د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺣﻨﺎ زﻳﺮے
د ژوﻧﺪون ﮐﻼم

۱

 ﮐﻼم د ازل ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وو او ﮐﻼم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه


 ﻫﻐﻪ د ازل ﻧﻪ ﺧُﺪائ
وو او ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﺧُﺪائ ﭘﺎک وو ،
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺮ ﻴﺰ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﯧﺪا
ﭘﺎک ﺳﺮه وو .
 او
ﮐل ،ﻳﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷﻮ .
دﻏﻪ ﮐﻼم د ژوﻧﺪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ وه او ﻫﻢ دا د ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره
 او ﻧُﻮر ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﻠﻴى او ﺗﻴﺎرۀ ﭘﺮې ﮐﻠﻪ
ﻧُﻮر وو .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﺳے راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻧﻮم
ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه .
 ﻫﻐﻪ د ﻧُﻮر د ﻮاﻫ دﭘﺎره راﻏﻠﻮ ﭼ ﻮل
ﻳ ﻳﺤﻴ وو .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻤﺎن راوړى .
 ﻫﻐﻪ
ﺧﻮ ﻧُﻮر ﻧﮥ وو ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻧُﻮر د ﻮاﻫ دﭘﺎره راﻏﻠﻮ .
ﺣﻘﻴﻘ ﻧُﻮر دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ وو ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻨ آدم
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﻠﻴى .
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺗﻪ
ﭘﯧﺪا ﮐې وه ﺧﻮ دﻧﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ .
 ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻮ
راﻏﻠﻮ ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐو .
ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ اﻳﻤﺎن راوړو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ورﮐو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اوﻻد ﺷ ،
داﺳ اوﻻد ﭼ ﻧﮥ ﭘﻪ ﻓﻄﺮى ﻃﻮر ﻳﺎ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﺑﻠ
 ﻧﻮ ﮐﻼم اﻧﺴﺎن ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧﺪو او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ وﻟﻴﺪﻟﻪ ،د

واﺣﺪ او د اﯦ ﻳﻮ زوئ ﻟﻮﺋ ،ﭼ د ﺣﻘﻴﻘﺖ او وﻓﺎدارۍ ﻧﻪ
 ﻳﺤﻴ
ﻣﻌﻤﻮر وى ﻮک ﭼ د ﭘﻼر د ﺧﻮا ﻧﻪ راﻏﻠﮯ وى .
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻮاﻫ وﮐه .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ
ﺳے دے ﭼ ﻣﺎ ﻳ ذﮐﺮ ﮐے وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک دے
ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ راﺷ ﺧﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮئ وى ﻪ ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ د
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮﺟﻮد وو “.

ﻫﻐﮥ د ﻮﻟ ﻣﻌﻤﻮرﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﻀﻞ دﭘﺎﺳﻪ ﻓﻀﻞ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .
ﻪ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ورﮐے ﺷﻮ ﺧﻮ ﻓﻀﻞ
 ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ
او ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ راﻏﻠﻞ .
ﭼﺮې ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ ،ﺑﻠ ﺑ د ﻳ ﻳﻮ ﻧﻪ ،ﻮک
ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،ﭼ د ﭘﻼر د ﺳﺘﺮﻮ ﺗﻮر دے.
ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺎره ﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﻮاﻫ
 د ﻳﺤﻴ ﻮاﻫ دا وه ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ

اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د دې دﭘﺎره وروﻟﯧل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
 ﻫﻐﮥ ﺻﻔﺎ ووﺋﻴﻞ او اﻧﺎر ﻳ
وﮐى ﭼ” ،ﺗﮥ ﻮک ﻳ؟“ 
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس
وﻧﮥ ﮐو ﭼ” ،زۀ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
وﮐو ﭼ” ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ﻮک ﻳ؟ ﺗﮥ اﻟﻴﺎس ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻧﻪ ،زۀ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ” “.ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺒ ﻳ ﮥ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳﻮ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﻮک
”ﻧﻪ “.
ﻳ؟ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭼﺎ راﻟﯧﻟ ﻳﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺟﻮاب
ورﮐو .ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮥ ؟“ 
ورﮐو ﭼ” ،زۀ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻧﻌﺮې وﻫﻮﻧ آواز ﻳﻢ ﭼ
ﻧﻌﺮې وﻫ ،د ﻣﺎﻟ ﻻر ﻧﯧﻐﻪ ﮐئ ،ﻟﻪ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ راﻟﯧﻟ ۇو
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو “.
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﮥ ﻧﮥ ﺗﮥ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ ،ﻧﮥ اﻟﻴﺎس

 ﻳﺤﻴ
ﻳ ،ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺒ ﻳ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮې؟“ 
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮم ﺧﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ وﻻړ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ را او
ﭘﯧﮋﻧ ،
زۀ د دې ﺟﻮﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺰار ﺗﺴﻤ ﭘﺮاﻧﻴﺰم“.
 دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې د ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﭘﻪ ﺎر ﮐ وﺷﻮې ﭼ د

اُردن ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ دے ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻟﻪ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ُورے
 ﺑﻠﻪ ورځ ﻳﺤﻴ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ راروان

دے .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮرئ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورے
 دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دے د
ﻮک ﭼ د دﻧﻴﺎ ﻨﺎه ﭘﻪ ﺎن وړى .
ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ وروﺳﺘﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ
را ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،ﺧﻮ زۀ ﭘﻪ
ﻣﺨ ﻣﻮﺟﻮد وو .
دې وﺟﻪ د اوﺑﻮ ﺳﺮه د ﺑﭙﺘﺴﻤ ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺤﻴ دا ﻮاﻫ ورﮐﻟﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷ “.
ﭼ” ،ﻣﺎ روح اﻟﻘُﺪس د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻟﻪ د ﻳﻮې ﮐﻮﻧﺘﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭘﻪ راﮐﻮزﯦﺪو وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
دے ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ زۀ ﻳ د اوﺑﻮ د ﺑﭙﺘﺴﻤ
ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ
روح ﭘﻪ راﮐﻮزﯦﺪو ووﻳﻨ او د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻢ دا ﻫﻐﻪ
 ﻣﺎ دا ﭘﻪ
ﮐﺲ دے ﭼ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﺑﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮى .
ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪل او زۀ ﭘﻪ دې ﻮاﻫ ﮐﻮم ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک

ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮے دے“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ اوﻟﻨ ﻣﺮﻳﺪان

 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﻳﺤﻴ د ﺧﭙﻠﻮ دوو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه وﻻړ وو 

ﭼ ﻋﻴﺴ ﻳ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ .ﻳﺤﻴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او وې
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ُورے دے “.
ﻫﻐﻪ دوو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮه واورﯦﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﺴ
 ﻋﻴﺴ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺎ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ وې ﻟﻴﺪل ﭼ
روان ﺷﻮل .
دوئ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان دى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ
ﮥ ﻮرئ؟“ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﺗﮥ ﮐﻮم ﺎئ ﭘﺎﺗ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،راﺷ او وﻮرئ“،
ﮐﯧې؟“ 
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړل او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻳ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪو او ﻫﻐﻮئ ﻧﻮره ورځ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺗﯧﺮه ﮐﻟﻪ ﭼ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ اﻧﺪرﻳﺎس د
دا ﺗﯧﺮ ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ وو .
ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ورور وو ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ﮐﻮﻣ

ﭼ ﻳﺤﻴ ﮐې وې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻋﻴﺴ ﭘﺴ روان ﺷﻮ .
اول ﮐﺎر ﭼ ﻫﻐﮥ وﮐو ﻫﻐﻪ دا وو ﭼ ﺧﭙﻞ ورور ﺷﻤﻌﻮن ﻳ
وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺷﻤﻌﻮن ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ .ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
دے “.
وﮐﺘﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﻳﻮﺣﻨﺎ زوئ ﺷﻤﻌﻮن ﻳ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﺋﻔﺲ وﺋﻴﻠﮯ ﮐﻴى ،ﻳﻌﻨ ﭘﻄﺮوس ﭼ ﻣﻌﻨ ﻳ  دے“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس او ﻧﺘﻨاﻳﻞ راﺑﻠﻞ
 ﺑﻠﻪ ورځ ﻋﻴﺴ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻧﻴﺖ وﮐو .ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﻣﺨ

 ﻧﻮ
ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ “.

ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس د اﻧﺪرﻳﺎس او ﭘﻄﺮوس ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا
 ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﻧﺘﻨاﻳﻞ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
اوﺳﯧﺪوﻧﮯ وو .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻴﺎﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﭼﺎ ذﮐﺮ ﭼ د ﻣﻮﺳ
ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﺷﻮے دے او ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﮐے دے ،ﭼ ﻫﻐﻪ د
 ﻧﺘﻨاﻳﻞ ﭘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ
ﻧﺎﺻﺮت ﻋﻴﺴ د ﻳﻮﺳﻒ زوئ دے “.
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻧﺎﺻﺮت ،وﻟ ﭘﻪ ﻧﺎﺻﺮت ﮐ ﻫﻢ ﮥ
ﻴﺰ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ؟“ ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﺟﻮاب ورﮐو” ،راﺷﻪ او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻧﺘﻨاﻳﻞ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ وﻮره “.
وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻳﻮ رﺘﻴﻨﮯ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ دے ،ﭘﻪ
 ﻧﺘﻨاﻳﻞ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ
دۀ ﮐ ﻫﻴ  ﻧﺸﺘﻪ “.
زۀ ﻨﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻢ؟“ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﻟﻴﺪﻟﮯ وې ﭼ ﺗﮥ ﻻ د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻻﻧﺪې وې او
 ﺑﻴﺎ ﻧﺘﻨاﻳﻞ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه.
ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﻻ ﻧﮥ وې راﺑﻠﻠﮯ “.
ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ او ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ“.
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﺳﺘﺎ د اﻳﻤﺎن د راوړو دﻏﻪ

وﺟﻪ ده ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﮥ ﻣ د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻻﻧﺪې

ﻟﻴﺪﻟﮯ وې؟ ﺗﮥ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ووﻳﻨ “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﻧﺴﺘﮯ ووﻳﻨ او ﭘﻪ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﻓﺮﺘﻮ ﺑﺮه ﺘﻪ ﺗﻠﻞ راﺗﻠﻞ ووﻳﻨ“.

ﭘﻪ ﻗﺎﻧﺎ ﮐ وادۀ

۲

 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ د ﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﺎ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﮐ ﻳﻮ


 او ﻋﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ
وادۀ وو .د ﻋﻴﺴ ﻣﻮر ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ وه ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﮯ ﺧﺘﻢ
ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ وادۀ ﺗﻪ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .

ﺷُﻮ ﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﻮر ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دوئ ﺳﺮه ﻧﻮر ﻣﮯ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮرې ،دا زﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﮥ
ﻧﺸﺘﻪ “.
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر
دے ،زﻣﺎ وﺧﺖ ﻻ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ “.
ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﮥ ﭼ دے درﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻫﻐﻪ ﮐﻮئ“.
 ﻫﻠﺘﻪ د ﮐﺎ ﺷﭙ ﭼﺎ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﻮا وﻻړې وې ،دا د

ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د دﺳﺘﻮر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﭘﺎﮐﯧﺪو دﭘﺎره وې ،ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه
 ﻋﻴﺴ
ﮐ د ﺷﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ دﯦﺮﺷﻮ ﻴﻠﻨﻮ ﭘﻮرې ﺎئ وو .
ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﭼﺎ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډﮐ ﮐئ “.او
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﺧﻮﻟ ﺧﻮﻟ ﮐې .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮥ ﺗﺮې وﺑﺎﺳ او د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ
ﻳﻮﺳ “.او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ دﻏﺴ وﮐل .
ﻣﺸﺮ ﻫﻐﻪ اوﺑﮥ وﻠ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻮ ﺑﺪﻟ ﺷﻮې وې .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺗﻪ د دې ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ دا د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠ دى اﺮ ﭼ
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼﺎ ﭼ اوﺑﮥ راوﻳﺴﺘﻠ وې .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د وادۀ
 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﻮک ﮥ
زﻟﻤﮯ راوﻏﻮﺘﻮ 
ﻣﮯ اول ورﮐﻮى او ﮐﻤﺰورى ﺗﺮ ﻫﻐ ﺳﺎﺗ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ
ﭘﻮره ﻣﺎړۀ ﺷﻮى ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮥ ﻣﮯ ﻻ ﺳﺎﺗﻠ
 د ﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﺎ ﮐ د ﻋﻴﺴ دا وړوﻣﺒ ﻣﻌﺠﺰه او
دى “.
ﻧﻪ وه ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﺮې ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ ﺮﻨﺪه ﮐه ،او د ﻫﻐﮥ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠ
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړو .
ﻣﻮر ،وروﻮ او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺎرﻳ ﺗﻪ ﺘﻪ ﻻړو
او ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻮ ور اﻳﺴﺎر ﺷﻮل.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮل
 د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻓﺴﺢ د اﺧﺘﺮ ور راﻧﺰدې وې ﻧﻮ ﻋﻴﺴ

 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر
ﺑﺮه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړو .

ﮐ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ،و او د ﮐﻮﻧﺘﺮو ﺧﺮﻮوﻧ او ﺻﺮاﻓﺎن ﭘﻪ
 ﻋﻴﺴ د ﭘى ﮐﻮړه ﺟﻮړه ﮐه
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺮﺳﻮ ﻧﺎﺳﺖ وﻟﻴﺪل .
او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻳ ﺳﻮداﺮ ،ې او ﻏﻮﻳﺎن ﺑﻬﺮ وﺷل.
ﻫﻐﮥ د ﺻﺮاﻓﺎﻧﻮ ﺗﺨﺘ ﻧﺴﻮرې ﮐې ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﺴ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﮐﻮﻧﺘﺮو ﺧﺮﻮوﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا
وﻧﻮﺳﺘﻠ ،
ﻴﺰوﻧﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐئ زﻣﺎ د ﭘﻼر د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﮥ
 د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺻﺤﻴﻔﻮ دا ﭘﯧﺸﻮﺋ راﻳﺎده
ﺟﻮړوئ “.
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
ﺷﻮه” ،ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر ﻏﯧﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ وﺳﻮزوى “.
ﻋﻴﺴ ورﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ داﺳ
ﮥ ﻣﻌﺠﺰه ﻮدﻟﮯ ﺷ ﭼ ﺗﮥ دا ﺛﺎﺑﺖ ﮐې ﭼ دا اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،دا د ﺧُﺪائ ﮐﻮر
ﺳﺮه ﺷﺘﻪ؟“ 
 ﺑﻴﺎ
وﻧوئ او زۀ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ﺑﻴﺎ ودروم “.
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﭙ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ
ﮐ ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ،او ﺗﮥ ﻳ راﺗﻪ ﭘﻪ درﯦﻮ ورﻮ ﮐ
 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮم ﮐﻮر ذﮐﺮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﮐﻮﻟﻮ
ودروې؟“ 
 د ﻫﻐﮥ د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ
ﻫﻐﻪ د دۀ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن وو .
د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ راﻳﺎد ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﻘﻴﻦ راﻏﻠﻮ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻓﻄﺮت ﻧﻪ واﻗﻒ دے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻓﺴﺢ د اﺧﺘﺮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ

دﯦﺮه وو ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺠﺰې وﻟﻴﺪې ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺎره
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
ﮐې او ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړو .
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻮل ﺧﻠﻖ ډﯦﺮ ﮥ
 او د ﺑﻞ ﭼﺎ د ﭘﻮﻫﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ورﺗﻪ ﻧﮥ وو ﻪ
ﭘﯧﮋﻧﺪل .
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻓﻄﺮت ﻧﻪ ﮥ ﺧﺒﺮ وو.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس

۳

 ﭘﻪ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﮐ ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے وو


 ﻫﻐﻪ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ د ﺷﭙ
ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺟﺮ ﻣﺸﺮ وو .
راﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼ
ﺗﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ اُﺳﺘﺎذ ﻳ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﻟﯧﻟﮯ ﻳ .ﻪ ﭼ
ﻫﻴﻮک ﻫﻢ دا ﻣﻌﺠﺰې ﭼ ﺗﻪ ﻳ ﮐﻮې ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﺧﻮ ﮐﮥ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺳﺮه ﻣﻞ ﻧﮥ وى “.
”زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ

ﻧﮥ ﺷ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷ “.
ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻨﻪ ﻣﻤﻨﻪ ده ﭼ ﻳﻮ
ﺳے ﭼ ﺑﻮډا وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﭘﯧﺪا ﺷ؟ وﻟ ﻮک
ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د ﻣﻮر ﯧې ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﮯ ﺷ ﮥ او ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺪا
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ درﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
ﮐﯧﺪے ﺷ؟“ 
ﭼ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ داﺧﻠﯧﺪے
 ﭼ
ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د اوﺑﻮ او روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷ .
د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﺟﺴﻢ دے ﺧﻮ ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس
 زۀ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وواﻳﻢ
ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ﻫﻐﻪ روح دے .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺣﯧﺮاﻧﯧئ ﻣﻪ.
 ﻫﻮا اﺧﻮا دﻳﺨﻮا اﻟﻮ .ﺗﮥ د دې آواز ﺧﻮ اورې ﺧﻮ دا ﻧﮥ

ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ﭼ دا د ﮐﻮﻣ را او ﭼﺮﺗﻪ  .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺣﺎل د

ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى “.

ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس ﺗﺮې ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﻨﻪ ﻣﻤﻨﻪ ده؟“ 
ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻮئ اُﺳﺘﺎذ ﻳ او د دې
 زۀ درﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳﻮ
ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﻳ؟ 
ﭼ ﮥ راﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم دى او د ﻫﻐ ﻮاﻫ ورﮐﻮو ﭼ ﮥ ﻣﻮ

 ﮐﮥ
ﻟﻴﺪﻟ دى ،ﺧﻮ اوس ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﻮاﻫ ﻧﮥ ﻣﻨ .
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻋﺎم ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﻣﻨ ،ﻧﻮ ﮐﮥ زۀ درﺗﻪ آﺳﻤﺎﻧ
 ﻫﻴﻮک ﻫﻢ
ﺧﺒﺮې وﮐم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻨﻪ وﻣﻨ؟ 
ﭼﺮې آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻧﮥ دے ﺧﺘﻠﮯ ﺑ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻮک ﭼ د
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨ اﺑﻦ آدم .
ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻣﺎر ﭘﻪ ﺳﺘﻨ راﻮړﻧﺪ ﮐے وو ﻧﻮ اﺑﻦ
 دې دﭘﺎره ﭼ
آدم ﺑﻪ ﺿﺮور ﻫﻢ دﻏﺴ وﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷ ،

ﻮک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون وﻣﻮﻣ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې دﻧﻴﺎ ﺳﺮه داﺳ ﻣﻴﻨﻪ وﮐﻟﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ اﯦ
ﻳﻮ زوئ ﻳ ﻫﻢ ورﮐو ،ﻧﻮ ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړى
 ﺧُﺪائ
ﻫﻼک ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
ﭘﺎک ﺧﭙﻞ زوئ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ د دﻧﻴﺎ د ﻣﺠﺮم ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره را وﻧﮥ ﻟﯧﻟﻮ
 ﻮک
ﺑﻠ د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﭻ ﺷ .
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮ ﭼﺎ ﭼ
ﭘﺮې اﻳﻤﺎن ﻧﮥ دے راوړے ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻣﺠﺮم ﺷﻮے
دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﯦ ﻳﻮ زوئ ﭘﻪ ﻧﻮم
 او د ﻣﺠﺮم ﮐﯧﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ دا دے ﭼ دﻧﻴﺎ
اﻳﻤﺎن راﻧﮥ وړو .
ﺗﻪ ﻧُﻮر راﻏﻠﻮ ﺧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻧُﻮر ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺑﺪ
ۇو ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﺪ ۇو .
ﮐﺎر ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻧُﻮر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او ﻧُﻮر ﺗﻪ ﻧﮥ را د دې
 ﺧﻮ ﻮک
دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷ .
ﭼ ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ رﺎ ﺗﻪ را دﭘﺎره د دې ﭼ دا
ﺗﺮې ﺮﻨﺪ ﺷ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
دى“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
ورﮐﻮوﻧﮯ
 ﭘﺲ د دې ﻧﻪ ﻋﻴﺴ ﺳﺮه د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺗﻪ ﻻړو او د

ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ د ﮥ وﺧﺖ دﭘﺎره اﻳﺴﺎر ﺷﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ
 ﻳﺤﻴ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﻴﻨﻮن ﮐ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻟﻪ .
ورﮐﻮﻟﻪ ،ﮐﻮم ﭼ ﺷﺎﻟﻴﻢ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ
ﮐ اوﺑﮥ ډﻳﺮې وې ،او ﺧﻠﻖ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﺗﻠﻞ او ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﻳ
 د
 دا د ﻳﺤﻴ د ﻗﯧﺪ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې ۇو .
اﺧﺴﺘﻠﻪ .
ﻳﺤﻴ د ﻴﻨ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى ﺳﺮه د ﭘﺎﮐﯧﺪو د دﺳﺘﻮر ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﺤﻴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ
ﺳﺮ ﺑﺤﺚ وﺷﻮ .
ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﺗﺎ ﺳﺮه ﭼ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﮐﻮم
ﺳے وو د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻮاﻫ ﮐې وه ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ
 ﻳﺤﻴ ﺟﻮاب
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮى ،ﻫﺮ ﻮک ورﺗﻪ ور “.
ورﮐو ﭼ” ،اﻧﺴﺎن ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ
ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .
ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ زۀ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮥ ﻳﻢ ،زۀ ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 ﻧﺎوې د وادۀ د زﻟﻤ وى او د
وړاﻧﺪې راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ .
وادۀ د زﻟﻤ دوﺳﺖ ﻮک ﭼ ورﺳﺮه ﻧﺰدې وﻻړ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې اورى ،ﻧﻮ د زﻟﻤ ﭘﻪ آواز اورﯦﺪو ډﯦﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻫﻢ ﭘﻮره ﮐﻴى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻟﻮئ او زۀ ﺑﻪ ورﮐﻮﮯ ﺷﻢ.


ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻟﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻪ را
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﺮه ﻧﻪ را ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ وى .او

ﻮک ﭼ د زﻣ وى ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗ او ﺧﺒﺮې

ﻫﻢ دﻧﻴﺎوى ﮐﻮى .ﻮک ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ را ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
 ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﻟﻴﺪﻟ او اورﯦﺪﻟ دى د ﻫﻐ
اوﭼﺖ وى .
 ﭼﺎ
ﻮاﻫ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ ﻧﮥ ﻣﻨ .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ وﻣﻨﻠﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د دې ﺧﺒﺮې اﻗﺮار وﮐو ﭼ
 ﻪ ﻮک ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺘﻴﻨﮯ دے .
راﻟﯧﻟﮯ وى ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺑﻴﺎﻧﻮى ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﭘﻼر د زوئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
روح اﻟﻘُﺪس ﺑاﻧﺪازې ورﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ
ﮐﻮى او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻮل اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے .
ﭘﻪ زوئ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﻣﺎﻟ وى ،ﺧﻮ
ﻮک ﭼ د زوئ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ژوﻧﺪون وﻧﮥ
ﻮرى او ﺗﻞ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻀﺐ د ﻻﻧﺪې وى“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﺳﺎﻣﺮى ﻪ

۴

 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ وو ﭼ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا ﺧﺒﺮه


واورﯦﺪﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻣﺮﻳﺪان ﺟﻮړوى او

 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻪ
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻳﻬﻮدﻳﻪ
ﺑﻠ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻳ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻟﻪ .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د
ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ او ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ ﻻړو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺳﺎﻣﺮﻳ ﺳﻮﺧﺎر
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل ﺿﺮور ۇو ،
ﻧﻮﻣ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘ ﺗﻪ ﻧﺰدې وو ﭼ ﻳﻌﻘﻮب
 ﻫﻠﺘﻪ ﮐ د ﻳﻌﻘﻮب
ﺧﭙﻞ زوئ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ورﮐے وو .
ﮐﻮﻫﮯ وو او ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﺳﺘے ﺷﻮے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮه
ﮐﻮﻫ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،دا د ﻏﺮﻣ وﺧﺖ وو .
ﺳﺎﻣﺮى ﻪ اوﺑﻮ وړﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻪ او ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
 د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان د ﺧﻮراک
ﭼ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ اوﺑﮥ راﮐه “.

 ﺳﺎﻣﺮى  ورﺗﻪ
ﺳﺎﻣﺎن اﺧﺴﺘﻮ دﭘﺎره ﺎر ﺗﻪ ﺗﻠ ۇو .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى زﻣﺎ ﻏﻮﻧﺪې ﺳﺎﻣﺮى  ﻧﻪ د
ﻠﻮ اوﺑﮥ ﻨﻪ ﻏﻮاړې؟“ ﻫﻐ ﻪ داﺳ ووﺋﻴﻞ ﭼ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﺳﺎﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮥ ﻧﮥ ﺷﺮﻳﻮى .
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺘﻪ
وے ،او ﺑﻠﻪ دا ﭼ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ د ﻠﻮ اوﺑﮥ ﻏﻮاړى دا
ﻮک دے ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐے وو او ﻫﻐﮥ ﺑﻪ
  ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﺗﺎ ﻟﻪ د ژوﻧﺪون اوﺑﮥ درﮐې وې “.
ﭼ” ،ﺳﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﻮ ﺑﻮﻗﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ او دا ﮐﻮﻫﮯ ژور دے،
 وﻟ
ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ د ژوﻧﺪون اوﺑﮥ راوړې؟ 
ﺗﮥ زﻣﻮﻧ د ﻧﻴﮥ ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺳے ﻳ ﮥ ،ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
دا ﮐﻮﻫﮯ راﮐو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ د زاﻣﻨﻮ او ﺎروو ﺳﺮه د دې
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﻧﻪ اوﺑﮥ وﻠ؟“ 
 ﺧﻮ
ﻮک ﭼ دا اوﺑﮥ و ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗے ﮐﻴى .
ﭼ ﻮک ﻫﻐﻪ اوﺑﮥ و ﭼ زۀ ﻳ ورﮐﻮم ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ
ﻧﮥ ﺗے ﮐﻴى .زۀ ﭼ ﮐﻮﻣ اوﺑﮥ ورﮐﻮم ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﮐ دﻧﻨﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﭼﻴﻨﻪ وﺮ ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﻴى او ﭼ
  ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﻳﻪ ،ﻫﻐﻪ
د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ورﮐﻮى “.
اوﺑﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه ﻧﻮ ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺗې ﻧﮥ ﺷﻢ او ﭼ ﺑﻴﺎ
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
اوﺑﻮ راوﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﮥ راﻢ “.
 ﻫﻐ ﺟﻮاب
”ﻻړه ﺷﻪ ،ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ راوﺑﻠﻪ او ﺑﻴﺎ راﺷﻪ “.
ورﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﺸﺘﻪ “.ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
 ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دے
دا رﺘﻴﺎ واﺋ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﺸﺘﻪ ،
ﭼ ﺗﺎ ﭘﻴﻨﮥ ﻣوﻧﻪ ﮐى دى او اوس ﭼ ﻮک ﺗﺎ ﺳﺮه دے

ﺳﺘﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﮥ دے .ﺗﺎ ﭼ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ دى “.
 ﻫﻐﮥ ﺗﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺎرى ﭼ ﺗﮥ ﻧﺒ ﻳ.

 زﻣﻮﻧ ﻧﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻏﺮۀ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن

واﻳ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ
ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دے “.
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﻮرې ،ﺑﺎور وﮐه ﭼ ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳ راروان
دے ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ دې ﻏﺮ او ﻧﮥ ﭘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺎﻣﺮﻳﺎن د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ وﮐئ .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﯘو ﭼ ﻣﻮﻧ

ﻳ ﭘﯧﮋﻧﻮ ،ﻪ ﭼ ﺧﻼﺻﻮن د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻮا ﻧﻪ دے .
ﺧﻮ وﺧﺖ راروان دے ﺑﻠ اوس دے ﭼ رﺘﻴﻨ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﭘﻼر ﺗﻪ ﭘﻪ روح او ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻋﺒﺎدت وﮐى او
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭘﻼر ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ﻏﻮاړى .
روح دے او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻫﻢ
  ﺟﻮاب
ﭘﻪ روح او ﭘﻪ رﺘﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى “.
ورﮐو” ،زۀ ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﻣﺴﺢ ﮐے ﺷﻮے ،ﻳﻌﻨ ﻣﺴﻴﺢ
راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﺮ
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ زۀ ﻳﻢ ،زۀ
ﮥ ﺑﻴﺎن ﮐى “.
 ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان
ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮم “.
واﭘﺲ راﻏﻠﻞ او ډﯦﺮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﻮې  ﺳﺮه
ﭘﻪ ﺧﺒﺮو وﮐﺘﻠﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ،
”ﺗﮥ د دې ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړې “،ﻳﺎ ”ﺗﮥ د دې ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻟ ﮐﻮې؟“
 ﻧﻮ  ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﮯ ﭘﺮﯦﻮدو او ﺎر ﺗﻪ واﭘﺲ ﭘﻪ

 ”راﺷ ،ﻳﻮ
ﻣﻨه ﻻړه او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
داﺳ ﺳے ووﻳﻨ ﭼ ﻣﺎ ﮥ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ راﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﺎر ﻧﻪ
ووﺋﻴﻞ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ دا ﻣﺴﻴﺢ وى؟“ 
 ﭘﻪ دې دوران
راووﺗﻞ او د ﻋﻴﺴ ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷﻮل .
ﮐ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ زور وﻟﻮﻟﻮ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻟ ﮥ

 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه داﺳ
وﺧﻮره “.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ
ﺧﻮراک دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ “.
ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﭼﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﻮراک راوړے دے
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﺧﻮراک
ﮥ؟“ 
ﺎک دا دے ﭼ زۀ د ﻫﻐﮥ رﺿﺎ وﮐم ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﮥ واﻳ ﭼ
ﻳﻢ او ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﺎر ﭘﻮره ﮐم .
ﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻧﻮرې دى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻟَﻮ  ﺷ؟ ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
دا واﻳﻢ ﭼ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻮ ﺗﻪ وﻮرئ ﭼ د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
 اوس ﻫﻢ ﻟَﻮﺮى ﻟﻴﺎ دى ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺰدورى اﺧﻠ
ﺗﻴﺎر دى .
او د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دﭘﺎره ﻣﯧﻮه راﻮﻟﻮى د دې دﭘﺎره ﭼ ﮐﺮوﻧ
 ﻪ دا
او ﻟَﻮﺮى دواړه ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى .
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺘﻞ رﺘﻴﺎ دے ﭼ ﻳﻮ ﻳ ﮐﺮى او ﺑﻞ ﻳ رﯦﺒ .
وﻟﯧﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻓﺼﻞ ورﻳﺒ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐاؤ ﻧﮥ
دے ﮐے ،ﻧﻮرو ﻣﺤﻨﺖ وﮐو او ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺤﻨﺖ
 د ﻫﻐﻪ ﺎر ډﯦﺮو ﺳﺎﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻮئ “.
ﻋﻴﺴ اﻳﻤﺎن راوړو د ﻫﻐﻪ  د ﻮاﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ” ،دۀ ﻣﺎ
 ﻧﻮ
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮐى ۇو “.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎﻣﺮﻳﺎن ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻣﻨﺖ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو ﭼ

ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ دوه ور اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
او د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړو.
 او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ  ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﺳﺘﺎ د

وﻳﻨﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ دۀ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ دے راوړے ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ اوس
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﮥ واورﯦﺪل او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دے ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د دﻧﻴﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے“.

د ﻳﻮ ﺳﺮﮐﺎرى آﻓﺴﺮ زوئ روﻏﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ دوه ور ﺗﯧﺮې ﺷﻮې ﻧﻮ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ

 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ
ﻠﻴﻞ ﺗﻪ روان ﺷﻮ .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻳﻮ ﻧﺒ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﮐ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻧﮥ وى .
ﻫﻐﻪ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻠﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻫﺮﮐﻠﮯ وﮐو ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ

ﮐ ﻣﻮﺟﻮد وو او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪل .
ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﺎ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
اوﺑﮥ ﭘﻪ ﻣﻴﻮ ﺑﺪﻟ ﮐې وې .ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺳﺮﮐﺎرى آﻓﺴﺮ وو ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
زوئ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﮐ ﻧﺎﺟﻮړه ﭘﺮوت وو .
ﻫﻐﮥ واورﯦﺪل ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﻧﻪ ﺘﻪ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﮯ
دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ﻣﻨﺖ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو ﭼ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه
ﻻړ ﺷﻪ او زﻣﺎ زوئ ﺟﻮړ ﮐه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺮ ﺣﺎل ﭘﺮوت
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
دے “.
ﺧﻠﻖ ﻟﻮئ ﻧ وﻧﮥ ﻮرئ ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ راوړئ“.
 ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﻤﺪﺳﺘ

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ
ﻻړ ﺷﻪ زﻣﺎ زوئ ﻣﺮ ﺣﺎل دے “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،ﺳﺘﺎ زوئ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ“.
ﻋﻴﺴ ﭼ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ وﮐو او ﮐﻮر ﺗﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻻ ﭘﻪ ﻻره وو ﭼ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻳ ورﺗﻪ ﺧﺒﺮ
روان ﺷﻮ .

راوړو ﭼ” ،زوئ ﺧﻮ دې ﭘﻪ ﮥ ﮐﯧﺪو او ژوﻧﺪے دے “.
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس ﺗﺮﯦﻨﻪ وﮐو ﭼ” ،ﮥ وﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮥ ﮐﯧﺪو
ﺷﻮ؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺮون ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ ﻳﻮه ﺑﺠﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻼر ﻳ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺗﺒ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ “.
وﺧﺖ وو ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،زوئ ﺑﻪ دې


ﮥ ﺷ “،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﻮل ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺮې اﻳﻤﺎن راوړو .
د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﻧﻪ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ دا د ﻋﻴﺴ دوﯦﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰه وه.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻮډ ﺳى ﻟﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮى

۵

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ اﺧﺘﺮ وو ،او ﻋﻴﺴ ﻳﺮوﺷﻠﻢ


 ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د و د دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳﻮ
ﺗﻪ ﻻړو .
ﺗﺎﻻب دے ﭼ ﭘﻴﻨﮥ داﻻﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ وﻻړ دى ﭼ ﭘﻪ آراﻣ
 ﭘﻪ دې داﻻﻧﻮﻧﻮ ﮐ 
ژﺑﻪ ﮐ ورﺗﻪ ﺑﻴﺖﺣﺴﺪا واﺋ .
 ﻪ ﭼ وﺧﺖ ﭘﻪ
ﻣﻌﺬوران ،ړاﻧﺪۀ ،ﻮډ ،ﺷﻞ ،ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
وﺧﺖ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ دې ﺗﺎﻻب ﺗﻪ راﮐﻮزﯦﺪﻟﻪ او
دا اوﺑﮥ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮﻮﻟ او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
وړوﻣﺒﮯ دې اوﺑﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮز ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻴﻤﺎرى ﭼ ﺑﻪ ﻳ
 ﭘﻪ دﻏﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺳے وو
وه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ روغ ﺷﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭼ د دوه ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﺷﻞ وو .
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت وﻟﻴﺪو او د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ دے د
ډﻳﺮې ﻣﻮدې راﺳ ﺑﻴﻤﺎر دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
 ﺑﻴﻤﺎر ﺳى ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
ﻏﻮاړې ﭼ روغ ﺷ؟“ 
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﺎ ﻫﻴﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ اوﺑﮥ وﺧﻮﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ
ﭼ ﻣﺎ دې ﺗﺎﻻب ﺗﻪ ورﮐﻮز ﮐى .او ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ اوﺑﻮ ﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ
وررﺳﻢ ﻧﻮ ﺑﻞ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ورداﻧﻠ وى “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎﻪ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه دې واﺧﻠﻪ او ﻪ“.
 ﺳے ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺟ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،او ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﻳ

 ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
واﺧﺴﺘﻠﻪ او روان ﺷﻮ .دا د ﺳﺒﺖ ورځ وه .
ﻫﻐﻪ روغ ﮐے ﺷﻮى ﺳى ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﺳﺒﺖ ورځ ده .ﭘﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﺴﺘﺮې د وړﻟﻮ

 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﮐﻮم ﺳى
اﺟﺎزت ﻧﺸﺘﻪ “.
ﭼ زۀ روغ ﮐم ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه واﺧﻠﻪ
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺳے
او ﻪ “.
ﻮک دے ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه واﺧﻠﻪ او
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ روغ ﺷﻮى ﺳى ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ
ﻪ؟“ 
ﻫﻐﻪ ﻮک وو ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮه ﻪ وه او ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻪ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر
ﮐ ﻏﯧﺐ ﺷﻮ .
ﮐ وﻟﻴﺪو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻮره ،ﺗﮥ ﮥ ﺷﻮے ﻳ.
ﻧﻮره ﻨﺎه ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﭼ د دې ﻧﻪ درﺗﻪ زﻳﺎت ﺗﻠﻴﻒ ﭘﯧ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﺳے ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړو او د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
ﺷ “.
ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻋﻴﺴ وو ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ ﺷﻔﺎ راﮐه“.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻋﻴﺴ زورول ﺷﺮوع

 ﻧﻮ
ﮐل ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﮐﺎروﻧﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﮐﻮل .
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮐﺎر
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﻮر ﻫﻢ د
ﮐﻮى او زۀ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻮم “.
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﭘﺴ ﺷﻮل ﻪ ﭼ ﻳﻮا دا ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﺳﺒﺖ ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺑﻠ ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر وﺋﻴﻠﻮ او
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻠﻮ.

د زوئ اﺧﺘﻴﺎر
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ

واﻳﻢ ،زوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﺑ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﭼ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ وې .ﻪ ﮥ ﭼ ﭘﻼر ﮐﻮى ﻫﻢ
 ﻪ ﭼ ﭘﻼر د زوئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ زوئ ﮐﻮى .
ﮐﻮى او ﺧﭙﻞ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ورﺗﻪ ﺮﻨﺪوى .او د دې ﻧﻪ زﻳﺎت
ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﮐى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺣﯧﺮان

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻼر ﻣى ﭘﺎﻮى او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ژوﻧﺪ
ﺷ .
ورﮐﻮى دﻏﻪ ﺷﺎن زوئ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﻏﻮاړى ژوﻧﺪ
 ﺑﻴﺎ دا ﭼ ﭘﻼر د ﻫﻴﭽﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ
ورﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﭼ ﻮل د
دا ﻮل اﺧﺘﻴﺎر ﻳ زوئ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﮯ دے 
زوئ داﺳ ﻋﺰت ﮐﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻋﺰت
ﮐﻮى .ﻮک ﭼ د زوئ ﻋﺰت ﻧﮥ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻼر ﻋﺰت
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ
ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻟﯧﻟﮯ دے .
واﻳﻢ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ږدى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ
اﻳﻤﺎن راوړى ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻋﻤﺮى ژوﻧﺪون
ﻟﺮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ژوﻧﺪون
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳ
ﺗﻪ اوړﯦﺪﻟﮯ دے .
راروان دے ﺑﻠ راﻏﻠﮯ دے ﭼ ﻣى ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
زوئ آواز اورى او ﭼ ﻮک ﻳ واورى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راژوﻧﺪى
 ﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ژوﻧﺪون ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ
ﺷ .
دے ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ ﻟﻪ د ژوﻧﺪون ورﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر
 او ﻫﻐﮥ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو
ورﮐے دے .
 ﭘﻪ دې ﻣﮥ ﺣﯧﺮاﻧﯧئ ﻪ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اﺑﻦ آدم دے .
ﭼ داﺳ وﺧﺖ راروان دے ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻮک ﭼ ﭘﻪ
 او ﺑﻬﺮ ﺑﻪ
ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﮐ دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دۀ آواز واورى 
راو .ﭼﺎ ﭼ ﻧﯧ ﮐى وى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دﭘﺎره
راﭘﻮرﺗﻪ ﺷ او ﭼﺎ ﭼ ﺑﺪ ﮐى وى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره
راﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻮاﻫ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ .ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ

ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮم او زﻣﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ درﺳﺘﻪ وى

ﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺿ ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐﻮم
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
 ﺑﻠ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﻮاﻫ وﮐم ﻧﻮ زﻣﺎ ﻮاﻫ رﺘﻴﻨ ﻧﮥ ده .
ﻮک ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻮاﻫ ورﮐﻮى او ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺤﻴ
ده ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ رﺘﻴﻨ ده .
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ورﻟﯧل او ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻮاﻫ
 ﺧﻮ زۀ د اﻧﺴﺎن د ﻮاﻫ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮥ ﻳﻢ ﺧﻮ زۀ دا
ورﮐه .
 ﻳﺤﻴ ﺑﻠﯧﺪوﻧ ډﻳﻮه وه
دې دﭘﺎره واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﺷ .
ﭼ رﺎ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ او ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ
 ﺧﻮ زۀ د ﻳﺤﻴ د ﻮاﻫ
ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ .
ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻮاﻫ ﻟﺮم .ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐى ۇو ﭼ زۀ ﻳ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮم ،ﻳﻌﻨ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ
زۀ ﻳ ﮐﻮم ،دا زﻣﺎ ﻮاﻫ ورﮐﻮى ﭼ ﭘﻼر زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ.
 او ﭘﻼر ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ

ﻮاﻫ ورﮐې ده .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﮥ آواز ﻧﮥ دے اورﯦﺪﻟﮯ
 او ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړۀ
او ﻧﮥ ﻣﻮ د ﻫﻐﮥ ﺻﻮرت ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ،
ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم دﭘﺎره ﺎئ ﺷﺘﻪ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻮر
ﺑﺎور ﻧﮥ ﮐﻮئ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻟﯧﻟﮯ دے .
ﺻﺤﻴﻔ ﻟﻮئ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون وى ﺧﻮ دا ﺻﺤﻴﻔ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮئ ﭼ
ﻮاﻫ ورﮐﻮى .
 زۀ د
زﻣﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ راﺷ ﭼ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون وﻣﻮﻣ .
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﮋﻧﻢ ﭼ
اﻧﺴﺎن ﻧﻪ د ﻋﺰت ﻃﻤﻊ ﻧﮥ ﮐﻮم .
 زۀ د
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﻮم راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮئ ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑﻞ

ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻗﺒﻮل ﮐئ .

ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ د اﻳﻤﺎن ﺧﺎوﻧﺪان ﮐﯧﺪے ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ
ﺑﻞ ﻧﻪ د ﻋﺰت اُﻣﻴﺪ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻪ ﻋﺰت ﻟﻮن ﻧﮥ ﮐﻮئ ﮐﻮم
 دا ﺳﻮچ ﻣﮥ ﮐﻮئ
ﭼ د واﺣﺪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دے؟ 
ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﭘﻼر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻟﺰام وﻟﻮم .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ

اﻟﺰام ﻟﻮﻧﮯ ﻣﻮﺳ دے ،ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ .
ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺳﺎﺗ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻠ دى .
ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﮐﻼم اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ زۀ ﭼ ﮥ واﻳﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐ ﮥ اﻳﻤﺎن وﺳﺎﺗ“.

ﭘﻴﻨﮥ زره ﺧﻠﻖ ﻣول

۶

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د ﻠﻴﻞ د درﻳﺎب ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ


 او ﻳﻮه
ﻻړو ﭼ ورﺗﻪ د ﺗﺒﺮﻳﺎس درﻳﺎب ﻫﻢ وﺋﻴﻠﮯ ﮐﻴى .

ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ورﭘﺴ وه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺠﺰې ﻟﻴﺪﻟ وې
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻏﺮۀ ﺗﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ د ﺷﻔﺎ دﭘﺎره ﮐﻮﻟ .
 ﻧﻮ
ﭘﺎس وﺧﺘﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .

د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻮئ اﺧﺘﺮ دے راﻧﺰدې وو .
ﺑﻴﺎ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ اوﭼﺘ ﮐې ﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ﻳ
وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف رارواﻧﻪ وه .ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره رو د ﮐﻮم ﺎئ
 ﻫﻐﮥ دا ﺳﻮال د ﻫﻐﮥ د آزﻣﯧﺖ دﭘﺎره وﮐو،
ﻧﻪ اﺧﻠﻮ؟“ 
ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻮى.
 ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د دوو ﺳﻮو دﻳﻨﺎرو


رو ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻓ ﻧﮥ وى ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻟه ﻟه ورﺳ “.
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ اﻧﺪرﻳﺎس ﭼ د ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ورور

 ”دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻫﻠ دے ﭼ ورﺳﺮه د
وو ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
اورﺑﺸﻮ ﭘﻴﻨﮥ رو او دوه ﮐﺒﺎن ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ دا د دې دوﻣﺮه
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا
ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى “.
ﺧﻠﻖ ﮐﯧﻨﻮئ “.ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﮥ ډﯦﺮ واﮥ ۇو ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او ﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻴﻨﮥ زره
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ رو واﺧﺴﺘﻠ ،ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې وﮐو
ﺳى ۇو .
او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐې .او ﻫﻢ دﻏﺴ ﻳ د
ﮐﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﮐل او ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ دوﻣﺮه ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﮥ ﻣﺎړۀ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ
ورﮐل .
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻮﮐې راﻮﻟ ﮐئ ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ راﻮﻟ
ﭼ ﻫﻴ ﻫﻢ درﻧﻪ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮥ ﺷ “.
ﮐې او د اورﺑﺸﻮ د ﭘﻴﻨﻮ روﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﻮﮐو ﻧﻪ

ﮐﻮﻣ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻮړﻟ وې دوﻟﺲ ﻮﮐﺮۍ ډﮐ ﺷﻮې .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ دا ﻣﻌﺠﺰه وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ وﮐه ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻘﻴﻨﺎً دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دے ﮐﻮم ﭼ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ
وو “.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړول ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ واﭘﺲ
ﻻړو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺮﯧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪان ﺘﻪ د درﻳﺎب

 ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او د ﺳﻴﻨﺪ
ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړل ،
ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺗﻪ روان ﺷﻮل .ﻧﻮ ﺗﻴﺎرۀ ﺷﻮې وه او
 ﭘﻪ دې دوران
ﻋﻴﺴ ﻻ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮے ﻧﮥ وو .
ﮐ د درﻳﺎب اوﺑﮥ ﭘﻪ اوﭼﺘﯧﺪو ﺷﻮې ﻪ ﭼ ﺗﯧﺰ ﻃﻮﻓﺎن
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ درې ﻠﻮر ﻣﻴﻠﻪ ﮐﺸﺘ وﭼﻠﻮﻟﻪ ﻧﻮ
راﻏﻠﻮ .

ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ روان وﻟﻴﺪو ﭼ د ﮐﺸﺘ ﻃﺮف ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ
راﻧﺰدې ﮐﯧﺪو .او ﻫﻐﻮئ ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻞ ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ دا
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،دا زۀ ﻳﻢ “.
ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ ﮐﺸﺘ ﺗﻪ راوﺧﯧﮋى او ﺳﻤﺪﺳﺘ ﮐﺸﺘ
ﻫﻐﻪ ﻏﺎړې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دوئ روان ۇو.

ﺧﻠﻖ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻟﻮى
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ ﻫﻐﻪ  ﺧﻠﻖ ﭼ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړه اﻳﺴﺎر

ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺮف ﻳﻮه ﮐﺸﺘ وه او د دې
ﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﺸﺘ ﺗﻪ ﻧﮥ
 ﺑﻴﺎ
وو ﺧﺘﻠﮯ ،ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺗﻠ ۇو .
د ﺗﺒﺮﻳﺎس ﻧﻪ ﻧﻮرې ﮐﺸﺘ دﯦﺨﻮا راﻏﻠ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ د
 ﮐﻠﻪ
ﻣﺎﻟ د ﺷُﺮ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ رو ﺧﻮړﻟ وه .
ﭼ ﺧﻠﻘﻮ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ ﻋﻴﺴ او ﻧﮥ ﻳ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺘﻪ
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺸﺘﻮ ﮐ ﺳﻮارۀ ﺷﻮل او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺗﻼش
ﮐ ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺗﻪ ﻻړل.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ژوﻧﺪون رو ده
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړه وﻣﻮﻧﺪو ﻫﻐﻮئ

 ﻋﻴﺴ
ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﺗﮥ ﮐﻠﻪ دﻟﺘﻪ راﻏﻠ؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺗﻼش
ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧ وﮐﺘﻠ ﺑﻠ ﻪ ﭼ
 د داﺳ
ﺗﺎﺳﻮ رو وﺧﻮړﻟﻪ او ﻟﻮږه ﻣﻮ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه .
ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺧﻮارى ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺧﺘﻤﻴى ﺑﻠ د ﻫﻐ
رو دﭘﺎره ﺧﻮارى ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ،او ﮐﻮم ﺑﻪ

ﭼ اﺑﻦ آدم ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى .ﻪ ﭼ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮ ﻟﻮﻟﮯ دے “.
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د
رﺿﺎ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐو؟“ 
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺿﺎ ﮐﺎر دا دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ اﻳﻤﺎن راوړئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺗﮥ
ﭼ ﻫﻐﮥ راﻟﯧﻟﮯ دے “.
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺎره ﮐﻮې ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ووﻳﻨﻮ او ﭘﻪ ﺗﺎ
 ﻟﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر
اﻳﻤﺎن راوړو؟ ﺗﮥ ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣﻦ وﺧﻮړل ،ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﻦ ورﮐل ﭼ وې ﺧﻮرى“.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دا

ﻣﻮﺳ ﻧﮥ وو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻳ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﻦ درﮐل ﺑﻠ دا
زﻣﺎ ﭘﻼر دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘ رو درﮐﻮى.
 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رو ﻫﻐﻪ ده ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ

 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
راﮐﻮزﻳى او دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ژوﻧﺪون ورﮐﻮى “.
 ﻋﻴﺴ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دﻏﻪ رو ﻫﻤﯧﺸﻪ راﮐﻮه “.
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪون رو ﻳﻢ .ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ
را ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ اوږى ﮐﻴى او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
راوړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺗى ﮐﻴى .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻳﻢ او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
راوړئ .
ﻟﻪ راﺷ او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ ﻫﻴﻠﻪ وﻧﮥ
 ﻪ ﭼ زۀ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د ﺧﭙﻠ رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ
ﺷم .
دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻢ راﮐﻮز ﺷﻮے ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ د رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
 او دا د ﻫﻐﮥ رﺿﺎ ده ﭼﺎ ﭼ زۀ
ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ورک ﻧﮥ ﮐم ﮥ ﭼ


ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐى دى ﺑﻠ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﻳ راﭘﺎﻮم .
ﻪ ﭼ دا زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻣﺮﺿ ده ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ زوئ
ووﻳﻨ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﺧﺎوﻧﺪ
 ﭘﻪ
ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻴﺎ راﭘﺎﻮم “.
دې ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻏﻮرﯦﺪل ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﭼ” ،زۀ ﻫﻐﻪ رو ﻳﻢ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮزه ﺷﻮې ده“.
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،وﻟ دا ﻋﻴﺴ د ﻳﻮﺳﻒ زوئ ﻧﮥ دے ﭼ

ﻣﻮﻧ ﻳ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ زۀ د
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮے ﻳﻢ؟“ 
 ﻮک ﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ
ﭼ” ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻣﮥ ﻏﻮرﯦئ .
ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻼر ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻐﻪ
ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ راوﻧﮥ ﻟﯧى ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ راﭘﺎﻮم.
 دا د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ﻫﻐﻮئ

ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﭘﻼر
 ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻼر
اورى او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ زده ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ را .
ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ دے،
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
ﺻﺮف ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻟﻴﺪﻟﮯ دے .

ﻮک ﭼ اﻳﻤﺎن راوړى ﻫﻐﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺧﺎوﻧﺪ دے .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
زۀ د ژوﻧﺪون رو ﻳﻢ .
 دا ﻫﻐﻪ رو ده
ﮐ ﻣﻦ وﺧﻮړل ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﺷﻮل .
ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﻏﻠ ده ،ﻧﻮ ﭼ ﻮک دا رو وﺧﻮرى
 زۀ د ژوﻧﺪون رو ﻳﻢ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى .
راﮐﻮزه ﺷﻮې ده .ﻮک ﭼ دا رو وﺧﻮرى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ
ژوﻧﺪے وى .او ﮐﻮﻣﻪ رو ﭼ زۀ د دﻧﻴﺎ د ژوﻧﺪون دﭘﺎره
 ﺑﻴﺎ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ورﮐﻮم ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺑﺪن دے “.
ﺗﯧﺰ ﺑﺤﺚ ﺷﺮوع ﺷﻮ ،ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳے ﺧﭙﻞ ﺑﺪن

 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ راﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟“ 
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
اﺑﻦ آدم ﺑﺪن وﻧﮥ ﺧﻮرئ او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ وﻧﮥ  ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺑﺪن
ﮐ ﺑﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﻧﮥ وى .
وﺧﻮرى او زﻣﺎ وﻳﻨﻪ و ﻫﻐﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺧﺎوﻧﺪ دے او
 زﻣﺎ ﺑﺪن ﺣﻘﻴﻘ
زۀ ﺑﻪ ﻳ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ راﭘﺎﻮم .
 ﻮک
ﺧﻮراک دے او زﻣﺎ وﻳﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺎک دے .
ﭼ زﻣﺎ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى او زﻣﺎ وﻳﻨﻪ  ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ او
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﻼر زۀ
زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ اوﺳﯧم .
راوﻟﯧﻟﻢ او زۀ د ﭘﻼر ﭘﻪ وﺟﻪ ژوﻧﺪے ﻳﻢ ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﻮک ﭼ
 دا
زﻣﺎ ﺑﺪن وﺧﻮرى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ژوﻧﺪى وى .
ﻫﻐﻪ رو ده ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮزه ﺷﻮې ده او دا د ﻫﻐﻪ
رو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ وﺧﻮړه او ﻣۀ
ﺷﻮل .ﺧﻮ ﻮک ﭼ دا رو وﺧﻮرى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ
ژوﻧﺪى وى“.

د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﮐﻼم
 ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وﮐې ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ

 ﮐﻠﻪ
ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﮐ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ډﯦﺮو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ
”دا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺨﺖ دے ،ﻮک دا ﻣﻨﻠﮯ ﺷ؟“ 
ﺧﺒﺮ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﻏﻮرﻳى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺧﻔﻪ ﺷﻮئ؟ 
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ اﺑﻦ آدم ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﭘﻪ
 دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺧﺘﻮ ووﻳﻨ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺨ وو؟ 
روح دے ﭼ ژوﻧﺪ ورﮐﻮى ،اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺪن ﺑﻓﺎﺋﺪې دے .ﮐﻮﻣ


ﺧﺒﺮې ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮐې دى ﻫﻐﻪ روح او ژوﻧﺪ دے .
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻴﻨ داﺳ دى ﭼ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ راوړى“.
ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ د اول ﻧﻪ دا ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻮک ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
راوړى او ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻼر ورﺗﻪ دا ﺗﻮﻓﻴﻖ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻋﻴﺴ ډﯦﺮ ﻣﺮﻳﺪان د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ورﻧﮥ ﮐى “.
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ
واوړﯦﺪل او ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺮﯧﺪل .
دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ،
ﻏﻮاړئ؟“ 
ﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻻړ ﺷُﻮ؟ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﻮ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺧﺒﺮې دى.
 زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎ اﻳﻤﺎن دے او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﺗﮥ

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗُﺪوس ﻳ “.
ورﮐو” ،وﻟ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ دوﻟﺲ واړه ﻏﻮره ﮐى ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟ ﺧﻮ
 ﻫﻐﮥ د ﺷﻤﻌﻮن
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺷﯧﻄﺎن دے “.
اﺳﺮﻳﻮﺗ د زوئ ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ
دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ وو ،او وروﺳﺘﻮ ﻳ د ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى
ﻫﻢ وﮐﻟﻪ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د وروﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧ

۷

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﻠﻴﻞ ﮐ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﯧﺪو.


ﻫﻐﮥ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﻪ ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮﻟﻪ
 اوس د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ ﻫﻢ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﮐى .
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ
راﻧﺰدې وو .
دا ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮﯦده او ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻐﻪ

 ﻪ ﻮک ﭼ
ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﮐﻮې ،ووﻳﻨ .
ﻏﻮاړى ﭼ ﻣﺸﻬﻮر ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﮐﮥ ﭼﺮې
 ﻪ ﭼ
ﺗﮥ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮې ﻧﻮ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺎن ﺮﻨﺪ ﮐه “.

د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ .
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ

ﻻ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻫﺮ وﺧﺖ ﻴ دے .
دﻧﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﺧﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻪ
ﭼ زۀ د دې ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮم ﭼ د دې ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﺪ دى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،زۀ دې اﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﻧﮥ ﻢ

ﻪ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ ﻻ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ“.
 د دې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ.


ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺟﻮﻧو ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ وروﻪ اﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﻻړل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ
ﻫﻢ ﻻړو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺎره ﻧﻪ ﺑﻠ ﭘﻪ ﭘﻪ .
ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮن ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،ﻋﻴﺴ ﭼﺮﺗﻪ
 او ﭘﻪ ﻪ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻨﻮﺳﮯ روان
دے؟“ 
وو .ﭼﺎ ﺑﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﮥ ﺳے دے “،ﺧﻮ ﻴﻨﻮ ﺑﻪ وﺋﻴﻞ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻘﻮ د
ﭼ” ،ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐﻮى “.
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻳﺮې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺎره ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺧﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر
وﺋﻴﻠﮯ .
 ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او
ﺗﻪ ﻻړو او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .
وې وﺋﻴﻞ” ،دې ﺳى ﻨﻪ دوﻣﺮه ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ﺳﺮه د
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
دې ﭼ دۀ ﺧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ دے ﮐے؟“ 
ورﮐو” ،زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ زﻣﺎ ﻧﮥ دے ،ﺑﻠ دا د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﭼ زۀ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻏﻮاړى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .

رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ د
ﺧُﺪائ د ﻃﺮﻓﻪ دے ،ﻳﺎ ﮐﮥ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮم.
 ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺰت

ﻏﻮاړى ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ راﻟﯧوﻧ ﻋﺰت ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ
 وﻟ
رﺘﻴﻨﮯ اﻧﺴﺎن دے او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻫﻴ  ﻧﺸﺘﻪ .
ﻣﻮﺳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ وو درﮐے؟ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻢ
ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ وﻟ زﻣﺎ د ﻣ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻮرئ؟“
  ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻧﺎﺳﺖ دى .ﻮک ﺳﺘﺎ

 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﻳﻮه
د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى؟“ 
 ﺧﻮ ﻣﻮﺳ
ﻣﻌﺠﺰه وﮐﻟﻪ او ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺣﯧﺮان ﺷﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺳﻨﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ درﮐو ،اﺮ ﭼ دا د ﻣﻮﺳ د
ﻃﺮف ﻧﻪ ﻧﮥ وو ﺑﻠ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د وﺧﺖ ﻧﻪ راروان وو ،او
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺒﺖ
ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻨﺘﻮئ .
ﭘﻪ ورځ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻨﺘﻮئ د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻣﻮﺳ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻣﺎت ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ دې وﺟﻪ وﻟ ﺧﻔﻪ ﻳ ﭼ
 ﭘﻪ
ﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻮره ﺑﺪن روغ ﮐو؟ 
ﻇﺎﻫﺮى ﺻﻮرت ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﺑﻠ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﻓﯧﺼﻠﻪ
ﮐﻮئ“.

وﻟ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ دے؟
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮥ ﺧﻠﻘﻮ دا وﻳﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐه،

”وﻟ دا ﻫﻐﻪ ﺳے ﻧﮥ دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
 وﻮرئ ،دے دﻟﺘﻪ ﮐ ﮥ ﭘﻪ ډاﻪ ﻟﻴﺎ دے او
ﮐﻮى؟ 
ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ واﺋ .وﻟ داﺳ ﺧﻮ ﻧﮥ ده ﭼ زﻣﻮﻧ
ﻣﺸﺮان ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮى وى ﭼ دے ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﺴﻴﺢ دے؟
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا ﺳے د ﮐﻮم ﺎئ دے ﺧﻮ ﻫﺮ


ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى ﭼ د ﮐﻮم ﺎئ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ
دے “.
ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭼﻐﻪ ﻳ ﮐه” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
ﭼ زۀ د ﮐﻮم ﺎئ ﻳﻢ .ﺧﻮ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺿ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ.
ﺧﻮ ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻐﻪ رﺘﻮﻧﮯ دے ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ
 زۀ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ ﻪ ﭼ زۀ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او
ﭘﯧﮋﻧ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻴﻨ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ “.
د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻻس واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ ﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ ﻻ ﻧﮥ وو راﻏﻠﮯ .
ﻪ ﮐ ډﯦﺮو ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړو او ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﻠﻪ
ﭼ ﻣﺴﻴﺢ راﺷ ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﮐﺲ ﻧﻪ زﻳﺎﺗ ﻣﻌﺠﺰې
وﮐى ﮥ؟“

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺮﻓﺘﺎروﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن
وروﻟﯧل
 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻮرﯦﺪل واورﯦﺪل ،ﻧﻮ

ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺴ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﮥ ﻟې ﻣﻮدې
وﻟﯧل .
دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﭼﺎ ﭼ زۀ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻟﻮن ﮐﻮئ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ
راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .

ﮐئ او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ زۀ ﻳﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ “.
ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﭼﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﻏﻮاړى ﭼ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﻣﻮﻧﺪے؟ وﻟ دے ﻏﻮاړى ﭼ د ﻳﻮﻧﺎن
ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﮐ زﻣﻮﻧ ﺧﻠﻖ اوﺳﻴى ،او
 د ﻫﻐﮥ د دې وﻳﻨﺎ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮥ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى؟ 

دے ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻟﻮن ﮐﻮئ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐئ او
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ زۀ ﻳﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ؟“

د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ
 د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ آﺧﺮى او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ورځ ﻋﻴﺴ ودرﯦﺪﻟﻮ

او ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻮک ﺗے وى ﻫﻐﻪ دې
 او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن
ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷ ،ﻫﻐﻪ دې و .
راوړى ،ﻟﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ،د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮه د ﻫﻐﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ
د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻬﻴى “.
ﺣﻘﻠﻪ وﮐه ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﺎزﻟﯧﺪوﻧﮯ وو ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ
ﻋﻴﺴ اﻳﻤﺎن راوړو ،ﻧﻮ ﺗﺮ دﻏﻪ وﺧﺘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﻻ ﻧﺎزل
ﺷﻮے ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻻ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ
وو.

ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ﭘﻪ ﻪ ﮐ

ﻴﻨﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دے د ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
 ﭼﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻣﺴﻴﺢ دے “،او ﻴﻨﻮ
ﻃﻤﻊ ﻳﻮ “.
 وﻟ
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ را ﮥ؟ 
ﺻﺤﻴﻔ دا ﻧﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان او د
ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ را ،د ﻫﻐﻪ ﮐﻠ ﻧﻪ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﮯ
 دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗ
وو؟“ 
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺮﻓﺘﺎر ﻳ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮﻟﻪ .
ﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻻس واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ.

د ﻳﻬﻮدى ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ

راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ وﻟ ﺎن ﺳﺮه
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ
راﻧﮥ وﺳﺘﻮ؟“ 
ﭼﺎ داﺳ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى ﮐى ﻨﻪ ﻳ ﭼ دا ﺳے ﮐﻮى“.
 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺑﻻرې

 زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﮐئ ﮥ؟ 
 ﺧﻮ دا ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ
اﻳﻤﺎن ﻧﮥ دے راوړے .
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس
ﭘﻮﻫﻴى ﻟﻌﻨﺘﻴﺎن دى “.
ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳى ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﻳﻮ ﻞ ﻣﺨ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ
 ”وﻟ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا
راﻏﻠﮯ وو ،ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
اﺟﺎزت راﮐﻮى ﮥ ﭼ ﺗﺮﻮ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ واﻧﮥ ورو
او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺧﺒﺮو ﻣﻮﻗﻊ ورﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﺠﺮم
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﮥ ﻫﻢ ﻠﻴﻠ ﻳ
ﮐﻮﻟﮯ ﺷُﻮ ﮥ؟“ 
ﮥ؟ وﻮره او ﺻﺤﻴﻔ وﻟﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮل ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ
ﻳﻮ ﻧﺒ ﻫﻢ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ ﻧﮥ را “.
ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړل.

ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮې ﻪ

۸

 ﺑﻠﻪ ورځ ﺳﺤﺮ
 ﻋﻴﺴ د زﻳﺘﻮن ﻏﺮ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ .


وﺧﺘ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .ﻮل ﺧﻠﻖ ورﺗﻪ راﻏﻮﻧ
ﺷﻮل ،او ﻫﻐﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو.
 د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﻪ راوﺳﺘﻪ ﻮک

ﭼ ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮې وه .او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ
 او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،دا
ﮐ ودروﻟﻪ .

 ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ
ﻪ ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮې ده .
ﻣﻮﺳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے دے ﭼ داﺳ  دې ﺳﻨﺴﺎر
 ﻫﻐﻮئ د
ﮐے ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﮥ واﻳ؟“ 
ﻫﻐﮥ د آزﻣﯧﺖ دﭘﺎره دا ﺳﻮال وﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف
ﮥ اﻟﺰام ﭘﯧﺪا ﮐى .ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻴ ﺷﻮ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎر ﺑﺎر د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﻮﺗﻪ ﮥ وﻟﻴﻞ .
ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﯧﻎ ودرﯦﺪو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ وړوﻣﺒﮯ د ﮐﺎ ﺰار ﻫﻐﻪ ﻮک ﮐﻮى ﭼﺎ
 او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺘﻪ
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻨﺎه ﻧﮥ وى ﮐى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا
ﻴ ﺷﻮ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﮥ وﻟﻴﻞ .
ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻳﻮ ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﻣﺸﺮان
وﺗﺘﯧﺪل ،او ﻋﻴﺴ د ﻫﻐ  ﺳﺮه ﻳﻮا ﭘﺎﺗ ﺷﻮ ﭼ د
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ودرﯦﺪﻟﻮ ﻫﻐﻪ  ﺗﻪ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړه وه .
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﻻړل؟ وﻟ ﺗﮥ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﻧﮥ
 ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ “.او
ﮐې ﮥ؟“ 
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،او ﻧﮥ دې زۀ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﮐﻮم ،ﻪ ﻻړه ﺷﻪ ،ﺧﻮ
ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻨﺎه ﻣﮥ ﮐﻮه“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د دﻧﻴﺎ ﻧُﻮر
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د

دﻧﻴﺎ ﻧُﻮر ﻳﻢ .ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﭘﺴ را ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ
 ﺑﻴﺎ
ﮐ ﻧﮥ ﺮ ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ژوﻧﺪون رﺎ وﻣﻮﻣ “.
ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻮاﻫ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
ﮐﻮې ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻮاﻫ اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﮥ ده “.
ورﮐو” ،زﻣﺎ ﻮاﻫ اﻋﺘﺒﺎرى ده ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ زۀ ﻳ د ﺎن
ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ورﮐﻮم ،ﻪ ﭼ زۀ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ﭼ زۀ ﭼﺮﺗﻪ ﻧﻪ

راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او ﭼﺮﺗﻪ روان ﻳﻢ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ زۀ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻨﻴﺎد
ﭼﺮﺗﻪ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او ﭼﺮﺗﻪ ﻢ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ
ﻓﯧﺼﻠ ﮐﻮئ ﺧﻮ زۀ د ﻫﻴﭽﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم .
ﭼﺮې زۀ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮم ﻧﻮ زﻣﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻴ وى ،ﻪ ﭼ زۀ
ﻳﻮا ﻧﮥ ﻳﻢ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮم ﺑﻠ زۀ او زﻣﺎ ﭘﻼر ﭼ زۀ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻳ ﻳﻮ ﺎئ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﯘو .
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻳ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ د دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻮاﻫ ﻴ
 دا زۀ ﻳﻢ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻮاﻫ ﮐﻮم او زﻣﺎ
ده .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
ﺑﻞ ﻮاه زﻣﺎ ﭘﻼر دے ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ “.
ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ او ﻧﮥ زﻣﺎ ﭘﻼر .ﮐﮥ ﭼﺮې
 د ﺧُﺪائ
ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﭘﯧﮋﻧﺪے ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﭘﯧﮋﻧﺪو “.
د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﮐ ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮه د ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐ وﮐﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺮﻓﺘﺎر ﻧﮥ ﮐو ﻪ ﭼ
د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ ﻻ ﻧﮥ وو راﻏﻠﮯ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ درﻧﻪ ﻢ ،او

ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻮئ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ ﻣۀ ﺷ.
 ﺑﻴﺎ
او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ “.
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،وﻟ دے ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن وژﻧ ﻪ ﭼ دے
 ﻧﻮ
دا واﺋ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ “.
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ د دې زﻣ ﺧﻠﻖ ﻳ او زۀ
د آﺳﻤﺎن ،ﺗﺎﺳﻮ د دې دﻧﻴﺎ اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳ ﺧﻮ زۀ د دې دﻧﻴﺎ ﻧﮥ
 ﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻳﻢ .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ ﻣۀ ﺷ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻧﮥ ﮐﻮئ

ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻳﻢ ،ﻳﻌﻨ ،زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ ﻣۀ ﺷ “.
”ﺗﮥ ﻮک ﻳ؟“ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻢ ﭼ
 ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د اول ﻧﻪ وﺋﻴﻠ دى .
ﻣﺠﺮﻣﻮﻟﻮ او د وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې دى ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ
زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،رﺘﻴﻨﮯ دے او ﮥ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ
اورﯦﺪﻟ دى ﻫﻐﻪ زۀ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ “.
ﺷُﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ.
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اﺑﻦ آدم ﭘﻪ

ﺳﻮﻟ وﺧﯧﮋوئ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻳﻢ ،او زۀ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴ ﻧﮥ ﮐﻮم ﺧﻮ زۀ ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳﻢ ،د ﮥ ﭼ
 ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻐﻪ
ﭘﻼر ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐے دے .
ﻣﺎ ﺳﺮه دے .ﻫﻐﮥ زۀ ﻳﻮا ﻧﮥ ﻳﻢ ﭘﺮﯦﮯ ﻪ زۀ ﻫﻤﯧﺸﻪ
 ﻋﻴﺴ ﭼ دا
ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې راﺿ ﮐﻴى “.
ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ډﯦﺮو ﭘﺮې اﻳﻤﺎن راوړو.

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐى
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن

راوړے وو” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮﻫﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ .
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺟﻮاب
ﺷ او ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐى “.
ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧ ﭼﺮې ﻫﻢ د ﭼﺎ
ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻮى ﻧﮥ ﻳﻮ .ﺳﺘﺎ د دې وﻳﻨﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے ﭼ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ آزاد ﺷ؟“ 
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻨﺎه ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻨﺎه ﻏﻼم
 ﻏﻼم د ﻳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮد ﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ زوئ
دے .

 ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زوئ
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮد ﻠﮯ ﺷ .
 ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه آزاد ﻳ .
ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﻳ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د وژﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ
ﻮرئ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ د ﮐﻼم دﭘﺎره
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ واﻳﻢ ﮥ ﭼ ﻣﺎ د ﭘﻼر ﭘﻪ
ﺎئ ﻧﺸﺘﻪ .
ﺣﻀﻮر ﮐ ﻟﻴﺪﻟ دى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﮥ ﭼ
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﺟﻮاب
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ اورﯦﺪﻟ دى “.
ورﮐو” ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر دے “.ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد وئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل
 ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ﭼ
ﮐﻮم ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮐﻮل .
ﻣﺎ ووژﻧ ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ووﺋﻴﻠﻮ ﭼ ﻣﺎ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ وو .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ ۇو
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻏﻮﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮئ “.ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ
ﮐى .
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺣﺮاﻣﻴﺎن ﻧﮥ ﻳﻮ ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭘﻼر دے “.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر وے ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﻪ ﭼ زۀ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او اوس دﻟﺘﻪ ﻳﻢ .زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻣﺮﺿ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ﺑﻠ زۀ ﻫﻐﮥ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
ﭼ زۀ ﮥ واﻳﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ وﻟ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ؟ دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﺑﻠﻴﺲ
زﻣﺎ ﮐﻼم ﻗﺒﻠﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
ﺑﭽ ﻳ او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮئ.
ﻫﻐﻪ د اول ﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ وو او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﮥ دے وﻻړ ﻪ ﭼ ﭘﻪ
ﻫﻐﮥ ﮐ ﮥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺘﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دروغ واﺋ ﻧﻮ د
ﺧﭙﻞ ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ واﺋ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دروﻏﮋن دے او
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
د دروﻏﻮ ﭘﻼر دے .
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک ﻣﺎ د
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮئ .

ﻨﺎه ﻣﺠﺮم ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﮐﮥ زۀ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دى ﻫﻐﻮئ د
ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮئ؟ 
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﻗﺒﻠﻮى .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﺟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ
ﻧﮥ ورﮐﻮئ ﻫﻐﻪ دا ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳ“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ اول ﻣﻮﺟﻮد
وو
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،وﻟ زﻣﻮﻧ دا وﻳﻨﺎ رﺘﻴﺎ


ﻧﮥ ده ﭼ ﺗﮥ ﺳﺎﻣﺮى ﻳ او ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻧﺎﺳﺖ دى؟“ 
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻧﮥ دى ﻧﺎﺳﺖ .ﺧﻮ زۀ د
 زۀ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮم ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﮐﻮئ .
ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﺑﻠ ﻳﻮ ذات ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻏﻮاړى او
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ
ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮯ دے .
واﻳﻢ ،ﮐﮥ ﻮک زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس زﻣﻮﻧ ﭘﻮره
ﻣﺮى “.
ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮے ﻧﺎﺳﺖ دے .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮ وﻓﺎت دے
او ﻧﺒﻴﺎن ﻫﻢ وﻓﺎت ﺷﻮى دى او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﮥ واﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﻮک
 وﻟ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى .
ﺗﮥ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻳ ﮥ ،ﻮک ﭼ وﻓﺎت دے؟

او ﻧﺒﻴﺎن ﻫﻢ وﻓﺎت ﺷﻮى دى .ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮥ ؟“ 
ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻮﺋ وﮐم
ﻧﻮ زﻣﺎ ﻟﻮﺋ ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ده .ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﻮﺋ راﮐﻮى
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر دے د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ
 اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .ﺧﻮ
زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
زۀ ﻳ ﭘﯧﮋﻧﻢ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺎ دا ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ﻧﻮ زۀ

ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دروﻏﮋن ﻳﻢ .ﺧﻮ زۀ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ او د ﻫﻐﮥ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮم .
وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ورځ ووﻳﻨ .او ﻫﻐﮥ دا ورځ وﻟﻴﺪﻟﻪ او
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ ﺧﻮ ﻻ د
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ “.

ﭘﻨﻮﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ ،ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دې ﻨﻪ وﻟﻴﺪو؟“ 
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻻ ﭘﯧﺪا
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻐﻮئ د
ﺷﻮے ﻧﮥ وو ﭼ زۀ ﻣﻮﺟﻮد وم “.
ﻋﻴﺴ د وﻳﺸﺘﻮ ﭘﺴ ﮐﺎ راواﺧﺴﺘﻞ ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ
ډډه ﮐو او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ووﺗﻮ.

د ﻳﻮ ﭘﯧﺪاﺋﺸ ړوﻧﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻮل

۹

 ﻋﻴﺴ ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳے ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ


 د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ،
ﭘﯧﺪاﺋﺸ ړوﻧﺪ وو .
”اُﺳﺘﺎذه ،ﻨﺎه ﭼﺎ ﮐې ده ،دې ﺳى او ﮐﮥ د دۀ ﻣﻮر او ﭘﻼر،
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو،
ﭼ دے ړوﻧﺪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے؟“ 
”ﻧﮥ دې ﺳى او ﻧﮥ د دۀ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻨﺎه ﮐې ده .ﺑﻠ ﻫﻐﻪ
ﻪ ړوﻧﺪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗُﺪرت ﭘﻪ دۀ ﮐ
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﻻ ورځ ده ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﮐﺎر ﮐﻮل
ﺮﻨﺪ ﺷ .
ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،ﺷﭙﻪ رارواﻧﻪ ده ﭼ
 ﻧﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮک ﭘﻪ ﮐ ﮐﺎر ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
 دې وﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
دﻧﻴﺎ ﮐ ﻳﻢ ،زۀ د دﻧﻴﺎ ﻧُﻮر ﻳﻢ “.
زﻣﻪ وﺗُﻮﮐﻞ او ﭘﻪ ﺗﻮﮐﺎﻮ ﻳ ﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻫﻐﻪ
 او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ
ﺳى ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ وﻣﻟﻪ ،
ﺷﻪ او د ﺳﻴﻠﻮم ﭘﻪ ﺗﺎﻻب ﮐ ﻳ ووﻳﻨﻪ “.د دې ﻟﻔﻆ ﻣﻌﻨ
ده ،ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻻړو ،ﺳﺘﺮ ﻳ ووﻳﻨﻠ او

 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ او
ﭼ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮے وو .
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ دے ﻳ ﭘﯧﮋﻧﺪو ﭼ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻳ ﻏﻮﺘﻮ ،ﻫﻐﻮئ
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ دا ﻫﻐﻪ ﺳے ﻧﮥ دے ﭼ ﻧﺎﺳﺖ ﺑﻪ وو او
 ﻴﻨﻮ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻫﻢ دا ﻫﻐﻪ ﺳے
ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻳ ﻏﻮﺘﻮ؟“ 
دے “،او ﻧﻮرو ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،دا د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن دے “.ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې
ﺧﭙﻠﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻳﻢ “.
 ﻫﻐﮥ
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﻨﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮې؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻳﻮ ﺳے ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻴﺴ دے ﻫﻐﮥ ﺧﻪ
ﺟﻮړه ﮐه ،او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﻳ وﻣﻟﻪ او راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﭼ د ﺳﻴﻠﻮم ﺗﺎﻻب ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او وې وﻳﻨﻪ .ﺑﻴﺎ زۀ ﻻړم او
 ﻫﻐﻮئ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ،
وﻣ وﻳﻨﻠ او ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮم “.
”ﻫﻐﻪ دے ﭼﺮﺗﻪ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ“.

د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻔﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﻣﺨ ړوﻧﺪ وو ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ

 دا د ﺳﺒﺖ ورځ وه ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه
راوﺳﺘﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮې ﻫﻢ
او د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ ﻳ ﺑﻴﻨﺎ ﮐې .
ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐل ﭼ” ،ﺗﮥ ﻨﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮې؟“ ﺳى ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﺧﻪ وﻣﻟﻪ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ
 ﻴﻨﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ
ووﻳﻨﻠ او اوس زۀ ﻟﻴﺪے ﺷﻢ “.
ﭼ” ،دا ﺳے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ ﻧﮥ دے ﻪ ﭼ د
ﺳﺒﺖ د ور اﺣﺘﺮام ﻧﮥ ﮐﻮى “.ﺧﻮ ﻧﻮرو ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﻮ
ﻨﺎه ﺎر ﺳے ﻨﻪ داﺳ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟“ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ړوﻧﺪ ﺳى ﻧﻪ ﺑﻴﺎ
ﮐ اﺧﺘﻼف ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ ﺧﻴﺎل دے؟ ﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﮐې دى “.ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،

 ﺧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ
”ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﺒ دے “.
دا ﺳے ړوﻧﺪ وو او ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر او
 او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻼر راوﻏﻮﺘﻞ 
زوئ دے ،ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ړوﻧﺪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وو؟ ﻧﻮ
 ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳ ﺟﻮاب
اوس دے ﻨﻪ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷ؟“ 
ورﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا زﻣﻮﻧ زوئ دے او ﭼ
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا
دے ﭘﯧﺪاﺋﺸ ړوﻧﺪ دے .
ﻨﻪ دے اوس ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷ ،او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﭼ ﭼﺎ د
دۀ ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﮐې .د دۀ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐئ ،دے زﻟﻤﮯ دے،
 د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر او ﭘﻼر د ﻳﺮې ﻧﻪ
دے ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺎل وواﺋ “.
داﺳ ووﺋﻴﻞ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل .ﻧﻮ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺨ ﻧﻪ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې وه ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﻋﻴﺴ

وﻣﻨ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ وﺷى .
ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ وه ﭼ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ دے،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺳے
ﺗﭙﻮس ﺗﺮې وﮐئ .
راوﻏﻮﺘﻮ ﻮک ﭼ ړوﻧﺪ وو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺗﻪ ﻣﺦ ﮐه او رﺘﻴﺎ وواﻳﻪ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﺳے ﻨﺎه ﺎر دے “.
ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دے ﻨﺎه ﺎر دے او ﮐﮥ ﻧﻪ ،ﺧﻮ زۀ د ﻳﻮ ﻴﺰ ﻧﻪ

ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ زۀ ړوﻧﺪ وم او اوس ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮے ﻳﻢ “.
ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ وﮐل؟ ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﻨﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﮐې؟“ 
”ﻣﺎ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﮐﯧﻮدو ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دا
ﺑﻴﺎ وﻟ اورﯦﺪل ﻏﻮاړئ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﺟﻮړﯦﺪل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻨﻠﻮ ﺷﻮل او ورﺗﻪ ﻳ
ﻏﻮاړئ ﮥ؟“ 
 ﻣﻮﻧ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪ ﻳ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﻮﺳ ﻳﻮ .

ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻮﺳ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐې وې ﺧﻮ د

دې ﺳى ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻮ ﭼ دے د ﮐﻮﻣﻪ راﻏﻠﮯ دے “.
ﺳى ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻮﻣﺮه د ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه ده ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮐﻮﻣﻪ راﻏﻠﮯ دے ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﮐې .
ﭘﺎک د ﻨﺎﻫﺎرو ﻧﮥ اورى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ اورى ﭼ د ﻫﻐﮥ
 د دﻧﻴﺎ د
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﻻ ﭼﺎ دا ﻧﮥ دى اورﯦﺪﻟ ﭼ ﭼﺎ د ﭘﯧﺪاﺋﺸ ړوﻧﺪ
 ﮐﮥ دا ﺳے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ
ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﮐې دى .
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﻧﮥ وے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ “.
ﭼ” ،ﺗﮥ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻠﻞ ﻨﺎه ﺎر ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻳ او اوس
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮې؟“ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ وﺷﻟﻮ.

روﺣﺎﻧ ړوﻧﺪﺗﻮب
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺷﻟﮯ

دے ،ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﮐو او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 ﺳى ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ
اﺑﻦ آدم اﻳﻤﺎن ﺷﺘﻪ؟“ 

وواﻳﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﻧﻮ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړم “.
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ،ﻮک ﭼ ﺗﺎ
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ
ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دے “.
 ﻋﻴﺴ
ﭘﺮې اﻳﻤﺎن دے “.او ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ دې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ
ړاﻧﺪۀ ﺑﻴﻨﺎ ﺷ او ﻮک ﭼ ﺎن ﺑﻴﻨﺎ  ﻫﻐﻪ ړاﻧﺪۀ ﺷ“.
 ﻴﻨ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﺰدې وﻻړ ۇو د ﻫﻐﮥ دا

ﺧﺒﺮې ﻳ واورﯦﺪﻟ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،وﻟ ﻣﻮﻧ ړاﻧﺪۀ

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ
ﻳﻮ ﮥ؟“ 
ړاﻧﺪۀ وے ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎه ﺑﻪ ﻧﮥ وه ﺧﻮ اوس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا
واﻳ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻴﻨﺎ ﻳﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻨﺎه ﺎر ﭘﺎﺗ ﺷﻮئ“.

د و د ﺷﭙﻮن ﻣﺜﺎل

۱۰

 ”زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د و


ﺷﭙﻮل ﺗﻪ ﭘﻪ دروازې ﻧﮥ ورﻧﻨﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻره وراوړى ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﭘﻪ دروازه
ﻏﻞ او ډاﮐﻮ دے .
 ﻮﮐﻴﺪار ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ورﻧﻨﻮ ﻫﻐﻪ د و ﺷﭙﻮﻧﮯ دے .
دروازه ﮐﻮﻻووى ،او ې د ﻫﻐﮥ آواز اورى او ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ
 ﮐﻠﻪ
ې ﭘﻪ ﻧﻮم راﺑﻠ او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ رواﻧ وى .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ې راﺑﻬﺮ ﮐې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې وړاﻧﺪې 

او ې ورﭘﺴ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ آواز ﭘﯧﮋﻧ .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺳى ﭘﺴ ﭼﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ  .ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وﺗﺘ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺳى آواز ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ“.
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ووﺋﻴﻠﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ

ﺷﻮل ﭼ د ﻫﻐﮥ د دې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮥ وو.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﮥ ﺷﭙﻮﻧﮯ دے
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ

 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭼ زﻣﺎ
واﻳﻢ ﭼ زۀ د و دﭘﺎره دروازه ﻳﻢ .
ﻧﻪ ﻣﺨ راﻏﻠ ۇو ﻏﻠﮥ او ډاﮐﻮان ۇو ،ﺧﻮ و ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 زۀ دروازه ﻳﻢ .ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﻧﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دﻧﻨﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﮯ راﺗﻠﮯ ﺷ او د
 ﻏﻞ ﺻﺮف د ﻏﻼ د ﻗﺘﻞ او د ﺗﺒﺎﻫ
ﺮن ﺎئ ﺑﻪ وﻣﻮﻣ .

دﭘﺎره را ﺧﻮ زۀ دې ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ ﺧﻠﻖ ژوﻧﺪون
 زۀ ﮥ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐى او ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ډول ﭘﺮﺳﻮﻧﻪ وى .
ﺷﭙﻮﻧﮯ ﻳﻢ او ﮥ ﺷﭙﻮﻧﮯ د و دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ورﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﻣﺰدور ﭼ ﻧﮥ ﺷﭙﻮن وى او ﻧﮥ ﻳ ې ﺧﭙﻠ وى،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮۀ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ووﻳﻨ ﻧﻮ ې ﭘﻪ ﺎئ ﭘﺮﯦدى او

وﺗﺘ .ﻟﻴﻮۀ رﻣﻪ راﯧﺮه ﮐى او ې ﺧﻮرې ورې ﮐى .
ﻫﻐﻪ ﻪ ﺗﺘ ﭼ ﻣﺰدور دے او د و ﻫﻴ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى.
 زۀ ﮥ ﺷﭙﻮن ﻳﻢ .زۀ ﺧﭙﻠ ې ﭘﯧﮋﻧﻢ او زﻣﺎ ې ﻣﺎ

 ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧ او زۀ ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧﻢ ،او زۀ
ﭘﯧﮋﻧ ،
 زﻣﺎ ﻧﻮرې ې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺎن د و دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﻮم .
ﭼ ﭘﻪ دې ﺷﭙﻮل ﮐ ﻧﺸﺘﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺿﺮور دﻟﺘﻪ
راوﻟﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ آواز اورى ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﻮه رﻣﻪ وى او
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﺷﭙﻮﻧﮯ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻳﻮ وى .
ﮐﻮى ﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻮم د دې دﭘﺎره ﭼ دا ﺑﻴﺎ
 دا زﻣﺎ ﻧﻪ ﻮک ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﺧﻮ زۀ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
وﻣﻮﻣﻢ .
ﻣﺮﺿ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮم .دا زﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر دے ﭼ ﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﮐم او
دا ﻣ ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر دے ﭼ دا زۀ ﺑﻴﺎ وﻣﻮﻣﻢ .دا ﺣﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ
 د دې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر راﮐے دے “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ډﯦﺮو وﺋﻴﻞ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗ راﻏﻠﻪ .
ﭼ” ،ﭘﻪ دۀ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻧﺎﺳﺖ دى او دے ﭘﺎﻞ دے ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دۀ
 ﺧﻮ ﻧﻮرو وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎن
ﺗﻪ ﻏﻮږ ږدئ؟“ 
ﻧﺎﺳﺖ وى ﻫﻐﻪ داﺳ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .وﻟ ﭘﻴﺮے د ړوﻧﺪ
ﺳﺘﺮ روﻏﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟“

د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ اﻧﺎر
 دا د ژﻣ ور وې او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر


 او ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د
د وﻗﻒ ﮐﯧﺪو اﺧﺘﺮ وو .
 ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺮاﻧه ﮐ ﺮﯧﺪو .
راﭼﺎﭘﯧﺮه ﺷﻮل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﺷ ﮐ ﺳﺎﺗ؟ ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺻﻔﺎ ﺻﻔﺎ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
وواﻳﻪ “.
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮئ .زۀ ﭼ ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ
ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﻮم ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻮاه دى .
 زﻣﺎ ې زﻣﺎ آواز
ﮐﻮئ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ې ﻧﮥ ﻳ .
 زۀ ﻫﻐﻮئ
اورى ،زۀ ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﮋﻧﻢ او ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﭘﺴ را .
ﻟﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ورﮐﻮم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻼک ﻧﮥ ﺷ
 زﻣﺎ ﭘﻼر
او ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ زﻣﺎ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﮥ ﺷﻮﮐﻮى .
ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى دى ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ زورور دے
 زۀ او
او ﻫﻴ ﻮک دا د ﭘﻼر د ﻻس ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺷﻮﮐﻮﻟﮯ .
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﺴ ﮐﺎ راوﺧﺴﺘﻞ
زﻣﺎ ﭘﻼر ﻳﻮ ﻳﻮ “.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﭼ ﭘﺮې وې وﻟ ،
”ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﭘﻼر ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ ډﯦﺮ ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ وﻮدل .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ورﻟﻪ
ﻣﺎ د ﮐﻮم ﮐﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﻨﺴﺎروئ؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎ د ﮥ ﻧﯧ ﮐﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ
ﺳﻨﺴﺎروو ﺧﻮ د ﮐﻔﺮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﻮ ﺻﺮف
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
اﻧﺴﺎن ﻳ او د ﺧُﺪاﻳ دﻋﻮﱝ ﮐﻮې “.
ورﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ دا ﻧﮥ دى ﻟﻴﻠﮯ
 ﻫﻐﻪ
ﺷﻮى ﭼ” ،ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻳ؟“ 
ﺧﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﺎن ﺑﻠﻠﮯ ﮐﯧﺪل ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم
راﻏﻠﮯ وو ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﺻﺤﻴﻔ ﺑﺪﻟﯧﺪے ﻧﮥ
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻮک ﭼ ﭘﻼر ﻣﻘﺪس
ﺷ .
ﮐے دے او دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﻮى ﻪ

 ﮐﮥ ﭼﺮې
ﭼ ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳﻢ؟ 

زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﮥ راوړئ .
ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻳ ﮐﻮم ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ راوړئ ،ﻧﻮ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ اﻳﻤﺎن راوړئ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ
او ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دے او زۀ ﭘﻪ ﭘﻼر ﮐ ﻳﻢ“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻠ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﺧﻮ

 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د اُردن د ﺳﻴﻨﺪ
ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻻس ﻧﻪ ووﺗﻮ .
ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻳﺤﻴ اول ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
  ﺧﻠﻖ ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ او
ورﮐﻮﻟﻪ .او ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﺤﻴ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ ﻧﮥ وه ﺎره
ﮐې ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ د دې ﺳى ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ
 او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ
رﺘﻴﺎ دى “.
اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ.

د ﻟﻌﺰر ﻣﺮګ

۱۱

 ﻧﻮ اوس ﻟﻌﺰر ﻧﻮﻣ ﺳے ﻧﺎﺟﻮړه وو ،ﭼ د


ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه وو ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺮﻳﻤ او د ﻫﻐ د ﺧﻮر ﻣﺮﺗﺎ ﮐﻠﮯ

 دا د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ورور ﻟﻌﺰر ﻧﺎﺟﻮړه وو ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ
وو .
ﻣﺎﻟ ﻋﻄﺮ اﭼﻮﻟ ۇو او د ﻫﻐﮥ ﭘ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﯦﺘﻮ وﭼ
 ﻧﻮ ﺧﻮﯦﻨﺪو ﻳ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ،
ﮐې وې .
 ﺧﻮ
”ﻣﺎﻟﻪ ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻤﺎر دے “.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ وې وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻴﻤﺎرى د
ﻣﺮګ ﻧﮥ ده ،دا ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺟﻼل ﺮﻨﺪوﻟﻮ دﭘﺎره ده

ﻧﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ د دې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻼل وﻣﻮﻣ “.
اﺮ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻣﺮﺗﺎ ،او د ﻫﻐ ﺧﻮر او ﻟﻌﺰر ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ

 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻟﻌﺰر د ﺑﻴﻤﺎرۍ واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دوه
ﮐﻮﻟﻪ ،
 ﺑﻴﺎ د دې ﻧﻪ
ور ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺗﻪ
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﮥ
واﭘﺲ ﻻړ ﺷُﻮ “.
ﻟ وﺧﺖ ﻣﺨ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺳﻨﺴﺎرول ﻏﻮﺘﻞ ،او ﺗﮥ ﺑﻴﺎ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﭘﻪ ورځ ﮐ
ﻫﻠﺘﻪ  ﮥ؟“ 
دوﻟﺲ ﻴﻨ رﺎ ﻧﮥ وى ﮥ؟ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ور ﺮ

ﺗﻴﻨﺪک ﻧﮥ ﺧﻮرى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې دﻧﻴﺎ رﺎ وﻳﻨ .
ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺷﭙ ﺮ ﻧﻮ ﺗﻴﻨﺪک ﺑﻪ ﺧﻮرى ﻪ ﭼ
 د دې وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه رﺎ ﻧﺸﺘﻪ “.
ﭼ” ،زﻣﻮﻧ دوﺳﺖ ﻟﻌﺰر اودۀ ﭘﺮوت دے ﺧﻮ زۀ ورﻢ ﭼ
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ
راوﻳ ﻳ ﮐم “.
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ د
ﭼﺮې ﻫﻐﻪ اودۀ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روغ ﺷ “.
ﻣﺮګ ﺧﺒﺮه ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل وو ﭼ ﻨ دے د ﻓﻄﺮى
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺻﻔﺎ
اودۀ ﮐﯧﺪو ﺧﺒﺮه ﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره دا ﮥ ده ﭼ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻟﻌﺰر ﻣ دے ،
زۀ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ وم ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن راوړئ .ﺧﻮ را ﭼ ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﺗﻮﻣﺎ ﭼ ﺑﺮﻏﻮﻧﮯ ورﺗﻪ واﺋ ،ﻫﻐﮥ ﻧﻮرو
ﻟﻪ ورﺷُﻮ “.
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﺳﺮه ﻣۀ ﺷُﻮ“.

د ﻟﻌﺰر ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻠﻮر ور

 ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ
ﻣﺨ ﻟﻌﺰر دﻓﻦ ﺷﻮے دے .
 او ډﯦﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺮﺗﺎ او ﻣﺮﻳﻤ ﺗﻪ د
ﮥ دوه ﻣﻴﻠﻪ ﻟﺮې وه 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮﺗﺎ د
ﻫﻐﻮئ د ورور ﻏﻤﺮازۍ ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو .

ﻋﻴﺴ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ ،ﺧﻮ
 ﻣﺮﺗﺎ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮه .

”ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ وے ﻧﻮ زﻣﺎ ورور ﺑﻪ ﻣ ﺷﻮے ﻧﮥ وو .
ﺧﻮ زۀ اوس ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻫﺮ ﮥ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ
وﻏﻮاړې ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻳ درﮐى “.
 ﻣﺮﺗﺎ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ورور ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷ “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷ “.
او ژوﻧﺪون ﻳﻢ .ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻫﻢ
 او ﻮک ﭼ ژوﻧﺪے دے او
ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪے وى ،
ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻣ ﻧﮥ ﺷ .آﻳﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دې
 ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﭘﻪ دې
ﻳﻘﻴﻦ دے؟“ 
اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﺗﮥ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ،ﻮک ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ دا ووﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے “.
واﭘﺲ ﻻړه او ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر ﻣﺮﻳﻢ ﻳ راوﺑﻠﻠﻪ ،او ﭘﻪ ﭘﻪ ﻳ ورﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذ دﻟﺘﻪ دے او ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﻏﻮاړى “.

ﻣﺮﻳﻢ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﺎﯧﺪه او ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ .
ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻻ ﮐﻠ ﺗﻪ ﻧﮥ وو رارﺳﯧﺪﻟﮯ او ﻻ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ
 ﮐﻮم ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭼ
وو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺮﺗﺎ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮه .
د ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮه ﻏﻤﺮازۍ دﭘﺎره ﮐﻮر ﮐ ۇو ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ
وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ زر ﭘﺎﯧﺪه او ﺑﻬﺮ ﻻړه ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﭘﺴ روان
ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﻞ ﭼ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ رواﻧﻪ ده ﭼ ﭘﺮې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
وژاړى .
ﻋﻴﺴ وو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮ ورﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻪ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ دﻟﺘﻪ وے ﻧﻮ زﻣﺎ ورور ﺑﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﻢ او ورﺳﺮه
ﻣ ﺷﻮے ﻧﮥ وو “.

ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﻪ ژړا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺳﻮړ اﺳﻮﻳﻠﮯ وﮐو او ډﯦﺮ
 ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﺎئ
زﻫﻴﺮ ﺷﻮ .
دﻓﻦ ﮐے دے؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،راﺷﻪ او وې
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮ .
ﻮره “.
 ﺧﻮ ﻴﻨﻮ ووﺋﻴﻞ
”وﻮره د دۀ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ وه “.
ﭼ” ،وﻟ دې ﺳى ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻪ ړوﻧﺪ ﺳى ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ
ﮐې وې دا ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﻟﻌﺰر ﻳ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﺳﻮړ اﺳﻮﻳﻠﮯ وﮐو ،او ﻗﺒﺮ ﻟﻪ راﻏﮯ.
وے؟“ 

دا ﻳﻮ ﻏﺎر وو ﭼ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻳ ﻪ اﯦﻮدﻟﮯ ﺷﻮې وه .
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻪ ﻟﺮې ﮐئ “.ﻣﺮﺗﺎ ،د ﻣ ﺳى ﺧﻮر،
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،اوس ﺧﻮ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻮئ ﮐے وى ﻪ
 ﻋﻴﺴ
ﭼ د دۀ د ﻣﺮګ ﺧﻮ ﻠﻮر ور ﺷﻮې دى “.
ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻧﮥ ۇو وﺋﻴﻠ ﮥ ،ﭼ
ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﻟﺮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻪ ﻟﺮې ﮐﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﭘﻮرﺗﻪ وﮐﺘﻞ
ووﻳﻨ؟“ 
او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻼره ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ دﻋﺎ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ اورې ،ﺧﻮ ﻣﺎ د
واورﯦﺪﻟﻪ .
دې ﺣﺎﺿﺮو ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐو ﻧﻮ ﭼ د دوئ دا ﺑﺎور
 ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا
وﺷ ﭼ زۀ ﺗﺎ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﻟﻌﺰره ،ﺑﻬﺮ
 ﻧﻮ ﻣ ﺳے ﺑﻬﺮ راووﺗﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﻻس او ﭘ د
راوﻪ “.
ﮐﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻔﻦ ﮐ ﺗﻟﮯ ﺷﻮى ۇو او ﻣﺦ ﻳ ﭘﻪ ﻮﮐ ﮐ
اﻧﻐﺘﮯ ﺷﻮے وو .ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دۀ ﻧﻪ ﮐﻔﻦ
ﻟﺮې ﮐئ او ﭘﺮې ﻳ ږدئ ﭼ“. 

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮګ ﺳﺎزش
 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮه ﻗﺒﺮ ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو ﻫﻐﻮئ ﭼ

ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻴﺪل ﮐﻮم ﭼ ﻋﻴﺴ وﮐل ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ اﻳﻤﺎن
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او
راوړو .
 ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﮥ ﭼ ﻋﻴﺴ ﮐى ۇو .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﺟﺮﻪ راوﺑﻠﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ
ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى؟ ﻪ ﭼ دا ﺳے ﺧﻮ
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ دے دﻏﻪ ﺷﺎن آزاد
ډﻳﺮې ﻣﻌﺠﺰې ﺎره ﮐﻮى .
ﭘﺮﯦدو ﻧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ دۀ اﻳﻤﺎن راوړى ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ روﻣﻴﺎن

راﺷ او زﻣﻮﻧ ﻮل ﻗﻮم او د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى “.
ﺧﻮ ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﮐﺎﺋﻔﺲ وو ﻮک ﭼ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﮐﺎل د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وو ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻫﻴ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ،
دﭘﺎره دا ﻏﻮره ده ﭼ د ﻗﻮم دﭘﺎره دې ﻳﻮ ﺳے ﻣ ﮐے
 ﻫﻐﮥ دا د ﺧﭙﻠﻪ
ﺷ ،ﻧﻪ ﭼ ﻮل ﻗﻮم ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﺷ “.
ﺎﻧﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ،ﺑﻠ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎل د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳ دا
 او
ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐﻟﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ د ﻗﻮم دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﺷ ،
ﻧﮥ ﺻﺮف د ﻗﻮم دﭘﺎره ،ﺑﻠ د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
 ﻧﻮ د ﻫﻢ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮارۀ وارۀ ﺑﭽ راﻳﻮﺎئ ﮐى .
ﻫﻐﻪ ور ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻋﻴﺴ ﻧﻮر د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ آزاد ﻧﮥ

ﺮﯧﺪو ﺑﻠ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﻠ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﻧﻮم ﻳ
اﻓﺮاﺋﻴﻢ وو ﭼ د ﺻﺤﺮا ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻣﻠ ﮐ وو او ﻫﻐﻪ
 اوس د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د
ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ راﻧﺰدې وو او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﮐﻠ ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﻓﺴﺢ


د اﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻړل ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﮐى .
ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻟﻮﻟﻮ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
ودرﯦﺪل ﻧﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ” ،ﮥ ﻣﻮ ﺧﻴﺎل دے؟
 ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ
وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺮ ﻟﻪ راﻧﮥ ﺷ ﮥ؟“ 
ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا ﺣﻢ ورﮐے وو ﭼ ﭼﺎ د
ﻋﻴﺴ ﭘﺘﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ دے ﻧﻮ دوئ دې ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﮐى
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺮﻓﺘﺎر ﮐى.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﮐ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻣﺴﯩﺢ
ﮐے ﺷﻮ

۱۲

 د ﻓﺴﺢ د اﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺷﭙ ور ﻣﺨ ﻋﻴﺴ


ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﺗﻪ راﻏﮯ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻟﻌﺰر ﮐﻮر وو ،ﻮک ﭼ ﻫﻐﮥ
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د
د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﮐے وو .
ﻣﺎﺎم ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه ﭼ ﻣﺮﺗﺎ ﭘﻪ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﻌﺰر
ﻫﻢ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﮐ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺎﺳﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﮥ ﻗﻴﻤﺘ ﻋﻄﺮ ﭼ ﻧﻴﻢ ﺳﯧﺮ ﻗﺪرې ۇو او د
وو .
ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﻣﺮﻫﻤﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وو راوړل ،او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
ﭘﻮ ﻳ واﭼﻮل او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﯦﺘﻮ وﭼ ﮐې او
 ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻮل ﮐﻮر د دې ﻋﻄﺮو د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ .
دې ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ،ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻣﺮﻳﺪ وو ﭼ ﻟ
 ”دا ﻋﻄﺮ
وروﺳﺘﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺒﺮ ﮐﯧﺪوﻧﮯ وو ،ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﭘﻪ درې ﺳﻮه دﻳﻨﺎره وﻟ ﺧﺮڅ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ ﭼ ﭘﯧﺴ ﻳ
 ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ
ﺧﻮار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻪ ورﮐے ﺷﻮے وے؟“ 
دې وﻧﮥ ﮐه ﭼ ﻨ ﻫﻐﻪ د ﺧﻮاراﻧﻮ ﻏﻤﺨﻮر وو ،ﺧﻮ ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻞ وو .ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﻟ

ﮐﻮﻣ ﺑﻪ ﭼ د ﭼﻨﺪې ﭘﻪ ﺗﻴﻠ ﮐ ﺟﻤﻊ ﮐﯧﺪې او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ
اﺧﺘﻴﺎر ﮐ ﺑﻪ وې .
ﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدئ .ﻫﻐ دا ﻋﻄﺮ واﺧﺴﺘﻞ ﭼ زﻣﺎ د ﺨﻮﻟﻮ د
 ﻪ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﻞ
ور دﭘﺎره ﻳ وﺳﺎﺗ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ درﺳﺮه ﺗﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ“.

د ﻟﻌﺰر ﺧﻼف ﺳﺎزش
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ

دے ،ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻳﻮا دې ﻟﻪ راﺗﻠﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ ووﻳﻨ ﺧﻮ د
ﻟﻌﺰر د ﮐﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے
 ﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ
ﮐے وو .
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺟﻪ ډﯦﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻟﻌﺰر ﻫﻢ ﻣ ﮐئ ،
ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ورﺗﻠﻞ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ اﻳﻤﺎن راوړو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﺳﺘﻘﺒﺎل
 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ  ﺧﻠﻖ ﭼ اﺧﺘﺮ ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو ﭼ د دې ﻧﻪ

 ﻧﻮ
ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻢ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راروان دے ،
ﻫﻐﻮئ د ﮐﺠﻮرې ﺎﻧ واﺧﺴﺘﻠ او د ﻫﻐﮥ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻪ
ورووﺗﻞ او دا ﻧﻌﺮې ﻳ وﻫﻠ” ،اُﻣﺒﺎرﮐ .ﻣﺒﺎرک دے ﻫﻐﻪ
ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم را ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 او ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﺎﮯ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه دې ﻣﺒﺎرک وى “.
او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺳﻮر ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ
 ”اے د ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې .ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .وﻮره ،ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه
دى ،
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﻮ د ﻋﻴﺴ
ﭘﻪ ﮐﻮﭼﺎ ﺳﻮر راروان دے “.
ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻳ

ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ورﻳﺎد ﺷﻮل ﭼ دا ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وﺷﻮل.
 ﻧﻮ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻟﻌﺰر ﺗﻪ

د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ د راوﺗﻠﻮ آواز وﮐو او د ﻣو ﻧﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﮐو،
 ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ وه
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﻮاﻫ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻠﻪ .
ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ
اورﯦﺪﻟ ۇو ﭼ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ دا ﻣﻌﺠﺰه ﮐې ده .
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮرئ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﮐﻮﻟﮯ،
وﻮرئ ،ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ رواﻧﻪ ده“.

ﻴﻨﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺳﺮه
ﻣﻼو ﺷ
 ﻳﻮ ﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﺗﻠ ۇو.

 ﻫﻐﻮئ ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ﻮک ﭼ د ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا د ﻠﻴﻞ

اوﺳﯧﺪوﻧﮯ وو ،او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﻏﻮاړو
 ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﻻړو او اﻧﺪرﻳﺎس ﺗﻪ
ﭼ ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷُﻮ “.

ﻳ ووﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ دواړه ﻻړل او ﻋﻴﺴ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐو .
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ اﺑﻦ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﺗﺮﻮ ﭼ
آدم ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ وﻣﻮﻣ .
د ﻏﻨﻤﻮ داﻧﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ وﻧﮥ ﻏﻮرزﻳى او ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐ
ﺨﻪ او ﻣه ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺑﻪ دا ﺻﺮف ﻳﻮه داﻧﻪ وى .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
ﭼ دا ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﺨﻪ ﺷ ﻧﻮ دا ډﯦﺮه ﻣﯧﻮه ﭘﯧﺪا ﮐى.
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ

ﺑﺎﺋﻴﻠ ،او ﻮک ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى،
 ﮐﮥ ﻮک زﻣﺎ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون دﭘﺎره وﺳﺎﺗ .
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ دې ﻣﺎ ﭘﺴ را ،او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻳﻢ ﻫﻠﺘﻪ

ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺎدِم ﻫﻢ وى .ﻫﺮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻋﺰت ورﮐى.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى
 اوس زﻣﺎ زړۀ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ دے او زۀ ﮥ وواﻳﻢ؟ ﭼ اے

ﭘﻼره ،ﻣﺎ د دې وﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه؟ ﺧﻮ ،ﻫﻢ دا وﺟﻪ ده ﭼ زۀ
 اے ﭘﻼره ،ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل
دې وﺧﺖ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
ورﮐه “.ﺑﻴﺎ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ آواز راﻏﻠﻮ” ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل
 ﮐﻮﻣﻪ ﻪ
ورﮐے دے او زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺟﻼل ورﮐم “.
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ وﻻړه وه ﻫﻐﻮئ دا واورﯦﺪل او وئ وﺋﻴﻞ ﭼ دا د
ﺗﻨﺪر آواز وو ﺧﻮ ﻧﻮرو ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻓﺮﺘ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا آواز زﻣﺎ د  دﭘﺎره
وﮐې “.
 اوس د دې دﻧﻴﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره وو .
وﺧﺖ دے او د دې دﻧﻴﺎ ﺳﺮدار ﻳﻌﻨ ﺷﯧﻄﺎن ﺑﻪ اوس ﺑﻬﺮ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د زﻣ ﻧﻪ وﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻢ
ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
 ﻋﻴﺴ دې
ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ راﮐﺎږم “.

ﺧﺒﺮې ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻣﺮګ ﻣﺮى .
 ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زﻣﻮﻧ ﺷﺮﻳﻌﺖ دا واﺋ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻨﻪ واﺋ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﺿﺮور ﭘﻪ
 ﻋﻴﺴ
ﺳﻮﻟ وﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷ؟ دا اﺑﻦ آدم دے ﻮک؟“ 
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،رﺎ ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ده.
ﺗﺮﻮ ﭼ رﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ده وﺮ ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺗﻴﺎرۀ ﻣﻮ
راﯧﺮ ﮐى .ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺮ ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ
 ﺗﺮﻮ ﭼ رﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ده ،ﭘﻪ
وى ﭼ ﭼﺮﺗﻪ روان دے .
رﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د رﺎ زاﻣﻦ ﺷ“.

د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧ

د دې ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻻړو او ﭘ ﺷﻮ .
اﺮ ﮐﮥ ﻋﻴﺴ ډﻳﺮې ﻣﻌﺠﺰې د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ
 ﭼ د
وﮐې ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن راﻧﮥ وړو 
ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻮره ﺷ ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ﻳ ۇو” ،اے
ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮐے دے؟ ﻣﺎﻟ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﭘﻪ ﭼﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐے دے؟“ 
ﻫﻐﻮئ اﻳﻤﺎن راوړﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ ،وﻟ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ دا ﻫﻢ
 ”ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ ړﻧﺪې ﮐې دى او
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
زړوﻧﻪ ﻳ ورﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ
وﻧﮥ وﻳﻨ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷ او د رﻏﯧﺪو
 ﻳﺸﻌﻴﺎه دا
دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ راوﻧﮥ ﺮ او زۀ ﻳ روغ ﮐم “.
ﺧﺒﺮې ﻪ وﮐې ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻋﻴﺴ ﻟﻮﺋ وﻟﻴﺪه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺳﺮه د دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺣﻖ ﮐ ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
ﮐ ډﯦﺮو ﻳﻬﻮدى ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن راوړو ،ﺧﻮ د
ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ د دې اﻗﺮار ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،او د دې ﻳﺮې ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐے ﺷ .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ د ﻋﺰت ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻋﺰت ﺣﺎﺻﻠﻮل
زﻳﺎت ﺧﻮﻮل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﮐﻼم
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﻣﺎ

اﻳﻤﺎن راوړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﻳﻮا دا ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن راوړى ﺑﻠ
 او ﻮک ﭼ ﻣﺎ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻫﻢ ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
 زۀ
وﻳﻨ ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻮک وﻳﻨ ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .

دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ د رﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن راﻏﻠﮯ ﻳﻢ د دې دﭘﺎره ﭼ ﻮک ﭘﻪ
 زۀ د
ﻣﺎ اﻳﻤﺎن راوړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﮐﻼم اورى او ﺗﺎﺑﻌﺪارى
ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻪ ﭼ زۀ د دې دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ﭼ د دﻧﻴﺎ
 ﺧﻮ
ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم ﺑﻠ د دﻧﻴﺎ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﮥ ﻣﻨ او زﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى ،د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻳﻮ
ﻣﻨﺼﻒ ﺷﺘﻪ ،ﻳﻌﻨ ،زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﭼ ﻣﺎ ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر
ﭘﻪ ورځ د آﺧﺮت د ﻫﻐﮥ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى .
ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﮐﻮم ﺧﻮ ﭘﻼر ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ
 او زۀ ﺧﺒﺮ
ﮐے دے ﭼ ﮥ وواﻳﻢ او ﻨﻪ ﻳ وواﻳﻢ .
ﻳﻢ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ د ﺗﻞ ﻋﻤﺮى ژوﻧﺪون ورﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻪ ﮥ
ﭼ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ زۀ واﻳﻢ“.

د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘ وﻳﻨﻞ

۱۳

 د ﻓﺴﺢ د اﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه


ﭼ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺟﺪاﻳ وﺧﺖ راﻧﺰدې ﺷﻮے دے او ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ورﺷ .او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ
ﮐ ﻣﻴﻨﻪ وه ،او ﺗﺮ آﺧﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻳ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه.
 د ﻣﺎﺎم د رو وﺧﺖ وو ،او اﺑﻠﻴﺲ د ﻣﺨ ﻧﻪ د

ﺷﻤﻌﻮن اﺳﺮﻳﻮﺗ د زوئ ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا ﺧﻴﺎل
 او ﻋﻴﺴ ﭘﻮﻫﻪ
اﭼﻮﻟﮯ وو ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى وﮐى .
وو ﭼ ﭘﻼر ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻫﺮ ﮥ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے او ﭼ ﻫﻐﻪ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ راﻏﻠﮯ دے او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ واﭘﺲ روان
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د رو ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو ،ﺧﭙﻞ ﺎدر ﻳ ﻳﻮ ﻃﺮف
دے .
ﺗﻪ ﮐﯧﻮدو ،ﻳﻮه ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻳ راواﺧﺴﺘﻪ او د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻳ ﺗﺎو ﮐه.

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮ ﮐ اوﺑﮥ واﭼﻮﻟ او د ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ وﻳﻨﻠﻮ ﻳ ﺷﺮوع وﮐه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
وﭼﻮﻟ ﭼ د ﺎن ﻧﻪ ﻳ ﺗﺎو ﮐې وه .
ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو،
”ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘ وﻳﻨ؟“ 
”ﮥ ﭼ زۀ ﮐﻮم ،ﺗﮥ اوس ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ
 ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﻠﻪ
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ “.
ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم ﭼ زﻣﺎ ﭘ ووﻳﻨ “.ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو
ﭼ” ،ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺗﺎ وﻧﮥ وﻳﻨﻢ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪ ﻧﮥ ﻳ“.
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻧﮥ ﻳﻮا

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ
زﻣﺎ ﭘ ﺑﻠ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﺳﺮ ﻣ ﻫﻢ ووﻳﻨﻪ “.
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼﺎ ﭼ ﻻﻣﺒﻠ وى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﭘﻮ د وﻳﻨﻠﻮ ﻧﻪ
ﻋﻼوه ﻧﻮر ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﻮل ﭘﺎک دے ،او ﺗﺎﺳﻮ
 ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼ
ﭘﺎک ﻳ ﺧﻮ ﻮل ﻧﻪ “.
ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
 د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻮ وﻳﻨﻠﻮ ﻧﻪ
ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭘﺎک ﻧﮥ ﻳ .
ﭘﺲ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎدر راواﺧﺴﺘﻮ او ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮئ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ اُﺳﺘﺎذ او ﻣﺎﻟ واﻳ او دا ﻴ
ﮥ وﮐل؟ 
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ او اُﺳﺘﺎذ
واﻳ ﻪ ﭼ زۀ ﻳﻢ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘ ووﻳﻨﻠ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻻزم دى ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﮐے دے،
ﭘ ووﻳﻨ .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐى
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻧﻪ
دى .

ﻟﻮئ ﻧﮥ وى او ﻧﮥ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ د راﻟﯧوﻧ ﻧﻪ ﻟﻮئ وى .
اوس ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﮐﮥ

 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﮥ واﻳﻢ،
ﭼﺮې ﻋﻤﻞ ﭘﺮې وﮐئ .
ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻏﻮره ﮐى دى ﻫﻐﻮئ زۀ ﭘﯧﮋﻧﻢ .ﺧﻮ ﭼ د
ﺻﺤﻴﻔ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻮره ﺷ ﭼ” ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ رو ﺑﻪ ﻳ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﻮړه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺷﻮﻟﻮ “.
اوس د ﻫﻐﻪ واﻗﻌ د ﭘﯧﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ دا واﻳﻢ د دې دﭘﺎره
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻪ ﺷ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن راوړئ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم
ﻫﻢ زۀ ﻳﻢ .
وړوﻧﮯ ﻗﺒﻮل ﮐى ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل
ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻠﻮى ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺒﺮ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ
ﭘﯧﺸﻮﺋ
 د دې وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ روح ﮐ ﺳﺨﺖ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮ

او وې وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ درﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او ﺷﻤﻦ
زﻣﺎ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺷﻮل ﭼ دے دا د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
ﮐ ﻳﻮ ﻣﺮﻳﺪ ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ اﺷﺎره
ﺟﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو .
وﮐه او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﭙﻮس ﺗﺮې وﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ دا
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﺳﺮ ورﻧﺰدې ﮐو
ﻮک ﻳﺎدوى “.
 ﻋﻴﺴ
او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،دا ﻮک دے؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ زۀ ورﺗﻪ د رو دا
ُه ﭘﻪ ﺗﺎﻟ ﮐ ﻟﻤﺪه ﮐم او ور ﻳ ﮐم “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د رو
ُه ﻟﻤﺪه ﮐه او د ﺷﻤﻌﻮن اﺳﺮﻳﻮﺗ زوئ ﻳﻬﻮداه ﻟﻪ ﻳ
 د رو د ې ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺷﯧﻄﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ورﮐه .

ﮐ ورﻧﻨﻮﺗﻮ .ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ ﮐﻮې ،زر ﻳ
 ﻮک ﭼ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ۇو د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ
وﮐه “.

ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻟ دۀ ﺗﻪ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .
ﻴﻨﻮ دا ﻤﺎن وﮐو ﭼ ﻳﻬﻮداه ﺳﺮه ﺗﻴﻠ ده ،ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ
ﺗﻪ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ اﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﻫﻐﻪ واﺧﻠﻪ ﻳﺎ
 د ﻧﻮړۍ اﺧﺴﺘﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ
دا ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮥ ورﮐه .
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﻬﻮداه ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ .او دا ﺗﻮره ﺷﭙﻪ وه.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻮے ﺣﻢ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮداه ﺑﻬﺮ ﻻړو ﻧﻮ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس اﺑﻦ

آدم ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻟﻮﺋ
 ﮐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻟﻮﺋ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ،ﻧﻮ
وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐ ﻟﻮﺋ ورﮐى او
 زﻣﺎ ﺑﭽﻮ ،زۀ ﺑﻪ د ﻟ وﺧﺖ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ زر ﻟﻮﺋ ورﮐى .
دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻮئ ،او ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ واﻳﻢ،
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ .
ﻧﻮے ﺣﻢ درﮐﻮم ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ .ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮل
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ .
ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس د اﻧﺎر ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ ؟“


ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻢ ،ﺗﮥ اوس ﻣﺎ ﭘﺴ
 ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﮥ
ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ راﺷ “.
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ اوس وﻟ ﻧﮥ ﺷﻢ درﺗﻠﮯ؟ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺎن ﭘﻪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎن ﮐم “.
رﺘﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎن ﮐې ﮥ؟ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
ﭼ ﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﮥ د ﭼﺮګ د ﺑﺎﻧ ﻧﻪ وړاﻧﺪې درې ﻠﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ
اﻧﺎرى ﺷ“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻼر ﺗﻪ د ورﺗﻠﻮ ﻻر ده

۱۴

 ”ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﻮئ ،ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک


 زﻣﺎ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر
اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ،او ﭘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ .
ﮐ د اوﺳﯧﺪو ډﯦﺮ ﺎﻳﻮﻧﻪ دى .ﮐﮥ ﭼﺮې داﺳ ﻧﮥ وے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠ ۇو ﮥ ﭼ زۀ ﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره
 او ﮐﮥ زۀ ﻻړ ﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺎئ ﺗﻴﺎر
ﺎئ ﺗﻴﺎر ﮐم؟ 
ﮐم ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﺎ راﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻢ،
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
ﻧﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ زۀ ﻳﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻳ .
 ﺗﻮﻣﺎ
ﻫﻐ ﻻرې ﭘﺘﻪ ده ﮐﻮم ﺎئ ﺗﻪ ﭼ زۀ روان ﻳﻢ “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ روان
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻳ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻻرې ﮥ ﭘﺘﻪ ده؟“ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻻر ﻳﻢ ،زۀ ﺣﻖ ﻳﻢ او زۀ ژوﻧﺪون ﻳﻢ .ﻫﻴﻮک ﻫﻢ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زۀ
زﻣﺎ د وﺳﻴﻠ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ .
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻫﻢ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ .د ﻫﻢ اوس ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧ او ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻣﻮ دے “.

”ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻼر وﺎﻳﻪ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷُﻮ “.
ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻮﺳﻪ ،ﺗﺎ ﺳﺮه زۀ د دوﻣﺮه

ﻣﻮدې ﻧﻪ ﻳﻢ او ﺑﻴﺎ ﻣ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ﮥ؟ ﭼﺎ ﭼ زۀ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻳﻢ
ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻨﻪ واﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻼر
 ﭘﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎور ﻧﺸﺘﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﭘﻼر ﮐ ﻳﻢ
وﺎﻳﻪ؟ 
او ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دے؟ زۀ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم
ﻫﻐﻪ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﺧﻮ دا ﭘﻼر دے ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ
 ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ
ﮐ اوﺳ او زﻣﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐﻮى .
وﮐئ ﭼ زۀ ﭘﻼر ﮐ ﻳﻢ او ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دے ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ
ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ د دې ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﺎور
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن
وﮐئ .
راوړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ زۀ ﻳ ﮐﻮم ،او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻼر ﻟﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم وﻏﻮاړئ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
روان ﻳﻢ .
 ﮐﮥ
وﮐم ﻧﻮ ﭼ د ﭘﻼر ﻟﻮﺋ ﭘﻪ زوئ ﮐ ﺮﻨﺪه ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻫﻢ وﻏﻮاړئ زۀ ﺑﻪ ﻳ وﮐم.

د روح اﻟﻘُﺪس وﻋﺪه
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ

 او زۀ ﺑﻪ ﭘﻼر ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .
 ﻫﻐﻪ د
ﺑﻞ ﻣﺪدﺎر درﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺪام وى .
ﺣﻖ روح دے ،ﮐﻮم ﭼ دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى ﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ وﻳﻨ او ﻧﮥ ﻳ ﭘﯧﮋﻧ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
 زۀ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ وى .
 ﻟ
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ راﻢ .
وﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻧﻮر وﻧﮥ وﻳﻨ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣ وﻳﻨ .ﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ
ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﻳﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﻳ .
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ

 ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ
ﮐ ﻳ او زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻢ .
ﻣﻨ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى زﻣﺎ ﭘﻼر ﺑﻪ
ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐى او زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم او ﺧﭙﻞ
 ﺑﻞ ﻳﻬﻮداه ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺎره ﮐم “.
”ﻣﺎﻟﻪ ،دا ﮥ وﺟﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺎن ﺎره
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو،
ﮐې او ﻧﻮرې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ؟“ 
”ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ
ﮐﻮى او زﻣﺎ ﭘﻼر ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،او زۀ او ﭘﻼر ﺑﻪ
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﺷﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ اوﺳﻮ .
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى ،او دا ﮐﻼم
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ اورئ دا زﻣﺎ ﻧﮥ دے ﺑﻠ دا د ﭘﻼر ﮐﻼم دے ﭼﺎ
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﻻ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ ﻣﺎ
ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
 ﺧﻮ ﻣﺪدﺎر ﻳﻌﻨ روح
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .
اﻟﻘُﺪس ﭼ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻳ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم راوﻟﯧى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ
ﮥ وﺎﺋ او درﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ درﻳﺎدوى ،ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﻮن ﭘﺮﯦدم ،زﻣﺎ ﺧﭙﻞ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﺳﻮن ،ﻫﻐﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ ﻳ ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ .ﻧﻮ ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ واورﯦﺪل ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ
ﮐﯧئ او ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،زۀ درﻧﻪ روان ﻳﻢ او زۀ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ راﻢ .ﮐﮥ
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ﺷ ﭼ زۀ ﭘﻼر ﻟﻪ روان ﻳﻢ ﻪ ﭼ ﭘﻼر زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے.
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اوس د دې د ﭘﯧﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ

 زۀ ﺑﻪ
ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ دا ﭘﯧ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن راوړئ .
ﭘﺲ د دې ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﮐم ﻪ ﭼ د دې
دﻧﻴﺎ ﺳﺮدار ﻳﻌﻨ ﺷﯧﻄﺎن راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻫﻴ

 زۀ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮم ﭼ ﭘﻼر ﻨﻪ ﺣﻢ ﮐے
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺸﺘﻪ .
دے ﻧﻮ ﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ د ﭘﻼر ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﮐﻮم .ﻧﻮ را ﭼ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻮ“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د اﻧﻮر اﺻﻠ ﺑﻮﮯ

۱۵

 ”زۀ د اﻧﻮر اﺻﻠ ﺑﻮﮯ ﻳﻢ او زﻣﺎ ﭘﻼر ﺑﺎﻏﻮان


 ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﺎﻧﻪ ﭘﺮې ﮐﻮى ﭼ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ
دے .
ﻧﻴﺴ او ﻫﺮه ﺎﻧﻪ ﭼ ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻗﻴﻨﭽ ﮐﻮى
 د ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻮم
ﭼ ﻧﻮره زﻳﺎﺗﻪ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ .
ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اوروﻟﮯ دے ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ ﭘﺎک او ﺻﻔﺎ ﺷﻮى
 ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ اوﺳ ﻟﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ اوﺳﯧم.
ﻳ .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮه ﺎﻧﻪ ﻳﻮا ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ ،ﺗﺮﻮ
ﭼ ﻫﻐﻪ د اﻧﻮر د ﺑﻮ ﺳﺮه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﮥ وى ،دﻏﺴ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ

ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻧﮥ اوﺳ .
زۀ د اﻧﻮر ﺑﻮﮯ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺎﻧ ﻳ .ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ
ﮐ اوﺳ او زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮه ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ،
 ﻫﺮ ﻮک
ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻧﮥ اوﺳ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺑﮐﺎره ﺎﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺰار ﮐے ﺷ ،او اوچ ﺑﻪ ﺷ ،او دﻏﻪ ﺷﺎن اوﭼ ﺎﻧ ﻳﻮ
 ﮐﮥ
ﺎئ ﺗﻪ راﻮﻟﻴى او ﭘﻪ اور ﮐ ﺳﻮزوﻟﮯ ﮐﻴى .
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ اوﺳ او زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ
اوﺳ ﻧﻮ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے ﺷ.
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮه ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺮه زﻣﺎ

اﺻﻠ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ او ﭘﻪ دې ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻟﻮﺋ ﻣﻼوﻳى.
 ﻨﻪ ﭼ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن زۀ


 ﮐﮥ ﭼﺮې
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ اوﺳ .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ
اوﺳﯧئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐے
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻮﻟ
دے او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ اوﺳﯧم .
ﺧﺒﺮې د دې دﭘﺎره وﮐې ﭼ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ
 دا زﻣﺎ ﺣﻢ
وى او ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻮره ﺷ .
دے ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
 د دې ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده .
 ﺗﺎﺳﻮ
ﻳﻮ ﮐﺲ دې د ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ورﮐى .

ﺑﻪ ﻫﻠﻪ زﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .
ﻧﻮ زۀ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻧﮥ واﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﻏﻼم ﺗﻪ
ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دوﺳﺘﺎن
وﺋﻴﻠ دى ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺎره ﮐى دى
 ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﻏﻮره ﮐے
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﭘﻼر ﻧﻪ اورﯦﺪﻟ دى .
ﻧﮥ ﻳﻢ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮره ﮐى ﻳ او ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻘﺮر ﮐئ ﭼ
ﻻړ ﺷ او ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ ،ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه ﭼ د ﺗﻞ ده .ﻧﻮ ﭘﻼر ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ درﮐى ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 دا زﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ دے ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
وﻏﻮاړئ .
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ.

ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ د دﻧﻴﺎ ﻧﻔﺮت
 ﮐﮥ دﻧﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ

 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ اول ﻳ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐے دے .
د دﻧﻴﺎ وے ﻧﻮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﮐې وه،
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﻳ .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐئ ﻧﻮ دﻏﻪ
 دا ﺧﺒﺮې ﻳﺎدې
وﺟﻪ ده ﭼ دﻧﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .

ﺳﺎﺗ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﮐې ،ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ
ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻧﮥ وى .ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ زۀ وزوروﻟﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
وزوروى .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ وﮐى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ دوئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
ﮐﻼم ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ وﮐى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دا ﻫﺮ ﮥ وﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ﭼﺎ
 ﮐﮥ زۀ راﻏﻠﮯ ﻧﮥ وے او دوئ ﺗﻪ ﻣ
ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
وﺋﻴﻠﮯ ﻧﮥ وے ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ ۇو ،ﺧﻮ اوس د ﻫﻐﻮئ
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
ﺳﺮه د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﮥ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺎ د
ﮐﻮى ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ وے ﮐے ﮐﻮم ﭼ ﺑﻞ
ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ وے ،ﺧﻮ اوس

ﻫﻐﻮئ دا وﻟﻴﺪل او ﻣﻮﻧ ﭘﻼر زوئ دواړو ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﭼ ﻣﺪدﺎر راﺷ ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ
ﺑﺳﺒﺒﻪ ﻧﻔﺮت وﮐو “.
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﭘﻼر ﻧﻪ درﻟﯧم ،ﻳﻌﻨ د ﺣﻘﻴﻘﺖ روح ﭼ د ﭘﻼر

ﻧﻪ راو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻮاﻫ ورﮐى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻮاﻫ ورﮐﻮئ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اول ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه
ﻳ“.

د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ د دﻧﻴﺎ ﻧﻔﺮت

۱۶

 ”ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮې د دې دﭘﺎره وﮐې ﭼ


 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ .
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷى ،او ﺑﺷﻪ داﺳ وﺧﺖ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے
ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺘﻠﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻤﺎن ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ دې
 ﻫﻐﻮئ
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .

ﺑﻪ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﻪ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧ او ﻧﮥ ﻣﺎ.

د روح اﻟﻘُﺪس ﮐﺎر
 ﺧﻮ ﻣﺎ دا ﺧﺒﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻪ وﮐې ﭼ ﮐﻠﻪ دا ﮐﺎر

ﭘﯧ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ راﻳﺎد ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺧﺒﺮ ﮐى وئ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮې د اول ﻧﻪ ﻪ وﻧﮥ ﮐې
 ﺧﻮ اوس زۀ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وم ،
روان ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .اوس ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﻴﻮک
 ﺧﻮ دا
زﻣﺎ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼ ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ روان ﻳ؟ 
ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﮐې ﭘﻪ ﻫﻐ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻏﻤﮋن ﺷﻮل .
دﭘﺎره ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ زۀ ﻻړ ﺷﻢ .ﻪ ﮐﮥ زۀ ﻻړ ﻧﮥ ﺷﻢ ﻧﻮ
ﻣﺪدﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻧﮥ ﺷ ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻻړ ﺷﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ د
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راوﻟﯧم .

ﻨﺎه او د ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى ،
د ﻨﺎه ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ راوړى،
 د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻢ او ﺗﺎﺳﻮ

 او د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﻪ ﭼ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮر وﻧﮥ وﻳﻨ ،
 ﻣﺎ ﺳﺮه
د دې دﻧﻴﺎ ﺳﺮدار ﻳﻌﻨ ﺷﯧﻄﺎن ﻣﺠﺮم ﮐے ﺷﻮ .
ﻧﻮرې ﻫﻢ ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ وﮐم ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﭼ د ﺣﻘﻴﻘﺖ روح
اوس دا ﻧﮥ ﺷ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ .
راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻪ ﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﻪ واﺋ ﮥ ﭼ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ اورى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻮ واﻗﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﻮﺋ راﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى .
ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ

 ﮥ ﭼ د ﭘﻼر دى ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دى ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ وواﺋ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ﮥ
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺎﺋ.

ﻏﻢ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺑﺪﻟﯧﺪل
 ﭘﻪ ﻟ ﺳﺎﻋﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﻣﺎ ﻧﮥ وﻳﻨ او ﺑﻴﺎ ﻟ

 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﻴﻨﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ووﻳﻨ “.
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دې ﺑﻴﺎن ﻧﻪ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے
ﭼ ﭘﻪ ﻟ ﺳﺎﻋﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﻣﺎ ﻧﮥ وﻳﻨ او ﺑﻴﺎ ﻟ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ووﻳﻨ ،او ،ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ روان
 ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻫﻐﮥ د دې ﻟ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﮥ
ﻳﻢ؟“ 
ﻣﻄﻠﺐ دے؟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎن د ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ د
دے “.
ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﻠﺐ دى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ دې ﺑﺤﺚ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﺑﻴﺎن ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ وﮐو ﭼ ،ﭘﻪ ﻟ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﻣﺎ ﻧﮥ وﻳﻨ او ﺑﻴﺎ ﻟ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ووﻳﻨ؟ 
ژاړئ او وﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﻮئ ﺧﻮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻏﻢ ﮐ ډوب ﻳ ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﺪل ﺷ.
 د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ

ﮐ وى .ﺧﻮ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﺳﺮه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻮل
دردوﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﺷ ،د دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﻫﻐ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
 ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻤﮋن ﻳ ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﻧﻮے ﻣﺎﺷﻮم راوﺳﺘﻮ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ووﻳﻨﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ او ﻫﻴﻮک
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ واﻧﮥ ﺧﻠ .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻴ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮥ ﮐﻮئ .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﮐﮥ

ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻼر ﻧﻪ ﮥ ﻫﻢ وﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ
 ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻴ ﻧﮥ دى
درﮐى .
ﻏﻮﺘ .وﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ درﮐے ﺷ ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻮره ﺷ.

زۀ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻢ
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐل .ﺧﻮ

وﺧﺖ راروان دے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ
ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﮐم ﺧﻮ ﭘﻪ ډاﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻏﻮاړئ .زۀ دا ﻧﮥ
ﮐﻮم .

واﻳﻢ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﭘﻼر ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم .
ﻪ ﭼ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او ﺳﺘﺎﺳﻮ دا اﻳﻤﺎن دے ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ
 زۀ د ﭘﻼر ﻧﻪ دې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ
ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او اوس زۀ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﯦدم او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻢ“.
 د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﺗﮥ اوس ﭘﻪ ډاﻪ ﻟﻴﺎ ﻳ او

 ﻣﻮﻧ اوس ﭘﻮﻫﻴو ﭼ ﺗﮥ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ
ﻧﮥ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ .
ﻳ او د ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺎﺟﺖ درﻧﻪ د ﭼﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﻫﻢ ﭘﻪ دې
وﺟﻪ زﻣﻮﻧ دا اﻳﻤﺎن دے ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ راﻏﻠﮯ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ اوس ﭘﻪ
ﻳ “.
 ﻮرئ ،وﺧﺖ راروان دے ،ﺑﻠ
ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ ﮥ؟ 
راﻏﻠﮯ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯦ ﻳﻮا ﭘﺮﯦدئ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻢ زۀ ﻳﻮا ﻧﮥ ﻳﻢ ﻪ ﭼ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺳﺮه دے .
ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﮐئ .ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷ.

ﺧﻮ زړور ﺷ ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮے ﻳﻢ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ

۱۷

 د دې ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﭘﺎس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ


وﮐﺘﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻼره ،وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے ،ﺧﭙﻞ زوئ
 ﻪ ﭼ
ﺗﻪ ﻟﻮﺋ ورﮐه ﻧﻮ ﭼ زوئ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺟﻼل درﮐى .
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ آدﻣﻮ اﺧﺘﻴﺎر راﮐے دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﺗﻞ ﻋﻤﺮى ژوﻧﺪون ورﮐم ﻮک ﭼ راﺗﻪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى
 او ﺗﻞ ﻋﻤﺮى ژوﻧﺪون دا دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ وﭘﯧﮋﻧ
دى .
ﭼ ﺻﺮف ﺗﮥ رﺘﻴﻨﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ او ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻮک
 ﻣﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺟﻼل درﮐو د
ﭼ ﺗﺎ راﻟﯧﻟﮯ دے .
ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے
 ﻧﻮ اے ﭘﻼره ،اوس ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﮐ
وو .
ﻟﻮﺋ راﮐه ،ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺋ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ د دﻧﻴﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ اول
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻟﺮﻟﻪ .
ﮐو ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐى دى.
ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ۇو او ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐل او ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ
 اوس ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮى دى ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﭼ
ﮐے دے .
 ﻪ ﭼ ﻣﺎ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐى دى دا ﺳﺘﺎ د ﻃﺮﻓﻪ دى .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ورﮐے دے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐے
دے ،او دوئ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐے دے ،او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮﻫﻪ
ﺷﻮى دى ﭼ زۀ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې اﻳﻤﺎن
 زۀ د دﻧﻴﺎ دﭘﺎره دﻋﺎ ﻧﮥ ﮐﻮم
دے ﭼ زۀ ﺗﺎ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮم ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى
 ﮥ ﭼ زﻣﺎ دى ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ
دى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ دى .

دى ،او ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ دى ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دى ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ زﻣﺎ
 ﻧﻮر زۀ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﯧم ﺧﻮ
ﻟﻮﺋ ﺮﻨﺪه ﺷﻮه .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دى او زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ درروان ﻳﻢ .اے ﻗُﺪوﺳﻪ
ﭘﻼره ،د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه ﻮک ﭼ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐى دى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﻮﮯ ﺷ ﻨﻪ ﭼ
 ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وم ﻣﺎ ﺳﺘﺎ
ﻣﻮﻧ دواړه ﻳﻮ ﻳﻮ .
ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐو ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐے وو.
ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐو او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻫﻼک ﻧﮥ
ﺷﻮ ﺑ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﭼ ﻣﺮګ ﻳ ﻣﻘﺮر وو ،ﻧﻮ ﭼ د ﺻﺤﻴﻔ ﻟﻴ
 ﺧﻮ زۀ اوس ﺗﺎ ﺗﻪ درروان ﻳﻢ .ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ
ﭘﻮره ﺷ .
ﮐ ﮐﻠﻪ زۀ دوئ ﺳﺮه وم ﻧﻮ ﻣﺎ دوئ ﺗﻪ د دې ﺧﺒﺮو ﺑﻴﺎن
وﮐو د دې دﭘﺎره ﭼ دوئ زﻣﺎ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﺷ.
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐے دے او دﻧﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ

ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ ﻧﮥ دى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ د
 زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮥ ﮐﻮم ﭼ دوئ د دې
دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﻳﻢ .
دﻧﻴﺎ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ﺑﻠ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم ﭼ دوئ د
 دوئ د دﻧﻴﺎ ﻧﮥ دى ﻟﻪ ﻨﻪ
ﺷﯧﻄﺎن ﻧﻪ ﻣﺤﻔﻮظ وﺳﺎﺗ .
 دوئ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺪس
ﭼ زۀ د دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﻳﻢ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ
ﮐه ،ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﺣﻘﻴﻘﺖ دے .
 او د
راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ دوئ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻟﯧﻟ دى .
دوئ دﭘﺎره زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﻘﺪس ﮐﻮم ﻧﻮ ﭼ دوئ ﻫﻢ ﭘﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺻﺮف د دوئ دﭘﺎره
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﻘﺪس ﺷ .
دﻋﺎ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﺑﻠ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻮک ﭼ د دوئ د
 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻳﻮ
ﮐﻼم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن راوړى .
ﻣﻮﮯ ﺷ ،اے ﭘﻼره ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ او زۀ ﻳﻮ ﻳﻮ .ﻧﻮ دﻏﻪ
ﺷﺎن دې دوئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻳﻮ وى ،ﭼ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ

 ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻮﺋ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ
وﮐى ﭼ زۀ ﺗﺎ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
راﮐې ده ﻫﻐﻪ ﻣﺎ دوئ ﻟﻪ ورﮐه د دې دﭘﺎره ﭼ دوئ ﻳﻮ وى
 زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻢ او ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ
ﻟﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﻳﻮ .
ﮐ ﻳ ،ﭼ دوئ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﭼ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ دې
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﺗﺎ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،او ﺗﺎ د دوئ ﺳﺮه ﻫﻢ داﺳ
 اے ﭘﻼره ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻴﻨﻪ وﮐﻟﻪ ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه دې ﮐﻮﻟﻪ .
ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐى دى زۀ ﻏﻮاړم ﭼ دوئ ﻫﻢ ﻣﺎ
ﺳﺮه وى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻳﻢ ،ﭼ دوئ زﻣﺎ ﻟﻮﺋ ووﻳﻨ ﮐﻮﻣﻪ
ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐې ده ﻪ ﭼ ﺗﺎ د دﻧﻴﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ
 اے ﺻﺎدﻗﻪ ﭘﻼره ،دﻧﻴﺎ ﺗﺎ
ﻣﺨ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده .
ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ﺧﻮ زۀ ﺗﺎ ﭘﯧﮋﻧﻢ او دوئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎ زۀ راﻟﯧﻟﮯ
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم دوئ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﮐو او دا ﺑﻪ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ
ﻳﻢ .
ﺮﻨﺪوم د دې دﭘﺎره ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻪ،
ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻫﻢ وى ،او زۀ دې ﻫﻢ ﭘﻪ دوئ ﮐ
ﻳﻢ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺮﻓﺘﺎرول

۱۸

 د دې ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه


ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ او د ﻗﺪرون د وادۍ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ .ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﺎغ وو
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮداه،
ﭼ ﻋﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ ﮐ ورﻧﻨﻮﺗﻞ .
ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ
وه ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮداه د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻣﻼوﯦﺪو .
د روﻣ آﻓﺴﺮ وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪه دﺳﺘﻪ او ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ډﻳﻮې او ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼ ﮥ
ﭘﻪ ﻻس ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .

ﺑﻪ ورﺳﺮه ﮐﻴى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ور ﻣﺨ ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﻟﻮئ؟“ 
ورﮐو ﭼ” ،ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى “.ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻫﻐﻪ ﻳﻢ“.
او ﻳﻬﻮداه ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺒﺮى وﮐه د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وﻻړ وو.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﻫﻐﻪ ﻳﻢ “،ﻧﻮ

 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ وروﺳﺘﻮ ﺷﻮل او ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ .
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﻟﻮئ؟“ او ﻫﻐﻮئ
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى “.
”ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ زۀ ﻳﻢ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻮئ ﻧﻮ دا
 دا د ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻮره
ﻧﻮر ﺳى ﭘﺮﯦدئ ﭼ “. 
ﮐﻮل ۇو ﭼ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ

ﻧﮥ دے ﺿﺎﺋﻊ ﮐے ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى دى “.
ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﻳﺴﺘﻠﻪ او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ
ﻏﻼم ﻳ ﺰار وﮐو او ﮯ ﻏﻮږ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺮې ﮐو .د ﻏﻼم
 ﻋﻴﺴ ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻠﻪ
ﻧﻮم ﻣﻠﺨﻮس وو .
ﺗُﻮره واﭘﺲ ﭘﻪ ﺗﻴ ﮐ ﮐﯧده .وﻟ زۀ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ وﻧﮥ ﻢ
ﭼ ﭘﻼر ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐې ده؟“

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل
 ﻧﻮ د ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ دﺳﺘ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ آﻓﺴﺮ او ﻳﻬﻮدى

 ﻫﻐﻮئ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻋﻴﺴ وﻧﻴﻮﻟﻮ او وې ﺗﻟﻮ .
ﻫﻐﻪ اول اﻧﺎس ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،اﻧﺎس د ﮐﺎﺋﻔﺲ ﺳﺨﺮ وو ﻮک ﭼ د
 ﮐﺎﺋﻔﺲ ﻫﻐﻪ ﺳے وو ﭼﺎ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎل دﭘﺎره ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وو .
ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻣﺸﻮره ورﮐې وه ﭼ دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ ﻳﻮ
ﺳے د ﻮل ﻗﻮم دﭘﺎره ﻣ ﺷ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ د ﭘﻄﺮوس اﻧﺎر
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﭘﺴ وروﺳﺘﻮ

روان ۇو او د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ وو ﻧﻮ ﻪ
 ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم درﺑﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ .
ﭘﻄﺮوس د دروازې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ ﭼ د
ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻖ وو ،واﭘﺲ ﺑﻬﺮ راوﺗﻮ او د ﻫﻐﻪ 
ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې وﮐې ﭼ د دروازې ﭼﻮﮐﻴﺪاره وه او
  ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آﻳﺎ
ﭘﻄﺮوس ﻳ دﻧﻨﻪ راوﺳﺘﻮ .
ﺗﮥ ﻫﻢ د دې ﺳى ﻣﺮﻳﺪ ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟“ ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻪ،
 ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ او ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ د ﺳﺎرو اور ﺑﻞ ﮐے
زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
وو ﻪ ﭼ ﻳﺨﻨ وه او ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﭼﺎﭘﯧﺮه وﻻړ ۇو او
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﺗﻮدول .او ﭘﻄﺮوس ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وﻻړ وو او
ﺎن ﻳ ﺗﻮدوﻟﻮ.

د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او د ﻫﻐﮥ د

 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو .
”ﻣﺎ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاﻪ ﺧﺒﺮې ﮐې دى .ﻣﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ
او د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐے دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻮل
 ﻧﻮ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن راﻏﻮﻧﻳى او ﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﻪ ﮥ ﻫﻢ ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ .
ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ وﻟ ﮐﻮې؟ ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐه ﭼﺎ ﭼ
ﻫﻐﻪ اورﯦﺪﻟ دى ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ
ده ﭼ ﻣﺎ ﮥ وﺋﻴﻠ دى “.
ﻳﻮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ وﻻړ وو ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺦ
ﭙﯧه ورﮐه او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺗﻪ ﻮک داﺳ ﺟﻮاب

 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﺑﺪ ﻣ وﺋﻴﻠ
ورﮐﻮى ﮥ؟“ 
وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐه ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣ ﻴ ﺧﺒﺮه ﮐې وى ﻧﻮ
 ﺑﻴﺎ اﻧﺎس ﻋﻴﺴ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم
ﭙﯧه دې وﻟ راﮐه؟“ 
ﮐﺎﺋﻔﺲ ﺗﻪ ﺗﻟﮯ وﻟﯧﻟﻮ.

د ﭘﻄﺮوس د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ اﻧﺎر
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس وﻻړ وو او ﺧﭙﻞ

ﺎن ﻳ ﺗﻮدوﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﺗﮥ ﻫﻢ د
ﻫﻐﮥ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ اﻧﺎر وﮐو او وې وﺋﻴﻞ
 د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻮ ﻏﻼم ﭼ د ﻫﻐﻪ
ﭼ” ،ﻧﻪ ،زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
ﺳى ﺧﭙﻠﻮان وو د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻄﺮوس ﻏﻮږ ﭘﺮې ﮐے وو
ورﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﻧﮥ وې
 ﭘﻄﺮوس ﺑﻴﺎ اﻧﺎرى ﺷﻮ او ﭼﺮګ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮥ؟“ 
وﺧﺖ ﮐ ﺑﺎﻧ ووﺋﻴﻠﻮ.

د ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د ﮐﺎﺋﻔﺲ د ﮐﻮر ﻧﻪ د روﻣ

ﻮرﻧﺮ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﻗﻠﻌ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ودرﯦﺪل ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﭘﻠﻴﺘ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ دې
 ﻧﻮ
دﭘﺎره ﭼ د ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮥ ﮐے ﺷ .
ﭘﻴﻼﻃﻮس ورﺗﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ د
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو،
دې ﺳى ﺧﻼف ﮥ اﻟﺰام ﻟﻮئ؟“ 
”ﮐﮥ دا ﺳے ﭼﺮې ﻣﺠﺮم ﻧﮥ وے ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﮥ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دے ﺑﻮ او د
راوﺳﺘﻮ “.
ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐئ “.ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺟﻮاب

ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻮک ﻣ ﮐو“.
 او دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻮره ﺷﻮه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ

 ﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس واﭘﺲ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ
ﮐﻮم ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺮګ ﻣ ﺷ .
ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻋﻴﺴ ﻳ راوﻏﻮﺘﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
ﭼ” ،ﺗﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﮥ؟“ 
ورﮐو” ،دا ﺗﭙﻮس ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﻮې ،ﻳﺎ ﮐﮥ ﺑﻞ ﭼﺎ درﺗﻪ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻳﻬﻮدى ﻳﻢ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠ دى؟“ 
ﮥ؟ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﺎم او ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﺎ
ﻳ .ﺗﺎ ﮥ ﮐى دى؟“ 
ﺑﺎدﺷﺎﻫ د دې دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﮥ ده .ﮐﮥ ﭼﺮې زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ د
دې دﻧﻴﺎ وے ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻣﺎ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ
دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐے وے .ﺧﻮ زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ د دې
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ؟“
دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ده “.
ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ واﺋ ﭼ زۀ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ .آو ،زۀ
د دې دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻳﻢ ،او د دې دﭘﺎره زۀ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ
ﭼ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻮاﻫ ورﮐم .او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺣﻘﻴﻘﺖ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﺧﻮﻮى ﻫﻐﻪ زﻣﺎ آواز اورى “.
”ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮥ دے؟“

ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮګ ﻓﺘﻮﱝ
دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ورووﺗﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
 ﺧﻮ
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ د دۀ ﺧﻼف ﻫﻴ ﺟﺮم ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐو .
ﺳﺘﺎﺳﻮ دا رِواج دے ﭼ زۀ ﻳﻮ ﻗﯧﺪى د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره آزادوم .ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺧﻮﻪ ده ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﺧﻠﻘﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه درﺗﻪ آزاد ﮐم ﮥ؟“ 
ﭼﻐ ﮐﻟ” ،ﻧﻪ ،دا ﺳے ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﺑﺮاﺑﺎ آزاد ﮐه “.او ﺑﺮاﺑﺎ ﻳﻮ

ډاﮐﻮ وو.

۱۹

 ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻋﻴﺴ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﭘﻪ ﮐﻮړو ﻳ ووﻫﻠﻮ.


 او ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د ازﻏﻮ ﺗﺎج ﺟﻮړ ﮐو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ

 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ
ﮐو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﮐﺎﺳﻨ ﭼﻮﻏﻪ ورواﻏﻮﺳﺘﻪ .
ﻟﻪ راﺗﻠﻞ ،او ورﺗﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ” ،اے د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ“.
 ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺑﻬﺮ
او ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻪ ﻳ ﭙﯧه ورﮐﻮﻟﻪ .
راوﺗﻮ او ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮرئ زۀ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﺑﻬﺮ راوﻟﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻫﻴ ﺟﺮم
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺑﻬﺮ راﻏﻠﻮ د ازﻏﻮ ﺗﺎج ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ
وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ “.
وو او ﮐﺎﺳﻨ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وه .ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ووﺋﻴﻞ” ،وﻮرئ ،دا ﻫﻐﻪ ﺳے دے “.
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ
ﮐې” ،دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ راﻮړﻧﺪ ﮐئ .دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ راﻮړﻧﺪ
ﮐئ “.ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﺑﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻳ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐئ ﻪ ﭼ ﻣﺎ د دۀ ﺧﻼف ﻫﻴ ﺟﺮم وﻧﮥ
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ “.
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺷﺘﻪ ،او د ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دے د ﻣﺮګ ﻻﺋﻖ
دے ﻪ ﭼ دۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زوئ ﮐﯧﺪو دﻋﻮﱝ ﮐې ده“.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻴﻼﻃﻮس دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر زﻳﺎت ﻳﺮې

 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ دﻧﻨﻪ ﺷﻮ او د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ
واﺧﺴﺘﻠﻮ .
ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ؟“ ﺧﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو .
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﮐﻮې ﮥ؟ ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﮥ ده
ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه دا اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺘﻪ ﭼ ﺗﺎ آزاد ﮐم او دا اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺟﻮاب
راﺳﺮه ﺷﺘﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐم؟“ 

ورﮐو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮥ وے ﮐﮥ ﭼﺮې
دا د ﺑﺮه ﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ وے درﮐے ﺷﻮے .ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼﺎ ﭼ

زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ د ﻟﻮئ ﻨﺎه ﻣﺠﺮم دے “.
د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻴﻼﻃﻮس ډﯦﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ
آزاد ﮐى ﺧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭼﻐ وﻫﻠ” ،ﮐﮥ ﺗﺎ دا ﺳے آزاد ﮐو
ﻧﻮ ﺗﮥ د روﻣ ﻗﻴﺼﺮ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه ﻧﮥ ﻳ .ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه

ﮐﯧﺪو دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د روﻣ ﻗﻴﺼﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى “.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻴﻼﻃﻮس دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻋﻴﺴ ﺑﻬﺮ
راووﻳﺴﺘﻮ او د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﮐﺮﺳ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﭼ

دوﻧﺎﭼﻪ ورﺗﻪ واﺋ ﻳﺎ ﭘﻪ آراﻣ ژﺑﻪ ﮐ ورﺗﻪ ﺒﺘﺎ واﺋ .
د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ د ﺗﻴﺎروﻟﻮ ورځ وه،
ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وﻮرئ ،دا دے ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ ﺳﻮرې ﺟﻮړې ﮐې” ،ﺑﻮ ﻳ، 
ﺑﺎدﺷﺎه “.
ﺑﻮ ﻳ . ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﻳ ﮐه “.ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
وﮐو” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐم ﮥ؟“ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زﻣﻮﻧ ﺧﻮ د ﻗﻴﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﻧﺸﺘﻪ “.
ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﺑﻮﺗﻠﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮل
 او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐې وه ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ

ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ورﺗﻪ د ﮐﻮﭘو ﺎئ واﺋ ،او ﭘﻪ آراﻣ
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ژﺑﻪ ﮐ ورﺗﻪ ﻮﻟﺘﺎ واﺋ .
ﮐو او ورﺳﺮه ﻳ دوه ﻧﻮر ﻫﻢ ،ﻳﻮ  ﻻس ﺗﻪ او ﺑﻞ ﺲ ﻻس
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ
ﺗﻪ ،او ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وو .
ﺳﻮﻟ د ﻳﻮې ﺗﺨﺘ ﻟﻮﻟﻮ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﭘﺮې دا ﻟﻴ وو،

 ډﯦﺮو ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دا
”ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه “.
ﺗﺨﺘ وﻟﻮﺳﺘﻠﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﮐے ﺷﻮ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې وو ،او ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘ ﭘﻪ آراﻣ،
 ﺑﻴﺎ د
ﻻﻃﻴﻨ او ﻳﻮﻧﺎﻧ ژﺑﻪ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې وه .
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﮥ ﻟﻴ ﭼ
د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺑﻠ داﺳ وﻟﻴ ﭼ ،دۀ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺟﻮاب
زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ “.
ورﮐو” ،ﻧﻪ ،د ﮐﻮﻣﻮ ﻟﻴﻠﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺣﻢ ورﮐے دے ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐو،
ﻴ دے “.
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﻣ راواﺧﺴﺘ او ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐې ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﭙﺎﻫ دﭘﺎره ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ،او ﭼﻮﻏﻪ ﻳ روﻏﻪ
ﭘﺮﯦﻮده .ﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﻻ ﻨﻟﮯ ﺷﻮې ﻧﮥ وه او د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﺘﻪ ﭘﻮرې ﻮﻟﻪ د ﻳﻮې ﻮ وه .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻴﺮى ﮐﻮل ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر ،را ﭼ ﭘﺮې
ﭘﭽﻪ واﭼﻮو ،وﺑﻪ ﻮرو ﭼ د ﭼﺎ رﺳﻴى “.دﻏﻪ ﺷﺎن د
ﺻﺤﻴﻔ ﻟﻴ ﭘﻮره ﺷﻮ ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺟﺎﻣ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐې او زﻣﺎ ﭘﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ “.ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن
 ﺧﻮ د ﻋﻴﺴ د ﺳﻮﻟ ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﻫﻐﮥ
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ وﮐل .
ﻣﻮر او ﺗﺮور او د ﮐﻠﻮﭘﺎس ﻪ ﻣﺮﻳﻢ او ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ وﻻړې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر د ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ ﻣﺮﻳﺪ ﺳﺮه ﭘﻪ
وې .
ﺧﻮا ﮐ وﻻړه وﻟﻴﺪه ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮرې ،دا
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﺪ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻏﻪ ﺳﺘﺎ
ﺳﺘﺎ زوئ دے “.
ﻣﻮر ده “.د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﺑﻮﺗﻠﻪ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺮګ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﭼ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻮره ﺷﻮى

دى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗے ﻳﻢ “.او دې ﺳﺮه د ﺻﺤﻴﻔ
 ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮﮯ د ﺗﺮوې ﺳﺮﮐ
ﻳﻮه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭘﻮره ﺷﻮه .
ﻧﻪ ډک ﭘﺮوت وو .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ اﺳﻔﻨﺞ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻮﻧﺪ ﮐو او د
وﻳﻠﻨ ﭘﻪ ﺎﻧﻪ ﻳ ﮐﯧﻮدو او دا ﻳ د ﻋﻴﺴ ﺷﻮﻧو ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺮﮐﻪ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮه ﻧﻮ
ورورﺳﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﮐﺎر ﭘﻮره ﺷﻮ “.ﺑﻴﺎ ﻳ ﺳﺮ ﻴ ﮐو او
ﺳﺎه ﻳ ورﮐه.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻮﺘ ﭘﻪ ﻧﯧﺰه وﻫﻞ
 اوس دا د ﻓﺴﺢ دﭘﺎره د ﺗﻴﺎرۍ ﮐﻮﻟﻮ د ﺟﻤﻌ ورځ وه او

راﺗﻠﻮﻧ ورځ د ﺧﺎص ﺳﺒﺖ وه .ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﮥ
ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ دې ﻣى ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ د دوئ ﭘ دې ﻣﺎﺗ
 ﻧﻮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن
ﮐے ﺷ او ﻣى دې راﮐﻮز ﮐے ﺷ .
راﻏﻠﻞ او د اوﻟﻨ ﺳى ﭘ ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ
ﺳى ﭘ ﻣﺎﺗ ﮐې ﭼ ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮى ۇو.
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او وې ﻟﻴﺪو ﭼ ﻫﻐﻪ


د اول ﻧﻪ ﻣ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘ ﻣﺎﺗ ﻧﮥ ﮐې .
ﺧﻮ د دې ﺑﺎوﺟﻮد ﻳﻮ ﺳﭙﺎﻫ د ﻫﻐﮥ ﭘﻮﺘ ﭘﻪ ﻧﯧﺰه ووﻫﻠﻪ او
 ﻫﻐﻪ
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺗﺮې د وﻳﻨﻮ او اوﺑﻮ دارې رواﻧ ﺷﻮې .
ﺳى ﭼ دا وﮐﺘﻞ ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ ورﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ رﺘﻴﺎ
ده .ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ اﻳﻤﺎن
 دا ﮐﺎروﻧﻪ وﺷﻮل ﻧﻮ ﭼ د ﺻﺤﻴﻔ وﻳﻨﺎ ﭘﻮره
راوړئ .


ﺷ ﭼ” ،د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻫوﮐﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎت ﻧﮥ ﮐے ﺷ “.
او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ آﻳﺖ ﮐ راﻏﻠ دى ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى
ﺗﻪ ﻮرى ﭼ ﭘﻪ ﻧﯧﺰه ﻳ ﺳﻮرے ﮐو“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺨﯧﺪل
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﭼ د ارﻣﺘﻴﻪ وو د ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻧﻪ د

ﻋﻴﺴ د ﻣى وړﻟﻮ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو .ﻳﻮﺳﻒ د ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪ وو
ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو .د ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ
 د ﻫﻐﮥ
اﺟﺎزت ﺳﺮه ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻣے ﻳ ﻳﻮړو .
ﺳﺮه ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس ﻧﻮﻣ ﺳے ﻫﻢ ﻣﻠﺮے ﺷﻮ ﻮک ﭼ
ﻋﻴﺴ ﻟﻪ د ﺷﭙ ورﻏﻠﮯ وو ،او ﻧﻴﻮدﻳﻤﻮس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د ﭘﻨﻮس
 ﻫﻐﻮئ
ﺳﯧﺮه د ﻣﺮ ﭼﻴ ﺳﺮه د ﻋﻮدو  ﮐى راوړل .
دواړو د ﻋﻴﺴ ﻻش واﺧﺴﺘﻮ او د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺨﻮﻟﻮ د رِواج
 ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﺧﻮﺷﺒﻮدار د ﮐﺘﺎن ﮐﻔﻦ ﮐ وﻧﻐﺘﻮ .
ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐے ﺷﻮے وو ﻫﻠﺘﻪ
ﮐ ﻳﻮ ﺑﺎغ وو او ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ دﻧﻨﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﻗﺒﺮ وو ﭼ د دې
 ﻪ ﭼ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﮐ ﻻ ﻮک ﺦ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو .
دا د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻓﺴﺢ د ﺗﻴﺎرۍ ورځ وه او دا ﻗﺒﺮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ
ﺳﺮه ﻧﺰدې وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﮐ ﮐﯧﻮدو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل

۲۰

 د اﺗﻮار ﭘﻪ ورځ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭼ ﻻ ﺗﻮره ﺧه وه


ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻻړه او وې ﮐﺘﻞ ﭼ د ﻏﺎر د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﺷﻤﻌﻮن
ﮐﺎﮯ ﻟﺮې ﮐے ﺷﻮے وو .
ﭘﻄﺮوس او ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻪ راﻏﻠﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﻴﻨﻪ

ﮐﻮﻟﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ وړے
دے ،او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺎئ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻻش
 ﻧﻮ ﭘﻄﺮوس او ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ راووﺗﻞ او
ﺦ ﮐے دے “.
 ﻫﻐﻮئ دواړو ﻳﻮ ﺎئ ﻣﻨې
ﻗﺒﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷﻮل .
وﻫﻠ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ د ﭘﻄﺮوس ﻧﻪ ﻣﺨ ﺷﻮ او ﻗﺒﺮ ﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﻴ ﮐو او دﻧﻨﻪ ﻳ وﮐﺘﻞ ﭼ
وړاﻧﺪې ورﺳﯧﺪو .
 ﺑﻴﺎ
د ﮐﺘﺎن ﮐﻔﻦ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت وو ﺧﻮ دﻧﻨﻪ ورﻧﮥﻏﻠﻮ .
ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ وو راورﺳﯧﺪو او ﻏﺎر ﺗﻪ
 او ﻫﻐﻪ
ورﻧﻨﻮﺗﻮ .د ﮐﺘﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﻔﻦ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت وﻟﻴﺪو 
روﻣﺎل ﭼ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮ ﻳ ﭘﺮې ﺗﻟﮯ وو د ﮐﺘﺎن د ﮐﻔﻦ ﺳﺮه
ﻧﮥ وو ﺑﻠ ﺎن ﻟﻪ ﺟﺪا اﻧﻐﺘﮯ ﺷﻮے ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﻳﺪ ﻮک ﭼ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻣﺨ
ﭘﺮوت وو .
رﺳﯧﺪﻟﮯ وو ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ او وې ﻟﻴﺪل او ﻳﻘﻴﻦ ﻳ
 ﻧﻮ اوس ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﺻﺤﻴﻔﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﻪ
ﭘﺮې وﮐو .
ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺎ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﯦﺪل
 ﺧﻮ ﻣﺮﻳﻢ د
 ﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪان واﭘﺲ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل .

ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﻻړه وه او ژړل ﻳ .او ﭘﻪ ژړا ﮐ ﻫﻐﻪ ورﻴﻪ
 او ﻫﻐ ﻫﻠﺘﻪ دوه
ﺷﻮه ﭼ ﻏﺎر ﮐ دﻧﻨﻪ وﻮرى .
ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ د ﻻش ﭘﻪ ﺎئ ﻧﺎﺳﺘ وﻟﻴﺪې،
ﻳﻮه ﺳﺮ ﺗﻪ او ﺑﻠﻪ ﭘﻮ ﺗﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﻋﻴﺴ ﻻش ﮐﯧﻮدے ﺷﻮے وو .
وﮐو ﭼ” ،اے ﺧﻮرې ،ﺗﮥ وﻟ ژاړې؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو
ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﭼﺮﺗﻪ اوړے دے او ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ
 د دې ﺧﺒﺮو ﻧﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﮐﻮم ﺎئ ﺦ ﮐے دے “.

ﭘﺲ ﻫﻐ ﻣﺦ راواړوﻟﻮ او ﻋﻴﺴ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ وﻟﻴﺪو ،ﺧﻮ ﻫﻐ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﭼ دا ﻋﻴﺴ دے .
”اے ﺧﻮرې ،ﺗﮥ وﻟ ژاړې؟ ﺗﮥ ﻮک ﻟﻮې؟“ ﻫﻐ دا ﺧﻴﺎل
وﮐو ﭼ دا د دې ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ دے ،ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ ﻫﻐﻪ د دې ﺎئ ﻧﻪ وړے وى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ
وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﮐﻮم ﺎئ ﺦ ﮐے دے ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺮﻳﻤ “.ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻳﻮﺳﻢ “.
ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او ﭘﻪ آراﻣ ژﺑﻪ ﮐ ﻳ وﺋﻴﻞ” ،رﺑﻮﻧ “.ﭼ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره
ﻣﻄﻠﺐ ﻳ اُﺳﺘﺎذ دے .
ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻس راﻧﮥ وړې ﻪ ﭼ زۀ ﻻ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ
ورﻏﻠﮯ .ﺧﻮ زﻣﺎ وروﻮ ﻟﻪ ﻻړه ﺷﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻟﻪ ،ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ او ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړه
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﭘﺎس ﻢ “.
او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﻣﺎﻟ وﻟﻴﺪو “.او ﻫﻐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ
ﻫﺮ ﮥ ﺣﺎل ووﺋﻴﻠﻮ ﮥ ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﯦﺪل
 د ﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﭼ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ دروازې

ﺑﻨﺪې ﮐې وې ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻋﻴﺴ راﻏﻠﻮ ،د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ودرﯦﺪو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﻟﺴﻼم
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻢ “.
ﭘﺘ وﻮدﻟﻪ .ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻣﺎﻟ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ
 ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷُﻮ .
دې ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ وى ،ﻨﻪ ﭼ ﭘﻼر زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﻫﻢ دﻏﺴ زۀ
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ وﭘﻮﮐﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﯧم “.
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﭼﺎ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﻗﺒﻮل ﮐئ .

ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﺑﺨ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺑﺨﻠﮯ ﺷ ،او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ ﺑﺨ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻧﮥ ﺑﺨﻠﮯ ﺷ“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﺗﻮﻣﺎ
 ﭘﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺗﻮﻣﺎ ﭼ ﺑﺮﻏﻮﻧﮯ ﻫﻢ ﺑﻠﻠﮯ

ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ راﻏﮯ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ وو.
 ﻧﻮ ﻧﻮرو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ

وﻟﻴﺪﻟﻮ “.ﺧﻮ ﺗﻮﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ ﻻس ﮐ د ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟ ﻧﮥ وى او د ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ ﭘﻪ
زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻣ ﻮﺗ وﻫﻠ ﻧﮥ وى ،او ﺧﭙﻞ ﻻس ﻣ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﭘﺘ ﻧﮥ وى ﻟﻮﻟﮯ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐم“.
 اﺗﮥ ور ﭘﺲ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﮐﻮر ﮐ دﻧﻨﻪ

راﺟﻤﻊ ۇو او ﺗﻮﻣﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد وو .اﺮ ﮐﮥ
دروازې ﺗﺎﻻ وې ﺧﻮ ﻋﻴﺴ راﻏﻠﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﺑﻴﺎ
ودرﯦﺪو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ وى “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻮﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻠ ﻮﺗ دﻟﺘﻪ ﮐﯧده او زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ
ووﻳﻨﻪ او ﺧﭙﻞ ﻻس راوړاﻧﺪې ﮐه او زﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺘ ﻳ وﻟﻮه.
 ﺗﻮﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻧﻮر ﺷ ﻣﮥ ﮐﻮه ﺧﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮه “.
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
”زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ او زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ “.
”ﭘﻪ دې ﭼ ﺗﺎ زۀ وﻟﻴﺪم ﻧﻮ اﻳﻤﺎن دې راوړو .ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ
ﭼﺎ ﭼ زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ ﻟﻴﺪﻟﮯ او اﻳﻤﺎن ﻳ راوړے دے“.

د دې ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺼﺪ
 ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﻧﻮرې ﻫﻢ

ډﻳﺮې ﻣﻌﺠﺰې ﺮﻨﺪې ﮐې دى ،ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب
 ﺧﻮ دا ﻳﻮ ﻮ ﻣﻌﺠﺰې ﻪ
ﮐ ﻧﮥ دى ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې .

ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې اﻳﻤﺎن راوړئ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻢ
ﻣﺴﻴﺢ ،ﻳﻌﻨ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ دے ،او ﭼ د اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ژوﻧﺪون ﻣﻼو ﺷ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ اووۀ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﯦﺪل

۲۱

 ﮥ ﻣﻮده ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د ﻠﻴﻞ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه


ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺮﻨﺪ ﮐو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺮﻨﺪ

 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس او ﺗﻮﻣﺎ ﭼ ﻏﺒﺮﻮﻧﮯ ﻫﻢ ﺑﻠﻠﮯ
ﺷﻮ .
ﮐﻴى او ﻧﺘﻨاﻳﻞ ﭼ د ﻠﻴﻞ د ﻗﺎﻧﺎ وو او د زﺑﺪى زاﻣﻦ ،او
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس
دوه ﻧﻮر ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد وو .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﮐﺒﺎﻧﻮ ﺎر ﻟﻪ ﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ درﺳﺮه ﻮ “.ﻫﻐﻮئ روان ﺷﻮل او

ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻞ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ وﻧﮥ ﻧﻴﻮل .
ﭼ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وو ﺧﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﻌﺮې
ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ دا ﻋﻴﺴ دے .
ﮐې” ،اے دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﺒﺎن وﻧﻴﻮل ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻧﻪ “.
ﮐﺸﺘ  ﻃﺮف ﺗﻪ ﺟﺎل ووﻟ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮥ ﮐﺒﺎن وﻧﻴﺴ“.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺟﺎل وﻏﻮرزوﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺟﺎل ﮐﺸﺘ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ
راﺧﯧﮋوﻟﮯ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮐﺒﺎن راﯧﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ
ﺷﻮى ۇو .
ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﻮ ﻣﺎﻟ دے “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﻤﻌﻮن
ﭘﻄﺮوس دا واورﯦﺪل ﭼ دا ﻣﺎﻟ دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ زر ﺧﭙﻞ
ﻗﻤﻴﺺ واﭼﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻗﻤﻴﺺ ﮐﻮز ﮐے وو او
 ﺧﻮ ﻧﻮر ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ
درﻳﺎب ﺗﻪ ﻳ وداﻧﻞ .

راﻏﻠﻞ او د ﮐﺒﺎﻧﻮ ډک ﺟﺎل ﻳ راﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د وﭼ

زﻣ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ ۇو ﺧﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻮ ﺳﻞ ﺰه ﺑﻪ وراﺧﻮا ۇو .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏﺎړې ﺗﻪ راوﺧﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو اور وﻟﻴﺪو
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ
ﭼ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺮې ﮐﺒﺎن او ﻟه رو ﭘﺮﺗﻪ وه .
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺒﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭼ اوس ﻣﻮ وﻧﻴﻮل
 ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﮐﺸﺘ ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ او
ﮥ راوړئ “.
ﺟﺎل ﻳ زﻣ ﺗﻪ راﻠﻮ ﭼ د ﻏﻮ ﮐﺒﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډک وو ،او دا ﻳﻮ
ﺳﻞ درې ﭘﻨﻮس ۇو ،او ﺳﺮه د دې ﭼ دوﻣﺮه زﻳﺎت ۇو ﺧﻮ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺟﺎل وﻧﮥ ﺷﻠﯧﺪﻟﻮ .
”راﺷ او ﻧﺎﺷﺘﻪ وﮐئ “.ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ دا ﻫﻤﺖ
وﻧﮥ ﮐو ﭼ ﺗﭙﻮس ﺗﺮې وﮐى ﭼ” ،ﺗﮥ ﻮک ﻳ؟“ ﻪ ﭼ
 ﻋﻴﺴ راﻏﻠﻮ ،او
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وه ﭼ دا ﻣﺎﻟ دے .
رو ﻳ واﺧﺴﺘﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳ
 اوس دا درﯦﻢ ﻞ وو ﭼ ﻋﻴﺴ د
ﮐﺒﺎن ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل .
ﻣو ﻧﻪ د ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺎن ﺮﻨﺪ
ﮐو.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﭘﻄﺮوس
 د ﻧﺎﺷﺘ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ د ﻳﻮﺣﻨﺎ زوﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﮐﻮې ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم “.ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻮ
 ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﺑﻴﺎ زﻣﺎ ورى وﺮوه “.
ﭼ” ،ﺷﻤﻌﻮن د ﻳﻮﺣﻨﺎ زوﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې؟“ ﭘﻄﺮوس
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﮐﻮم “.ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ ې ﺳﻤﺒﺎﻟ ﮐه“.

 ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺷﻤﻌﻮن د

ﻳﻮﺣﻨﺎ زوﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې؟“ ﭘﻄﺮوس ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه
ﻏﻤﮋن ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ دا ﺗﭙﻮس وﮐو
ﭼ” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې؟“ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﺮ
ﮥ ﮥ ﭘﺘﻪ ده .ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧې ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم“.
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ې وﺮوه .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻮان وې ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻟﻪ او
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ دې ﺧﻮﻪ وه ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻠ ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ زوړ
ﺷ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐې او ﺑﻞ ﻮک ﺑﻪ دې ﻣﻼ
وﺗى او ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻪ دې ﺑﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺗﻠﻞ ﻧﮥ
 ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮه د دې راز ﺮﻨﺪوﻟﻮ دﭘﺎره
ﻏﻮاړې “.
وﮐه ﭼ ﭘﻄﺮوس ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﮐے ﺷ ﭼ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺮﻨﺪ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ ﺧﻮږ ﻣﺮﻳﺪ
 ﭘﻄﺮوس راوﺮﯧﺪو او ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﻳ ﭘﻪ ﺎن ﭘﺴ

راروان وﻟﻴﺪﻟﻮ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻋﻴﺴ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﭼ د
ﻣﺎﺎم د رو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻧﺎﺳﺖ وو او
دا ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﮐے وو ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ د
ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى؟“ 
ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،د ﻫﻐﮥ اَﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮥ وى؟“
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ زۀ وﻏﻮاړم ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﺗﺮ

ﻫﻐ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ راﺷﻢ ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دې
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐ ﮥ؟ ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ “.
ﻣﻴﻨ ﮐ دا ﺧﺒﺮه ﺧﻮره ﺷﻮه ﭼ دا ﻣﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى .ﺧﻮ

ﻋﻴﺴ دا ﻧﮥ ۇو ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى ،ﻫﻐﮥ ﺻﺮف
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ وﻏﻮاړم ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﺗﺮ ﻫﻐ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ
 دا
ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ راﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ؟“ 
ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪ دے ﭼ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻮاﻫ ﮐﻮى او دا ﻳ وﻟﻴﻞ.
 ﺧﻮ ﻧﻮر ﻫﻢ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮاﻫ رﺘﻴﺎ ده .
ډﯦﺮ ﮐﺎروﻧﻪ دى ﭼ ﻋﻴﺴ ﮐى ۇو ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﻮل ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮے وے ﻧﻮ زﻣﺎ دا ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﻪ د
ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺎئ ﻧﮥ وے.
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