د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
د ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻗﻮس زﯦﺮے
د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﺑﻴﺎن

۱

 دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زوئ د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د زﻳﺮى


 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﻟﻴﻠ دى ﭼ،
ﺷﺮوع ده ،
”ﻮره ،زۀ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻟﯧم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺨ ﺗﻪ
 ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻧﻌﺮې وﻫﻮﻧ آواز
ﻻره ﺗﻴﺎره ﮐى .
دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻره ﺟﻮړه ﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﻻرې ﻧﯧﻐ
 او دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ
ﮐئ “.
ﻳﺤﻴ راﻏﮯ او دا ﺑﻴﺎن ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺷ او
 او د
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﻠ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ “.
ﻳﻬﻮدﻳﻪ د ﻮل ﻣﻠ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ اوﺳﯧﺪوﻧ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ
راووﺗﻞ ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻗﺮار ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د
 د ﻳﺤﻴ ﺟﺎﻣ د
اُردن د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐه .
اوښ د وړۍ وې او د ﺮﻣﻨ ﭘ ﻳ د ﻣﻼ ﻧﻪ ﺗﻟ وه او
 ﻫﻐﮥ ﺑﻪ دا اﻋﻼن
ﻣﻠﺨﺎن او ﻨﻠ ﺷﺎت ﻳ ﺧﻮراک وو .
ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک را ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ډﯦﺮ
زورور دے .زۀ د دې ﺟﻮﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﻴ ﺷﻢ او د ﻫﻐﮥ د
 ﻣﺎ ﺧﻮ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ وﮐه
ﭘﯧﺰار ﺗﺴﻤ ﭘﺮاﻧﻴﺰم .
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ درﮐﻮى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ او آزﻣﯧﺖ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ داﺳ وﺷﻮل ﭼ د ﻠﻴﻞ د

ﻧﺎﺻﺮت ﻧﻪ ﻋﻴﺴ راﻏﻠﻮ او د اُردن د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﻳ د
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻪ د اوﺑﻮ ﻧﻪ
ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﺴﺘﻪ .
ﺑﻬﺮ راووﺗﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘ وﻟﻴﺪل او روح اﻟﻘُﺪس د
 او د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﮐﻮﻧﺘﺮې ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ راﻧﺎزل ﺷﻮ .
ﻳﻮ آواز راﻏﻠﻮ ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب زوئ ﻳ ،ﺳﺘﺎ ﻧﻪ زۀ
 ﺳﻤﺪﺳﺘ روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ
راﺿ ﻳﻢ “.
 او ﻫﻠﺘﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ ﭘﻮرې
ﻣﺠﺒﻮر ﮐو .
د اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن ﮐ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ د ﻨﻠ
ﻨﺎورو ﺳﺮه وو او ﻓﺮﺘ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﺣﺎﺿﺮې
ﺷﻮې.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻠﻮرو ﻣﺎﻫﻴﺮو راﺑﻠﻞ
 ﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ ﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻠﻴﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ

 ”وﺧﺖ ﭘﻮره
او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زﻳﺮى ﺑﻴﺎن ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ،
ﺷﻮ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ راﻏﻠ ده .ﺗﻮﺑﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د
ﺎر ﺷ او ﭘﻪ زﯦﺮى اﻳﻤﺎن راوړئ “.
ﻠﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺮﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوه وروﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ
ﺷﻤﻌﻮن او د ﻫﻐﮥ ورور اﻧﺪرﻳﺎس وو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺟﺎل اﭼﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻫﻴﺮ ۇو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ را او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ آدمﻴﺮ ﺟﻮړ
 او ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او ﭘﻪ
ﮐم “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻟ
ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮل .
وړاﻧﺪې ﻻړو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻌﻘﻮب د زﺑﺪى زوئ ،او د ﻫﻐﮥ ورور

ﻳﻮﺣﻨﺎ وﻟﻴﺪل ،ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ۇو او ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ راوﺑﻠﻞ ،او
ﻳ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮل .
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر زﺑﺪى د ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ
ﭘﺮﯦﻮدو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮل.

ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺳے
 ﺑﻴﺎ دوئ د ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺎرﻳ ﺗﻪ ﻻړل ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺒﺖ

ورځ راﻏﻠﻪ ،ﻋﻴﺴ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع
 ﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل .ﻪ ﭼ
ﮐو .
ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﭘﯧﺮى ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ
 ”ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړې اے ﻋﻴﺴ
ﻫﻐﮥ ﭼﻐ ﮐې ،
ﻧﺎﺻﺮى؟ ﺗﮥ راﻏﻠ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻼک ﮐې ﮥ؟ زۀ دې ﭘﯧﮋﻧﻢ
 ﻋﻴﺴ
ﭼ ﺗﮥ ﻮک ﻳ ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗُﺪوس ﻳ “.
ﻫﻐﻪ ورﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭼﭗ ﺷﻪ او د دۀ ﻧﻪ
 او ﭘﻴﺮى ﻫﻐﻪ ﺳے ډﯦﺮ وﻟزوﻟﻮ او ﭘﻪ ﭼﻐﻪ ﺗﺮې
راوﻪ “.
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻳ
راووﺗﻠﻮ .
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا ﻻ ﮥ دى؟ دا ﺧﻮ د اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮه ﻳﻮ
ﻧﻮے ﺗﻌﻠﻴﻢ دے .ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ډﯦﺮ زر ﭘﻪ ﻮل ﻠﻴﻞ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻬﻮر
ﻳ ﻫﻢ ﻣﻨ “.
ﺷﻮ.

د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺟﻮړول
 د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ راوﺗﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﯧﻎ د ﺷﻤﻌﻮن او اﻧﺪرﻳﺎس


 د
ﮐﺮه ﻻړل او ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻣﻠﺮى ۇو .
ﺷﻤﻌﻮن ﺧﻮا ﺗﺒ ﻧﻴﻮﻟ وه ،او ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﭘﺮﺗﻪ وه.
 ﻋﻴﺴ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﺣﺎل ورﺗﻪ ووﺋﻴﻠﻮ .
ورﻏﻠﻮ او د ﻫﻐ ﻻس ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﻮ ﻳ ودروﻟﻪ او ﺗﺒﻪ
 ﻫﻐﻪ
ﻳ ﻻړه او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮوع ﺷﻮه .
ﻣﺎﺎم د ﻧﻤﺮ د ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻮل ﺑﻴﻤﺎران او
 او ﻮﻟﻪ ﺎرﻳﻪ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر
ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ ﺧﻠﻖ راوﺳﺘﻞ .
 ﻋﻴﺴ ډﯦﺮ ﺑﻴﻤﺎران روغ ﮐل ﭼ
ﻣﺨ ﺗﻪ راﻮﻟﻪ ﺷﻮﻟﻪ .
ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﻧﻮ آﺧﺘﻪ ۇو او ډﯦﺮ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻳ وﺷل .ﻫﻐﮥ
ﭘﻴﺮﻳﺎن د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐل ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ دا
ﻮک دے.

ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ ﺮﯧﺪل او ﺑﻴﺎن ﮐﻮل
 ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د ﻧﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻋﻴﺴ ﭘﺎﯧﺪو او ﺑﻬﺮ

ﻻړو .ﻫﻐﻪ ﺎن ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ دﻋﺎ
 ﺧﻮ ﺷﻤﻌﻮن او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮو ﻳ ﺗﻼش ﮐﻮﻟﻮ ﭼ
ﮐﻮﻟﻪ .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ
وې ﻣﻮﻣ ،
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
ﭼ” ،ﻮل ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ دى “.
ورﮐو ﭼ” ،را ﭼ ﻧﺰدې ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼ زۀ ﻫﻠﺘﻪ
ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﺎن وﮐم ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﻏﺮض راوﺗﻠﮯ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻠﻴﻞ ﮐ ﺮﯧﺪو ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻳﻢ “.
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺑﻴﺎن ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻳ ﺷل.

د ﻳﻮ ﺟﺬاﻣ ﭘﺎﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺟﺬاﻣ راﻏﻠﻮ ،ﻣﻨﺖ زارى ﻳ ورﺗﻪ وﮐل او


ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ
 د ﻋﻴﺴ زړۀ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
وﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻣﺎ روﻏﻮﻟﮯ ﺷ “.
وﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻻس ﻳ وراوږد ﮐو ،او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ
وﻟﻮﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،آو ،زۀ ﻏﻮاړم .ﭘﺎک ﺷﻪ“.
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺟﺬام ﺧﺘﻢ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﺎک ﺷﻮ.

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ د دې ﺳﺨﺖ ﺣﻢ ﺳﺮه رﺧﺼﺖ ﮐو،

 ”ﻮره ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ وﻧﮥ واﺋ .ﻻړ ﺷﻪ،

ﺧﭙﻞ ﺎن اﻣﺎم ﺗﻪ وﺎﻳﻪ او ﮐﻮﻣﻪ ﺷﺮاﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻣﻘﺮره

ﮐې ده ﻫﻐﻪ ورﮐه .دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د روﻏﻮﻟﻮ ﻮاﻫ ﺷ “.
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻬﺮ ﻻړو او د دې ﻗﻴﺼ ﻧﻪ ﻳ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ
ﮐل .دا ﺧﺒﺮه ﻳ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ﺧﻮره ﮐﻟﻪ ﺗﺮ دې ﭼ ﻋﻴﺴ
ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﻠﮯ او ﺑﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻮ
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪو .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻠﻖ د ﻫﺮ ﻟﻮرى ﻧﻪ ﻫﻐﮥ
ﻟﻪ راﺗﻠﻞ.

د ﻳﻮ ﺷﻞ ﺳى روﻏﻮل

۲

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻮ ور وروﺳﺘﻮ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺗﻪ


واﭘﺲ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
 او دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﺗﻪ راﻮل ﺷﻮل ﭼ د دروازې
دے .
ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺎﺋﯧﺪل .او ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮐﻼم
 ﻧﻮ ﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﻞ ﺳے راوﭼﺖ ﮐے
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ،
 ﺧﻮ د  ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ
وو او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﭘﻮزى ﮐ راوړو .
ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮ ﭼﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺎئ ﮐ ﺳﻮرے ﮐو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ وو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻮرې
ﮐ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﺳے ﭘﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨ ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ دا اﻳﻤﺎن وﻟﻴﺪو ﻧﻮ
ورﺘﻪ ﮐو .

ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﺳى ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮ ﻮ د ﺷﺮﻋ
ﻣﻌﺎف ﺷﻮل “.
 ”دا
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﻫﻐﻮئ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﺳے داﺳ ﺧﺒﺮې وﻟ ﮐﻮى؟ دا ﺧﻮ ﮐﻔﺮ دے .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک

ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻢ ﻻ ﻮک د ﭼﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﺨﻠﮯ ﺷ ﮥ؟“ 
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﻴﺴ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ دوئ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮥ ﺳﻮچ
ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ
 آﻳﺎ دا آﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ده
ﮐ داﺳ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ وﻟ راوﻟ؟ 
ﭼ زۀ دې ﺷﻞ ﮐﺲ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې ﻣﻌﺎف ﺷُﻮ ،او

ﮐﮥ دا وواﻳﻢ ﭼ ﭘﺎﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه دې واﺧﻠﻪ او وﺮﻪ؟ 
ﺧﻮ دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺳﺮه ﭘﻪ
دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﺑﺨﻠﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﺷﺘﻪ “،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ
 ”زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ،ﭘﺎﻪ،
ﺳى ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
 او ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو،
ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه دې واﺧﻠﻪ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻪ “.
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮه واﺧﺴﺘﻪ او د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ روان
ﺷﻮ .دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺣﯧﺮان ﭘﺎﺗ ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺛﻨﺎء ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،داﺳ ﮐﺎر ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﭼﺮې
ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﻟﻴﺪﻟﮯ“.

د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ دﻋﻮت
 ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د درﻳﺎب ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړو  ،ﺧﻠﻖ ورﻟﻪ

 ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ورﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐو .
دې ﺎﻳﻪ ﻻړو ﻫﻐﮥ د ﺣﻠﻔ زوئ ﻟﻴﻮى د ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻪ ﮐﺮﺳ
ﻧﺎﺳﺖ وﻟﻴﺪو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ“.
 ﻧﻮ ﮥ وﺧﺖ
ﻟﻴﻮى ﭘﺎﯧﺪو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮ .
وروﺳﺘﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻟﻴﻮى ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ رو ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ،

ډﯦﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن ،ﻨﺎﻫﺎران او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ورﺳﺮه ﻳﻮ

ﺎئ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﻪ ﭼ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻠﻮ .
ﻴﻨﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ۇو ﭼ دا وﻟﻴﺪل
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐ رو
ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دے ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ وﻟ
د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او ﻨﺎﻫﺎرو ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ رو ﺧﻮرى؟“
 ﭼ ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮه واورﯦﺪﻟﻪ ﻧﻮ دوئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ

ﭼ” ،روﻏﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻃﺒﻴﺐ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ ﺗﻪ
ﻳ وى .زۀ د دې دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻟﻪ دﻋﻮت
ورﮐم ﺑﻠ ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﻟﻪ“.

د روژې ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﺗﭙﻮس ﮐﻮل
 ﻳﻮ ﻠ ﭼ د ﻳﺤﻴ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ روژه وه ﻧﻮ

ﻴﻨ ﺧﻠﻖ ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮥ وﺟﻪ ده ﭼ د
ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان او د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﻮ روژه ﻧﻴﺴ ،وﻟ ﺳﺘﺎ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ
ﻣﺮﻳﺪان ﻳ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ؟“ 
ﭼ د وادۀ زﻟﻤﮯ د ﺟﻨﺠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ روژه ﻧﻴﻮﻟﮯ
ﺷ ﮥ؟ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ د وادۀ زﻟﻤﮯ د دوئ ﺳﺮه وى ﻧﻮ
 ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ د وادۀ
دوئ ﺑﻪ روژه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ .
زﻟﻤﮯ ﺑﻪ د دوئ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐے ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ دوئ
 ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻧﻮے ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻪ زړه ﭼﻮﻏﻪ ﺑﺎﻧﺪې
روژه ﻧﻴﺴ .
ﻧﮥ ﻟﻮى ،او ﮐﮥ ﻮک داﺳ ﮐﻮى ﻧﻮ دا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﻧﻮره

ﻫﻢ وﺷﻠﻮى او ﻧﻮر ﻟﻮئ ﺳﻮرے ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺟﻮړ ﺷ .
ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻧﻮى ﻣﮯ ﭘﻪ زړو ﻣﺸﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ اﭼﻮى ،ﻨ ﻧﻮ
ﻣﮯ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﻧﻪ وﺷﻠﻮى ،ﻣﮯ او ﻣﺸﻮﻧﻪ دواړه ﺑﻪ ﺿﺎﺋﻊ ﺷ.
ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﻧﻮى ﻣﮯ ﭘﻪ ﻧﻮؤ ﻣﺸﻮﻧﻮ ﮐ اﭼﻮى“.

د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ وږى ﺷﻮﮐﻮل
 د ﻳﻮ ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻋﻴﺴ د ﻓﺼﻞ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ

 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺗﻠﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ وږى راوﺷﻮﮐﻮل .
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮره ،ﮐﻮم ﮐﺎر ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻧﺎروا
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
وى ،دوئ وﻟ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى؟“ 
”ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې دا ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘﻠ ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد او د ﻫﻐﮥ دوﺳﺘﺎن
اوږى ﺷﻮى ۇو او د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻫﻴ ورﺳﺮه ﻧﮥ ۇو ﻧﻮ ﮥ
 ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻴﺎﺗﺎر
ﻳ وﮐل؟ 
ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وو او ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو ﻳ وﺧﻮړه اﺮ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دۀ او د دۀ ﭘﻪ ﻣﻠﺮو ﻧﺎروا وه او ﺻﺮف اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ روا
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ
وه .او ﻫﻐﮥ ﮥ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ورﮐه “.
دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺒﺖ د ﺑﻨ آدم دﭘﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮے دے،
 ﻪ اﺑﻦ آدم د ﺳﺒﺖ د
ﻧﻪ ﭼ ﺑﻨ آدم د ﺳﺒﺖ دﭘﺎره .
ور ﻫﻢ ﻣﺎﻟ دے“.

د اوچ ﻻﺳ ﺳى روﻏﻮل

۳

 ﻋﻴﺴ دوﺑﺎره ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ داﺳ


 او ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻪ
ﺳے وو ﭼ ﻻس ﻳ اوچ ﺷﻮے وو .
ﮐﺘﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻫﻐﻪ روغ ﮐى او ﮐﮥ ﻧﻪ،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف اﻟﺰام ﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﺎﺳﺖ
 ﻫﻐﮥ اوچ ﻻﺳ ﺳى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﺷﻪ ،ﭘﻪ
ۇو .
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻣﻴﻨ ﮐ ودرﯦه “.
”وﻟ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻧﯧ ﮐﻮل روا دى ﮐﮥ ﺑﺪ ﮐﻮل ،د ﭼﺎ ﺑﭻ
 د
ﮐﻮل روا دى ﮐﮥ وژل؟“ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼﭗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .

دوئ د ﺳﺨﺘﻮ زړوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ او اﻓﺴﻮس ﻮﻟﻮ ﺗﻪ
وﮐﺘﻞ او ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد
 ﺧﻮ
ﮐه “.ﻫﻐﮥ ﻻس اوږد ﮐو او ﻻس ﻳ روغ رﻣ ﺷﻮ .
ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ ،ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳ د
ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه د ﻋﻴﺴ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺷﺮوع
وﮐه.

د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه  ﺧﻠﻖ
 ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه د درﻳﺎب ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړو ﻧﻮ

 ﭼ د
ﻟﻮﻳﻪ ﻪ د ﻮل ﻠﻴﻞ او ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﻧﻪ ورﭘﺴ رواﻧﻪ وه 
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ادوﻣﻴﻪ او د اُردن ﭘﻮرې ﻏﺎړې ،د ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا د
ﺧﻮا او ﺷﺎ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا اورﯦﺪﻟ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ
ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮه ﮐﺸﺘ ﺗﻴﺎره ﺳﺎﺗ ﭼ ﻪ ﻣ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺑﻴﻤﺎران روغ
ﭼﺨ ﻧﮥ ﮐى “.
ﮐى ۇو ﭼ ﻮﻟﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ دا زور ﮐﻮﻟﻮ ﭼ دۀ ﻟﻪ ﻻس
 او ﻫﺮﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ دے وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وروړى .
وړاﻧﺪې ﺑﻪ راﻏﻮرزﯦﺪل او ﭼﻐ ﺑﻪ ﻳ ﮐې ﭼ” ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﭘﺎک زوئ ﻳ “.
”ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺎره ﮐﻮئ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ

 ﻫﻐﮥ
ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﻮښ ﮐى ۇو او ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ .
دوﻟﺲ ﮐﺴﺎن رﺳﻮﻻن ﻣﻘﺮر ﮐل ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه

 او د
وى او د ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﻟﯧﻟﮯ ﺷ ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوﻟﺲ
ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺷﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه وى .
ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى ،ﺷﻤﻌﻮن ﭼ
 ﺑﻴﺎ د زﺑﺪى ﭘﻪ زاﻣﻨﻮ
ﭘﻄﺮوس ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو ،
ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ورور ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻳ ﺑﻮﻧﺮﺲ ﻳﻌﻨ د ﺗﻨﺪر زاﻣﻦ
 او اﻧﺪرﻳﺎس ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس او ﺑﺮﺗﻠﻤﺎۍ ،ﻣﺘ،
ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،

ﺗﻮﻣﺎ او د ﺣﻠﻔ زوئ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺗﺪى او ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻨﻴﺎﻟﮯ ،
او ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ دۀ ﺟﺎﺳﻮﺳ
وﮐه ﻫﻢ وو.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﺑﻴﺎ دوﻣﺮه ﺧﻠﻖ ﭘﺮې راﻮل

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﺷﻮل ﭼ دوئ رو ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮه ﺧﻮړﻟﮯ .
ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴ

ﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮد ﮐ ﻧﮥ دے “.
ﻫﻐﻪ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻮک ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو،
ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﻧﻴﻮﻟﮯ دے “،او ”دے د
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ
ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺳﺮدار ﭘﻪ ﻣﺪد ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى “.
ﻫﻐﻮئ راوﻏﻮﺘﻞ او ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
 ﮐﮥ ﻳﻮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
”ﺷﯧﻄﺎن ﻨﻪ ﺷﯧﻄﺎن ﺷﻟﮯ ﺷ؟ 
ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ووﻳﺸﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ.
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻫﻢ

 او ﮐﮥ ﭼﺮې اﺑﻠﻴﺲ د ﺧﭙﻞ
ﻫﻴﻠﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
ﺎن ﺧﻼف ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑاﺗﻔﺎﻗﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﺗ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﻳﻮ
ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ او د ﻫﻐﮥ اَﻧﺠﺎم راورﺳﯧﺪو .
ﺳے د ﻳﻮ زورور ﺳى ﭘﻪ ﮐﻮر ورﺗﻠﮯ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺎل

ﺣﺎل ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﺗﺮﻮ ﭼ اول ﻫﻐﮥ دا زورور ﺳے
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﺗﻟﮯ ﻧﮥ وى د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﻧﮥ ﺷ ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﮯ .
رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻳﻮه ﻨﺎه او ﻳﻮ ﮐﻔﺮ ﻫﻢ داﺳ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﺨﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ ،
ﮐﻔﺮ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻓ وﻧﮥ ﻣﻮﻣ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ
 ﻋﻴﺴ دا ﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
ﻋﻤﺮى ﻨﺎه ﻣﺠﺮم وى “.
ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ رﺘﻴﻨﮯ رﺷﺘﻪدار
 ﺑﻴﺎ د ﻋﻴﺴ ﻣﻮر او وروﻪ راﻏﻠﻞ او ﺑﻬﺮ وﻻړ ۇو او د ﻫﻐﮥ

  ﺧﻠﻖ ﺗﺮې ﭼﺎﭘﯧﺮه
د راﺑﻠﻠﻮ دﭘﺎره ﻳ ﻮک وروﻟﯧل .
ﻧﺎﺳﺖ ۇو او ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻣﻮر او وروﻪ ﺑﻬﺮ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
وﻻړ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل ﻏﻮاړى “.
 او ﻫﻐﻪ
ورﮐو” ،زﻣﺎ ﻣﻮر او زﻣﺎ وروﻪ ﻮک دى؟“ 
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ وﮐﺘﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ
 ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ
ﻣﻮر او وروﻪ دا دى .
ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ورور ﺧﻮر او ﻣﻮر ده“.

د زﻣﻴﻨﺪار ﻣﺜﺎل

۴

 ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو


او دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﺗﻪ راﻮل ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﭘﻪ
درﻳﺎب ﮐ ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،او ﻧﻮر ﻮل
 او
ﺧﻠﻖ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﻪ اوﭼﻪ ورﺗﻪ راﻮل ﺷﻮى ۇو .
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ د ډﯦﺮو ﺧﺒﺮو ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐو .او
 ”واورئ ،ﻳﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
زﻣﻴﻨﺪار د ﮐﺮوﻧﺪې دﭘﺎره ﺑﻬﺮ ﻻړو .
ﺧﭙﻞ ﭘ ﮐ ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺳﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﮥ ﺗﺨﻢ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ
 ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻴﺰه
ﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن راﻏﻠﻞ ﻫﻐﻪ ﻳ وﺧﻮړو .
زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻟه ﺷﺎن ﺧﺎوره وه او دا زر
 ﺧﻮ
راوﻮﮐﯧﺪﻟﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻻﻧﺪې ﻧﻮره ﺧﺎوره ﻧﮥ وه .
ﭼ ﻧﻤﺮ راوﺧﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﻮ ﻳ وﺳﻮزول او ﻫﻐﻪ اوچ
 ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﻏﻨﻮ ﮐ
ﺷُﻮ ﻪ ﭼ ﺟﺮړې ﻳ ﻧﮥ وې .
ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ازﻏ ﻟﻮئ ﺷﻮل او ﻓﺼﻞ ﻳ ﻻﻧﺪې ﮐو او ﻣﯧﻮه داﻧﻪ
 او ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭼﺮﺗﻪ
ﻳ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻪ .
ﭼ ﻫﻐﻪ راوﻮﮐﯧﺪو او ﻟﻮئ ﺷﻮ او ﻳﻮ ﭘﻪ دﯦﺮش ﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﮥ او
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻮک د
ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ﻏﻠﻪ ﻳ وﮐه “.
اورﯦﺪو ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې واورى“.

د ﻣﺜﺎل ﻣﻄﻠﺐ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د  ﻧﻪ ﻓﺎرغ ﺷﻮ ﻧﻮ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ


او ﻧﻮرو د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺎﻧﻠﻪ د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو .
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
راز درﮐے ﺷﻮے دے ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺑﻬﺮ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﻴى .
ﺻﺤﻴﻔ واﺋ ،زۀ ﭼ ﮥ ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ وﻳﻨ،
ﺧﻮ ﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮې ﻧﮥ زده ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ اورى ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻴى
ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ،ﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮ او وﺑﻪ
ﺑﺨﻠﮯ ﺷ“.

د ﮐﺮوﻧ ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮل

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻣﺜﺎل

ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮئ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻨﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ؟
 د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى
 زﻣﻴﻨﺪار ﮐﻼم ﮐﺮى .

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﮐﻼم ﮐﺮﻟﮯ ﮐﻴى ،او ﭼ ﮐﻼم واورى ﻧﻮ ﺷﯧﻄﺎن

ﺳﻤﺪﺳﺘ راﺷ او ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮے ﮐﻼم د دوئ ﻧﻪ ﻳﻮﺳ .
دﻏﺴ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دى ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎﻴﺰه زﻣﻪ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى دى،
ﻨﻪ ﭼ دوئ ﮐﻼم واورى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻳ
 ﺧﻮ ﭼ ﺟﺮړې ﻳ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ د
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻗﺒﻮل ﮐى .
زﻏﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ﮐ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﮐﻼم ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺳﺨﺘ راﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘ
 ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻮئ دى ﭼ ﭘﻪ ﻏﻨﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى .
 ﺧﻮ
ﮐ وﮐﺮﻟﮯ ﺷُﻮ .دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﮐﻼم اورى ،
د دﻧﻴﺎ ﻏﻢ او د ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻻﻟﭻ او د ﻧﻮرو ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺎت
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ راﺷ او د ﮐﻼم ﻣﺮۍ ﺧﭙﻪ ﮐى او ﮐﻼم
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﺗﺨﻢ ﻳ ﭘﻪ
ﺑﻣﯧﻮې ﭘﺎﺗ ﺷ .
زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،دوئ ﮐﻼم واورى او ﻗﺒﻮل ﻳ ﮐى او
ﻳﻮ ﭘﻪ دﯦﺮش ،ﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﮥ او ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ“.

د ﺎﻧ د ﻻﻧﺪې ډﻳﻮه
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ډﻳﻮه د ﻟﻮ ﻳﺎ د

ﮐ ﻻﻧﺪې د ﮐﯧﻮدو دﭘﺎره راوړئ؟ او وﻟ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ داﺳ ﭘ ﻴﺰ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺎره
ډﻳﻮټ ﻧﮥ ږدئ ﮥ؟ 
ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ داﺳ ﭘ راز ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷ.
 ﮐﮥ ﻮک د اورﯦﺪو ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې واورى“.

 ﻋﻴﺴ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ وﮐئ ﭼ ﮥ

اورئ ،ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮئ ،دﻏﻪ رﻧ ﺑﻪ

 ﻪ د
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﺑﻠ ﻟ ﮥ زﻳﺎت .
ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ورﮐے ﺷ ،ﺧﻮ د
ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻧﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ
ورﺳﺮه وى“.

د ﺗﺨﻢ د زرﻏﻮﻧﯧﺪو ﻣﺜﺎل
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ داﺳ ده ﭼ

 او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺷﭙ
ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﺗﺨﻢ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﮐﺮى .
او ور اودۀ او ﻳﺎ وﻳ وى ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ

ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﻪ راﻮﮐﻴى او ﻟﻮﺋﻴى .
زﻣﻪ ﻟﻪ ﺎن ﻧﻪ ﻏﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،وړوﻣﺒﮯ ﺗﯧﻐﻪ ،ﺑﻴﺎ وږى
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺼﻞ
او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ وږى ﮐ ﺗﻴﺎرې داﻧ .
ﭘﻮخ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﭘﺴ ﻟﻮر راواﺧﻠ ﻪ ﭼ د ﻓﺼﻞ د ﻟﻮ
ﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ وى“.

د ﺷﺷﻤﻮ د ﺗﺨﻢ ﻣﺜﺎل
 ﻋﻴﺴ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ د

ﮥ ﺷ ﺳﺮه ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﮯ ﺷُﻮ ،ﻳﺎ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﮐﻮم ﻣﺜﺎل
 دا د ﺷﺷﻤﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ده
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ ﺷُﻮ؟ 
ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ وﮐﺮﻟﮯ ﺷ ،دا ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ د ﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﭼ وﮐﺮﻟﮯ ﺷ دا د ﺑﺎغ د
ﺗﺨﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ورﮐﻮﮯ وى ،
ﻮﻟ ﮐﺮوﻧﺪې ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮﺋﻴى او دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﺎﻧ ﺧﻮرې
ﮐى ﭼ د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن ﻳ ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوى“.
 ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﮐﻼم دﻏﺴ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ورﺗﻪ اوروﻟﻮ ﻮﻣﺮه

 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ .

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﮐﻼم وﻧﮥ ﮐو ﺧﻮ ﺎن ﻟﻪ ﻳ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ
ﻫﺮ ﮥ واﺿﺤﻪ ﮐل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻃﻮﻓﺎن ودرول
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎﺎم ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،را ﭼ

 ﻫﻐﻮئ ﻪ ﭘﺎﺗ ﮐه او
د درﻳﺎب ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ “.
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ

ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﻮرې ﮐﺸﺘ ﻫﻢ وې .
ﺧﻮ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻳﻮ زورور ﻃﻮﻓﺎن راﻏﻠﻮ ،ﭼﭙﻮ ﮐﺸﺘ
 ﻋﻴﺴ
داﺳ ووﻫﻠﻪ ﭼ ډوﺑﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮې وه .
وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ اودۀ وو او ﺑﺎﻟﺖ ﻳ ﺳﺮ ﻻﻧﺪې
ﭘﺮوت وو .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ راﺑﯧﺪار ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺪار ﺷﻮ ،ﺑﺎد
ﻣﻮﻧ ډوﺑﻴو ،ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﻏﻢ ﻧﺸﺘﻪ؟“ 
ﻳ ورﻠﻮ او درﻳﺎب ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ آرام ﺷﻪ،
ودرﯦه “.ﺑﺎد ودرﯦﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻼره ﻗﻼرې ﺷﻮه.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟ دوﻣﺮه ﻳﺮﯦئ،

 ﻫﻐﻮئ ﻳﺮې اﺧﺴﺘ ۇو
ﺗﺎﺳﻮ ﻻ اوس ﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﻟﺮئ؟“ 
او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،ﭼ” ،دا ﻻ ﮥ ﻗﺴﻢ ﺳے دے ﭼ
ﻫﻮا او ﭼﭙ ﻳ ﻫﻢ ﺣﻢ ﻣﻨ“.

ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺳے روﻏﻮل

۵

 او ﻫﻐﻮئ د درﻳﺎب ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ د ﺮاﺳﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻋﻼﻗ


 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻋﻴﺴ د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ ،ﻧﻮ
ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﻮ ﺳے ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو د ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐ
ﺳﺮه د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راووﺗﻠﻮ .

اوﺳﯧﺪو او ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ ،ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ ﺗﻟﮯ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﻳ ﻮ ﻮ ﻠﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻪ او ﻫﺘۍ اﭼﻮﻟ وې ﺧﻮ ﻫﻐﮥ
زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﺷﻠﻮﻟ ۇو او ﻫﺘۍ ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې وې او دوﻣﺮه
 ﺷﭙﻪ
ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻫﻴﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻗﺎﺑﻮ ﮐے وے .
او ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﭼﻐ وﻫﻠ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻋﻴﺴ د
او ﺎن ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐﺎﻮ زﺧﻤ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻟﺮې ﻧﻪ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﻣﻨه ﮐه او ﺳﺠﺪه ﻳ ورﺗﻪ وﮐه،
 او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻋﻴﺴ ،د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ زوﻳﻪ،

ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړې؟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻮره ﭼ ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﻪ ﻋﺬاﺑﻮه“.
 ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ،د دې

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ،
ﺳى ﻧﻪ راو “.
”ﻧﻮم دې ﮥ دے؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ ﻧﻮم ﻟﺮ
 او ﻫﻐﮥ ﻣﻨﺖ زارى ورﺗﻪ
دے ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﻳﻮ “.
 ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﺮۀ
وﮐه ﭼ دوئ د دې ﻋﻼﻗ ﻧﻪ وﻧﮥ ﺷى .
 او
ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ رﻣﻪ ﺮﯦﺪﻟﻪ .
ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ زارى ورﺗﻪ وﮐه ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧه او د
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اﺟﺎزت ورﮐو
ورﻧﻨﻮﺗﻮ اﺟﺎزت راﮐه “.
او ﭘﻴﺮﻳﺎن راووﺗﻞ او ﭘﻪ ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﮐ ورﻧﻨﻮﺗﻞ او ﺧﻮا او ﺷﺎ
د دوه زره ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ دﻏﻪ رﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﺷﻮه او د ﮐﻤﺮ ﻧﻪ ﺘﻪ
 د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ
درﻳﺎب ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ او ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ډوﺑﻪ ﺷﻮه .
ﺳﺎﺗﻮﻧ وﺗﺘﯧﺪل او دا ﺧﺒﺮ ﻳ ﺎر او ﺧﻮا او ﺷﺎ ﺑﺎﻧو ﺗﻪ
 ﻫﻐﻮئ
ورﺳﻮﻟﻮ او ﺧﻠﻖ د دې واﻗﻌ ﺗﻤﺎﺷ ﻟﻪ راووﺗﻞ .
ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﺮ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو
ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ دى او ﻫﻠﺘﻪ ﺳﻢ دم
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا واﻗﻌﻪ
ﻧﺎﺳﺖ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل .

ﻟﻴﺪﻟ وه ،ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ دا ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ
ﺳے ﻨﻪ روغ ﺷﻮ او د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﮥ وﺷﻮل .
ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ زارى وﮐه ﭼ” ،زﻣﻮﻧ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﻻړ
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ ﮐﺸﺘ ﺗﻪ ورﺧﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﮐﻮم
ﺷﻪ “.
ﺳے ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو ،ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ورﺳﺮه د ﺗﻠﻮ ﺧﻮاﺳﺖ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ د دې اﺟﺎزت ورﻧﮥ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ
وﮐو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ
وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ وﮐل او ﺧﭙﻞ
 ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﭘﻪ
ﻮﻣﺮه ﻓﻀﻞ ﻳ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎره ﮐو “.
دِﮐﭙﻮﻟﺲ ﮐ ﻳ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﻴﺎن ﮐل ،ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره
ﮐى ۇو او ﻮل ﺧﻠﻖ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﻮه ﺟﻴﻨ راژوﻧﺪۍ ﮐﻮل او ﻳﻮې
 ﻟﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د درﻳﺎب ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ

ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ﺗﺮې راﭼﺎﭘﻴﺮه ﺷﻮه ،او ﻫﻐﻪ ﻻ د
 ﻧﻮ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﭼ ﻳﺎﺋﻴﺮ
درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه وو .
ﻧﻮم ﻳ وو راﻏﻠﻮ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮ
 او ﻣﻨﺖ زارى ﻳ ورﺗﻪ وﮐه ﭼ” ،زﻣﺎ وړه ﻟﻮر
ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
ﻣﺮ ﺣﺎل ده .ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﺮې ﮐﯧده ،ﻧﻮ
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړو ،او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روﻏﻪ او ژوﻧﺪۍ ﺷ “.
دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ راﯧﺮ ﮐے وو.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮه ﻪ وه ﭼ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﻳ

 ﻫﻐ د ډﯦﺮو ډاﮐﺮاﻧﻮ د ﻋﻼج ﭘﻪ وﺟﻪ زﻳﺎت
وﻳﻨﻪ ﺑﻬﯧﺪﻟﻪ .
ﺗﻠﻴﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐو او ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل ﻳ ﭘﻪ ﺎن وﻟﻮﻟﻮ ﺧﻮ

ﻫﻴ ﻓﺮق ﻳ وﻧﮥ ﺷﻮ او ﺗﻠﻴﻒ ﻳ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﯧﻮا ﺷﻮ .

ﻫﻐ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪﻟ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺷﺎ د ﻃﺮﻓﻪ ﭘﻪ
 ﻪ
ﻪ ﮐ راﻏﻠﻪ او د ﻫﻐﮥ ﭼﻮﻏ ﻟﻪ ﻳ ﻻس وروړو ،
ﭼ ﻫﻐ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا وﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ ﻳ ﺻﺮف ﭼﻮﻏ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻻس ﻫﻢ وروړم ﻧﻮ ﺟﻮړه ﺑﻪ ﺷﻢ “.
د  وﻳﻨﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﻮه او ﭘﻪ ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮه ﭼ د ﻋﺬاب ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮه .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺖ راﺑﻬﺮ ﺷﻮ .ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻪ ﮐ ﻣﺦ
راواړوﻟﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ ﭼﻮﻏ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻻس
 د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ دا ﻪ ﭘﻪ
وروړو؟“ 
ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ زور ﮐﻮى ،او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دا ﺗﭙﻮس
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﮐﻮې ﭼ دا ﭼﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻس راوړو؟“ 
 ﺧﻮ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮه
وﮐﺘﻞ ﭼ دا ﻮک وو .
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮥ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺷﻮه ،د ﻫﻐﮥ

ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻮډو ﺷﻮه ،او ﻮل ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻠﻮ .
ﻫﻐﮥ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻟﻮرې ،ﺳﺘﺎ اﻳﻤﺎن ﺗﮥ روﻏﻪ
 ﻫﻐﮥ
ﮐې .ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻻړه ﺷﻪ او د دې ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ روﻏﻪ ﺷﻪ “.
ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ د ﻣﺸﺮ د ﮐﻮره ﮥ ﺧﻠﻖ
راﻏﻠﻞ ﭼ ﺧﺒﺮ ورﮐى ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻟﻮر ﻣه ﺷﻮه ،اُﺳﺘﺎذ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭼ دا ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه
ﺗﻠﻴﻒ ﮥ ﻟﻪ ورﮐﻮې؟“ 
ﻧﻮ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ ،ﺻﺮف
 ﻫﻐﮥ ﺑﻐﯧﺮ د ﭘﻄﺮوس ،ﻳﻌﻘﻮب او د ﻳﻌﻘﻮب
اﻳﻤﺎن وﺳﺎﺗﻪ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ
د ورور ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻮک ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻧﮥ ﺗﻠﻞ .
ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ د ﻣﺸﺮ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻳﻪ ﻪ
 ﮐﻠﻪ
د ﺧﻠﻘﻮ ژړا او اﻧﻮﻻ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﻳ ژړل .
ﭼ ﻋﻴﺴ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ژړا اﻧﻮﻻ
 ﺧﻮ
او وﻳﺮ ﮐﻮئ؟ ﺟﻴﻨ ﻣه ﻧﮥ ده ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ اوده ده “.

ﻫﻐﻮئ ورﭘﻮرې وﺧﻨﺪل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻬﺮ ﮐل او ﻫﻐﮥ د
ﺟﻴﻨ ﻣﻮر ،ﭘﻼر او ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى د ﺎن ﺳﺮه ﮐل او ﻫﻠﺘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ
ورﻏﻠﻞ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺟﻴﻨ ﭘﺮﺗﻪ وه .
او ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﻠﻴﺘﺎ ﻗﻮﻣ “،ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ دا دے،
 ﺟﻴﻨ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﺎﯧﺪﻟﻪ او رواﻧﻪ ﺷﻮه.
”ﭘﺎﻪ زﻣﺎ ﺑﭽ “.
ﻫﻐﻪ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ وه .ﭘﻪ دې ﻫﻐﻮئ ﻮل ارﻳﺎن درﻳﺎن ﺷﻮل.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻮرئ ﭘﻪ دې

ﻮک ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺷ “،او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐ ﻟﻪ
ﮥ ورﮐئ ﭼ وې ﺧﻮرى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻧﺎﺻﺮت ﮐ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﯧﺪل

۶

 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ روان ﺷﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ


 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺒﺖ ورځ راﻏﻠﻪ
ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐو او ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﺗﻌﻠﻴﻢ واورﯦﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﮥ دا
ﺧﺒﺮې د ﮐﻮﻣﻪ زده ﮐې؟ او دا ﭘﻮﻫﻪ دۀ ﻟﻪ ﻨﻪ ورﮐے
 دا ﻫﻐﻪ ﺗﺮﮐﺎڼ ﻧﮥ
ﺷﻮه؟ او دے دا ﻣﻌﺠﺰې ﻨﻪ ﮐﻮى؟ 
دے ،د ﻣﺮﻳﻤ زوئ ،د ﻳﻌﻘﻮب ،د ﻳﻮﺳﻒ ،د ﻳﻬﻮداه او د
ﺷﻤﻌﻮن ورور ﻧﮥ دے ﮥ؟ او وﻟ د دۀ ﺧﻮﯦﻨﺪې دﻟﺘﻪ ﻣﻮﻧ
 ﻋﻴﺴ
ﺳﺮه ﻧﮥ دى؟“ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ دے ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐو .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻧﺒ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻋﺰت وى
ﺑﻐﯧﺮ د ﺧﭙﻞ ﺎر او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ“.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻌﺠﺰې ﺎره ﻧﮥ ﮐې ﺑﻐﯧﺮ د دې ﻧﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ

ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ راﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻳ روغ ﮐل.
 او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﺣﯧﺮان ﺷﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﮐ ﺮﯧﺪو او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳ ورﮐﻮﻟﻮ.

د دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﯧل
 ﻫﻐﮥ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان راوﻏﻮﺘﻞ او دوه دوه ﺗﻨﻪ ﻳ ﻟﯧل

ﺷﺮوع ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺷﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ” ،د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره د ﻳﻮې اﻣﺴﺎ ﻧﻪ

ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻫﻴ ﻣﮥ اﺧﻠ ،ﻧﮥ رو ،ﻧﮥ ﺗﻴﻠ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺑﻮه ﮐ
 ﭘﯧﺰار ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐئ ﺧﻮ دوﯦﻢ ﻗﻤﻴﺺ ﻣﮥ اﺧﻠ“.
ﭘﯧﺴ .
 او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﮐﻮر ﺗﻪ

ﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ
 او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺳﻮ
رﺧﺼﺖ ﺷ .
ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐى او ﻏﻮږ درﺗﻪ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﺎئ ﭘﺮﯦدئ ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻧﻪ دوړې وﻨئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ ﻻړل او دا ﺑﻴﺎن ﻳ
ﺧﻼف ﻮاﻫ ﺷ “.
 ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﭘﻴﺮﻳﺎن وﺷل او ډﯦﺮ
ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺷ .
ﺑﻴﻤﺎران ﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻣﺴﺢ ﮐل او ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺷﻔﺎ ورﮐه.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮﻧ ﻣﺮګ
 ﻧﻮ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮه .ﻴﻨ ﺧﻠﻘﻮ دا وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ ﺑﻴﺎ د ﻣﺮو ﻧﻪ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے ،ﻪ
 ﺧﻮ ﻧﻮرو وﺋﻴﻞ
ﺧﻮ ورﺳﺮه د ﻣﻌﺠﺰو ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻢ دے “.
ﭼ” ،دا اﻟﻴﺎس دے “.او ﻴﻨﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ
 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮئ ﻧﺒ دے “.
ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﻳﺤﻴ ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺳﺮ
 ﻪ ﻫﻴﺮودﻳﺲ
ﭘﺮې ﮐے وو ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے “.
د ﺧﭙﻞ ورور ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس د  ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳﺤﻴ

ﺮﻓﺘﺎر ﮐے وو ،ﭘﻪ زﻧﻴﺮ ﻳ ﺗﻟﮯ وو او ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ
ﻳ اﭼﻮﻟﮯ وو .ﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﺎدﺷﺎه اوس ﭘﺨﭙﻠﻪ د
 او ﻳﺤﻴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ
ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﺳﺮه وادۀ ﮐے وو .
ۇو ﭼ” ،د ﺧﭙﻞ ورور د  ﺳﺮه ﻧﺎح ﮐﻮل ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﺮام
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ  ﻫﻴﺮودﻳﺎس ورﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ
دى “.
ﻟﺮﻟﻪ او ﻏﻮﺘﻞ ﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺘﻞ ﮐى ﺧﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﻳ ﻧﮥ ﺷﻮ،
 ﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻳﺮﯦﺪو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼ دے ﭘﺎک او ﻧﯧ ﺳے دے ،ﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ
ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐه .ﻫﻴﺮودﻳﺲ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورى
 ﺧﻮ
اﺮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮو ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ وارﺧﻄﺎ ﮐے وو .
آﺧﺮ ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﺗﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼو ﺷﻮه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎﻟﺮه ﮐ ﺧﭙﻠﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ،ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او د ﻠﻴﻞ
 د ﻫﻐ ﻟﻮر دﻧﻨﻪ راﻏﻠﻪ
ﻟﻮﻳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐې وه .
او ه ﺷﻮه او ﻫﻴﺮودﻳﺲ او د ﻫﻐﮥ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ دوﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ﺷﻮل ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻴﻨ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ ﻏﻮاړې وې
 او ﻫﻐﮥ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړو،
ﻏﻮاړه ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ درﮐم “.
”ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ،زۀ ﺑﻪ ﻳ درﮐم ﺗﺮ ﺧﭙﻠ ﻧﻴﻤ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻪ او ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ ﻳ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻮرې “.
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺮې ﮥ وﻏﻮاړم؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د
 ﺟﻴﻨ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﻳﺤﻴ ﺳﺮ “.
ورﻏﻠﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ﻳ وﮐو” ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ اوس

دﻟﺘﻪ د ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﻳﺤﻴ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﺎﻟ ﮐ راوړې “.
ﺑﺎدﺷﺎه ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻏﻤﮋن ﺷﻮ ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻮ او د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ دا ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻫﻐ د ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺎر
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺳﭙﺎﻫ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ،
وﮐى .
”ﻻړ ﺷﻪ ،د ﻳﺤﻴ ﺳﺮ راوړه “.ﺳﭙﺎﻫ ﻻړو ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻳ

 او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﺎﻟ ﮐ ﻳ راوړو او
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐو 

ﺟﻴﻨ ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐو ،او ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ ورﮐو .
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﻧﻮ راﻏﻠﻞ د ﻫﻐﮥ
ﻻش ﻳ واﺧﺴﺘﻮ او ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدو.

ﭘﻴﻨﮥ زره ﺳو او ورﺳﺮه ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ
رو ورﮐﻮل
 رﺳﻮﻻن ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ راﻮل ﺷﻮل او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻳ ﮐى

 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
او ﻮدﻟ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﺮې ﺧﺒﺮ ﮐو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﺴ را ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟ آرام وﮐئ “.ﻪ ﭼ دوﻣﺮه زﻳﺎت
ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻞ راﺗﻠﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ رو ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وزﺎرﯦﺪل.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او ﻳﻮ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن

 ﺧﻮ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﮐ وﻟﻴﺪل او وې
ﺗﻪ ﻻړل .
ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﺎرﻳﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﭘﻴﺎده ﻻړل
 ﻫﻐﻪ ﭼ ﻏﺎړې ﺗﻪ
او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ورﺳﯧﺪل .
راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ﻳ وﻟﻴﺪه او زړۀ ﻳ ﭘﺮې وﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د داﺳ و ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو ﭼ ﺷﭙﻮن ورﺳﺮه ﻧﮥ

وى او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ډﯦﺮو ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐو .
ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ورځ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺷﻮه د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ

او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺧﻮﺷﮯ ﺑﻴﺎﺑﺎن دے او ﻧﺎوﺧﺘﻪ دے .
دا ﺧﻠﻖ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐﻠﻮ او ﺑﺎﻧو ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﮐه ﭼ ﻻړ ﺷ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ د ﺧﻮراک ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ واﺧﻠ “.
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺎﻧﻪ دوئ ﻟﻪ د ﺧﻮراک ﮥ
ورﮐئ ﭼ وې ﺧﻮرى “.ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﻣﻮﻧ
ﻻړ ﺷُﻮ او د دوو ﺳﻮو دﻳﻨﺎرو رو د دوئ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره

 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه
واﺧﻠﻮ؟“ 
رو دى؟ ﻻړ ﺷ او وې ﻮرئ “.ﻫﻐﻮئ ﻻړل ،وې ﮐﺘﻠ او

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻴﻨﮥ رو او دوه ﮐﺒﺎن دى “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،ﭘﻪ ﺷﻴﻦ ﮐﺒﻞ د دې ﺧﻠﻘﻮ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﭘﻨﻮﺳﻮ او ﺳﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﯧﻨه ﺟﻮړه ﮐئ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻴﻨﮥ رو او دوه ﮐﺒﺎن
ﭘﯧﻨو ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
واﺧﺴﺘﻞ ،آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻳ ﭘﺎس وﮐﺘﻞ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻳ ورﮐو او رو
ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې .او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐې ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﮐﯧدى .او ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دوه ﮐﺒﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 او
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮥ ﭘﻪ ﻣه ﯧه ﺧﻮراک وﮐو .
ﮐل .
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﭘﺎﺗ ﺷﻮو روﻮ او ﮐﺒﺎﻧﻮ ﻧﻪ دوﻟﺲ ډﮐ ﻮﮐﺮۍ
 ﻧﻮ دا رو ﮥ ﭘﻴﻨﮥ زره ﺳو وﺧﻮړﻟﻪ.
راﻮﻟ ﮐې .

ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺮﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﯧﮋول ﭼ

د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د درﻳﺎب ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا ﺗﻪ ﻻړ
 ﭼ
ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻪ رﺧﺼﺖ ﮐى .
ﻫﻐﻮئ ﻳ رﺧﺼﺖ ﮐل ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ ﭼ دﻋﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷﻮ او ﮐﺸﺘ ﭘﻪ اوﺑﻮ
وﮐى .
ﮐ وړاﻧﺪې ﺗﻠ وه او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اوﭼﻪ ﮐ ﺑﻠﻞ ﺎن ﻟﻪ وو.
 ﻋﻴﺴ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﺸﺘ ﭘﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ

دى ﻪ ﭼ ﻫﻮا د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺮف ﻧﻪ وه .او ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ
ﮐ د ﺳﺤﺮ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻟ وړاﻧﺪې د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻃﺮف ورروان وو .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اوړﯦﺪو ،
ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ روان وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ دا ﺳﻮچ ﻳ وﮐو
 ﻪ ﭼ
ﭼ ﻨ دا ﭘﻴﺮے دے او ﭼﻐ ﻳ ﮐې ،

ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دے وﻟﻴﺪﻟﻮ او ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻞ .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﻤﺪﺳﺘ

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .دا زۀ ﻳﻢ ﭼ ﻳﺮه وﻧﮥ ﮐئ “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او ﻃﻮﻓﺎن ودرﯦﺪﻟﻮ .ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ د
دې ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ارﻳﺎن درﻳﺎن ﺷﻮل ،
رو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ واﻗﻌﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ۇو ،د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﻮى
ۇو.

د ﻨﻴﺴﺮت ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺑﻴﻤﺎران روﻏﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د

ﻨﻴﺴﺮت ﻋﻼﻗ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﮐﺸﺘ ﭘﻪ ﻮدر وﺗﻟﻪ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮل ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ

 او ﺧﻠﻖ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﻴﺴ وﭘﯧﮋﻧﺪو .
ﻣﻨه ﻻړل او د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﻳ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻪ ﭘﻮزَﮐﻮ ﮐ ورﺗﻪ
 او ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻮ ،ﮐﻠﻮ ،ﺎروﻧﻮ ،ﻳﺎ
راوړل .
ﺑﺎﻧو ﺗﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐ ورﺗﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﮐﯧﻨﻮل او
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ دوئ ﻟﻪ دوﻣﺮه اﺟﺎزت ورﮐه ﭼ
ﺳﺘﺎ ﻟﻤﻨ ﻟﻪ ﻻس وروړى ،او ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ ﻻس وروړو ،ﻫﻐﻪ
ﺑﻠﻞ روغ ﺷﻮل.

د ﻣﺸﺮاﻧﻮ رواﻳﺎت

۷

 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن او ﻴﻨ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ


 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل
ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﻮل ﺷﻮل .

ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻪ ﻧﺎوﻳﻨﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ رو ﺧﻮرى .
ﻪ ﭼ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن او ﻮل ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د رواﻳﺎﺗﻮ

ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺎوﻳﻨﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ رو ﻧﮥ ﺧﻮرى .

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎزار ﻧﻪ راﺷ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺧﻮراک ﻧﮥ ﮐﻮى ﺗﺮﻮ
ﭼ ﻳ ﻏﺴﻞ ﻧﮥ وى ﮐے ،او ډﯦﺮ ﻧﻮر داﺳ رِواﺟﻮﻧﻪ دى ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐ د رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪى ﮐﻮى ،ﻟﻪ د ﭘﻴﺎﻟﻮ ،ﭘﺘﻴﻠﻮ او د
 ﻪ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ
ﺗﺎﻧﺒ ﻟﻮﻮ وﻳﻨﻞ دى .
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪان وﻟ ﭘﻪ
ﻧﺎوﻳﻨﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ رو ﺧﻮرى او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪى
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﮥ ﮐﻮى؟“ 
رﻳﺎﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه ،ﻟﻪ
ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،دا ﺧﻠﻖ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ زﻣﺎ ﻋﺰت
 ﺧﻮ دوئ
ﮐﻮى ﺧﻮ زړوﻧﻪ ﻳ زﻣﺎ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﺮې دى .
ﺑﻓﺎﺋﺪې زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﻪ ﭼ دوئ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ
د ﻣﺬﻫﺒ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ډول ورﮐﻮى “.

ﺧﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﻏﻮرزوئ او د ﺑﻨ آدﻣﻮ د رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪى ﮐﻮئ “.
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭼﺎﻻﮐ
ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮئ ،ﺻﺮف ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ رواﻳﺎﺗﻮ
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر
ﭘﺎﺑﻨﺪى وﮐئ .
او ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮئ “،او” ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﻳﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮر
ﺑﺪرد واﺋ ﻫﻐﻪ دې ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ “.
ﭘﻼر ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮥ ﻧﮥ ﺷﻢ درﮐﻮﻟﮯ ﻪ ﭼ
ﮥ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮل ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻪ ﻧﻴﻮﻟ ده ﭼ د
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر د ﻣﻮر او
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐم ،
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ د
ﭘﻼر د ﺣﻖ ﻧﻪ ﺑﯧﺨ ﺑﻏﻤﻪ ﺷﻮ .
ﺧﭙﻠﻮ رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻮئ او
ﻧﻮر ډﯦﺮ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺷﺎن ﮐﻮئ“.

ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ ﺑﻨ آدم ﭘﻠﻴﺘﻮى
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ آواز وﮐو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ

 داﺳ
ﻮل زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورئ او ﺎن ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ .
ﻫﻴ ﻴﺰ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﭘﻠﻴﺖ ﺷ
ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﭼ د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ راو ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى.
 ﻫﺮ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د اورﯦﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮئ ﻧﻮ واورئ “.

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د دې ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻻ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ
ﻳ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ ﮥ ﻫﻢ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺪن
 ﻪ ﭼ
ﮐ د ﺑﻬﺮ ﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﺷ ﭘﻪ دې ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻴى .
دا د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻧﮥ ﻧﻨﻮ ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﺧﯧ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ
او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺑﺪن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ و؟“ ﻪ ﻫﻐﮥ ﻮل ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ ﭘﺎک
 ﻫﻐﮥ وړاﻧﺪې وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ راو
ﻞ .
 ﻪ ﭼ د اﻧﺴﺎن د زړۀ ﻧﻪ ﺑﺪ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى .

ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ راو ،ﺣﺮام ﮐﺎرى ،ﻏﻼﺎﻧ ،ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ ،زﻧﺎﮐﺎرى ،
ﺣﺮص ،ﺑﺪى ، ،ﺑﺷﺮﻣ ،ﮐﻴﻨﻪ ،ﻏﯧﺒﺖ ،ﻣﻐﺮورﺗﻴﺎ او
 دا ﻮل ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ د وﺟﻮد دﻧﻨﻪ ﻧﻪ راو او دا
ﺑوﻗﻮﻓ .
اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى“.

د ﺻﻮرﻓﻴﻨ د ﻋﻼﻗ د  ﻋﻘﻴﺪه
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻪ رﺧﺼﺖ ﺷﻮ او د ﺻﻮر ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻪ

ﻻړو .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ دا ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻮک
 ﻧﻮ
ﺗﺮې ﺧﺒﺮ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ ،
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻳﻮې  وړه ﻟﻮر ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ وه

ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ،ﻧﻮ زر دﻧﻨﻪ راﻏﻠﻪ او د
 ﻫﻐﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧ ﻧﺴﻞ او د ﺻﻮرﻓﻴﻨ د
دۀ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ .
ﻋﻼﻗ وه .ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ د ﻟﻮر ﻧﻪ ﭘﻴﺮے
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐ  ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اول ﺑﭽ ﭘﻪ
وﺷه “.
ﺧﯧﻪ ﻣول ﭘﺎر دى ،دا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮥ دى ﭼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ
 ﻫﻐ
رو دې ﻮک واﺧﻠ او ﺳﭙﻮ ﺗﻪ دې واﭼﻮى “.
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﺑﺷﻪ ﺧﻮ ﺳﭙ ﻫﻢ د ﺑﭽﻮ د ﻣﯧﺰ د ﻻﻧﺪې
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﭼ دا ووﺋﻴﻞ
ﻮﮐې ﺧﻮرى “.
ﻧﻮ ﺑﻏﻤﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ ،ﭘﻴﺮے ﺳﺘﺎ د ﻟﻮر ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے“.
 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ﻧﻮ ﻟﻮر ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﮐ

ﭘﺮﺗﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ او ﭘﻴﺮے ﺗﺮې ﺗﻠﮯ وو.

د ﮐﻮڼ او ﭼﺎړا ﺳى روﻏﻮل
 د ﺻﻮر د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﭘﻪ واﭘﺴ ﻋﻴﺴ د ﺻﻴﺪا ﭘﻪ ﻻرې د

دِﮐﭙﻮﻟﺲ ﭘﻪ ﺣﺪوﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او د ﻠﻴﻞ د درﻳﺎب ﻋﻼﻗ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﻮڼ ﺳے راوﺳﺘﻮ ﭼ
ورﺳﯧﺪﻟﻮ .
ﭼﺎړا ﻫﻢ وو او ﻣﻨﺖ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻس
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳے د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،او
ﮐﯧدى .
ﺧﭙﻠ ﻮﺗ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﮐ وردﻧﻨﻪ ﮐې او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻳ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او
ﻻړو ﻳ د ﻫﻐﮥ ژﺑﻪ ﻣﺴﺢ ﮐه .
اﺳﻮﻳﻠﮯ ﻳ وﮐو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﻓﺘﺢ “،ﻳﻌﻨ،
 د دې ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻮل
”ﭘﺮاﻧﺴﺘﮯ ﺷﻪ “.
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﻊ ﮐل ،او وې
او ژﺑﻪ ﻳ ﻮﻳﺎ ﺷﻮه .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺣﺎل ﻣﮥ واﻳ .ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻨﻊ
 د ﻫﻐﻮئ د
ﮐﻮل ،دوﻣﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮه ﺧﻮروﻟﻪ .
ﺣﯧﺮاﻧﯧﺪو ﮥ ﺣﺪ ﻧﮥ وو .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﭼ ﮥ ﻫﻢ

ﮐﻮى ډﯦﺮ ﻳ ﮥ ﮐﻮى ،ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮ ﻟﻪ ﻏﻮږوﻧﻪ او
ﭼﺎړاﺎﻧﻮ ﻟﻪ ژﺑ ورﮐﻮى“.

ﻠﻮر زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮل

۸

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭼ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ


راﺟﻤﻊ ﺷﻮى ۇو او ورﺳﺮه د ﺧﻮړﻟﻮ ﮥ ﻧﮥ ۇو ،ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ
 ”ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ
ﻣﺮﻳﺪان راوﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
زﻣﺎ زړۀ ﺳﻮزى ،د درﯦﻮ ورﻮ راﺳ زﻣﺎ ﺳﺮه دى او د
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ دوئ
ﺧﻮراک دﭘﺎره ورﺳﺮه ﻫﻴ ﻧﺸﺘﻪ .
ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اوږى رﺧﺼﺖ ﮐم ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻره ﺑﻫﻮﺷﻪ ﺷ
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ
ﻪ ﭼ ﻴﻨ ﭘﻪ ﮐ د ﻟﺮې ﻧﻪ راﻏﻠ دى “.
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﻪ ﻮک
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
دوﻣﺮه ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ رو ورﮐے ﺷ؟“ 
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻮ رو دى؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐو
ﺟﻮاب ورﮐو” ،اووۀ “.
ﭼ” ،ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐﯧﻨ “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ اووۀ رو راواﺧﺴﺘﻠ،
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې ووﻳﺴﺘﻮ او ﻫﻐﻪ رو ﻳ ﻣﺎﺗ
ﮐې او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ د وﻳﺸﻠﻮ دﭘﺎره ورﮐې او ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻘﻮ
 د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻮ واړۀ ﮐﺒﺎن ﻫﻢ ۇو ﭼ ﭘﻪ
ﻟﻪ ورﮐې .
ﻫﻐ ﻳ ﻫﻢ ﺷُﺮ ووﻳﺴﺘﻮ او ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ” ،دا ﻫﻢ ﭘﺮې
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﻮراک ﭘﻪ ﻣه ﺧﯧﻪ وﮐو ،او
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ “.

د ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﻮﮐو ﻧﻪ اووۀ ﻟﻮﺋ ﻮﮐﺮۍ ﻫﻢ ډﮐ ﺷﻮﻟ .
ﺧﻮا او ﺷﺎ ﺧﻠﻖ ﻠﻮر زره ﮐﺴﺎن ۇو .او د رو ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ
 او
وروﺳﺘﻮ ﻳ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮر ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﮐل .
ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او د دﻟﻤﻨﻮﺗﻪ

ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړو.

د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻣﻌﺠﺰې ﻏﻮﺘﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ او د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﻳ ﺑﺤﺚ

ﺷﺮوع ﮐو .د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ورﻧﻪ ﮥ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﺳﻮړ اﺳﻮﻳﻠﮯ وﮐو او وې
وﻏﻮﺘﻪ .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﭘﻴۍ وﻟ ﻧﻪ ﻏﻮاړى؟ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ

واﻳﻢ ﭼ ﻳﻮه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دې ﭘﻴۍ ﺗﻪ ورﻧﮥ ﮐے ﺷ “.
ﻫﻐﮥ دوئ ﭘﺮﯦﻮدل او ﺑﻴﺎ ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او د درﻳﺎب ﭘﻮرې
ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړو.

د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺧﻤﺒﻴﺮه
 ﺧﻮ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ د ﺎن ﺳﺮه رو وړل ﻫﯧﺮ ﺷﻮى ۇو.

 ﻋﻴﺴ
ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺻﺮف ﻳﻮه رو وه .
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﺒﺮدار د

ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻧﻪ ﺎن وﺳﺎﺗ “.
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ
ﺳﺮه رو ﻧﺸﺘﻪ “.
ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،دا ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺧﺒﺮې وﻟ ﮐﻮئ ﭼ
ﻨ رو درﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﮥ وﻳﻨ او ﻻ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﮥ؟ وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﺨﺖ دى
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘﺮ ﺧﻮ ﻟﺮئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨ ﻧﻪ؟ وﻟ
ﮥ؟ 
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺧﻮ ﻟﺮئ ،ﺧﻮ اورئ ﻧﻪ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ دى
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻴﻨﮥ رو ﭘﻴﻨﮥ زره ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗ
ﮥ؟ 
ﮐې ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﻮﮐو ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ډﮐ ﻮﮐﺮۍ

 ”او
راﻮﻟ ﮐې وې؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دوﻟﺲ “.
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣ اووۀ رو ﻠﻮر زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗ ﮐې ،ﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﻮﮐو ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻟﻮﺋ ﻮﮐﺮۍ ډﮐ ﮐې
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
وې؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اووۀ “.
ﭼ” ،ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ؟“

ﭘﻪ ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا ﮐ د ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﺳى ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻴﺴ

ﻟﻪ ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﺳے راوﺳﺘﻮ او ﻣﻨﺖ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ړوﻧﺪ ﺳے د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او
ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯧدى .
د ﮐﻠ ﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ .او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﻳ ﻻړې ﭘﻮرې
ﮐې او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدل او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ،
 د ﺳى ﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮې
”ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ 
او وې وﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺧﻠﻖ وﻳﻨﻢ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺮ راﺮ او د
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ
وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرى “.
ﮐﯧﻮدل او د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ ﻳ ﮐﻮﻻو ﮐې ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ ﻴ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﺷﻮ او ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﺻﻔﺎ وﻟﻴﺪل .
رﺧﺼﺖ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻر
ﮐ ﭘﻪ ﮐﻠ ﮐ ﻣﮥ ﺮﻪ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ د ﭘﻄﺮوس اﻗﺮار
 ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ ﻓﻴﻠﻴﭙ ﺗﻪ ﻻړو .ﻫﻐﮥ

ﭘﻪ ﻻره د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺧﻠﻖ ﮥ واﺋ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻮک دې
ﭼ زۀ ﻮک ﻳﻢ؟“ 
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ ،او ﻮک دې اﻟﻴﺎس ،او ﻮک دې

 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو
د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﺒ “. 
ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ واﻳ ﭼ زۀ ﻮک ﻳﻢ؟“ ﭘﻄﺮوس ﺟﻮاب
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه
ورﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ “.
ﻣﻨﻊ ﮐل ﭼ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ واﻳ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ او ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو ﭼ” ،اﺑﻦ آدم ﺑﻪ

ﺧﺎﻣﺨﺎ ډﻳﺮې ﺳﺨﺘ وزﻏﻤ ﻣﺸﺮان او ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د
ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻳ رد ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ ،او ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺻﻔﺎ ﻮ
درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ راژوﻧﺪے ﺷ “.
ﮐ ووﺋﻴﻠﻪ .ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﻪ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﻴﻮو او ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻣﺦ
ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ او د داﺳ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻊ ﮐو .
راواړوﻟﻮ ،ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﮐﺘﻞ او ﭘﻄﺮوس ﻳ ورﻠﻮ .او
ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻪ ﺷﯧﻄﺎﻧﻪ ،ﺗﮥ د ﺑﻨ آدﻣﻮ
 ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻮچ ﮐﻮې ،ﻧﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن “.
ﺧﻠﻖ او ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان راوﺑﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ
ﻮک زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﺟﻮړﯦﺪل ﻏﻮاړى ،ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ
ﻣﻨﺮ ﺷ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﻟ دې راواﺧﻠ او ﻣﺎ ﭘﺴ دې را.
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﺧﻮ

ﻮک ﭼ د زﻳﺮى او زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﮐﮥ ﻮک د ﺧﭙﻞ اﺑﺪى ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ
ﺑﻪ ﻳ ﺑﭻ ﮐى .
 ﻳﺎ
ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺎن ﺗﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻠﻮى؟ 
 ﭘﻪ دې
د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ ﮥ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
زﻧﺎﮐﺎره او ﻨﺎﻫﺎره زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻪ
ﮐﻼم ﺷﺮﻣﻴى ،ﻧﻮ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وﺷﺮﻣﻴى ﮐﻠﻪ

ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺟﻼل ﮐ د ﭘﺎﮐﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﺳﺮه راﺷ“.

۹

 او ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ


واﻳﻢ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻴﻨ داﺳ ﮐﺴﺎن وﻻړ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮ
ﻫﻐ ﻧﮥ ﻣﺮى ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮه
ﭘﻪ راﺗﻠﻮ وﻧﮥ وﻳﻨ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺷﻞ ﺑﺪﻟﯧﺪل
 ﺷﭙ ور ﭘﺲ ﻋﻴﺴ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﻄﺮوس ﻳﻌﻘﻮب او

ﻳﻮﺣﻨﺎ روان ﮐل او ﻳﻮ اوﭼﺖ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻳ وﺧﯧﮋول او د ﻫﻐﻮئ
 د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﻣ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﺷﻞ ﺑﺪل ﮐے ﺷﻮ .
ﺑﺮﯦﯧﺪوﻧ ﺳﭙﻴﻨ ﺷﻮې ،داﺳ ﺳﭙﻴﻨ ﭼ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ اﻟﻴﺎس او
داﺳ ﭼﺎ ﻧﮥ ﺷﻮې ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﮯ .
 ﻧﻮ
ﻣﻮﺳ ﺎره ﺷﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
ﭘﻄﺮوس ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ
ﮐﯧﺪل ﻮﻣﺮه ﮥ دى .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزه راﮐه ﭼ درې
ﺟﻮﻧې ﺟﻮړې ﮐو ،ﻳﻮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ،ﻳﻮه د ﻣﻮﺳ دﭘﺎره او
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼ ﮥ وواﺋ
ﻳﻮه د اﻟﻴﺎس دﭘﺎره “.
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ورﻳ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻳﺮې اﺧﺴﺘ ۇو .
راﺧﻮره ﺷﻮه او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺳﻮرے وﮐو او د ورﻳ ﻧﻪ ﻳﻮ
آواز راﻏﻠﻮ” ،دا زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب زوئ دے .د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورئ“.
 ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻮک


ﻳ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻟﻴﺪل ﺧﻮ ﺻﺮف ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ وو .
ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮزﯦﺪل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ
ورﮐو ﭼ” ،دا ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﻮ وﻟﻴﺪل د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ
ﭼﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻣﮥ واﻳ ﺗﺮﻮ ﭼ اﺑﻦ آدم د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے

 ﻫﻐﻮئ دا ﺧﺒﺮه ﺎن ﺳﺮه
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮے ﻧﮥ وى “.
وﺳﺎﺗﻠﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻣو ﻧﻪ د ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
راﭘﺎﯧﺪﻟﻮ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﯧﺪے ﺷ .
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن دا وﻟ واﺋ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
ﭼ اﻟﻴﺎس ﺑﻪ ﺿﺮور وړوﻣﺒﮯ را؟“ 
ورﮐو” ،آو ،اﻟﻴﺎس ﺑﻪ وړوﻣﺒﮯ را ﭼ ﻫﺮ ﻴﺰ ﺳﻢ ﮐى،
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ ﭘﻪ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ډﻳﺮې ﺳﺨﺘ
 ﺧﻮ زۀ
ﺗﯧﺮې ﺷ او ﭘﻪ ﺳﭙ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ورﺗﻪ وﮐﺘﻠﮯ ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ اﻟﻴﺎس ﺧﻮ راﻏﻠﮯ دے او ﻫﺮ ﮥ ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﺧﻮښ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ورﺳﺮه ﮐى ﻫﻢ دى ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو“.

د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻫﻠ ﺟﻮړول
 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ  ﺧﻠﻖ ﻳ

ورﺳﺮه وﻟﻴﺪل ﭼ ﭘﻪ ﮐ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻢ ۇو او ﺑﺤﺚ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻮل
ﻳ ورﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ .
ﺧﻠﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻣﻨه ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺳﺘى ﻣﺸ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ.
 ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،دا د ﮥ ﺑﺤﺚ روان دے؟“

 ﭘﻪ ﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺳى ﺟﻮاب ورﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ

زوئ ﺗﺎ ﻟﻪ راوﺳﺘﮯ دے .ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے ﭼ ورﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﺮې ﭼﭙﻪ راﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
زﻣﻪ ﻳ راووﻟ او ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳ ﻮﻧﻪ راﺷ ،ﻏﺎﻮﻧﻪ ﭼﻴﭽ،
او ﺑﺪن ﻳ اﯦﻎ ﻧﯧﻎ ﺷ .ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب
دا ﺗﺮې ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﺗ راﻏﻠﻞ “.
ورﮐو” ،اے ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴۍ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ او زۀ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻏﻤﻢ؟ دے ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟ “.

ﻫﻠ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ .او ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﭘﻴﺮى ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ د
ﻫﻐﮥ وﺟﻮد ﻳ ﺗﺎو راﺗﺎو ﮐو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ورﻏﯦﺪو
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻧﻪ
او ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳ ﻮﻧﻪ راﻏﻠﻞ .
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻮﻣﺮه ﻣﻮده ﮐﻴى ﭼ دے ﭘﻪ دې ﺣﺎل
 ﻮ
دے؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د وړوﮐﻮاﻟ راﺳ .
ﻠﻪ ﻳ د ﻫﻼﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره اور او اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏﻮرزوﻟﮯ دے ،او
ﮐﮥ ﺗﮥ ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ رﺣﻢ وﮐه او ﻣﺪد راﺳﺮه
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ وﻟ داﺳ واﺋ
وﮐه “.
ﭼ ﮐﮥ ﺗﮥ ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ د ﭼﺎ ﭼ ﭘﻮره اﻳﻤﺎن وى د ﻫﻐﮥ
 د ﻫﻠ ﭘﻼر ﭼﻐ ﮐې ﭼ،
دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﻣﻤﻦ دى “.

”زۀ اﻳﻤﺎن ﻟﺮم ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﮐﻤﺰورے اﻳﻤﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﮐه “.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ وﻟﻴﺪل ﭼ  ﺧﻠﻖ راﻧﺰدې ﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ
ﭘﻴﺮے ورﻠﻮ .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﻮﻧﺎ او ﮐﻮڼ ﭘﻴﺮﻳﻪ ،زۀ
درﺗﻪ ﺣﻢ ﮐﻮم ،ﭼ د دۀ ﻧﻪ راوﻪ او ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ﮐې او ډﯦﺮ ﻳ ﺗﺎو راﺗﺎو
ورﻧﻨﻮﻪ “.
ﮐو او ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺮے ﺗﺮې ووﺗﻮ او ﻫﻠ ﻟﻪ د ﻣى ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ
ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﺑﻠ ډﯦﺮو وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﻣ دے “.

ﻫﻐﻪ د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﻮ ﻳ ودروﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ودرﯦﺪو .
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ دﻧﻨﻪ ﻻړو او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮې ﺎن ﻟﻪ ﺗﭙﻮس
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
وﮐو ﭼ” ،دا ﻣﻮﻧ وﻟ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺷﻟﮯ؟“ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻗﺴﻢ ﺻﺮف او ﺻﺮف د دﻋﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻟﮯ
ﮐﻴى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ او د
راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﻻړل او د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ واوړﯦﺪل.

ﻋﻴﺴ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻴﻮک ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺷ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ او
دى ،
ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﺑﻦ آدم ﺑﻪ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دے ﻗﺘﻞ ﮐى ،ﺧﻮ د ﻣﺮګ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د
درې ور ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷ “.
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪل او د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس ﺗﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮ
ﮐﻮﻟﮯ.

د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻮک دے؟
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ

دﻧﻨﻪ وو ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻏﻠ ۇو ،ﻪ ﭼ
د ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﻟﻮ؟“ 
ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه دا ﺑﺤﺚ وﮐو ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
 ﻫﻐﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﻫﻐﻪ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان
ﻟﻮئ ﻮک دے .
ﻳ راوﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻮک دا ﻏﻮاړى ﭼ
د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺎن د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﮐى او
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ
د ﻮﻟﻮ ﺧﺎدِم دې ﺷ “.
او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳ ودروﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻪ ﻏﯧه ﻳ ﺗﺮې ﺗﺎو
 ”ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم داﺳ
ﮐه او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﻣﺎﺷﻮم ﻗﺒﻮل ﮐى ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى ﻫﻐﻪ
ﻣﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻗﺒﻠﻮى ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ“.

ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻧﮥ دے زﻣﻮﻧ ﻣﻠﺮے

دے
 ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪو ﭼ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى ،او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
وﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻧﮥ وو “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ داﺳ ﻫﻴﻮک ﻧﺸﺘﻪ
ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻌﺠﺰې ﺎره ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ ﺑﺪ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻧﮥ دے ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ
واﺋ .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﮐﮥ ﻮک ﻫﻢ
ﻣﻠﺮے دے .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻴﺖ ﻳﻮ ﺟﺎم اوﺑﮥ درﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻴﺢ
ﻣﺮﻳﺪان ﻳ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑاﺟﺮه ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.

د ﻨﺎه ﻟﻤﺴﻮن
 او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻟﻪ دې وړو ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ،د

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﺧﻨوﻧﻪ ﺟﻮړوى ﻧﻮ دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻏﻮره
وى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ د ژرﻧﺪې ﭘﻞ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﻻس ﺗﺎ ﻨﺎه
 -
درﻳﺎب ﮐ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
ﺗﻪ وﻟﻤﺴﻮى ﻧﻮ ﺎن ﻧﻪ ﻳ ﭘﺮې ﮐه ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره دا
ﻏﻮره ده ﭼ ﭘﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻮﻧى ﻻس ﺳﺮه
داﺧﻞ ﺷ ،ﻧﮥ دا ﭼ دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ دې ﺳﻢ وى او دوزخ ﺗﻪ ﻻړ
 او ﮐﮥ ﺳﺘﺎ
 -
ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﮥ ﻣ ﮐﯧﺪوﻧﮯ اور دے .
ﭘﻪ ﺗﺎ ﻨﺎه ﺗﻪ وﻟﻤﺴﻮى ﻧﻮ ﺎن ﻧﻪ ﻳ ﭘﺮې ﮐه ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ
دﭘﺎره دا ﮥ ده ﭼ ﭘﻪ اﺑﺪى ژوﻧﺪون ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻪ ﺷﻞ
داﺧﻞ ﺷ ﻧﮥ دا ﭼ دواړه ﭘ دې ﺳﻤ وى او دوزخ دې
 او ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮﻪ ﺗﺎ ﻨﺎه ﺗﻪ وﻟﻤﺴﻮى ﻧﻮ وې
ﺎئ ﺷ .
ﺑﺎﺳﻪ .ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﻏﻮره وى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ

ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺘﺮﻪ داﺧﻞ ﺷ ،ﻧﮥ دا ﭼ دواړه ﺳﺘﺮ دې
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭼﻴﻨﺠ
وى او دوزخ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ،
 ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ اور
ﭼﺮې ﻧﮥ ﻣﺮى او اور ﻳ ﻧﮥ ﻣ ﮐﻴى .
 ﻣﺎﻟﻪ ﮥ ﻴﺰ دے ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎﻟﻪ
ﺳﺮه ﻣﺎﻟﻴﻦ ﮐﻴى .
ﺑﺧﻮﻧﺪه ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻨﻪ دوﺑﺎره ﻣﺎﻟﻴﻨﻪ ﺷ؟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐ ﻣﺎﻟﻪ وﺳﺎﺗ او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺻﻠﺢ اوﺳ“.

د ﻃﻼق ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ

۱۰

 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ روان ﺷﻮ ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﻪ او


اُردن د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړو ،او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎ ﺗﺮې
راﭼﺎﭘﻴﺮه ﺷُﻮ .او د ﺧﭙﻞ ﻋﺎدت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻴﻨ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن راﻏﻠﻞ او ﺗﺮې د
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو .
آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ ﻃﻮر ﻳ دا ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﻳﻮ ﺳى ﻟﻪ دا روا
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ
دى ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى؟“ 
ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﺳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﺣﻢ ﮐے وو؟“
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﺳ ﺳى ﺗﻪ دا اﺟﺎزت

ورﮐے دے ﭼ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ دې وﻟﻴ او ﻪ دې
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺣﻢ ﻫﻐﮥ
ﭘﺮﯦدى “.
 ﺧﻮ د دﻧﻴﺎ د
ﺳﺘﺎﺳﻮ د زړۀ د ﺳﺨﺘﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ وﻟﻴﻠﻮ .
 ”ﭘﻪ
ﺷﺮوع ﻧﻪ ”ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻧﺮ او ﻪ ﭘﯧﺪا ﮐل “.
دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳے ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﭘﺮﯦدى او د ﺧﭙﻠ 
 او دا دواړه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺪن ﺷ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻮک
ﻧﻮر دوئ دوه ﻧﻪ ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﺪن وى .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﺎئ ﮐى دى ﻧﻮ ﺑﻨ آدم دې ﻳ ﻧﮥ ﺟﺪا
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ دوئ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮې ﭘﻪ
ﮐﻮى “.

 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ
دې ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو .
ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى او د ﺑﻠ ﺳﺮه وادۀ وﮐى
 او دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﮥ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اوﻟﻨ  ﺧﻼف زﻧﺎ ﮐﻮى .
ﻳﻮه ﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﻃﻼق ورﮐى او ﺑﻞ ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎ ﮐﻮى“.

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ د دې دﭘﺎره ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن راوﺳﺘﻞ ﭼ د


ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره ﻻس ﭘﺮې ﮐﯧدى ﺧﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﻞ .
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﺮﯦدئ ،دوئ ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ

ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ده .
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﮥ ﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ورداﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ “.
اوﭼﺖ ﮐل ،ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ ورﻟﻪ ﻻس ﮐﯧﻮدو او ﺑﺮﮐﺖ ﻳ
ورﮐو.

دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳے
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ رواﻧﯧﺪو ﭼ ﻳﻮ ﺳى راﻣﻨه ﮐه او د

ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻮډو ﺷﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،اے ﻧﯧﻪ
اُﺳﺘﺎذه .زۀ داﺳ ﮥ وﮐم ﭼ د اﺑﺪى ژوﻧﺪون وارث ﺷﻢ؟“
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﯧ وﻟ واﺋ؟ د

 ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻫﻴﻮک ﻧﯧ ﻧﺸﺘﻪ .
ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم دى ﭼ ،ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮه ،زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻏﻼ

ﻣﮥ ﮐﻮه ،د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ﻣﮥ ﮐﻮه  ،ﻣﮥ ﮐﻮه او د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه .ﻣﺎ د
ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮه “.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ
ﻮاﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﻋﻤﻞ ﮐے دے “.
ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ ﻣﻴﻨﻪ راﻏﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺗﺎ
ﮐ د ﻳﻮ ﻴﺰ ﮐﻤﮯ دے ،ﻻړ ﺷﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل ﺣﺎل ﺧﺮڅ
ﮐه او ﺧﻮاراﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د آﺳﻤﺎن ﺧﺰاﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا
وﻣﻮﻣ .ﺑﻴﺎ راﻪ ،او ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ ﺷﻪ “.
ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه ﻧﻮ ﺧﻔﻪ زﻫﻴﺮ ﻻړو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره
 ﻋﻴﺴ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او
ﺳے وو .
ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
 ﻣﺮﻳﺪان
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل ﻮﻣﺮه ﺮان ﮐﺎر دے “.
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﭽﻮ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل
 د ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د
ﻮﻣﺮه ﺮان ﮐﺎر دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل د ﻳﻮ اوښ دﭘﺎره د
 ﻫﻐﻮئ د
ﺳﺘﻨ ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪل آﺳﺎن دى “.
ﻣﺨ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
”ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮک ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻣ؟“ 
وﮐﺘﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ آدم دﭘﺎره ﺧﻮ دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ﺧﻮ
 ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس وﺋﻴﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﻤﻦ دى “.
ﺷﺮوع ﮐل” ،ﻮره ،ﻣﻮﻧ ﺧﻮ د دې دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﭘﺮﯦ دى
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ
ﭼ ﺗﺎ ﭘﺴ روان ﺷﻮ “.
ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ او زﻣﺎ د زﻳﺮى د ﺧﺎﻃﺮه ﮐﻮر،
 ﻧﻮ
وروﻪ ،ﺧﻮﯦﻨﺪې ،ﻣﻮر ﭘﻼر ،اوﻻد ﻳﺎ زﻣﻪ ﭘﺮﯦ وى ،
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ اﺟﺮ ورﮐے ﺷ،
ﮐﻮروﻧﻪ ،وروﻪ ،ﺧﻮﯦﻨﺪې ،ﻣﻴﻨﺪې ،اوﻻد او زﻣﻪ ،او ورﺳﺮه


رﺑﯦﺪل ،او ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐ ﺑﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
ﺧﻮ ډﯦﺮ اول ﺑﻪ آﺧﺮ ﮐے ﺷ او آﺧﺮ ﺑﻪ اول ﮐے ﺷ“.

ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ او د ﺑﻴﺎ
ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل
 دوئ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻻر روان ۇو او ﻋﻴﺴ ﺗﺮې وړاﻧﺪې

وو .او ﻣﺮﻳﺪان ﺣﯧﺮان ﺷﻮى ۇو او ﻮک ﭼ ورﭘﺴ روان
ۇو ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﯦﺪل .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان ﺎن ﻟﻪ ﮐل او

ورﺗﻪ ﻳ وﺿﺎﺣﺖ وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮥ ﭘﯧﯧﺪوﻧ دى .
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ اوس ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻮ او اﺑﻦ آدم ﺑﻪ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ.
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﺮې د ﻣﺮګ ﺣﻢ وﮐى او ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﻠﻨې وﮐے ﺷ او
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى .
ﺗﻮﮐﺎ ﺑﻪ ﭘﺮې وﺗُﻮﮐﻠﮯ ﺷ ،ﭘﻪ ﮐﻮړو ﺑﻪ ووﻫﻠﮯ ﺷ او ﻗﺘﻞ
ﺑﻪ ﻳ ﮐى ،ﺧﻮ درې ور ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺎ“.

د ﻳﻮﺣﻨﺎ او ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺮض
 د زﺑﺪى زاﻣﻦ ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ

ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ﻣﻮﻧ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮاړو ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﻏﻮاړئ
دﭘﺎره وﮐه “.
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
ﭼ زۀ ﻳ درﻟﻪ وﮐم؟“ 
دا اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳ ﮐ ﺗﺎ ﺳﺮه ،ﻳﻮ

ﺳﺘﺎ  ﻻس ﺗﻪ او ﺑﻞ ﺲ ﻻس ﺗﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯧﻨﻮ “.
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻏﻮاړئ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻧﮥ
ﭘﻮﻫﯧئ .ﮐﻮم د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﮐﻨول ﺑﻪ ﭼ زۀ ﻢ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ

ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻠﮯ ﺷ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو،
ﭘﺮې زﻣﺎ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﮐﻴى؟“ 
ﻣﻮﻧ ﻳ ﻠﮯ ﺷُﻮ “.ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﻮم
ﮐﻨول ﭼ زۀ ﻢ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ و ،او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
ﭼ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﮐﻴى ،ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ﻫﻢ وﺷ.
 ﺧﻮ دا زﻣﺎ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ ﻧﮥ دى ﭼ ﺧﭙﻞ  او ﺲ

ﻻس ﺗﻪ ﻮک ﮐﯧﻨﻮم ،ﺧﻮ دا د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے د ﭼﺎ دﭘﺎره ﭼ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻧﻮرو ﻟﺴﻮ دا
دا ﺗﻴﺎر ﮐے ﺷﻮے دے “.

واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮل .
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺎن ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې رﻋﺐ
اﭼﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره داﺳ ﻧﮥ دى .ﭘﻪ
ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮى .
ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭼ ﻮک ﻣﺸﺮى ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎدِم
 او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻣﺸﺮ ﮐﯧﺪل
ﺷ .
 ﻪ
ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﺎدِم ﺷ .
ﭼ اﺑﻦ آدم د دې دﭘﺎره راﻧﮥﻏﻠﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ دې
وﮐے ﺷ ﺧﻮ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﻮ ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﺪﻣﺖ وﮐى
او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ډﯦﺮو دﭘﺎره ﻓﺪﻳﻪ ﮐى“.

د ړوﻧﺪ ﺑﺮﺗﻤﺎۍ ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻮل
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ

ﻣﺮﻳﺪان د ﺎرﻳ ﻧﻪ ووﺗﻞ ﻧﻮ  ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ ۇو ،ﻧﻮ ﻳﻮ ړوﻧﺪ
ﻓﻘﻴﺮ د ﺗﻤﺎئ زوئ ﺑﺮﺗﻤﺎۍ ﻮک ﭼ د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﺎﺳﺖ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ دا ﻋﻴﺴ
وو ،
ﻧﺎﺻﺮى دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼﻐ ﮐې” ،اے ﻋﻴﺴ د داؤد زوﻳﻪ ،ﭘﻪ

 ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه “.
”ﭼﭗ ﺷﻪ “،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻻ ﻧﻮرې ﻫﻢ ﭼﻐ زﻳﺎﺗ ﮐې” ،اے د
 ﻋﻴﺴ ودرﯦﺪﻟﻮ او وې
داؤد زوﻳﻪ .ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه “.
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دے دﻟﺘﻪ راوﻟ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ړوﻧﺪ ﺳے
راوﺳﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎﻪ ،زړور ﺷﻪ ،ﻫﻐﻪ دې
 ﭘﻪ دې ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ وﻏﻮرزوﻟﻪ ،ﺳﻤﺪﺳﺘ
ﻏﻮاړى “.
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ او ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ .
”ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې ﭼ زۀ ﻳ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره وﮐم؟“ ﻫﻐﻪ ړوﻧﺪ ﺳى
 ﻋﻴﺴ
ﺟﻮاب ورﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه ،زۀ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻏﻮاړم “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ ،ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﺗﮥ روغ ﮐې “،ﻧﻮ
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮ او ﻋﻴﺴ ﭘﺴ روان ﺷﻮ.

ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل

۱۱

 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻧﺰدې ﺷﻮل او ﭼ


ﺑﻴﺖِﻓﮯ او ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﺗﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ
 ”دې ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺧﭙﻞ دوه ﻣﺮﻳﺪان د دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه وﻟﯧل ،
ﮐﻠ ﺗﻪ ورﺷ .ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ورﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﺎﮯ
ﺗﻟﮯ وﻣﻮﻣ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﺮې ﻫﻴﭽﺎ ﻻ ﺳﻮرﻟ ﻧﮥ ده ﮐې.
 ﮐﮥ ﻮک درﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰئ او دﻟﺘﻪ ﻳ راوﻟ .
وﮐى ﭼ دا ﮥ ﮐﻮئ؟ ﻧﻮ ورﺗﻪ وواﻳ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ دا

ﭘﻪ ﮐﺎر ده او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺳﻤﺪﺳﺘ دﻟﺘﻪ واﭘﺲ راوﻟﯧى “.
ﻫﻐﻮئ ﻻړل او د دروازې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ
 او ﭘﻪ وﻻړو
ﮐﻮﭼﺎﮯ ﺗﻟﮯ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻮ ،
ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻴﻨﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﮥ ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ دا
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﮥ
ﮐﻮﭼﺎﮯ وﻟ ﭘﺮاﻧﻴﺰئ؟“ 

ﭼ ورﺗﻪ ﻋﻴﺴ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﮐﻮﭼﺎﮯ راوﺳﺘﻮ او ﺧﭙﻠ
ﺑﻮ ﻳ . 
 او ډﯦﺮو
ﺟﺎﻣ ﻳ ﭘﺮې واﭼﻮﻟ او ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﺳﻮر ﺷﻮ .
ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻻرو ﮐ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﻏﻮړوﻟ او ﻧﻮرو د ﭘﻮ
 او ﻮﻣﺮه
ﻧﻪ ﺎﻧ ﭘﺮﯦﻟ او ورﺗﻪ ﻳ ﺧﻮرې ﮐﻟ .
ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣﺨ ﺗﻠﻞ او ﻫﻐﻪ ﭼ وروﺳﺘﻮ راﺗﻠﻞ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ او ﻮک ﭼ ورﭘﺴ روان
ۇو ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻳﺴﺘﻠ ﭼ” ،اُﻣﺒﺎرﮐ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ
 زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد راﺗﻠﻮﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم را .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې ﻣﺒﺎرﮐﻪ وى .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دې ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺒﺎرﮐ
 ﻫﻐﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ
وى “.
ورﻧﻨﻮﺗﻮ او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ وﮐﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻣﺎﺎم ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻫﻐﻪ د
دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﺗﻪ ﻻړو.

د اﻳﻨﺮ ﭘﻪ وﻧ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮل
 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﻧﻪ ووﺗﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ

 او د ﻟﺮې ﻧﻪ ﻳ ﭼ د اﻳﻨﺮ ﻳﻮه وﻧﻪ
اوږے ﺷﻮے وو .
وﻟﻴﺪه ﻧﻮ ورﻏﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐ ﮥ ﭘﯧﺪا ﮐى .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻫﻐﻪ ورﻏﮯ ﻧﻮ د ﭘﺎﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﻫﻴ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل ﻪ
 ﻫﻐﻪ وﻧ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﭼ دا د اﻳﻨﺮو ﻣﻮﺳﻢ ﻧﮥ وو .
ﭼ” ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﯧﻮه وﻧﮥ ﺧﻮرى “.او
د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ دا واورﯦﺪل.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ


ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ
ﺳﻮداﺮى ﮐﻮﻟﻪ وﺷل .او ﻫﻐﻪ د ﺻﺮاﻓﺎﻧﻮ ﺗﺨﺘ او د ﮐﻮﻧﺘﺮو
 او د ﺧُﺪائ د
د ﺧﺮﻮوﻧﻮ ﮐﺮﺳ ﻳ ﻧﺴﻮرې ﮐې .
ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻫﻐﮥ د ﺗﺠﺎرت د ﻴﺰوﻧﻮ وړل راوړل ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو او وې
ﭘﺮﯦﻮدل .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺻﺤﻴﻔ دا ﻧﮥ واﺋ ﭼ ،زﻣﺎ ﮐﻮر ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د دﻋﺎ ﮐﻮر ﺑﻠﻠﮯ ﺷ؟ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮې د ډاﮐﻮاﻧﻮ
 ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ
اډه ﺟﻮړه ﮐې ده “.
ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮥ ﭼﻞ
ﻫﻼک ﮐى ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﯦﺪل ﻪ ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ د
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮه ۇو.

د اﻳﻨﺮ د وﭼ ﺷﻮې وﻧ ﺳﺒﻖ
 او ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان د ﺎر ﻧﻪ

 ﺑﻠﻪ ورځ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﯦﺪل
ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ .
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ د اﻳﻨﺮ وﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﺦ ﻧﻪ اوﭼﻪ ﺷﻮې ده.
 ﭘﻄﺮوس ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه راﻳﺎده ﮐه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﺮون د

اﻳﻨﺮ وﻧ ﺗﻪ ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،وﻮره د اﻳﻨﺮ

ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐے وو ﻫﻐﻪ اوﭼﻪ ﺷﻮې ده “.
ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ.
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﮐﮥ ﻮک دې ﻏﺮ ﺗﻪ وواﺋ

ﭼ د دې ﺧﭙﻞ ﺎﻳﻪ اوﭼﺖ ﺷﻪ او ﺳﻤﻨﺪر ﮐ وﻏﻮرزﯦه،
او ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻳ ﺷ ﻧﮥ وى او اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﭼ
 ﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ،
واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره وﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﮥ دﭘﺎره ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻧﻮ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ ﭼ دا
 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ
 -
ﺗﺎﺳﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷ .

ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﺎ ﺗﻪ ودرﯦئ ﻧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د ﭼﺎ
ﺧﻼف ﺧﺒﺮې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎف ﮐئ ،د دې دﭘﺎره ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﻌﺎف ﮐى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮال
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د

ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺮﯧﺪو ﻧﻮ ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ،د ﺷﺮﻋ
 او ورﺗﻪ وې وﺋﻴﻞ،
ﻋﺎﻟﻤﺎن او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان ورﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،
”ﺗﮥ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻮې؟ او دا اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
درﮐے دے ﭼ ﺗﮥ داﺳ ﮐﻮه؟“ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﺟﻮاب
راﮐئ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وﺎﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر زۀ دا
 د ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ د آﺳﻤﺎن د ﻟﻮرى وه او ﮐﮥ
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم .
 ﭘﻪ دې ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ؟ ﺟﻮاب راﮐئ “.
ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﻮل ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﮥ وواﻳﻮ؟ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ وواﻳﻮ
ﭼ ﻟﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
 او ﮐﮥ ﻣﻮﻧ واﻳﻮ ﭼ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ،
اﻳﻤﺎن وﻟ راﻧﮥ وړو؟ 
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﮥ وﺷ؟“ دوئ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﻪ ﭼ د ﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺧﻠﻘﻮ دا اﻳﻤﺎن وو ﭼ ﻳﺤﻴ ﻧﺒ وو .
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻮ “.او ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ درﺗﻪ وﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐﻮم
اﺧﺘﻴﺎر دا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم“.

د اﻧﻮرو ﺑﺎغ او د ﺑﺎﻏﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻣﺜﺎل

۱۲

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﺒﺮې ﺷﺮوع


ﮐې” .ﻳﻮ ﺳى د اﻧﻮرو ﺑﺎغ وﻟﻮﻟﻮ او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ دﯦﻮال
ﺗﺮې ﺗﺎو ﮐو او ﭘﻪ ﮐ ﻳ د اﻧﻮرو ﻟﻨﺮۍ وﻟﻮﻟﻪ او د
ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺑﺮج ﺟﻮړ ﮐو .او ﺑﻴﺎ ﻳ
 ﮐﻠﻪ
زﻣﻴﻨﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﮐو او ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو .
ﭼ د اﻧﻮرو ﻣﻮﺳﻢ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اﺟﺎره دارو ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ
وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪاوار ﺑﺮﺧﻪ وﺻﻮل ﮐى.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،وې وﻫﻠﻮ او ﺗﺶ ﻻس ﻳ واﭘﺲ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮﮐﺮ وروﻟﯧﻟﻮ او دے ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
وﻟﯧﻟﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺳﺮ ﺳﺮ وﻮﻟﻮ او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻳ ﮐو .
وروﻟﯧﻟﻮ او ﻫﻐﻪ دوئ ﻣ ﮐو .او د دۀ ﻧﻪ ﻋﻼوه داﺳ ﻧﻮر ﻫﻢ
 اوس د
ۇو ،ﻮک ﻳ ﭼ ووﻫﻞ او ﻴﻨ ﻳ ﻣۀ ﮐل .
دۀ ﺳﺮه ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﺎﺗ وو ،د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﺎزﺑﻴﻦ زوئ .ﭘﻪ آﺧﺮ
ﮐ ﻳ ﻫﻐﻪ وروﻟﯧﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ د زوئ اﺣﺘﺮام
 ﺧﻮ اﺟﺎره دارو ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻢ
ﺧﻮ ﺑﻪ وﮐى .
دﻏﻪ ﺧﻮ وارث دے ،را ﭼ ﻣ ﻳ ﮐو او ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻣ ﻳ ﮐو او د ﻫﻐﮥ
زﻣﻮﻧ ﺷ .
 ﻧﻮ د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ
ﻻش ﻳ د ﺑﺎغ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﻮ .
ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ ﺳﻠﻮک وﮐى؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺷ او دا ﻮل
اﺟﺎره دار ﺑﻪ ﻣۀ ﮐى او د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﺑﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐى.
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎب ﮐ دا ﭼﺮې ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘ؟

ﮐﻮم ﮐﺎﮯ ﭼ ﻠﺎراﻧﻮ رد ﮐے وو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﻮټ ﺳﺮ
 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ دى او دا زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﮐﺎﮯ ﺷﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ داﺳ ﮥ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻧﻈﺮ ﮐ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺎرى “.
ﻟﻮﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺮﻓﺘﺎر ﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼ دے
دا ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻼف ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
ﻳﺮﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﻮدو او ﺗﺮې ﻻړل.

د روم ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن او ﻫﻴﺮودﻳﺎن وروﻟﯧل ﭼ ﻋﻴﺴ

 ﻫﻐﻮئ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ راﯧﺮ ﮐى .
ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮ ﻳﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮ رﺘﻴﻨﮯ ﺳے ﻳ او
د ﻫﻴﭽﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮې ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ وى ،ﺧﻮ ﺗﮥ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻻرې ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ورﮐﻮې .وﻟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
دا روا دى ﭼ د روم ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐو او ﮐﮥ ﻧﻪ؟
 ﺧﻮ
وﻟ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﮐو او ﮐﮥ ور ﻳ ﻧﮥ ﮐو؟“ 
ﻫﻐﻪ د دوئ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ
وﻟ زﻣﺎ د راﯧﺮوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ؟ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﻮه
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ﺳﻴﻪ
ﺳﻴﻪ راوړئ ﭼ زۀ ورﺗﻪ وﻮرم “.
راوړه او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ دې د ﭼﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ او
د ﭼﺎ ﻧﻮم دے؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا د ﻗﻴﺼﺮ دے“.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ د ﻗﻴﺼﺮ وى ﻫﻐﻪ

ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻪ ورﮐئ او ﮥ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻟﻪ ورﮐئ “.ﻫﻐﻮئ د دۀ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل.

د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﺳﻮال
 ﺑﻴﺎ ﻴﻨ ﺻﺪوﻗﻴﺎن ﻮک ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ دى ﻫﻐﮥ


ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ داﺳ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ،
”اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﺳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻮدﻟ دى ﭼ ﮐﮥ د ﭼﺎ ورور ﻣ
ﺷ او ﻪ ﻳ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺑﭽ ﻳ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺑﻞ ورور دې
 ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻧه وادۀ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﻞ دې ﭘﯧﺪا ﮐى .
اوس اووۀ وروﻪ ۇو ،وړوﻣﺒ وادۀ وﮐو او ﺑاوﻻده ﻣ ﺷﻮ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻪ دوﯦﻢ وادۀ ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺑاوﻻده ﻣ ﺷﻮ


 آﺧﺮ اووۀ واړه ﻣۀ ﺷﻮل ﺧﻮ د
او دﻏﻪ ﺷﺎن درﯦﻢ وﮐل .
 د ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻳﻮ ﻫﻢ اوﻻد وﻧﮥ ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻣه ﺷﻮه .
ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ دا ﻪ د ﭼﺎ وى ،ﻪ ﭼ ورﺳﺮه اووۀ واړو وادۀ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻳ
ﮐے وو؟“ 
او ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎبِ ﻣﻘﺪس ﭘﻮﻫﯧئ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ
او ﻧﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺪرت .
راژوﻧﺪى ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
 ﺧﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ور د ﻣو
آﺳﻤﺎن د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب
ﮐ ﻫﻴ ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘ ،د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﺑﻮ ﭘﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﮐ،
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،د
 ﺧُﺪائ
اﺳﺤﺎق ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ“؟ 
ﭘﺎک د ﻣو ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ دے ﺑﻠ د ژوﻧﺪو ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دے .ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﻤﺮاه ﺷﻮى ﻳ“.

اول ﺣﻢ
 ﺑﻴﺎ د ﺷﺮﻋ ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ د دوئ دا ﺑﺤﺚ

ﻳ اورﯦﺪو او ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ﻨﻪ ﮥ ﺟﻮاب
ورﮐو ،ﻧﻮ راوړاﻧﺪې ﺷﻮ .او ﻫﻐﮥ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﻮم ﻳﻮ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اول
ﺣﻢ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول دے؟“ 
ﺣﻢ دا دے ﭼ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ واورئ .ﻣﺎﻟ زﻣﻮﻧ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک واﺣﺪ ذات دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﭘﻮره ﺎن ،او ﭘﻪ ﭘﻮره
 دوﯦﻢ دا
ﻋﻘﻞ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ “.
دے ﭼ” ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ
 ﻧﻮ د
ﺳﺎﺗ “.د دې ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻟﻮئ ﺣﻢ ﻧﺸﺘﻪ “.

ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺷﺎﺑﺎش اُﺳﺘﺎذه ،ډﯦﺮ دې ﮥ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺗﮥ رﺘﻴﺎ واﺋ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ دے او ﺑ ﻟﻪ ﻫﻐﮥ
 او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ او ﭘﻪ ﭘﻮره ﭘﻮﻫ
ﻧﻪ ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ .
او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه
د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ ،ﻧﻮ دا د ﺑﻠ ﻫﺮې ﻳﻮې
 ﻫﺮ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳﺎ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮره ﮐﺎر دے “.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺳﺮه ﺟﻮاب
ورﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ ﻳ “.د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﭼﺎ ﻫﻤﺖ وﻧﮥ ﮐو
ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﻧﻮر ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ وﮐى.

د ﺣﻀﺮت داؤد د زوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮال
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ،

داﺳ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻴﺎ دا ﻨﻪ واﺋ
 داؤد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د روح اﻟﻘُﺪس
ﭼ ﻣﺴﻴﺢ د داؤد زوئ دے؟ 
د اﻟﻬﺎم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،زﻣﺎ  ﻻس ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﮐﯧﻨﻪ ﭼ ﺗﺮﻮ زۀ ﺳﺘﺎ
 داؤد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ﮐم “.
ﻣﺎﻟ واﺋ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د داؤد زوئ ﻨﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ؟“ ﻫﻠﺘﻪ
ډﯦﺮه ﻪ وه او ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻳ د دۀ ﺧﺒﺮې اورﯦﺪې.

د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐ دوئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د

ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﭼﻮﻏﻮ
ﮐ ﺮ او ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى

 او ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎو ﮐ د ﻣﺸﺮۍ ﭘﻪ ﺎئ

 ﻫﻢ دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ د ﮐﻮﻧو
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ﺧﻮﻮى .
ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮى او د رﻳﺎﮐﺎرۍ اوږدې اوږدې دﻋﺎﺎﻧ
ﮐﻮى ،دوئ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا وﻣﻮﻣ“.

د ﻳﻮې ﮐﻮﻧې  ﺷﺮاﻧﻪ
 ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺧﺰاﻧ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او دا

ﻧﻨﺪاره ﻳ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ ﭘﯧﺴ ﻨﻪ اﭼﻮى.
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮه
ډﯦﺮو ﻣﺎﻟﺪارو ﺧﻠﻘﻮ ډﻳﺮې زﻳﺎﺗ ﭘﯧﺴ واﭼﻮﻟ .
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﮐﻮﻧه راﻏﻠﻪ او ﻫﻐ د ﺗﺎﻧﺒ دوه ﺳﻴ ﭘﻪ ﮐ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ
واﭼﻮﻟ ﭼ دواړه د ﻳﻮې ﭘﯧﺴ ﺑﺮاﺑﺮې وې .
ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان ﺎن ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دې ﻏﺮﻳﺒ ﮐﻮﻧې د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ زﻳﺎت
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﭼ ﮥ واﭼﻮل د ﻫﻐﻮئ
واﭼﻮل .
ﺳﺮه د ﺿﺮورت ﻧﻪ ﺳﯧﻮا ۇو ،ﺧﻮ ﻫﻐ د ﺧﭙﻠ ﻏﺮﻳﺒ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻧﮥ ۇو د ﺧﭙﻠ ﺰارې ﻫﺮ ﮥ ﻳ
واﭼﻮل“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺑﺮﺑﺎدۍ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ
ﭘﯧﺸﻮﺋ

۱۳

 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﭘﻪ وﺗﻮ وو


ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺮﻳﺪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وﻮره ،اُﺳﺘﺎذه .ﻮﻣﺮه ﻠ

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ دا
ﮐﺎ او ﻋﻤﺎرﺗﻮﻧﻪ دى “.
ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﻋﻤﺎرﺗﻮﻧﻪ وﻳﻨ؟ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﻫﻢ د ﺑﻞ

دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ او ﻮل ﺑﻪ وﻧوﻟﮯ ﺷ“.

د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺷﺮوع
 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮۀ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ

ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻧﻮ ﭘﻄﺮوس ،ﻳﻌﻘﻮب ،ﻳﻮﺣﻨﺎ او اﻧﺪرﻳﺎس
 ”ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ دا ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﺮې ﺎﻧﻠﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ،
 ﻧﻮ
ﮐﻠﻪ ﮐﻴى او د دې ﻮﻟﻮ د ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ وى؟“ 
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ دوئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﻴﺎل ﮐﻮئ ﭼ ﻮک ﻣﻮ
 ﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم راﺷ او
ﺑﻻرې ﻧﮥ ﮐى .
دﻋﻮﱝ ﺑﻪ ﮐﻮى او واﺋ ﺑﻪ ﭼ زۀ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﻢ ،او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻟﺮې او ﻧﺰدې ﺟﻨﻮﻧﻮ
ﺑﻻرې ﮐى .
ﺧﺒﺮ واورئ ﻧﻮ ﻣﮥ وارﺧﻄﺎ ﮐﯧئ ﻪ ﭼ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ

ﺿﺮور ﭘﯧﻴى ﺧﻮ آﺧﺮ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻻ ﻧﮥ وى راﻏﻠﮯ .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ وى ،ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﺳﺮه ،ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ زﻟﺰﻟ او ﻗﺤﻄﻮﻧﻪ را ﺧﻮ دا
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯧﺪار اوﺳ.
ﺑﻪ د ﻟﻨﻮن د دردوﻧﻮ ﺷﺮوع وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ
ﭘﻪ ﮐﻮړو وﻫﻠﮯ ﮐﯧئ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 ﺧﻮ د آﺧﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ اول ﺑﻪ زﻣﺎ د زﻳﺮى
زﻣﺎ ﻮاﻫﺎن ﺷ .
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻴﺎن ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﮐے ﺷ .
وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ د اول ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮥ
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮥ واﻳ .ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ وﺧﺖ
راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ ﮥ د وﻳﻨﺎ دﭘﺎره درﮐے ﺷ ﻫﻐﻪ
واﻳ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ وى ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ورور ﺑﻪ د ورور د ﻣﺮګ
ژﺑﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﻮﻳﺎ وى .

ﺟﺎﺳﻮس ﺷ او ﭘﻼر ﺑﻪ د زوئ ،او اوﻻد ﺑﻪ د ﻣﻮر ﭘﻼر ﺧﻼف
 ﻮل ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ
ﺷ او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى .
وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺮ آﺧﺮه ﻗﺎﺋﻢ
ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ.

ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻨ ﭼ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺖ ﭼ ﺗﺒﺎﻫ

راوﻟ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ وﻻړ دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﮥ دے ﭘﺎر ،ﻧﻮ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﮐ
 ﮐﮥ ﻮک د ﭼﺖ دﭘﺎﺳﻪ وى
دى ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ دې وﺗﺘ .
ﻫﻐﻪ دې ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺘﻪ ﻧﮥ راﮐﻮزﻳى ﭼ ﮥ ﺗﺮې
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﭘ ﮐ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻠ
وﺑﺎﺳ .
 اﻓﺴﻮس دے ﭘﻪ
ﭼﻮﻏ راﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻴى .
ﻫﻐﻪ ﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ اُﻣﻴﺪوارې وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 دﻋﺎ ﮐﻮئ ﭼ دا واﻗﻌﻪ ﭘﻪ ژﻣ
ﭼ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ورﮐﻮى .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﻳﺮې د ﺑﺪ ﺣﺎﻟ
ﮐ ﭘﯧﻪ ﻧﮥ ﺷ .
ور وى .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ دا دﻧﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﮐې ده ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ
 ﮐﮥ
داﺳ وﺧﺖ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭼﺮﺗﻪ راﺷ .
ﭼﺮې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﺗﻠﻴﻒ ور ﻟﻨې ﮐې ﻧﮥ وے ﻧﻮ
ﻫﻴ ﻳﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭻ ﺷﻮے ﻧﮥ وے ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮره ﮐو د
 او ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻐﮥ دا ور ﻟﻨې ﮐې .
دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻮک دا وواﺋ ﭼ وﻮرئ ،ﻣﺴﻴﺢ دﻟﺘﻪ دے
 دروﻏﮋن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن او
ﻳﺎ ﻫﻠﺘﻪ دے ،ﻧﻮ ﺑﺎور ﭘﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ .
دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن ﺑﻪ راﺎره ﺷ او ﻟﻮﺋ ﻣﻌﺠﺰې او ﻧ ﺑﻪ
ﺎره ﮐﻮى ،او ﮐﮥ ﻣﻤﻦ وى ﻧﻮ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻻرې
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮدار اوﺳ ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د اول ﻧﻪ ﭘﻪ دې
ﮐى .

ﺧﺒﺮ ﮐئ.

د اﺑﻦ آدم راﺗﻠﻞ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ د دې ﺗﻨﺴﻴﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻮر

 ﺳﺘﻮرى ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﺷ او ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ رﺎ ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
راﭘﺮﯦﻮ او آﺳﻤﺎﻧ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻟزوﻟﮯ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ووﻳﻨ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻗﺪرت او
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺘ وﻟﯧى
ډﯦﺮ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺳﺮه را .
او د آﺳﻤﺎن د ﻠﻮرو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﻧﻪ او د دﻧﻴﺎ د آﺧﺮى ﺣﺪوﻧﻮ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﮐى ﺧﻠﻖ راﻮل ﮐى.

د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻧﻪ ﺳﺒﻖ
 د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻧﻪ ﺳﺒﻖ زده ﮐئ .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐ

ﻧﺎزﮐ ﺎﻧ ﻏﻮ وﻧﻴﺴ او ﭘﺎ وﮐى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻮﻟ
ﭼ اوړے ﭘﻪ راﺗﻠﻮ دے .
ﻧ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻧﺰدې او ﭘﻪ دروازه
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دا ﻣﻮﺟﻮده
ﮐ وﻻړ دے .
ﭘﻴۍ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې وﻧﮥ
 زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ ﺧﻮ زﻣﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې
ﺷ .
ﻓﻨﺎ ﻧﮥ ﺷ.

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ورځ او وﺧﺖ
 ﺧﻮ د ﻫﻐ ور او ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﮥ ﺧﻮ د

آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ زوئ ﺗﻪ ،ﺧﻮ ﺻﺮف زﻣﺎ ﭘﻼر
 ﺧﺒﺮدار اوﺳ ،وﻳ اوﺳ .ﺗﺎﺳﻮ د دې
ﭘﺮې ﺧﺒﺮ دے .

 د دې ﻣﺜﺎل د
ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ را .
ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ د ﮐﻮره ﻟﺮې روان وى او ﮥ
وﺧﺖ ﭼ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ  ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ورﮐى ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ دې ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐﻮى او ﻮﮐﻴﺪار ﺗﻪ ﻫﻢ ﺣﻢ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯧﺪار اوﺳ ﻪ
ورﮐى ﭼ ﺑﯧﺪار اوﺳ .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﻳ ﺧﺒﺮ ﭼ د ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ را،

ﻣﺎﺎم ﮐﮥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ،ﭘﻪ ﭼﺮګ ﺑﺎﻧ ﮐﮥ ﺳﺤﺮ ﭘﻪ ﺧه .
ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ راﺷ ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ اودۀ ﻻﻧﺪې ﻧﮥ
 او زۀ ﭼ ﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ
ﮐى .
ﭼ ﺑﯧﺪار اوﺳ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﺳﺎزش

۱۴

 د ﻓﺴﺢ او د ﭘﺘﻴﺮې رو اﺧﺘﺮ ﺗﻪ دوه ور ﭘﺎﺗ


وې او ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ داﺳ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﭘﻪ وﻧﻴﺴ او وې وژﻧ .
”دا دې د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﻧﮥ وى ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ
ﮐ ﺑﻠﻮا ﺟﻮړه ﺷ“.

ﭘﻪ ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻋﻄﺮ
اﭼﻮل
 ﻋﻴﺴ د ﺷﻤﻌﻮن ﺟﺬاﻣ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﮐ

وو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ رو ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،ﻧﻮ ﻳﻮه ﻪ راﻏﻠﻪ او
ډﯦﺮ ﻗﻴﻤﺘ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻄﺮ ﻳ د ﻣﺮﻣﺮو ﭘﻪ ﻋﻄﺮدان ﮐ راوړل.
ﻫﻐ د ﻋﻄﺮدان ﺳﺮ ﻣﺎت ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ ﻋﻄﺮ

 ﭘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﮐ ﻴﻨ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ
واﭼﻮل .
 ﻪ
ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻗﻴﻤﺘ ﻋﻄﺮ وﻟ ﺿﺎﺋﻊ ﺷﻮل؟ 
ﭼ دا ﻋﻄﺮ ﺧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮥ دﭘﺎﺳﻪ د درﯦﻮ ﺳﻮو دﻳﻨﺎرو ﺧﺮڅ
ﺷﻮے وے او ﭘﯧﺴ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮاراﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐے ﺷﻮے وے“.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وﮐه .
”دا ﭘﺮﯦدئ ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﻪ وﻟ ﺗﻨﻮئ؟ ﻫﻐ زﻣﺎ ډﯦﺮ ﮥ
 ﻪ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﺧﺪﻣﺖ وﮐو .
وى او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﺧﻮ
 ﻫﻐ ﻧﻪ ﭼ ﮥ ﮐﯧﺪے ﺷﻮل ،ﻫﻐﻪ
زۀ ﺑﻪ درﺳﺮه ﺗﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ .
ﻳ وﮐل .ﻫﻐ د ﺨﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺪن ﻋﻄﺮ واﭼﻮل.
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دا

زﯦﺮے ﺧﻮرﻳى ﻧﻮ ﮥ ﭼ ﻫﻐ وﮐل ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ
ﻳﺎدﻳى“.

د ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮﻟﻮ
ﺗﻪ راﺿ ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ

ﻳﻮ وو ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړو ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى وﮐى.
 ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﻏﺮض ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ د ﭘﯧﺴﻮ ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه وﮐه.
د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﺒﺮۍ د ﻣﻮﻗﻌ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ
وو.

ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻓﺴﺢ ﺧﻮړل
 د ﭘﺘﻴﺮې رو د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻓﺴﺢ


ورے ﻗﺮﺑﺎﻧﻮﻟﻮ ،د ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو
ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﮐﻮم ﺎئ ﺧﻮښ دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺎ ﻟﻪ د
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ دوه ﻣﺮﻳﺪان د دې
ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐو؟“ 
ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه وﻟﯧل” ،ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ ووﻳﻨ ﭼ
 او ﻫﻐﻪ ﭼ
د اوﺑﻮ ﻣﻨﮯ ﺑﻪ وړى ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻻړ ﺷ ،
ﮐﻮم ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐئ
ﭼ ،اُﺳﺘﺎذ واﺋ ﭼ زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ دﭘﺎره د ﻓﺴﺢ د

ﺧﻮراک دﭘﺎره د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﻮﻪ ﻣﻘﺮره ﺷﻮې ده؟ 
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗﻴﺎره ﮐے ﺷﻮې ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ وﺎﺋ،
 ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﺪان
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻫﻠﺘﻪ د ﻓﺴﺢ ﺗﻴﺎرے وﮐئ “.
روان ﺷﻮل او ﭼ ﺎر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻐﻪ
ﺷﺎن وﻣﻮﻧﺪل ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ
ﻓﺴﺢ د ﺧﻮراک ﺗﻴﺎرے وﮐﻟﻮ .
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ د دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه راﻏﻠﻮ .
رو ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ درﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ
ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ زﻣﺎ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ
 ﭘﻪ ډﻳﺮې ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻳﻮ
ﺳﺮه رو ﺧﻮرى “.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،رﺘﻴﺎ زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ؟“ 
ﭼ” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دوﻟﺴﻮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ دے ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ
 د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ
دې ﺗﺎﻟ ﮐ ﻻس ﺘﻪ ﮐﻮى .
ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ ﮥ راﻏﻠ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره ،
ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى دے ﭼ ﭘﻪ اﺑﻦ آدم ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى.
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﮥ وے ﻧﻮ دا ﺑﻪ ډﯦﺮه ﮥ وه“.

د ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧ ﻣﻘﺮرول
 د ﺧﻮراک ﭘﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ ﻳﻮه رو راواﺧﺴﺘﻪ ،ﺷُﺮ ﻳ


ﭘﺮې وﮐو او ﻣﺎﺗﻪ ﻳ ﮐه .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ووﻳﺸﻠﻪ او وې
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﭘﻴﺎﻟ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا واﺧﻠ ،دا زﻣﺎ ﺑﺪن دے “.
راواﺧﺴﺘﻪ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې ووﻳﺴﺘﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ
ﻳ ورﮐه او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﺮې وﻞ .
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا زﻣﺎ وﻳﻨﻪ ده ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ د ﻟﻮظ ﻧﻪ ده ﭼ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ د اﻧﻮرو رس ﺑﻪ زۀ
ﺗﻮﺋﻴى .
ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ور ﭘﻮرې وﻧﮥ ﻢ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 د ﺣﻤﺪ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻳ ﺗﺎزه وﻧﮥ ﻢ “.
ﭘﺲ دوئ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻻړل.

د ﭘﻄﺮوس د اﻧﺎر ﭘﯧﺸﻮﺋ
 او ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪک

وﺧﻮرئ ﻪ ﭼ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺷﭙﻮن
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ووﻫﻢ او ې ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرې ورې ﺷ “.
زۀ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺎﻮﻟﮯ ﺷﻢ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻠﻴﻞ
 ﭘﻄﺮوس ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﭼﺮې دوئ ﻮل
ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ “.

ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې ﺗﻴﻨﺪک وﻧﮥ ﺧﻮرم “.
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ
ﻫﻢ دې ﺷﭙﻪ د دوﯦﻢ ﭼﺮګ ﺑﺎﻧ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې درې ﻠﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه زور ورﮐو،
زﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺎرى ﺷ “.
”ﮐﮥ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣ ﻫﻢ ﺷﻢ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې اﻧﺎرى ﻧﮥ
ﺷﻢ “.او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ووﺋﻴﻞ.

ﭘﻪ ﻴﺘﺴﻤﻨ ﮐ دﻋﺎ ﮐﻮل

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻴﺘﺴﻤﻨ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ

ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ دﻋﺎ ﮐﻮم
 او ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﻄﺮوس،
ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ ﮐﯧﻨ “.
ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﺮې
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ زړۀ د ﻏﻤﻪ
راﻏﻠﻪ .
ﭼﻮى او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮے ﻳﻢ .دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷ او ﻣﺎ ﺳﺮه
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻗﺪﻣﻪ ﻻړو ،او ﭘﻪ زﻣﻪ
ﺑﯧﺪار اوﺳ “.
ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او دا دﻋﺎ ﻳ وﻏﻮﺘﻠﻪ” ،ﮐﮥ دا ﮐﯧﺪے ﺷ ﻧﻮ
 ﻫﻐﮥ
دا ﺳﺨﺖ وﺧﺖ دې ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐے ﺷ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﺑﺎ “،ﻳﻌﻨ ﭘﻼره” ،ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﻣﻤﻦ دى .دا
د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻴﺎﻟﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐه ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﺮﺿ ﻧﻪ ﺑﻠ ﺳﺘﺎ
 ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻳ
ﻣﺮﺿ دې ﭘﻮره ﺷ “.
اودۀ وﻣﻮﻧﺪل .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ ،اودۀ ﻳ
ﮥ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮه ﻴﻨﻪ ﻗﺪرې ﻫﻢ ﺑﯧﺪار ﻧﮥ ﺷﻮئ ﭘﺎﺗ
 ﺑﯧﺪار ﺷ ،او دﻋﺎ وﮐئ ﭼ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ
ﮐﯧﺪے؟ 
وﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﺷ .ﻪ ﭼ روح ﺧﻮ ﺗﻴﺎر دے ﺧﻮ ﺑﺪن
 ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دﻋﺎ
ﮐﻤﺰورے دے “.
 ﭼ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻳ وﻏﻮﺘﻪ .
ﻳ اودۀ وﻣﻮﻧﺪل ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ درﻧ ﺷﻮې وې،
او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐى.
 درﯦﻢ ﻞ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ

ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن اودۀ ﻳ ،ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻻ آرام ﮐﻮئ؟ ﺑﺲ ،ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ اﺑﻦ آدم د ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﮯ
 ﭘﺎ  ،ﭼ ﻮ .زﻣﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﻧﺰدې راﻏﻠﮯ دے“.
ﺷ .

ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺟﺎﺳﻮﺳ او د ﻫﻐﮥ ﺮﻓﺘﺎرى
 ﻋﻴﺴ ﭼ ﻻ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﻬﻮداه ﭼ ﭘﻪ

دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ وو راﻏﻠﻮ ،او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭼ
ﺗُﻮرې او ﮐﻮﺗ ﭘﻪ ﻻس ۇو راﺎره ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ

اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او اوﻟﺴ ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﻟﯧﻟ ۇو .
ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻧﻪ ﻮدﻟ وه” ،ﻮک ﭼ زۀ ﻞ
ﮐم ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دے ،وې ﻧﻴﺴ او د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ دے ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻮ “.
ﺳﻤﺪﺳﺘ وروړاﻧﺪې ﺷﻮ او ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه “.او
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺮﻓﺘﺎر ﻳ
ﻞ ﻳ ﮐو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﭼ وﻻړ ۇو ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره
ﮐو .
راووﻳﺴﺘﻠﻪ او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﻳ ﺰار وﮐو او د ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ
ﻏﻮږ ﻳ ﭘﺮې ﮐو .
ډاﮐﻮ  ﭼ د ﺗُﻮرو او ﮐﻮﺗﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺴ راﻏﻠ
 زۀ ﻫﺮه ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وم او
ﻳ؟ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣ ورﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻس ﻧﮥ راوړﻟﻮ .ﺧﻮ دا ﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮﻟﻮ
وﺷﻮل ﭼ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺻﺤﻴﻔ ﭘﻮره ﺷ “.
 ﻮک
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮا ﭘﺮﯦﻮدو او ﺗﺮې وﺗﺘﯧﺪل .
ﭼ ورﺳﺮه ۇو ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﻮان وو ﭼ د ﮐﺘﺎن د
ﺎدر ﻧﻪ ﻳ ﻟﻨ وﻫﻠﮯ وو .ﻫﻐﻮئ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو،
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﮐﺘﺎن ﺎدر ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ او ﻟﻐ وﺗﺘﯧﺪﻟﻮ.


د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺟﺮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﯧﺸ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ

ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ،د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن او اوﻟﺴ ﻣﺸﺮان راﻮل ۇو.

 ﭘﻄﺮوس ورﭘﺴ ﭘﻪ ﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐ وروﺳﺘﻮ روان وو،

ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﮐﻮر ﺻﺤﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻧﯧﻎ
ورﻏﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او اور ﺗﻪ ﻳ
 ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻮﻟ ﺟﺮ دا ﮐﻮﺷﺶ
ﺎن ﺗﻮدوﻟﻮ .
ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﻼف داﺳ ﮥ ﻮاﻫ ﭘﯧﺪا ﮐى ﭼ د
ﻣﺮګ ﺣﻢ ﭘﺮې وﮐى ﺧﻮ داﺳ ﻮاﻫ ﻳ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐے
 ډﯦﺮو د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻼف د دروﻏﻮ ﻮاﻫ وﮐﻟﻪ ﺧﻮ د
ﺷﻮه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻴﻨ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎن د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻧﮥ ﺧﻮړﻟﻮ .
ﮐﺴﺎن ﭘﺎﯧﺪل او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳ داﺳ د دروﻏﻮ ﻮاﻫ
 ”ﻣﻮﻧ د دۀ ﻧﻪ دا اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ،زۀ ﺑﻪ دا د
وﮐه ﭼ ،
ﺧُﺪائ ﮐﻮر وراﻧﻮم ﭼ ﺑﻨ آدﻣﻮ ودان ﮐے دے او ﭘﻪ درﯦﻮ
ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻞ داﺳ ودان ﮐم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ آدم ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﺧﺒﺮه د ﻫﻐﻮئ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﮥ وى ﺟﻮړ ﺷﻮے “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﻮاﻫ ﮐ ﻳﻮ واﻟﮯ ﻧﮥ وو .
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺎﯧﺪو او ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎ
ﺳﺮه ﺟﻮاب ﻧﺸﺘﻪ؟ دا اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ د ﮥ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﭗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او ﻫﻴ
ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮى؟“ 
ﺟﻮاب ﻳ ورﻧﮥ ﮐو .ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﺗﮥ
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﻣﺴﻴﺢ ،د ﻣﺒﺎرک ذات زوئ ﻳ ﮥ؟“ 
ﭼ” ،زۀ ﻳﻢ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اﺑﻦ آدم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک  ﻻس ﺗﻪ
ﺳﺮه د اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺳﺖ او د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ
 ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ وﺷﻠﻮﻟﻪ او
ووﻳﻨ “.
وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﺧﻮ ﮐﻔﺮ واﺋ .د دې ﺴﺘﺎﺧ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﮐﻔﺮ
د ﻧﻮرو ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺘﻪ ﮥ؟ 
واورﯦﺪو ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮥ ده؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
 ﺑﻴﺎ ﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
”دے ﻣﺠﺮم دے او د ﻣﺮګ ﺟﻮﻪ دے “.

وﺗُﻮﮐﻞ او ﺳﺘﺮ ﻳ ورﺗﻪ ﭘ ﮐې او ﭘﻪ ﺳﻮﮐﻮﻧﻮ ﻳ وﻫﻠﻮ او
ﺟﺮ ﻳ ورﭘﺴ ووﻳﺴﺘﻠﻮ” ،واﻳﻪ ﮐﻨﻪ ﺗﮥ ﭼﺎ ووﻫﻠ “.او
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ ﭙﯧو ووﻫﻠﻮ.

د ﭘﻄﺮوس اﻧﺎر ﮐﻮل
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﭘﻄﺮوس ﻻ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺻﺤﻦ ﮐ

 ﮐﻠﻪ
وو .د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻮه ﺧﺪﻣﺘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻪ .
ﭼ ﻫﻐ ﭘﻄﺮوس اور ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻮدﯦﺪو وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
وﮐﺘﻞ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺧﻮ ﻫﻢ د دې ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى ﺳﺮه
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ
وې “.
ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼ دا ﺗﮥ ﻻ ﮥ وے “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ډﻳﻮډۍ ﺗﻪ ﻻړو ﭘﻪ ﻫﻢ
 او ﻫﻐ ﺧﺪﻣﺘﺎرې ﻫﻐﻪ
دې وﺧﺖ ﭼﺮګ ﺑﺎﻧ ووﺋﻴﻠﻮ .
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ وﻟﻴﺪو او وﻻړو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دے د ﻫﻐﮥ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﺮ ﺷﻮ .ﻟه ﺷﯧﺒﻪ وروﺳﺘﻮ
ﻣﻠﺮے دے “.
ﻮک ﭼ ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ ۇو ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ ﺗﮥ
 ﭘﻪ دې ﻫﻐﻪ
د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳ ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻢ د ﻠﻴﻞ ﻳ “.
ﭘﻪ ﻴﺮو ﺳﺮ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻗﺴﻢ ﺳﺮه ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﮐﻮم
 ﺑﻴﺎ ﭼﺮګ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ
ﺳى ذﮐﺮ ﮐﻮئ زۀ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ “.
ﺑﺎﻧ ووﺋﻴﻠﻮ او ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ راﻳﺎد ﺷُﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،د ﭼﺮګ د دوه ﻠﻪ ﺑﺎﻧ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې
ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ درې ﻠﻪ اﻧﺎرى ﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ
او ﭘﻪ ژړا ﺷﻮ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ وړاﻧﺪې

۱۵

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،د


ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او اوﻟﺴ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻼح دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه او
ﻋﻴﺴ ﻳ وﺗﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ روان ﮐو ،او ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺗﻪ ﻳ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .
ﺗﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ وﻟﻮل.
ووې “.
 او ﭘﻴﻼﻃﻮس د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﺗﺎ ﺳﺮه د

ﺧﭙﻠ ﺻﻔﺎﻳ دﭘﺎره ﮥ ﺟﻮاب ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ ﺗﮥ ﻮرې ﭼ دوئ
 ﺧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه
ﭘﻪ ﺗﺎ ﻮﻣﺮه اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻮى “.
ﺣﯧﺮان ﺷﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻞ ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو.

ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺮګ ﺣﻢ ﮐﻮل
 د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ د ﻮرﻧﺮ دا دﺳﺘﻮر وو ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ

 ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﺮاﺑﺎ
ﺧﻮﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮ ﻗﯧﺪى آزادوﻟﻮ .
ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﻣﺠﺮم د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﮐ وو ﭼ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ د دﺳﺘﻮر ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻳ ﻗﺘﻞ ﮐے وو .
 ﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺟﻮاب ورﮐو
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ،
ﭼ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻏﻮاړئ ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
آزاد ﮐم؟“ 
 ﺧﻮ
ﻋﻴﺴ د ﺣﺴﺪ ﭘﻪ وﺟﻪ دۀ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے وو .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺧﻠﻖ وﻟﻤﺴﻮل ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ” ،ﻋﻴﺴ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﻧﻪ ﺑﻠ ﺑﺮاﺑﺎ را آزاد ﮐه “.
ﭼ” ،ﮐﻮم ﺳى ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه واﻳ ،د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ ﮐې” ،دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﮥ وﮐم؟“ 
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ ،ﻫﻐﮥ
راﻮړﻧﺪ ﮐه “.
ﮥ ﺑﺪ ﮐﺎر ﮐے دے؟“ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرې ﻫﻢ ﭼﻐ ﺗﯧﺰې ﮐې،
 ﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس د ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﺴﻠ دﭘﺎره
”ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﻳ ﮐه “.

ﺑﺮاﺑﺎ آزاد ﮐو او ﻋﻴﺴ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻮړو ووﻫﻠﻮ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ
ﺗﻪ ﻳ ورﮐو.

د ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ د ﻮرﻧﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﻮﻟﻪ ﻓﻮﺟ

 ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﮐﺎﺳﻨ ﭼﻮﻏﻪ
دﺳﺘﻪ ﻳ راﺟﻤﻊ ﮐه .
واﻏﻮﺳﺘﻪ او د ازﻏﻮ ﺗﺎج ﻳ ﺟﻮړ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو.
 او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﺳﺮه ﺳﻼﻣ ﮐﻮﻟﻪ” ،اے د

 او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻨﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ “.
وﻫﻠﻮ او ﺗﻮﮐﺎ ﻳ ﭘﺮې ﺗُﻮﮐﻞ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮډو ﺷﻮل او د
 او ﭼ ﻮﻗ ﻳ ﺑﺲ ﮐې
ﻮﻗﻮ ﺳﺠﺪې ﻳ ورﺗﻪ وﮐﻟ .
ﻧﻮ ﮐﺎﺳﻨ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ ﺗﺮې ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﻳ
ورواﻏﻮﺳﺘﻠ .ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮل
 د ﺳﻨﺪر او د روﻓﻮس ﭘﻼر ﺷﻤﻌﻮن ﻮک ﭼ د ﮐﺮﻳﻨ

اوﺳﯧﺪوﻧﮯ وو ﻫﻐﻪ د ﮐﻠ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره راروان وو ﻧﻮ

ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎر وﻧﻴﻮﻟﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﺳﻮﻟ ﻳﻮﺳ .
ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻮﻟﺘﺎ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﺗﻪ راوﺳﺘﻮ ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ د
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ د ﻣﺮ ﭼﻴ ﺳﺮه  ﮐى
ﮐﻮﭘو ﺎئ دے .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﻣﮯ ورﮐﻮل ﺧﻮ ﻫﻐﮥ وﻧﮥ ﻞ .
وﺧﯧﮋوﻟﻮ او ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ
 د ﺳﻮﻟ
ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐې .
 او د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف د اﻟﺰام
ﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ د ﺳﺤﺮ ﻧﻬﮥ ﺑﺠ وو .

 -
ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﮥ داﺳ ﻟﻴﻠﮯ وو” ،د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه “.

ﻫﻐﻮئ دوه ډاﮐﻮان ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐى ۇو ،ﻳﻮ ﻳ د

ﻫﻐﮥ  او ﺑﻞ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺲ ﻻس ﺗﻪ راﻮړﻧﺪ ﮐے وو .
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﻳ ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮﻟ او
ﺳﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮﻮل او ﭼﻐ ﺳﻮرې ﺑﻪ ﻳ وﻫﻠ” ،اوس ﺧﭙﻞ
ﺎن ﺗﻪ وﻮره ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ دا ﮐﻮر وراﻧﻮې او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ
 ﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐه،
درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ﺟﻮړوې .
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
او د دې ﺳﻮﻟ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻪ “.
او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ورﭘﻮرې ﻣﺴﺨﺮې
ﮐﻮﻟ ،او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﺧﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐﻮل ﺧﻮ ﺧﭙﻞ
 ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻣﺴﻴﺢ ،دا د ﺑﻨ
ﺎن ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ،دې اوس د ﺳﻮﻟ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷ ،ﭼ ﻣﻮﻧ
دا ووﻳﻨﻮ او اﻳﻤﺎن ﭘﺮې راوړو “.ﺗﺮ دې ﭼ د دۀ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﺷﻮو ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻢ دۀ ﺗﻪ ﺳﭙ ﺳﭙﻮرې وﺋﻴﻠ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ وﻓﺎت ﮐﯧﺪل
 د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺗﻴﺎرۀ راﺧﻮره ﺷﻮه او د

 او درې ﺑﺠ ﻋﻴﺴ
ﺗﯧﺮ ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ ﺗﺮ درﯦﻮ ﺑﺠﻮ ﭘﻮرې وه .
ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،اﻳﻠ ،اﻳﻠ ،ﻟﻤﺎ ﺷﺒﻘﺘﻨ؟“ ﭼ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳ دا ده” ،اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ دې
 ﻴﻨ وﻻړو ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ
وﻟ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻢ؟“ 
وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮرئ ،دے اوس اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ﻧﻌﺮې وﻫ“.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﮐﺲ ورﻣﻨه ﮐه ،ﻳﻮ اﺳﻔﻨﺞ ﻳ د ﺳﺮﮐ ﻧﻪ ډک

ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﺷﻮﻧو ﺗﻪ ﻳ د ﻳﻮې ﭼﻮﮐ ﭘﻪ ﺳﺮ وﻧﻴﻮﻟﻮ ﭼ
وې  او ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺑﻪ وﻮرو ﭼ اﻟﻴﺎس راﺷ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻳﻮه ﺗﯧﺰه ﮐﺮﻳﻪ ووﻳﺴﺘﻪ
او دے راﮐﻮز ﮐى “.
 او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘده د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ
او ﺳﺎه ﻳ ورﮐه .

 او ﮐﻮم ﺻﻮﺑﻪ دار ﭼ ﻫﻐﮥ
ﺑﯧﺨﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﺷﻮه .
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وﻻړ وو ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ ﻨﻪ ﺳﺎه
ورﮐه ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ ﭼ دا ﺳے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ
 ﻳﻮ ﻮ  ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد وې ﭼ د ﻟﺮې ﻧﻪ ﻳ
وو “.
ﺗﻤﺎﺷﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ،د ﮐﺸﺮ ﻳﻌﻘﻮب
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭼ ﻳﻮﺳﻴﺲ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ ﭼ ﺳﻠﻮﻣ وې .
ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ وو ﻧﻮ ﻫﻢ دې ﻮ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐې
وه او د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﮐے وو او ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻧﻮرې 
ﻫﻢ وې ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠ وې.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺨﻮل
 دا ﻫﺮ ﮥ د ﺟﻤﻌ ﭘﻪ ورځ وﺷُﻮ ،ﻳﻌﻨ د ﺗﻴﺎرۍ ﭘﻪ ورځ ،د

 د
ﺳﺒﺖ ﻧﻪ ﻳﻮه ورځ وړاﻧﺪې .ﻧﻮ ﭼ ﻣﺎﺎم راﻧﺰدې ﺷﻮ ،
ارﻣﺘﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے راﻏﻠﻮ ﻮک ﭼ د ﺟﺮ ﻳﻮ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﮐﺲ وو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډﯦﺮ اُﻣﻴﺪ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وو ،ﻧﻮ ﭘﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﭘﻴﻼﻃﻮس
 ﭘﻴﻼﻃﻮس
ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او د ﻋﻴﺴ ﻻش ﻳ ﺗﺮې وﻏﻮﺘﻮ .
ﺣﯧﺮان ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮے ﻫﻢ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺻﻮﺑﻪ دار
راوﻏﻮﺘﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﻣ دے او ﮐﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺻﻮﺑﻪ دار ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ
ﻧﻪ؟“ 

دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ اﺟﺎزت ورﮐو ﭼ ﻻش ﻳ ﻳﻮﺳ .
ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ د ﮐﺘﺎن ﮐﭙه ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﺴﺘﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻻش ﻳ د
ﺳﻮﻟ ﻧﻪ راﮐﻮز ﮐو او ﮐﻔﻦ ﻳ ﮐو او ﭘﻪ ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى ﻗﺒﺮ
ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدو .او ﻳﻮ ﻟﻮئ ﮐﺎﮯ ﻳ د ﻗﺒﺮ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ
 او ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ او د ﻳﻮﺳﻴﺲ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ
راورﻏوﻟﻮ .
ﻫﻐﻪ ﺎئ وﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﻳ ﻫﻐﻪ ﮐﯧﻮدو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل

۱۶

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺒﺖ ورځ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه ،ﻣﺮﻳﻢ


ﻣﺪﻟﻴﻨ ،د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ او ﺳﻠﻮﻣ ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﺗﯧﻞ

واﺧﺴﺘﻞ او ﻧﻴﺖ ﻳ وﮐو ﭼ ورﺷ او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻻش ﻳ
 او د اﺗﻮار ﭘﻪ ورځ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د ﻧﻤﺮ راﺧﺘﻮ ﻧﻪ
واﭼﻮى .
 ﭘﻪ ﻻره ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﻟ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ورﻏﻠ .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻏﺎر د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﮐﺎﮯ ﻮک
 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﮥ
ورﻏوى؟“ 
ﻮرى ﭼ ﮐﺎﮯ د ﻣﺨ ﻧﻪ رﻏﯦﺪﻟﮯ وو اﺮ ﭼ دﻏﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠ ،ﻧﻮ ﻳﻮ
ﮐﺎﮯ ډﯦﺮ ﻏ وو .
ﻮان ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ  اړخ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو او ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ
 ﺧﻮ ﻓﺮﺘ
اﭼﻮﻟ وه ،او ﻫﻐﻮئ ارﻳﺎﻧ درﻳﺎﻧ ﺷﻮې .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى ﻟﻴﺪو
ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐے ﺷﻮے وو .ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ .وﻮرئ ،دا ﻫﻐﻪ ﺎئ
 ﺧﻮ ﻻړې ﺷ ،د
دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻳ ﻫﻐﻪ اﯦﻮدے وو .
ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮ ورﺳﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻠﻴﻞ ﺗﻪ روان دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ووﻳﻨ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ
ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو “.
ووﺗﻠ او د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺘﻪ ﻻړې ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮې او ډﯦﺮ
ﻫﻴﺒﺖ اﺧﺴﺘ وې .ﻫﻐﻮئ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏ وﻧﮥ ﮐو ﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﯦﺪﻟ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﯦﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د اﺗﻮار ﭘﻪ ﺳﺤﺮ د ﻣو ﻧﻪ راژوﻧﺪے ﺷﻮ


ﻧﻮ اول ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ﺗﻪ ﺎره ﺷﻮ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ اووۀ
 ﻫﻐﻪ ﻻړه او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ
ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻟﺮې ﮐى ۇو .
ورﻏﻠﻪ ﭼ ژړا اﻧﻮﻻ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺑﻴﺎن
 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا واورﯦﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے
ﮐه .
ﺷﻮے دے او ﻫﻐ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ﻧﻮ ﺑﺎور ﻳ ﭘﺮې وﻧﮥ ﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﯦﺪل
 ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻞ ﭘﻪ دوو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ راﭘﯧ

 ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ
ﺷﻮ ﻮک ﭼ ﺑﻬﺮ ﭘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻره روان ۇو .
ﻻړل او ﻧﻮرو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ
 وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺎره
ﮐو .
ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﻳﻘﻴﻨ او ﺳﺨﺘﻮ زړوﻧﻮ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐل ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ وو ﮐے ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﻟﻴﺪﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او
وو .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ
زﻣﺎ د زﻳﺮى وﻋﻆ ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ وﮐئ .
ﭘﺮې اﻳﻤﺎن راوړى او ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﻠ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻮن
ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ ،او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﺮې اﻳﻤﺎن راﻧﮥ وړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم
 ﻮک ﭼ اﻳﻤﺎن راوړى دا ﻣﻌﺠﺰې ﺑﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ
ﺷ .
ﺮﻨﺪﻳى ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى او ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺑﻪ
 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻳﺎ زﻫﺮ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻧﮥ رﺳ ،او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻس ﮐﯧدى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ روغ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﺘﻞ

 ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ

ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک  ﻃﺮف ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ او ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﻳ ﮐﻼم
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ،او ﻣﺎﻟ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺠﺰو ﭘﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻮدﻟ ﮐﻼم ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ.
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