐﮥ ﭼﺮې
ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ډﯦﺮ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او دے ﻳ د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ ﻮل ﻗﺮض واﭘﺲ ﮐے ﻧﮥ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ورور د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎف ﻧﮥ ﮐئ ﻧﻮ زﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮه داﺳ ﮐﻮى“.

د ﻃﻼق ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ

۱۹

 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮې ﺧﻼﺻ ﮐې ﻧﻮ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ روان ﺷﻮ او د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻏﺎړه د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړو.


 ﻧﻮ ﻴﻨ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن راﻏﻠﻞ او د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ ﻃﻮر ﻳ ﺗﺮې دا ﺗﭙﻮس
  ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ ۇو او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ روغ ﮐل .

 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
وﮐو” ،وﻟ ﻳﻮ ﺳى ﺗﻪ دا روا دى ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه وﺟﻪ ﭼ وى ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى؟“ 
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳے ﺧﭙﻞ ﻣﻮر
ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘ ﭼ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻪ اول ﺳﺮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻧﺮ او ﻪ ﭘﯧﺪا ﮐل؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دوئ دوه ﻧﻪ ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﺪن وى .ﻪ ﭼ
ﭘﻼر ﭘﺮﯦدى او د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ،او دا دواړه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺪن ﺷ .
 ﻫﻐﻮئ دا اﻋﺘﺮاض وﮐو ﭼ” ،ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دوئ ﻳﻮ ﺎئ ﮐى دى ﻧﻮ ﺑﻨ آدم دې ﻳ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺟﺪا ﮐﻮى “.
۲۴ / ۴۰

 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو
وﻟ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت ورﮐے دے ﭼ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ دې وﻟﻴ او ﻪ دې ﭘﺮﯦدى؟“ 
ﭼ” ،ﻣﻮﺳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ  د ﭘﺮﯦﻮدو اﺟﺎزت ﺳﺘﺎﺳﻮ د زړوﻧﻮ د ﺳﺨﺘﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ درﮐو ،ﺧﻮ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺧﺒﺮه داﺳ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﮐﮥ ﻮک ﺑﻐﯧﺮ د زﻧﺎﮐﺎرۍ د ﺟﺮم ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﮥ وﺟﻪ ﺧﭙﻠ  ﻟﻪ ﻃﻼق ورﮐى او ﺑﻞ وادۀ
ﻧﮥ وه .
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ د ﺳى د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه دا ﺣﺎل وى ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﻮک
وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻧﺎ ﮐﻮى “.
 د دې ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﺒﺮه داﺳ ده ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻳ ﻧﮥ ﺷ ﻣﻨﻠﮯ ﺧﻮ
دې ﺑﻠﻞ وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮى “.
 ﻴﻨ داﺳ ﺧﻠﻖ دى ﭼ د ﻣﻮر د ﯧې ﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﻮ
ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺗﻪ د زﻏﻤﻠﻮ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐے وى .
ﺧﺼ ﭘﯧﺪا دى او ﻳﺎ ﺑﻨ آدﻣﻮ ﺧﺼ ﮐى دى ،ﺧﻮ ﻴﻨ داﺳ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره ﺧﺼ
ﮐﻮى .ﻮک ﻳ ﭼ ﻣﻨﻠﮯ ﺷ ﻫﻐﻪ دې وﻣﻨ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل
 ﻳﻮه ورځ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن راوﺳﺘﻞ ﭼ د ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره ﻻس ﭘﺮې ﮐﯧدى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ورﻞ ﭼﺎ ﭼ

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﺮﯦدئ ،دوئ ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ د داﺳ
راوﺳﺘﻞ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره راﻞ او روان ﺷﻮ.
ﺧﻠﻘﻮ ده “.

د ﻣﺎﻟﺪارۍ ﻧﻘﺼﺎن
 او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺳے ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه ،زۀ داﺳ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﯧ وﮐم ﭼ د اﺑﺪى ژوﻧﺪون وارث

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻧﯧ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻟ ﺗﭙﻮس ﮐﻮې؟ ﻧﯧ ﺧﻮ ﻳﻮا ﻳﻮ ذات دے ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ﭼ اﺑﺪى
ﺷﻢ؟“ 
 ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ؟“ ﻋﻴﺴ
ژوﻧﺪون ﺣﺎﺻﻞ ﮐې ﻧﻮ د ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮه “.
 د ﻣﻮر ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮئ او د ﺧﭙﻞ
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ .زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮئ .د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ﻣﮥ ورﮐﻮئ .
 ﻫﻐﻪ ﻮان ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐے دے ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ
ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ “.
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻻړ ﺷﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل ﺣﺎل ﺧﺮڅ ﮐه او
ﮐ د ﮥ ﮐﻤﮯ دے؟“ 
 ﻫﻐﻪ ﻮان ﭼ دا ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه ﻧﻮ
ﺧﻮاراﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ آﺳﻤﺎﻧ ﺧﺰاﻧ وﻣﻮﻣ .ﺑﻴﺎ راﻪ ،او ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ ﺷﻪ “.
 ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻳﻮ
ﺧﻔﻪ زﻫﻴﺮ ﻻړو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے وو .
 زۀ درﺗﻪ دوﺑﺎره دا واﻳﻢ ﭼ د ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د
ﻣﺎﻟﺪار ﺗﻪ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل ﺮان ﮐﺎر دے .
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭼ دا واورﯦﺪل
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل د ﻳﻮ اوښ دﭘﺎره د ﺳﺘﻨ ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪل آﺳﺎن دى “.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ
ﻧﻮ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮک ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻣ؟“ 
 ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮې ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ ﭼ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﺑﻨ آدم دﭘﺎره ﺧﻮ دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﻤﻦ دى “.
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﭘﻪ
”ﻮره ﻣﻮﻧ ﺧﻮ د دې دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﭘﺮﯦ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ روان ﺷُﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮥ وى؟“ 
ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ اﺑﻦ آدم د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻳ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻣﺎ
 او ﻫﺮ
ﭘﺴ روان ﺷﻮى ﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دوﻟﺴﻮ ﺗﺨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯧﻨ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه وروﻪ ،ﺧﻮﯦﻨﺪې ،ﻣﻮر ﭘﻼر ،اوﻻد ،زﻣﻪ ،ﺟﺎﺋﻴﺪاد او ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮﯦ دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ او
 ﺧﻮ ډﯦﺮ اول ﺑﻪ آﺧﺮ ﮐے ﺷ او آﺧﺮ ﺑﻪ اول ﮐے ﺷ“.
د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .

د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻣﺰدوران

۲۰

 ”د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ داﺳ ده ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮې زﻣ ﻣﺎﻟ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د ﮐﻮر ﻧﻪ ووﺗﻮ ،ﭼ ﺧﭙﻞ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ دﭘﺎره


 ﺑﻴﺎ ﮐﭽﻪ ﻏﺮﻣﻪ
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺳﺮه د ور ﻣﺰدورى ﻣﻘﺮره ﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﮐﺎر ﻟﻪ وﻟﯧل .
ﻣﺰدوران وﻟﻮى .
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ  د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ ﻳ ﻳﻮ ﻮ اوزﺎر ﮐﺴﺎن ﻧﻮر وﻟﻴﺪل .
۲۵ / ۴۰

 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل .ﻏﺮﻣﻪ او ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ
اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﮐﺎر وﮐئ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﺰدورى درﮐم .
 ﭘﻪ ﻣﺎزﻳﺮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ووﺗﻮ او ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ اوزﺎره وﻟﻴﺪه .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ
او ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻳ وﮐو .
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭼﺎ د ﮥ ﮐﺎر ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ .ﻫﻐﮥ
ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﻮﻟﻪ ورځ داﺳ ﺧﻮﺷ ﺮ او ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮئ؟ 
 ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ، ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺳﺮه د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ .
ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺰدوران راوﻏﻮاړه او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺰدورى ورﮐه ،د وروﺳﺘ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳ ﺷﺮوع ﮐه او ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻳ ﺧﺘﻤﻪ
 او ﭼ د وړوﻣﺒﻮ
 ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎزﻳﺮ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐے وو ﻫﻐﻮئ ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ د ﭘﻮره ور ﻣﺰدورى ورﮐه .
ﮐه .
ﻣﺰدوراﻧﻮ وار راﻏﮯ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دا ﻃﻤﻊ وه ﭼ ﮥ زﻳﺎت ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻼو ﺷﻮل ﻮﻣﺮه ﭼ ﻳ
 دې وروﺳﺘﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻮ ﻳﻮه ﻴﻨﻪ ﮐﺎر
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻣﺰدورى واﺧﺴﺘﻪ ﻧﻮ د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ وﻏﻮرﯦﺪل ﭼ 
ﻧﻮرو ﻟﻪ ورﮐى ۇو .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،زﻣﺎ
ﮐے دے او ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دې ﻳﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐل ﭼﺎ ﭼ ﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ ﺳﺮه ﻏﺮﻣﻪ د ﺎﻧﻪ ﺧﻮﻟ وﻳﺴﺘ دى .
 ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺰدورى واﺧﻠﻪ او
ﻣﻠﺮﻳﻪ ،ﻣﺎ درﺳﺮه ﻫﻴ زﻳﺎﺗﮯ ﻧﮥ دے ﮐے .ﺗﺎ د ور ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ راﺳﺮه ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻧﮥ وه ﮐې ﮥ؟ 
 دا زﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮥ دے
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻪ .دا زﻣﺎ ﺧﻮﻪ ده ﭼ وروﺳﺘﻨ ﺳى ﻟﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ ورﮐم ﮥ ﭼ ﻣ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐى دى .
 دﻏﻪ ﺷﺎن وروﺳﺘﻨ ﺑﻪ اول ﺷ او اول
ﮥ ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﻨﻪ ووﻳﺸﻢ؟ ﺗﮥ ﭘﻪ دې راﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﻈﺮ ﻮرې ﭼ زۀ ﺳﺨ ﻳﻢ؟ 
ﺑﻪ آﺧﺮ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ”ﻣﻮﻧ اوس ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻮ او
 ﻋﻴﺴ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ روان وو او ﭘﻪ ﻻره ﻳ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان ﺎن ﻟﻪ ﮐل او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 او ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ
اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﺮې د ﻣﺮګ ﺣﻢ وﮐى .
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐى ،ﭘﻪ ﮐﻮړو ﺑﻪ ﻳ ووﻫ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺑﻪ ﻳ وﺧﯧﮋوى ،او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ
ژوﻧﺪے ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷ“.

د ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ د ﻣﻮر درﺧﻮاﺳﺖ
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ د زﺑﺪى د زاﻣﻨﻮ ﻣﻮر د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ورﻏﻠﻪ ،ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ورﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ﻳ ﺗﺮې وﮐو .

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ دا ﻏﻮاړم ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ دې زﻣﺎ دواړه زاﻣﻦ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻨ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻏﻮاړئ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻧﮥ
ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وى ،ﻳﻮ ﺳﺘﺎ  ﻻس ﺗﻪ او ﺑﻞ ﺲ ﻻس ﺗﻪ “.
ﭘﻮﻫﯧئ .ﮐﻮم د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﮐﻨول ﺑﻪ ﭼ زۀ ﻢ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻠﮯ ﺷ؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ،ﻣﻮﻧ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﮐﻮم ﮐﻨول ﭼ زۀ ﻢ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ و ﺧﻮ دا زﻣﺎ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻠﮯ ﺷُﻮ “.
 ﮐﻠﻪ
ﮐ ﻧﮥ دى ﭼ ﺧﭙﻞ  او ﺲ ﻻس ﺗﻪ ﻮک ﮐﯧﻨﻮم ،دا د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ دى ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ورﺗﻪ ﻣﻘﺮر ﮐى دى “.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ راوﺑﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ دوو وروﻮ ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮل .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻗﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗ او د ﻫﻐﻮئ اﻣﻴﺮان ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې داﺳ ﻧﮥ وى .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭼ ﻮک ﻣﺸﺮى ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ رﻋﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
 ﻪ ﭼ
 او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻣﺸﺮ ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﺎدِم ﺷ .
ﺧﺎدِم ﺷ 
اﺑﻦ آدم د دې دﭘﺎره راﻧﮥﻏﻠﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ دې وﮐے ﺷ ﺧﻮ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﻮ ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﺪﻣﺖ وﮐى او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د
ډﯦﺮو دﭘﺎره ﻓﺪﻳﻪ ﮐى“.

د دوو ړﻧﺪو ﺳو ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻮل
 د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه دوه ړاﻧﺪۀ ﻧﺎﺳﺖ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﭼ دا
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺎر ﻧﻪ وﺗﻞ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ روان ۇو .

 ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻮئ
واورﯦﺪل ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﻻره ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ ﮐې” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،د داؤد زوﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ رﺣﻢ وﮐه “.
۲۶ / ۴۰

ورﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﭼﭗ ﺷ .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﻧﻮرې ﻫﻢ ﭼﻐ زﻳﺎﺗ ﮐې ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ رﺣﻢ وﮐه .اے د داؤد
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ،
 ﻋﻴﺴ ودرﯦﺪو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﻏﻮاړئ ﭼ زۀ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره وﮐم؟“ 
زوﻳﻪ “.
 د ﻋﻴﺴ زړۀ ﭘﺮې وﺳﻮزﯦﺪو او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻻس وروړو ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﻨﺎ
”ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻏﻮاړو “.
ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮل.

ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل

۲۱

 ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮل او ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮ ﮐ د ﺑﻴﺖِﻓﮯ ﮐﻠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ دوه ﻣﺮﻳﺪان


 ”دې ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻠ ﺗﻪ ورﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺧﺮه ﺗﻟ وﻣﻮﻣ ﭼ ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﺎﮯ ﺑﻪ ورﺳﺮه
د دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه وروﻟﯧل ﭼ ،
 ﮐﮥ ﻮک درﺗﻪ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ورﺗﻪ وواﻳ ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﺎر دى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ
وى .ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰئ او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ راوﻟ .
 ”ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﺗﻪ وواﻳ
 دا د ﻫﻐ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﭘﻮره ﮐﻮل دى ﭼ ﭘﻪ ﮐ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ،
ﺳﺮه ﺳﻤﺪﺳﺘ راﭘﺮﯦدى “.
 ﻣﺮﻳﺪان ﻻړل
ﭼ ﻮره ،ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه درروان دے ،ﻮک ﭼ ﺣﻠﻴﻢ دے ،ﭘﻪ ﺧﺮۀ ﺳﻮر ،ﭘﻪ ﮐﻮﭼﺎﮯ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﮐﻮﭼ ﺑﺎﻧﺪې “.
 ﺧﺮه او د ﻫﻐ ﮐﻮﭼﺎﮯ ﻳ راوﺳﺘﻞ ،ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﭘﺮې واﭼﻮﻟ او
او ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ وﮐل ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
 ﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻره ﮐ وﻏﻮړوﻟ او ﻴﻨ ﺧﻠﻘﻮ د وﻧﻮ ﺎﻧ راﻣﺎﺗ ﮐې او ﻻره ﻳ
ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﺳﻮر ﺷﻮ .
 او ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻣﻪ ډﻟﻪ ﭼ ورﻧﻪ وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻮ رواﻧﻪ وه ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دا ﭼﻐ وﻫﻠ” ،ﻣﺒﺎرک دې وى د داؤد د
ورﺗﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ
زوئ .ﻣﺒﺎرک دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ را .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دې ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺒﺎرﮐ وى “.
 او  ورﺗﻪ ﺟﻮاب
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ ﻧﻮ ﻮل ﺎر ﮐ ﺑﻠﻮه ﺟﻮړه ﺷﻮه او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو ﭼ” ،دا ﻮک دے؟“ 
ورﮐو ﭼ” ،د ﻠﻴﻞ د ﻧﺎﺻﺮت ﻧﻪ دا ﻋﻴﺴ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دے“.

د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ ﺳﻮداﺮى ﮐﻮﻟﻪ ،وﺷل او د ﺻﺮاﻓﺎﻧﻮ

 او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ﭼ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺑﻪ د دﻋﺎ
ﺗﺨﺘ او د ﮐﻮﻧﺘﺮو د ﺧﺮﻮوﻧﻮ ﮐﺮﺳ ﻳ ﻧﺴﻮرې ﮐې ،
 او د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ورﺗﻪ ړاﻧﺪۀ او ﺷﻞ ﺧﻠﻖ راﻏﻠﻞ او
ﮐﻮر ﺑﻠﻠﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮې د ډاﮐﻮاﻧﻮ اډه ﺟﻮړه ﮐې ده “.
 اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭼ دا ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﻣﻌﺠﺰې وﻟﻴﺪﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ وﮐﻟ او د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
ﻫﻐﻮئ ﻳ روغ ﮐل .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا
ﭼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭼﻐ واورﯦﺪې ﭼ” ،ﻣﺒﺎرک دې وى د داؤد زوئ “،ﻧﻮ دوئ ﺧﻔﻪ ۇو .
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ ﮥ واﺋ ،ﺗﮥ ﻳ اورې؟“ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ،زۀ ﻳ اورم .وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺤﻴﻔ ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘﻠ ﭼ ،د وړو
 ﺑﻴﺎ د دوئ ﻧﻪ رﺧﺼﺖ ﺷﻮ او د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﺗﻪ ﻻړو او
او ﺗ رودوﻧﻮ ﺧﻮﻟﮥ دې ﺗﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎ وواﺋ “.
ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺷﭙﻪ ﺗﻴﺮه ﮐه.

د اﻳﻨﺮ ﭘﻪ وﻧ ﻟﻌﻨﺖ
 د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻳ د اﻳﻨﺮ ﻳﻮه وﻧﻪ وﻟﻴﺪه او ﻫﻐ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ﺧﻮ د ﭘﺎﻮ ﻧﻪ
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺎر ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻮ اوږے ﺷﻮ .

ﺑﻐﯧﺮ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﻫﻴ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل .ﻫﻐﮥ وﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ دې ﭘﺲ د دې ﻧﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺷﻨه ﻳ “.او وﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ  اوﭼﻪ
 ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ دې ﻧﻨﺪاره ﺣﯧﺮان ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا ﻻ ﮥ ﭼﻞ دے؟ دا د اﻳﻨﺮ وﻧﻪ ﻨﻪ داﺳ ﺳﻤﺪﺳﺘ
ﺷﻮه .
 ﻋﻴﺴ ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ وى او ﺷ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﻧﻮ
اوﭼﻪ ﺷﻮه؟“ 
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐئ ﮐﻮم ﭼ د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﺳﺮه وﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻻ د دې ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دې ﻏﺮۀ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ د دې
 ﮐﻮﻣﻪ دﻋﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن
ﺧﭙﻞ ﺎﻳﻪ اوﭼﺖ ﺷﻪ او ﺳﻤﻨﺪر ﮐ وﻏﻮرزﯦه ،ﻧﻮ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ وﺷ .
وﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷ“.

۲۷ / ۴۰

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس
 ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ او دا ﺳﻮال ﻳ ﭘﺮې

 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زۀ ﻫﻢ
وﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻮې او دا اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ درﮐے دے؟“ 
 د
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﺟﻮاب راﮐئ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وﺎﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر زۀ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم .
ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ د آﺳﻤﺎن د ﻟﻮرى وه او ﮐﮥ د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ؟“ ﭘﻪ دې ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﻮل ﭼ” ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ دا وواﻳﻮ ﭼ د
 او ﮐﮥ دا وواﻳﻮ ﭼ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻟﻮرى وه ،ﻧﻮ ﻫﺴ
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن وﻟ راﻧﮥ وړو؟ 
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻮ“.
ﻧﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﻣﻮ وﻧﻴﺴ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل دا ﻣﻨ ﭼ ﻳﺤﻴ ﻧﺒ وو “.
ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ دا درﺗﻪ وﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر دا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم.

د دوو زاﻣﻨﻮ ﻣﺜﺎل
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﮥ ﺧﻴﺎل ﮐﻮئ ﭼ د ﻳﻮ ﺳى دوه زاﻣﻦ ۇو .ﻫﻐﻪ اول ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ زوﻳﻪ ،ﻻړ

 ﻫﻠ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ ﭘﻼره ،زۀ ﻧﮥ ﻢ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮ او
ﺷﻪ او ﻧﻦ د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﮐﺎر وﮐه .
 ﺑﻴﺎ ﭘﻼر ﮐﺸﺮ زوئ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ووﺋﻴﻞ .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎغ ﺗﻪ ﻻ
ﻻړو .
 ﭘﻪ دواړو ﮐ ﮐﻮم ﻳﻮ د ﭘﻼر ﭘﻪ رﺿﺎ ﮐﺎر وﮐو؟“ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺸﺮ “.ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻧﮥ ړو .
 ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ
رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن او ﮐﻨﺠﺮې ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ داﺧﻠﻴى .
ﭼ ﻳﺤﻴ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺳﻤ ﻻرې د ﻮدﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐو ،ﺧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او ﮐﻨﺠﺮو ﭘﺮې اﻳﻤﺎن راوړو.
ﺧﻮ ﺳﺮه د دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا وﻟﻴﺪل ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻮئ او ﻫﻐﻪ ﻣﻮ وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ.

د اﻧﻮرو ﺑﺎغ او د زﻣﻴﻨﺪاراﻧﻮ ﻣﺜﺎل
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل واورئ ،ﻳﻮ زﻣﻴﻨﺪار وو ﭼ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﻳ وﻟﻮﻟﻮ ،ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ دﯦﻮال ﺗﺮې ﺗﺎو ﮐو او ﭘﻪ ﮐ ﻳ د اﻧﻮرو

دﭘﺎره ﻟﻨﺮۍ وﻟﻮﻟﻪ او د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺑﺮج ﺟﻮړ ﮐو او ﺑﻴﺎ ﻳ زﻣﻴﻨﺪاراﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﮐو او ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﯧﻮې ﻣﻮﺳﻢ راﻏﻠﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ اﺟﺎره دارو ﻟﻪ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪاوار ﺑﺮﺧﻪ وﺻﻮل ﮐى.
ﻻړو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﻧﻮﮐﺮان وروﻟﯧل،
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮان وﻧﻴﻮل ،ﻳﻮ ﻳ ووﻫﻠﻮ ،دوﯦﻢ ﻳ ﻣ ﮐو او درﯦﻢ ﻳ ﺳﻨﺴﺎر ﮐو .

 ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳ ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ دې ﺧﻴﺎل وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻨ
دا ﻞ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن ۇو او ﻫﻐﻮئ ورﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺳﻠﻮک وﮐو .
 ﺧﻮ ﭼ زﻣﻴﻨﺪارو د دۀ زوئ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻢ دﻏﻪ وارث دے ،را ﭼ
زﻣﺎ د زوئ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮ ﺑﻪ وﮐى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د
 او ﻫﻐﻪ ﻳ راوﻧﻴﻮو د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﻮ او ﻣ ﻳ ﮐو .
ﻣ ﻳ ﮐو او ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﻳ زﻣﻮﻧ ﺷ .
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﺑﺪﮐﺎرى
اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې زﻣﻴﻨﺪارو ﺳﺮه ﮥ ﺳﻠﻮک وﮐى؟“ 
ﭘﻪ ﺧﺮاب ﻣﺮګ ووژﻧ او ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻧﻮرو زﻣﻴﻨﺪارو ﻟﻪ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﮐى ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ د دۀ د ﻣﯧﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ دا ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ ﭼ” ،ﮐﻮم ﮐﺎﮯ ﭼ ﻠﺎراﻧﻮ رد
ورﮐﻮى “.
 ﻪ زۀ
ﮐو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﻮټ ﺳﺮ ﮐﺎﮯ ﺷﻮ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﺧﻮا وﺷﻮ ،او دا زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺎرى “.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ واﺧﺴﺘﮯ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﻟﻪ ﺑﻪ ورﮐے ﺷ ﻮک ﭼ ﻳ ﭘﻮره ﻣﯧﻮه
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د دې ﮐﺎ ﺳﺮه ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﺷ ،او ﮐﮥ ﭘﻪ ﭼﺎ دا راﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ رﻳﺰ ﻣﺮﻳﺰ
ورﮐﻮى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل ﭼ دا ﻮل ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې دى.
ﮐى “.
 ﻫﻐﻮئ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ دے ﺮﻓﺘﺎر ﮐى ﺧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻧﺒ ﻠﻮ.


د وادۀ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻣﺜﺎل

۲۸ / ۴۰

۲۲

 ”د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ د ﺧﭙﻞ زوئ د
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،



 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮان راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮو ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﺴ وﻟﯧل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ راﻧﮥ ﻏﻠﻞ .
وادۀ د رو ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻳ ﮐے وو .

ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر ﻧﻮﮐﺮان ورﭘﺴ وﻟﯧل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا وواﻳ ﭼ دا رو ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮐې ده .ﻣﺎ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻫﻴ ﭘﺮواه
ﺧﭙﻞ ﻏﻮﻳﺎن او ﺎرﺑﮥ ﺎروى ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺣﻼل ﮐى دى ،ﻫﺮ ﮥ ﺗﻴﺎر دى ،د وادۀ رو ﻟﻪ راﺷ .
 او ﻧﻮرو د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮان وﻧﻴﻮل ،ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻳ ﮐل او وې وژل.
وﻧﮥ ﮐه ،ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﭘ ﺗﻪ ﻻړو او ﺑﻞ ﺧﭙﻠ ﺳﻮداﺮۍ ﭘﺴ ﻻړو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﻮج وﻟﯧﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺎر ﻳ وﺳﻮزوﻟﻮ .

 ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو او ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ
ووﺋﻴﻞ ،د وادۀ رو ﺗﻴﺎره ده ﺧﻮ ﮐﻮم ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﭼ ﻣﺎ راﺑﻠﻠ ۇو ﻫﻐﻮئ د دې ﻋﺰت ﻻﺋﻖ ﻧﮥ ۇو .
 ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺎزار ﺗﻪ ووﺗﻞ او ﮥ او ﺑﺪ ﻮل ﻳ راوﺑﻠﻞ او دﻏﻪ ﺷﺎن د
ﺷ او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ د رو دﻋﻮت ورﮐئ .
 ﺧﻮ ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه راﻏﻠﻮ ﭼ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻳﻮ ﺳى د وادۀ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺟﺎﻣ
ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻧﻪ ﻫﺎل ډک ﺷﻮ .
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻠﺮﻳﻪ ،ﺗﮥ د وادۀ د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دﻟﺘﻪ ﻨﻪ راﻏﻠ؟ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻴ ﺟﻮاب ﻧﮥ وو.
اﭼﻮﻟ ﻧﮥ وې .
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د دۀ ﻻس او ﭘ وﺗئ او ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﻳ وﻏﻮرزوئ ،ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭼ ژړا او د

 ﻪ ﭼ راﺑﻠﻞ ﺷﻮى ﺧﻮ ډﯦﺮ دى ،ﺧﻮ ﻏﻮره ﺷﻮى ﻟ دى“.
ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ وى .

د روم ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﮐﻮل
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﻻړل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ راﯧﺮ ﮐو .

ﻴﻨ ﻣﺮﻳﺪان د ﻫﻴﺮودﻳﻮس د ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﻋﻴﺴ ﻟﻪ وروﻟﯧل ،ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮ ﻳﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮ
رﺘﻴﻨﮯ ﺳے ﻳ او د ﻫﻴﭽﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮې ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ وى ،ﺧﻮ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻻرې ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ راﮐه ﭼ وﻟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا روا دى ﭼ د روم ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐو او ﮐﮥ
ورﮐﻮې .
 ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺎزش ﭘﻮﻫﻪ وو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ وﻟ راﯧﺮوئ؟ 
ﻧﻪ؟“ 
 ﻋﻴﺴ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا د ﭼﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ دے او
ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ وﺎﻳ “.ﻫﻐﻮئ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﻮه ﺳﻪ ورﺗﻪ ورﮐه .
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د ﻗﻴﺼﺮ “.ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ د ﻗﻴﺼﺮ وى ،ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺼﺮ
د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭘﺮې ﻟﻴﻠﮯ دے؟“ 
 ﭘﻪ دې ﺟﻮاب ﻫﻐﻮئ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدو او
ﻟﻪ او ﮥ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ورﮐﻮئ “.
ﺗﺮې روان ﺷﻮل.

د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﺗﭙﻮس

 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ورځ ﻴﻨ ﺻﺪوﻗﻴﺎن ﻮک ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ دى ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ دا ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ،

”اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﺳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻮدﻟ دى ﭼ ﮐﮥ د ﭼﺎ ورور ﻣ ﺷ او ﻪ ﻳ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺑﭽ ﻳ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺑﻞ ورور دې ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ اوس اووۀ وروﻪ ۇو ،وړوﻣﺒ وادۀ وﮐو او ﺑاوﻻده ﻣ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ اوﻻد
ﮐﻮﻧه وادۀ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﻞ دې ﭘﯧﺪا ﮐى .
 آﺧﺮ
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻴﺎ دوﯦﻢ ،درﯦﻢ ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﺒﺮه ﺗﺮ اووﻣﻪ ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪه .
ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻪ د ﻫﻐﮥ ورور ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮه .
 ﻧﻮ دا راﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻪ د ﭼﺎ وى ،ﻪ ﭼ ورﺳﺮه ﻮﻟﻮ وادۀ ﮐے وو؟“
ﻫﻐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻣه ﺷﻮه .
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻳ ﻪ ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﭘﻮﻫﯧئ او ﻧﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺪرت ﺧﺒﺮ ﻳ.

 ﺧﻮ د
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐ ﺑﻪ  او ﺳى ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .

 ”زۀ د
ﻣو د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻗﻮل ﻧﮥ دے ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ،
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،د اﺳﺤﺎق ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ “.ﻫﻐﻪ د ﻣو ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ دے ﺧﻮ د ژوﻧﺪو ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل.
دے “.

ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺣﻢ
 د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ د
 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﭼ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺻﺪوﻗﻴﺎﻧﻮ ﺧﻮﻟ ﺑﻨﺪې ﮐې دى ﻧﻮ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .

۲۹ / ۴۰

 ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو
 ”اُﺳﺘﺎذه ،ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺣﻢ ﮐﻮم ﻳﻮ دے؟“ 
آزﻣﯧﺖ دﭘﺎره دا ﺗﭙﻮس وﮐو ،
 دا د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ او اول
ﭼ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ،ﭘﻪ ﭘﻮره ﺎن او ﭘﻪ ﭘﻮره ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ .
 د ﺷﺮﻳﻌﺖ او د
 او دوﯦﻢ ﺣﻢ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺷﺎن دے ﭼ ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ .
ﺣﻢ دے .
ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻮل ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻪ دې دواړو ﺣﻤﻮﻧﻮ دے“.

د داؤد د ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس
 ”ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ واﻳ؟ ﻫﻐﻪ د ﭼﺎ زوئ دے؟“ ﻫﻐﻮئ
 ﻋﻴﺴ د راﺟﻤﻊ ﺷﻮو ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ،

 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،داؤد ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ اﻟﻬﺎم ﮐ ﻣﺎﻟ
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د داؤد زوئ دے “.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ واﺋ” ،ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ  ﻻس ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻪ ،ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ
واﺋ؟ 
 ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب
 ﮐﮥ ﭼﺮې داؤد ورﺗﻪ ﻣﺎﻟ واﺋ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د داؤد زوئ ﻨﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ؟“ 
ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ﮐم “.
ﮥ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ او د دې ور ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ د ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻤﺖ وﻧﮥ ﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐﻮل

۲۳

 ”د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺪۍ
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ داﺳ ﺧﺒﺮې وﮐې ﭼ 


 ﻧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﭼ دوئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﺋ ﻫﻐﻪ ﮐﻮئ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ
ﻧﺎﺳﺖ دى ،
 دوئ ﻣﺬﻫﺒ دراﻧﮥ ﭘﻴ ﺗى او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ اوږو ﻳ ﺑﺎروى ﺧﻮ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ ﻳﻮ
ﻪ ﭼ دوئ واﺋ ﻳﻮ ﮥ او ﮐﻮى ﺑﻞ ﮥ .
 دوئ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى دا د ﺧﻠﻘﻮ د ﻟﻴﺪو دﭘﺎره ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻮﻳﺬوﻧﻪ ﻏ
ﺗﻪ د اوﭼﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ ﻫﻢ وروړى .
 دوئ ﭘﻪ دﻋﻮت ﮐ ﺧﺎص ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺧﻮﻮى او ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ د ﻣﺸﺮۍ
ﺟﻮړوى او د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﻮﻏﻮ زوﻧى ﻟﻮﻳﻮى .
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دې ﻮک
 او ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐ د ﻋﺰت ﭘﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﭼ د اُﺳﺘﺎذ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷ .
ﮐﺮﺳ ،
 ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﻼر ﻣﮥ واﻳ ﻪ ﭼ
اُﺳﺘﺎذ وﻧﮥ واﺋ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮ ﻳﻮ اُﺳﺘﺎذ ﺷﺘﻪ او ﺗﺎﺳﻮ ﻮل وروﻪ ﻳ .
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دې ﻮک اُﺳﺘﺎذ وﻧﮥ واﺋ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ اُﺳﺘﺎذ ﺷﺘﻪ او
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮ ﻳﻮ ﭘﻼر ﺷﺘﻪ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دے .
 او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺎن اوﭼﺘﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎدِم وى .
ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻴﺢ دے .
ﮐے ﺷ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوﭼﺖ ﮐے ﺷ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪى
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى ،اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻪ ﭼ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮې ده .اے
 -

ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ دروازې د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻨﺪوئ .او ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ ورﻧﻨﻮ او ﻧﮥ ورﺗﻪ ﻧﻮر
 اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﺳﻤﻨﺪر ﺳﻔﺮ ﮐﻮئ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻳﻮ
ﺧﻠﻖ ﭘﺮﯦدئ .
ﮐﺲ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﺗﻪ راواړوئ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راواړوئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ دوه ﭼﻨﺪه دوزﺧ ﺟﻮړ ﮐئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 اے ړﻧﺪو ﻻرﻮدوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ﮐﮥ ﻮک د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ﻧﻮ دا
ﻳ .
 اے ړﻧﺪو ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ،ﭘﻪ
ﮥ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻢ ﭘﺎﺑﻨﺪ دے .
 ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا واﻳ ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ
دې دواړو ﮐ ﮐﻮم ﻴﺰ اﻫﻢ دے ،ﺳﺮۀ زر او ﮐﮥ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﭼ ﺳﺮۀ زر ﻫﻢ ﭘﺎﮐﻮى؟ 
 اے
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻴ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺷﺮاﻧ ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ وى .
 ﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻗﺴﻢ
ړﻧﺪو ،ﮐﻮم ﻴﺰ زﻳﺎت اﻫﻢ دے ،ﺷﺮاﻧﻪ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭼ ﺷﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﻮى؟ 
 ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺷﺮاﻧﻮ دواړو ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى .
 او ﻮک ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى ﻧﻮ دا داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ
او ﻮک ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳ ،ﭘﻪ دواړو ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى .
 اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﺨﺖ او د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ذات ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى .
۳۰ / ۴۰

ﺧﻮ د ﭘﻮدﻳﻨ د ﮐﺎږو او د زﯦﺮې ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐﻮئ ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮې ﺧﺒﺮې ﻟﻪ اﻧﺼﺎف ،رﺣﻢ او وﻓﺎدارى ﻣﻮ ﭘﺮﯦ ده.
 اے ړﻧﺪو ﻻرﻮدوﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ
ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ ﭘﻪ ﮐﺎر دا ۇو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﮯ او ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ .
 اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ
اوﺑﮥ د ﻣﺎﺷ دﭘﺎره ﭼﺎڼ ﮐﻮئ ﺧﻮ اوښ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮوئ .
 اے ړﻧﺪو ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،اول
د ﮐﻨول او رﮐﯧﺒ ﺑﻬﺮ ﻣﺦ وﻳﻨ ﺧﻮ دﻧﻨﻪ ﻣﻮ ﻫﻐﻪ د ﻟﻮټ او د ﺧﻮد ﻏﺮﺿ د ﻣﺎل ﻧﻪ ډک ﮐى وى .
 اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
د دﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻨول او رﮐﯧﺒ وﻳﻨ ،ﻧﻮ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻳﻨﻠﮯ ﺷ .
اﻓﺴﻮس .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ دے ﭼ ﺑﻬﺮ ﺳﭙﻴﻦ ﮐى او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺎرى ﺧﻮ دﻧﻨﻪ د ﻣو د ﻫوﮐﻮ او د ﻧﻮرې ﻨﺪ ﻧﻪ
 دﻏﻪ ﺣﺎل ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻢ دے ،ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺎرئ ،ﺧﻮ د دﻧﻨﻪ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ او ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ډک
ډک وى .
ﻳ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﯧﺸﻮﺋ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ د ﺳﺰا ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺟﻮړوئ او د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻗﺒﺮوﻧﻪ

 او دا واﻳ ﭼ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ژوﻧﺪى وے ﻧﻮ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺷﺮﻳ
ﺳﻴﻨﺎروئ 
 ﻧﻮ  او د ﺧﭙﻞ
 دﻏﺴ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎن ﻮاﻫ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻘﻮ زاﻣﻦ ﻳ ﭼﺎ ﭼ ﻧﺒﻴﺎن وژﻟ ۇو .
ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو .
 ﻪ زۀ
 اے ﻣﺎراﻧﻮ او د ﻣﺎراﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دوزخ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﻨﻪ ﺧﻼص ﺷ؟ 
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻴﻤے ﮐﻨول ډک ﮐئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﺒﻴﺎن ،ﻫﻮﻴﺎران او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻻرې ﻋﺎﻟﻤﺎن درﻟﯧم ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻴﻨ ﻣۀ ﮐى ،ﻴﻨ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐى او
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ د ﻮﻟﻮ
ﻴﻨ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﮐﻮړو ووﻫ او د ﻳﻮ ﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻞ ﺎر ﺗﻪ وﺷى .
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ د ﺗﻮئ ﺷﻮې وﻳﻨ ذﻣﻪ وارى ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وى ،د ﺑﻨﺎه ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻧﻪ د ﺑﺮﮐﻴﺎه د زوئ زﮐﺮﻳﺎه ﺗﺮ وﻳﻨ ﭘﻮرې ،ﻮک ﭼ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﭼ دې ﭘﻴۍ ﺗﻪ ﺑﻪ د دې ﻮﻟﻮ ﺳﺰا
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣ ﮐو .
ﻣﻼوﻳى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﭘﺎره ﺧﻔﺎن ﮐﻮل
 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎرﻳ ﭼ ﺗﮥ ﻧﺒﻴﺎن وژﻧ او رﺳﻮﻻن ﺳﻨﺴﺎروې ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﻣﺎ ﻮ


ﻠﻪ دا ارﻣﺎن وﮐو ﭼ ﺳﺘﺎ ﺑﭽ راﻏﻮﻧ ﮐم ،داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﭼﺮﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ د وزرو ﻻﻧﺪې راﻏﻮﻧوى ،ﺧﻮ ﺗﺎ دا ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ .
 ﺧﻮ ﺑﺷﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ
او اوس وﻮره ،ﻫﻐﻪ دے ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮر ﺧﻮﺷﮯ او ﺷﺎړ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .
ﻣﺎ وﻧﮥ وﻳﻨ ﺗﺮﻮ ﭼ دا وﻧﮥ واﻳ ﭼ ،ﻣﺒﺎرک دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم را“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﺮﺑﺎدۍ ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۴


 ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﭘﻪ وﺗﻮ وو ﭼ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ ورﻧﺰدې ﺷُﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻋﻤﺎرت ﻳ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐو .


ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دې ﻮﻟﻮ آﺑﺎدو ﺗﻪ وﻮرئ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﻫﻢ د ﺑﻞ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ او ﻮل
ﺑﻪ وﻧوﻟﮯ ﺷ“.

د ﻣﺸﻼﺗﻮ ﺷﺮوع ﮐﯧﺪل
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ ورﻏﻠﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺮده ﮐ ﺧﺒﺮې وﮐى .ﻫﻐﻮئ

 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا وﺎﻳﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ وﺷ او ﺳﺘﺎ د راﺗﻠﻮ او د ﻗﻴﺎﻣﺖ د ور ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ وى؟“ 
 ﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم راﺷ او دﻋﻮﱝ ﺑﻪ ﮐﻮى ﭼ زۀ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﻢ ،او
ورﮐو” ،ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﻮک ﻣﻮ ﺑﻻرې ﻧﮥ ﮐى .
 داﺳ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮاوﺷﺎ ﮐ د ﺟﻨﻮﻧﻮ ﭼﻐ او ﺳﻮرې او د ﺟﻨﻮﻧﻮ
ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻻرې ﮐى .
۳۱ / ۴۰

ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اورئ ،ﺧﻮ ﻮرئ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮥ وار ﺧﻄﺎ ﮐﯧئ ﻪ ﭼ داﺳ ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﭘﯧﻴى ﺧﻮ آﺧﺮ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻻ ﻧﮥ وى راﻏﻠﮯ.

 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ وى ،ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺮه ،ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ زﻟﺰﻟ او ﻗﺤﻄﻮﻧﻪ را .

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺗﻨﺴﻴﺎ او د ﻣﺮګ دﭘﺎره ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ او
ﺧﻮ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻟﻨﻮن د دردوﻧﻮ د ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺨﺒﺮى ﺑﻪ ﮐﻮى
ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
 او ﭼ ﺑﺷﺮﻋ ﮐﺎروﻧﻪ
 ډﯦﺮ دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن ﺑﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷ او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻻرې ﮐى .
او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮐﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
 او ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺮ آﺧﺮه ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ .
زﻳﺎت ﺷ ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .
ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ زﯦﺮے ﺧﻮر ﺷ او د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻮاﻫ ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ وى.

ﻟﻮئ اﻓﺖ
 ﻳﻮه ورځ راﺗﻠﻮﻧ ده ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د داﻧﻴﺎل د ﭘﯧﺸﻮﻳ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺖ ﭼ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ

 ﮐﮥ ﻮک د
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﮐ دى ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ دې وﺗﺘ .
وﻻړ ووﻳﻨ) ،ﻟﻮﺳﺘﻮﻧ دې ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ (
 او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ وى ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻠ ﭼﻮﻏ
ﭼﺖ دﭘﺎﺳﻪ وى ﻫﻐﻪ دې د ﺳﺎﻣﺎن اوﭼﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺘﻪ ﻧﮥ راﮐﻮزﻳى .
 اﻓﺴﻮس دے ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮ ﭼ ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻮ ﮐ اُﻣﻴﺪوارې وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ
راﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻴى .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻟﻮئ
 دﻋﺎ ﮐﻮئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﯧﺘﻪ ﻧﮥ ﺧﻮ ﭘﻪ ژﻣ ﮐ او ﻧﮥ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ راﺷ .
ﺳﻴﻨﻪ ورﮐﻮى .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺗﻠﻴﻒ ور
ﻣﺼﻴﺒﺖ ورځ وى .داﺳ وﺧﺖ د دﻧﻴﺎ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭼﺮﺗﻪ راﺷ .
ﻟﻨې ﮐے ﺷﻮې ﻧﮥ وې ﻧﻮ ﻫﻴ ﻳﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭻ ﺷﻮے ﻧﮥ وے ،ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻮره ﺷﻮو د ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ور ﻟﻨې
 او ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻮک دا وواﺋ ﭼ وﻮرئ ﻣﺴﻴﺢ دﻟﺘﻪ دے ﻳﺎ ﻫﻠﺘﻪ دے ،ﻧﻮ ﺑﺎور ﭘﺮې ﻣﮥ
ﮐے ﺷ .
 دروﻏﮋن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن او دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن ﺑﻪ راﺎره ﺷ او ﻟﻮﺋ ﻣﻌﺠﺰې او ﻧ ﺑﻪ ﺎره ﮐﻮى ،او ﮐﮥ ﻣﻤﻦ وى ﻧﻮ
ﮐﻮئ .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ
 ﻮرئ ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دې د ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﺧﺒﺮدار ﮐئ .
ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻻرې ﮐى .
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﺑﻬﺮ ﻣﮥ  ،او ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ وواﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ دے ﻧﻮ ﺑﺎور ﭘﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ.
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺮداره وى ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې رﺳ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم راﺗﻠﻞ وى .

ﭙﻮﺳﺎن راﻮﻟﻴى.

د اﺑﻦ آدم دوﺑﺎره راﺗﻠﻞ
 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د دﻏﻪ ورﻮ ﺗﻨﺴﻴﺎ ﺗﻴﺮه ﺷ ﻧﻮ ”ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻮر ﺷ او د ﺳﭙﻮږﻣ رﺎ ﺑﻪ ورﮐﻪ ﺷ ،ﺳﺘﻮرى ﺑﻪ د

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د اﺑﻦ آدم د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﺎره ﺷ ،د دﻧﻴﺎ
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﭘﺮﯦﻮ او آﺳﻤﺎﻧ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻟزوﻟﮯ ﺷ “.
ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ژړا اﻧﻮﻻ ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ اﺑﻦ آدم ووﻳﻨ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻗﺪرت او د ډﻳﺮې ﻟﻮﻳ ﺳﺮه را.
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻓﺮﺘ د ﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﻟﻮئ آواز ﺳﺮه راوﻟﯧى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻠﻮرو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﻧﻪ ،ﻳﻌﻨ د آﺳﻤﺎن د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ

ﺳﺮه ،ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ راﻮل ﮐى.

د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻣﺜﺎل
 د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻧﻪ ﺳﺒﻖ واﺧﻠ .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﻧﺎزﮐ ﺎﻧ ﻏﻮ وﻧﻴﺴ او ﭘﺎ وﮐى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ اوړے ﭘﻪ

 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻮﻟ ﻧ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې دے او ﭘﻪ دروازه ﮐ وﻻړ دے.
راﺗﻠﻮ دے .
 زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﺑﻪ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ دا ﻣﻮﺟﻮده ﭘﻴۍ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﺷ .

ﻓﻨﺎ ﺷ ﺧﻮ زﻣﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې ﻓﻨﺎ ﻧﮥ ﺷ.

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ورځ او وﺧﺖ

۳۲ / ۴۰

 ﺧﻮ د ﻫﻐ ور او ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﮥ ﺧﻮ د آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ زوئ ﺗﻪ ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﭘﻼر ﭘﺮې ﺧﺒﺮ دے.

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﭼ د
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻧﻮح ﭘﻪ ورﻮ ﮐ وﺷﻮل ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﻫﻢ وﺷ .

ﺳﯧﻼب د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اول ۇو ﻫﻐﻮئ ﺧﻮړل ،ﻞ ،ودوﻧﻪ ﻳ ﮐﻮل او ودوﻧﻪ ﻳ ورﮐﻮل ،ﺗﺮ ﻫﻐ ور ﭘﻮرې ﭼ ﻧﻮح ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ
 او دوئ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻫﻴ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ۇو ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﯧﻼب راﻧﮥ ﻏﻠﻮ او دوئ ﻳ ﻻﻫﻮ ﻧﮥ ﮐل .دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﻫﻢ
ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ .
 دوه  ﺑﻪ ﻣﯧﭽﻦ ﮐﻮى،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ دوه ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﭘ ﮐ وى ،ﻳﻮ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ او ﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ .
وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯧﺪار اوﺳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﻳ ﺧﺒﺮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ
ﻳﻮه ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ او ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ .
 ﺧﻮ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ،ﮐﮥ د ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﺧﺒﺮ وے ﭼ ﻏﻞ ﺑﻪ د ﺷﭙ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ را ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﯧﺪار وے او
ورځ را .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺗﻴﺎر اوﺳ ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ ﮐ را ﭼ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺑﻪ ﻳ ﮐﻨر ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦﮯ ﻧﮥ وو .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﮐ ﻫﻢ ﻧﮥ وى.

وﻓﺎدار ﻳﺎ ﺑوﻓﺎ ﻧﻮﮐﺮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻓﺎدار او ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ ﻧﻮﮐﺮ ﻮک دے؟ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ د ﮐﻮر اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے وى ﭼ د ﮐﻮر د ﻧﻮرو

 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﭼ د ﻣﺎﻟ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراک ورﮐﻮى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﭙﻞ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ دۀ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل واک اﺧﺘﻴﺎر ورﮐى .
آﺧﺘﻪ وى .
 او ﺑﻴﺎ د ﻧﻮرو ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐى او ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ او ﻠﻮ
ﺎن ﺳﺮه داﺳ وواﺋ ﭼ ،ﺑﻮﻳﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ را ،
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ داﺳ ورځ راﺷ ﭼ د دۀ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻧﮥ وى او ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ
آﺧﺘﻪ وى او ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ وى ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﺗ ﺷﻴﻦ ﮐى او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﮐى.
ﺑﻪ راﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ژړا او د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ وى“.

د ﻟﺴﻮ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻣﺜﺎل

۲۵

 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻟﺴﻮ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼﺎ ﭼ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ واﺧﺴﺘﻞ ﭼ د وادۀ د زﻟﻤ اﺳﺘﻘﺒﺎل


 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐل ﻧﻮ د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﺗﯧﻞ واﻧﮥ
 ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻢ ﻋﻘﻠ وې او ﭘﻴﻨﮥ ﻫﻮﻴﺎرې .
ﻟﻪ ورو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د وادۀ زﻟﻤﮯ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ ﻧﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎرو د ﺎن ﺳﺮه د ﺗﯧﻠﻮ ﮐﻮﭘ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠ .
ﺧﺴﺘﻞ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﭼﻐ ﺷﻮې ،وﻮرئ د وادۀ زﻟﻤﮯ راﻏﻠﻮ .راﺷ ﭼ وې
ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮب ورﻏﻠﻮ او اودې ﺷﻮې .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻫﻮﻴﺎرو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻮﻟ ﭘﯧﻐﻠ راﭘﺎﯧﺪﻟ او ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳ ﺳﻢ ﮐل .
ﻮرئ .

 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﺗﯧﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﭘﺮې وﺷ ،ﮥ
ﻟ راﮐئ ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﺮى .
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﯧﻠﻮ ﭘﺴ ﺗﻠﻠ وې ﻧﻮ د وادۀ زﻟﻤﮯ
ﺑﻪ دا وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دوﮐﺎن ﺗﻪ ﻻړې ﺷ او ﺎن ﻟﻪ ﺗﯧﻞ واﺧﻠ .
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﭘﻴﻨﮥ ﻫﻢ واﭘﺲ
راﻏﻠﻮ .ﮐﻮﻣ ﭘﯧﻐﻠ ﭼ ﺗﻴﺎرې وې ﻫﻐﻮئ ورﺳﺮه د وادۀ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗ او ور ﺑﻨﺪ ﺷﻮ .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ،ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ
راﻏﻠ او ﭼﻐ ﻳ ﮐې ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐه .
 ﻪ ﺑﯧﺪار اوﺳ ،وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ور او د وﺧﺖ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ.
ﭘﯧﮋﻧﻢ .

د درﯦﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻣﺜﺎل
 ﺑﻴﺎ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻮ او ﻧﻮﮐﺮان ﻳ راوﺑﻠﻞ او ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﻳ ورﺗﻪ

 ﻳﻮ ﻟﻪ ﻳ د ﺳﺎﺗﻠﻮ دﭘﺎره د ﺳﺮو زرو ﭘﻴﻨﮥ ﺗﻴﻠ ورﮐې ،دوﯦﻢ ﻟﻪ ﻳ دوه او درﯦﻢ ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮه ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻳ د ﺧﭙﻞ
وﺳﭙﺎرﻟﻮ .
 ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﭘﻴﻨﮥ ﺗﻴﻠ ورﮐے ﺷﻮې وې ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻻړو او
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ورﮐې ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﻧﻪ روان ﺷﻮ .
 او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ دوه ﺗﻴﻠ ورﮐے ﺷﻮې
ﺳﻮداﺮى ﻳ ﭘﺮې ﺷﺮوع ﮐه او ﭘﻴﻨﮥ ﺗﻴﻠ ﻳ ﭘﺮې ﻧﻮرې وﻠ .
 ﺧﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮه ﺗﻴﻠ ورﮐے ﺷﻮې وه ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻳ ﮐﻨﺪه وﮐﻨﺴﺘﻠﻪ او د ﻣﺎﻟ
وې ﻫﻐﮥ دوه ﻧﻮرې وﻠ .
۳۳ / ۴۰

 ﭼﺎ ﻟﻪ
 ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﺲ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ﺣﺴﺎب وﻏﻮﺘﻮ .
ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﺨ ﮐﻟ .
ﭼ ﻳ د ﺳﺮو زرو ﭘﻴﻨﮥ ﺗﻴﻠ ورﮐې وې ،ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻮ او ﭘﻴﻨﮥ ﻧﻮرې ﻳ ورﺳﺮه ﮐﯧﻮدې او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻮره ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ
 ﻣﺎﻟ ووﺋﻴﻞ ،ﺷﺎﺑﺎش زﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎرى او اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﻧﻮﮐﺮه ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﻟ
ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺗﻴﻠ راﮐې وې ،ﻣﺎ ورﺳﺮه ﭘﻴﻨﮥ ﻧﻮرې وﻠ .
ﮥ ﮐ ﺎن اﻋﺘﺒﺎرى ﺛﺎﺑﺖ ﮐو ،اوس ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ د ډﯦﺮ ﮥ اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ ﮐم .راﺷﻪ او د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻪ.

 ﺑﻴﺎ د دوو ﺗﻴﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ دوه ﺗﻴﻠ ﺳﭙﺎرﻟ وې ،ﻮره ،ﻣﺎ ورﺳﺮه دوه ﻧﻮرې وﻠ .

ﻣﺎﻟ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺷﺎﺑﺎش ،زﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎرى او اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﻧﻮﮐﺮه .ﺗﺎ ﭘﻪ ﻟ ﮥ ﮐ ﺎن اﻋﺘﺒﺎرى ﺛﺎﺑﺖ ﮐو ،اوس ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ د ډﯦﺮ ﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻮک راﻏﻠﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻳﻮه ﺗﻴﻠ ورﮐے
اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ ﮐم .راﺷﻪ او د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻪ .
ﺷﻮې وه او وې وﺋﻴﻞ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﺳے ﻳ ،ﺗﮥ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ رﯦﺒ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دې ﮐﺮﻟ ﻧﮥ وى ،او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ
 ﻧﻮ زۀ وﻳﺮﯦﺪﻟﻢ ،ﻪ ﻻړم او ﺳﺘﺎ ﺳﺮۀ زر ﻣ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺦ ﮐل .ﻮره ﮥ
راﻮﻟﻮې ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دې ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺳﺘﻠﮯ ﻧﮥ وى .
 ﻣﺎﻟ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،اے ﺑﺪﮐﺎره ﻧﻮﮐﺮه ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼ زۀ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ رﯦﺒﻢ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣ ﮐﺮﻟ ﻧﮥ
ﭼ ﺳﺘﺎ ۇو ﻫﻐﻪ دا دى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺎر ۇو ﭼ زﻣﺎ ﭘﯧﺴ دې ﺻﺮاﻓﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐے وے،
وى او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ راﻮﻟﻮم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣ ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺳﺘﻠﮯ ﻧﮥ وى؟ 
 ﻫﻐﮥ ووې ﭼ د دۀ ﻧﻪ د ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ ﺗﻴﻠ واﺧﻠ او د ﻟﺴﻮ ﺗﻴﻠﻮ
ﻧﻮ ﭘﻪ واﭘﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺎل د  ﺳﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﮐے وو .
 ﻪ ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ وى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ورﮐے ﺷ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼ ﮥ ﺗﺮې ﺳﯧﻮا ﻫﻢ ﺷ ،ﺧﻮ د
واﻻ ﻟﻪ ﻳ ورﮐئ .
 ﻧﻮ دا ﺑﮐﺎره ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻴﺎرې ﺗﻪ وﻏﻮرزوئ ،ﭼﺮﺗﻪ
ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ ﻧﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ورﺳﺮه وى .
ﺑﻪ ﭼ د ژړا او د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ وى.

د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﭘﻮره ﺷﺎن ﺳﺮه راﺷ او ﻮﻟ ﻓﺮﺘ ورﺳﺮه وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﺗﺨﺖ

 او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې راﺟﻤﻊ ﮐے ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دوو ډﻟﻮ ﮐ ﺟﺪا ﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﮐﯧﻨ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه د  ﻻس
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ې  ﻻس ﺗﻪ او ﭼﯧﻠ ﺲ ﻻس ﺗﻪ ﮐى .
ﺷﭙﻮﻧﮯ ې د ﭼﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻮى .
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ را زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺑﺨﺘﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ،د ﺑﺎدﺷﺎﻫ وارﺛﺎن ﺷ ﭼ د دﻧﻴﺎ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ راﺳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ اوږے وم ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮراک راﮐو ،او ﭼ ﺗے وم د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻮ اوﺑﮥ راﮐې،
ﻫﻐ ﮐ ورداﺧﻞ ﺷ .
 او ﭼ ﺑﺮﺑﻨ وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﭘ ﮐم ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻧﺎﺟﻮړه وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
او ﭼ ﻣﺴﺎﻓﺮ وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ،
 ﻧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاب ورﮐى ،ﻣﺎﻟﻪ ،دا ﮐﻠﻪ ۇو
زﻣﺎ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﻮ او ﭼ ﭘﻪ ﺟﻴﻞ ﮐ وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻟﻪ راﻏﻠ .
 او ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ وې او ﮐﻮر ﺗﻪ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﮥ اوږے وﻟﻴﺪﻟ او ﺧﻮراک ﻣﻮ درﮐو ،ﻳﺎ ﺗے وې او د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻮ اوﺑﮥ درﮐې ،
 ﻣﻮﻧ ﺗﮥ ﮐﻠﻪ ﻧﺎروﻏﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﮐ ﻟﻴﺪﻟﮯ وې او ﻣﻼﻗﺎت ﻟﻪ
ﻣﻮ دﻧﻨﻪ ﮐې ،ﺑﺮﺑﻨ وې او د اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻮ ﺟﺎﻣ درﮐې؟ 
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻮاب ورﮐى ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ وروﻮ ﮐ د ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻳﻮ ﮐﺲ
دې درﻏﻠ ۇو؟ 
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﺋ ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺲ ﻻس ﺗﻪ وى ،اے
ﺳﺮه ﻫﻢ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﻮ ﮐى دى .

ﻟﻌﻨﺘﻴﺎﻧﻮ ،زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ اﺧﻮا ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺗﻞ اﺑﺪى اور ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﭼ د ﺷﯧﻄﺎن او د ﻫﻐﮥ د ﻓﺮﺘﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻮے دے .
 او ﭼ ﻣﺴﺎﻓﺮ وم ﻧﻮ
ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ اوږے وم ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮراک راﻧﮥ ﮐو ،او ﭼ ﺗے وم د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻮ اوﺑﮥ راﻧﮥ ﮐې ،
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﻮ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﮐم ،ﭼ ﺑﺮﺑﻨ وم ﺗﺎﺳﻮ د اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﺟﺎﻣ راﻧﮥ ﮐې ،او ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻧﺎروﻏﻪ او ﺟﻴﻞ ﮐ وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،ﻣﺎﻟﻪ ،دا ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻟﻮږه ،ﺗﻨﺪه ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﺮﺑﻨ ،ﻧﺎروﻏﻪ ﻳﺎ
زﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻟﻪ راﻧﮥ ﻏﻠ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭘﻪ ﺟﻴﻞ ﮐ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻳ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮ ﻧﮥ دے ﮐے؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ اﺑﺪى ﻋﺬاب ﺗﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د دوئ ﻧﻪ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺪد ﻧﮥ دے ﮐے ،ﻧﻮ دا ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺪد ﻧﮥ دے ﮐے .
وﻟﯧﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺣﺎﺻﻞ ﮐى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻗﺘﻞ ﺳﺎزش

۳۴ / ۴۰

۲۶

 ”ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ دوه ور ﭘﺲ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠ ﺧﺒﺮې ﺧﻼﺻ ﮐې ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﮐﺎﺋﻔﺲ
ﺑﻪ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ وى ،او اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
 او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ دا ﺳﺎزش ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﭘﻪ وﻧﻴﺴﻮ او ﻣ ﻳ ﮐو .
ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﺟﺮﻪ ﺷﻮل .
”دا دې د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ ﻧﮥ وى ،ﻨ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻠﻮا ﺟﻮړه ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻋﻄﺮ اﭼﻮل
 ﻳﻮه ﻪ راﻏﻠﻪ ﭼ د ﻣﺮﻣﺮو ﭘﻪ ﻋﻄﺮدان ﮐ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺷﻤﻌﻮن ﺟﺬاﻣ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﮐ وو ،

 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭼ دا
ورﺳﺮه ﻗﻴﻤﺘ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻪ ﻋﻄﺮ ۇو ،او ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﻫﻐ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻋﻄﺮ واﭼﻮل .
 دا ﺧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﭘﯧﺴﻮ ﺧﺮڅ ﺷﻮې وے او ﭘﯧﺴ ﺑﻪ ﻳ د ﭼﺎ
وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﺧﻔﻪ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،دا دې وﻟ ﺿﺎﺋﻊ ﮐل؟ 
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ وو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﻪ وﻟ ﺗﻨﻮئ؟ ﻫﻐ ﻣﺎ ﺳﺮه
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر راﻏﻠ وے “.
 ﻫﻐ ﭼ دا ﻋﻄﺮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺪن
 ﻪ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ درﺳﺮه ﺗﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ .
ډﯦﺮ ﮥ ﮐى دى .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دا زﯦﺮے ﺧﻮرﻳى ﻧﻮ ﮥ
واﭼﻮل ﻧﻮ زۀ ﻳ د ﺨﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐم .
ﭼ ﻫﻐ وﮐل ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻳﺎدﻳى“.

د ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﻣﺨﺒﺮى
 او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ وو ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړو ،

 د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ
ﻋﻴﺴ ﺟﺎﺳﻮﺳ وﮐم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ راﮐئ؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ دﯦﺮش د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ورﮐې .
ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﺒﺮۍ د ﻣﻮﻗﻌ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ وو.

ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻓﺴﺢ ﺧﻮړل
 د ﭘﺘﻴﺮې رو د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻣﺮﻳﺪان راﻏﻠﻞ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﮐﻮم ﺎئ ﺧﻮښ دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺎ

 ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻓﻼﻧ ﺳى ﻟﻪ ورﺷ او ورﺗﻪ وواﻳ ﭼ اُﺳﺘﺎذ
ﻟﻪ د ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐو؟“ 
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻋﻴﺴ د وﻳﻨﺎ
واﺋ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ راﻧﺰدې دے ،زۀ ﺑﻪ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ ﮐﻮم “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ.
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎر وﮐو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐو .
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ
 او د رو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ زﻣﺎ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى “.

 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺗﺎﻟ ﮐ
ﻧﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﻤﺒﺮ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ؟“ 
 د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﮥ راﻏﻠ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره
ﻻس ﺘﻪ ﮐو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى .
 ،ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى دے ﭼ ﭘﻪ اﺑﻦ آدم ﺟﺎﺳﻮﺳ ﮐﻮى .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﮥ وے ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﺑﻪ دا
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮداه ،ﻮک ﭼ ﻣﺨﺒﺮ وو ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ؟“ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،دا ﺳﺘﺎ وﻳﻨﺎ
ډﯦﺮه ﮥ وه “.
ده“.

ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧ
 د ﺧﻮراک ﭘﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ ﻳﻮه رو راواﺧﺴﺘﻪ ،ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې وﮐو او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ﮐه .ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻳ ووﻳﺸﻠﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻣﻴﻮ ﻳﻮه ﭘﻴﺎﻟ راواﺧﺴﺘﻪ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې ووﻳﺴﺘﻮ او ﭘﻪ دې
”دا واﺧﻠ ،وې ﺧﻮرئ ،دا زﻣﺎ ﺑﺪن دے “.
 دا زﻣﺎ وﻳﻨﻪ ده ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ د ﻟﻮظ ﻧﻪ
وﻳﻨﺎ ﺳﺮه ﻳ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐه ﭼ” ،د دې ﻧﻪ ﻮل و .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د اﻧﻮرو رس ﺑﻪ زۀ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ور ﭘﻮرې
ده ﭼ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻓ دﭘﺎره ﺗﻮﺋﻴى .
 د ﺣﻤﺪ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ دوئ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮۀ
وﻧﮥ ﻢ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺗﺎزه وﻧﮥ ﻢ “.
۳۵ / ۴۰

ﺗﻪ ﻻړل.

د ﭘﻄﺮوس د اﻧﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ دوئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرئ ،ﻪ ﭼ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،زۀ

 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻮﻟﮯ ﺷﻢ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻠﻴﻞ ﺗﻪ ﻻړ
ﺑﻪ ﺷﭙﻮن ووﻫﻢ ،او ې ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرې ورې ﺷ “.

 ﭘﻄﺮوس ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﮥ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې ﺗﻴﻨﺪک وﻧﮥ ﺧﻮرم “.
ﺷﻢ “.

ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ د ﭼﺮګ د ﺑﺎﻧ ﻧﻪ وړاﻧﺪې درې ﻠﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺎرى ﺷ “.
ﭘﻄﺮوس ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣ ﻫﻢ ﺷﻢ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې اﻧﺎرى ﻧﮥ ﺷﻢ “.او ﻮﻟﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ اﻗﺮار وﮐو.

د ﻴﺘﺴﻤﻨ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ دﻋﺎ ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺳﺮه د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻴﺘﺴﻤﻨ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ دﻋﺎ ﮐﻮم ﺗﺎﺳﻮ

 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻄﺮوس او د زﺑﺪى زاﻣﻦ د ﺎن ﺳﺮه ﮐل ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﺮې راﻏﻠﻪ .
دﻟﺘﻪ ﮐﯧﻨ “.
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻗﺪﻣﻪ ﻻړو ،ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او دا
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ زړۀ د ﻏﻤﻪ ﭼﻮى ،دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷ او ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﯧﺪار اوﺳ “.
دﻋﺎ ﻳ وﮐه ﭼ” ،اے زﻣﺎ ﭘﻼره ،ﮐﮥ ﮐﯧﺪے ﺷ ﻧﻮ دا د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻴﺎﻟﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐه ،زﻣﺎ ﻣﺮﺿ ﻧﻪ ﺑﻠ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺿ دې ﭘﻮره
 ﺑﻴﺎ دے ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ اودۀ وﻣﻮﻧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮه ﻴﻨﻪ ﻗﺪرې
ﺷ “.
 ﺑﯧﺪار ﺷ ،او دﻋﺎ وﮐئ ﭼ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﺷ .ﻪ ﭼ روح ﺧﻮ ﺗﻴﺎر دے
ﻫﻢ ﺑﯧﺪار ﻧﮥ ﺷﻮئ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے؟ 
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﻻړو او دﻋﺎ ﻳ وﻏﻮﺘﻪ ﭼ” ،اے زﻣﺎ ﭘﻼره ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻴﺎﻟﻪ زﻣﺎ د
ﺧﻮ ﺑﺪن ﮐﻤﺰورے دے “.
 ﭼ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ اودۀ وﻣﻮﻧﺪل ﻪ
ﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ اﺧﻮا ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ دې وﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦﻮدل او ﻻړو او ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ ﻳ دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻣﺨﯧﻨ
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ درﻧ ﺷﻮې وې .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن اودۀ ﻳ ،ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻻ آرام
ﺧﺒﺮې ﻳ ﺑﻴﺎ وﮐﻟ .
 ﭘﺎ  ،ﭼ ﻮ .زﻣﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﻧﺰدې راﻏﻠﮯ
ﮐﻮئ؟ ﺧﻮ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ د ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ .
دے“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى او ﻧﻴﻮل
 ﻋﻴﺴ ﭼ ﻻ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﻬﻮداه ﭼ ﭘﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ وو ،ﻫﻐﻪ او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗُﻮرې او ﮐﻮﺗ

 ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻧﻪ
ورﺳﺮه وې راﺎره ﺷﻮل ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او اوﻟﺴ ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﻟﯧﻟ ۇو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ وروړاﻧﺪې ﺷﻮ ،وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه
ﻮﻟ وه” ،ﻮک ﭼ زۀ ﻞ ﮐم ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دے ،وې ﻧﻴﺴ “.
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻠﺮﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﻏﻮاړې ﮐﻮه “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ راوړاﻧﺪې ﺷﻮل ،ﻋﻴﺴ ﻳ
ﺳﻼم “.او ﻞ ﻳ ﮐو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻣﻠﺮو ﮐ ﻳﻮ ﺗُﻮرې ﺗﻪ ﻻس ﮐو او راوې وﻳﺴﺘﻠﻪ او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم
راﻴﻨ ﮐو او وې ﻧﻴﻮﻟﻮ .
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﺗﻴ ﮐ ﮐﯧده .ﻮک
ﭘﻪ ﻏﻼم ﻳ ﺰار وﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻏﻮږ ﻳ ﭘﺮې ﮐو .
 وﻟ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﻣﺪد وﻏﻮاړم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎ د ﻣﺪد
ﭼ ﺗُﻮره ﭼﻠﻮى ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣﺮى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺻﺤﻴﻔﻮ دا وﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴى ﭼ ﭘﻪ ﮐ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى
دﭘﺎره د ﻓﺮﺘﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻟﺮو ﻧﻪ زﻳﺎت راوﻟﯧى؟ 
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ډاﮐﻮ  ﭼ د ﺗُﻮرو او
دى ﭼ دا ﺑﻪ ﺿﺮور ﮐﻴى؟“ 
ﮐﻮﺗﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺴ راﻏﻠ ﻳ ﮥ؟ زۀ ﻫﺮه ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وم او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣ درﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ
 ﺧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﻪ وﺷﻮل ﭼ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺻﺤﻴﻔ ﭘﻮره ﺷ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮا ﭘﺮﯦﻮدو او
ﻻس ﻧﮥ راوړﻟﻮ .
ﺗﺮې وﺗﺘﯧﺪل.

۳۶ / ۴۰

د ﺟﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﯧﺸ
 ﭘﻄﺮوس
 ﻋﻴﺴ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺗﻟﮯ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﮐﺎﺋﻔﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﻣﺸﺮان راﻮل ۇو .

ورﭘﺴ ﭘﻪ ﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐ وروﺳﺘﻮ روان وو ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﮐﻮر ﺻﺤﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻧﯧﻎ ورﻏﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ د
 ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻮﻟ ﺟﺮ دا ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﭼ د دې ﻫﺮ ﮥ اَﻧﺠﺎم ووﻳﻨ .
 ﺧﻮ داﺳ ﻮاﻫ ﻳ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮه ،ﺳﺮه د دې ﭼ ډﯦﺮ
ﺧﻼف داﺳ ﮥ ﻮاﻫ ﭘﯧﺪا ﮐى ﭼ د ﻣﺮګ ﺣﻢ ﭘﺮې وﮐى .
 ”دۀ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐﺴﺎن د دروﻏﻮ ﻮاﻫ دﭘﺎره راوړاﻧﺪې ﺷﻮى ۇو .آﺧﺮ دوو ﺳو دا ﻮاﻫ وﮐه ﭼ ،
 ﭘﻪ دې ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﺎﯧﺪو او ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎ
ﮐﻮر ﻧوﻟﮯ ﺷﻢ او ﭘﻪ درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ﻳ ﺑﻴﺎ آﺑﺎدوﻟﮯ ﺷﻢ “.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭼﭗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم
ﺳﺮه ﺟﻮاب ﻧﺸﺘﻪ؟ دا اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ د ﮥ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮى؟“ 
 ﻋﻴﺴ
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗَﺴﻢ درﮐﻮم ﭼ وواﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﺴﻴﺢ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،دا ﺳﺘﺎ وﻳﻨﺎ ده ،ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﺑﻦ آدم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک  ﻻس ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ او
 ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ وﺷﻠﻮﻟﻪ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﺧﻮ ﮐﻔﺮ واﺋ .د
د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ووﻳﻨ “.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮥ ده؟“ ﻫﻐﻮئ
دې ﺴﺘﺎﺧ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺘﻪ ﮥ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﮐﻔﺮ واورﯦﺪو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺦ وﺗُﻮﮐﻞ او ﭘﻪ ﺳﻮﮐﻮﻧﻮ ﻳ ووﻫﻠﻮ او
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،دے ﻣﺠﺮم دے او د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ دے “.
 او وﺋﻴﻞ ﻳ” ،اے ﻣﺴﻴﺢ ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻧﺒ ﻳ ﻧﻮ دا راﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﭼﺎ ووﻫﻠ“.
ﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﭙﯧو ووﻫﻠﻮ ،

د ﭘﻄﺮوس د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﻣﻨﺮﯦﺪل
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﭘﻄﺮوس ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺻﺤﻦ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو ﭼ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ ورﻏﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺧﻮ ﻫﻢ د ﻋﻴﺴ

 ﺑﻴﺎ
 ﺧﻮ ﭘﻄﺮوس د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻣﻨﺮ ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧم ،ﭼ دا ﺗﺎﺳﻮ ﮥ واﻳ؟“ 
ﻠﻴﻠ ﺳﺮه وې “.
ﻫﻐﻪ د ډﻳﻮډۍ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮې ﺑﻠ وﻳﻨ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮدو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳے ﻫﻢ د ﻋﻴﺴ
 ﻟه ﺷﯧﺒﻪ وروﺳﺘﻮ د وﻻړو
 ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻗﺴﻤﻮﻧﻮ ﺷﻮ ﭼ” ،زۀ دا ﺳے ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ “.
ﻧﺎﺻﺮى ﺳﺮه وو “.
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن راﻏﻠﻞ او ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻟﻬﺠ ﻧﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟ“.
 ﭘﻪ دې ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ردو ﺳﺮ ﺷﻮ او ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﻳ وﺧﻮړل ﭼ” ،زۀ دا ﺳے ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ “.ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼﺮګ ﺑﺎﻧ ووﺋﻴﻠﻮ.

 او ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ د ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه راﻳﺎده ﺷﻮه ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ﻳ ۇو ﭼ” ،د ﭼﺮګ د ﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ درې ﻠﻪ

اﻧﺎرى ﺷ “.ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ﻳ وژړل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ

۲۷

 ﭼ ﺳﺒﺎ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان راﻮل ﺷﻮل او دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻳ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ ﻨﻪ وژﻧﻮ.


 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ وﺗﻟﻮ او روان ﻳ ﮐو او روﻣ ﻮرﻧﺮ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو.


د ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﺧﻮدﮐﺸ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮداه ﻣﺨﺒﺮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮے دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو

 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻨﺎه ﮐې ده ﭼ ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﺳى ﺗﻪ د
دﯦﺮش ﺳﻴ ﻳ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﮐې .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
ﻣﺮګ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮې ده “.ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﻮﻧ ﭘﺮې ﮥ؟ ﺗﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻪ او ﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻪ “.
 ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
زرو ﺳﻴ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزوﻟ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ روان ﺷﻮ ،او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﭘﺎﻧﺴ ﮐو .
د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ راوﭼﺘ ﮐې او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳﻴ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ اﭼﻮل روا ﻧﮥ دى ﻪ ﭼ دا د ﻗﺘﻞ
 ﺗﺮ ﻧﻦ ور
 ﻧﻮ ﺻﻼح ﻳ وﮐه او د ﮐﻼل زﻣﻪ ﻳ ﭘﺮې واﺧﺴﺘﻪ ﭼ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮې ﺟﻮړ ﮐى .
ﻗﻴﻤﺖ دے “.

۳۷ / ۴۰

 دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮه ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ دﯦﺮش د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ
ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ زﻣﻪ د ﺧُﻮن ﭘﻪ ﭘ ﻳﺎدﻳى .
 او ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﻳ د ﮐﻼل ﭘﻪ زﻣﻪ ورﮐې ،ﻟﻪ ﭼ
واﺧﺴﺘﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ وو ،
ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ راﮐے دے“.

د ﭘﻴﻼﻃﻮس د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻋﻴﺴ ﻮرﻧﺮ ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ او ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪو ﻧﻮ ﻮرﻧﺮ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺗﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﮥ؟“

 او ﮐﻮم اﻟﺰام ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او اوﻟﺴ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻮﻟﮯ وو د ﻫﻐ
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳﺘﺎ وﻳﻨﺎ ده “.

 ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻼﻃﻮس ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﺗﮥ دا ﻮﻟ ﻮاﻫ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻼف ﮐﻴى ﻧﮥ اورې ﮥ؟“ 
ﻳ ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو .
ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ د ﻳﻮ  ﻧﻪ ﻫﻢ اﻧﺎر وﻧﮥ ﮐو او ﻮرﻧﺮ ﭘﻪ دې ډﯦﺮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮګ ﺳﺰا
 ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﺮاﺑﺎ ﻧﻮﻣ ﻳﻮ
 د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ د ﻮرﻧﺮ دا دﺳﺘﻮر وو ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮ ﻗﯧﺪى آزادوﻟﻮ .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻪ زۀ ﻮک آزاد
ﺑﺪﻧﺎم ﺳے ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﮐ وو .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ د ﺣﺴﺪ ﭘﻪ وﺟﻪ دۀ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐم ،ﺑﺮاﺑﺎ ﻳﺎ ﻋﻴﺴ ﭼ ورﺗﻪ ﻣﺴﻴﺢ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ؟“ 
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻻ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو ﭼ د ﺧﭙﻠ  ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ ورﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم راﻏﻠﻮ ﭼ” ،دې ﺑﻨﺎه ﺳى ﺗﻪ ﻮرے
ﮐے وو .
 ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو
ﻫﻴ وﻧﮥ واﺋ ﻪ ﭼ ﺑﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ډﯦﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮرﻧﺮ دوﺑﺎره ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ،
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺧﻠﻖ دې ﺗﻪ ﻟﻤﺴﻮﻟ ۇو ﭼ د ﺑﺮاﺑﺎ آزادى وﻏﻮاړى او د ﻋﻴﺴ ﻗﺘﻞ .
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﻴﺎ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﮥ وﮐم
”ﭘﻪ دواړو ﮐ ﻮک آزادول ﻏﻮاړئ؟“ ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ ﮐې” ،ﺑﺮاﺑﺎ “.
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ووﺋﻴﻞ
ﻮک ﭼ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى؟“ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ آواز ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ راﻮړﻧﺪ ﮐئ “.
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ زۀ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷﻢ
ﭼ” ،وﻟ؟ ﭘﻪ ﮥ ﻨﺎه؟“ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرې ﻫﻢ ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﻳ ﮐه “.
ﮐﻮﻟﮯ او ﻓﺴﺎد ﺟﻮړﻳى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اوﺑﮥ راوﺧﺴﺘﻠ ،د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ووﻳﻨﻞ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ
 ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ آواز ﭼﻐ ﮐې ﭼ،
دې د دې ﺳى د ﺧُﻮن ﻧﻪ ﭘﺎک وى ،د دۀ د ﺧﻮن ذﻣﻪ وارى دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وى “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺎ آزاد ﮐو او ﻋﻴﺴ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻮړو ووﻫﻠﻮ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ
”د دۀ ﺧُﻮن دې زﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ د اوﻻد ﭘﻪ ﻏﺎړه وى “.
ﻟﻪ ﻳ ورﮐو.

د ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮل
 ﺟﺎﻣ ﻳ ﺗﺮې ووﻳﺴﺘﻠ او ﺳﺮه
 ﺑﻴﺎ د ﻮرﻧﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﻮﻟﻪ ﻓﻮﺟ دﺳﺘﻪ ﻳ ﺗﺮې راﭼﺎﭘﻴﺮه ﮐه .

 او د ازﻏﻮ ﺗﺎج ﻳ ﺟﻮړ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو او ﻳﻮ ﺑﻴﻨﺖ ﻳ ﭘﻪ  ﻻس ﮐ ورﮐو ،ﺑﻴﺎ
ﺷﺎن ﭼﻮﻏﻪ ﻳ ﭘﺮې واﭼﻮﻟﻪ .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ وﺗُﻮﮐﻞ او
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ زﻧﻨﻮ ﺷﻮل او ﻮﻗ ﻳ ورﭘﻮرې ﮐﻮﻟ ﭼ” ،اے د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ “.
 او ﭼ ﻮﻗ ﻳ ﺑﺲ ﮐې ﻧﻮ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ ﺗﺮې ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﻳ
ﺑﻴﻨﺖ ﻳ ﺗﺮې واﺧﺴﺘﻮ او ﭘﻪ ﺳﺮ ﺳﺮ ﻳ ﭘﺮې ووﻫﻠﻮ .
ورواﻏﻮﺳﺘﻠ .ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ ﭘﻪ ﻻره روان ۇو ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻮﻣ ﮐﺮﻳﻨ ﺳے ﻳ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ زور ﭘﻪ ﺑﻴﺎر راوﻧﻴﻮﻟﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ

 ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ د ﺗﺮﻳﺦ ﻴﺰ ﺳﺮه
 او ﺑﻴﺎ ﻮﻟﺘﺎ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ د ﮐﻮﭘو ﺎئ دے .
ﺳﻮﻟ ﻳﻮﺳ .
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ وﺧﯧﮋوﻟﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﮐى ﻣﮯ د ﻠﻮ دﭘﺎره ورﮐل ،ﺧﻮ د َﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻳ وﻧﮥ ﻞ .
 د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﻮﮐﻴﺪارۍ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﻳ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ .او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐې .
۳۸ / ۴۰

 دوه ډاﮐﻮان ﻳ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
ﻳ ﻳﻮه ﺗﺨﺘﻪ ﭼ ﺟﺮم ﭘﺮې ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو  وﻫﻠﻪ ﭼ ،دا د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻴﺴ دے .
 ﭘﻪ ﻻرې ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ
ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐى ۇو ،ﻳﻮ ﻳ د ﻫﻐﮥ  او ﺑﻞ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺲ ﻻس ﺗﻪ راﻮړﻧﺪ ﮐے وو .
 ”اوس ﺎن ﺗﻪ وﻮره ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﮐﻮر وراﻧﻮې او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﮐﻨﻞ ﮐﻮل او ﭘﻪ ﻣﺴﺨﺮو ﺑﻪ ﻳ ﺳﺮوﻧﻪ ورﭘﻮرې ﺧﻮﻮل ،

ﻳ ﭘﻪ درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ﺟﻮړوې .ﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ د ﺧُﺪائ زوئ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐه ،او د دې ﺳﻮﻟ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻪ “.
 او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﺧﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﭻ
دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ورﭘﻮرې ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮﻟ ،
ﮐﻮل ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .ﺑﺷﻪ ﮐﮥ دے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وى ﻧﻮ اوس دې د دې ﺳﻮﻟ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 د دۀ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎور وو ،اوس دې دے ﺧُﺪائ ﺑﭻ ﮐى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻏﻮاړى ،ﻪ ﭼ دۀ وﺋﻴﻞ
ﭘﺮې ﻣﻮﻧ اﻳﻤﺎن راوړو .
 ﺗﺮ دې ﭼ د دۀ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮو ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻢ دۀ ﺗﻪ ﺳﭙ ﺳﭙﻮرې وﺋﻴﻠ.
ﭼ ،زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳﻢ “.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ وﻓﺎت ﮐﯧﺪل
 او ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ ﻋﻴﺴ
 د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺗﻴﺎرۀ راﺧﻮره ﺷﻮه او د ﺗﻴﺮ ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ ﺗﺮ درﯦﻮ ﺑﺠﻮ ﭘﻮرې وه .

ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻧﻌﺮې ﮐې” ،اﻳﻠ ،اﻳﻠ ،ﻟﻤﺎ ﺷﺒﻘﺘﻨ؟“ ﻳﻌﻨ” ،اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ دې وﻟ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻢ؟“
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ
 ﻴﻨ وﻻړو ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮرئ دے اوس اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ﻧﻌﺮې وﻫ “.

 ﺧﻮ
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻣﻨه ﮐه ﻳﻮ اﺳﻔﻨﺞ ﻳ د ﺳﺮﮐ ﻧﻪ ډک ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﺷﻮﻧو ﺗﻪ ﻳ د ﻳﻮې ﭼﻮﮐ ﭘﻪ ﺳﺮ وﻧﻴﻮﻟﻮ ﭼ وې  .
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﺗﯧﺰه ﮐﺮﻳﻪ ﮐه او ﺳﺎه ﻳ ورﮐه.
ﻧﻮرو ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس ﺑﻪ وﻮرو ﭼ اﻟﻴﺎس راﺷ او دے راﮐﻮز ﮐى “.
 او ﻗﺒﺮوﻧﻪ
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘده د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﯧﺨﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﺷﻮه .او زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ ،ﺎن وﭼﺎودل ،

 او د ﻋﻴﺴ د ﭘﺎﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راووﺗﻞ،
وﺳﭙدے ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ډﯦﺮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ د ﺧﻮﺑﻪ راﺑﯧﺪار ﺷﻮل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﻮﺑﻪ دار او د ﻫﻐﮥ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻮﮐﻴﺪارى ﻳ ﮐﻮﻟﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻳ ﻧﻨﺪاره وﮐه .
 ډﻳﺮې 
او دا ﻮل واﻗﻌﺎت وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴﺒﺖ راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ ﭼ دا ﺳے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ وو “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮه
ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدې وې او د ﻟﺮې ﻧﻪ ﻳ ﺗﻤﺎﺷﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﭘﺴ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ راﻏﻠ وې .
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ وه او ﺑﻠﻪ د ﻳﻌﻘﻮب او د ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،او د زﺑﺪى د زاﻣﻨﻮ ﻣﻮر وه.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺨﻮل
 ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻼﻃﻮس
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ د ارﻣﺘﻴﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﻮﺳﻒ وو او د ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪ وو ،راﻏﻠﻮ .

 ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻪ ﻻش ﻳﻮړو او ﭘﻪ ﺻﻔﺎ
ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او د ﻋﻴﺴ ﻻش ﻳ ﺗﺮې وﻏﻮﺘﻮ او ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺣﻢ وﮐو ﭼ ور دې ﮐے ﺷ .
 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮې ﻏﺎر ﮐ ﮐﯧﻮدو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ  ﮐ ﮐﻨﺴﺘﮯ وو .او ﻳﻮ ﻟﻮئ ﮐﺎﮯ ﻳ
ﮐﺘﺎن ﮐ ﻳ وﻧﻐﺘﻮ ،
 او ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺮﻳﻢ دواړه ﻳ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺘ وې.
د ﻗﺒﺮ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ راورﻏوﻟﻮ او ﺗﺮې ﻻړو .

ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﻮﮐﻴﺪاران
 او وې وﺋﻴﻞ ﭼ،
 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﭼ د ﺳﺒﺖ ورځ وه ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او ﻧﻮر ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ،

 ﻧﻮ ﺗﮥ
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻳﺎد دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻳﺒ ﭼ ﻻ ژوﻧﺪے وو ﻧﻮ وﺋﻴﻠ ﻳ ۇو ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻢ .
ﺑﻴﺎ دا ﺣﻢ ورﮐه ﭼ ﺗﺮ درﯦﻮ ورﻮ ﭘﻮرې دې د دﻏﻪ ﻗﺒﺮ ﻮﮐﻴﺪارى وﮐے ﺷ .ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان راﺷ ،ﻻش ﻳ ﭘﻪ

ﻏﻼ وﺑﺎﺳ او ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮے دے ،او آﺧﺮى ﻓﺮﻳﺐ ﻳ د وړوﻣﺒ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﺪ وى “.
ﭘﻴﻼﻃﻮس ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ” ،ﻻړ ﺷ ،ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮ .ﻨﻪ ﻣﻮ ﭼ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺘﻪ ﻮﮐﻴﺪارى ﻳ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل ،او د ﻗﺒﺮ د ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﮐﺎ ﻳ ﻣﻬﺮوﻧﻪ وﻟﻮل او د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره ﻳ ﭘﺮې ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل.
وﮐئ “.

۳۹ / ۴۰

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل

۲۸

 د ﺳﺒﺖ ورځ ﺗﻴﺮه ﺷﻮه او د اﺗﻮار د ور ﺳﺤﺮ ﮐﯧﺪوﻧﮯ وو ﭼ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺮﻳﻢ د ﻗﺒﺮ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ


 ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ ،د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ راﮐﻮزه ﺷﻮه ،ﻏﺎر ﻟﻪ راﻏﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﮐﺎﮯ ﻳ
راﻏﻠ .

 ﻮﮐﻴﺪاران
 ﻣﺦ ﻳ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪو او ﺟﺎﻣ ﻳ ﻟﻪ د واورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﭙﻴﻨ وې .
ورﻏوﻟﻮ او ﭘﺮې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ .
 ﻓﺮﺘ ﺑﻴﺎ ﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
ﻳ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو ﺷﻮل او ﻟﻪ د ﻣو ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ .
 ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮے دے ﻟﻪ ﻨﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻴﺴ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮے وو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زر ﻻړې ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﺒﺮ ﮐئ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .راﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺎئ وﻮرئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮوت وو .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣو ﻧﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻠﻴﻞ ﺗﻪ روان دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ووﻳﻨ .ﮥ ﭼ درﺗﻪ ﻣﺎ
 ﻧﺎﺎﭘ
 ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﺒﺖ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻻړې او ﭘﻪ ﻣﻨه ﺷﻮې ﭼ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﺒﺮ ﮐى .
ووﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ “.

ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻻره ﭘﺮې ﭘﯧ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺳﻼم واﭼﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ ورﻏﻠ او د ﻫﻐﮥ ﭘ ﻳ وﻧﻴﻮﻟ او ﺳﺠﺪه ﻳ ورﺗﻪ وﮐه .
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ ،ﻻړې ﺷ او زﻣﺎ وروﻮ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐئ ﭼ ﻫﻐﻮئ دې ﻠﻴﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﻠﺘﻪ ووﻳﻨ“.

د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﺧﺒﺮ راوړل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
  ﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﺗﻠﻠ ﭼ ﻴﻨ ﻮﮐﻴﺪاران ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺗﻴﺮه ﮐه .

 او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ ﮐل او ﺻﻼح ﻳ وﮐه .او ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏ رﺷﻮت ورﮐو ،
 او ورﺳﺮه ﻳ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
دا وواﻳ ﭼ د ﺷﭙ ﭼ ﻣﻮﻧ اودۀ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان راﻏﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ ﻻش ﻳ ﭘ ﮐو “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
”ﮐﮥ دا ﺧﺒﺮ د ﻮرﻧﺮ ﻏﻮږو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮه وﮐو او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ درﮐﻮى “.
ﭘﯧﺴ واﺧﺴﺘﻠ او ﮥ ﭼ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ وﮐل .دﻏﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﻮره ده.

ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
 ﻳﻮوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان د ﻠﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﻏﺮ ﺗﻪ روان ﺷﻮل د ﮐﻮم ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ د ﺗﻠﻠﻮ دﭘﺎره ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د آﺳﻤﺎن او د زﻣ ﻮل
وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﻮل ﺧﻮ ﻴﻨ ﺷﻤﻦ ۇو .
 ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺧﻮارۀ ﺷ او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﮐئ او د ﭘﻼر ،د زوئ او د روح
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐے ﺷﻮے دے .
 او دا ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے دے.
اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورﺗﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐئ .
او دا ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﻞ او ﺗﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ“.
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