
عبرانیانو ته لیک

د کتاب پېژندنه

عبرانیانو ته دا لیک د کوم یهودي له خوا لیکل شوی دی، خو د لیکونکي نوم معلوم نه دی.
دا لیک هغو یهودي ایماندارانو ته لیکل شوی دی چې د عیسی مسیح د مقام او کار د ناسمې

پوهې په سبب غلطې الرې ته د اووتلو په حال کې وو. نو په همدې سبب د دې لیک په
پیل کې عیسی مسیح د خدای حقیقي او وروستن مکاشفې په نامه معرفي شوی او دا ثابته

شوې چې هغه د فرتو، یهودي کاهنانو او موسی نه ېر لو دی. لیکونکی درې کاره
ی: عیسی د خدای ازلي او ابدي زوی دی. دوهم: عیسی زمونحقیقتونو ته اشاره کوي. لوم
لوی ابدي کاهن دی، نو هغه د زې لوظنامې تر کاهنانو ېر لو دی. درېم: عیسی چې اوس

زمون لوی کاهن دی، ایمانداران د ناه او د مر د وېرې نه ژغوري.

په دې کتاب کې د قربانیو اصول او د یهودي دین مراسم یوازې د دې لویې ژغورنې یو
سیوری دی. لیکونکی د اسراییلو د لوو شخصیتونو ایمان ته په اشارې سره لوستونکی دې

ته هوي، ترو په خپل ایمان کې ین ودریي. همدارنه د هغوی خه غواي چې
عیسی ته په کتلو سره د مصیبتونو په وخت کې خپل ایمان تر پایه پورې ین وساتي. دا

لیک د نصیحتونو او بې الرې کېدلو په هکله په خبرداریو سره پای ته رسیي.

د موضوعانو لست
د خدای خبرې د خپل زوی په وسیله: ۱: ۱ - ۳

د فرتو نه د مسیح لوی والی: ۱: ۴ - ۲: ۱۸
د موسی او یوشع نه د مسیح لووالی: ۳: ۱ - ۴: ۱۳
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د مسیح د کاهنتوب لووالی: ۴: ۱۴ - ۷: ۲۸
د مسیح د لوظ او د قربان لووالی: ۸: ۱ - ۱۰: ۱۸

د ایمان ه والی: ۱۰: ۱۹ - ۱۱: ۴۰
د تن اصالح: ۱۲: ۱ - ۱۳

الروونې او خبردار: ۱۲: ۱۴ - ۱۳: ۱۹
وروستن دعاانې او سالمونه: ۱۳: ۲۰ - ۲۵
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د خدای خبرې د خپل زوی په وسیله

 خدای په تېره زمانه کې و و لې په مختلفو طریقو سره د خپلو پیغمبرانو په وسیله  ۱
 خو په دې اخرنیو ورو کې یې د خپل زوی په وسیله زمون د نیکونو سره خبرې کې دي. 
زمون سره خبرې کې دي. هغه زوی چې خدای د ولو شیانو وارث اکلی دی او د هغه په وسیله
 هغه د خدای د جالل کاره کوونکی او د هغه د کامل ذات تصویر دی او یې ن پیدا که. 

هغه ول کاینات د خپل کالم د قدرت په وسیله ساتي. کله چې هغه خلکو ته د خپلو ناهونو خه د
بخنې الره جوه که، نو هغه په اسمان کې د مطلق قادر خدای ي الس ته کېناست.

مسیح د فرتو نه لوی دی

 رنه چې مسیح د فرتو نه ېر لوی دی، نو خدای چې هغه ته کوم نوم ورکی دی، هغه هم

 که چې خدای هېکله کومې فرتې ته نه دي ویلي: د هغوی د نومونو نه ېر لوی دی. 

ته مې زوی، زه دې نن پالر شوم.

او یا دا:

زه به یم د هغه پالر

او هغه وي به زما زوی

 خو کله چې خدای لومنی زېېدلی ن ته راولي، نو ورته وایي:

د خدای ولې فرتې دې د هغه عبادت وکي.

 خو د فرتو په هکله وایي:

خدای رالېي خپلې فرتې لکه بادونو په شان
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او خپل خدمتاران لکه د اور د لمبو په شان

 خو د خپل زوی په هکله وایي:

ای خدایه! تل ترتله به وي ستا د پاچاه تخت

او کې به حکومت په خپلو خلکو باندې

د انصاف له مخې

وې عدالت او کرکه کوې له بد ته خو

په دې خاطر خدای، یعنې ستا خدای

ته یې ستا د نورو ملرو نه زیات

مسح کی یې د خوشحال په تېلو

 همدارنه هغه وایي:

ای تنه، له شروع خه دې ایی ؤ بنیاد د مکې

او اسمانونه دې کل جو خپلو السونو باندې

 هغوی فنا به شي، خو ته به پاتې شې

هغوی به ول زاه شي لکه لباس په شان

 تاو راتاو به کې هغوی لکه چپنې په شان

او بدل به یې کې لکه لباس په شان
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خو پاتې کېې په خپل حال ته مدام

او پای به ونه لري هې دا ستا دوران

 خو خدای هېکله هم کومې فرتې ته نه دي ویلي:

کېنه زما ي الس ته

ترو کم ستا دمنان ستا د پو الندې

 ایا ولې فرتې خدمتار روحونه نه دي چې د هغو خلکو د خدمت دپاره رالېل شوي چې

خالصون به مومي؟

لوی خالصون

 له دې امله مون چې ه اورېدلي دي هغو ته باید نور هم پام وکو، هسې نه چې بې الرې  ۲
 که کوم پیغام چې د فرتو په وسیله ورکل شوی ؤ، هغه د باور و ؤ او هره ناه او شو. 

 نو له دې امله که چېرې مون داسې لوی خالصون له پامه نافرمان به خپله سزا لیدله. 
وغوروو، بیا نه کوالی شو چې د هغې د سزا نه وتتو؟ دا خالصون اول خپله د تن عیسی

 له خوا اعالن شو او بیا د هغو خلکو له خوا تایید شو چې د هغه خبرې یې اورېدلې وې. 
همدارنه خدای هم دا پیغام د خپلو نو، حیرانوونکو کارونو او ول ول معجزو په ودلو او د

.خپلې ارادې له مخې د روح القدس د نعمتونو په ورکولو سره تصدیق ک

زمون د خالصون الرود

 نو خدای فرتو ته دا اختیار ورنه ک چې په راتلونکې دنیا باندې چې مون یې په هکله خبرې

 بلکې د خدای د کالم په یو ای کې لیکل شوي دي: کوو، حکومت وکي. 
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انسان ه دی چې ته یې خیال ساتې؟

فاني انسان چې ته پرې پام ساتې؟

 تا پیدا کي هغوی ی له فرتو نه

د ل وخت دپاره

او شان شوکت دې ورته ایی په سر

 تا ورکی واک او اختیار هغوی ته

ولو شیانو باندې دی

اوس چې خدای هره د هغوی تابع کي دي، نو دا کاره ده چې نور هې داسې شی پاتې نه دی
چې د هغوی په اختیار کې نه وي، خو تر اوسه مون نه وینو چې هره د انسان په اختیار کې وي.
 خو مون عیسی وینو چې د هغه مقام د ل وخت دپاره د فرتو خه ی کای شوی دی، خو

اوس د جالل او عزت تاج د هغه په سر ایودل شوی دی، که چې هغه مر وزغملو، ترو د
خدای د فضل په وسیله د هر انسان په خاطر د مر خوند وکي.

 نو خدای دا مناسب ول چې د خالق په توه چې ول شیان د هغه دي او د هغه دپاره دي،

ېر زامن جالل ته ورسوي. نو هغه عیسی چې د هغوی د خالصون د الرې جووونکی دی، د
 که وک چې د خلکو ناهونه پاکوي او هغه وک چې کاوونو په زغملو سره کامل کي. 

ناهونه یې پاکیي، دواه د یوې کورن خه دي. نو له دې امله عیسی په دې نه شرمیي چې
 هغه وایي: هغوی ته خپل خویندې او ورونه ووایي. 

زه به اعالن کمه ستا نوم خپلو خلکو ته

د دوی غونه کې به وکم ستا ثنا او صفت
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 همدارنه هغه وایي:

زه به توکل وکم په خدای باندې

بیا وایي:

زه دلته یمه د هغوی د اوالدونو سره

چې خدای راکي راته

 رنه چې د خدای اوالدونه انسانان دي او د غوې او وینې خه جو شوي دي، نو عیسی

ه یوسي چې په مروک له من په وسیله هغه و د خپل مرهم د هغوی په شان انسان شو، تر
 او هغه خلک ازاد کي چې د مر له وېرې یې خپل ول باندې یې واک درلود، یعنې شیطان 

 بې له شکه چې هغه د فرتو سره د مرستې دپاره نه بلکې د ابراهیم ژوند په غالم کې تېراوه. 
 له همدې امله د هغه دپاره په هر لحاظ الزم ؤ د اوالدې سره د مرستې په خاطر راغلی دی. 

چې د خپلو ورونو په شان شي، ترو وکوالی شي چې خدای ته په خدمت کولو کې یو رحم
 رنه کوونکی او لوی وفادار کاهن شي او وکوالی شي چې د خلکو د ناهونو کفاره ورکي. 
چې عیسی خپله د ازمېت په وخت کې کاوونه وزغمل، نو هغه کوالی شي چې د هغو خلکو سره

مرسته وکي چې د ازمېت سره مخ دي.

عیسی د موسی نه ېر لوی دی

 نو ای سپېلو خویندو او ورونو، تاسو چې د خدای له خوا په اسماني بلنه کې شریک یئ،  ۳
د عیسی په هکله فکر وکئ چې د هغه په اه مون اقرار کوو چې زمون رسول او لوی کاهن دی.
 عیسی خدای ته وفادار ؤ چې هغه یې اکلی ؤ، لکه نه چې موسی د خدای په ول کور کې

 نو عیسی د موسی نه زیات د جالل الیق دی، لکه نه چې کور جووونکی د کور وفادار ؤ. 
 که چې هر کور د یو چا په الس جویي او خدای د ولو شیانو نه زیات عزت لري. 
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 موسی د خدای په ول کور کې د یو خدمتار په توه وفادار ؤ او د هغو جووونکی دی. 
 خو عیسی د شیانو په هکله به یې شاهدي ورکوله چې خدای به یې په راتلونکي کې ووایي. 

زوی او د کور د خاوند په توه د خدای د کور وفادار دی. مون د هغه کور یو، په دې شرط چې که
مون هغه پوره ا او ویا چې مون ته هیله راکوي، ین وساتو.

د خدای د قوم دپاره ارامي

 نو لکه نه چې روح القدس وایي:

«که چېرې واورئ نن تاسو د خدای اواز

 نو مه سختوئ خپل زونه

لکه چې نه سرکي وکه د خدای په واندې

ستاسو پلرونو

او هغه یې وازمایلو دته کې

 که ه هم هغه کارونه چې ما کي وو

لوېتو کالو کې، هلته ولیدل ستاسو پلرونو

خو بیاهم هغوی زه وازمایلم

 نو زه په قهر شوم هغه نسل ته او ومې ویل:

زما نه لېرې دي تل د هغوی زونه

او نه غواي چې وکي عمل زما په حکمونو باندې
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: زه شوم په قهر او قسم مې وخو

‹داخل به نه شي دوی هېکله هغه ای ته

چېرته چې زه به ورکومه ارامي ورته›»

 نو خویندو او ورونو، پام کوئ چې په تاسو کې دې د چا زه داسې بد او بې ایمانه نه وي چې

 بلکې هره ور یو بل هوئ، په داسې حال کې چې اوس هم د ژوندي خدای خه واوي. 
 که که فرصت شته چې په تاسو کې دې د ناه د غولولو په وسیله د هېچا زه سخت نه شي. 

چېرې مون تر اخره پورې په هغه باور واوسو چې د پیل نه مو درلود، نو مون به د عیسی سره
ملري شوي یو.

 لکه نه چې د خدای په کالم کې ویل شوي دي:

«که چېرې نن تاسو اواز واورئ د خدای

نو مه سختوئ خپل زونه

لکه نه چې ستاسو پلرونو د سرک په وخت کې وکل»

 نو بیا هغوی وک وو چې سره له دې چې د خدای اواز یې واورېد، خو بیا یې هم د هغه په

 او خدای واندې سرکي وکه؟ ایا دا هماغه خلک نه وو چې موسی د مصر خه راوویستل؟ 
د چا نه تر لوېتو کالو پورې خفه ؤ؟ ایا دا هغه خلک نه وو چې ناه یې وکه او مي یې په دته

 او چاته یې قسم وخو چې هغوی به هېکله هم هغې ارام ته وردننه نه شي؟ کې پراته وو؟ 
 نو مون وینو چې هغوی ایا دا هغه خلک نه وو چې د خدای د امر خه یې سرغونه وکه؟ 

ونه شو کوالی هغې ارام ته وردننه شي، که چې هغوی ایمان نه درلود.

 رنه چې د خدای ارام ته د وردننه کېدلو په هکله د هغه وعده ال تر اوسه په خپل حال  ۴
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پاتې ده، نو باید پام وکو، هسې نه چې په تاسو کې کوم وک هغې ته په رسېدلو کې ناکام شوی
 دا زېری چې مون واورېد، هغوی هم اورېدلی ؤ، خو هغه پیغام چې هغوی واورېد، هغوی وي. 

 خو مون چې  .سره قبول نه ک که چې هغه پیغام یې په ایماندار ،ه ونه رسوله ته یې
ایمان لرو، کوالی شو د هغه ارام ته ورننوو. خو د دې نورو په هکله خدای وویل:

«ما د خپل قهر په حال کې وخو قسم

داخل به نه شي دوی هېکله هغه ای ته

چېرته چې زه به ورکومه ارامي ورته»

 که چې د خدای د که ه هم د خدای کار د کایناتو د پیدایت په اه پای ته رسېدلی ؤ. 
کالم په یو ای کې د اوومې ورې په هکله داسې لیکل شوي دي: «په اوومه ور خدای خپل ول

 او په همدې ای کې خدای یول بیا وایي:  «.ل او ارام یې وککارونه خالص ک

«داخل به نه شي دوی هېکله هغه ای ته

چېرته چې زه به ورکومه ارامي ورته»

 نو ینې خلک دا موقعه لري چې هغه ارام ته وردننه شي، خو هغوی چې اول یې دا زېری

 نو بیا خدای یوه بله انې ور یعنې واورېد، وردننه نه شول که چې سرغونه یې وکه. 
«نن ور «اکي، که چې وروسته له ېرې مودې هغه د داود په وسیله خبرې کې وې او لکه

نه چې مخکې ویل شوي وو:

«که چېرې نن تاسو اواز واورئ د خدای

نو مه سختوئ خپل زونه»

 که چېرې یوشع کوالی شوی هغو خلکو ته هغه ارامي ورکي، نو خدای به وروسته د بلې
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 نو بیا د خدای د خلکو دپاره د سبت ارامي تر اوسه هم په ورې په هکله خبرې نه وای کې. 
 که کومو خلکو چې هغه ارامي موندلې ده چې خدای یې وعده کې وه، خپل حال پاتې ده. 

نو د خپلو کارونو خه به هم ارام ومومي، لکه نه چې خدای د خپلو کارونو خه وموند.

 نو رائ چې ېر کو وکو چې هغه ارامي تر السه کو. خو که چېرې مون سرغونه

 که چې د خدای وکو لکه نه چې د اسراییلو خلکو کې وه، نو مون به هم ناکام شو. 
کالم ژوندی او اغېزناک دی او د هرې دوه مخې تورې نه ېر تېره دی. هغه د انسان روح او نفس،
 په ولو بندونو او د هوکو مغزو ته ورننوي او د انسان نیت او د زه خیالونه کاره کوي. 

مخلوقاتو کې هې شی د خدای د نظر خه پ نه دی. ول شیان د هغه د سترو په واندې لو او
کاره پراته دي او مون ول باید هغه ته حساب ورکو.

عیسی زمون ېر لوی کاهن دی

 نو رنه چې مون ېر لوی کاهن لرو چې اسمانونو ته پورته شوی دی یعنې عیسی چې د

که چې زمون  خدای زوی دی، نو رائ چې د خپل ایمان په اقرار باندې ین پاتې شو. 
لوی کاهن داسې نه دی چې زمون په کمزورتیاوو کې زمون سره خواخوي ونه کي بلکې هغه

 نو رائ چې په پوره باور سره زمون په شان په هر شي کې وازمایل شو، خو ناه یې ونه که. 
د خدای د فضل تخت ته ورنژدې شو، ترو رحم ومومو او د اتیا په وخت کې د هغه فضل حاصل

کو ترو زمون سره مرسته وکي.

 هر لوی کاهن د خلکو له من نه د دې دپاره اکل کیي چې د خدای په حضور کې د  ۵
 هغه خلکو استازیتوب وکي او د انسانانو د ناهونو دپاره نذرانې او قربان واندې کي. 
کوالی شي چې د ناپوهو او بې الرې خلکو سره په نرم چلند وکي، که چې هغه په خپله د

 له همدې امله هغه مجبور دی چې یوازې د خلکو د ناهونو دپاره نه کمزورتیاوو سره مخ دی. 
 هېوک نه شي کوالی چې د خپل بلکې د خپل ان د ناهونو دپاره هم قرباني واندې کي. 

ان دپاره دا عزت حاصل کي چې کاهن شي، بلکې هغه باید د خدای له خوا وغوتل شي لکه
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 په همدې ول مسیح هم د لوی کاهن عزت په خپله حاصل نه نه چې هارون وغوتل شو. 
ک، بلکې هغه د خدای له خوا واکل شو چې ورته ویې ویل:

ته مې زوی، زه دې نن پالر شوم

 همدارنه هغه په بل ای کې وایي:

ته به کاهن یې تر ابده د ملک صدق په شان

 کله چې عیسی د مکې په مخ ژوند کاوه، نو په ېرو چیغو او اوکو تویولو سره خدای ته

چې په دې قادر ؤ هغه د مر نه وژغوري، دعاانې او زار وکې او دعاانې یې قبولې شوې،
 که ه هم هغه د خدای زوی ؤ، که چې هغه په پوره توه خپل ان خدای ته سپارلی ؤ. 

 کله چې هغه کامل کای شو، خو د دردونو او کاوونو په زغملو سره یې اطاعت کول زده کل. 
 او هغه د نو د هغو ولو خلکو دپاره د ابدي خالصون سرچینه شوه چې د ده اطاعت کوي 

خدای له خوا د ملک صدق په شان لوی کاهن واکل شو.

د ایماندارانو روحاني پوخوالی

 په دې هکله زمون سره د ویلو دپاره ېرې خبرې شته، خو ېره سخته ده چې تاسو ته بیان

 دا وخت باید تاسو استاذان وئ، شي، که چې تاسو په هغو باندې د پوهېدلو کو نه کوئ. 
خو اوس هم یو کس ته اتیا لرئ چې تاسو ته د خدای د کالم اساسي اصول درزده کي. تاسو د

 که چې هروک چې یوازې شیدې ماشومانو په شان شیدو ته اتیا لرئ، نه قوي خوو ته. 
 خو قوي خواه د بالغو او پخو خلکو خوري، هغه ال ماشوم دی او په و او بدو نه پوهیي. 

دپاره دي چې د روزنې او تمرین له الرې کوالی شي چې د و او بدو ترمن فرق وکي.

 نو رائ چې د مسیح په هکله لومنی تعلیم پرېدو او د کاملتوب خواته ال شو. د دې  ۶
اتیا نشته چې مون دې بیا بیا هغه لومني تعلیمونه تکرار کو لکه د بدو کارونو نه توبه ویستل او په
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 د تعمید د غسلونو تعلیم او په سر د الس ایودلو تعلیم، د مو نه د خدای باندې ایمان راول، 
 که د خدای رضا وي، نو مون به همدا بیا راژوندي کېدلو او تلپاتې قضاوت په هکله تعلیم. 

 که په هغوی باندې چې یول د خدای د نور رایي راغلې ده، د اسماني نعمتونو کارونه کوو. 
 د خدای د کالم ه والی او د خوند یې کلی دی او په روح القدس کې شریک شوي دي، 

 او که د خدای د الرې خه وري، نو دا راتلونکې زمانې قدرتونه یې تجربه کي دي 
ناشونې ده چې هغوی به بېرته توبې ویستلو ته تیار کای شي، که چې هغوی یول بیا د خدای

زوی په صلیب باندې مېخ کوي او د خلکو په مخکې یې شرموي.

 هغه مکه چې باران ورباندې وریي او هغه جذب کي او د کرونکو دپاره ور حاصل

 خو که هغه مکه اغزي او هرزه بوي شنه کوي، نو ورکي، نو د خدای له خوا برکت مومي. 
دا بې ې مکه ده او زر به د خدای لعنت پرې وشي او په پای کې به هغه وسوول شي.

 رانو دوستانو! سره له دې چې مون داسې خبرې کوو، خو ستاسو په هکله مون امن یو چې

 خدای بې انصافه نه دی. هغه د خالصون سره یوای به د ېرو و برکتونو خه برخمن شئ. 
به ستاسو کار او هغه مینه هېره نه کي چې د هغه د نوم سره مو د هغه خلکو ته په خدمت کولو سره

 مون ستاسو هر یو خه ېر غواو چې همدا لېوالتیا تر چې اوس یې هم کوئ ودلې ده. 
 مون نه غواو اخره وساتئ، ترو ستاسو هیله چې د کوم شي دپاره یې لرئ، هغه پوره شي. 
چې تاسو دې لان اوسئ، بلکې غواو چې د هغو خلکو د مثال خه پیروي وکئ چې د ایمان او

صبر په وسیله هغه ه تر السه کي چې خدای یې وعده کې ده.

د خدای وعده هیله مندي پیدا کوي

 کله چې خدای د ابراهیم سره وعده وکه، نو په خپل نوم یې قسم وخو ،که چې د هغه خه

 هغه وویل: «زه به په رتیا سره بل وک لوی نه ؤ چې د هغه په نوم یې قسم خولی وای. 
 نو ابراهیم په صبر سره انتظار وک او هغه ه تاته برکت درکم او ستا اوالدونه به زیات کم.» 
 کله چې انسانان قسم خوري، نو د خپل ان یې تر السه ک چې خدای ورسره وعده کې وه. 
 همدارنه خه په لوی شي قسم خوري او همدا قسم د شخو د پای ته رسېدلو سبب ري. 
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خدای غوتل چې په روانه ول هغو خلکو ته چې وعده یې ورسره کې وه دا وایي چې د هغه
 دلته دا دوه شیان دي چې نه اراده نه بدلېدونکې ده، نو هغه یې د قسم په خولو سره تایید که. 
بدلېدونکي دي، که چې دا ناشونې ده چې خدای د هغو په هکله دروغ ووایي. نو مون چې هغه ته
 دا پناه وې ده په ېرې زورتیا سره هغه هیله ینه ساتو چې زمون په واندې موجوده ده. 

هیله چې مون یې لرو هغه زمون د انونو دپاره د یو قوي لنر په شان دی. او دا داسې قوي او
 خوندي هیله ده چې مون د خدای د کور د پردې له الرې دننه ېر سپېلي ای ته رسوي، 
یعنې هغه ای ته چې عیسی زمون نه مخکې زمون دپاره هلته ال او د تل دپاره د ملک صدق په

شان لوی کاهن شو.

ملک صدق کاهن د مسیح یو مثال

 ملک صدق د سالیم پاچا او د خدای تعالی کاهن ؤ. کله چې ابراهیم پاچاهانو ته د ماتې  ۷
  ورکولو نه وروسته بېرته راغی، نو ملک صدق د هغه سره مخامخ شو او هغه ته یې برکت ورک
او هره چې ابراهیم په جن کې تر السه کي وو، د هغو لسمه برخه یې ملک صدق ته ورکه. د
ملک صدق د نوم لومنی معنی «صادق پاچا» او بیا د سالیم پاچا یعنې «د سولې او سالمت پاچا»

 هغه بې پالره، بې موره او بې شجرې دی. د هغه د ژوند پیل او پای نه دی معلوم. خو هغه دی. 
د خدای د زوی په شان تل ترتله کاهن دی.

 وورئ چې ملک صدق ومره لوی انسان ؤ، تر دې چې زمون نیکه ابراهیم ورته د خپل

 شریعت د الوي اوالدې ته چې د کاهن مقام ته رسیي، حکم کوي غنیمت لسمه برخه ورکه. 
چې د اسراییلو د خلکو یعنې خپل قوم خه لسمه برخه راوله کي، که ه هم هغوی د ابراهیم
 سره له دې چې ملک صدق د الوي د اوالدې خه نه دی، خو هغه د ابراهیم نه اوالده ده. 

 په دې  .ې وه، برکت ورکلسمه برخه واخیستله او ابراهیم ته یې چې خدای ورسره وعده ک
 له یوې خوا هغه کې شک نشته چې برکت ورکوونکی د برکت اخیستونکي نه ېر لوی دی. 
کاهنان چې لسمه برخه راولوي، فاني انسانان دي او له بلې خوا ملک صدق چې لسمه برخه یې

 نو ویلی شو چې کله واخیستله، ژوندی دی لکه نه چې د خدای په کالم کې ویل شوي دي. 
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ابراهیم لسمه برخه ورکوله، الویانو هم چې د لسمې برخې اخیستونکي وو، د ابراهیم په وسیله
 که کله چې ملک صدق د ابراهیم سره ولیدل، نو الوي ال د ملک صدق ته لسمه برخه ورکه. 

ابراهیم په کورن کې نه ؤ پیدا شوی.

 دا د الویانو د کاهنتوب په اساس ؤ چې د اسراییلو خلکو ته شریعت ورکل شوی ؤ. نو که

چېرې د الوي کاهنانو کار پوره شوی وای، نو بیا د بل کاهن راتللو ته ه اتیا وه چې د ملک صدق
 که کله چې په کاهنتوب کې بدلون رامنته شي، نو په په شان وي، نه د هارون په شان. 

 نو د چا په هکله چې دا خبرې شوې دي هغه د بلې شریعت کې هم باید بدلون رامنته شي. 
 که دا قبیلې خه ؤ او د هغې قبیلې خه هېچا هم د قربان د ای خدمت نه ؤ کی. 

کاره ده چې زمون تن د یهودا د قبیلې خه دی. سره له دې چې موسی هېکله د کاهنتوب په
هکله د هغوی سره خبرې نه دي کي.

 دا موضوع به نوره هم ه روانه شي کله چې د ملک صدق په شان کوم بل کاهن راپیدا شي.
 هغه کاهن شو، خو د هغو قوانینو له مخې نه چې هغه به د الوي کورن کې پیدا شي، بلکې د

 که چې د خدای کالم د هغه په هکله هغه ژوند د قدرت په وسیله چې هېکله نه ختمیي. 
داسې شاهدي ورکوي:

«ته به کاهن یې تر ابده د ملک صدق په شان»

 که چې شریعت  نو پخواني حکمونه باطل شول، که چې هغه کمزوري او بې اثره وو، 

هې شی کامل نه ک. خو اوس له مخکې نه یوه ه هیله پیدا شوه چې د هغې په وسیله مون خدای
ته نژدې کېدای شو.

  دا نوی کاهنتوب د قسم په خولو سره پیل شو، خو نور بې له کوم قسم نه کاهنان شول. 

خو عیسی په قسم خولو سره کاهن شو، کله چې خدای هغه ته وویل:

تن قسم خولی
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مات به نه شي هې وخت

چې تر ابده به ته یې کاهن

د ملک صدق د کاهن په شان

 د همدې قسم له امله عیسی د خدای سره له مخکې نه د یو ه لوظ ضامن شو.

 په پخوا زمانه کې زیات شمېر کاهنان راغلل، که چې مر هغوی نه پرېودل چې خپل

 خو د عیسی کاهنتوب د تل دپاره دی، که چې هغه تل ترتله ژوندی خدمت ته دوام ورکي، 
 نو له دې امله عیسی کوالی شي هغو خلکو ته چې د هغه په وسیله خدای ته نژدې شي، دی، 

په پوره توه خالصون ورکي، که چې هغه تل ترتله ژوندی دی او د هغوی شفاعت کوي.

 نو مون داسې لوی کاهن ته اتیا لرو چې هغه سپېلی، بې ناه، بې عیبه، د ناهکارانو نه بېل

تیا نه لري چې د نورو لویو کاهنانو په شان هره ور هغه دې ته ا او د اسمانونو نه اوچت وي. 
اول د خپلو ناهونو دپاره او بیا د خلکو د ناهونو دپاره قرباني ورکي، که چې هغه خپل ان

 شریعت داسې خلک د لویو کاهنانو په توه اکي چې په  .ل او د تل دپاره قرباني کیو
روحاني توه کمزوري وي، خو د شریعت نه وروسته خدای د قسم په خولو سره خپل زوی کاهن

واکه چې د تل دپاره کامل کی شوی دی.

عیسی زمون لوی کاهن

 اوس چې مون کومې خبرې کوو په هغو کې مهم کی دا دی چې مون یو داسې لوی کاهن  ۸
 هغه په هغه لرو چې په اسمانونو کې د مطلق قادر خدای د تخت ي الس ته ناست دی. 

سپېلي ای او هغې حقیقي خېمه کې خدمت کوي چې د تن له خوا جوه شوې ده، نه د انسان
اکل شوی دی چې خدای ته نذرانې او قربان ه چې هر لوی کاهن د دې دپارهرن  په الس. 
 که چېرې عیسی واندې کي، نو زمون د لوی کاهن سره هم باید د ورکولو دپاره یو ه وي. 
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ال تر اوسه هم د مکې په مخ ژوند کوالی، نو هغه به کاهن نه وای، که چې نور کاهنان هم شته
 هغوی چې په سپېلي ای کې کوم خدمت کوي، چې د شریعت له مخې نذرانې واندې کي. 

هغه یوازې یوه نمونه او د اسماني شیانو یو تصویر دی. که کله چې موسی غوتل خېمه جوه
ه د هغې نمونې له مخې جووونه وشوه: «پام کوه چې هري، نو هغه ته د خدای له خوا الرک

 خو عیسی ته چې کوم کار ورسپارل شوی ؤ کې چې د غره په سر باندې مې درته وودله.» 
چې د کاهن په توه خدمت وکي، هغه د هغو کارونو نه ېر مهم دی چې هغوی کول، که چې دا

لوظ چې هغه د خدای او انسان ترمن منتوب کوي ېر ه دی او له مخکې نه په ېرو و
 که چېرې په اولني لوظ کې کوم عیب نه وای، نو دوهم لوظ ته به اتیا وعدو باندې وال دی. 

 خو کله چې خدای په خپل قوم کې غلطي پیدا که، نو داسې یې وویل: نه وای. 

 تن وایي: «هغه ور به رارسیي کله چې د اسراییلو او یهودا د خلکو سره نوی لوظ وکم. 
خو دا لوظ به د هغه لوظ په شان نه وي چې د هغوی د نیکونو سره مې کی ؤ. په هغه ور چې ما

د هغوی السونه ونیول او د مصر خه مې راوویستل، که چې هغوی زما لوظ ته وفادار پاتې نه
شول.»

تن وایي: «نو بیا ما خپل مخ له هغوی هم وااوه.»

 او همدارنه تن وایي: «دا هغه لوظ دی چې زه به یې په راتلونکي کې د اسراییلو د خلکو

سره وکم. زه به خپل شریعت د هغوی په ذهنونو کې واچوم او د هغوی په زونو کې به یې ولیکم.
 نور به هغوی خپل اوني او ورور ته دا زه به د هغوی خدای یم او هغوی به زما قوم وي. 
 تعلیم نه ورکوي او ورته به نه وایي: ‹تن وپېژنه،› که چې لوی او واه ول به ما پېژني. 

نو زه به د هغوی بد او خطاانې وبخم او نور به د هغوی ناهونه نه یادوم.»

 کله چې خدای د نوي لوظ په هکله خبرې کوي، نو لومنی لوظ باطلوي او کوم شی چې باطل

او زو شي هغه زر له منه ي.
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مکنی او اسمانی عبادت

 نو هغه خېمه  په لومني لوظ کې د عبادت اصول او مکنی عبادتای شامل وو.   ۹
جوه شوه او په هغې کې دوه کوې وې. په لومن کوه کې راغدان او یو مېز ؤ چې په هغه باندې

 هلته یوه به خدای ته سپېلې و واندې کېدله. دا کوه د سپېلي ای په نوم یادېدله. 
 په دې کوه پرده وه او د پردې شاته دوهمه کوه وه چې د ېر سپېلي ای په نوم یادېدله. 
کې د سرو زرو د خوشبوی د سوولو د قربان ای او د لوظ صندوق ؤ چې په سرو زرو پول
شوی ؤ. په دې صندوق کې د سرو زرو یو لوی ؤ چې د من و په کې وه، د هارون امسا چې

 د صندوق غو یې نیولې وې او د تیو دوه لوحې وې چې حکمونه ورباندې لیکل شوي وو. 
دپاسه د جالل نه ک جو شوي اسماني مخلوقات وو چې د کفارې ادا کولو په ای باندې یې
وزرونه خواره کي وو. خو اوس مون نه شو کوالی د دې شیانو په هکله په تفصیل سره خبرې

وکو.

 کله چې دا ول شیان تیار شول، نو کاهنان به هر وخت لومن کوې ته ورننوتل، ترو خپلې

 خو یوازې لوی کاهن به په کال کې یول دوهمې کوې ته ورننوتلو او وظیفې سرته ورسوي، 
د ان سره به یې وینه وله چې د خپل ان او د خلکو د ناهونو په خاطر چې په ناپوه کې به
 په دې ول روح القدس به دا ودل چې تر هغې ورخه کېدلې، هغه قربان واندې کي. 

پورې به ېر سپېلي ای ته د ورننوتلو الره خالصه نه شي، ترو پورې لومن کوه واله وي.
 دا د اوسن زمانې دپاره یو مثال دی او دا په دې معنی ده چې هغه نذرانې او قربان چې خدای

 دا یوازې خول ته واندې کېدلې، نه شي کوالی د عبادت کوونکي وجدان کامل او ارام کي. 
او ل او د پاکوالي ول ول مراسم او قوانین دي چې د انسان د بدن سره ایکه لري او تر هغه

وخته به کارول کیي ترو ول شیان اصالح شي.

 خو کله چې مسیح د لوی کاهن په توه د هغو و شیانو دپاره چې پې شوي دي او ال

تر اوسه موجود دي، راغی، نو هغه هغې لویې او کاملې خېمې ته چې د انسان په الس نه ده جوه
 هغه یول او د تل دپاره د وزو او خوسکیانو د شوې او د دې ن سره تاو نه لري، ننوت. 

وینې سره هغه ېر سپېلي ای ته وردننه نه شو، بلکې د خپلې وینې سره هلته ننوت او مون ته یې
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 که چېرې د وزو او غویانو په وینو او د خوسکي د ایرو په  .د تل دپاره خالصون تر السه ک
 نو ومره به د مسیح په وینه چې خپل ان یې شیندلو سره د خلکو ناپاکه بدنونه پاکېدلی شي، 

وکوالی شي زمون ،اندې که د ابدي روح په مرسته خدای ته وپه تو د کاملې او بې عیبه قربان
وجدان د بې ې عملونو نه چې د مر سبب ري پاک کي، ترو وکوالی شو چې د ژوندي

خدای خدمت وکو.

 له همدې امله مسیح د خدای او خلکو ترمن د نوي لوظ منتوب کوي، ترو هغه خلک

چې خدای رابللي دي، هغه تلپاتې میراث تر السه کي چې خدای ورسره وعده کې ده. که چې
هغه د دې دپاره م شو، ترو هغوی د هغو ناهونو نه خالص کي چې د اولني لوظ په وخت کې

یې کي وو.

 د یوې وصیتنامې د کارولو دپاره ضروري ده چې دا ثابته شي چې وصیت کوونکی م شوی

 که چې وصیت نامه د مر نه وروسته اعتبار لري او ترو پورې چې وصیت کوونکی دی، 
ژوندی وي، وصیت نامه اعتبار نه لري.

  له همدې امله اولني لوظ هم د وینې تویېدلو نه پرته نه شو کوالی چې اعتبار ولري، 

که کله چې موسی د شریعت ول حکمونه خلکو ته ورسول، نو هغه د خوسکیانو او وزو وینه
واخیستله او د اوبو سره یې په سرې و او د وېلني د انو په وسیله یې د تورات په کتاب او

 او ویې ویل: «دا وینه د هغه لوظ نه ده چې خدای ستاسو سره کی خلکو باندې وشیندله، 
 په همدې ول هغه دا وینه په خېمه او هغو شیانو باندې هم دی چې د هغه اطاعت وکئ.» 
 په حقیقت کې د شریعت له مخې نژدې وشیندله چې د عبادت دپاره ترې کار اخیستل کېده. 

ول شیان د وینې په وسیله پاکیي او بې له وینې تویولو ناهونه نه بخل کیي.

د عیسی قرباني ناهونه لېرې کوي

 نو که چېرې دا شیان چې د اسماني حقیقتونو یوه نمونه ده، باید په دې ول پاک شي، نو خپله

 که چې مسیح هغه سپېلي اسماني شیان باید له دې نه په ېرو و قربانیو باندې پاک شي، 
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ای ته وردننه نه شو چې د انسان په الس جو شوی ؤ او یوازې د هغه رتیني عبادتای یوه
نمونه وه، بلکې خپله اسمانونو ته وردننه شو، ترو اوس زمون دپاره د خدای په حضور کې راکاره

 هغه سپېلي ای ته د دې دپاره وردننه نه شو چې خپل ان بیا بیا د قربان په توه شي. 
واندې کي لکه نه چې لوی کاهن هر کال د حیوان د وینې سره سپېلي ای ته ورننوي.

 که که چېرې دا ضروري وای نو مسیح به د دنیا د پیدایت نه تر اوسه پورې و و لې

م شوی وای، خو داسې نه ده، بلکې هغه یوازې یول او د تل دپاره په اخره زمانه کې راکاره
 لکه نه چې د انسانانو په قسمت شو، ترو د خپلې قربان په وسیله ناه له منه یوسي. 

 نو په همدې ول کې یول م کېدل دي او له هغې وروسته به تر قضاوت الندې نیول کیي، 
مسیح هم یول د ېرو خلکو د ناهونو دپاره قرباني شو، خو کله چې د دوهم ل دپاره راکاره
شي، نو د قربان دپاره نه بلکې د هغو خلکو د خالصون دپاره به راشي چې د هغه دپاره سترې په

الره دي.

د مسیح یول قرباني د تل دپاره

 د موسی شریعت د راتلونکو و شیانو یوازې یو تصویر دی او د هغو شیانو رتینی  ۱۰
شکل نه دی. دغه شریعت چې د هغه له مخې کومې قربان چې هر کال به واندې کېدلې، هېکله نه

 که چېرې عبادت کوونکي په شو کوالی هغه خلک کامل کي چې د خدای عبادت یې کاوه. 
یول او د تل دپاره پاکېدلی، نو نور به هغوی خپل انونه ناهکار نه لی او چا به نورې قربان نه

 که چې د  بلکې دې قربانیو به هر کال هغوی ته خپل ناهونه ور په یادول،  کوالی. 
 له همدې امله کله چې مسیح غویانو او وزو وینه هېکله نه شي کوالی ناهونه لېرې کي. 

ن ته راتللو، نو خدای ته یې وویل:

تا نه غوتلې قربان او نذرانې

نو ماته دې راک بدن

 په سوېدونکو نذرانو
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او د ناه په نذرانو ته خوشحاله نه وې

 بیا ما وویل: «ای خدایه، زه حاضر یم چې ستا رضا پوره کم،

لکه نه چې د تورات په کتاب کې زما په هکله لیکل شوي دي.»

 لکه نه چې مسیح مخکې وویل: «تا نه قربان، نه نذرانې، نه سوېدونکې نذرانې او نه د

ناه نذرانې غوتلې او نه په هغو باندې خوشحالېدلې» که ه هم هغه د شریعت له مخې واندې
 بیا هغه زیاته که: «زه راغلم چې ستا رضا پوره کم.» بیا خدای مخکېن قربان باطلې کېدلې. 

 نو په دې ول مون د خدای په کلې، ترو د هغو په ای د عیسی قرباني رامنته کي. 
ارادې او د عیسی مسیح د بدن په قربانولو سره یول او د تل دپاره د ناه خه پاک شولو.

 هر کاهن هره ور د قربان د ای په مخکې ودریي او خپل کار کوي او هماغه یو ول

 قرباني بیا بیا واندې کوي چې دا قربان هېکله نه شي کوالی چې ناهونه له منه یوسي. 
خو کله چې مسیح د تل دپاره د ناهونو د له منه ولو په خاطر یول قرباني ورکه، نو بیا هغه د

 او د هماغه وخت نه هغه په دې انتظار دی، ترو د هغه دمنان خدای ي الس ته کېناست 
 که چې هغه د هغې یوې قربان په ورکولو سره هغه خلک د تل تر پو الندې کای شي. 

دپاره کامل کل چې د ناه خه پاک شوي دي.

 مون ته روح القدس هم شاهدي راکوي، که چې هغه اول وایي:

 دا هغه لوظ دی چې کوم به یې

د هغوی سره په هغه ور

بیا تن وایي: د هغوی زونو کې به واچوم

زه خپل شریعت
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او وبه یې لیکم د هغوی ذهنونو کې

 بیا هغه وایي:

نور به زه نه یادوم هېکله

ناهونه او بد کارونه د هغوی

 نو رنه چې دا ناهونه بخل شوي دي، نور د ناهونو دپاره د قربان واندې کولو اتیا

نشته.

رائ چې د خدای حضور ته ورنژدې شو

 نو ای خویندو او ورونو! مون د عیسی مسیح د وینې په وسیله کوالی شو په زورتیا سره ېر

 هغه مون ته یوه نوې او د ژوندون الره د پردې له من نه چې د سپېلي ای ته ورننوو. 
 رنه چې مون یو لوی کاهن لرو چې د خدای د کور مسوولیت هغه بدن دی، خالصه که. 

 نو رائ چې د زه د اخالصه او په پوره باور سره د خدای حضور ته یې په غاه دی، 
و مونناهکارو وجدانونو باندې د مسیح وینه شیندل شوې ده، تر په که چې زمون ،ورنژدې شو

 رائ چې هغه هیله چې مون پرې پاک کي او زمون بدنونه یې په پاکو اوبو وینلي دي. 
 رائ فکر اقرار کوو ینه وساتو، که چا چې زمون سره وعده کې ده، هغه وفادار دی. 

 مون باید د ایماندارانو په غونو کې یو وکو چې نه یو بل مینې او نېکو کارونو ته وهوو. 
د بل سره په راولېدلو کې بې پروایي ونه کو، لکه نه چې ینې خلک داسې عادت لري، بلکې

یو بل وهوو، په انې توه اوس چې مون وینو چې د خدای ور رانژدې کېدونکې ده.

 که که چېرې مون په حقیقت باندې په پوهېدلو سره بیاهم په قصدي توه ناهونه کوو، نو بیا

 خو یوازې د قضاوت د ورې هې ول قرباني نه شي کوالی زمون ناهونه لېرې کي. 
 هر چا چې به د وېروونکی انتظار او غضبناکه اور پاتې دی چې د خدای دمنان به سووي. 
موسی شریعت نه منلو، هغه به په بې رحم سره د دوه یا درې شاهدانو په شاهد ورکولو سره وژل
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 نو بیا فکر وکئ چې ومره سخته سزا به ورکل شي هغه چاته چې د خدای زوی تر کېده. 
پو الندې کوي او د لوظ د وینې چې هغه یې پاک کی دی، بې عزتي کوي او د فضل د روح

 که مون پوهېو چې خدای وویل: سپکاوی کوي. 

بدل اخیستل زما کار دی، زه به بدل اخلم.

او همدارنه هغه وویل:

تن به د خپلو خلکو په هکله قضاوت کوي.

 د ژوندي خدای په السونو کې غورېدل ېر هیبتناکه دی.

 خو هغه تېر وختونه در په یاد کئ چې د خدای نور درباندې ولېده، نو په هغو ورو کې

 تاسو به کله کله د خلکو په مخکې بې عزته تاسو سخت کاوونه وزغمل او ین پاتې شوئ. 
 تاسو د بندیانو سره چې کېدلئ او ورېدلئ، او کله به د نورو سره په دې شیانو کې شریکېدلئ. 
په زندان کې وو، خواخوي لرله او کله به چې ستاسو مال او دولت ستاسو نه په زور اخیستل کېده،
نو په خوشحال سره به مو منل، که چې تاسو پوهېدلئ چې تاسو سره له دې نه ېر ه او تلپاتې

 نو خپله زورتیا له السه مه ورکوئ، که که چېرې تاسو همداسې باور مال او دولت شته. 
 تاسو ته د صبر او زغم اتیا ده، ترو د خدای اراده پوره ولرئ، نو لوی اجر به تر السه کئ. 
 که لکه نه چې د خدای کئ، نو بیا به هغه ه تر السه کئ چې هغه یې وعده کې ده. 

کالم وایي:

پاتې دی ېر ل وخت او هغه وک چې باید راشي

ن يهغه به راشي او وبه نه ک

 د ایمان په وسیله به کوي ژوند زما نېکان

او وک چې مخ واوي ما نه
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نو زه به نه یمه خوشحاله د هغه نه

 خو مون هغه خلک نه یو چې د خدای خه مخ اوي او تباه کیي، بلکې مون ایمان لرو او

ژغورل کېو.

د ایمان په هکله لوی مثالونه

 ایمان په هغو شیانو باندې باور لرل دي چې مون ورته هیله من یو او په هغو شیانو  ۱۱
 د ایمان په وسیله ؤ چې د پخوان زمانې باندې ینه عقیده لرل چې مون یې نه شو لیدلی. 

 مون د ایمان له مخې پوهېو چې ول کاینات د خدای د خلک د خدای له خوا ومنل شول. 
کالم په وسیله پیدا شو، نو ه چې مون وینو هغه د هغو شیانو خه جو شوي دي چې نه شي لیدل

کېدای.

 د ایمان په وسیله ؤ چې هابیل د قاین نه ېره ه قرباني خدای ته واندې که. هغه د خپل

ایمان له الرې د خدای په نظر کې عادل ونل شو، که چې خدای د هغه نذرانې قبولې کې او سره
 د له دې چې هابیل م شوی دی، خو د خپل ایمان له الرې تر اوسه زمون سره خبرې کوي. 

ایمان په وسیله ؤ چې خنوخ م نه شو او اسمان ته پورته کای شو او هېچا هغه پیدا نه ک ،که
چې خدای هغه پورته یوو. مخکې له دې چې هغه پورته یوول شي، د خدای کالم د هغه په هکله

 نو پرته له ایمانه دا ناشونې ده چې انسان دې شاهدي ورکوي چې خدای د هغه خه راضي ؤ. 
خدای خوشحاله کي، که وک چې غواي خدای ته ورنژدې شي، نو باید په دې ایمان ولري

 د نوح د ایمان په وسیله چې هغه موجود دی او وک چې هغه لوي، نو هغه ته اجر ورکوي. 
ؤ چې هغه ته د هغو شیانو په هکله خبرداری ورکل شو چې ال تر هغه وخته نه وو پې شوي. هغه

اطاعت وک او د خپلې کورن د ژغورلو دپاره یې یوه لویه کشت جوه که. هغه د خپل ایمان له
الرې دنیا محکومه که او د ایمان له مخې عادل ول شو.

 کله چې خدای ابراهیم ته امر وک چې خپل کور پرېدي او هغه ای ته ال شي چې خدای به

یې ورته د میراث په توه ورکي، د ایمان په وسیله ؤ چې هغه اطاعت وک او بې له دې چې پوه
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 د ایمان په وسیله لکه د یو پردي په شان په هغه وطن شي چېرته ي، د خپل وطن نه ووت. 
کې چې خدای ورسره وعده کې وه، اوسېده او د اسحاق او یعقوب سره هم چې د دې وعدې

ین ار د لیدلو هیله درلودله چې که چې ابراهیم د هغه  وارثان وو، په خېمو کې اوسېدل. 
 د ایمان په وسیله ؤ چې ساره بنیاد لري او نقشه جووونکی او ودانوونکی یې خدای دی. 

وکوالی شول ماشوم وزېوي، که ه هم هغه شنه او ېره زه وه، که چې هغې باور درلود چې
 له همدې امله د یو سي نه چې د مي په شان ؤ، لکه خدای په خپله وعده باندې وفا کوي. 
په اسمان کې د ېرو زیاتو ستورو او د بحیرې د غاې د شو په شان یې بې شمېره اوالدونه پیدا

شول.

 هغه ول خلک مه شول، خو تر مره پورې په خپل ايمان کې پاتې شول، که ه هم هغوی

هغه ه تر السه نه کل چې وعده ورسره شوې وه. هغوی هغه شیان د لېرې خه ولیدل، خو بیاهم
 که کوم خلک خوشحاله وو او اقرار یې وک چې دوی په دې دنیا کې پردي او مسافر دي. 

چې داسې خبرې کوي، د هغو نه دا معلومیي چې هغوی د خپل ان دپاره د یو وطن په له کې
 که چېرې هغوی د هغه وطن ارمان کاوه چې ورخه راوتلي وو، نو د هغوی دپاره دا دي. 

 خو هغوی د یو ېر ه ای یعنې اسماني وطن په له کې موقعه وه چې بېرته هلته ال شي. 
وو. نو له همدې امله خدای په دې نه شرمیي چې د هغوی د خدای په نوم یادیي، که چې د

هغوی دپاره یې یو ار تیار کی دی.

 د ایمان په وسیله ؤ چې کله خدای ابراهیم ازمایه، نو هغه اسحاق د قربان په توه خدای ته

واندې ک. دا سی چې خدای ورسره وعده کې وه، دې ته تیار شو چې خپل یوازېنی زوی خدای
 که ه هم خدای هغه ته ویلي وو: «ستا نسل به د اسحاق خه حساب شي.» ته قرباني کي، 

 ابراهیم په دې فکر ؤ چې خدای کوالی شي اسحاق د مر نه بېرته راژوندی کي، نو خدای

 د ایمان په وسیله ؤ چې اسحاق خپلو دوو زامنو،  .ابراهیم ته خپل زوی هماغسې بېرته ورک
 د ایمان په وسیله ؤ  .یعقوب او عیسو ته د هغوی د راتلونکي په پام کې نیولو سره برکت ورک

چې کله یعقوب م کېده، نو د یوسف دواو زامنو ته یې برکت ورک او په داسې حال کې چې په
 د ایمان په وسیله ؤ چې کله  .خپله امسا باندې یې تکیه وهلې وه، د خدای عبادت یې وک
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یوسف م کېده، نو د مصر خه یې د اسراییلو د وتلو په هکله خبرې وکې او د خپل مي د خولو
په اه یې هغوی ته الروونې وکې.

 د ایمان په وسیله ؤ چې کله موسی وزېېده، مور او پالر یې ولیدل چې هغه یو کلی ماشوم

 د دی، نو هغوی د پاچا د حکم خه ونه وېرېدل او هغه ماشوم یې درې میاشتې پ وساته. 
ایمان په وسیله ؤ کله چې موسی لوی شو، نو د دې نه یې انکار وک چې هغه دې د فرعون د لور د
 هغه د یو لن محاله مودې د عیش او عشرت او د ناه خه ک ژوند په زوی په نوم یاد شي. 
 هغه د مسیح په خاطر د بې عزت ای د خدای د خلکو سره د بد سلوک زغمل غوره ول. 

زغمل د مصر د ولو خزانو نه بهتر ول، که چې هغه خپل راتلونکي اجر ته سترې په الره ؤ.
 د ایمان په وسیله ؤ چې موسی د مصر خه راووت او د فرعون د قهر خه ونه وېرېده او په

 د ایمان په حوصله یې خپلې الرې ته دوام ورک ،که چې د هغه نظر په نه لیدونکي خدای ؤ. 
وسیله ؤ چې موسی د اسراییلو خلکو ته حکم وک چې د فسحې اختر جو کي او د حیواناتو وینه
د دروازو په چوکاونو باندې وشیندي، ترو د مر فرته د اسراییلو لومني زېېدلي اوالدونه ونه

وژني.

 د ایمان په وسیله ؤ چې د اسراییلو قوم د سرې بحیرې نه داسې پورې وتل لکه په وچه مکه

 د ایمان په وسیله چې تېر شي، خو کله چې مصریانو د پورې وتلو کو وک، نو غرق شول. 
ؤ چې د اسراییلو خلک د اریحا د ار نه اووه ورې ردچاپېره ورېدل او وروسته بیا د ار
 د ایمان په وسیله ؤ چې بدلمنه راحاب د نورو نافرمانه خلکو سره دېوالونه راوغورېدل. 

یوای ونه وژل شوه، که چې هغې اسراییلي جاسوسانو ته دوستانه هرکلی ویلی ؤ.

 نور زه ه ووایم؟ که چې زما زیات وخت نشته چې د جدعون، باراق، شمشون، یفتاح،

 هغوی د ایمان په وسیله پاچاهي انې داود، سموییل او نورو پیغمبرانو په هکله خبرې وکم. 
فتح کې او عدالت یې ین ک او هغه شیان یې تر السه کل چې خدای ورسره وعده کې وه.

 د اور لمبې یې مې کې او د تورې د خولې نه خالص هغوی د زمریانو خولې بندې کې، 
شول. هغوی کمزوري وو، خو قوي شول. په جن کې زورور شول او د پردیو لکرې یې تېتې ته

 و خپل مي بیا ژوندي وموندل. ینو نورو ېر کاوونه ولیدل، خو ازادي مجبورې کې. 
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 په ینو باندې ملنې یې ونه منله، ترو د قیامت په ور له دې نه ېر ه ژوند ومومي. 
 هغوی سنسار ووهل شوې، په دورو ووهل شول، نور په زنیرونو وتل شول او بندیان شول. 

شول، په ارې باندې نیم کای شول او په تورو باندې یې مه کل. هغوی د پسونو او وزو پوستکي
 دنیا د دې خلکو لیاقت نه اغوستي وو او د ېرې غریب، ظلم او کاوونو له امله سرردانه وو. 

درلود. هغوی په دتو او غرونو کې سرردانه رېدل او په غارونو او سوریو کې اوسېدل.

 د خپل ایمان په وسیله د هغوی ولو ه ستاینه وشوه، خو بیا یې هم هغه ه تر السه نه کل

 که چې خدای زمون دپاره له مخکې نه ېر ه شی درلود چې خدای یې وعده کې وه. 
چې وروسته به یې راکي، هغه دا چې هغوی به زمون سره کامل کای شي.

د تن له خوا زمون اصالح

 نو اوس چې د شاهدانو دومره لویه ه وه زمون خه راچاپېره ده، نو رائ چې هر  ۱۲
اضافي بار یعنې هره ناه چې په اسان سره مو راېروي، د خپل ان نه لېرې کو او په صبر او زغم
 خپلې سترې د عیسی یعنې سره په هغې سیال کې منه ووهو چې زمون په واندې پرته ده. 

زمون د ایمان د بنیاد ایودونکي او کامل کوونکي خواته ونیسو. هغه په صلیب باندې د م کېدلو
شرم وزغملو خو شرم یې مهم ونه لو، که چې په دې پوهېده چې په دې کار سره به هغه په

راتلونکي کې خوشحاله وي او اوس هغه د خدای د تخت ي الس ته ناست دی.

 د هغه په هکله فکر وکئ چې د ناهکارانو له خوا د ومره مخالفتونو سره مخ شو، نو خپله

 تاسو ال تر اوسه د ناه په خالف جن کې تر حوصله له السه مه ورکوئ او بې زه کېئ مه. 
 ایا تاسو دا هېر کي دي چې دې حده نه یئ رسېدلي چې وینه مو په کې تویه شوې وي. 

خدای درته لکه د خپلو اوالدونو په شان نصیحت کوي:

ای زما زویه! کله چې تا اصالح کوي تن

نو هغه مه ه سپک
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او کله چې هغه ري تا، نو ناامیده کېه مه

 که تن چې کوي مینه د کوم چا سره

نو اصالح کوي هغه

او هغه چاته ورکوي سزا

چې قبلوي یې د خپل زوی په توه

 تاسو اصالح وزغمئ، که چې دا زغم دا ایي چې خدای تاسو سره د خپلو اوالدونو په شان

 سلوک کوي. ایا تاسو کله داسې اوالد لیدلی دی چې د خپل پالر له خوا اصالح شوی نه وي؟ 
که چېرې تاسو د هغه د نورو اوالدونو په شان اصالح نه شئ، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د هغه
ولو پلرونه درلودل چې مون  برسېره پر دې، مون رتیني اوالدونه نه یئ، بلکې حرامیان یئ. 
یې اصالح کولو او مون د هغوی درناوی کاوه. نو مون به د دې نه ومره زیاته د هغه چا تابعداري

 زمون دنیاوي پلرونه لکه نه چې وکو چې زمون روحاني پالر دی او مون ته ژوند راکوي. 
هغوی ته ه کاري، مون اصالح کي یو، خو د خدای اصالح زمون د ېې دپاره ده، ترو

 هره اصالح په خپل وخت کې خوشحالوونکې او مون د هغه په پاکوالي کې شریک شو. 
خوندوره نه وي بلکې دردناکه وي، خو وروسته بیا د هغو خلکو دپاره چې په دې ول روزل شوي

دي، د یو رتیني ژوند د ارام یوه مېوه وي.

 د خپلو قدمونو دپاره الره  نو له دې امله خپل ناتوانه السونه او کمزورې پې قوي کئ. 

سمه کئ، ترو په تاسو کې د ینو وې پې کمزورې او ناتوانه نه شي بلکې روغې شي.

وونې او خبردارالر

 کو وکئ چې د هر چا سره په سوله او سالمت کې ژوند وکئ او پاک او سپېلي اوسئ،

 پام کوئ، هسې نه چې په تاسو کې وک د که چې د هغه پرته به هېوک تن ونه ویني. 
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خدای د فضل نه بې برخې شي او ستاسو په من کې کوم وک ترخې او زهرجنې ریې وغلوي
 او ورئ چې په تاسو کې دې چې د تکلیف سبب شي او د هغه له امله ېر خلک فاسد شي 
وک زناکار یا د عیسو په شان بې دینه نه شي چې د یوې م و دپاره یې د خپل مشرتوب

 نو تاسو پوهېئ سره له دې چې وروسته هغه غوتل چې د برکت میراث  .ک حق خر
تر السه کي، خو هغه رد شو، که چې د هغه دپاره د توبې ویستلو موقعه پیدا نه شوه، که ه هم

هغه د اوکو په تویولو سره د هغه برکت په له کې ؤ.

 تاسو لکه د اسراییلو د خلکو په شان د موسی په وخت کې د سینا غره ته چې د اور لمبې،

 کله چې خلکو د سرني او یو ېر وېروونکی اواز واورېد، سخته تیاره او توفان ؤ، راغلي نه یئ. 
 که چې هغوی د خدای نو زار یې وکې چې خدای دې نور زمون سره خبرې ونه کي. 
دا حکم ونه شو زغملی چې وایي: «که چېرې یو حیوان هم په دې غره باندې په کېدي، نو هغه

 هغه منظره دومره وېروونکې وه چې موسی وویل: «زه د وېرې نه رپېم.» باید سنسار شي.» 
 خو تاسو د صهیون غره او د ژوندي خدای ار یعنې اسماني اورشلیم ته چې بې شمېره فرتې

 تاسو د خدای د لومني زېول شویو اوالدونو غونې ته په کې خوشحالي کوي، راغلي یئ. 
چې نومونه یې په جنت کې لیکل شوي دي، راغلي یئ. تاسو خدای ته چې د ولو قاضي دی او د

 تاسو عیسی ته چې د خدای او خلکو نېکانو روحونو ته چې کامل شوي دي، راغلي یئ. 
ترمن د نوي لوظ منی دی او د هغه وینه د هابیل د وینې نه ېر ه پیغام ورکوي، راغلي یئ.

 نو پام کوئ چې د هغه چا نه انکار ونه کئ چې تاسو ته خبرې کوي. کله چې خلکو د هغه د

اطاعت کولو نه انکار وک چې د مکې نه یې هغوی ته خبرې کولې او تېته یې ونه که، نو که
تاسو د هغه چا نه انکار وکئ چې د اسمان نه ستاسو سره خبرې کوي، نو فکر کوئ چې تاسو به

 په هغه وخت کې د خدای اواز مکه ولزوله، خو اوس هغه وعده کې وکوالی شئ وتتئ؟ 
 د هغه دا خبره یعنې «یول ده: «یول بیا به زه یوازې مکه نه بلکې اسمان هم ولزوم.» 

بیا» دې ته اشاره کوي چې هغه شیان چې خلق شوي دي هغه به ولزول شي، ترو نه لزېدونکي
شیان پاتې شي.

 نو رائ چې د هغې نه لزېدونکې پاچاه په خاطر چې خدای یې مون ته راکوي،
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 شکرزاري وکو او په درناوي او وېرې سره داسې عبادت وکو چې هغه ته د منلو و وي. 
که چې زمون خدای تباه کوونکی اور دی.

خدای نه خوشحالولی شو؟

 دا مه هېروئ چې باید د  د خویندو او ورونو په شان یو د بل سره مینه کوئ.   ۱۳
مسافرو مېلمه پالنه وکئ، که چې ینو خلکو داسې کي دي او هغوی د فرتو مېلمه پالنه کې

 هغه کسان چې په زندان کې دي داسې یادوئ لکه چې ده که ه هم هغوی یې نه دي پېژندلې. 
تاسو ورسره په زندان کې یئ. هغه کسان در په یادوئ چې ظلم ورسره کیي، نو داسې وئ لکه

 ول باید واده ته درناوی ولري او ې او مېونه باید یو بل ته تاسو چې کاوونه وینئ. 
 په خپل ژوند کې د وفادار اوسي، که چې خدای به بد اخالقه او زناکاره خلک محکوم کي. 
پیسو سره د مینې کولو نه ان لېرې وساتئ او ه چې لرئ په هغو باندې قناعت وکئ، که چې
 نو مون په خدای ویلي دي: «زه به هېکله تاسو یوازې پرېندم او هېکله به مو نه هېروم.» 

اه زه ویلی شو:

زما مرستندوی دی تن

نه به وېرېمه زه

ه کوالی شي انسان ما سره؟

 خپل مشران چې تاسو ته یې د خدای کالم بیان ک، په یاد ساتئ. د هغوی د ژوند د الرو او

 عیسی مسیح رنوالي په هکله فکر وکئ او د هغوی ایمان د ان دپاره مثال وروئ. 
 د هر ول عجیبه تعلیمونو له امله مه بې الرې کېئ. دا پرون، نن او د تل دپاره یو شان دی. 
ه ده چې زمون زونه د خدای په فضل باندې قوي شي، نه په مذهبي قوانینو پورې تلي خوو

باندې، که کوم خلک چې دا قانون پرمخ وي هې ه ورته نه رسیي.
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 مون داسې د قربان ای لرو چې حتی هغه کاهنان چې هلته په سپېلې خېمه کې خدمت

 که چې لوی کاهن به د حیواناتو وینه د ناه د کوي، د هغې قربان د خولو حق نه لري. 
 قربان په توه ېر سپېلي ای ته وله، خو د هغوی مي د کمپ نه دباندې سوول کېدل. 
نو له دې امله عیسی هم د ار د دروازې نه دباندې کاوونه وزغمل او م شو، ترو د خپلې وینې
 نو رائ چې هغه ته د کمپ نه دباندې ورشو او هغه په وسیله خلک د ناه خه پاک کي. 
 که چې په دې دنیا کې زمون دپاره هې داسې ار بې عزتي وزغمو چې هغه زغملې وه. 
نشته چې د تل دپاره پاتې وي، خو مون د هغه ار په له کې یو چې په راتلونکي کې به موجود

وي.

 نو رائ چې د عیسی په وسیله د قربانیو په توه تل د خدای ثنا او صفت وکو، یعنې په خپلو

 نېکي کول او د نورو سره مرسته کول مه هېروئ، که چې خولو د هغه د نوم اقرار وکو. 
خدای په داسې قربانیو خوشحالیي.

 د خپلو مشرانو اطاعت کوئ او ه چې درته وایي هماغسې کوئ. هغوی په تاسو باندې پام

کوي او خدای ته به حساب ورکوي. نو پرېدئ چې هغوی دا کار په خوشحال سره وکي، نه په
 زمون دپاره دعا کوئ. مون امن یو چې خفان. که نه، نو تاسو ته به یې ه ونه رسیي. 
 زه ستاسو نه په کلکه زمون وجدان پاک دی او غواو چې په هر لحاظ د عزت ژوند وکو. 

غوتنه کوم چې دعا وکئ، ترو ېر زر بېرته تاسو ته راشم.

وروست دعاانې

 اوس دې د سولې او سالمت خدای چې د تلپاتې لوظ د وینې په وسیله یې زمون تن

 نو هغه دې د خپلې رضا پوره کولو  ،و نه بېرته راژوندی کعیسی چې لوی شپون دی، د م
دپاره په خپلو ولو و کارونو کې تیار کي او د عیسی مسیح په وسیله دې په مون کې هغه کارونه

وکي چې هغه پرې خوشحالیي. د هغه جالل دې تل ترتله وي. امین.
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وروستني سالمونه

 ای خویندو او ورونو! ستاسو نه په کلکه غوتنه کوم چې زما نصیحت په صبر او حوصلې سره

م تاسو خبر شئ چې زمون زه غوا واورئ، که چې هغه مې درته په لن ول لیکلی دی. 
ورور تیموتاوس د زندان نه خالص شوی دی. که هغه زر دلته راشي، نو هغه به زما سره ستاسو لیدو

 خپلو ولو مشرانو او ایماندارانو ته زمون سالمونه ووایئ. د ایالیې ایمانداران هم ته درشي. 
 په تاسو ولو دې د خدای فضل وي. تاسو ته خپل سالمونه وایي. 

☎ +1 807.700.9066 لرئ؟ تنتاسو پو
afghanbibles.org © د ختي افغانستان ۲۰۲۱

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

tel:+1.8077009066
tel:+1.8077009066
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible

