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اعمال د رسوالنو

پېژندلو

اعمال د رسوالنو کتاب د هغه ائ نه شروع کيى چرته نه چ د حضرت لوقا زيرے
ختم شوے وو، دا د زيرى هغه اولن خورېدل بيانوى کله چ د حضرت عيس مسيح

مريدان د دې زېرى سره يروشلم، يهوديه، سامريه او د هغ نه وړاندې الړل. دا کتاب د
حضرت عيس مسيح آسمان ته ختل او د فسح اختر نه وروستو د پنوسم ورځ

ى. حضرت عيسالقُدس نازلېدو سره شروع کي تاب د روحبيانوى. او هم دا ک واقع
و ته په هره زمانه کولو منون خپلو وک چ ،القُدس دے ه او روحپه خپله روح ال
روحان طاقت ورکوى چ زيرے هر چرته خور کى او د خلقو جماعتونه آباد کى. د

حضرت عيس مسيح د زيرى پېغام صرف د بن اسرائيلو دپاره نۀ دے بل د ولو
قبيلو او قومونو دپاره دے. اعمال د رسوالنو کتاب مون ته دا رازده کوى چ د زيرى

مطلب دا نۀ دے چ دنياوى بادشاه دې راش بل غېر سياس د خُدائ پاک
بادشاه دې راش. اعمال د رسوالنو کتاب دا هم ائ چ رسوالنو نه د حضرت
عيس مسيح د کار خدمت وکو او دا کتاب د روميانو د کتاب نه تر ماشف پورې د

تاريخ پس منظر هم پېش کوى. د حفظ کولو دپاره ۱: ۸ آيت ”خو تاسو ته به د روح
القُدس په نازلېدو طاقت درکے ش او تاسو به په يروشلم ک او په وله يهوديه او

“.واهان ي نيا تر بله سره زمااو د د سامريه ک

د روح القُدس وعده

 اے تيوفيلوسه، ما په خپل اول کتاب ک ول هغه ۀ وليل چ عيس د  ۱
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 د هغۀ آسمان ته د پورته کېدو تر ور پورې هغ په کولو او ودلو شروع وکه، 
 هغۀ عيس د روح القُدس په وسيله خپلو غوره شوو رسوالنو ته نور هدايات ورکل. 
ل چډېر ثبوتونه پېش ک و او هغوئ ته يند کر ان د خپل مرګ نه پس هغوئ ته

هغه ژوندے دے او تر لوېتو ورو هغه هغوئ ته اره کېدو او هغوئ ته ي د
 ترو چ هغه د هغوئ سره وو نو خُدائ پاک د بادشاه په حقله تعليم ورکولو. 

ئ چد هغه وعدې انتظار وک دئ، بليروشلم مۀ پرې” ،و چم وکهغۀ هغوئ ته ح
 يحي به په اوبو زما پالر کې ده، د کوم په حقله چ تاسو زما نه اورېدل دى. 

بپتسمه ورکوله خو په يو و ورو ک به تاسو ته په روح القُدس بپتسمه درکے
“.ش

د حضرت عيس آسمان ته ختل

ه، ولمال” ،و چائ راجمع ۇو هغوئ د هغۀ نه تپوس وک هغوئ يو  نو کله چ

 عيس جواب دا هغه وخت دے چ تۀ به د بن اسرائيلو بادشاه بيا قائمه کې؟“ 
د هغه وختونو او تاريخونو په حقله پوهه ش دا ستاسو کار نۀ دے چ” ،و چورک
 خو تاسو ته به د روح القُدس په کوم چ زما پالر په خپل اختيار مقرر کى دى. 

وله يهوديه او سامريه ک او په او تاسو به په يروشلم ک ے شنازلېدو طاقت درک
 کله چ هغۀ دا وفرمائيل او هغوئ ال ورته  “.واهان ي نيا تر بله سره زمااو د د
کتل، چ هغه پورته کے شو او يوه وري راغله او هغه ي د هغوئ د سترو نه پناه

 کله چ هغه آسمان ته بره روان وو او مريدانو آسمان ته نېغ نېغ کتل نو کو. 
 هغوئ ووئيل ناهانه دوه سى په سپينو جامو ک د هغوئ په خوا ک ودرېدل. 

ورئ؟ دغه عيس او بره آسمان ته والړ ي ليل خلقو، تاسو دلته ول اے د” ،چ
وک چ ستاسو نه آسمان ته بوتلے شو، هغه به هم په دې طريقه واپس راش نه

چ تاسو هغه آسمان ته په تلو وليدو.“
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د يهوداه په ائ متياس مقررول

 بيا هغوئ د زيتُونو د غرۀ نه يروشلم ته واپس شول کوم چ يروشلم ته نزدې دے او

 کله چ هغوئ راورسېدل نو هغوئ هغه د يروشلم نه تقريباً يو کيلومير لرې وو. 
هلته موجود وو هغوئ ک وک چ .هغوئ دېره ۇو ته الړل چرته چ باالخان

پطروس، يوحنا، يعقوب، اندرياس، فيليپوس، توما، برتلماۍ، مت، يعقوب د حلف زوئ،
 هغوئ ول په يوه مخه په دعا سر ۇو شمعون ننيالے او يهوداه د يعقوب زوئ وو. 
او د هغوئ سره  هم وې چ په ک مريم د عيس مور او د هغۀ وروه هم شامل
 په دغو ورو ک پطروس د ايماندارانو په مين ک ودرېدو چ دا وله ډله ۇو. 
 او وې وئيل، ”دوستانو، هغه پېشويان چ په تقريباً په شمېر ک شپ شل وه، 

صحيفو ک ليل دى ضرور به پوره ش کوم چ د داؤد په خولۀ روح القُدس د
 هغه  .خبر شو دپاره مرفتارون د هغه به د عيس ې وې چيهوداه په حقله ک
 د خپل زمون د قبيل نه يو وو او په دې خدمت ک زمون سره ملرے وو.“ 

مخبرۍ د قيمت په بدله ک، يهوداه يو پے واخستو او هلته سر د الندې راپرېوتو، خېه
 په يروشلم ک هر چا ته د دې خبرې  .بهر راووتل ي کولم ول وشلېده او ي

پته ولېده نو هغوئ په هغه پ په خپله ژبه ک حقلدما نوم کېودو، چ مطلب ي د
 او پطروس ووئيل چ، ”په زبور ک دا ليل دى چ، د هغۀ کور وين پے دے. 
دې وران ش او داس وک دې پات نۀ ش چ په هغ ک اوس. او د هغۀ د مشرۍ

 نو په کار دے چ يو سے د يهوداه په ائ  .مقام دې نورو خلقو ته حواله ش
مقرر کو د چا چ زمون سره د مال عيس د خدمت په ول وخت ک راشه درشه
 د يحي د بپتسم نه تر هغه وخته پورې چ هغه زمون نه پورته کے شو. نو وه، 

 چ مون وک منتخب کو هغه به مون سره د عيس د بيا ژوندى کېدو واه وى.“ 
نو هغوئ دوه کسان خوښ کل، يوسف چ په برسبا مشهور وو او يوستوس هم ورته

 بيا هغوئ دعا وکه او وې وئيل چ، ”اے ماله، تۀ وئيلے شو او دوېم متياس وو. 
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د ولو د زړونو نه خبر ي، مون ته دا وايه چ په دوئ ک تا کوم يو غوره کے
 چ دا خدمت او رسالت سمبال کى کوم چ يهوداه پرېودو او هغه هلته دے 

 بيا هغوئ خسے واچولو او هغه د متياس په الړو چرته چ هغۀ ته تلل په کار وو.“ 
نوم راوختلو. نو بيا هغه د يوولسو رسوالنو سره شامل شو.

د روح القُدس نازلېدل

 د فسح اختر نه وروسته د پنوسم ورځ لمانلو دپاره ايمانداران ول په يو  ۲
 ناهانه د آسمان نه د تېز باد په شان آواز راغلو او په هغه ائ راجمع شوى ۇو، 
 او هغوئ د اور په شان ژب ول کور ک خور شو چرته چ هغوئ ناست ۇو. 

 او هغوئ ول وليدل چ په خپلو ک جدا شوې، او په هغوئ هر يو نازل شوې. 
روح ه چن ېخبرې شروع ک القُدس نه معمور شول او په نورو ژبو ي د روح

 هغه وخت په يروشلم ک د آسمان د الندې د هر القُدس د خبرو طاقت ورکو. 
 کله چ هغوئ دا آواز واورېدلو نو ه قوم نه راغل پرهيزاره يهوديان اوسېدل. 

راجمع شوه او هغوئ په دې حېران شول ه چ هغوئ هر يو په خپله خپله ژبه د
 په سخت حېرانتيا سره هغوئ تپوس وکو چ، ”دا ول  .هغوئ نه خبرې اورېدل
 نو بيا دا نه کېدے ش چ مون هر يو د ليليان نۀ دى چ خبرې کوى ۀ؟ 

 يعن پارتهيان، ميديان، عيالميان، او د هغوئ نه زمون په مورن ژبه خبرې اورو؟ 
 فرويه، پمفوليه، مسوپتاميه اوسېدون، د يهوديه، کپدوکيه، پونطوس، آسيه، 

 يهوديان او مصر، ليبيا د ضلعو چ د کرين طرف ته دى او هم روم مسافران، 
نوې يهوديان شوى دواړه، کريتيان او عرب، مون ول اورو چ هغوئ د خُدائ پاک

 هغوئ ول حېران او پرېشانه ۇو او لوئ کارونه زمون په خپلو ژبو ک بيانوى.“ 
وق ينو په هغوئ پورې  خو يو بل ته ي ووئيل چ، ”د دې ۀ مطلب دے؟“ 

وکې او وئ وئيل چ، ”دوئ د شرابو په نشه ک دى.“
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د پطروس بيان

 بيا پطروس د نورو يوولسو تنو سره پاېدو او په اوچت آواز ي  ته بيان وکو،
”اے يهوديانو ملرو او د يروشلم اوسېدونو، ۀ چ زۀ وايم هغه غور سره واورئ.
ه چ ستاسو خيال دے ه چن هنۀ دى ل  دا کسان د شرابو په نشه ک

 خو دا هغه ۀ دى چ يوايل نب د هغ په حقله اوس خو ال د سحر نهۀ بج دى. 
 خُدائ پاک فرمائ، د دې ولو کارونو کولو نه وروستو به زۀ خپل  ،ۇو چ وئيل

روح په ولو خلقو نازل کم. ستاسو زامن او لوه به نبوت کوى. ستاسو مشران به
 تر دې چ زۀ به په هغه ورو  .وين ان وانان به رويا او ستاسو ،خوبونه وين

ک په خپلو نوکرانو سو او و دواړو خپل روح هم نازل کم او هغوئ به نبوت
وينه، اور او د لو يعن ن حېرانون ه ک او زۀ به په آسمانونو او زم کوى. 
مخ ه سره شه د وينو تبه ل او سپوږم ، نمر به تور ش برج اره کم. 

 خو د دې نه چ د مال خُدائ د قيامت هغه لويه او هيبتناکه ورځ راورسيى. 
 اے د بن اسرائيلو  .خُدائ په نوم مدد وغواړى هغه به بچ ش د مال وک چ

خلقو، دا خبرې واورئ چ، عيس ناصرى يو سے وو چ خُدائ پاک تاسو ته په
معجزو او په عجيبه کارونو او نو سره د هغۀ تصديق وکو، کوم چ خُدائ پاک د

 دا هغۀ په وسيله ستاسو په مين ک وکې، له نه چ تاسو ته په خپله پته ده. 
سے د خُدائ پاک د خاص منصوب او د پوه په مطابق تاسو ته حواله کے شو او

 خو خُدائ پاک تاسو هغه د بدينه خلقو په وسيله په سول وخېژولو او م مو کو. 
هغه بيا راژوندے کو او د مرګ د تليفونو نه ي خالص کو ه چ د دې امان نۀ

 حضرت داؤد د هغۀ په حقله فرمائ چ، ”زۀ په وو چ مرګ په هغۀ قبضه وکى. 
دې پوهېم مال خُدائ همېشه راسره دے. هغه ما سره په خوا ک دے نو زۀ به نۀ

م، ژوند کوم او په امان کزړۀ خوشحاله دے خوشحالې ه م  نو غورزېم. 
اوسېم، په دې وجه زما زړۀ خوشحاله دے او زما ژبه خوشحال کوى، بل زما بدن
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 ه چ تۀ به زما روح عالم ارواح ته پرې نۀ ږدې او نۀ  ،اوس به هم په اُميد ک
 تۀ به ما ته د ژوندون الرودنه وکې، د به تۀ خپل قُدوس خاوره کېدو ته پرېدې. 

خپل حضور خوند به ما ته راکې، تا سره د تل ژوندون خوشحال به ما ته راکې.“
 زما دوستانو، زۀ به درته په اطمينان سره دا ووايم چ نيۀ داؤد وفات شوے وو

 خو داؤد پېغمبر او خ کے شوے وو او د هغۀ قبر تر نن ور دلته موجود دے. 
وو او هغۀ ته پته وه چ خُدائ پاک هغۀ سره وعده او قسم کے دے چ د هغۀ د اوالد
 هغه د مستقبل نه خبر وو نو هغۀ د مسيح نه به هغه يو کس د هغۀ په تخت کېنوى. 
د بيا ژوندى کېدو په حقله وئيل چ، نۀ به هغه عالم ارواح ک پرېودلے ش، او نۀ به

 هم دغس خُدائ پاک عيس بيا  .ودلے شد هغۀ بدن خاوره کېدو ته پرې
  نو بيا هغه د خُدائ پاک راژوندے کو او مون ول د دې حقيقت واهان يو. 
الس ته وخېژولے شو، هغۀ د پالر نه وعده کے شوے روح القُدس حاصل کو او په

 خو داؤد په خپله آسمان مون ي رانازل کو کوم چ نن سبا تاسو وين او اورئ. 
ته نۀ وو ختلے خو هغه هم وائ چ، ”مال زما مال ته وفرمائيل چ زما  الس ته

ول بن ه دې  نو  ترو چ ستا دشمنان ستا تر پو الندې کم.“  کېنه، 
اسرائيل په دې پوهه ش چ کوم عيس چ تاسو په سول کے وو خُدائ پاک هم هغه
 چ کله خلقو دا واورېدل نو زړونه ي مات شول او پطروس مال او مسيح کو.“ 
 پطروس او رسوالنو ته ي ووئيل چ، ”اے وروو، نو مون ته ۀ کول په کار دى؟“ 

دپاره د عيس ناهونو د معاف او تاسو هر يو د خپلو ار ش هغوئ ته ووئيل، ”توبه
ه چ   .الو شالقُدس نعمت م او تاسو ته به د روح مسيح په نوم بپتسمه واخل

دا وعده ستاسو او ستاسو د اوالد دپاره ده او د هغوئ ولو دپاره ده وک چ لرى
 او اوسيى او د هغوئ ولو دپاره چ زمون مال خُدائ پاک ان ته رابلل دى.“ 
پطروس په داس نورو ډېرو خبرو د هغوئ ډاډيرنه وکه او ورته ي ووئيل چ، ”خپل

 چا چ د هغۀ پېغام قبول کو هغوئ ته  “.ۍ نه وساتپي انونه د دې خراب
بپتسمه ورکے شوه، او په هغه ورځ تقريباً درې زره کسان د هغوئ د قبيل سره
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 ولو ايماندارانو خپل انونه د رسوالنو تعليم، ملرتيا، په شريه ملرى شول. 
رو او د دعا دپاره وقف کى ۇو.

د ايماندارانو په خپلو ک ژوندون تېرول

 په هر چا يره وه ه چ رسوالنو د خُدائ پاک په وسيله معجزې او عجيبه کارونه

  او ول ايمانداران په يو ائ راجمع کېدل او په هر ۀ ک شري ۇو.  کول. 
.ورکول د حاجت په مطابق پېس ولو او هر چا ته ياو هغوئ خپل مال اسباب خر
راجمع کېدل او په کورونو ک  هغوئ به هره ورځ په يو زړۀ د خُدائ په کور ک

به ي په شريه رو خوړله او خپل خوراک به ي په خوشحال او په صفا زړۀ يو بل
 هغوئ د خُدائ پاک ثنا وئيله، او ول خلق ترې راض ۇو. هره ورځ سره شريولو. 

ومره خلقو چ خالصون موندلو نو مال د هغوئ په ډله ک شاملول.

د پطروس يو شل ته شفا ورکول

 يوه ورځ ماسپين درې بج د عبادت په وخت پطروس او يوحنا د خُدائ کور  ۳
 نو يو سے چ پېدائش شل وو هغه د خُدائ د کور هغه دروازې ته ته تلل. 

هغه به هره ورځ دې دپاره راوستے شو چ .دروازه وائ ل ورته راوستے شو چ
 چ کله هغۀ پطروس او د هغه خلقو نه خېرات وغواړى چ د خُدائ کور ته ننوتل. 

 نو پطروس او يوحنا د خُدائ کور ته په ننوتو وليدل نو خېرات ي ترې وغوتو. 
 نو هغه سى دوئ يوحنا هغۀ ته نېغ وکتل او پطروس ورته ووئيل، ”مون ته ووره.“ 
، خو پطروس ورته ووئيل چ ته په غور سره وکتل او د خېرات طمع ي ترې کوله. 
ما سره دى هغه زۀ تا له درکوم. د عيس ۀ چ ما سره سرۀ زر يا سپين زر نشته خو”
 بيا پطروس هغه د  الس نه ونيولو، او د مسيح ناصرى په نوم پاه او وره.“ 
هغۀ په ودرولو ک ي مدد وکو او سمدست ي په پو او يو ک طاقت پېدا شو.
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 هغۀ وپ کو او په خپلو پو ودرېدو او په رېدو شو. نو بيا هغه د هغوئ سره د

وهل او د خُدائ ثناء ي وپونه ي خُدائ پاک کور ته ورننوتو، هغه په خپله روان وو او
 او  کله چ ولو خلقو هغه په تلو او د خُدائ پاک په ثنا وئيلو وليدلو  وئيله. 

هغوئ وپېژندلو چ دا خو هغه سے دے وک چ به د خُدائ د کور د ل دروازې
سره ناست وو او خير به ي غوتو، نو ۀ چ دۀ سره شوى ۇو، هغوئ په دې حق

حېران شول.

د خُدائ پاک په کور ک د پطروس بيان

 هغه وخت چ هغه خير مار پطروس او يوحنا کل نيول ۇو نو ول خلق په

 چ کله  .ورته د سليمان ډيوډۍ وائ ائ ته راغلل چ ه هغهحېرانتيا او په من
پطروس دا وليدل نو هغوئ ته ي ووئيل چ، ”اے بن اسرائيلو، تاسو په دې ول حېران

په خپل طاقت يا په خپل ے موندا س ن ورئ چ ته مون شوئ او تاسو ول
سحاق او د يعقوب خُدائ پاک، زمونبراهيم، د ا خو دا د ا ديندارۍ د رېدو کو؟ 

د پالر نيونو خُدائ پاک خپل خادِم عيس ته جالل ورکو. تاسو هغه د مرګ دپاره
حاکمانو ته حواله کو او د پيالطوس په وړاندې مو هغه رد کو، ار چ پيالطوس د

 خو تاسو يو مقدس او صادق سے رد کو او د هغۀ د پرېودو فېصله کې وه. 
 تاسو د ژوندون ورکولو دې په ائ مو د يو قاتل د خالصولو دپاره زارى وکه. 

 سردار ووژلو، خو خُدائ پاک هغه د مو نه بيا ژوندے کو. مون د دې واهان يو. 
د عيس په نوم د ايمان په وسيله، دا سے چ تاسو ي وين او پېژن ورته طاقت

.وين ول ي ه او تاسومله شفا ورکى ته مپه نوم ايمان دې س ے شو. د عيسورک
ک تاسو او ستاسو مشرانو دا کار په ناپوه و، ما ته پته ده چ او اوس زما ورو

 خو په دې طريقه خُدائ پاک هغه پېشوي پوره کې چ هغۀ د ولو نبيانو وکو، 
 نو توبه وکئ او خُدائ پاک  .ليف وزغمد هغۀ مسيح به ت ې وې چپه وسيله ک

 نو د مال د حضور نه به په تاسو د  .ناهونه مو معاف ش چ رته راو
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سون وخت راش او هغه به تاسو ته بيا عيس چ مسيح دے درولېى چ ستاسو
 د دنيا د هر ۀ د بيا نوې کېدو وخت پورې هغه به په دپاره مقرر شوے دے. 

آسمان ک پات وى نه چ خُدائ پاک د ډېر وړاندې نه د مقدسو نبيانو په وسيله
 ه موس وفرمائيل چ، ”خو مال خُدائ پاک به تاسو ته زما په وعده کې ده. 

شان يو پېغمبر راولېى چ هغه به ستاسو د خپلو خلقو نه وى او تاسو به د هغۀ
 هغه به زما په نوم خبرې کوى او هر وک چ د هغۀ د منلو نه تابعدارى کوئ. 

 حقيقت ک سموئيل او ول نبيان چ د هغۀ نه انار وکى نو سزا به ورکم.“ 
 او تاسو د نبيانو او د پس راغلل هغوئ هم د دې موجوده حاالتو پېشوئ وکه. 

هغه وعدې وارثان ي چ خُدائ پاک ستاسو پالر نيونو سره کې وه. هغۀ ابراهيم ته
 کله  “.ول قومونه به ستا د اوالد په وسيله برکت وموم د زم” ،وفرمائيل چ
لو چهغه تاسو ته درولې و نو اول يراوچت ک خُدائ پاک خپل خادِم عيس چ

تاسو له برکت درکى چ تاسو هر يو د خپلو بدو الرو نه واړوى.“

پطروس او يوحنا جر ته حواله کول

 پطروس او يوحنا ال خلقو ته بيان کولو چ مشران امامان او د خُدائ د کور د  ۴
ه چ  هغوئ په دې ډېر خفه شول محافظانو آفسر او صدوقيان هغوئ ته راغلل. 
رسوالنو خلقو ته دا تعليم او پېغام ورکولو چ نه عيس د مو نه را ژوندے شو دغه

 هغوئ پطروس او يوحنا رفتار شان به مى هم د هغۀ په شان راژوندى کيى. 
 خو ډېرو کل او په قېدخانه ک ي تر بل ور واچول، ه چ ماام وو. 

کسانو چ دا کالم واورېدو، ايمان ي راوړو او د سو شمېر تقريباً پينۀ زره کسانو ته
 په بله ورځ حاکمان، مشران او د شرع عالمان په يروشلم ک راجمع ورسېدو. 

 مشر امام اناس او کائفس، يوحنا او سندر او ورسره د مشر امام د خاندان شول، 
 هغوئ پطروس او يوحنا د هغوئ وړاندې راوستل او تپوسونه نور خلق هم هلته ۇو. 
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 بيا ي ترې وکل چ، ”تاسو په کوم طاقت يا د چا په نوم دا کار کے دے؟“ 
پطروس له روح القُدس نه معمور شو او هغوئ ته ي ووئيل، ”اے د خلقو حاکمانو او

 کۀ چرې نن زمون نه د هغه نې کار تپوسونه کوئ چ د هغه وډ سى مشرانو. 
 نو په دې پوهه ش سره مو ۀ کى دى او دا تپوس کوئ چ هغه نه روغ شو، 

تاسو او د بن اسرائيلو ولو خلقو چ، دا سے ستاسو په وړاندې د عيس مسيح
ناصرى د نوم په وسيله روغ والړ دے، وک چ تاسو په سول کو خو خُدائ پاک
 دا عيس ”هغه کاے دے چ تاسو لارانو رد هغه د مو نه بيا راژوندے کو. 

 د بل هيچا په وسيله خالصون نشته ه کے وو او هغه د وټ سر کاے شو.“ 
چ په وله دنيا ک بل نوم هيچا ته نۀ دے ورکے شوے چ په هغ مون خالصون
 کله چ دوئ د پطروس او يوحنا زړۀ ورتيا وليدله او دا هم ورته معلومه ومومو.“ 

شوه چ دوئ عام او بعلمه خلق ۇو، نو هغوئ حېران شول او وې پېژندل چ دا د
 خو چ هغوئ هغه سے روغ جوړ د دوئ سره والړ وليدلو نو عيس ملرى ۇو. 

 نو هغوئ ورته حم ورکو چ د هغوئ سره د دې خالف د وئيلو هي نۀ وو. 
 هغوئ جر نه و او بيا ي په خپل مين ک په دې صالح مشوره شروع که. 

ووئيل چ، ”مون دې سو سره ۀ وکو؟ ه چ په يروشلم ک هر چا ته پته ده
 خو د دې چ يوه نا آشنا معجزه دوئ کې ده او مون د دې نه انار نۀ شو کولے. 
دپاره چ په خلقو ک دا خبره نوره خوره نۀ ش، مون ته په کار دى چ دې سو ته
 بيا ي هغوئ خبردارے ورکو چ نور به په دغه نوم د هيچا سره خبرې نۀ کوى.“ 

دننه راوبلل او حم ي ورکو چ، ”د عيس په نوم به هي قسم خبرې يا تعليم نۀ
 خو پطروس او يوحنا هغوئ ته په جواب ک ووئيل، ”تاسو په خپله ورکوئ.“ 

انصاف وکئ چ ول د خُدائ پاک په نظر ک دا خبره ي ده چ مون د هغۀ په
ۀ چ ۀ په حقله د وئيلو نه نۀ شُو منع کېدے د هغه  مون ائ ستاسو ومنو. 
و او پرې يسخت خبردارے ورک ل ي  په دوېم مون ليدل او اورېدل دى.“ 

ودل. هغوئ دا فېصله ونۀ کے شوه چ دوئ ته نه سزا ورکى، ه چ ولو
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 نو چ کوم سى ته په معجزانه طور خلقو په هغه شوى کار د خُدائ پاک ثنا وئيله. 
شفا مالو شوې وه د هغۀ عمر د لوېتو کالو نه زيات وو.

د ايماندارانو د زړۀ ورتيا دپاره دعا

 کله چ پطروس او يوحنا آزاد کے شول نو هغوئ خپلو ملرو له الړل او هغه هر

 کله چ ۀ ي ورته ووئيل ۀ چ مشرانو امامانو او مشرانو هغوئ ته وئيل ۇو. 
هغوئ دا واورېدل نو هغوئ په جمع په اوچت آواز خُدائ پاک ته دعا وکه او وئ وئيل،
 ”اے ماله، د زم آسمان او سمندر او هر ۀ چ په دې ک دى د هغ خالقه، 
قومونه ول” ،ۇو چ ۀ داؤد په خولۀ فرمائيلد ني القُدس په وسيله زمون دا تا د روح
 د دنيا بادشاهان راپورته شول په قهر شول او اُمتونه ول بفائدې سازشونه کوى؟ 
 په حقيقت او حاکمان د مال خالف او د هغۀ د مسيح په خالف يو ائ شول.“ 
ک په دې ار ک هيروديس او پنطوس پيالطوس دواړه د غېر يهودى قومونو او د

بن اسرائيلو خلقو سره ستا د پاک خادِم عيس چ تا مسح کے دے، خالف يو ائ
م د مخستا د الس الندې او ستا په ح ى کوم چۀ وک هغه هر  چ شول، 

 او اوس اے ماله، د هغوئ دهميانو ته غور وکه او خپلو نه مقرر شوى ۇو. 
 خپل الس راوږد که خادِمانو ته پوره زړۀ ورتيا ورکه چ ستا کالم بيان کى. 

چ شفا ورکى او معجزې ن او عجيبه کارونه ستا د پاک خادِم عيس د نوم په
هغوئ راغون چ ه نو په کوم کور کعا وکهغوئ د  کله چ وسيله وکى.“ 

شوى ۇو، هغه وجقېدلو او هغوئ ول په روح القُدس معمور شول او د خُدائ پاک کالم
ي په زړۀ ورتيا بيان کو.

د ايماندارانو يووالے

 ول ايمانداران په يو زړۀ وو او چا هم دا دعوٰى نۀ کوله چ دا د هغوئ مليت دے
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 په ډېر لوئ قدرت سره بل هغوئ سره چ ۀ هم وو هغه ي شري کل. 
رسوالنو د مال عيس د بيا راژوندى کېدو واه ورکوله او په هغوئ ولو باندې د

ه چ نۀ وو يو کس هم حاجتمند پات  په هغوئ ک خُدائ پاک لوئ برکت وو. 
 او د چا سره چ کور يا جائيداد وو هغه ي خرڅ کل او د هغ قيمت ي راوړلو، 
د رسوالنو په حضور ک به ي پېش کولو. بيا هغه پېس به ي هر هغه چا ته ورکول د
 نو يوسف نوم يو ليوى وو چ د قبرص اوسېدونے وو چا به چ ضرورت وو. 

 او هغۀ خپل ۀ او رسوالنو به ورته برنباس وئيلو چ معن ي ډاډ ورکوونے دے. 
جائيداد خرڅ کو. او د هغ قيمت ي راوړو او هغه ي د رسوالنو په حضور ک پېش

کو.

حنانياس او سفيره

 خو يو بل سے وو چ نوم ي حنانياس وو، هغۀ د خپل  سفيره سره يو  ۵
 د خپل  په صالح ي د قيمت ۀ حصه د ان ائ ۀ جائيداد خرڅ کو. 

 خو سره وساتله او ۀ ي راوړه او د رسوالنو په حضور ک ي پېش کله. 
پطروس ووئيل چ، ”حنانياس، دا شېطان درباندې نه غالب شو چ تۀ روح القُدس

 ترو چ درسره ته دروغ وائ او د زم د قيمت ۀ حصه دې ان ته پرېوده؟ 
وه دا ستا نۀ وه ۀ؟ هر کله چ دا خره شوه نو پېس ستا نۀ وې ۀ؟ نو تا دا سوچ
 کله چ نه وکو؟ تا نۀ صرف خلقو ته بل خُدائ پاک ته دې دروغ ووئيل.“ 

حنانياس دا خبرې واورېدل نو هغه سر د الندې راپرېوتو او په  م شو او چا چ دا
ېدل د هغۀ الش يوانان راپا و  بيا خبره واورېدله نو هغوئ ول يرې واخستل. 
 بيا درې ين پس د هغۀ کفن کو، او د هغه ائ نه ي بهر يوړو او دفن ي کو. 
،و چنه تپوس وک  پطروس هغ ه راغله، هغ ته پته نۀ وه چ ۀ شوى ۇو. 

”ما ته ووايه، تا او حنانياس ته د زم هم دومره قيمت مالو شوے وو؟“ هغ ووئيل

https://pashtobibles.org/


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

 بيا پطروس هغ ته ووئيل، ”نو بيا تاسو چ، ”آو، هم دغه قيمت مال شوے وو.“ 
دواړو ول د مال روح وآزمائيلو؟ وره هغه خلق په دروازه ک والړ دى چا چ ستا

 هم هغه وخت هغه د هغۀ په پو  “.و او هغوئ به اوس تا هم بهر يوسخ ک خاوند
رېوتله او په  مه شوه. بيا وانان دننه راغلل هغوئ هغه مه ک سر د الندې راپ
 هر چا چ د وليده نو هغوئ هغه بهر يوړه او د خاوند په خوا ک ي خه که. 

دې واقع په حقله واورېدل نو په ولو خلقو او په جماعت ک سخته يره خوره شوه.

د رسوالنو معجزې او عجيبه کارونه

 اوس ډيرې معجزې او عجيبه کارونه د خلقو په مين ک د رسوالنو په وسيله

 نو چا هم د هغوئ وشو. او ول ايمانداران به د سليمان په ډيوډۍ ک راغونېدل. 
 سره د سره د ون کولو جرأت نۀ کولو، ار چ خلقو د هغوئ ډېر عزت کولو. 
 دې ډېرو سو او و په مال ايمان راوړو او د هغوئ په ډله ک شامل شول. 

هم دغه شان خلقو بيماران په کونو او درو باندې واچول او بهر کوو ته ي راوويستل
.د هغۀ سورے په هغوئ پرېو ى چکله پطروس په دې الره تېري په دې نيت چ
 د خوا او شا کلو نه به ډېر خلق د يروشلم ار ته راتلل، او خپل بيماران او هغه

خلق به ي راوستل چ پيريانو به نيول ۇو، او هغوئ ولو به شفا موندله.

د رسوالنو تليفونه

 بيا مشر امام او د هغۀ ول ملرى چ د صدوقيانو د قبيل غى ۇو هغوئ د حسد

 خو د  هغوئ رسوالن رفتار کل او په جيل ک ي بند کل.  نه ډک شول. 
بهر راوستل او ورته ي ې، هغوئ يد جيل دروازې کوالو ک تيوې فر د مال شپ
 ”الړ ش، د خُدائ په کور ک ودرېئ او خلقو ته د دې نوى ژوندون وفرمائيل، 

 هغوئ د خُدائ کور ته سحر وخت ورننوتل نه چ ورته ول خبرې بيان کئ.“ 
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وئيل شوى ۇو، او خلقو ته ي تعليم ورکول شروع کل. کله چ مشر امام او د هغۀ
ملرى راورسېدل نو هغوئ د بن اسرائيلو د قوم د مشرانو لويه جره راوبلله او د

 خو چ سپاهيان جيل ته الړل نو رسوالنو د راوستلو دپاره ي وک جيل ته ولېل. 
 هغوئ رسوالن هلته ونۀ موندل، نو هغوئ واپس راغلل او مشرانو ته ي خبر ورکو 
چ، ”مون جيل ممل بند او محافظان په دروازو ک په خپلو ايونو والړ وليدل خو
 چ کله د خُدائ کله چ مون دروازه کوالو که نو دننه په ک وک هم نۀ ۇو.“ 
د کور آفسر او مشرانو امامانو دا واورېدل نو هغوئ په دې حقله حېران شول او هغوئ
،وک راغلو او وئ وئيل چ  بيا په دې سوچ کولو چ د دې نه پس به ۀ کيى. 

”ورئ، کوم سى چ تاسو په جيل ک بند کى ۇو هغوئ اوس ليا دى د خُدائ په
 په دې د خُدائ د کور آفسر د سپاهيانو سره کور ک خلقو ته تعليم ورکوى.“ 

ورغلو او رسوالن ي واپس راوستل. هغوئ زور استعمال نۀ کو، ه هغوئ د دې نه
هغوئ رسوالن راوستل نو د جر  کله چ يرېدل چ خلق به دوئ سنسار کى. 

 هغۀ ووئيل، ”مون د وړاندې ي ودرول او مشر امام ترې سخت تپوسونه وکل. 
تاسو په سخت سره منع کى وئ چ په دې نوم تعليم مۀ ورکوئ. خو تاسو ول

يروشلم په دې تعليم ډک کو او تاسو دا کوشش کوئ چ د هغه سى خون زمون په
 خو پطروس او نورو رسوالنو جواب ورکو چ، ”مون ته په کار دى غاړه کئ.“ 
 زمون د پالر نيونو خُدائ پاک چ د بن آدمو نه، بل د خُدائ پاک حم ومنو. 

 بيا خُدائ پاک عيس بيا راژوندے کو کوم چ تاسو په سول دپاسه م کے وو. 
هغه اوچت کو او د سردار او خالصون په طور ي خپل  الس ته کېنولو دپاره د
 دې چ هغه بن اسرائيلو ته د توب ويستو موقع ورکى او ناهونه ي معاف کى. 

خُدائ پاک ي القُدس دے چ روح و، او هم دغسواهان ي ۀ د دې هر او مون
 کله چ مشرانو دا واورېدل نو هغوئ ته ورکوى وک چ د هغۀ تابعدارى کوى.“ 

وو چ  خو يو فريس هغوئ ډېر غصه شول او غوتل ي چ هغوئ مۀ کى. 
نوم ي ملايل وو د شريعت اُستاذ وو او په خلقو ک ډېر عزتمند وو. هغه په جره
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 بيا  .ے شله بهر ک ې شيبى دې لدا س و چوک م يېدو او حپا ک
هغۀ جر ته ووئيل چ، ”اے د بن اسرائيل خلقو. ۀ چ دې سو سره ستاسو د
 ه چ ۀ موده  .د ډېر احتياط نه کار واخل کولو نيت دے په دې کار ک
وړاندې تيوداس هم پاېدو، دا دعوٰى ي کوله چ زۀ هم ۀ يم، او خوا او شا لور

سوه کسان ورسره ملرى ۇو، خو هغه قتل کے شو او د هغۀ ول ملرى خوارۀ وارۀ
 د هغۀ نه پس د مردمشمارۍ په ورو ک د شول او ترې هي هم جوړ نۀ شو. 

ليل د صوب يهوداه نوم سے راوچت شو او ډېر خلق د هغۀ په لمسون سره باغيان
 نو زۀ په دې مسئله شول، هغه هم هالک شو او د هغۀ وله ډله خوره وره شوه. 

.الړ ش دئ چاو پرې په دې خلقو غم غرض مۀ سات تاسو ته نصيحت کوم چ ک
.ه کۀ چرې دا منصوبه يا کار د انسانانو د خوا نه وى نو دا به په خپله ناکاميابه ش

منع کولے بل  او کۀ چرې دا د خُدائ پاک د طرفه وى نو تاسو دا خلق نۀ ش

تاسو ته به دا پته ول چ تاسو د خُدائ خالف جن کوئ.“ نو هغوئ د ملايل
 هغوئ بيا رسوالن دننه راوبلل او په کوړو ي ووهل، بيا ي هغوئ ته مشوره ومنله. 

حم ورکو چ د عيس په نوم تعليم مۀ ورکوئ، نو په دې سره ي هغوئ پرېودل.
 نو رسوالن د جر نه په دې خوشحال راووتل چ هغوئ د دې جوه ولے

 او هره ورځ هغوئ د خُدائ په کور او شول چ د عيس د نوم دپاره بعزته شول. 
په خپلو کورونو ک دا تعليم او زيرے ورکولو چ هم دا عيس مسيح دے.

اووۀ کسان د خدمت دپاره اکل

يهوديانو د عبران د مريدانو شمار زياتېدو يونان چ و ک په هغه ور  ۶
يهوديانو خالف دا شايت وکو چ د هغوئ د کونو و د روزمره خوراک په

 نو هغه دولسو رسوالنو ول مريدان رايوائ کل تقسيمولو ک ال پرواه کيى. 
او وې وئيل چ، ”دا زمون دپاره مناسب نۀ دى چ مون د خُدائ پاک د کالم خدمت د
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 نو اے ملرو، اووۀ نې کسان خوراک اک په بندوبست کولو ک تير کو. 
غوره کئ چ هغه د روح القُدس نه او د عقل نه معمور وى نو مون به د دې کارونو

 او مون به خپل انونه دعا او د کالم خدمت ته ذمه وارى هغوئ ته په حواله کو. 
 دا تجويز د ول قبيل خوښ شو او هغوئ ستفانوس چ د ايمان او وقف کو.“ 

روح القُدس نه ډک وو، او هم ورسره فيليپوس، پروخوروس، نيانور، تيمون، پرمناس او
 هغوئ دا کسان د نيالس چ د انطاک وو او يهودى شوے وو خوښ کل. 

رسوالنو وړاندې پېش کل او هغوئ ورته دعا وکه او د هغوئ په سر ي خپل السونه
 د خُدائ پاک کالم خورېدو او په يروشلم ک د عيس د منونو شمېر په کېودل. 

تېزۍ سره زياتېدو، او ډېرو امامانو هم ايمان راوړو.

د ستفانوس رفتارېدل

 نو بيا ستفانوس چ د فضل او قوت نه ډک وو هغۀ د خلقو په مين ک لوئ لوئ

 د غالم نه د آزاد شوو خلقو د عبادتخان نه ۀ معجزې او ن اره کې. 
مخالف کسان راوچت شول چ د هغوئ سره د کرين او اسندري او د کلي او

 خو هغوئ آسيه د صوب يهوديان ۇو. دې سو د ستفانوس سره بحث شروع کو. 
 بيا هغوئ په د هغۀ د حمت او د روح د طاقتمندو خبرو په وړاندې ين نۀ شول. 
په ۀ خلق ولمسول چ دا ووائ چ، ”مون د ستفانوس نه د موس او د خُدائ پاک

 هغوئ خلق او مشران او د شرع عالمان خالف د کفر خبرې اورېدل دى.“ 
 هغوئ د دروغو راوپارول. هغوئ ستفانوس ونيولو او جر ته ي پېش کو. 

واهان تيار کل چ چا داس ووئيل چ، ”دا سے همېشه د خُدائ د دې مقدس کور
 ه چ مون د دۀ نه دا خبرې اورېدل دى او د موس د شريعت ستاخ کوى. 

چ د ناصرت عيس به دا ائ وران کى او موس چ مون له کوم رسمونه او
 او په جره ک ناستو ولو خلقو رِواجونه راکى دى هغه به بدل کى.“ 
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ستفانوس ته نېغ کتل او هغوئ وليدل چ د هغۀ مخ له د فرت د مخ په شان لېدو.

جر ته د ستفانوس بيان

 نو بيا مشر امام د ستفانوس نه تپوس وکو چ، ”دا الزامونه رتيا دى ۀ؟“  ۷
 نو ستفانوس جواب ورکو، ”اے وروو، او اے مشرانو، زما خبره واورئ. د جالل

مال خُدائ زمون نيۀ ابراهيم ته حاران ته د تلو نه مخ اره شو چ هغه ال د
 خُدائ پاک ورته وفرمائيل چ، ”خپل وطن او خپل مسوپتاميه په مل ک وو. 
 بيا هغه د کلدانيانو د خپلوان پرېده او هغه مل ته الړ شه چ زۀ ي درته ايم.“ 
مل نه ووتو او په حاران ک دېره شو. د هغۀ د پالر د مرګ نه پس خُدائ پاک هغه

 خو خُدائ پاک ورته يو ز دې مل ته راوستو چرته چ اوس تاسو اوسېئ. 
قدرې زمه هم د وراثت په طور ورنۀ که، خو خُدائ پاک ورسره دا وعده وکه چ دا

به دۀ ته او د دۀ نه پس د دۀ اوالد ته د وراثت په طور ورکى، ار چ هغه وخت د
 خُدائ پاک ورته هم داس وفرمائيل چ، ”ستا اوالد به په پردى ابراهيم اوالد نۀ وو. 
مل ک مسافر ش، او هغوئ به غالمان ش او لور سوه کاله به پرې ظلم کيى.“
 خو خُدائ پاک وفرمائيل چ، ”زۀ به هغه قوم له سزا ورکم چ دوئ ي د غالمانو

په طور خدمت کے دے او د دې نه پس به هغوئ د هغه مل نه راو، او په دې
 نو بيا خُدائ پاک ابراهيم ته د سنت کېدو وعده ائ ک به زما عبادت وکى.“ 
ورکه. او د ابراهيم نه اسحاق پېدا شو او هغه ي د پېدايت نه پس په اتمه ورځ سنت

سحاق نه يعقوب پېدا شو، او د يعقوب نه دولس زامن وشو چو. وروستو د اک
 ه چ مشرانو وروو د يوسف سره کينه وروستو د دولسو قبيلو مشران شول. 
کوله، نو هغوئ هغه د غالم په طور په مصر ک خرڅ کو. خو خُدائ پاک د هغۀ مل
 او هغه ي د خپلو ولو تليفونو نه بچ کو. او خُدائ پاک هغۀ ته داس فضل وو، 
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او حمت ورکو چ د مصر د بادشاه فرعون په وړاندې مقبول شو، نو هغوئ هغه د
 بيا په ول مصر او کنعان ک قحط ول مصر او خپل محل حاکم مقرر کو. 

راغلو او سخته تنسيا راغله او زمون د پالر نيونو سره د خوراک دپاره هي يز نۀ
غله شته نو هغۀ زمون صر کهلته په م يعقوب واورېدل چ  خو کله چ وو. 

 په دوباره تللو يوسف خپلو وروو ته خپل ان پالر نيونه په اول ل هلته ولېل. 
 د دې نه وروستو رند کو او فرعون ته د يوسف د خاندان په حقله پته ولېده. 
يوسف خپل پالر يعقوب او خپلو ولو رشتهدارانو ته چ په شمېر ک ول پينۀ اويا
 نو يعقوب مصر ته الړو، هم هلته زمون د کسان ۇو، مصر ته د راتلو بلنه ورکله. 
 د هغوئ الشونه واپس شم ته راوړلے شول او په هغه پالر نيونو سره وفات شو. 

قبرستان ک خ کے شول، کوم چ ابراهيم د بن همور نه په شم ک په بيعه
 خو چ د ابراهيم سره د خُدائ پاک د خپل وعدې د پوره کېدو وخت اخستے وو. 
 بيا دا چ په رانزدې شو نو په مصر ک زمون د قوم شمېر ډېر زيات شوے وو. 
 هغۀ مصر ک يو بل بادشاه په تخت کېناستو وک چ د يوسف نه ناخبره وو. 

ل چپه ظلم دې ته مجبوره ک ونه يپالر ني ه او زمونوک  د قوم سره زمون
 هم په دغه وخت موس  .ۀ شم هغوئ خپل د پيو ماشومان بهر وغورزوى چ
پېدا شو. او هغه د خُدائ پاک نيازبين وو او تر درېو مياشتو پورې هغه د خپل پالر په
 او کله چ هغه بهر وغورزولے شو نو د فرعون لور په کور ک وساتلے شو. 

 نو موس د مصريانو د خپله هغه راوچت کو او د خپل زوئ په شان ي لوئ کو. 
 ول حمت او پوه تعليم حاصل کو او هغه په کارونو او کالم ک ۀ قابل شو. 
کله چ هغه د لوېتو کالو شو، نو د هغۀ په زړۀ ک دا خيال راغلو چ هغه د خپلو
صرى د يو بنيو م  هغۀ وکتل چ  .الوېدو له الړ شسرائيلو سره ما رشتهدارو بن

ه ورغلو او د هغۀ بدل يد هغۀ د مدد دپاره په من سره ظلم کولو نو موس سرائيلا
چ د دۀ خپل خلق به پوهه ش خيال وو چ  د موس ترې واخستو او م ي کو. 
 بله خُدائ پاک هغه د دوئ د خالصون دپاره استعمالوى، خو هغوئ پوهه نۀ شول. 
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ورځ موس دوه کسان وليدل چ په جن وو، هغۀ د هغوئ د جې د ختمولو کوشش
وکو. موس ورته ووئيل چ، ”دا ول؟ تاسو خو وروه ي، نو تاسو ول يو بل وه؟“
 خو کوم سى چ د هغه بل سره ظلم کولو موس له ي ديه ورکه او وې وئيل

ه د پرونتۀ ما هم ل  ول چ، ”تۀ چا په مون حاکم او منصف جوړ کے ي؟ 
 کله چ موس دا واورېدل نو ميديان ته وتتېدو مصرى په شان وژل غواړې ۀ؟“ 

 د او هغه هلته د مسافرو غوندې اوسېدو او هم هلته خُدائ پاک دوه زامن ورکل. 
لوېت کاله تېرېدو نه وروستو يوه فرته د سينا غرۀ سره نزدې په صحرا ک د

 کله چ هغۀ دا وليدل نو سوزېدون بو په لمبو ک موس ته رااره شوه. 
هغه د نزدې ليدلو دپاره ورغلو نو هغۀ د مال ه چن هغه په دې ليدو حېران شو. او
 ”زۀ ستا د پالر نيونو خُدائ پاک يم، د ابراهيم او د اسحاق او د  ،آواز واورېدو چ
يعقوب خُدائ پاک يم.“ او موس د يرې نه په رپېدو شو او ورته ي د کتلو جرأت نۀ شو
ه چ ،ه. پېزار وباسهخُدائ ورته وفرمائيل ”نور نزدې مۀ را  بيا مال کولے. 
 ما وليدل چ زما د خلقو سره په مصر ک ومره ظلم  .ه والړ يتۀ په پاکه زم

کيى، ما د هغوئ فرياد اورېدلے دے او زۀ راغلم چ هغوئ له خالصون ورکم. اوس
 دا هغه موس دے چ هغوئ په دې و رد راه چ زۀ تا واپس مصر ته ولېم.“ 
په وسيله چ ت؟ د هغه فرے يم او منصف جوړ کحاک تۀ چا زمون ے وو چک

هغۀ ته په بو ک اره شوې وه هم هغه خُدائ پاک په خپله موس د هغوئ د حاکم
 هغۀ هغوئ د مصر نه وويستل او بيا ي په مصر او خالصوون په توه راولېلو. 

او بحرِقُلزم او په صحرا ک تر لوېتو کالو پورې ډېر عجيبه کارونه او معجزې
 دا هغه موس دے چ بن اسرائيلو ته ي وفرمائيل، ”خو خُدائ پاک به  .ودلو

 تاسو ته زما په شان يو پېغمبر راولېى چ هغه به ستاسو د خپلو خلقو نه وى.“ 
موس په صحرا ک زمون د پالر نيونو سره په يوه غونه ک وو چ په هم هغه

وخت هغه فرت ورسره خبرې کول چ د سينا په غرۀ ک دۀ سره وه هغ مون ته
 خو زمون پالر نيونو د هغۀ مشرى د رارسولو دپاره هغۀ ته ژوندے کالم ورکو. 
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 هغوئ  .صر ته واپس الړ شم و او د هغوئ زړۀ وو چونۀ منله. هغوئ هغه رد ک
هارون ته ووئيل چ، ”مون له داس معبودان جوړ که چ زمون الرودنه کوى. ه

کوم موس چ مون د مصر نه راوويستلو، مون ته دا پته نشته چ په هغۀ ۀ چل
ت ته يو او هغه بت جوړ کل يو بپه ش  نو هغه وخت هغوئ د سخ وشو.“ 

 خو په داس قربان وکه او په خپلو السونو جوړ شوى يز ته ي خوشحال کوله. 
کولو خُدائ پاک د هغوئ نه نارضا شو او هغوئ ي پرېودل چ د آسمان د ستورو
عبادت وکى له نه چ د نبيانو په کتاب ک ليل دى چ، ”اے بن اسرائيلو

او نذران وئ نو ما ته مو کله قربان تو کالو دپاره په بيابان کلوې تاسو د کله چ
 خو تاسو خپل ان سره نور معبودان د مول زيارت او د رفان راوړى دى ۀ؟ 

خُدائ ستورى او تصويرونه د عبادت کولو دپاره يوړل، نو په دې وجه به زۀ تاسو د بابل
 زمون د پالر نيونو سره په صحرا ک د واه خېمه نه بل خوا جالوطن کم.“ 

وه، او موس دا د خُدائ پاک په حم د هغه نقش په مطابق جوړه که کومه چ هغۀ ته
 زمون پالر نيونو د يشوع سره هغه خېمه راوړه، کله چ هغوئ ودلے شوې وه. 
د هغه قومونو په مل قبضه وکه کوم چ خُدائ پاک د هغوئ نه مخ وويستل. دا
 د داؤد نه خُدائ رضا وو او هغۀ خېمه په هغه مل ک د داؤد تر وخته پورې وه. 
د خُدائ نه دا سوال وکو چ ما ته د يعقوب د خُدائ پاک د دائم اوسېدو دپاره ائ

 ار کۀ خُدائ  خو د دې باوجود سليمان د هغۀ دپاره کور جوړ کو.  راکه. 
تعال د انسان په الس جوړ شوې کور ک نۀ اوس، له نه چ نب اشاره کې ده،

 مال خُدائ فرمائ چ ”آسمان زما تخت دے او زمه زما د پو چوک ده. نو

ائ کوم دے چرته به چ وئ؟ هغهزما دپاره جوړ تاسو ي بيا هغه کور چرته دے چ
. تاسو باغيان ي  دا هر ۀ ما په خپلو السونو نۀ دى جوړ کى؟“  زۀ آرام کوم؟ 
ستاسو زړونه کافر شوى دى او رتياو ته کاۀ ي. تاسو له د خپل پالر نيونو همېشه

 داس يو نب شته چ ستاسو پالر نيونو نۀ وى د روح القُدس مخالفت کوئ. 
زورولے؟ هغوئ خو هغه نبيان هم ووژل چا چ د صادق د راتلو پېشوئ کې وه. او
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 تاسو ته د فرتو په وسيله شريعت اوس تاسو د هغۀ مخبرى وکه او م مو کو. 
درکے شو خو تاسو پرې عمل ونۀ کو.“

د ستفانوس سنسار کېدل

 کله چ هغوئ دا واورېدل نو هغوئ ډېر غصه شول او ستفانوس ته ي غاونه

 خو ستفانوس د روح القُدس نه معمور وو، هغۀ بره آسمان ته وکتل او د چيچل. 
خُدائ پاک جالل ي وليدو او عيس ي وليدو چ د خُدائ پاک  الس ته والړ وو.
 هغۀ ووئيل چ، ”وورئ، ما ته آسمان پرانستے ارى او ابن آدم د خُدائ پاک

ې او خپل غوږونه يک  په دې خبره هغوئ په زوره چغ  الس ته والړ دے.“ 
 بيا ي هغه د ار نه بهر وويستو او بند کل. او هغوئ ولو په هغۀ ورمنه که، 
و کى په پوان س يو د ساؤل نوم جام واهانو خپل و. اوک سار يسن

 کله چ هغوئ ستفانوس سنسارولو نو ستفانوس دعا وکه چ، ”اے  .ودلکې
 بيا هغه په وډو شو او په زوره ي چغ کې، ماله عيس، زما روح قبول که.“ 

”ماله، دوئ په دې ناه مۀ نيسه.“ او د دې وينا نه وروستو ي ساه ورکه.

د جماعت سره د ساؤل ظلم کول

 او ساؤل هم په هغه کسانو ک وو چ د ستفانوس په مرګ راض ۇو. هم په  ۸
هغه ورځ په يروشلم ک د جماعت سره سخت ظلم شروع شو او د رسوالنو نه بغېر

 او يو و ول ايمانداران د يهوديه او سامريه په عالقو ک خوارۀ وارۀ شول. 
 خو ساؤل جماعت پرهيزارانو ستفانوس خ کو او په هغۀ ي وير او ژړا وکه. 

ک قېدخان نيول او هغوئ ي تباه کولو. هغه کور په کور ورننوتو او نارينه او زنانه ي
اچول.

https://pashtobibles.org/


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

په سامريه ک د فيليپوس بيان

 خو هغه ايمانداران چ خوارۀ وارۀ شوى ۇو هغوئ چ هر چرته تلل د کالم تعليم

 نو فيليپوس د سامريه يو ار ته الړو او هلته ي خلقو ته د مسيح په ي ورکولو. 
 کله چ هغه و خلقو د فيليپوس خبرې واورېدې او هغه معجزې حقله بيان وکو. 
 د ي وليدې چ هغۀ وکې نو هغوئ ولو د هغۀ بيان ته په غور سره غوږ کېودلو. 

 نو په هغه ار ډېرو نه پيريان په چغو راووتل او ډېر شل او وډ روغ جوړ شول. 
 په هغه ار ک شمعون نوم يو سے وو چ د ۀ ک لويه خوشحال وه. 

ان ي ى ۇو او خپلحق حېران ک ول خلق ي جادو کولو او د سامري مودې نه ي
 او لويو او وړو د هغۀ خبرې ډېر په غور اورېدل او هغوئ د لوئ مرتب مال لو. 

  “.ورته عظيم قدرت وائ ے د خُدائ پاک هغه قُدرت دے چدا س” ،وئيل چ
هغوئ د هغۀ پيروى کوله ه چ هغۀ تر ډيرې مودې هغوئ په خپل جادو حق حېران

 خو کله چ هغوئ د فيليپوس په هغه زېرى ايمان راوړو چ هغه د خُدائ کى ۇو. 
پاک د بادشاه او د عيس مسيح د نوم په حقله ورکولو نو و او سو بپتسمه

 تر دې چ شمعون جادور هم ايمان راوړو او بپتسمه ي واخستله او واخستله. 
هغه به فيليپوس پس هر چرته تلو او هغه په هغه نو او لويو معجزو چ هغۀ وليدې حق

 نو کله چ په يروشلم ک رسوالنو واورېدل چ سامريانو د خُدائ حېران وو. 
 کله چ هغوئ پاک کالم قبول کو نو هغوئ پطروس او يوحنا هغوئ ته ورولېل. 

ه چ   .القُدس نازل ش په دوئ روح ه چعا وکورسېدل هغوئ د دوئ دپاره د
تر دې وخته په يو هم روح القُدس نازل شوے نۀ وو. هغوئ ته صرف د مال عيس په

 بيا پطروس او يوحنا د هغوئ په سر خپل السونه نوم بپتسمه ورکے شوه. 
 کله چ شمعون وليدل چ د رسوالنو کېودل او هغوئ روح القُدس حاصل کو. 
د الس په اېودلو سره روح القُدس ورکے کيى نو هغۀ هغوئ ته پېس وړاندې کې،

دم نو چزۀ هم په چا الس کې ئ چما ته هم دا طاقت راک” ، او وې وئيل چ
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 خو پطروس جواب ورکو، ”ستا پېس دې تا هغوئ هم روح القُدس حاصلوى.“ 
سره غرق ش ه چ ستا دا خيال دے چ د خُدائ پاک نعمتونه په بيعه اخستل

 په دې خدمت ک نۀ ستا برخه شته نۀ حصه ه چ ستا زړۀ د خُدائ کيى. 
 د دې بدو نه توبه وباسه او د مال خُدائ نه دعا پاک په نزد صحيح نۀ دے. 

 ه چ زۀ وغواړه ستا چ کوم نيت دے شايد چ هغه ي درته معاف کى. 
،و چ نو شمعون جواب ورک  “.ناه غالم ي او د نه ډک ي تۀ د کين وينم چ

”تاسو د مال نه زما دپاره دعا وغواړئ، ۀ چ تا ووئيل، هغه مصيبت په ما رانۀ
 نو پطروس او يوحنا د واه ورکولو او د مال د کالم اورولو نه وروستو  “.ش
هغوئ يروشلم ته واپس شول او په الره ک ي د سامري په ډېرو کلو ک د زيرى

تعليم ورکولو.

فيليپوس او د ايتهوپيا خص

 بيا د مال خُدائ فرت فيليپوس ته وفرمائيل، ”د جنوب په الره الړ شه کومه د

 نو هغه روان شو او په الره ک يو د بيابان الره چ د يروشلم نه تر غزې تل ده.“ 
ايتهوپيا خص سره مالو شو، هغه د حبش د کنداک مل د درباره خاص عهده دار او

 او هغه د هغ د ول خزان اختيارمن وو. هغه يروشلم ته عبادت له راغلے وو. 
کور ته واپس په خپله جن اډۍ ک په الر روان وو چ د يشعياه نب صحيفه ي په

 نو بيا روح القُدس فيليپوس ته ووئيل چ، ”هغه اډۍ ته ورشه او ک لوستله. 
 نو فيليپوس اډۍ ته ورمنه که، نو وې ليدل چ هغه ورسره نزدې روان اوسه.“ 
سى د يشعياه نب صحيفه لوستله. فيليپوس ترې تپوس وکو چ، ”تۀ چ ۀ لول د
و چه پوهه شم ترن  هغۀ ورته ووئيل، ”زۀ به پرې دې په مطلب هم پوهېې؟“ 

م وک د دې په مطلب پوهه نۀ کى؟“ نو فيليپوس ته هغۀ دعوت ورکو چ” ،اډۍ
 هغۀ چ کومه صحيفه لوستله هغه دا وه چ، ”له ته راوخېژه او ما سره کېنه.“ 
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چ يو ورے د حاللولو دپاره بوتلے ش، له چ يوه ه د وړۍ کلولو واال په
 هغه مخ خاموشه وى، نو هم هغس هغۀ د خول نه يوه خبره هم نۀ ويستله. 

سپ کے شو او ورسره انصاف ونۀ شو. او وک به د هغۀ د نسل بيان وکى؟ ه
فيليپوس ته ووئيل، ”مهربان  او خص چ د هغۀ ژوند د زم نه ختم کے شو.“ 

وکه، دا راته ووايه چ نب د چا په حقله خبرې کوى؟ د خپل ان يا د بل چا په
 نو فيليپوس د صحيف د دې برخ نه خبرې شروع کې او هغۀ ته ي د حقله؟“ 

 نه چ هغوئ په الره مزل کولو نو هغوئ ته په - عيس په حقله زيرے ورکو. 
الر ک اوبۀ په مخه ورغل او خص ووئيل چ” ،وره، دلته اوبۀ شته، نو ما د بپتسمه
 نو ورته د اډۍ د ودرولو خواست وکو، بيا اخستلو نه کوم يز منع کولے ش؟“ 
 فيليپوس او خص دواړه الندې اوبو ته کوز شول او فيليپوس هغۀ له بپتسمه ورکه. 

کله چ هغوئ د اوبو نه رابهر شُو نو د مال روح سمدست فيليپوس د هغۀ نه غېب
کو او هغه د خص د سترو نه پناه شو خو خص په خوشحال سره په خپله الره

و چار ته رسېدلے وو، نو تر هانه بيا فيليپوس اشدود نوم خو نا روان وو. 
هغه قيصريه ته رسېدو نو په الره الره ي په ولو ارونو ک زيرے ورکولو.

د ساؤل په حضرت عيس ايمان راوړل

يانمريدانو ته د قتل دهم ساؤل ال اوس هم د مال  په دې دوران ک  ۹
 او دا خواست ي ورته وکو چ د دمشق د ورکول. هغه مشر امام له الړو 

عبادتخانو په نوم اجازت نامه ورکى کۀ هغه ۀ داس  يا سى پېدا کى چ د
 هغه ال په الره وو او  .راول ليروشلم ته الس ت وى نو هغه به ي دې الرې منون

 دمشق ته ورنزدې شوے وو چ ناهانه د هغۀ نه ېرچاپېره د آسمان نه را ولېده. 
هغه په زمه راپرېوتو او يو آواز ي واورېدو چ ورته ي ووئيل، ”ساؤله، ساؤله، تۀ ما

 ما جواب ورکو چ، ”ماله، تۀ وک ي؟“ بيا هغۀ ما ته وفرمائيل ول زوروې؟“ 
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 خو اوس پاه او ار ته الړ شه او چ، ”زۀ عيس ناصرى يم چ تۀ ي زوروې. 
 هغه سى چ د ساؤل سره په درته به وودلے ش چ تا ته ۀ کول په کار دى.“ 

سفر ک ملرى ۇو، هغوئ غل ودرېدل. هغوئ آواز واورېدو خو وک ي ونۀ ليدل.
 نو ساؤل د زم نه راپورته شو، خو کله چ هغۀ خپل ستر کوالو کې نو ۀ

 هغه تر ورته نۀ ارېدل، نو د هغۀ ملرو هغه د السه ونيولو او دمشق ته ي بوتلو. 
 نو په دمشق ک د درېو ورو پورې ړوند وو او خوراک اک ي نۀ کولو. 

عيس يو مريد وو او نوم ي حنانياس وو. مال هغۀ ته په رويا ک آواز وکو، ”اے
 مال هغۀ ته وفرمائيل حنانياس.“ هغۀ جواب ورکو چ، ”ماله، زۀ حاضر يم.“ 

چ، ”پاه او هغه کو ته الړ شه چ ورته نېغه وئيلے ش او د يهوداه په کور ک د
 ترسس د يو سى تپوس وکه چ نوم ي ساؤل دے، اوس هغه ما ته دعا کوى. 
ساؤل رويا وليدله چ حنانياس نوم سے دننه را او د هغۀ په سر به خپل الس
 خو حنانياس جواب ورکو چ، ”ماله، زۀ د دې  “.راش دى او نظر به يکې

سى او د هغۀ د ولو ظلمونو نه خبر يم هغۀ چ کوم ستا د مقدسينو سره په يروشلم
مامانو نه دې اختيار سره دلته راغلے دے چ او هغه د مشرانو ا ک کى دى. 

 خو مال هغۀ ته وفرمائيل هغه ول خلق رفتار کى وک چ ستا نوم يادوى.“ 
چ، ”تۀ الړ شه ه چ دا سے ما غوره کے دے وک چ به غېرو يهوديانو او د

 او زۀ به په خپله هغۀ ته هغوئ بادشاهانو او بن اسرائيلو ته زما نوم بيان کى. 
 نو بيا حنانياس  “.ليف وزغمومره ت هغه به زما د نوم د خاطره ايم چو

روان شو او هغه کور ته ورننوتو او د ساؤل په سر ي خپل الس کېودو او وې وئيل
چ، ”زما وروره ساؤله، کله چ تۀ دلته راروان وې کوم مال عيس چ تا ته په الرې
او تۀ د روح ستا نظر دوباره راش لے يم چو، هغۀ زۀ تا له رالېند کر ان خپل
 او سمدست له د پو په شان يز د ساؤل د سترو نه  “.القُدس نه معمور ش

 او د رو لرى شو او هغه واپس بينا شو. بيا هغه پاېدو او بپتسمه ي واخسته. 
و ور يو طاقت راغلو. بيا ساؤل په دمشق ک خوړلو نه پس د هغۀ په وجود ک
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د عيس مريدانو سره پات شو.

په دمشق ک د ساؤل بيان

 نو هغۀ سمدست په عبادتخانو ک بيان شروع کو چ عيس د خُدائ پاک زوئ

 هغوئ ولو چ د هغۀ واورېدل نو حق حېران شول او وې وئيل چ، ”دا هغه دے. 
سے نۀ دے چا چ په يروشلم ک هغه خلق وژل چ د عيس نوم به ي اخستلو؟ او

مام ته يى او مشر ارفتار ک دغه خلق دے دلته د دې دپاره نۀ دے راغلے چ ول
 خو ساؤل په خبرو نور هم ته کېدو او د دمشق يهوديان ي په الس تل بو؟“ 

 د ډېرو ورو خپلو مضبوطو دالئيلو خاموشه کول چ عيس هم مسيح دے. 
 هغوئ تېرېدو نه وروستو يهوديان راغون شول او د ساؤل د مرګ سازش ي وکو. 

شپه او ورځ د ار د دروازو وک کوله، د دې دپاره چ هغه قتل کى. خو ساؤل د
 او د هغۀ مريدانو هغه شپه په شپه د ار په دېوال په يوه هغوئ په سازش پوهه شو 

بان ک الندې کوز کو.

ساؤل په يروشلم ک

 کله چ ساؤل يروشلم ته راورسېدو نو هغۀ کوشش وکو چ مريدانو سره يو ائ

ش خو هغوئ ول د هغۀ نه يرېدل ه چ د هغوئ په دې يقين نۀ راتلو چ هغۀ ايمان
 خو برنباس هغه بوتلو او رسوالنو له ي راوستو. هغۀ هغوئ ته ووئيل راوړے دے. 
چ، ساؤل په سفر ک مال نه وليدو او مال هغۀ سره خبرې نه وکې، او

 بيا ساؤل د هغۀ په دمشق ک په زړۀ ورتيا سره د عيس په نوم بيان نه وکو. 
هغوئ سره پات شو او په يروشلم ک د هغوئ سره آزاد رېدو، او هغۀ ۀ په زړۀ

 هغۀ د يونان يهوديانو سره بحث مباحثه کوله، خو ورتيا د مال په نوم بيان کولو. 
 کله چ ايمانداران د دې نه خبر شول نو هغوئ هغوئ د هغۀ د وژلو کوشش وکو. 
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 په دې دوران ک په وله هغه تر قيصريه پورې بوتلو او ترسس ته ي ولېلو. 
جماعتونه په امن ۇو او دا نور هم مضبوطېدل او د مال ليل او سامريه ک ،يهوديه

په يره ک ي د روح القُدس په مدد سره ترق موندله او د هغوئ شمېر زياتېدو.

اينياس ته شفا ورکول

 پطروس په ول مل ک ائ په ائ رېدو او هغه د مقدسينو د ليدو دپاره د

 هلته هغۀ اينياس نوم سے وليدلو چ د اتو کالو راس په لدې کل ته هم الړو. 
 پطروس هغۀ ته ووئيل چ، ”اينياسه، عيس مسيح تا له ک ک شل پروت وو. 
 هغه خلق شفا درکوى. پاه او بستره دې ونغاړه.“ او اينياس سمدست پاېدلو. 

چ په لده او شارون ک اوسېدل هغوئ هغه وليدو او په مال ي ايمان راوړو.

د ډورکاس بيا ژوندى کېدل

هوس ورته ډورکاس يعن ک په يونان يوه مريده وه چ تبيتا نوم  په يافا ک

 په دغه وخت وائ، هغ همېشه نې کارونه کول او د غريبانانو مدد به ي کولو. 
ک هغه ناجوړه شوه او مه شوه او د هغ مى له غسل ورکے شو او د هغ الش

 د لدې کلے د يافا سره نزدې وو نو کله چ ي پاس په باالخانه ک کېودو. 
مريدانو واورېدل چ پطروس په لده ک دے، هغوئ ورپس دوه سى ورولېل او

 نو خواست ي ورته وکو چ، ”مهربان وکه زر تر زره مون ته ان راورسوه.“ 
ته ي هغه هلته ورسېدو نو پاس باالخان بيا پطروس هغوئ سره روان شو او کله چ
بوتلو. نو ول کونې  پاس باالخان ته راول شوې وې او په ژړا ي ورته هغه

قميصونه او جام وودې کوم چ ډورکاس ال ژوندۍ وه نو دوئ له ي جوړې کې
عا يې او هغه په سجده شو او دکمرې نه بهر ک ول  خو پطروس هغوئ وې. 

خپل ه.“ هغتبيتا، پا” ،ته مخ راواړولو او وې وئيل چ  ېته، بيا هغۀ موغو
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 پطروس هغ له الس ستر وغول او چ پطروس ي وليدلو نو نېغه کېناسته. 
ورکو او هغه ي په پو ودروله، بيا هغۀ مقدسين او کونې  راوغوت او هغوئ

 دا خبره په وله يافا ک خوره شوه او ډېرو خلقو په ته ي وودله چ ژوندۍ ده. 
موچ د شمعون نوم ۀ وخت دپاره په يافا ک  نو پطروس مال ايمان راوړو. 

سره پات شو.

پطروس او کورنيليوس

 په قيصريه ک کورنيليوس نوم يو سے وو چ د االوى پلن صوبه  ۱۰
 هغه او د هغۀ ول خاندان دينداره وو او د خُدائ پاک يره ورسره وه او هغۀ دار وو. 

خلقو ته ډېر په آزاد الس سره خېراتونه ورکول او همېشه به ي د خُدائ پاک عبادت
 يوه ورځ هغۀ د ماسپين درې بج رويا وليده چ په ک ي د خُدائ پاک کولو. 
 نو فرته صفا وليدله چ هغۀ ته راغله او ورته ي ووئيل چ، ”اے کورنيليوسه.“ 

کورنيليوس په يرې سره هغ ته کتل او تپوس ي ترې وکو چ، ”صاحبه، ۀ چل
دے؟“ فرت جواب ورکو چ، ”ستا دعاان او غريبانانو ته خېراتونه خُدائ پاک

.پطروس ورته وائ چ ه په شمعون پس اوس يافا ته کسان ولې قبول کى دى. 
 کله چ  هغه د شمعون چميار کره دے چ کور ي د سمندر په غاړه دے.“ 

هغه فرته چ دۀ سره ي خبرې وکې رخصت شوه، نو کورنيليوس خپل دوه نوکران
 ۀ او يو سپاه چ دينداره سے وو راوبلل کوم چ د هغۀ ذات خدمتار وو. 
 بله ورځ چ هغوئ ال په چ شوى ۇو هغوئ ته ي بيان کل او يافا ته ي ولېل. 

الره ۇو او ار ته ورنزدې ۇو نو د غرم په وخت ک پطروس د دعا دپاره بره چت ته
 هغه اوږے شو او غوتل ي چ ۀ وخورى، رو ال په تيارېدو ک وه وختلو. 
 نو هغۀ په رويا ک وليدل چ آسمان کوالو شو او يو لوئ چ هغۀ رويا وليدله. 
 يز له د غ ادر په شان د لورو وونو نه راوړند زم ته راته کيى. 
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 بيا يو آواز د هغۀ تر په هغۀ ک هر قسمه ناور چينج او ماران او مارغان ۇو. 
 خو غوږه شو او ورته ي وئيل، ”پاه، پطروسه، دا حالل که او وې خوره.“ 

“.يزونه نۀ دى خوړل له هم حرام او ناپاکه، نه. ما هينه مال” ،پطروس ووئيل چ
ۀ چ ووئيل، ”هر ل بيا د هغۀ هم دا آواز تر غوږه شو او هغۀ ته ي  او په دوېم

 بيا درې له هم داس وشول خُدائ پاک، پاک کى دى، تۀ هغ ته ناپاکه مۀ وايه.“ 
 پطروس ال د دې رويا په ليدلو نو بيا هغه ادر سمدست آسمان ته پورته کے شو. 

کوم کسان چ ۀ دے، نو په هم دې وخت ک د دې رويا مطلب غمژن وو چ
و او بهر په دروازه کۇو هغوئ د شمعون کور پېدا ک لکورنيليوس هغۀ ته ورلې
 هغوئ آواز ورکو تپوس ي وکو چ، ”شمعون چ ورته پطروس هم والړ ۇو. 

روح وو چ  خو پطروس ال د هغه رويا په سوچ ک وائ، دلته مېلمه دے؟“ 
 نو پاه او الندې  .ر ى درپسشمعونه، درې س” ،القُدس هغۀ ته ووئيل چ

 نو ورشه. تۀ د هغوئ سره بتپوسه الړ شه ه چ هغوئ ما درلېل دى.“ 
تاسو ورپس وک يم چ زۀ هغه” ،و له الندې راغلو او وې وئيل چپطروس هغه س

 هغوئ جواب ورکو چ، ”مون کورنيليوس ر نو تاسو ۀ له راغل ي؟“ 
صوبه دار رالېل يو وک چ دينداره او صادق سے دے او د يهوديانو ول قوم د

هغۀ قدر کوى. هغۀ ته يوې مقدس فرت ووئيل چ تا خپل کور ته راوغواړى چ ستا
 نو پطروس هغوئ د مېلمستيا دپاره دننه راوبلل. په بله ورځ هغه د نه پېغام واورى.“ 

 په بله ورځ هغه هغوئ سره روان شو او ورسره د يافا يو و ملرى هم الړل. 
قيصريه ته راورسېدو او کورنيليوس د هغوئ په طمع وو او خپل خپلوان او نزدې

 کله چ پطروس ورننوتو نو کورنيليوس ورسره مالو شو او دوستان ي رابلل ۇو. 
و او ورته ي خو پطروس هغه راوچت ک ډېر په قدر سره ي ورته سجده وکه. 

 د هغۀ سره په خبرو خبرو پطروس ووئيل، ”پاه، زۀ هم ستا په شان يو انسان يم.“ 
 هغۀ هغوئ ته ووئيل چ، ”تاسو ته ۀ دننه الړو او هلته  خلق راجمع شوى ۇو. 
معلومه ده چ د يهودى دپاره دا ناروا دى چ د غېريهوديانو کور ته الړ ش او ورسره
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ۀ تعلق وسات، خو خُدائ پاک اوس ما ته دا وودل چ زۀ چا ته هم پليت يا ناپاک
 کله چ زۀ تاسو دلته راوغوتم نو ه زۀ بعذره راغلم. اوس زۀ دا ونۀ وايم. 

 کورنيليوس ورته جواب ورکو تپوس کولے شم چ تاسو زۀ ول راغوتے يم؟“ 
عا کوله چد ما خپل کور ک هم دا وخت درې بج مخ لور ور” ،چ

 هغۀ ما ته ووئيل، نااپه يو سے په پقېدونو جامو ک زما د وړاندې ودرېدو. 
 نو ه اے کورنيليوسه. ستا دعاان او خېراتونه خُدائ پاک قبول کى دى. 

شمعون چ ورته پطروس وائ هغۀ پس يافا ته وک ولېه. هغه د سمندر په غاړه د
ونپېغام وړ تا پس  نو ما سمدست شمعون چميار په کور ک مېلمه دے. 

درولېل نو دا ستا ډېره مهربان ده چ تۀ دلته راغل. اوس مون ول دلته د خُدائ پاک
په حضور ک په دې طمع ناست يو چ کوم کالم چ تاسو د مال نه حاصل کے

دے هغه واورو.“

غېريهوديانو ته زيرے اورول

 نو پطروس داس ووئيل چ، ”زۀ اوس په دې ۀ پوهه شوم چ خُدائ پاک د چا

 خو په هر قوم ک چ وک د هغۀ نه يريى او د صداقت طرفدارے هم نۀ کوى. 
 تاسو ته د هغه پېغام پته ده چ کارونه کوى خُدائ پاک د هغوئ نه رضا وى. 

خُدائ پاک د بن اسرائيلو خلقو ته ولېلو او د عيس مسيح په وسيله ي د امن زيرے
 تاسو ته پته ده چ په وله يهوديه ک ۀ ورکو، وک چ د ولو مال دے. 

 چ وشول، دا واقعه د يحي د بپتسم د بيان نه وروستو په ليل ک شروع شوه، 
خُدائ پاک نه عيس ناصرى په روح القُدس او په قدرت مسح کو. نو بيا هغه هرې
خوا ته رېدو او د هغوئ ولو سره ي ۀ کول او شفا ي ورله ورکوله، چ د ابليس

 مون د هغه هر ۀ واهان په قبضه ک ۇو، ه چ خُدائ پاک د هغۀ سره وو. 
يو چ عيس د يهوديانو په مل او په يروشلم ک وکل. هغوئ هغه په سول م کو.

 خو خُدائ پاک هغه په درېمه ورځ د مو نه بيا راژوندے او خلقو ته اره کو،
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 هغه ولو خلقو نه بل مونه واهانو وليدو، چ خُدائ پاک د اول نه د دې دپاره

 او غوره کى يو، مون ورسره د بيا ژوندى کېدو نه پس خوراک اک هم وکو. 
هغۀ مون ته دا حم وکو چ خلقو ته زما بيان وکئ او دا واه ورکئ چ هم دا
عيس دے چ خُدائ پاک د ژوندو او مو دپاره د منصف په طور مقرر کے دے.

 د هغۀ په حقله ولو نبيانو دا واه ورکې ده چ وک هم په هغۀ ايمان سات نو

“.ناهونو معاف ش د هغۀ د نوم په وسيله به ي

په غېريهوديانو د روح القُدس نازلېدل

 د پطروس بيان ال جارى وو چ په هغوئ ولو روح القُدس نازل شو چا چ بيان

 هغه ايمانداران يهوديان چ د پطروس سره راغل ۇو هغوئ حق حېران اورېدلو. 
 ه چ دوئ واورېدل شول چ د روح القُدس نعمت په غېريهوديانو هم نازل شو. 

چ هغوئ په غېرو ژبو ک خبرې شروع کې او د خُدائ پاک لوئ ي بيانوله. بيا
 ”اوس داس وک شته چ دا خلق په اوبو د بپتسم اخستلو نه پطروس ووئيل، 

 منع کى، چ په دوئ روح القُدس داس نازل شوے دے له نه چ په مون؟“ 
بيا هغۀ حم وکو چ دوئ ته دې د عيس مسيح په نوم بپتسمه ورکے ش. بيا هغوئ

.و دپاره ايسار شو ور سره د يو تاسو مون پطروس ته ووئيل چ

د پطروس يروشلم جماعت خبرول

 په وله يهوديه ک رسوالنو او ايماندارانو واورېدل چ غېريهوديانو هم د  ۱۱
 نو کله چ پطروس يروشلم ته واپس شو نو يهودى خُدائ پاک کالم قبول کو. 

 او داس ي وئيل چ، ”تۀ د غېريهوديانو کور ايماندارانو په هغۀ دا اعتراض وکو، 
 پطروس هغوئ ته هر ۀ چ شوى ۇو په ته الړې او هغوئ سره دې رو وخوړه.“ 
 ”زۀ د يافا په ار ک وم او دعا م کوله چ بهوشه  ،ل چترتيب سره بيان ک
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شوم او رويا م وليده چ د يو لوئ ادر په شان يو يز د لورو وونو نه د آسمان
 ما په دې ک وکتل چ په ک هر قسمه نه راته کېدو او ما پورې راورسېدو. 

 بيا يو آواز زما تر غوږو شو او راته ي ناور چينج او ماران او مارغان ۇو. 
 خو ما ووئيل چ، نه ماله، نه. ووئيل، پاه، پطروسه. دا حالل که او وې خوره. 

 خو د آسمان نه په دوېم ل  .يزونه نۀ دى خوړل له هم حرام او ناپاکما هي
 آواز راغلو، کوم يزونه چ خُدائ پاک، پاک کى دى هغ ته حرام مۀ وايه. 

 هم په داس درې له وشول او بيا هغه هر ۀ دوباره آسمان ته پورته کے شول. 
دغه وخت ک درې سى چ د قيصريه نه ما ته رالېلے شوى ۇو، هماغه کور ته

 روح القُدس ما ته وفرمائيل، بغېر د ۀ وسوس نه د راغلل چرته چ زۀ دېره وم. 
 دوئ سره الړ شه. دا شپ وروه هم ما سره الړل او مون د کورنيليوس کور ته الړو. 

اره شوه او ورته يرا ته د هغۀ په کور که يوه فرن ته ووئيل چ هغۀ مون
 هغه به تا  .ورته پطروس هم وائ ه چوک ولې يافا ته شمعون پس ،ووئيل چ

  .بر خالصون بياموم ول په وسيله به تۀ او ستا د هغ کالم واوروى چ ته داس
په مون ه چنازل شو ل القُدس په هغوئ داس ې نو روحما خبرې شروع ک ه چن

 بيا ما ته هغه راياد شُو ۀ چ مال فرمائيل ۇو په شروع ک نازل شوے وو. 
.ے شالقُدس بپتسمه درک خو په اوبو بپتسمه ورکوله خو تاسو ته به د روح يحي ،چ

 نو کۀ خُدائ پاک هغوئ ته هم هغه نعمت ورکى چ مون ته ي راکے وو کله

چ مون په مال عيس مسيح ايمان راوړو نو بيا زۀ وک يم چ خُدائ پاک منع
 کله چ هغوئ دا واورېدل نو هغوئ نور اعتراضونه ونۀ کل او هغوئ د کم؟“ 

خُدائ پاک ثنا ووئيله او وې وئيل چ، ”خُدائ پاک غېريهوديانو ته هم د ژوند حاصلولو
دپاره د توب موقع ورکې ده.“

په اَنطاکيه ک جماعت

 د ستفانوس د مرګ نه وروستو د ډېرو تليفونو په وجه ايمانداران خوارۀ وارۀ شول
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او د هغوئ سر ان تر دې چ فيني، قبرص او اَنطاکيه ته ورسېدلو او په دې وخت
 خو په هغوئ ک هغوئ صرف او صرف يهوديانو ته د خُدائ پاک کالم اورولو. 
هم د مال اَنطاکيه ته الړل او يونانيانو ته ي ۀ خلق د قبرص او کرين ۇو چ ک

 د مال الس په هغوئ وو، او ډېرو خلقو ايمان راوړو عيس په حقله زيرے اورولو. 
 دا خبره د يروشلم جماعت ته ورسېده او هغوئ بيا برنباس او مال ته راواوړېدل. 
 کله چ هغه راورسېدو او د خُدائ پاک فضل ي وليدو هغه ډېر اَنطاکيه ته ولېلو. 
خوشحاله شو او هغوئ ولو ته ي ډاډيرنه ورکه او ورته ي ووئيل چ مال سره په
 برنباس يو ۀ سے وو د روح القُدس نه وفادارۍ او په پوره زړۀ ين ودرېئ. 

 بيا معمور او ايمان ي مضبوط وو. او ډېرو خلقو په مال باندې ايمان راوړو. 
و نو هغه يهغه پېدا ک ي  کله چ برنباس ترسس ته الړو چ ساؤل پېدا کى. 

اَنطاکيه ته ولېلو او پوره يو کال برنباس او ساؤل په شريه د جماعت خدمت کولو او
ډېرو خلقو له ي تعليم ورکولو. په اَنطاکيه ک مريدانو ته په اول ل عيسايان ووئيلے
 چ په هغوئ  په هغه وخت ک ۀ نبيان د يروشلم نه اَنطاکيه ته راغلل،  شُو. 

ک د يو نوم اابوس وو، هغه ودرېدو او د روح القُدس په وسيله ي پېشوئ وکه
او دا قحط د قيصر کلوديوس په بادشاه .به يو سخت قحط راش نيا کوله د په چ

 نو مريدانو فېصله وکه چ هر يو به د خپل طاقت په مطابق هغه ک راغلو. 
 هغوئ چنده وکه او ايماندارانو له امداد ورلېى چ په يهوديه ک اوسيى. 

مشرانو له ي د برنباس او ساؤل په ذريعه ورولېله.

د يعقوب قتل او د پطروس رفتارى

 تقريباً هم په هغه وخت هيروديس بادشاه د جماعت ۀ خلق ونيول او ظلم  ۱۲
 نو  هغۀ د يوحنا ورور يعقوب په تُوره شهيد کو.  زياتے ي ورسره شروع کو. 
کله چ هغه خبر شو چ يهوديان په دې کار خوشحاله شول، نو پطروس ي هم رفتار
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 د رفتارولو نه وروستو کو. دا واقعه د پتيرې رو د اختر په ورو ک وشوه. 
ي هغه په قېد ک واچولو او د سپاهيانو لور ډلو ته ي حواله کو چ د دۀ

وکيدارى کوى. د هيروديس دا خيال وو چ د فسح د اختر نه وروستو به ي د خلقو په
 نو هغۀ پطروس په قېدخانه ک وساتلو، خو جماعت د وړاندې فېصله واوروى. 

پطروس دپاره په جوش سره د خُدائ پاک نه دعا غوتله.

د قېدخان نه د پطروس آزادېدل

 په هم هغه شپه هيروديس د پطروس د بهر راوستو نه وړاندې هغه د دوو سپاهيانو په

مين ک په دوو زنيرونو تلے اودۀ پروت وو او د دروازې نه بهر وکيدارانو د
 چ نااپ د مال خُدائ يوه فرته هلته ودرېده او په قېدخان وک کوله. 

و او ورته يک ي وله او راويد پطروس اوږه وخو لېده. هغا ور ک کو
.وندونو نه وغورزېدلد پطروس د م زولن ه.“ نو په دې کوفرمائيل، ”زر شه، راپا

 بيا فرت هغۀ ته ووئيل چ، ”مالبند وته او خپل پېزار په پو که.“ پطروس هم

 هغه شان وکل. بيا فرت هغۀ ته ووئيل، ”خپله چوغه واچوه او ما پس راه.“ 
پطروس د کو نه بهر فرت پس نېغ روان وو، خو د هغۀ دا خيال نۀ وو چ ن دا

او دوېم  هغوئ د وړومب رتيا دى خو د هغۀ سوچ دا وو چ دا ن خوب دے. 
وک نه واوړېدل او د اوسپن هغه دروازې ته راورسېدل کومه چ ار ته وت وه. دا د

ه کهغوئ په کو هغوئ دپاره په خپله کوالو شوه او دوئ ترې نه ووتل. کله چ
 بيا پطروس په خود ک راغلو روان ۇو نو ۀ ورې چ فرته د هغۀ سره نۀ وه. 

او هغۀ خپل ان سره ووئيل چ، ”اوس زما پوره يقين دے چ مال خُدائ خپله
فرته ما ته رالېل ده او ما ته ي د هيروديس او د يهوديانو د ولو بدو منصوبو نه

 کله چ هغه په دې پوهه شو نو بيا هغه د مريم کور ته الړو چ د نجات راکو.“ 
 کله چ يوحنا مرقوس مور وه. هلته ډېر  خلق راغون شوى ۇو او دعا ي کوله. 

 نو چ هغ د پطروس بهر دروازه ووله نو روده نوم نوکره دروازې ته ورغله. 
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ائ هغ د دروازې خالصولو په پطروس آواز وپېژندلو هغه دومره خوشحاله شوه چ
 دننه منه که او هغوئ ي خبر کل چ، ”پطروس بهر په دروازه ک والړ دے.“ 

هغوئ هغ ته ووئيل چ، ”تۀ ليون ي.“ خو هغه په خپله خبره ينه وه چ زۀ رتيا
 خو پطروس هم هغه وايم. خو هغوئ ووئيل چ، ”دا به ضرور د هغۀ فرته وى.“ 
شان دروازه وله او چ کله هغوئ دروازه کوالو که نو بيا د هغۀ په ليدو حق حېران
 خو پطروس هغوئ ته د چپ کېدو اشاره وکه او وله قيصه ي ورته بيان شول. 

که چ مال هغه نه د قېدخان نه بهر راوويستو. نو بيا هغۀ ووئيل چ، ”يعقوب او
 چ زمون نور وروه په دې واقعه خبر کئ.“ او بيا هغه بل ائ ته روان شو. 

 کله چ سحر شو نو سپاهيان په دې ډېر پرېشانه ۇو چ پطروس ۀ شو؟ 
هيروديس هغه ۀ ولولو او پېدا ي نۀ کو، بيا هغۀ د سپاهيانو نه بيان واخستو او د
هغوئ د وژلو حم ي ورکو. د دې نه پس هيروديس د يهوديه نه الړو او د ۀ وخت

دپاره په قيصريه ک پات شو.

د هيروديس مرګ

 نو هيروديس د صور او د صيدا خلقو ته په قهر وو نو په دې وجه هغوئ ورته د

صلح دپاره جره ورولېله ه چ د هغوئ ارونه د خوراک دپاره د هيروديس د
مل محتاجه ۇو. د سفارش کولو دپاره جر خپل ان سره د بادشاه د دربار ناظر

 نو په يوه مقرره ورځ هيروديس خپل شاه لباس واچولو، او بلستوس ملرے کو. 
 او  چغ وهل چ، ”دا په تخت کېناستو او هغوئ ته ي تقرير شروع کو. 
تخُدائ يوې فر د مال  نو سمدست خو د خُدائ آواز دے، نه چ د انسان.“ 

هيروديس ووهلو، ه چ هغۀ د خُدائ پاک تمجيد ونۀ کو، او هغه چينجو وخوړو او
 خو په هم دې وخت ک د خُدائ پاک کالم خورېدلو او ترق ي کوله. م شو. 
 بيا برنباس او ساؤل د خپل خدمت پوره کولو نه پس يروشلم ته واپس راغلل، او

ان سره ي يوحنا راوستو، چ بل نوم ي مرقوس وو.
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د برنباس او ساؤل انتخابول

 د اَنطاکيه په جماعت ک نبيان او اُستاذان ۇو، برنباس، شمعون چ په  ۱۳
تور ياديى، لوکيوس کرين، مناهين چ د هيروديس حاکم سره يو ائ لوئ شوے
وه نو روح نيول عبادت کولو او روژه ي هغوئ د مال  کله چ وو، او ساؤل. 

القُدس ورته وفرمائيل، ”برنباس او ساؤل زما د هغه کار دپاره منتخب کئ د ۀ دپاره
 نو د روژې نيولو او دعا کولو نه پس هغوئ د برنباس او چ ما هغوئ رابلل دى.“ 

ساؤل په سر خپل السونه کېودل او رخصت ي کل.

په قبرص ک د رسوالنو بيان

 هغوئ دواړه د روح القُدس په وسيله ولېلے شول، او هغوئ سلوکيه ته ته الړل

 کله چ هغوئ سلميس ته او بيا د هلته نه په سمندرى جهاز ک قبرص ته الړل. 
راورسېدل نو هغوئ د خُدائ پاک کالم د يهوديانو په عبادتخانو ک واورولو او د هغوئ

وله جزيره ک  هغوئ تر پافُس پورې په سره يوحنا هم د مددار په توه وو. 
وو او نوم ي د دروغو نب الو شول، چر سره مېدل. هلته هغوئ يو يهودى جادورو

 هغه د سريوس پولوس ورنر ملرے وو. ورنر يو هويار سے بريسوع وو. 
وو. هغۀ برنباس او ساؤل راوبلل ه چ هغۀ غوتل چ د خُدائ پاک کالم واورى.

 خو جادور چ په يونان ک ورته اليماس وائ، د هغوئ مخالفت وکو او دا

 خو ساؤل چ ورته پولوس هم وائ د کوشش ي کولو چ ورنر ايمان رانۀ وړى. 
 او ورته ي ووئيل چ، ”اے د روح القُدس نه معمور وو، اليماس ته ي نېغ کتل، 

ابليس زويه، اے د صداقت دشمنه، اے ه او د شرارت نه ډکه. ول تۀ د مال د نېغو
 خو وره اوس، مال خُدائ ستا خالف شو. تۀ به الرو د کولو نه نۀ منع کيى؟ 

ړوند ش او د ۀ وخت پورې به تۀ د نمر را نۀ وين.“ سمدست د هغۀ په سترو خه
. او بو ي وک ونيس د الس نه ي پول چ َپو شو او بيا هغۀ السونه راغله او په
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 کله چ ورنر دا هر ۀ وليدل نو ايمان ي راوړو، ه چ هغه د مال په حقله د

تعليم په وجه ډېر متاثره شو.

د پولوس رسول او برنباس بيان د پيسيديه په اَنطاکيه ک

 پولوس او د هغۀ ملرى د پافُس نه په سمندرى جهاز ک پر ته الړل چ په

 خو د پر نه پمفوليه ک ده. نو يوحنا ترې جدا شو او يروشلم ته واپس الړو. 
هغوئ پيسيديه اَنطاکيه ته الړل. د سبت په ورځ هغوئ عبادتخان ته الړل او کېناستل.
 د شريعت او د نبيانو د صحيفو لوستلو نه وروستو د عبادتخان منتظيمينو هغوئ

خبردار کل چ، ”وروو، کۀ تاسو سره د خلقو د ډاډه کولو دپاره ۀ کالم وى نو
 نو پولوس راوچت شو او خلقو ته ي د چپ کېدلو مهربان وکئ هغه بيان کئ.“ 

اشاره وکه، او وې وئيل، ”اے بن اسرائيلو او غېريهوديانو تاسو وک چ د خُدائ
 د بن اسرائيلو خُدائ پاک زمون پالر نيونه پاک نه يرېئ نو زما خبره واورئ. 

منتخب کل او کله چ ال هغوئ مهاجر وو نو د هغوئ نه ي په مصر ک يو لوئ قوم
 جوړ کو. او هغوئ ي د مصر د غالم نه په خپل لوئ قُدرت سره را آزاد کل. 

 د کنعان خو تر لوېتو کالو پورې هغۀ په صحرا ک د دوئ چال چلن وزغملو. 
ربادولو نه پس هغۀ د هغوئ زمه خپلو خلقو له په ميراث په مل ک د اووۀ قومونو ب
 او دا تقريباً په لور نيمو سوو کالو ک سر ته ورسېدله. د هغ نه ک ورکه. 

 بيا هغوئ يو پس هغۀ د سموئيل نب تر زمان پورې هغوئ ته قاضيان منتخب کل. 
بادشاه وغوتو، او خُدائ پاک هغوئ له د قيس زوئ ساؤل ورکو، چ د بنيامين د

 خو خُدائ پاک ساؤل قبيل نه وو. او هغۀ تر لوېتو کالو پورې حومت وکو. 
لرې کو او داؤد ي د هغۀ په ائ بادشاه مقرر کو، چ د چا په حقله چ خُدائ پاک
داس وفرمائيل، ”د يس زوئ داؤد زما په نقش قدم روان دے، هغه به زما وله رضا سر
 د دې سى د نسل نه خُدائ پاک د خپل قول په مطابق د بن اسرائيلو ته ورسوى.“ 
 يحي د عيس د راتلو نه وړاندې د بن اسرائيلو دپاره خالصونے عيس راولېلو. 
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 کله چ يحي خپل  .او بپتسمه واخل ار ش توبه و چولو خلقو ته بيان وک
خدمت پوره کولو نو هغۀ ووئيل چ، ”زۀ هغه مسيح نۀ يم کوم چ ستاسو خيال دے،

خو زما نه پس هغه وک راروان دے چ زۀ د هغۀ د پېزار د تسمو د پرانستلو جوه هم
 زما وروو، تاسو چ د ابراهيم اوالد ي او غېريهوديان چ د خُدائ پاک نه نۀ يم.“ 

 د يروشلم خلقو او د يره کوئ، مون ته د خالصون دا پېغام رالېلے شوے دے. 
هغوئ مشرانو عيس ونۀ پېژندلو، د هغۀ په مجرم کولو هغوئ د نبيانو هغه کالم پوره کو
 سره د دې چ هغوئ سره د هغۀ د مرګ د چ د هر سبت په ورځ به تالوت کېدو. 
 کله چ سزا ۀ ثبوت نۀ وو خو بيا ي هم پيالطوس ته ووئيل چ هغه قتل کى. 

هغوئ هغه هر ۀ پوره کل کوم چ د هغۀ په حقله په صحيفو ک ليل ۇو نو هغوئ
 خو خُدائ پاک عيس د هغه د سول نه راکوز کو او په قبر ک ي کېودلو. 

ليل نه يروشلم ته راغل د هغۀ سره د  او کوم خلق چ مو نه بيا راژوندے کو. 
ۇو، هغوئ هغه تر ډېرو ورو پورې وليدلو. هغوئ اوس زمون د قوم خلقو ته د هغۀ
 او مون تاسو ته ي هغه زيرے راوړو چ خُدائ پاک زمون د پالر واهان دى. 
 خُدائ پاک دا وعده زمون دپاره، چ مون د هغوئ نيونو سره وعده کې وه. 
اوالد يو، د عيس د مو نه بيا ژوندى کولو سره پوره کله، له چ دا په دوېم زبور

 او خُدائ پاک ک ليل دى چ، ”تۀ زما زوئ ي او د نن نه زۀ ستا پالر شوم.“ 
خاورې کېدو ته ي ه او په قبر کو نه د بيا راژوندى کولو وعده وکد هغۀ سره د م

پرې نۀ ودو، او خُدائ پاک وفرمائيل چ، ”زۀ به تاسو ته د داؤد سره وعده کے
داس ائ ک  بيا هغه د زبور په بل شوى پاک او حقيق نعمتونه درکم.“ 

 ه کله  “.تۀ به په خپل قُدوس د خاورې کېدو ساعت رانۀ ول” ،دى چ فرمائيل
چ داؤد په خپله پيۍ ک د خُدائ پاک د مرض خدمت پوره کو نو هغه م شو او

وک چ  خو هغه د خپل پالر نيونو سره خ شو او د هغۀ بدن خاورې شو، 
 نو ه زما وروو، زۀ خُدائ پاک بيا د مو نه ژوندے کو هغه خاورې نۀ شو. 

غواړم چ تاسو پوهه ش چ د عيس په وسيله تاسو ته د ناهونو د معاف اعالن
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 او هر وک چ په عيس ايمان راوړى، د هغۀ په وسيله به د هغۀ هره هغه کيى. 
 نو بيا ناه معاف ش کومه چ د موس په شريعت ک معاف کېدے نۀ شوله. 

  ،دى چ نبيانو وئيل ۀ چ ۀ رانۀ ش هغه په تاسو ک چ خبردار ش
وورئ اے سپو خلقو، حېران او تباه ش ،ه چ زۀ به ستاسو د ژوند په دوران
ک يو داس کار وکم چ تاسو به پرې يقين نۀ کوئ کۀ تاسو ته وئيلے شوى هم

 کله چ پولوس او برنباس د عبادتخان نه بهر وتل نو خلقو ورته منت زارى وى.“ 
 نو چ وکه چ په راتلون سبت مون ته بيا د دې موضوع په حقله خبرې وکئ. 

کله ه خوره شوه نو ډېر يهوديان او نوې يهوديان شوى کسان پولوس او برنباس له
ورغلل او پولوس او برنباس دوئ ته منت وکو چ د خُدائ پاک په فضل ک قائم

خُدائ کالم اورېدو ته راغون ول خلق د مال ار  په بل سبت تقريباً د  .ش پات
 خو چ يهوديانو دا ه وليده نو هغوئ د ډېر حسد نه اور واخستو او د شول. 
 بيا پولوس او برنباس په ډاه پولوس د خبرو مخالفت ي وکو او وې کنلو. 

ووئيل چ، ”دا ضرورى وه چ اول دې تاسو بن اسرائيلو ته د خُدائ پاک کالم
واورولے ش، خو چ تاسو ي نۀ قبلوئ او خپل انونه د تل عمرى ژوندون الئق نۀ

 ه چ مال مون ته دا حم ، نو اوس مون غېريهوديانو ته دعوت ورکوو. 
راکے دے چ، زۀ به تا د قومونو دپاره را وروم نو چ دغه شان تۀ زما خالصون
 کله چ غېريهوديانو دا واورېدل نو ډېر خوشحاله شول او د ول دنيا ته ورسوې.“ 
مال د کالم دپاره شُر زار شول او هغوئ وک چ د تل عمرى ژوندون دپاره غوره
 نو په هغه ول مل ک د مال خُدائ کالم خور شو. شوى ۇو، ايمان ي راوړو. 

 خو يهوديانو ديندارې او عزتمندې  او د ار مشران د پولوس او برنباس

خالف کل، او د هغوئ په تليف رسولو ي الس پورې کو او دغه شان ي هغوئ د
 نو هغوئ د احتجاج په طور د خپلو پو نه د هغوئ خالف دوړه ار نه بهر کل. 
 او مريدان د خوشحال او روح القُدس نه معمور ۇو. ونله او اکونيوم ته الړل. 
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په اکونيوم ک زيرے اورول

 پولوس او برنباس په اکونيوم ک د يهوديانو عبادتخان ته الړل. هلته هغوئ  ۱۴
په داس ۀ انداز سره خبرې وکې چ ډېرو يهوديانو او غېريهوديانو پرې ايمان راوړو.

 خو بايمانه يهوديانو د غېريهوديانو په ذهنونو ک د ايماندارانو خالف نفرت پېدا

 خو د ډيرې مودې دپاره پولوس او برنباس هلته پات شول او په زړۀ ورتيا سره کو. 
ي د مال په حقله خبرې کول، نو مال د هغوئ د معجزو او نو او عجيبه کارونو د

 خو د ار خلق په دوو ډلو قابليت په ورکولو سره د خپل کالم تصديق وکو. 
 خو تقسيم شول، ين د يهوديانو په طرف او ين د رسوالنو سره شول. 

ه چمنصوبه جوړه ک ار د حاکمانو سره داس ائ د غېريهوديانو او يهوديانو په يو
 نو هغوئ د دوئ د نيت نه خبر شول او د دوئ به هغوئ بعزته او سنسار کى. 

 او هلته لوکاونيه ارونو لستره او درب ته او ېرچاپېره ملونو ته ي هجرت وکو. 
ي مسلسل د زيرى تعليم ورکولو.

په لستره او دربه ک زيرے اورول

 په لستره ک يو شل سے وو چ پېدائش وډ وو او هيچرې نۀ وو رېدلے.
 کله چ پولوس بيان کولو نو هغۀ ورته غوږ اېے وو، نو چ پولوس ورته د زړۀ نه

 نو هغۀ ورته په زوره وکتل نو په دې پوهه شو چ د هغۀ په جوړېدلو ايمان شته، 
 کله ووئيل، ”پاه او په خپلو پو ودرېه.“ نو هغه اې دم پاېدو او روان شو. 

چ خلقو د پولوس دا کار وليدو هغوئ په خپله مقام ژبه ک ووئيل چ، ”خُدايان د
 هغوئ برنباس ته د زيوس معبود انسانانو په شل ک مون ته راکوز شوى دى.“ 

او پولوس ته د هرميس معبود خطاب وکو ه چ پولوس د هغوئ مشرکالم
 د زيوس امام چ د چا عبادتخانه د ار نه بهر وه، هغۀ د ار اورونے وو. 

دروازې ته غويان او هارونه راوړل ه چ هغۀ او هغه  غوتل چ هغوئ ورته
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ي جام برنباس او پولوس په دې خبر شُو نو خپل  خو کله چ قربان پېش کى. 
 ”اے خلقو. تاسو ول  ،ې چک ي ې او چغې کورمن او خلقو ته ي وشلول
داس کارونه کوئ؟ مون خو هم ستاسو په شان انسانان يو. مون دا زيرے د دې دپاره

تانو نه ژوندى خُدائ پاک ته راواوړئ چا چتاسو د دې عبث ب تاسو له راوړو چ
 په تېرو شوو آسمانونه، زم، سمندرونه او په دې ک هر ۀ پېدا کى دى. 

 هغۀ خپل  . په کومه وو چ ته پرې خو ول نسلونه خپل هغۀ زمانو ک
وجود په تاسو د رحم په وسيله ثابت کو، يعن په تاسو د آسمان نه باران وروى او په

خپل موسم ک فصلونه درکوى، هغه تاسو په خوراک موى او ستاسو زړونه
 په دې وينا سره رسوالنو خلق خپل ان ته د قربان کولو نه ډېره په خوشحالوى.“ 
 بيا د اَنطاکيه او اکونيوم نه ۀ يهوديان هغه ائ ته راغلل او رانه سره منع کل. 

خلق ي ان سره ملرى کل. نو هغوئ بيا پولوس سنسار کو او د ار نه ي بهر
 خو چ کله مريدان د هغۀ نه راتاو رالو، د هغوئ خيال دا وو چ ن م دے. 
ار ته واپس دننه الړو او په بله ورځ هغه د برنباس سره درب ېدو اوشول، نو هغه پا

ار ته الړو.

د شام اَنطاکيه ته واپس تلل

 په درب ک د زيرى اورولو نه وروستو ډېر خلق د عيس مريدان شول. بيا هغوئ

 هغوئ د ايماندارانو زړونه مضبوط کل لستره، اکونيوم او اَنطاکيه ته واپس الړل. 
او ډاډيرنه ي ورکه چ په خپل ايمان ين او قائم پات ش او هغوئ ته ي ووئيل

 هغوئ چ، ”د خُدائ پاک بادشاه ته د داخلېدو دپاره به مون ډېر تليفونه زغمو.“ 
په هر جماعت ک مشران مقرر کل، او په روژه نيولو او دعا کولو سره ي هغوئ هغه

 بيا هغوئ د پيسيديه نه تير شول مال ته وسپارل په چا چ ي ايمان راوړے وو. 
 او کله چ هغوئ په پره ک کالم واورولو نو هغوئ الندې او پمفوليه ته راغلل. 
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الړل چرته چ نه هغوئ اَنطاکيه ته په سمندرى جهاز ک الي د ا االي ته الړل. 
هغوئ د هغه کار دپاره د خُدائ پاک فضل ته وسپارلے شول کوم چ دوئ اوس پوره

 کله چ هغوئ راورسېدل نو هغوئ جماعت يو ائ راجمع کو، او د هغه هر کو. 
ۀ نه ي هغوئ خبر کل چ خُدائ پاک د دوئ په وسيله کى ۇو، او چ نه هغۀ

 او هغوئ هلته تر ډېره وخته غېريهوديانو ته د ايمان د راوړلو دروازه کوالو کې وه. 
پورې د مريدانو سره پات شول.

په يروشلم ک جره

،و چتعليم شروع ک کسان د يهوديه نه راغلل او ايماندارانو ته ي ين  بيا  ۱۵
 ”کۀ تاسو د موس د شريعت په مطابق سنت نۀ ش نو خالصون نۀ ش موندلے.“ 

په دې د پولوس او برنباس د هغوئ سره ډېر سخت بحث وشو او جماعت دا فېصله
وکه چ پولوس او برنباس دې سره د نورو ايماندارانو يروشلم ته الړ ش چ په دې

 جماعت هغوئ ولېل او په مسئله د رسوالنو او د نورو مشرانو سره خبرې وکى. 
فيني او سامريه ورواوړېدل او هغوئ د غېريهوديانو د ايمان راوړلو خبرې کول، نو په

 کله چ هغوئ يروشلم ته راغلل نو دې خبره ول ايمانداران ډېر خوشحاله شول. 
ول جماعت، رسوالنو او مشرانو ورته تود هرکلے وئيلو او بيا ي هغوئ د هغه هر ۀ نه

 بيا د فريسيانو د فرق ۀ چ خُدائ پاک د هغوئ په وسيله کى ۇو، خبر کل. 
ايمانداران پاېدل او وې وئيل چ، ”دا ضرورى دى چ غېريهوديان سنت ش او ورته
 نو رسوالنو او مشرانو جره دې حم وش چ د موس د شريعت پابندى کوئ.“ 

 د اوږد بحث نه پس جوړه که چ په خپلو ک په دې مسئل مشوره وکى. 
پطروس پاېدو او هغوئ ته ي مخ راواړولو او وې وئيل چ، ”اے زما وروو، تاسو په

م چزۀ خوښ ک خُدائ پاک په تاسو ک و کپه اولو ور چ خپله خبر ي
 او خُدائ پاک چ غېريهوديانو ته د زيرى کالم بيان کم چ هغوئ ايمان راوړى. 
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د هر ۀ نه خبر دے، هغۀ هغوئ ته د روح القُدس د ورکولو په وسيله د دې تصديق
 وکو چ خُدائ پاک هغوئ هم قبول کى دى نه چ ي مون قبول کى يو. 
هغۀ په هغوئ ک او په مون ک ۀ فرق ونۀ کو ه چ هغۀ د ايمان راوړلو په

 نو اوس بيا تاسو خُدائ پاک ول آزماي او د دې وسيله د هغوئ زړونه پاک کل. 
مريدانو په اوږو داس جغ ول ږدئ چ نۀ خو مون او نۀ زمون پالرانو نيونو وړلے

 نه، زمون عقيده ده چ مون د مال عيس د فضل په وسيله خالصون شو؟ 
 په دې وله غونه چپ شوله او برنباس او موندلے دے او دغه شان دوئ هم.“ 

پولوس ته ي غوږ کېودو چا چ هغه ن او معجزې بيان کې چ د دوئ په وسيله
 هغوئ چ خبرې بس کې نو خُدائ پاک په غېريهوديانو ک اره کې وې. 

ته ووئيل چ  شمعون مون يعقوب ووئيل چ، ”اے زما وروو، ما ته غوږ کېدئ. 
 خُدائ پاک نه په اول ل د غېريهوديانو نه خلق د خپل ان دپاره خوښ کل. 
،لے شوى دى چلي صحيفو ک ه چدا د نبيانو د کالم سره هم سمون خورى ل
 ”د هغ نه پس به زۀ واپس راشم او د داؤد نېدلے کور به بيا آباد کم، او زۀ به دا

 د دې دپاره چ نور انسانان، يعن غېريهوديان زما لون وکى وک بيا ودان کم 
چ ما رابلل او خپل کى دى. مال خُدائ داس فرمائ، هغه چ دغه کارونه کوى،

 د دې دپاره زما فېصله دا ده چ مون هغه  چ د پيو راس معلوم دى.“ 

 بل په غېريهوديانو ته تليف ورنۀ کو وک چ په خُدائ پاک ايمان راوړى، 
ليلو ورته هدايت وکو چ بتانو ته پېش کے شوې نذران او زناکارۍ نه او د مردار

 ه چ د پخوا زمان نه  .ان وسات نه د وين نه او د هغ اروى غو شوى
په هر ار ک د موس د شريعت تعليم ورکول کېدو او په هر سبت به په عبادتخانو

ک تالوت کېدو.“

د جر پېغام

په خپل مين ه چول جماعت په مشوره دا فېصله وک  بيا رسوالنو او مشرانو د
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ک يو و کسان خوښ کى او هغوئ اَنطاکيه ته د پولوس او برنباس سره ولېى.
هغوئ په وروو ک يهوداه چ برسبا ورته وائ، او سيالس چ په هغوئ ک ډېر
 او خط ي ورکو چ په ک داس ليلے شوى ۇو، عزتمند وو، غوره کل. 

”مون رسوالن او مشران ستاسو وروه، تاسو غېريهوديانو ايماندارانو ته چ په اَنطاکيه،
 مون اورېدل دى چ زمون ين کسان شام، او کليه ک ي سالمونه وايو. 
زمون د حم نه بغېر درغل دى او په خپلو خبرو ي تاسو پرېشانه کى ي او ستاسو

 مون دا فېصله کې ده چ خپل نمائنده ان خوښ کو ذهنونه ي وډ کى دى. 
 چا چ خپل او د خپلو خوږو ملرو برنباس او پولوس سره ي تاسو له درولېو، 
 د دې انونه زمون د مال عيس مسيح د نوم دپاره په خطره ک اچول دى. 

 دپاره مون يهوداه او سيالس درلېو او هغوئ به درته په خپله دا خبرې تېرې کى. 
دا زمون او د روح القُدس خوه ده چ د دې ضرورى خبرو نه زيات په تاسو نور بوج
 تاسو ته په کار دى چ بتانو ته د نذر کې قربان نه، د هغ د وين او د وانۀ چۇو. 

مردار شوى اروى غو نه او د زناکارۍ نه ان سات. کۀ تاسو د دې يزونو نه
 نو دغه شان دوئ رخصت کے انونه بچ سات نو تاسو به ۀ کوئ. وسالم.“ 

شول او اَنطاکيه ته الړل. هلته هغوئ جماعت يو ائ جمع کو او خط ي ورله ورکو.
 يهوداه  کله چ هغوئ دا خط ولوستلو نو هغوئ په دې تسل خوشحاله شول. 

او سيالس چ په خپله هم نبيان ۇو، هغوئ ايماندارانو ته د ډاډيرن او ته کېدو دپاره
 هلته د ۀ وخت تېرولو نه پس ايماندارانو هغوئ په خير - ډېر نصيحت وکو. 
پات  خو پولوس او برنباس په اَنطاکيه ک سره خپلو استوونو ته واپس ولېل. 

شول او هلته ي د ډېرو نورو سره د مال کالم اورولو او تعليم ي ورکولو.

د پولوس رسول او برنباس جدائ

 نو و ور پس پولوس برنباس ته ووئيل چ، ”راه چ واپس الړ شُو او

ايماندارانو سره مالو شُو په هر هغه ار ک چرته چ مون د مال کالم اورولے وو
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 د برنباس دا خواهش وو چ يوحنا چ ورته او د هغوئ د حال نه ان خبر کو.“ 
 خو پولوس دا مناسب نۀ ل چ هغه د ان  .ان سره بو د مرقوس وائ

سره ملرے کى ه چ يوحنا هغوئ په پمفوليه ک انله پرېے ۇو او د خدمت
 د هغوئ اختالف دومره زيات شو په کار ک ي دوئ سره ملرتيا نۀ وه کې. 

چ هغوئ د يو بل نه جدا شول او برنباس مرقوس د ان سره کو او په سمندرى
 خو پولوس سيالس خوښ کو او هغه په خپل سفر جهاز ک قبرص ته روان شو. 

 هغه په شام او کليه ورتېر روان شو. ايماندارانو هغه د مال فضل ته وسپارلو. 
شو او جماعتونو له ي ډاډيرنه ورکه.

د پولوس رسول او سيالس سره د تيموتيوس ملرتيا

مور ي يو مريد وو چ او لستره ته الړو. هلته تيموتيوس نوم  پولوس درب  ۱۶
 هغه د لستره او اکونيوم په يهوده وه او هغه ايمانداره وه خو د هغۀ پالر يونان وو. 
 پولوس غوتل چ تيموتيوس د خپل ان سره ايماندارانو ک ډېر نې نامه وو. 

ه چ وى هغوئ هغه سنت کهلته اوسي او د هغه يهوديانو د خاطره چ ،بو
 نه چ هغوئ د يو ار نه بل ته هغوئ ولو ته پته وه چ د هغۀ پالر يونان وو. 
تلل نو هغه فرمانونه چ رسوالنو او مشرانو پرې په يروشلم ک فېصله کې وه، هغه
 نو جماعتونه په ايمان ک ورځ په ي ايماندارانو ته اورول چ عمل پرې وکى. 

ورځ ته کېدل او د هغوئ شمېر زياتېدو.

د مدون سى په حقله د پولوس رسول رويا

 نو هغوئ د فرويه او لتيه په عالقو واوړېدل ه چ روح القُدس هغوئ د آسيه

 کله چ هغوئ د موسيه سرحد ته په صوبه ک د کالم اورولو نه منع کى ۇو. 
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ورسېدل نو هغوئ کوشش وکو چ بتونيه ته ننو خو د عيس روح هغوئ پرې نۀ
 د شپ پولوس رويا  نو هغوئ په موسيه تير شول او ترواس ته الړل.  ودل. 

وليدله چ يو مدون سے والړ دے او دا منت ورته کوى چ، ”مدونيه ته راپورې
 کله چ هغۀ دا رويا وليده نو مون سمدست کوشش وه او زمون مدد وکه.“ 

وى چ خُدائ پاک راته وئيل ه چدا خيال وو ل دونيه ته الړ شُو. زمونم و چوک
هغوئ ته زيرے ورکو.

د فيليپ لديه په حضرت عيس مسيح ايمان راوړل

 نو مون د ترواس نه په سمندرى جهاز ک سوارۀ شُو او نېغ ساموتراک ته او په

لع کدونيه په ضد م ته چ ائ نه فيليپ  او د هغه بله ورځ نياپوليس ته الړو، 
و دپاره پاتو ور د ار ک په دې هم ده. مون ار دے او د روميانو کالون لوئ
ار د دروازې نه بهر د سيند غاړې ته الړو چرته چ د  د سبت په ورځ مون شُو. 

زمون دا خيال وو چ خلق به د عبادت دپاره راول شوى وى، مون کېناستو او هلته
د قيمت ديه وو چد يوې نوم ل  په هغوئ ک د راغلو و سره مو خبرې وکې. 

کاسن رن جامو سوداره وه او د تواتيره د ار اوسېدون وه. هغه د خُدائ پاک
 کله عبادت کوون وه. مال د هغ زړۀ پرانستو او هغ د پولوس کالم قبول کو. 

چ هغ ته سره د خاندانه بپتسمه ورکے شوه نو هغ په مون زور واچولو او وې
وئيل چ، ”کۀ تاسو ما د مال ايمانداره  نو راش او زما په کور ک مېلمانۀ

ش.“ او هغ مون په پات کېدو مجبور کو.

پولوس رسول او سيالس په قېدخانه ک

 مون يوه ورځ چ عبادتخان ته روان ۇو نو يوه نوکره مو وليدله چ پرې د غېب

  .ل انو ته د فال کتو په ذريعه ډيرې پېسخپلو مال عالم روح ناست وو او هغ
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هغه نوکره پولوس او مون پس راروانه وه او چغ ي وهل، ”دا د خُدائ تعال غالمان
 هغ دا وينا ډيرې ور وکه خو آخر  “.ائ دى او تاسو ته د خالصون الر

پولوس تن شو. هغۀ هغه روح ته مخ راواړولو او ورته ي ووئيل چ، ”زۀ تا ته حم
درکوم چ د عيس مسيح په نوم د دې نه بهر شه.“ او هغه په هغه ائ د هغ نه

 خو کله چ د جين مالانو وکتل چ د دوئ د  اُميد ختم شو نو هغوئ راووتو. 
 چ پولوس او سيالس ونيول او په بازار ک ي په رالو حاکمانو ته راوستل. 

کله ي هغوئ د منصفانو په وړاندې پېش کل نو هغوئ ووئيل چ، ”دا کسان زمون په
 دوئ د هغه رسمونو تعليم ورکوى کوم ار ک ب جوړوى او يهوديان هم دى. 
 ه هغوئ سره په پولوس چ مون روميانو ته منل او عمل پرې کول روا نۀ دى.“ 
او سيالس باندې د حمل کولو دپاره يو ائ شوه او منصفانو حم وکو چ د دوئ

 د ۀ وهلو ولو نه پس ي هغوئ په  .ووه ونو ياو په کوت وباس جام
په هغوئ سخت نظر سات و چم وکح واچول او د جيل مشر ته ي ک قېدخان

صه کپه دننه ح م په مطابق هغۀ هغوئ د قېدخان د دې ح  .تونۀ ت چ
 خو په نيمه شپه ک پولوس او  .واچول زولن و ته يواچول او د هغوئ پ

 سيالس دعا کوله او د خُدائ پاک ثنا ي وئيله او نورو قېديانو ورته غوږ اېے وو، 
ول. او سمدستوخو بنيادونه ي د قېدخان سخته زلزله راغله چ هانه داسنا چ
 کله چ د جيل ول دروازې کوالو شوې او د ولو قېديانو زولن پرانستے شوې. 

مشر راوي شو او د قېدخان دروازې ي کوالو وليدل نو دا خيال ي وکو چ قېديان
 خو به تتېدل وى، نو هغۀ خپله تُوره راوويسته نو چ نه ي خپل ان وژلو. 
پولوس تېزه چغه ورکه چ” ،ان ته نقصان مۀ رسوه ه چ مون ول دلته يو.“

 نو د جيل مشر ډيوه راوغوته، ورمنه ي که او په رپېدو د پولوس او سيالس په

 بيا هغۀ هغوئ بهر راوويستل او وې وئيل چ، ”اے صاحبانو، زۀ وړاندې پرېوتو. 
عيس په مال” ،و چ هغوئ جواب ورک ۀ وکم چ خالصون حاصل کم؟“ 

 بيا هغوئ د باندې ايمان راوړه نو تۀ او ستا خاندان به خالصون حاصل کى.“ 
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 د شپ په هم هغه وخت د مال کالم هغۀ ته او د هغۀ د کور ولو خلقو ته واورولو. 
جيل مشر هغوئ ان سره بوتلل او زخمونه ي ورله ووينل، نو په هم هغه ساعت

 هغۀ هغوئ خپل کور ته راوستل او هغوئ بيا هغۀ ته سره د خاندانه بپتسمه ورکه. 
ه چ وله خاندانه ډېر خوشحاله شو ودو او هغه سره د خپلهورته کې خوراک ي

 نو سحر وخت منصفانو آفسران د دې حم هغوئ په خُدائ پاک ايمان راوړے وو. 
 نو د جيل مشر پولوس ته دا  “.الړ ش دئ چهغه کسان پرې” ،ل چسره ورولې

خبر ورکو او وئ وئيل چ، ”منصفانو دا خبر رالېلے دے چ تۀ او سيالس دې آزاد
، خو پولوس آفسرانو ته ووئيل چ  “.او په خير الړ ش نو اوس راو ،ے شک

”باوجود د دې چ مون سره د روم شهريت دے خو هغوئ مون د خلقو په وړاندې
بناه بخطا ووهلو. او مون ي قېد کو او اوس مو په په وباس ۀ؟ بلل نه، هغوئ

 آفسرانو د دوئ دا خبره منصفانو ته دې په خپله راش او مون دې بهر کى.“ 
ورسوله. کله چ هغوئ دا واورېدل چ پولوس او سيالس سره د روم شهريت دے نو
 او راغلل او معاف ي ورنه وغوته، او هغوئ ي رابهر کل او منت يرې واخستل 

 د قېدخان نه وروستو هغوئ د لديه کور ته  .ار نه الړ ش د و چورته وک ي
الړل او هلته د ايماندارانو وروو او خوېندو سره مالو شول او هغوئ ته ي ډاډيرنه

ورکه او بيا ترې رخصت شول.

په تسالونييه ک اله وله

 بيا پولوس او سيالس په امفيپوليس او په اپولونيه تير شول او تسالونييه ته  ۱۷
 او پولوس د خپل عادت په مطابق د راغلل چرته چ د يهوديانو عبادتخانه وه. 

هغوئ عبادتخان ته تلو او درې هفت د هر سبت په ورځ د هغوئ سره د صحيفو نه بحث
 او دا ي ورته تشريح او ثابت کل چ مسيح به خامخا تليفونه مباحثه کوله. 

زغم او د مو نه به بيا ژوندے راپا. او هغۀ ووئيل چ، ”کوم عيس چ زۀ تاسو ته
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 په هغوئ ک ين راض شول او د پولوس او بيانوم، هم هغه مسيح دے.“ 
سيالس سره ملرى شول او دغه شان د دې ديندارو يونانيانو يو و عزتمندې  هم
 خو يهوديانو د حسد له کبله د ۀ بازارى بدمعاشانو په مدد، جلوس راض شوې. 
و چېر که. هغوئ د ياسون کور راوله جوړه ک اله ي ار ک راوويستو او په

 خو چ هغوئ ي ونۀ  .راوباس ته ي  وى او د خلقوپولوس او سيالس ول
موندل نو ياسون او ين نور ايمانداران ي د ار منصفانو ته په زور راوستل او دا

چغ ي وهل چ، ”هم دې کسانو وله دنيا په عذاب اخته کې ده او اوس زمون ار
 او ياسون هغوئ د ان سره دېره کى دى. هغوئ د قيصر ول هم په عذابوى، 

عيس نوم ي دلته يو بل بادشاه دے چ چ ے دے او دا وائو الندې کقانون د پ
 نو  کله چ خلقو او د ار منصفانو دا واورېدل نو وارخطا شول.  دے.“ 

هغوئ د ياسون او نورو نه ضمانت واخستلو او پرې ي ودل.

پولوس رسول او سيالس په بيريه ک

 په هم هغه شپه ايماندارانو وروو پولوس او سيالس بيريه ته ولېل. کله چ هغوئ

 دا يهوديان د تسالونييه د يهوديانو په راورسېدل نو د يهوديانو عبادتخان ته الړل. 
نسبت آزاد خياله وو، ه چ هغوئ کالم ډېر په اخالص قبول کے وو او هره ورځ به
ي د صحيفو په لوستلو غور کولو ترو په دې پوهه ش چ د هغوئ تعليم صحيح دے

ۀ يونانيان ډېرو ايمان راوړو او ورسره  نو په دې وجه په هغوئ ک او کۀ نه. 
 خو چ د تسالونييه يهوديانو ته دا پته عزتمندې  او سى هم ملرى شُو. 

ولېده چ پولوس په بيريه ک هم د خُدائ پاک کالم بيانوى نو هغوئ هلته هم راغلل
 نو ايماندارانو وروو پولوس چ ه د هغوئ خالف ولمسوى او را وې پاروى. 

سمدست ته ساحل ته ولېلو. خو سيالس او تيموتيوس دواړه وروستو پات شول.
اتينيه ته راوستو او په واپس رى ۇو نو هغه يد پولوس د الرې مل  هغه کسان چ

ک ي سيالس او تيموتيوس ته دا پېغام ورکو، ومره زر چ کېدے ش ما ته خپل
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ان راورسوئ.

پولوس رسول په اتينيه ک

ډېر غمژن شو چ نتظار وو نو زړۀ يد هغوئ په ا پولوس په اتينيه ک  بيا چ

 نو هغۀ به په عبادتخانه ک د يهوديانو او دينداره ار ي له بتانو نه ډک وليدلو. 
يونانيانو سره بحثونه کول او دغس به ي په بازارونو ک هره ورځ هغوئ سره کول

 ين اپيورى او ستُوئي فلسفيانو هم ورسره بحث وکو وک چ به هلته ۇو. 
داس” ،ۀ وئيل غواړى؟“ او نورو ووئيل چ واس کولو واالدا ب” ،ينو ووئيل چ او

ل چ دے د غېرو معبودانو بيان کوى.“ او دا ي ه ووئيل چ هغۀ د عيس او د
وس دربار ته ي نو هغوئ هغه ونيولو او اريوپا قيامت په حقله زيرے اورولو. 

راوستو او ورته ي ووئيل چ، ”دا نوے تعليم کوم چ تۀ ورکوې، مون په دې پوهولے
 مون ته تۀ ۀ عجيبه بيانونه رارسوې، خو مون په دې ان پوهول غواړو ش ۀ؟ 

ائ بهرن اتينيانو او د هغه  نو په هغه وخت ک چ د دې مطلب ۀ دے.“ 
 نو بيا خلقو سره په نوې سوچونو باندې د تاويلو ماويلو نه بغېر بله مشغوال نۀ وه. 

پولوس د اريوپاوس د دربار په وړاندې ودرېدو او وې وئيل چ، ”اے اتينيانو، زۀ وينم
ار ک زۀ په ه هر کله چ   .رم ايمانداران يتاسو په هر لحاظ ډېر سر چ

ورېدم او ما ستاسو د عبادت د يزونو ننداره په غور سره وکه نو ما د نورو
يزونو سره يوه قرباناه وليدله چ دا پرې ليلے شوى ۇو چ، د نامعلومه خُدائ
پاک دپاره. تاسو چ د کوم يز د نامعلوم په طور عبادت کوئ، هم دغه يز زۀ درته
 هغه خُدائ پاک چ دنيا ي پېدا که او په ک ي هر يز هم پېدا کل، بيانوم. 

وک چ د آسمان او د زم مال دے هغه د بن آدمو د الس جوړو شوو زيارتونو
 نۀ د بن آدم الس د هغۀ خدمت کولے ش او نۀ هغه د بن آدم د ک نۀ اوسيى. 

ۀ يز محتاج دے، بل هغه په خپله ولو بن آدمو له ژوند، ساه او هر ۀ ورکوى.
 هغۀ د دنيا ول قومونه چ د دنيا په مخ اوسيى د يو انسان نه پېدا کى دى. هغۀ د
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 نو د هغۀ غرض دا وو چ دوئ د هغوئ ميعادونه او د اوسېدو حدونه مقرر کل. 
خُدائ پاک لون وکى او کېدے ش چ په لولو ي بياموم. بشه چ هغه زمون د
 ه چ په هغۀ ک زمون ژوندون، حرکت او وجود دے. چا نه هم لرې نۀ دے. 

 له نه چ ستاسو خپلو ينو شاعرانو وئيل دى، مون هم د هغۀ د نسل نه يو. 
نو چ مون د خُدائ پاک اوالد يو نو بيا مون ته دا سوچ کول مناسب نۀ دى چ د

خُدائ ذات له د سرو زرو، د سپينو زرو يا د کا د بت په شان وو چ بن آدم په
 په تير وختونو ک خُدائ پاک دا جهالت خپله پوهه او هنر سره جوړ کى وى. 
نظر انداز کے وو خو اوس هغه هر چرته ولو بن آدمو له حم ورکوى چ توبه ار

 ه چ هغۀ يوه ورځ مقرره کې ده په کومه چ به هغه د دنيا عدالت په  .ش
صداقت سره د يو سى په وسيله وکى کوم چ هغۀ غوره کے دے، او ولو ته د دې

 کله ثبوت ورکولو دپاره چ هغه وک دے چ د مو نه ي بيا راژوندے کو.“ 
چ هغوئ د مو نه د بيا راژوندى کولو خبرې واورېدل نو ينو ورپورې وق شروع

 نو دغه کې خو نورو ورته ووئيل چ، ”په دې حقله به مون تا نه بيا خبرې واورو.“ 
و کسان ورسره شول او ايمان ي  خو يو شان پولوس د خلقو د مين نه ووتو. 

راوړو چ په هغوئ ک يو ديونيسيوس د اريوپاوس د دربار کس وو او ورسره
دمريس نوم يوه ه او ين نور کسان هم ۇو.

د پولوس رسول کورنتوس ار ته تلل

 هلته هغه  د دې نه پس پولوس د اتينيه نه روان شو او کورنتوس ته الړو.   ۱۸
اکوله نوم يهودى سره مالو شو چ د اصل نه د پونطوس وو او د  نوم ي پرسله
وه. هغه تازه تازه د ال نه راغلے وو ه چ کلوديوس ولو يهوديانو ته حم ورکے

 پولوس هلته وو چ د روم نه وو. پولوس هغوئ سره د مالوېدو دپاره ورغلو. 
ورسره اوسېدلو او دوئ سره ي يو ائ کار کولو ه چ د دوئ هم د هغۀ په شان د
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ک  هغۀ به د هر سبت په ورځ د يهوديانو په عبادتخان تمبوانو جوړولو کسب وو. 
بحث مباحثه کوله او د هغۀ کوشش دا وو چ يهوديان او يونانيان خپل ان ته

 کله چ سيالس او تيموتيوس د مدونيه نه راورسېدل نو پولوس خپل راواړوى. 
عيس ه چورک واه دا و او يهوديانو ته يه د تعليم دپاره وقف کان په پوره تو
 خو چ کله ي هغوئ مخالفت وکو او بدرد ي ورته ووئيل نو هغۀ هم مسيح دے. 

احتجاجاً خپل جام ونل او هغوئ ته ي ووئيل چ، ”ستاسو خون ستاسو په غاړه،
 بيا هغه د عبادتخان نه روان زۀ ترې پاک يم. اوس به زۀ غېريهوديانو ته الړ شم.“ 

شو او د تيطيوس يوستوس نوم سى کور ته الړو چ د خُدائ پاک عبادت کوونے
 کرسپوس چ د عبادتخان مشر وو سره وو او کور ي د عبادتخان سره نزدې وو. 

د خپل ممل خاندان په مال ايمان راوړو، او ډېرو کورنتيانو چا چ د پولوس تعليم
 يوه شپه پولوس ته مال په واورېدو ايمان ي راوړو او بپتسمه ورته ورکے شوه. 

 رويا ک وفرمائيل چ، ”يرېه مه، خپل تبليغ جارى ساته او خاموشه کېه مه، 
ه چ زۀ درسره يم. او هيوک به درباندې د نقصان رسولو دپاره حمله ونۀ کى

 نو هغه هلته يو کال او ه چ په دې ار ک ډېر خلق داس دى چ زما دى.“ 
 خو چ شپ مياشت پات شو او هغوئ ته ي د خُدائ پاک د کالم تعليم ورکولو. 

کله ليو د اخيه حاکم شو نو يهوديانو په شريه په پولوس حمله وکه او هغه ي عدالت
 هغوئ ووئيل چ، ”دغه سے په داس طريقه خلق د خُدائ پاک ته پېش کو. 

 نه چ پولوس جواب ورکولو نو په عبادت ته راړوى چ د شريعت خالف ده.“ 
دې ک ليو يهوديانو ته ووئيل چ، ”کۀ چرې دا خبره د جرم يا د سخت شرارت وى
 خو چ دا ستاسو د لفظونو، نو يهوديانو، ما به ستاسو شايت مناسب لے وو. 
زۀ د داس ،نومونو او د يهودى شريعت خبره ده، نو بيا تاسو په خپله ورسره پوهه ش

 بيا هغوئ  او هغۀ هغوئ د عدالت نه وشل.  مسئلو منصف جوړېدل نۀ غواړم.“ 
ولو سوستينس راونيولو وک چ د عبادتخان سردار وو او هغه ي د عدالت په

وړاندې ووهلو. خو ليو په دې کار هي غوږ ونۀ رولو.
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د پولوس رسول اَنطاکيه ته واپس راتلل

 پولوس د ۀ وخت دپاره هلته پات شو، بيا ي ايماندارانو وروو نه رخصت

واخستو او په سمندرى جهاز ک شام ته روان شو او ورسره پرسله او اکوله هم ۇو.
 کله چ نو په کنخريه ک هغۀ خپل سر وخرېلو ه چ هغۀ منته کې وه. 

هغوئ افسوس ته ورسېدل نو پولوس پرسله او اکوله هلته پرېودل. خو کله چ هغه
 هغوئ ورته د زيات هلته وو نو په عبادتخانه ک ي د يهوديانو سره مناظره وکه. 
 خو د افسوس د خلقو وخت دپاره د پات کېدو خواست وکو خو هغۀ انار وکو. 
نه ي په دې خبره رخصت واخستلو چ، ”کۀ د خُدائ پاک رضا وى نو زۀ به بيا واپس

 کله چ هغه په قيصريه ک د جهاز نه تاسو له راشم.“ بيا هغه د هغوئ نه الړو. 
کوز شو نو هغه يروشلم ته الړو او د جماعت د خلقو سره مالو شو او بيا اَنطاکيه ته
 هلته د ۀ وخت تېرولو نه پس هغه په سفر روان شو او د لتيه او واپس شو. 

فرويه په مل ک ورېدو او ولو مريدانو ته ي ډاډ ورکو.

د اپولوس په افسوس ک بيان

 نو اپولوس نوم يو يهودى چ د اسندريه اوسېدونے وو، افسوس ته راغلو. او د

 هغۀ د مال خُدائ د هغۀ خبرې ډيرې خوږې وې او د کتابِ مقدس ته عالم وو. 
الرې تعليم حاصل کے وو او په روحان جوش سره ي خبرې کول او د عيس په

 حقله ي صحيح تعليم ورکولو. ار کۀ هغه صرف د يحي د بپتسم نه واقف وو. 
هغۀ په عبادتخان ک په زړۀ ورتيا سره خبرې شروع کې. خو چ کله پرسله او

اکوله د هغۀ خبرې واورېدل نو هغوئ هغه يو طرف ته کو او د خُدائ پاک الر ي ورته
اخيه ته پورې و تل چاپولوس وغو  او چ په صحيح تفصيل سره بيان که. 
نو ايماندارانو هغۀ ته د تلو ډاډ ورکو او مريدانو ته ي وليل چ د هغۀ هرکلے وکى.

نو چ هغه هلته ورسېدو نو هغۀ د هغه چا دپاره چ د خُدائ پاک په فضل ي ايمان

https://pashtobibles.org/


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

 ه چ هغۀ په مناظره ک په ډېرو دليلونو راوړى د لوئ ېې سبب شو. 
سره يهوديان الجوابه کل او د کتاب مقدس نه ي دا ثابته که چ عيس هم مسيح

دے.

سوس کفپولوس رسول په ا

وو نو پولوس په دنننو عالقو ک اپولوس په کورنتوس ک ۀ وخت چ   ۱۹
 هغۀ هغوئ ته ووئيل ورېدو او افسوس ته راغلو. هلته هغۀ و مريدان وليدل، 

چ، ”د ايمان راوړلو په موقع په تاسو روح القُدس نازل شوے وو؟“ هغوئ جواب
 بيا ورکو چ، ”نه، مون ته خو دا پته هم نشته چ روح القُدس ۀ يز دے.“ 

،و چے شوې وه؟“ هغوئ جواب ورکۀ بپتسمه درک تاسو ته د” ،پولوس ووئيل چ
 پولوس ورته ووئيل چ، ”د يحي بپتسمه خو د توب بپتسمه وه. ”د يحي بپتسمه.“ 
هغۀ خلقو ته وئيل چ په هغه چا ايمان راوړئ وک چ زما نه پس راتلونے دے، او

 په دې اورېدو هغوئ ته د مال عيس په نوم بپتسمه ورکے هغه عيس دے.“ 
 کله چ پولوس خپل السونه د هغوئ په سر کېودل نو په هغوئ روح القُدس شوه. 

 هلته  .کول ي ويانې او پېشنازل شو او هغوئ په غېر ژبو خبرې شروع ک
 تر درېو مياشتو پورې پولوس عبادتخان ته تلو هغوئ ول تقريباً دولس کسان ۇو. 
او په زړۀ ورتيا به ي خبرې کول او خلق ي د خُدائ پاک د بادشاه په حقله قائلول.

 خو ين ډېر ضدناک ۇو او ايمان راوړلو نه ي انار وکو او د جماعت په

د خُدائ پاک الرې ته بدرد وئيل. نو پولوس هغوئ نه الړو او خپل مريدان ي وړاندې ي
 تر د ان سره بوتلل او هره ورځ به ي د تورنوس په سول هال ک بحث کولو. 
دوو کالو پورې دا کار روان وو او داس د آسيه د صوب ولو اوسېدونو يهوديانو او

يونانيانو دواړو د مال کالم واورېدو.
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د سيوا زامن

 تر دې چ خلقو به  خُدائ پاک د پولوس په وسيله لوئ لوئ معجزې وکې، 

خپل رومالونه او پېش بندونه د پولوس د بدن سره لول او هغه به ي په بيمارانو رال
 بيا ين دم نو هغوئ به د رنونو نه رغېدل او پيريان به د هغوئ نه تتېدل. 

سيالنيان ۇو نو هغوئ به هم د پيريانو د ايستلو دپاره د مال يهوديان چ آچوون
عيس نوم دغه شان استعمالولو. هغوئ به وئيل چ، ”تاسو ته د هغه عيس په نوم حم

 د سيوا نوم يهودى مشر امام اووۀ  “.بيانوى رابهر ش پولوس ي درکوو چ
 خو پيريانو جواب ورکو او وې وئيل چ، ”زۀ عيس پېژنم زامنو هم دا کار کولو. 

 بيا هغه پيريانو نيول سى په هغوئ او پولوس هم پېژنم، خو تاسو وک ي؟“ 
ربن او وروپ کو او ول ي راالندې کل او داس ي وول چ هغوئ د هغۀ کور نه ب

 کله چ په افسوس ک د دې خبرې ولو يهوديانو او ژوبل شوى وتتېدل. 
يونانيانو ته پته ولېده نو په هغوئ ولو يره راغله او د مال عيس د نوم لوئ ي بيان

 ډېرو کسانو چ ايمان ي راوړے وو، رامخ شول او په خپله ي دا اقرار که. 
 ډېرو هغه جادورو چا چ جادورى کوله خپل وکو چ هغوئ جادورى کوله. 
کتابونه ي راول کل او د خلقو په وړاندې ي وسوزول. کله چ د دې کتابونو د قيمت
 دغه شان د مال اندازه ولولے شوه، نو دا د پنوسو د سپينو زرو د سيو وو. 

کالم ډېر خور او مضبوط شو.

په افسوس ک بلوه

 نو د دې نه پس پولوس د روح القُدس په هدايت دا فېصله وکه چ مدونيه او

اخيه ته الړ ش او بيا يروشلم ته الړ ش، او بيا هغۀ ووئيل چ، ”هلته د تلو نه وروستو
 نو هغۀ خپل دوه مدد کوون ما ته په کار دى چ زۀ ضرور د روم ار وورم.“ 

تيموتيوس او اراستوس مدونيه ته ولېل او په دې دوران ک هغه په خپله د ۀ وخت
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 هم په دې دوران ک د خُدائ پاک د الرې وبه ک پات شو.  دپاره د آسيه په ص
 هلته ديميتريوس نوم يو زرر وو چا به چ د په وجه سخت تليف جوړ شو. 
ارتميس د زيارت د سپينو زرو نمون جوړول او د ډېرو کاريرو پرې ۀ روزار

 هغۀ هغوئ سره د دې روزار نور کارير او تاجران هم راغون کل او روان وو. 
وئ وئيل چ، ”اے وروو، تاسو ته ۀ پته ده چ زمون ول آمدن هم د دې تجارت نه

 خو تاسو ورئ او اورئ چ دې سى پولوس په خپلو خبرو  خلق، نۀ دے. 
صرف په افسوس ک بل په وله آسيه ک واړول، په دې وينا سره چ د بن آدم د
زمون  دلته صرف دا خطره نۀ ده چ الس جوړ شوى خُدايان هو خُدايان نۀ دى. 
کاروبار به بقدره ش بل د ارتميس زيارت به هي يز هم ونۀ لے ش او د لوئ

خُدائ ارتميس هغه شان او شوکت به ختم ش چ ول آسيه او دنيا به ي عبادت
 کله چ هغوئ دا خبرې واورېدل نو هغوئ په غصه شول او شور ي جوړ کولو.“ 
 نو ول ار وډ شو او هغوئ د پولوس د کو چ، ”د افسيانو ارتميسه لويه ده.“ 
سفر ملرى، د مدونيه اوسېدون ايوس او اريسترخوس ونيول او د تماش ائ ته
 تر دې  پولوس هغه  ته تلل غوتل خو مريدانو پرې نۀ ودو.  ي راوستل. 

چ د آسيه د صوب مشرانو چ د پولوس دوستان ۇو، هغۀ ته منت وکو چ، ”د
 په دې دوران ک په چغو سورو ک به چا ۀ وئيل  “.ائ ته الړ نۀ ش تماش
او چا ۀ ه چ وله غونه ه وډه وه او ډېر په دې خبر هم نۀ ۇو چ هغوئ د ۀ
 خو په غونه ک د ينو کسانو دا خيال وو چ سندر دپاره راجمع شوى دى. 

ندر خلقو ته د خاموشو. او سه کيهوديانو هغه وړاندې رادي ه چ قصوروار دے
 خو کله چ اشاره وکه او د  په وړاندې ي د خپل دفاع کولو کوشش وکو. 
هغوئ وپېژندو چ هغه يهودى دے نو تقريباً تر دوو ينو هغوئ ولو يوه چغه ويستله

 خو د ار ناظم اعل ه چپ که. هغۀ ووئيل چ، ”د افسيانو ارتميسه لويه ده.“ 
چ، ”اے د افسوس خلقو، وک دى چ ورته دا پته نۀ وى چ زمون د افسوس ار

 د لوئ ارتميس د زيارت او د هغ يو مقدس کاے چ د آسمان نه راپرېوتے دے. 
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نو چ د دې يزونو نه انار نۀ ش کېدے، نو تاسو له په کار دى چ خاموشه ش او
 دا کسان چ تاسو دلته راوست دى، نۀ خو دوئ په تادۍ ک ۀ غلط ونۀ کئ. 

 په دې وجه کۀ چرې د زيارت غلۀ دى او نۀ ي زمون د ديوى ستاخ کې ده. 
ديميتريوس او د هغۀ کسبرو سره د چا خالف شايت وى نو عدالتونه کوالو دى او

منصفان هم په ک دى، پرېدئ چ دواړه په خپلو ک د يو بل خالف شايت
فېصله به په قانون  خو کۀ تاسو بله کومه معامله راوړاندې کوئ نو د هغ وکى. 

 مون د ننن شور شراب په حق ک د شايت يره په ان  .وش مجلس ک
 ومنله ه چ دا بمقصده وه او مون سره د حومت دپاره هي جواب نشته.“ 

کله چ ناظم اعل دا خبره وکه نو هغه ه رخصت شوه.

د پولوس رسول مدونيه او يونان ته سفر

 هر کله چ اله وله ختمه شوه نو پولوس په مريدانو پس خبر ولېلو او د  ۲۰
 کله چ هغۀ په هغه ډاډيرن نه پس ي ترې رخصت واخستو او مدونيه ته الړو. 

عالقو ک سفر کولو نو ايماندارانو له ي ډاډيرنه ورکوله او هغه بيا يونان ته راغلو،
تلو چ ې. هغه شام ته په سمندرى جهاز کتېرې ک هغۀ درې مياشت  چرته چ

يهوديانو د هغۀ خالف يو سازش جوړ کو نو هغۀ دا فېصله وکه چ د مدونيه په الره
 هغۀ سره د پرحوس زوئ سوپترس د بيريه نه، اريسترخوس او  .واپس الړ ش

ربے نه، تيموتيوس، او ورسره تخيوس او سندس د تسالونييه نه، ايوس د دِ
 هغوئ مخ الړل او په ترواس تروفيموس د آسيه نه، په سفر ک ملرى ۇو. 

 خو د پتيرې رو د اختر نه وروستو مون د فيليپ نه ک ي زمون انتظار کولو. 
په سمندرى جهاز ک روان شُو او په پينو ورو ک مون د هغوئ سره په ترواس

ک يو ائ شُو او هلته مون يوه هفته تيره که.
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د پولوس رسول په ترواس ک آخرى مالقات

 د هفت په اوله ورځ مون د رو دپاره راغون شوى ۇو. پولوس خلقو ته بيان

شروع کو ه چ بله ورځ هغۀ غوتل چ الړ ش، نو تر نيم شپ پورې ي خبرې
 هلته پاس په باالخانه ک چرته چ مون راجمع ۇو ډيرې ډيوې بل شوې وکې. 

 يو زلمے چ يوتخوس نوم ي وو، په کک ک ناست وو. د پولوس د خبرو وې. 
په اوږدېدو سره خوب ورله جوه ورکه، او چ خوب يوړو نو د درېم چت نه ته
 خو پولوس ته زم ته پرېوتو. چ راوچت ي کو نو هغه بيا م شوے وو. 

ورکوز شو او هغه ي په غې ک راوچت کو او وې وئيل، ”مۀ يرېئ، تر اوسه پورې
 بيا پولوس باالخان ته وختلو، او د عشاء ربان د رو ماتولو نه ژوندے دے.“ 

 بيا وروستو ي د هغوئ سره تر سحره پورې خبرې وکې او بيا هغه رخصت شو. 
هغوئ هغه زلمے خپل کور ته ژوندے بوتلو او هغوئ ول بيا ۀ مطمئن ۇو.

د ترواس نه تر ميليتوس پورې سفر

 نو مون مخ الړو او په سمندرى جهاز ک سوارۀ شُو او اَسوس ته روان شُو،

هلته نه پولوس هم جهاز ته راختونے وو. ه چ هغۀ دا بندوبست او نيت کے وو
 کله چ هغه مون سره په اَسوس ک يو ائ  .د الرې نه به الړ ش د وچ چ

 په هغه ورځ شُو نو مون هغه په جهاز ک سور کو او ميتيلينے ته يو ائ الړو. 
مون د هغه ايه روان شُو او د خيوس جزيرې نه تير شُو. او په بله ورځ مون ساموس

 ه چ پولوس دا فېصله کې ته ورسېدو او په بل سبا مون ميليتوس ته ورسېدو. 
،د وخت تېرولو نه بچ ش سوس نه واوړى نو هغه به د آسيه په عالقه کفد ا وه چ
هغۀ غوتل چ نه هم کېدے ش چ د پنوسم اختر په يروشلم ک تير کى.
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د پولوس رسول د افسوس مشرانو سره مالقات

راوبلل چ لو او د جماعت مشران يسوس ته خبر ولېف نو پولوس د ميليتوس نه ا

 کله چ هغوئ ورله راغلل هغۀ هغوئ ته ووئيل، ”تاسو ته ۀ  .الو شهغۀ سره م
پته ده چ د کوم ور نه چ ما د آسيه په زمه اول قدم کېودو نو ما تاسو سره
 ما پوره په عاجزۍ او ژړا سره د مال خدمت وکو او د نه وخت تير کو. 
 تاسو ته پته ده يهوديانو سازشونه او آزمېتونه چ په ما راغلل هغه م وزغمل. 

چ ما هي يز هم چ ستاسو د ېې دپاره وو، پ ونۀ ساتلو، بل ما تاسو ته د
 ما يهوديانو او يونانيانو دواړو ته خلقو په وړاندې او کور په کور تعليم درکے دے. 

واه ورکه چ د خُدائ پاک په وړاندې توبه وباس او په مال عيس مسيح ايمان
ه زۀ يروشلم ته روان يم، او هلته چالقُدس د غالم په تو  او اوس د روح راوړئ. 

 خو ما ته روح القُدس صرف دا يو ۀ ما ته پېيى د هغ نه هي خبر نۀ يم، 
 خو زۀ د خبردارے راکوى چ په هر ار ک قېد او تليفونه ستا انتظار کوى. 

خپل ژوند هي پرواه نۀ ساتم، او زما خواهش صرف دا دے چ خپله منه سر ته
ورسوم او هغه خدمت پوره کم چ مال عيس ما ته سپارلے دے، يعن چ د خُدائ

ولو او هغه چا ته چ  تاسو پاک د فضل د زيرى په حقله خلقو ته واه ورکم. 
ما د خُدائ پاک د بادشاه بيان کے دے اوس زۀ په دې پوهېم چ تاسو به کله هم

 نو ه زۀ نن دا اعالن کوم چ زما په غاړه د چا د خُون ذمه  .زما مخ بيا ونۀ وين
 ه چ ما تاسو ولو نه د خُدائ پاک مقصد او يوه خبره هم د وارى هم نشته. 
کومه چ خيال سات رم ول ان او د هغه  د خپل بيانولو نه، نۀ ده په کې. 

روح القُدس ستاسو په حواله کې ده او د خُدائ پاک د هغه جماعت شپونتوب وکئ
 ما ته پته ده چ کوم چ هغۀ د خپل زوئ د وين په قيمت په بيعه اخستے دے. 
زما د تلو نه پس به په تاسو ک داړون ليوان راش او رمه به په امان پرې نۀ ږدى.
 ستاسو په ډله ک به هم ۀ خلق داس راپا چ رتيا به په دروغو بدل کى
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 نو په دې وجه خبردار اوس، او دا او په دې به مريدان خپل ان ته راواړوى. 
خبره ياد سات چ ما تر درېو کالو پورې شپه او ورځ په تاسو ک هر يو ته په ژړا
 او اوس زۀ تاسو خُدائ پاک او د هغۀ د فضل کالم ته انوال سره تعليم درکو. 

حواله کوم، هغه کالم ته چ تاسو آبادوى او تاسو ته په هغوئ ولو ک ميراث درکوى
 ما د چا نه هم د سپينو زرو او يا د سرو زرو يا د جامو وک چ پاک دى. 

 تاسو ول په خپله ۀ خبر ي چ ما په خپلو السونو کار خواهش نۀ دے کے. 
 په دې هر ۀ کے دے او د ان او د خپلو ملرو حاجتونه م پوره کى دى. 

ک ما تاسو ته مثال درکو چ په دې طريقه مون ته په کار دى چ د غريبانانو مدد
وکو او د مال عيس خبرې ياد ساتو چ هغۀ په خپله فرمائيل دى چ، د اخستو نه

 کله چ هغۀ خبرې ختم کې نو پولوس د هغوئ په ورکه ک برکت ډېر دے.“ 
 بيا هغوئ ولو وژړل او ولو سره خُدائ پاک ته په سجده شو او دعا ي وغوته. 

 هغوئ په دې خبره زيات خفه شول چ پولوس له ي غاړه ورکه او ل ي کو. 
هغۀ ووئيل چ دوئ به بيا کله هم د هغۀ مخ ونۀ وين. بيا هغوئ ورسره تر کشت پورې

الړل.

د پولوس رسول يروشلم ته سفر

 کله چ مون د هغوئ نه رخصت شُو او جهاز روان شو، نو مون نېغ د  ۲۱
 هلته قوس جزيرې ته راغلو او په بله ورځ رودوس ته او د هغه ائ نه پاترا ته الړو. 

مون يوه کشت والړه وليده چ فيني ته تياره وه. مون وروختلو او په هغ ک مو
 مون په الره ک د قبرص جزيره وليده او ترې نه په س الس تير سفر وکو. 
شُو. مون شام ته سفر جارى وساتلو او په صور ک کوز شُو ه چ هلته ي د

 مون مريدان وموندل او هلته يوه هفته ورسره ايسار شُو. کشت نه سامان کوزولو. 
 نو کله هغوئ د روح القُدس په هدايت پولوس ته ووئيل چ، ”يروشلم ته مۀ ه.“ 
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چ زمون ور پوره شوې نو مون له هغه ائ نه په خپل سفر روان شُو. او هغوئ
ول سره د و او بچو، مون سره د ار نه بهر راووتل او هلته مون د سمندر په غاړه

 بيا مون يو بل سره خُدائ په په سجده شُو او د خُدائ پاک نه مو دعا وغوتله. 
 د صور نه امان وکه او مون کشت ته وختلو او هغوئ خپل کور ته واپس الړل. 

زمون سفر جارى وو او بيا مون پتوليمس ته راغلو، او مون د ايماندارانو سره مالو شُو
 په بله ورځ مون روان شُو او قيصريه او د هغوئ سره د يوې ور دپاره پات شُو. 

ته راغلو، او مون د فيليپوس مېلمانۀ شُو چ د زيرى دعوت ورکوونے وو. او هغه د
هغه اوو کسانو نه يو وو وک چ د خوراک تقسيمولو دپاره غوره کے شوے وو.

 مون چ هلته يو و ورو  د هغۀ لور پېغل لوه وې چ نبوت به ي کولو. 

 هغه مون له راغلو، او د دپاره ايسار ۇو نو د يهوديه نه اابوس نوم يو نب راغلو. 
روح” ،ل او وې وئيل چوت خپل الس او پ واخستو او په دې ي پولوس مالبند ي

القُدس دا وائ چ په يروشلم ک به يهوديان په دې طريقه د دې مالبند مال وتى او
 مون چ دا خبرې واورېدل نو مون او نورو هغه به غېريهوديانو ته په حواله کى.“ 

 خو پولوس  .يروشلم ته الړ نۀ ش و چايماندارانو پولوس ته منت وک مقام
لو ته، بلت زۀ نۀ يوا ه چ ژاړئ او زما زړۀ ماتوئ؟ و، ”تاسو ولجواب ورک
 بيا چ هغۀ دې ته هم تيار يم چ د مال عيس دپاره په يروشلم ک شهيد شم.“ 

  “.دې پوره ش مرض د مال” ،شُو او ومو وئيل چ پ پاتچ ونۀ منل نو مون
 د قيصريه نه ۀ مون د دې نه پس د تلو بندوبست وکو او يروشلم ته روان شُو. 

مريدان هم مون سره راغلل او مون ي د مناسون کور ته راوستُو چ د قبرص
اوسېدونے وو او پخوانے مريد وو او مون د هغۀ سره پات شُو.

د پولوس رسول او يعقوب په يروشلم ک مالقات

  کله چ مون يروشلم ته راورسېدو ايماندارانو وروو راته تود هرکلے ووئيلو. 

په بله ورځ پولوس مون سره د يعقوب مالوېدو له الړو او ول مشران هم هلته موجود
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 هغوئ سره د مالوېدو نه پس پولوس ورته هغه هر ۀ چ خُدائ پاک د هغۀ د ۇو. 
 کله خدمت په وسيله په غېريهوديانو ک کى ۇو يو يو په تفصيل سره بيان کل. 
چ هغوئ دا واورېدل نو هغوئ د خُدائ پاک ثنا ووئيله. بيا هغوئ پولوس ته ووئيل، ”تۀ
ورې وروره چ په يهوديانو ک ومره په زرونو کسانو ايمان راوړے دے او هغوئ

 هغوئ ته ستا په حقله وئيل شوى دى چ ول د شريعت په حقله ۀ سررم دى. 
تۀ هغه ولو يهوديانو ته چ په غېريهوديانو ک اوس، دا تعليم ورکوې چ د موس نه
 راواوړئ. او تۀ هغوئ ته وائ چ خپل بچ مۀ سنتوئ يا زمون رِواجونه مۀ کوئ. 

 نو تۀ هغه ۀ  .تۀ راغلے ي و؟ هغوئ به يقيناً خبر شوى وى چۀ وک نو مون
 تۀ دوئ کوه چ مون درته وايو. مون سره لور سى دى چ نذر ي منلے دے. 
د ان سره که او خپل ان ورسره پاک که، د هغوئ د سرکل پېس هم تۀ ورکه،

ستا په باب ک چ وک پوهه ش نو بيا به هر .دوئ خپل سرونه وخرائ نو چ
تۀ په خپله هم په شريعت عمل کوې او خيال ي تيا نۀ دى، بلوئيلے شوې خبرې ر

 خو ترو چ د ايماندار شوو غېريهوديانو خبره ده مون هغوئ ته خط  .سات
ورلېلے دے چ بتانو ته د نذر کې قربان نه، د هغ د وين او د مردار شوى اروى

 نو پولوس په بله ورځ هغه لور سى د  “.ان سات نه او د زناکارۍ نه غو
ان سره بوتلل او د هغوئ سره د ان پاکولو نه پس هغه د خُدائ کور ته الړو چ د

هغه تاريخ اعالن وکى په کوم چ د پاکېدو وخت پوره کيى او د هر يو دپاره به نذرانه
ورکى.

د خُدائ په کور ک د پولوس رسول رفتارى

 کله چ اووۀ ور پوره کېدې نو د آسيه صوب يهوديانو پولوس د خُدائ په کور

 او چغ ي کل، ”اے ک وليدلو. هغوئ وله ه ولمسوله او هغه ي ونيولو، 
بن اسرائيلو. زمون مدد وکئ. دا هغه سے دے چ هر چا ته او هر چرته زمون د
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خلقو او زمون د شريعت خالف تعليم ورکوى او زمون د خُدائ د کور بحرمت کوى.
د دې نه لويه خبره دا ده چ هغۀ يونانيان هم د خُدائ کور ته راوست دى او دا پاک

 ه چ هغوئ په ار ک مخ نه د دۀ سره ائ ي پرې پليت کے دے.“ 
د افسوس تروفيموس ليدلے وو او دا ي سوچ وو چ پولوس هغه د ان سره د خُدائ
 ول ار ناقالره شو او خلق د هر طرف نه په منه راغلل. کور ته ننه ايستے دے. 

هغوئ پولوس ونيولو او د خُدائ د کور نه ي بهر راو او سمدست دروازې بندې
 هغوئ ال د هغۀ د مرګ کوشش کولو چ د پلن کمان آفسر ته خبر راغلو شوې. 

 هغۀ سمدست سپاهيان او د هغوئ صوبه چ په ول يروشلم ک اله وله ده. 
داران د ان سره کل او په منه ي د ال ول ائ ته ان ورسولو. کله چ هغوئ

 کمان آفسر کمان آفسر او سپاهيان وليدل نو د پولوس وهل ول ي بند کل. 
راوړاندې شو، هغه ي رفتار کو او حم ي ورکو چ، ”دوه زولن ورته واچوئ.“ بيا
 په ه ک چا يوه چغه هغۀ تپوس وکو چ، ”دا وک دے او دۀ ۀ کى دى؟“ 
وهله او چا بله. او کله چ هغۀ د ال ول په وجه اصل حقيقت معلوم نۀ کے شو نو
 کله چ پولوس پوړو ته ورسېدو نو حم ي ورکو چ، ”دے قلع ته دننه کئ.“ 
 د خلقو ه ورپس وه او د  د غصه کېدو په وجه هغه سپاهيانو په اوږو کو، 

دا چغ ي وهل چ، ”دے م کئ.“

د پولوس رسول د خپل ان صفائ پېش کول

 نه چ ي پولوس قلع ته بوتلو نو هغۀ کمان آفسر ته ووئيل چ، ”زۀ تا ته يوه

 نو بيا خبره کولے شم؟“ کمان آفسر ورته ووئيل چ” ،ه. تا ته يونان هم در؟ 
تۀ هغه مصرى نۀ ي چا چ ۀ موده مخ بغاوت جوړ کے وو او لور زره
 پولوس جواب ورکو چ، ”زۀ دهشترد ي د ان سره بيابان ته بوتل ۇو؟“ 
يهودى يم او د کليه د ترسس يم، او د دغه اهم ار مقام اوسېدونے يم. ما ته
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 کله چ هغۀ ورله اجازت ورکو نو اجازت راکه چ دې خلقو ته خبرې وکم.“ 
خلق غل ه. او کله چشاره وکد چپ کېدو ا پولوس په پوړو ودرېدو او خلقو ته ي

،و او وې وئيل چتقرير وک ژبه ک شول نو هغۀ ورته په عبران

د  په وړاندې د پولوس رسول صفائ پېش کول

زۀ اوس ستاسو په وړاندې خپله صفائ . ”اے مشرانو او کشرانو، غوږ ش  ۲۲
 هر کله چ هغوئ په عبران ژبه ک د هغۀ خطاب واورېدو نو هغوئ بيانوم.“ 

 ”زۀ يهودى يم، د کليه په ترسس ار ورته نور ۀ خاموش شول. بيا هغۀ ووئيل، 
ک پېدا شوے وم، او زۀ دلته په دې ار ک لوئ شوے يم او د ملايل په

شاردۍ ک م د خپلو مشرانو د سخت شريعت تعليم حاصل کو، زۀ هم له
.ول ي نن تاسو ه چن هرم وم لسر دمت کستاسو په شان د خُدائ پاک په خ

 او د دې الرې منون به ما تر مرګ پورې زورول،  او سى به م دواړه

 زما په باب ک مشر امام او ول رفتارول او په قېدخانه ک به م بندول. 
اولس مشران واهان دى. هغوئ ما ته په دمشق ک خپلو يهودى وروو ته خطونه

راکى ۇو او زۀ دمشق ته هم دې دپاره تلے وم چ د هغه ائ خلق رفتار کم او د
 کله چ زۀ په الر دمشق ته ورنزدې شوم، د سزا دپاره ي دلته يروشلم ته راولم. 

 غرم وخت وو چ نااپ له آسمان نه يوه لويه شُغله له ما نه ېرچاپېره ولېده. 
رېوتلم او ما يو آواز واورېدو چ ما ته ي وئيل چ ساؤله، ساؤله، تۀ ما زۀ په زمه راپ

،؟ بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چوک ي ه، تۀمال و چ ما جواب ورک ول زوروې؟ 
 زما ملرو هغه را وليدله خو د هغۀ آواز زۀ عيس ناصرى يم چ تۀ ي زوروې. 
 نو ما ورته ووئيل چ ماله، زۀ ۀ  .ما سره خبرې کول وانۀ ورېدو چا چ ي
وکم؟ مال جواب راکو چ پاه. او دمشق ته الړ شه او هلته به تا ته ول کارونه

 هر کله چ زۀ د را شُغل ړوند ووئيلے ش، کوم چ ستا دپاره مقرر شوى دى. 
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 هلته حنانياس نوم يو کم نو زما ملرو زۀ د السه ونيولم او دمشق ته ي بوتلم. 
ولو يهوديانو ک وائ په اوسېدون والړ وو او د هغه ين په شريعت ے وو چس
،ووئيل چ ودرېدلو او راته ي  هغه ما ته راغلو، ما سره خوا ک ۀ نې نام وو. 

اے ساؤله وروره، ستر وغوه. او هم هغه ساعت زۀ بينا شولم او هغه م وليدلو.
 هغۀ بيا ووئيل چ زمون د پالر نيونو خُدائ پاک تۀ دې دپاره غوره کې چ د

 ه چ تۀ هغۀ مرض وپېژن او د هغۀ صادق خادِم ووين او د هغۀ آواز واورې. 
 نو اوس تۀ ول به ول دنيا ته د هغۀ واه کوې چ ۀ دې ليدل او اورېدل دى. 

 سست کوې؟ پاه بپتسمه واخله او د هغۀ د نوم په يادولو خپل ناهونه پاک که. 
کله چ زۀ يروشلم ته واپس راغلم او ما د خُدائ په کور ک دعا کوله نو زۀ بخوده
 او عيس م وليدو چ ما ته فرمائ چ زر کوه او سمدست د يروشلم نه شوم. 

 ما ورته ووئيل چ اوه، ه چ دوئ به زما په حقله ستا واه قبوله نۀ کى. 
ماله هغوئ ته دا معلومه ده چ په هره عبادتخانه ک به ما هغوئ نيول او په کوړو به

 او کله چ ستا د واه ستفانوس وينه توئ م وهل د چا به چ په تا ايمان وو. 
م وک وم او د هغوئ د جامو شوله نو زۀ په خپله هلته موجود وم او پرې راض
 بيا هغۀ ما ته ووئيل، الړ شه، ه چ زۀ تا لرې لرې کوله چا چ هغه م کو. 

غېر يهودى قومونو ته لېم.“

پولوس رسول او روم کمان آفسر

ې، ”د داسک  تر دې خبرو پورې هغوئ هغۀ ته غوږ نيولے وو، خو بيا هغوئ چغ

 او هغوئ ال نورې چغ کې، سى مخ دې ورک ش، دا د پرېودو قابل نۀ دے.“ 
،و چم وک نو کمان آفسر ح  .بره نوستل او خاورې ي وشلول ي جام خپل

”پولوس قلع ته واپس بو،“ او هدايت ي ورکو چ، ”په کوړو وهلو ترې بيان
واخل او دا وجه ترې معلومه کئ چ د هغۀ خالف دا هنامه ول راپورته شوې ده.“
 خو کله چ هغوئ هغه د وهلو دپاره وتلو نو پولوس هلته والړ صوبه دار ته ووئيل
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چ، ”ول دا ستا دپاره جائز دى چ تۀ يو مقام روم په کوړو وه چ جرم پرې
 کله چ صوبه دار دا واورېدل نو هغه کمان آفسر ته ورغلو او هغۀ ته ثابت نۀ وى؟“ 

 کمان آفسر ي ووئيل چ، ”تۀ ۀ کول غواړې؟ دا سے خو مقام روم دے.“ 
ي روم تيا مقامتۀ ر و، ”ما ته ووايه چترې وک پولوس له راغلو او تپوس ي

 کمان آفسر ورته ووئيل چ، ”ما خو په لوئ قيمت ۀ؟“ او هغۀ ووئيل چ، ”آو.“ 
 نو دا مقام حق اخستے دے.“ پولوس ورته ووئيل ”خو دا زما قوم حق دے.“ 
سمدست هغه وک چ د هغۀ نه تفتيش کوون ۇو د هغۀ نه وروستو شول، او کمان

آفسر هم وويرېدو ه چ هغۀ ته پته ولېده چ پولوس مقام روم دے او هغۀ تلے
ى چصحيح معلومات تر السه ک تل چ په بله ورځ کمان آفسر غو دے. 

ول مامانو اوو او مشرانو اولو. هغۀ پولوس آزاد کلزام ولپه پولوس ا يهوديانو ول
اولس جر ته ي حم ورکو چ، ”راول ش،“ بيا هغۀ پولوس ته راوستلو او د

هغوئ په وړاندې ي ودرولو.

 پولوس جر ته په اوچتو سترو وکتل او وې وئيل چ، ”اے زما وروو،  ۲۳
تر نن ور ما په صفا ضمير سره د خُدائ پاک په وړاندې خپل ژوند تير کے دے.“

په خولۀ ي” ،و چم ورکمام حنانياس پولوس سره والړو خلقو ته ح بيا مشر ا

 په دې پولوس هغۀ ته ووئيل چ، ”خُدائ پاک به تا ووه، اے ماره، تۀ  “.ووه
ناست ي چ د شريعت په مطابق زما فېصله وکې، او اوس تۀ د شريعت خالف زما د

 خو وک چ نزدې والړ وو وئ وئيل چ، ”تۀ د خُدائ وهلو حم ورکوې ۀ؟“ 
 او پولوس ووئيل چ، ”زما وروو، ما ته پته نۀ پاک د مشر امام بعزت کوې ۀ؟“ 
وه چ هغه مشر امام دے. ه چ صحيف وائ چ، تاسو د خپل قوم حاکم ته بدرد
 بيا کله چ پولوس ته پته ولېده چ په دوئ ک يوه ډله د صدوقيانو  “.مۀ واي

ده او بله د فريسيانو نو هغۀ په جره ک چغ کې چ، ”اے زما وروو، زۀ يو
فريس يم او د فريس زوئ يم. زما اُميد دے چ مى به بيا راژوندى کيى، نو په دې
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 کله چ هغۀ دا ووئيل نو د فريسيانو او صدوقيانو په وجه زما تحقيقات کيى.“ 
 ه چ صدوقيان مين ک اختالف شروع شو او جره په مين دوه ايه شوه. 
 بيا لويه  .او نۀ روح شته، خو فريسيان درې واړه من تنۀ قيامت نۀ فر چ وائ
ه يېدل او په کلعالمان راپا د شرع ين غوغا جوړه شوه او د فريسيانو د فرق
ووئيل چ، ”مون په دې سى ک هي غلط نۀ وينو. شايد چ يوې فرت يا روح
 کله چ بلوه زياته شوه نو کمان آفسر ويرېدو هس نه ورسره خبرې کې وې.“ 

چ دوئ پولوس و و کى، نو هغۀ سپاهيانو ته حم وکو چ، ”الندې الړ ش او
 په هغه شپه مال پولوس  “.دننه راول ته ي او قلع هغه د هغوئ نه په زور راول

ته ظاهر شو او ورته ي وفرمائيل چ، ”ته شه، ه نه چ تا په يروشلم ک زما
په حق ک واه کې وه، نو هم دغه شان ي په روم ک هم وکه.“

د پولوس رسول د قتل سازش

 په سحر ک يهوديان د يو سازش دپاره راغون شول او خپلو ک ي سره دا قَسم

 د وکو چ نۀ به ۀ خورو او نۀ به ۀ و ترو چ دوئ پولوس وژلے نۀ وى. 
 هغوئ مشرانو امامانو او د لوېتو کسانو نه زيات په دې سازش ک شامل وو. 
ے دے چپوخ قَسم ک په خپلو ک مون” ،مشرانو له ورغلل او وې وئيل چ جر
 اوس دا تر هغ به نۀ ۀ خورو او نۀ ۀ و ترو چ مون پولوس م نۀ کو. 

ستاسو او د جر کار دے چ کمان آفسر ته درخواست وکئ چ هغه تاسو له الندې
راول په دې بهانه چ تاسو غواړئ چ د دۀ د مقدم صحيح تحقيقات وکئ. مون دې

 خو د پولوس خوريے د ته تيار يو چ دلته د رارسېدو نه وړاندې هغه قتل کو.“ 
هغوئ د سازش نه خبر شو. نو هغه الړو او قلع ته ننوتو او پولوس ته ي د هغوئ د
 بيا پولوس يو صوبه دار راوغوتو او وې وئيل چ، ”دا وان سازش ووئيل. 

 نو صوبه دار کمان آفسر ته بوه، ه چ دے ورته ۀ ضرورى خبره کوى.“ 
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هغه د ان سره بوتلو او کمان آفسر له ي ور وستو. او وې وئيل چ، ”قېدى پولوس زۀ
راوبللم او راته ي ووئيل چ دا وان تا ته درولم ه چ دے تا ته ۀ ضرورى خبره
 کمان آفسر هغه د السه ونيولو، يو طرف ته ي کو او تپوس ي ترې کول غواړى.“ 
 هغۀ ووئيل چ، ”يهوديانو سازش کے وکو چ، ”ما ته ووايه چ ۀ خبره ده؟“ 

دے چ تا ته عرض وکى چ سبا له تۀ پولوس د جر په وړاندې پېش که او د دوئ
 نو تۀ د هغوئ خبره مۀ منه بهانه دا ده چ د هغۀ د مقدم پوره پوره تحقيقات کۇو. 

ه چ د هغوئ د لوېتو کسانو نه زيات سى په هغۀ د حمل کولو دپاره ناست
دى، هغوئ دا قَسم کے دے چ ترو چ هغوئ پولوس م نۀ کى، تر هغ به نۀ ۀ
 نو کمان خورى او نۀ ۀ . اوس هغوئ تيار دى خو ستا د حم انتظار دے.“ 
آفسر هغه وان رخصت کو او ورته ي حم ورکو چ، ”چا ته ونۀ وائ چ تا ما ته

دا اطالع راکې ده.“

د پولوس رسول ورنر فليس ته لېل

 بيا کمان آفسر خپل دوه صوبه داران راوغوتل او دا حم ي ورکو چ، ”نن

شپه نهۀ بج قيصريه ته د تلو دپاره دوه سوه فوجيان، اويا د آسونو سوارۀ او دوه سوه
 پولوس له هم د سورل بندوبست وکئ چ هغه پرې سور نېزه بازان تيار کئ. 

 هغۀ يو خط هم ورته داس ش او هغه صحيح سالمت فليس ورنر ته ورسوى.“ 
 دا سے  ”د کلوديوس لسياس نه معزز ورنر فليس ته سالم.   ،لو چولي

يهوديانو نيولے وو او هغوئ وژلو خو چ زۀ خبر شوم چ هغه مقام روم دے، نو
 ما دا غوتل چ دا جرم معلوم کم زۀ سپاهيانو سره ورغلم او دے م بچ کو. 
 زۀ چ هغوئ پرې د کوم الزام لولے دے. نو ما پولوس د هغوئ جر ته بوتلو. 
ۀ داس لزام وو، خوپه دۀ باندې د دوئ د شريعت د مسئلو په حقله ا پوهه شوم چ

 کله چ زۀ خبر  .ے شدۀ ته پرې د قېد يا د مرګ سزا ورک رم پرې نۀ وو چج
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شوم چ د دۀ خالف سازش جوړ شوے دے، نو ما دے سمدست تا له درولېلو او
مدعيانو ته م هم حم ورکو چ د دۀ په خالف خپله مقدمه تاسو ته وړاندې کى.“
 نو د حم په مطابق فوجيانو پولوس بوتلو او د شپ ي انتيپترس ار ته راوستو.

 په بله ورځ هغوئ د آسونو سوارۀ د هغۀ سره د مخ تلو دپاره پرېودل او

 کله چ هغوئ قيصريه ته راغلل نو خط ي ورنر له هغوئ قلع ته راواپس شول. 
 خط ي ولوستو، هغۀ د پولوس ورکو او پولوس ي هم د هغۀ په وړاندې پېش کو. 

ورنر خبر شو چ او کله چ .ے ياوسېدون صوب تۀ د کوم و چنه تپوس وک
زۀ به ستا مقدمه هله اورم کله چ” ، هغۀ ووئيل چ هغه د کليه اوسېدونے دے، 

هغه دې د هيروديس په قلعه ک و چم وکبيا هغۀ ح “.ستا مدعيان راورس
.وساتلے ش

په قيصريه ک د فليس په وړاندې د پولوس رسول مقدمه

 پينۀ ور پس مشر امام حنانياس سره د مشرانو او ترطولوس نوم وکيل  ۲۴
 کله چ راغے او هغوئ د ورنر په وړاندې د پولوس خالف مقدمه پېش کله. 

پولوس راوغوتے شو نو ترطولوس مقدمه داس شروع که، وئيل ي چ، ”صاحبه،
ستا په وجه مون په پوره امن ژوند تېروو او ستا د خيال کولو په سبب په دې صوبه

 صاحبه، مون دا خبره په هر ائ او هر چرته په ک د ترق کارونه روان دى. 
 زۀ ستاسو زيات وخت اخستل نۀ غواړم، خو زۀ درته پوره شُر زارۍ سره منو. 

 دا سے زمون دپاره منت کوم چ په مهربان سره زما يو و خبرې واورئ. 
ناسور دے چ په وله دنيا ک د يهوديانو په مين ک فتنه خوروى. او دے د

 دۀ د خُدائ د کور د بحرمت کوشش هم وکو، نو بيا ناصريانو د فرق مشر دے. 
ے يراغلو او دا س ک  خو لسياس کمان آفسر په مين مون هغه رفتار کو. 
 کۀ تۀ په خپله د هغۀ نه تپوس وکې نو تۀ په زبردست سره زمون د السه وويستو. 
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 يهوديان هم ورسره په به د هغه هر ۀ نه خبر ش چ مون پرې الزام لولے دے.“ 
الزام لولو ک متفق شول او وئ وئيل چ دا ول خبرې رتيا دى.

د پولوس رسول د فليس په مخ دِفاع کول

 بيا ورنر پولوس ته د جواب ورکولو اشاره وکه، نو پولوس داس جواب ورکو

چ، ”زۀ د دې نه خبر يم چ د ډېرو کالونو راس تۀ د دې قوم قاض ي، نو ه زۀ په
چ  تۀ د دې خبرې په خپله معلومات کولے ش اطمينان سره خپله دفاع کوم. 

 زۀ دوئ د چا تقريباً دولس ور هم نۀ کيى چ زۀ يروشلم ته عبادت له تلے وم. 
سره د خُدائ په کور ک يا په عبادتخان ک يا په ول ار ک په بحث کولو يا د
.لزام ثابتولے ش او نۀ دوئ تا ته زما خالف دا ا خلقو په بلوه کولو نۀ يم ليدلے. 
 خو زۀ تا ته اقرار کوم چ زۀ د هغه الرې پيروى کوم چ دوئ ورته فرقه وائ او

زۀ د خپل پالر نيونو د خُدائ پاک عبادت کوم. زۀ په هغه هر ۀ ايمان لرم چ د
 زۀ د خُدائ پاک نه شريعت په مطابق وى او د نبيانو په صحيفو ک ليل وى. 
اُميد کوم هغه اُميد چ دوئ ي هم من چ نې او بد دواړه به بيا له مو نه راژوندى

د خُدائ پاک او د خلقو په وړاندې م  په دې وجه زۀ پوره کوشش کوم چ کيى. 
 د يو و کالونو د غېر حاضرۍ نه پس زۀ خپل قام ته د خېرات ضمير صفا وى. 
 کله چ ما دا کول نو دوئ زۀ د ورکولو او د نذرانو پېش کولو دپاره راغلے يم. 

خُدائ په کور ک وليدلم چ د پاکوال رسم م پوره کولو. ما سره نۀ ۀ ه وه او نۀ
 کۀ د هغوئ زما خالف وب ۀ يهوديان هلته ۇو.  وله وه. خو د آسيه د ص کومه اله
 يا دا چ دا  .ولو دپاره تاسو ته حاضر شلزام لايت وى نو هغوئ دې د اۀ ش
کسان ووائ چ جر ته د پېش کولو نه وړاندې هغوئ په ما ک ۀ قصور ليدلے
ه چما هلته د دوئ په وړاندې په اوچت آواز دا خبره وک  سېوا د دې نه چ وو، 

 بيا نن ستاسو په وړاندې د مو د بيا ژوندى کېدلو په بابت زما فېصله کيى.“ 
فليس وک چ د دې الرې د عقيدې نه ۀ خبر وو، په دې وينا مقدمه ملتوى که
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 چ، ”کله چ لسياس کمان آفسر دلته راش نو زۀ به ستا د مقدم فېصله واورم.“ 
بيا هغۀ صوبه دار ته حم ورکو چ، ”پولوس په قېد ک وسات خو سخت ته ي مۀ

نيس او د دۀ په دوستانو ک هيوک هم د دۀ د ضرورتونو پوره کولو نه مۀ منع
کوئ.“

د پولوس رسول نظر بند کېدل

 خو و ور پس فليس د خپل  دروسيله سره راغلو وک چ يهوده وه.

نو پولوس ي راوغوتو او په عيس مسيح د ايمان راوړلو په حقله ي خبرې ترې نه
 او نه چ هغۀ په صداقت او په نفس قابو ساتلو او د راتلون عدالت  .واورېدل
په حقله بيان شروع کو نو فليس ويرېدو او وې وئيل چ، ”اوس الړ شه. کله چ زۀ

هغۀ طمع کوله چ  هم په دغه وخت ک اوزار شم نو بيا به دې راوغواړم.“ 
تو او ورسره يله راوغو و هغه ى او په دې وجه يپولوس به ورته رشوت ورک

 چ دوه کالونه تير شول نو د فليس په ائ پروکيوس فستوس خبرې وکې. 
مقرر شو. او فليس د يهوديانو د خوشحالولو دپاره پولوس په قېد ک هم هغه شان

پرېودلو.

د پولوس رسول قيصر ته اپيل

 قيصريه صوب ته د رسېدو نه درې ور پس فستوس ورنر يروشلم ته  ۲۵
 هلته ورته مشرانو امامانو او د يهوديانو مشرانو د پولوس خالف مقدمه پېش الړو. 

ه چوک دا مهربان د پولوس خالف په مون و چورته وک  او خواست ي که. 
 هغه يروشلم ته ولېه، په حقيقت ک هغوئ په الره د هغۀ د وژلو سازش کے وو. 
فستوس په جواب ک ووئيل چ، ”پولوس په قيصريه ک قېدخانه ک دے، او زۀ
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 نو ستاسو ۀ مشران دې راسره الړ ش او کۀ د هغۀ په خپله هلته زر ورروان يم. 
 هغه هغوئ سره د لس اتۀ خالف ۀ غلط ثابته ش نو دعوٰى دې پرې وکى.“ 

ورو نه زيات پات نۀ شو، بيا هغه قيصريه ته الړو او په بله ورځ په عدالت ک په خپله
 کله چ هغه حاضر شو کرس کېناستو او د پولوس د حاضرولو حم ي وکو. 

ارنسخت رن يهوديان د هغۀ نه راچاپېره شول او په هغۀ ي نو د يروشلم نه راغل
ک صفائ  خو پولوس په خپل الزامونه ولول، خو هغه ي ثابت نۀ کے شول. 

ووئيل چ، ”ما د يهوديانو د شريعت، د خُدائ د کور يا د قيصر په خالف ۀ جرم هم نۀ
 خو فستوس د يهوديانو د خوشحالولو دپاره د پولوس نه تپوس وکو دے کے.“ 

چ، ”ول تۀ يروشلم ته تلل غواړې چ هلته په دې مقدمه ک زما په وړاندې پېش
 خو پولوس ووئيل چ، ”نه، زۀ د قيصر په عدالت ک والړ يم او زما مقدمه ش؟“ 
دې هم دلته پېش کے ش. او تا ته دا ۀ پته ده چ ما خو د يهوديانو خالف هي جرم
 کۀ چرې زۀ ناه ار يم او داس ۀ جرم م کے وى چ د مرګ نۀ دے کے. 

د سزا الئق وى نو زۀ د مرګ نه د تتېدو کوشش نۀ کوم. خو کۀ چرې زما خالف
الزامونو ک ۀ حقيقت نۀ وى نو وک هم ما دوئ ته نۀ ش سپارلے. زۀ قيصر ته

 بيا فستوس د خپلو مشرانو سره د مشورې نه پس پولوس ته جواب اپيل کوم.“ 
“.ے دے، نو تۀ به قيصر ته الړ شتا قيصر ته اپيل ک” ،و چورک

د فستوس د اريپا بادشاه سره مشوره کول

 د و ورو تېرېدو نه پس اريپا بادشاه او بِرني قيصريه ته راغلل چ فستوس

 هغوئ هلته ډيرې ور پات شول نو فستوس د پولوس مقدمه  .ته هرکلے ووائ
بادشاه ته وړاندې که او وې وئيل چ، ”مون سره يو سے دے چ فليس په قېدخانه
 کله چ زۀ په يروشلم ک وم نو مشرانو امامانو او د يهوديانو ک پرېے دے. 

مشرانو ما ته د هغۀ په حقله اطالع راکه او د هغۀ خالف ي د سزا د حم کولو سوال
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 ما هغوئ ته جواب ورکو چ دا د روميانو دستور نۀ دے چ مجرم د هغۀ وکو. 
مدعيانو ته وسپارى ترو چ مجرم ته د مدعيانو په مخامخ د صفائ پېش کولو موقع

 نو کله چ هغوئ ما سره دلته راغلل نو ما وخت ضائع نۀ کو او په بله ورنۀ کى. 
 کله ورځ په عدالت ک کېناستم او د هغه سى د حاضرېدو حم م وکو. 
چ د هغۀ مخالفين خبرو ته پاېدل نو هغوئ داس الزام پېش کو چ زما په خيال

 خو د هغ په ائ هغوئ خپل دين بحث شروع خاطر ک ترې نه طمع هم نۀ وه. 
کو او د دوئ اختالف په دې خبره وو چ يو م کس دے چ نوم ي عيس دے، خو
زۀ د دې مسئل  خو کله چ د پولوس وينا دا ده چ هغه م نۀ دے، ژوندے دے. 
په حل پوهه نۀ شوم نو ما ورته دا ووئيل چ کۀ تۀ غواړې چ يروشلم ته الړ ش او هلته

هغه دې د قيصر د فېصل و چ خو پولوس اپيل وک  .ے شستا مقدمه پېش ک
دپاره دلته وساتلے ش، نو ما حم وکو چ تر هغ دې هغه دلته وساتلے ش ترو

 بيا اريپا فستوس ته ووئيل چ، ”زۀ د دې سى چ ي زۀ قيصر ته ولېم.“ 
خبرې په خپله اورېدل غواړم،“ هغۀ جواب ورکو چ، ”سبا به تۀ د هغۀ خبرې واورې.“

په شان او شوکت سره عام دربار ته راننوتل چ ريپا او بِرني نو په بله ورځ ا

ورسره لوئ آفسران او د ار خاص مشران ۇو. بيا فستوس د هغۀ د پېش حم وکو
 بيا فستوس ووئيل چ، ”اے اريپا بادشاه او او پولوس دننه حاضر کے شو. 

مون سره موجودو ولو حاضرينو، تاسو دا سے وين د چا په حقله چ ولو يهوديانو
دلته او په يروشلم ک ما ته خواست کے دے او دا چغ ي وهل چ دے نور د
 خو ما ته پته ولېده چ دۀ داس ۀ نۀ دى کى ژوندى پات کېدو قابل نۀ دے. 

چ ورته دې د مرګ سزا ورکے ش. او کله چ هغۀ قيصر اعظم ته اپيل وکو نو ما
لزام نشته چپوخ ا ۀ داس  خو ما سره د دۀ په حقله د هغۀ د لېلو فېصله وکه. 
قيصر ته ي وليم، نو ه ما دے ستاسو ولو په وړاندې او خاص د بادشاه اريپا په
 ه چ ما ته دا وړاندې پېش کو، نو چ د دۀ تفتيش کولو نه پس زۀ ۀ وليم. 

نامناسب ارى چ د يو قېدى خالف ۀ اره جرم نۀ وى او هغه بادشاه ته ولېلے
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“.ش

د پولوس رسول د اريپا بادشاه په وړاندې خپله صفائ پېش کول

 بيا اريپا پولوس ته ووئيل چ، ”تا ته د خپل ان په حقله د خبرو کولو  ۲۶
اجازت دے.“

 ”اے  ،له چپېش ک داس ي و او خپله صفائبيا پولوس خپل الس اوچت ک
اريپا بادشاه. زۀ خپل ان خوش قسمته م چ ستا په وړاندې والړ يم او د خپل ان

 او په حقله د هغه ولو الزامونو صفائ پېش کوم چ يهوديانو راباندې لول دى. 
خاص تۀ د يهوديانو د رِواجونو او اختالفاتو نه ډېر ۀ واقف ي نو ه تا ته منت کوم

 زما د وان نه زما ژوندون ولو يهوديانو ته چ زما خبرې په تسل سره واوره. 
معلوم دے چ د شروع نه ما ژوند د خپلو خلقو سره او په يروشلم ک تير کے دے.

 دوئ ما د ډېر وخت نه پېژن او کۀ غواړى نو دا تپوس هم کولے ش چ زۀ يو

 او اوس زۀ د هغه فريس يم کومه چ زمون د مذهب د ولو نه سخته فرقه ده. 
وعدې په اُميد دلته د فېصل دپاره والړ يم کومه چ زمون د پالر نيونو سره خُدائ
وعدې د پوره کېدو په طمع ک د هغ دولس قبيل زمون  بل پاک کې وه. 

شپه او ورځ پوره په جوش او جذب سره عبادت کوى. اے بادشاه سالمته، هم په دې
 نو دا خلق ول دا خبره ناممنه  چ خُدائ وجه يهوديان په ما الزامونه لوى. 
 خو په حقيقت ک ما اول هم دا خبره ضرورى له پاک مى بيا راژوندى کوى؟ 
 او په يروشلم ک ما هم چ د عيس ناصرى د نوم خالف ډېر ۀ کارونه وکم. 

دغه شان وکل، د مشرانو امامانو په واک او اختيار م ډېر مقدسين قېدخانو ته واچول
 ما په ولو او کله چ به په هغوئ د مرګ فتوٰى لېدله نو زما رائ به هم ورسره وه. 
دوئ په دې مجبور ش دا وو چ هغوئ ته سزا ورکوله او کوشش م عبادتخانو ک
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چ کفر ووائ او زۀ هغوئ ته دومره ډېر غصه وم چ د هغوئ د زورولو پس به نورو
ملونو او ارونو ته هم تلم.

د پولوس رسول د ايمان راوړلو بيان

 دغس په دې سوچ سره زۀ د مشرانو امامانو په اختيار او حم د دمشق په سفر

 نو اے بادشاه سالمت، کله چ زۀ په غرمه ک په الره روان وم نو ما د روان وم. 
آسمان نه يوه را وليدله چ د نمر نه هم زياته تېزه وه، دا زما او زما د ملرو نه

رېوتلو نو ما په عبران ژبه ک يو  کله چ مون ول په زمه پ ېرچاپېره ولېده. 
آواز واورېدلو چ ما ته ي داس ووئيل چ، ”ساؤله، ساؤله، تۀ ما ول زوروې؟ موږى
 ما جواب ورکو چ، ”ماله، تۀ وک ي؟“  “.ران پرېو ته لته ورکول به تا ته

 خو اوس بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”زۀ عيس ناصرى يم چ تۀ ي زوروې. 
پاه، او نېغ په خپلو پو ودرېه. زۀ د دې دپاره تا ته اره شوم چ تا خپل خدمتار

او واه مقرر کم. او چ دنيا ته تۀ د دې يزونو واه ورکې کوم چ تا وليدل او
 زۀ به تا د خپلو خلقو او د غېريهوديانو نه ۀ چ به وروستو زۀ تا ته اره کم. 

 چ د هغوئ ستر کوالو کې، او هغوئ د تيارې نه بچ کم، چا ته چ زۀ تا لېم 
ناهونو نه معاف هغوئ ته د ا ته او د شېطان د اختيار نه خُدائ پاک ته راواړوې، چر
مالو ش. او د هغوئ سره ورته ائ مالو ش وک چ په ما د ايمان راوړلو په وسيله

مقدس شوى دى.“

د پولوس رسول د يهوديانو او د غېريهوديانو په وړاندې واه ورکول

 زۀ د  نو ه اے اريپا بادشاه، زۀ د دې آسمان رويا نه نافرمانه نۀ شوم. 

ولو نه اول د دمشق اوسېدونو ته راغلم او بيا يروشلم ته الړم او د يهوديه ول عالق او
غېريهوديانو ته م هم دا اعالن وکو چ دوئ دې توبه ار ش او خُدائ پاک ته دې
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 په دغه  .اره ش د دوئ توبه ترې ى چعملونه دې وک ى. او داسرجوع وک
 خو وجه يهوديانو زۀ د خُدائ په کور ک ونيولم او زما د وژلو کوشش ي وکو. 
تر ننه پورې خُدائ پاک زما مل دے، نو ه زۀ دلته ستاسو په وړاندې والړ يم او لويو
او وړو ته دا واه ورکوم د ۀ چ نبيانو او موس پېشوئ کې ده، د دې نه بغېر

 يعن دا چ مسيح به ضرور سخت وزغم او هغه به د مو نه اول نور ۀ نۀ وايم، 
بيا راژوندے ش، او په داس کولو سره به هغه زمون خلقو او غېريهوديانو دواړو ته د

را اعالن وکى.“

د پولوس رسول اريپا ته د ايمان راوړلو اپيل

،ستوس په اوچت آواز ووئيل چف چ خبرې کول ک  ال پولوس په خپله صفائ

، خو پولوس ووئيل چ  “.ے يلم تۀ ليونے کستا ډېر ع ،پولوسه، تۀ ليونے ي”
”اے معزز فستوسه، زۀ ليونے نۀ يم، ۀ چ زۀ وايم هغه د اعتماد قابل او رتيا دى.

 بادشاه په دغه خبرو ۀ خبر دے او هغۀ سره زۀ په زړۀ ورتيا خبرې کوم. زۀ دا

 نو يقين ساتم چ دا واقع د هغۀ نه پ نۀ دى، ه چ دا ۀ په واقعه نۀ ده. 
اے اريپا بادشاه، ول تۀ په نبيانو ايمان سات؟ ما ته پته ده چ ستا په هغوئ ايمان

ې چبه تۀ ما قائل ک وخت ک په ل” ،ريپا پولوس ته ووئيل چ ا شته.“ 
 پولوس جواب ورکو چ، ”زر يا وروستو، زۀ د خُدايه دا دعا کوم عيسائ شم؟“ 

چ نۀ يوا تۀ بل هغوئ ول چ نن زما خبرې اورى، هغوئ دې بغېر د زولنو نه
 بيا بادشاه او هغۀ سره ورنر، او بِرني او وک چ ورسره  “.زما په شان ش

 او چ هغوئ تلل نو يو بل ته هغوئ ووئيل چ، ”دې ناست وو هغوئ پاېدل. 
 خو اريپا سى داس ۀ کار نۀ دے کے چ د مرګ يا د قېد الئق وى.“ 

فستوس ته ووئيل چ، ”کۀ دې سى قيصر ته اپيل نۀ وے کے نو دے آزادېدے شو.“
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د پولوس رسول روم طرف ته سفر

 کله چ دا فېصله وشوه چ مون به ال ته په سمندرى جهاز ک و نو  ۲۷
 پولوس او ۀ نور قېديان د قيصر د پلن يو صوبه دار يوليوس ته وسپارلے شول. 
بيا مون د ادرمتيم ار په يوه کشت ک کېناستو چ د آسيه د صوب بندراهو ته
تلو او په سمندر ک روان شُو. زمون په ملرو ک د تسالونييه يو مدون سے

 په بله ورځ مون په صيدا ک کوز شُو او وو چ نوم ي اريسترخوس وو. 
نو چ خپلو دوستانو ته ورش و چپولوس ته اجازت ورک يوليوس ډېر په مهربان
 چ د هلته نه روان شُو نو په سمندر ک د هغوئ د هغۀ ضرورتونه پوره کى. 

تېزې سيل په وجه مون د قبرص د جزيرې په ژۍ ژۍ ک الړو ه چ هلته هوا کمه
يه کپه ل يه او د پمفوليه د سمندر نه د تېرېدو نه وروستو مون د کل لېده. 

 هلته صوبه دار د اسندريه يو جهاز وموندلو چ ال ته ميره نوم ار ته راغلو. 
 تر ډېرو ورو پورې مون ډېر ورو ورو روان وو او مون ي په ک سوارۀ کو. 

تلو او کنيدوس ته په ډېر تليف ورسېدو. او چ هوا زمون مخالف وه نو مون د کريت
د سمندر په غاړه تلو، بيا مون ل سره مون په مش په ژۍ ژۍ ک سلمون ته الړو. 

 يو ائ ته راغلو چ نوم ي ائسته بندراه وه چ د لسيه ار سره نزدې وو. 
اوس کاف وخت تېر شوے وو او په سمندرى سفر تلل خطرناک ۇو ه چ روژه هم

 او وې وئيل چ، ”اے تيره شوې وه. نو پولوس هغوئ ته دا مشوره ورکه 
عزتمندو، ما ته ارى چ دا سفر به خطرناک وى او دا به يو لوئ نقصان وى، نۀ

 خو پولوس چ صرف د جهاز او د سامان بل زمون د ژوند تاوان به هم وى.“ 
ۀ ووئيل نو صوبه دار د هغ په ائ د ما او د جهاز د مال رايه زياته بهتره

 ه چ هغه بندراه د ژم د موسم د تېرولو دپاره مناسب نۀ وه نو ډېرو وله. 
خلقو د سمندر د سفر رايه خوه که او اُميد ي وو چ فنيس ته به ورسيى او هلته
به ژمے تير کى، دا د کريت د جزيرې يوه بندراه ده چ مخ ي جنوب مغرب ته او
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شمال مغرب ته دے.

په سمندر ک طوفان

 کله چ د جنوب نه نرۍ هوا راوالوته نو هغوئ مان وکو چ هغوئ خپل مقصد

و او غاړې ته نزدې د کريت په ژۍ ژۍ کپورته ک ر ينو لن ،تر سره کولے ش
 خو ډېر وخت نۀ وو تېر شوے چ يوه طوفان هوا د جزيرې نه روان شول. 

ېر شو او په طوفان ک جهاز  نو چ  .هوا وائ ورته شمال مشرق راوالوته چ
 مون د کاوده مخ نه شو تلے، نو مون ورته الره ورکه او هوا سره روان شُو. 

شتل سره د جهاز کالړو او هلته مو په مش جزيرې په ژۍ ژۍ ک يوې ورکو نوم
 جهاز ته ي د خېژولو نه وروستو د حفاظت دپاره کشت په پو وتله، بيا قابو که. 

هغوئ په دې يرېدل چ هس نه د سرتيس په شو ک ونل، نو هغوئ سمندر ته
 په بله ورځ چ ډېر سخت لنر ورکوز کو او جهاز ي د هوا په مخ روان کو. 

 او په طوفان وو نو هغوئ د جهاز نه بوج کمولو دپاره سامان غورزول شروع کل. 
 کله چ تر ډېرو ورو، نۀ درېمه ورځ ي د جهاز آوزار په خپلو السونو وغورزولو. 

نمر ارېدو او نۀ ستورى، بل سخت طوفان چلېدو نو آخر زمون د بچ کېدو ول
خوراکه ۇو، نو پولوس د هغوئ په مينو نه ب هغوئ د ډېرو ور اُميد هم ختم شو. 
ک ودرېدو او وې وئيل چ، ”اے عزتمندو، تاسو ته په کار وو چ د کريت نه د سفر

د نۀ کولو په حقله زما خبره مو منلے وے، نو د دې نقصان او تاوان نه به بچ شوى وئ.
به هي په تاسو ک ه چ زړونه مۀ بائيل  خو اوس زۀ درته نصيحت کوم چ

 ه چ بياه د هغه خُدائ پاک  .خو صرف جهاز به غرق ش نۀ ش وک هم م
 او د چا چ زۀ يم او د چا چ زۀ عبادت کوم، د هغۀ يوه فرته ما سره ودرېدله 
هغ راته ووئيل چ پولوسه، يرېه مه، تۀ ضرور د قيصر په وړاندې ودرېه، او وک

 نو اے چ تا سره په جهاز ک دى، خُدائ پاک به ستا د خاطره هغوئ بچ کى. 
ه چن زما په خُدائ پاک ايمان دے چ ه چ .ئائ ک و، خپله حوصله پهس
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 خو مون به ضرور د يوې جزيرې  .به وش ل هم داسما ته وئيلے شوى دى، بل
 کله چ وارلسمه شپه راغله او مون ال د ادريه په په غاړه وغورزولے شُو.“ 

سمندر ک په جهاز ک يو خوا بل خوا روان ۇو چ په نيمه شپه د جهاز مايانو دا
 نو هغوئ اندازه واخسته او ژوروالے ي محسوسه که چ زمه رانزدې کيى، 

 لوېت زه وختلو. او ل ساعت پس ي چ بيا اندازه واخسته نو دېرش زه وه. 
هغوئ يرېدل چ هس نۀ چ جهاز د انو سره ډغره وخورى، نو د شا طرف نه هغوئ
 خو مايانو د جهاز نه د لور لنرونه واچول او د سحر کېدو دپاره ي دعا وکه. 
ه چوک ه او بهانه يسمندر ته کوزه ک شتتېدلو کوشش کولو. هغوئ د جهاز نه کت
 نو پولوس صوبه دار او سپاهيانو ته ووئيل مون د جهاز د وک نه لنرونه اچوو. 
“.به يو کس هم بچ نۀ ش نو په تاسو ک نۀ ش پات ى په جهاز ککۀ دا س” ،چ
 د سحر کېدو  . ودله چپرې ل او کوالو يى پرېپ شت نو سپاهيانو د ک

نه ل وړاندې پولوس ولو ته منت وکو چ ۀ وخورئ. هغۀ ووئيل چ، ”د تېرو
وارلسو ورو نه تاسو په ش ک وئ او بخوراکه وئ او تاسو هي هم نۀ دى

 نو ه زۀ تاسو ته خواست کوم چ ۀ ل خوراک وخورئ، ه چ دا  .خوړل
ستاسو د ژوندى پات کېدو دپاره اهم دى، او ستاسو د سرونو نه به يو وېتۀ قدرې هم

 د دې وينا نه وروستو هغۀ رو راواخستله او د هغوئ ولو په  “.ورک نۀ ش
وړاندې ي د خُدائ پاک شُر پرې ووئيلو، هغۀ دا ماته که او په خوراک ي الس پورې

 مون ول په جهاز  بيا هغوئ ول زړور شول او په خپله ي خوراک وکو.  کو. 
 هغوئ د مېدلو نه وروستو د جهاز د وزن ک دوه سوه شپ اويا کسان ۇو. 

سپولو دپاره غنم سمندر ته ورزار کل.

د جهاز تباه کېدل

 کله چ ورځ شوه نو هغوئ زمه ونۀ پېژنده خو د خليج غاړه ي په نظر شوه، نو

 نو هغوئ د لنر هغوئ فېصله وکه چ کۀ کېدے ش نو په دې به جهاز وخېژۇو. 
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پى پرې کل او په سمندر ک ي پرېودل. او هم په هغه وخت هغوئ د جهاز د چپو
پى سست کل او مخ بادبان ي باد ته وخېژولو او هغوئ د غاړې طرف ته جهاز

 خو بيا جهاز شلن ائ ته ورسېدو او په زمه ولېدلو. د جهاز روان کو. 
مخ حصه ولېده او انت پات شوه خو وروستون حصه ي د چپو په زور ماته

 نو د سپاهيانو اراده دا وه چ قېديان به ووژنو هس نه چ په المبو وهلو شوه. 
 خو صوبه دار غوتل چ پولوس بچ کى او هغوئ ي له دې صالح نه  .توت

منع کل. هغۀ حم ورکو چ هر چا له چ المبو ور هغه دې اول سمندر ته وپ
 او نور به ورپس ،ۀ په تختو او ۀ د جهاز په کى او وچ ته دې ان ورسوى. 

وو . او دغه شان ول په خير سره وچ ته ورسېدل.

ا په جزيره کپولوس رسول د مال

 هلته په خير خيريت سره د رسېدو نه پس مون ته دا پته ولېده چ د دې  ۲۸
 د جزيرې اوسېدونو مون ته خپله ډېره مهربان وودله. جزيرې نامه مالا ده. 

ه چ باران شروع شوے وو او يخن وه نو مون ته ي اور بل کو او ولو ته ي تود
 نو پولوس د لرو يوه ېۍ راجمع کې وه او هغه ي په اور هرکلے ووئيلو. 

واچوله نو د اور د تاو په وجه د هغ نه يو زهريله مار راووتو او هغه ي په الس وچيچلو.
 کله چ د جزيرې خلقو د هغۀ د الس نه مار وړند وليدو نو يو بل ته ي ووئيل

چ، ”دا سے به خامخا يو قاتل وى، هغۀ کۀ ۀ هم خپل ان د سمندر نه بچ کو خو
 خو پولوس مار خُدائ پاک د هغۀ نه بدل واخستو او هغه ي داس پرې نۀ ودلو.“ 
 هغوئ دا مان کولو چ هغه به اور ته وغورزولو او ۀ نقصان ورته ونۀ رسېدلو. 
وپسيى او سمدست به م ش، خو د ډيرې شيب د انتظار نه پس هغوئ وليدل چ په

هغۀ هي اثر ونۀ شو نو هغوئ خپل خيال بدل کو او وې وئيل چ، ”دا هم يو خُدائ
نوم ي وې چ م زمد دغه جزيرې د حاک ائ په خوا او شا ک  د دغه دے.“ 
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پوبليوس وو. هغۀ مون خپل کور ته بوتلو او درې ور ي ډېر په درناوى مېلمانۀ کو.
 چ کله د پوبليوس پالر د تب او د دستونو په وجه په ک بيمار پروت وو، نو

پولوس هغۀ له ورغلو، دعا ي ورته وکله، خپل الس ي پرې کېودو او شفا ي ورکه.
  نو د دې واقع نه پس د جزيرې نور بيماران هم راغلل او هغوئ روغ شول. 

هغوئ مون ته په ډال راکولو ډېر عزت راکو او ۀ وخت چ مون رخصتېدو نو
هغوئ د ضرورت ول يزونه زمون دپاره په جهاز ک کېودل.

د پولوس رسول روم ته رارسېدل

 د درېو مياشتو نه پس مون په هغه سمندرى جهاز ک روان شُو چ ژمے ي په

دې جزيره ک تير کے وو، او دا د اسندريه جهاز وو چ د هغ په مخامخ وکه د
 مون په سرکوسه ار ک کوز جوړه معبودانو کاسر او پولس ن جوړې وې. 
ائ نه روان شُو او په جهاز ک  بيا د هغه شُو او هلته مو درې ور تېرې کې. 

رييوم ته الړو او بيا يوه ورځ پس جنوب بادونه شروع شُو او په دوېمه ورځ مون د
ه وموندل او هغوئ مونۀ ايمانداران ورو  هلته مون پوتيل بندراه ته راورسېدو. 

ته دعوت راکو چ هغوئ سره يوه هفته ايسار شُو. او دغه شان مون روم ته راغلو.
 د هغه ائ وروو چ زمون د راتلو خبر واورېدو نو هغوئ مون سره مالوېدو له د

اپيوس تر بازاره او د درېو سرايونو چوک پورې راغلل. کله چ پولوس هغوئ وليدل نو
 کله چ مون روم ته ورننوتو نو هغۀ د خُدائ پاک شُر وويستو او ډاډه شو. 

پولوس ته د يوا اوسېدو اجازت مالو شو او يو سپاه د هغۀ د وکيدارۍ دپاره مقرر
کے شو.

په روم ک پولوس رسول او يهودى مشران

 درې ور پس هغۀ د هغه ائ يهوديانو مشران راوبلل. کله چ هغوئ راول شول
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نو هغۀ ورته ووئيل چ، ”اے زما وروو، ما چرې هم د خپلو خلقو خالف کار نۀ دے
کے او نۀ م د خپلو پالر نيونو الر پرې ده، خو بيا هم زۀ په يروشلم ک قېد
 کله چ هغوئ زما تحقيقات کے شوم او د روميانو الس ته وسپارلے شوم. 

وکل نو روميانو غوتل چ ما آزاد کى ه چ زما په مقدمه ک ما ته د مرګ د
 خو کله چ يهوديانو دا ونۀ منله، نو زۀ مجبور شوم سزا د ورکولو هي وجه نۀ وه. 
 دغه وجه چ قيصر ته اپيل وکم، ار کۀ زۀ د خپل قوم خالف ۀ الزام نۀ لوم. 
ده چ ما دا غوتل چ تاسو ووينم او خبرې درسره وکم چ زۀ د هغه چا په خاطر

 هغوئ په زنيرونو ک تلے شوے يم چ بن اسرائيل د هغۀ په طمع دى.“ 
جواب ورکو چ، ”مون ته د يهوديه نه هي داس خط نۀ دے راغلے او نۀ وک

بد وئيل ستا په حقله ي طالع راکولو دپاره دلته راغلے دے چورور د دې ا زمون
 خو مون ستا نه اورېدل غواړو چ ستا ۀ خيال دے، ه چ مون ته پته وى. 

 هغوئ د هغۀ سره د وخت ده چ هر چرته د دې فرق خالف خبرې کيى.“ 
مقررولو نه وروستو په  شمېر ک د هغۀ کور ته راغلل. هغوئ ته د سحر نه تر

ه او دا کوشش يورک ي واه ه اوبيان ک امه پورې هغۀ د خُدائ پاک بادشاهما
وکو چ د موس د شريعت او د نبيانو د صحيفو دواړو نه هغوئ د عيس په حقله قائل

  ين خو د هغۀ په وينا سره قائل شول خو ينو په هغۀ باور ونۀ کو.  کى. 
نو د هغوئ په مين ک باتفاق راغله کله چ هغۀ يوه خبره وکه نو هغوئ روان

شول. نو د پولوس هغه خبره دا وه چ، ”د يشعياه نب په وسيله روح القُدس ستاسو پالر
 ”دې خلقو له ورشه او ورته ووايه، تاسو به ي په خپلو  ،ۇو چ ۀ وئيل ونو تهني
غوږونو واورئ خو پوهه به پرې نۀ ش، تاسو به ي په خپلو سترو ووين خو او به پرې
 ه چ د دې اُمت زړونه سخت شوى دى، او په مشله سره خبرې ته نۀ رسېئ. 

غوږ ږدى او ستر ي پ کې دى. هس نه چ هغوئ په خپلو غوږونو واورى او په
خپلو سترو ووين او خپل زړونه نرم کى او ما ته واپس راور او زۀ هغوئ روغ

 پرېدئ چ تاسو ته پته ول چ د خُدائ پاک دا خالصون - کم.“ 
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