
د یعقوب لیک

د کتاب پېژندنه

دا لیک د یعقوب له خوا چې د اورشلیم د کلیسا مشر ؤ، لیکل شوی دی. په دې لیک کې
یعقوب هغو خلکو ته چې په عیسی مسیح باندې یې ایمان راوی ؤ ینار کوي چې یوازې
دا بس نه دی چې یو وک دعوه وکي چې په خدای باندې ایمان لري، بلکې ضروري ده

چې هغه دا خپله دعوه په خپلو کو وو کې هم ثابته کي. دا لیک په دې باندې ینار
کوي چې په مسیحیت کې د ایمان تر ن عمل هم ېر مهم دی.

د یعقوب لیک په دې هکله الروونه کوي چې ایمانداره خلک باید د تکلیفونو په وخت
کې نه عمل وکي. هغوی باید د حکمت د السته راولو دپاره دعا وکي ترو په دې
پوه شي چې نه د خدای په قانون باندې عمل وکي او د خدای خه په اطاعت کولو

سره خپل ژوند تېر کي. د یو کس د عملونو مهم اخ د هغه وینا یا خبرې دي چې کېدای
شي د و یا بدو دپاره ترې کار واخیستل شي. د ایماندارانو د عملونو بل اخ دا دی چې د

غریبانو او مظلومانو سره نه چلند وشي. خدای زمون د عملونو وروستنی قاضي دی.
مون باید د خدای د قضاوت دپاره په صبر سره انتظار وباسو او خپل ژوند نورو ته په دعا

کولو او خدمت کولو سره تېر کو.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱

ایمان او حکمت: ۱: ۲ - ۸
غریب او شتمن خلک: ۱: ۹ - ۱۱
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ازمېتونه او وسوسې: ۱: ۱۲ - ۱۸
د کالم اورېدل او عمل کول: ۱: ۱۹ - ۲۷
د تبعیض په هکله خبرداری: ۲: ۱ - ۱۳

ایمان او عمل: ۲: ۱۴ - ۲۶
خپله ژبه په واک کې ساتل او حکمت: ۳: ۱ - ۱۸

مسیحي او دنیاوي ژوند: ۴: ۱ - ۵: ۶
صبر او دعا: ۵: ۷ - ۲۰
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سالمونه

 د خدای او د تن عیسی مسیح د خدمتار یعقوب له خوا دې د اسراییلو دولس قبیلو ته  ۱
چې په وله ن کې خواره واره شوي دي، سالم وي.

ایمان او حکمت

 ای زما خویندو او ورونو! هرکله چې تاسو د ول ول ازمېتونو سره مخامخ کېئ نو هغه یوه

 که تاسو پوهېئ چې دا ستاسو د ایمان په ازمېت کې ستاسو صبر او خوشحالي وئ، 
 کله چې ستاسو صبر او زغم نور هم زیات شي، نو تاسو به کامل او بې عیبه زغم زیاتوي. 

 خو که په تاسو کې په چا کې د حکمت انسانان شئ او د هې شي کمی به په تاسو کې نه وي. 
کمی وي، نو هغه دې د خدای خه وغواي چې هغه یې د سخاوت له مخې او بې له دې چې وک

 خو کله چې وک کوم شی مالمته کي هرچا ته ورکوي، نو هغه ته به هم ورکل شي. 
غواي، نو هغه دې د ایمان سره وغواي او هې شک دې نه کوي، که چې شک کوونکی د بحر د
 داسې سی دې په دې هغو پو په شان دی چې د باد په وسیله اخوا دې خوا غورول کیي. 
 که چې شکمن سی په خپلو تمه نه اوسي چې ماته به د تن خه کوم ه السته راشي، 

کارونو کې ین وال نه وي.

غریب خلک او شتمن خلک

 او همدارنه  غریب ورور دې د خدای په واندې په خپلې سرلو باندې ویا وکي 

شتمن ورور دې په خپلې عاجز باندې چې د خدای له خوا ده ویا وکي، که چې هغه به د
 که کله چې لمر د خپلې سووونکې رم سره واو د ل په شان له منه ال شي. 

راوخېژي نو واه وچ کي، الن یې ورژیي او ایست یې له منه ال شي. نو همداسې به شتمن
سی هم د خپل کاروبار سره له منه ال شي.

۳ / ۱۱
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


ازمېتونه او وسوسې

 بختور دی هغه وک چې د ازمېت په وخت کې ین پاتې شي، که کله چې هغه د داسې

ازمېت خه بریالی تېر شي، نو د ژوندون تاج به چې خدای د هغو خلکو سره چې ورباندې ران
 وک چې وسوسه کیي، نو هغه باید دا ونه وایي: «خدای دی وعده کې ده، تر السه کي. 
زه وسوسه کی یم،» که چې خدای د هې ول بد په وسیله نه وسوسه کیي او نه هم وک
 خو یو کس هغه وخت وسوسه کیي چې کله هغه د خپلو نفساني غوتنو په وسوسه کوي. 

 بیا د هغه نفساني غوتنې د ناه د راپیدا کېدلو وسیله وهول شي او په دام کې راونیول شي. 
سبب کیي او کله چې ناه خپل وروستي حد ته ورسیي، نو د مر سبب ري.

 ول ه او کامل نعمتونه مون ته د خدای له  ای زما رانو خویندو او ورونو! ونه غولېئ. 

خوا چې د لمر، سپوم او ستورو پیدا کوونکی دی، راي. هغه نه بدلېدونکی دی او نه د سیوري په
 هغه مون د خپلې ارادې او رتیني کالم په وسیله پیدا کو، ترو د شان ري او راري. 

هغه په ولو مخلوقاتو کې لکه د اولني حاصل مېوه واوسو.

د کالم اورېدل او په هغه باندې عمل کول

 نو ای رانو خویندو او ورونو! دا یاد ساتئ چې هروک باید په اورېدلو کې تېز، په خبرو کې

 که کله چې وک په قهر شي هغه نه شي کوالی چې د خدای ورو او په قهر کې سو اوسي. 
 له دې امله تاسو د ولو غیر اخالقي کارونو او ولو بدیو خه عادالنه مقصدونه پوره کي. 

الس واخلئ او په عاجز سره هغه کالم قبول کئ چې ستاسو په زونو کې کرل شوی او کوالی
 نو تاسو باید د هغه په کالم عمل وکئ او یوازې په اورېدلو شي تاسو ته خالصون درکي. 

 که وک چې کالم ته غو نیسي او عمل پرې نه کوي، نو سره یې خپل انونه مه غولوئ. 
 کله چې هغه خپل ان وویني او هغه د هغه سي په شان دی چې خپل مخ په ایینه کې ویني. 
 خو که چېرې وک کامل او ازادي ال شي، نو سمدالسه دا هېر کي چې ېره یې نه وه. 

بخونکي شریعت ته په غور سره ووري او په هغه باندې عمل وکي او ه چې واوري او هغه هېر
نه کي، نو خدای به د هغه په ولو کارونو کې برکت واچوي.
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 که وک خپل ان دینداره ي او خپله ژبه په واک کې نه ساتي، نو هغه خپل ان غولوي او

 د پالر خدای په نظر کې سوچه او بې عیبه دینداري دا ده چې په دینداري یې هې ه نه لري. 
یتیمانو او کونو باندې د مصیبت په وخت کې پام وکو او پرې نه دو چې دا ن مو فاسد کي.

د طرفدار په خالف خبرداری

 ای زما خویندو او ورونو! که چېرې تاسو زمون په تن عیسی مسیح چې د جالل  ۲
 فرض کئ یو سی چې د سرو زرو وته خاوند دی ایمان لرئ، نو د چا طرفداري مه کوئ. 

یې په الس وي او کلي کالي یې اغوستي وي او ستاسو غونې ته راشي او یو غریب سی په زو
 او تاسو د هغه سي درناوی وکئ چې کلي کالي یې اغوستي دي او ورته کالیو کې راشي 

ووایئ: «مهرباني وکئ دلته په دې ه ای کې کېنئ» او هغه غریب سي ته ووایئ: «هلته
 ایا تاسو په خپل من کې د تبعیض خه کار وانخیست ودرېه یا دلته په مکه باندې کېنه.» 

او ایا د بدو خیالونو له مخې مو قضاوت ونه ک؟

 ای زما رانو خویندو او ورونو! واورئ، ایا خدای د دې ن غریبان نه دي غوره کي چې په

ایمان کې شتمن وي او د هغې پاچاه وارثان وي چې خدای د هغو خلکو سره وعده کې ده چې
 خو تاسو د غریب سي سپکاوی وک. ایا شتمن خلک په تاسو باندې ظلم ورسره مینه کوي؟ 
 ایا هغوی د مسیح نېک نوم چې خدای په تاسو باندې نه کوي او تاسو محکمو ته نه راکاي؟ 

ایی دی، نه بدناموي؟

 که چېرې تاسو په رتیا سره د تن د شریعت په شاهانه حکم باندې عمل وکئ چې د

خدای په کالم کې یې یادونه شوې ده چې وایي: «د خپل اوني سره د خپل ان په شان مینه کوه»
 خو که چېرې تاسو د کوم چا طرفداري کوئ نو ناه کوئ او شریعت تاسو د نو ه کار کوئ. 

 که که چېرې وک د شریعت په ولو حکمونو عمل قانون ماتوونکو په توه محکوموي. 
 که چا چې وکي خو یو حکم یې مات کي نو هغه د ول شریعت په ماتولو ناهکار شو. 

ویلي دي: «زنا مه کوه.» نو دا یې هم ویلي دي: «قتل مه کوه.» که ته زنا نه کوې خو قتل وکې، نو
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 نو د هغو خلکو په شان خبرې او عمل وکئ چې د هغه بیاهم ته د شریعت ماتوونکی شوې. 
 که چې د قضاوت په شریعت له مخې به ورباندې قضاوت کیي چې مون ته ازادي راکوي. 

وخت کې به خدای په هغه چا باندې رحم ونه کي چې په نورو باندې یې رحم نه دی کی. خو
بیاهم رحم په قضاوت باندې بریالی دی.

بې له عمل نه ایمان م دی

 ای زما خویندو او ورونو! که وک ووایي چې زه ایمان لرم خو عمل نه کوي نو ه یې ه

 فرض کئ تاسو ووینئ چې یو ورور یا ده؟ ایا داسې ایمان هغه ته خالصون ورکوالی شي؟ 
 او ستاسو خه یو وک هغه ته ووایي: «په خیر ال شه او خور کالیو او خوو ته اتیا لري، 
 تود او مو اوسه.» خو چې کومو شیانو ته اتیا لري هغه ورته ورنه کئ نو ه ه به ولري؟ 

نو په همدې ول که چېرې د ایمان سره عمل نه وي نو هغه ایمان م دی.

 خو کېدای شي چې وک ووایي: «ته ایمان لرې او زه نېک کارونه کوم. ته دې خپل ایمان بې

 ته په دې له عمله ماته وایه او زه به خپل ایمان د خپلو عملونو په وسیله تاته دروایم.» 
باور لرې چې خدای یو دی نو ېره ه ده. شیطان او پېریان هم په دې باور لري او له وېرې رپیي.

 کله چې  ای ناپوهه سیه! ایا په دې نه پوهېې چې ایمان بې له عمل نه بې ې دی؟ 

زمون نیکه ابراهیم خپل زوی اسحاق د قربان په ای کې خدای ته واندې ک نو ایا هغه په دې
 تاسو ورئ چې د هغه ایمان او عمل په ه سره عمل سره د خدای له خوا نېک ونه ل شو؟ 
 په دې ول د خدای د کالم هغه وینا رتیا شوه کار وک او په عمل سره د هغه ایمان کامل شو. 

چې وایي:

ابراهیم په خدای ایمان راو او په دې باندې هغه عادل ول شو.

 نو تاسو وینئ چې انسان یوازې په ایمان نه بلکې په خپل او هغه د خدای دوست وبلل شو. 
 نو په همدې ول بدلمنه راحاب د خپلو نېکو عملونو په وسیله چې عمل باندې نېک کیي. 

اسراییلي استازو ته یې پناه ورکه او د هغوی سره یې مرسته وکه چې په بله الره وتتي، نېکه ول
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شوه.

 نو لکه نه چې بدن بې له روح نه م دی، نو همدغه شان ایمان هم بې له عمل نه م دی.

خپله ژبه په خپل واک کې ساتل

 ای زما خویندو او ورونو! باید هه ونه کئ چې تاسو ول دې استاذان شئ، که په دې  ۳
 که چې مون ول ېرې پوهېئ چې مون استاذانو سره به تر نورو زیات حساب کیي، 

تېروتنې کوو او وک چې په خبرو کې تېروتنه نه کوي هغه کامل انسان دی او هغه کوالی شي چې
 مون د اس په خوله کې قیضه اچوو، ترو زمون تابع خپل ول بدن په خپل واک کې وساتي. 
 همدارنه کشت انو ته وورئ، سره له دې چې شي او هرې خواته چې وغواو هغه بوو. 

ېرې غې وي او په قوي بادونو باندې چلیي، خو د یو ووکي راشپېل په وسیله رهنمایي کیي او
 ژبه هم همداسې ده، هرې خواته چې کشت چلوونکی وغواي هماغې خواته یې بېولی شي. 

که ه هم هغه د بدن یو ووکی غی دی، خو د غوغو شیانو په هکله الپې وهي.

 همدارنه ژبه هم د اور وورئ ومره لوی نل د اور په یو ورکوي برکي سره اور اخلي. 
په شان ده. هغه د بدیو خه که یوه ن ده چې زمون په ول بدن کې ای نیسي او زمون ول
بدن فاسدوي. هغه زمون ول ژوندون په اور سووي او دا په خپله د دوزخ په اور کې سویي.

 نو انسان کوالی شي چې هر ول وحشي حیوانات، مرغان، خزندې او بحري حیوانات اهلي

 خو هېوک نه شي کوالی خپله ژبه په خپل واک کې وساتي. ژبه کي او اهلي کي یې دي، 
 په همدې ژبه مون هم د تن یعنې اسماني پالر ثنا بده ده او د وژونکو زهرو خه که ده. 

 د همدې او صفت کوو او هم په انسان باندې چې د خدای په شکل پیدا شوی دی، بد وایو. 
یوې خولې خه هم د ستاینې خبرې راوي او هم بدې خبرې. ای خویندو او ورونو! داسې باید نه

 ایا دا کېدای شي چې د یوې چینې د خولې خه هم خوې او هم تروې اوبه راوي؟ وي. 
 ای زما خویندو او ورونو! ایا د انر ونه کوالی شي چې زیتون او یا د انورو تاک انر

ونیسي؟ په همدې ول د تروو اوبو د چینې خه خوې اوبه نه شي راوتلی.
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اسماني او دنیاوي حکمت

 په تاسو کې وک هویار او پوه شته؟ که چېرې وي، نو هغه دې دا په نېک ژوند تېرولو او په

 که چېرې ستاسو په نېکو کارونو ثابته کي یعنې داسې عاجزي چې د حکمت نه پیدا کیي. 
زونو کې سخته کینه او ان خوونه وي، نو باید الپې ونه وهئ چې هویاران یئ. که داسې

 دا هغه حکمت نه دی چې د اسمان نه راي بلکې دا وکئ، نو حقیقت په دروغو بدلوئ. 
 که چې هر چېرته چې کینه او ان خوونه وي، نو دنیاوي، نفساني او شیطاني حکمت دی. 

 خو کوم حکمت چې د اسمان نه راي هغه لومی هلته وي او هر ول بد کارونه کیي. 
سوچه وي، بیا سوله خووونکی، نرم، معقول، رحم کوونکی، له و ثمرو خه ک، بېطرفه او بې ریا
 او د نېک او عدالت حاصل د هغه تخم خه پیدا کیي چې د سوله خووونکو له خوا په وي. 

سوله کې کرل کیي.

د دنیاوي شیانو سره مینه مه کوئ

 ستاسو په من کې جنونه او شخې له کومه راپیدا کیي؟ ایا هغه ستاسو د نفساني  ۴
 تاسو چې کوم شی غوائ غوتنو له امله چې په تاسو کې په جه کې دي، نه راپیدا کیي؟ 
او هغه په الس نه دري، نو دې ته تیار یئ چې قتل وکئ. تاسو د نورو سره بخیلي کوئ، خو ه

چې غوائ هغه السته نه شئ راولی، نو جن او شخه کوئ. خو بیاهم کوم شی په الس نه دري،
 خو که تاسو د خدای خه د کوم شي دپاره سوال هم که چې د خدای خه یې نه غوائ. 

وکئ، نو هغه به یې درنه کي، که چې په بد نیت او د خپلو هوسونو د پوره کولو دپاره یې
 ای بې ایمانه خلکو! ایا تاسو نه پوهېئ چې د ن سره دوستي کول د خدای سره غوائ. 

دمني کول دي؟ له دې امله وک چې غواي د ن سره دوستي وکي، نو هغه خپل ان د
 ایا تاسو ومان کوئ چې د خدای د کالم دا وینا بېایه ده چې وایي: «هغه خدای دمن کوي. 

 خو خدای په مون روح چې خدای په مون کې اچولی دی هغه ېرې سختې غوتنې لري؟» 
باندې زیات فضل کوي، نو له دې امله د خدای کالم وایي:
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خدای د کبرجنو په ضد دی، خو په عاجزانو باندې فضل کوي.

 نو له همدې امله د خپل خدای تابعداري کوئ او د شیطان په واندې ین ودرېئ، نو هغه به

 خپل انونه خدای ته ورنژدې کئ، نو هغه به هم تاسو ته درنژدې شي. ای درخه وتتي. 
 ناهکارانو! خپل السونه د بدو کارونو خه پاک کئ. ای منافقانو! خپل زونه پاک کئ. 

غمجن اوسئ، ویر او ژا وکئ. ستاسو خندا دې په ژا بدله شي او ستاسو خوشحالي دې په غم.
 خپل انونه د تن په واندې عاجزان کئ، نو هغه به تاسو سرلوي کي.

د نورو په هکله قضاوت مه کوئ

 ای خویندو او ورونو! یو بل پسې بدې خبرې مه کوئ. وک چې خپل ورور پسې بدې خبرې

کوي او یا د هغه په هکله قضاوت کوي، نو په حقیقت کې د شریعت بد وايي او د هغه په هکله
قضاوت کوي. که ته د شریعت په هکله قضاوت کوې، نو په شریعت عمل نه کوې بلکې خپل ان د
 یوازې خدای دی چې هم شریعت ورکوي او هم هغه نه لو ې لکه په خپله چې قاضي یې. 

قاضي دی. یوازې هغه دی چې دا قدرت لري چې خلک وژغوري او یا یې له منه یوسي. نو بیا ته
وک یې چې د خپل اوني په هکله قضاوت کوې؟

په الپو وهلو باندې ویا مه کوئ

 ای خلکو واورئ، تاسو چې وایئ: «مون به نن یا سبا فالني ار ته ال شو او هلته به یو کال

 خو تاسو په دې هم نه پوهېئ چې تېر کو، هلته به سوداري وکو او ېرې پیسې به وو.» 
سبا به ه کیي، ستاسو ژوند ه شی دی؟ هغه د بخار په شان دی چې د لې شېبې دپاره راکاره
 د دې په ای باید ووایئ: «که د تن رضا وي نو مون به ژوندي پاتې کیي او بیا ورکیي. 

 خو تاسو اوس په خپلو الپو باندې ویا کوئ او داسې الپې شو او دا یا هغه کار به وکو.» 
 نو بیا وک چې په نېک کولو پوهیي او نه یې کوي، نو هغه ناه کوي. وهل بد کار دی. 

۹ / ۱۱
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


شتمنو خلکو ته خبرداری

 واورئ ای شتمنو خلکو! د هغو مصیبتونو په خاطر چې په تاسو باندې راتلونکي دي، ژا  ۵
 ستاسو سره  ستاسو شتمني تباه شوې ده او کالي مو چینجو خولي دي.  او انوال وکئ. 

زر او سپین زر زن وهلي او د هغوی زن به په تاسو شاهدي ورکوي او د اور په شان به ستاسو
 بدن وسووي. خو بیاهم تاسو د دې ن په اخرو ورو کې مال او دولت ذخیره کوئ. 

ورئ، کومو خلکو چې ستاسو په پیو کې لو کی دی او تاسو د هغوی مزدوري نه ده ورکې،
 تاسو په ن کې چیغې وهي او د لورو فریادونه د مطلق قادر تن غوونو ته رسېدلي دي. 
په عیش او عشرت ژوند تېروئ او مزې کوئ، خو اوس تاسو د هغو حیواناتو په شان یئ چې انونه

 تاسو بې ناه خلک مجرمان کل او ومو وژل او مو د حاللولو د ورې دپاره چاغ کي دي. 
هغوی ستاسو په واندې ونه درېدل.

په سختیو کې صبر کول

 نو ای خویندو او ورونو! د تن تر رات پورې صبر وکئ. ورئ، یو بزر نه د خپلې

مکې خه د ارزتناکه حاصل د راولولو په خاطر صبر کوي او د مني او پسرلي بارانونو ته انتظار
 نو تاسو هم باید صبر وکئ او خپل زونه قوي کئ، که چې د تن رات نژدې وباسي. 

دی.

 ای خویندو او ورونو! د یو بل خه شکایت مه کوئ، ترو خدای تاسو تر خپل قضاوت

 ای خویندو او ورونو! کومو الندې ونه نیسي، که چې قاضي په دروازه کې وال دی. 
پیغمبرانو چې د تن په نوم خبرې کې دي د هغوی صبر او کاوونه د خپلو انونو دپاره مثال

 مون صبر کوونکي خلک بختور و. تاسو د ایوب د صبر په هکله اورېدلي دي او وروئ. 
خبر یئ چې تن په پای کې د هغه سره نه مرسته وکه، که چې خدای ېر زه سواندی او

مهربانه دی.

 ای زما خویندو او ورونو! په پای کې دا مهمه ده چې قسم ونه خورئ، نه په اسمان، نه په
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مکه او نه په کوم بل شي، بلکې ستاسو «هو» باید «هو» وي او «نه» مو «نه» وي، هسې نه چې د
خدای د قضاوت الندې راشئ.

زوروره او اثرناکه دعا

 که ستاسو خه کوم وک د کاوونو سره مخامخ وي، نو دعا دې وکي او که وک

 که په تاسو کې وک ناروغه وي، نو د خوشحاله وي، نو هغه دې د ستاینې سندرې ووایي. 
کلیسا مشران دې راوغواي چې د هغه دپاره دعا وکي او د هغه بدن دې د تن په نوم په تېلو

 کومه دعا چې په ایمان سره وشي، نو ناروغ به جو شي. تن به بېرته هغه باندې غو کي. 
 نو بیا یو بل ته د خپلو ناهونو روغ کي او که ناه یې کې وي، نو هغه به ورته وبخل شي. 

اقرار وکئ او د یو بل دپاره دعا وکئ چې شفا ومومئ. د نېک سي دعا ېره زوروره او اثرناکه
 الیاس نبي زمون په شان یو انسان ؤ، خو کله یې چې د زه له کومي دعا وکه چې باران وي. 
 هغه یول بیا دعا دې ونه وریي، نو تر درې نیمو کلونو پورې په مکه باندې باران ونه شو. 

وکه او د اسمان خه باران وشو او په مکه کې فصل پیدا شو.

 ای زما خویندو او ورونو! که په تاسو کې وک د رتینې الرې خه واوي او بل وک هغه

 نو هغه دې په دې پوه شي چې هروک چې یو ناهکار د خپلې غلطې بېرته راوروي، 
الرې خه راوروي، نو هغه د مر خه ژغوري او د هغه ناهکار ېر ناهونه به وبخل شي.
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