د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺣﻀﺮت
ﻟﻮﻗﺎ زﯦﺮے
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
د ﺣﻀﺮت ﻟﻮﻗﺎ زﻳﺮے د ﻳﻮ ﺧﻂ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ دے ﭼ ﺗﻴﻮﻓﻴﻠﻮس ﺗﻪ ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮے دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻀﺮت ﻟﻮﻗﺎ رﺳﻮل د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ
اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه ﺣﻘﺎﺋﻖ راﻮل ﮐل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ دا زﻳﺮے وﻟﻴﻠﻮ .ﺣﻀﺮت ﻟﻮﻗﺎ د
ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺧﺒﺮې ،د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﺮګ او د ﻣو ﻧﻪ د
ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﭘﺎﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻞ ﮐى دى .ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ د روح
اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ،او د ﺧﻼﺻﻮن د زﻳﺮى اﻋﻼن ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ
ﺑﺷﻤﯧﺮه ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﺑﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ
ﺮﻨﺪ ﮐے دے .ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭘﻮره ﮐه او ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﻳ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ ﭼ
ورک ﺷﻮى وﻟﻮى او ﺑﭻ ﻳ ﮐى .ﺣﻀﺮت ﻟﻮﻗﺎ زﻣﻮﻧ ﺳﻮچ او ﺧﻴﺎل دې ﺧﺒﺮې
ﺗﻪ راﺮﻮى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻮئ واﮐﺪار دے ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﮐ ﻳ ﻟﻮئ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﮯ دے ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ وړوﻣﺒ وروﺳﺘ او وروﺳﺘ
وړوﻣﺒ ﺷﻮل ،ﮐﺒﺮژن ﻋﺎﺟﺰ ﮐے ﺷﻮل او ﻋﺎﺟﺰان ﻟﻮئ ﮐے ﺷﻮل .ﺣﻀﺮت
ﻟﻮﻗﺎ د ﭘﯧﺸ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻴﺐ وو او د ﭘﻮﻟﻮس رﺳﻮل ﻧﺰدې ﻣﻠﺮے وو ،او د ﻫﻐﮥ
ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﻳ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه وﻟﻴﻠ .د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره  ۲۲ :۶آﻳﺖ ”ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻣﻮ ﺷى او درﺗﻪ
ﺳﭙ ﺳﭙﻮرې واﺋ او د اﺑﻦ آدم د ﻣﺮﻳﺪۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻟﺰام ﻟﻮى“.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

۱

 ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ دې ﻻس ﭘﻮرې ﮐے دے ﭼ د ﻫﻐﻪ واﻗﻌﺎﺗﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ وار


 ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﺑﻴﺎن وﮐى ﮐﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﻴﺮ ﺷﻮى دى .

ﺧﺒﺮې ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې دى او ﭼﺎ ﭼ دا واﻗﻌﺎت د ﺳﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻴﺪﻟ ۇو
 ﻧﻮ زۀ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ،اے ﺧﻮږه ﺗﻴﻮﻓﻴﻠﻮﺳﻪ ،ﺳﺘﺎ
ﻫﻐﻮئ د زﻳﺮى ﺧﺎدِﻣﺎن ۇو .
 دا د دې دﭘﺎره
دﭘﺎره د ﭘﻮره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻪ ﭘﺲ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه ﻟﻴﻢ .
ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻮره ﻳﻘﻴﻦ وﺷ د ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﮐے ﺷﻮے ﻳ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 د ﻳﻬﻮدﻳﻪ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى اﻣﺎم وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ

زﮐﺮﻳﺎه وو .دے د اﺑﻴﺎه د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ وو .د ﻫﻐﮥ ﻪ د ﻫﺎرون د اوﻻده وه .د ﻫﻐ
 دوئ دواړه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې رﺘﻴﻨ ۇو او د ﻣﺎﻟ
ﻧﻮم اﻟﻴﺸﺒﻊ وو .
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻧﮥ وو ﻪ
ﺧُﺪائ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﺑﻋﯧﺒﻪ ﻣﻨﻞ .
 ﻳﻮ ﻠ ﭼ د زﮐﺮﻳﺎه د
ﭼ اﻟﻴﺸﺒﻊ ﺷﻨه وه او دوئ دواړه د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ۇو .
 ﻧﻮ د اﻣﺎﻣﺖ د
ﺧﺎﻧﺪان د ﺧﺪﻣﺖ وار وو او ﻫﻐﮥ د اﻣﺎﻣﺖ ﻓﺮض ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ،
ﻃﺮﻳﻘ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻐﮥ د ﻧﺎﻣ ﻫﺴ راووﺗﻠﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ
 دا د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﺳﻴﺰوﻟﻮ وﺧﺖ وو او ﺑﻬﺮ ﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ
او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ وﺳﻴﺰى .
 ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د
ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﻣﺸﻐﻮﻟﻪ وه ،
 د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ زﮐﺮﻳﺎه ﺣﯧﺮان ﺷﻮ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه  ﻃﺮف ﺗﻪ وﻻړه ﺎره ﺷﻮه .
 ﺧﻮ ﻓﺮﺘ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﮐﺮﻳﺎه .ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .ﺳﺘﺎ دﻋﺎ
او ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻮ .
ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻮه ،ﺳﺘﺎ د  اﻟﻴﺸﺒﻊ ﺑﻪ ﻳﻮ زوئ وﺷ او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳﺤﻴ ﮐﯧدې.
 ﺳﺘﺎ زړۀ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﯧﺪاﻳﺖ

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﺰد ﻟﻮئ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﮯ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ،
او ﺷﺮاب ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ  ،د ﻣﻮر د ﯧې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﻣﻌﻤﻮر وى،
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 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻻرې ﺗﻪ راواړوى .

د اﻟﻴﺎس ﭘﻪ روح او ﻃﺎﻗﺖ د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ وړاﻧﺪې روان وى ،ﭼ د ﭘﻼراﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ
ﮐ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ دﭘﺎره دوﺑﺎره ﻣﻴﻨﻪ واﭼﻮى او ﭼ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺣﻤﺖ ﺗﻪ
 زﮐﺮﻳﺎه
راوﺮﻮى او ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐى “.
ﻓﺮﺘ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻨﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ؟ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻮډا ﻳﻢ او زﻣﺎ
 ﻓﺮﺘ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زۀ ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻢ ،زۀ د ﺧُﺪائ
ﻪ ﻫﻢ ﺑﻮډۍ ده “.
ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ودرﯦم او زۀ ﻳ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ او د دې زﯦﺮى
 ﺧﻮ اوس واوره ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﺒﺮو ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎﺋﻴﻠ او
درﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
د دې ﮐﺎر د ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﻨﺪه وى ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور وﻧﮥ ﮐو ،او
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺧﻠﻖ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷ “.
د زﮐﺮﻳﺎه ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ۇو او ﺳﻮچ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وﻟ دوﻣﺮه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راووﺗﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺷﻮې ﮐﻮﻟﮯ او
اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷُﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮥ روﻳﺎ وﻟﻴﺪه .او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺪﻣﺖ ور ﺧﺘﻤ
اﺷﺎرې ﮐﻮﻟ ﺧﻮ ژﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﭼﻠﯧﺪه .
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ د زﮐﺮﻳﺎه ﻪ اﻟﻴﺸﺒﻊ اُﻣﻴﺪواره
ﺷﻮې ﻧﻮ زﮐﺮﻳﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .
 دا ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا د
ﺷﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘ وﺳﺎﺗﻠﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ ده ﭼ اوس ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ اوﭼﺘ ﮐې او زۀ ﻳ د ﺑﻨ آدﻣﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﺳﺮه د ﺳﭙﺎوى ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺷﭙﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﺘﻪ د ﻠﻴﻞ ﻧﺎﺻﺮت

 ﭼ ﮐﻮژدن ﻳ د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮﺳﻒ
ﻧﻮﻣ ﺎر ﺗﻪ ﻳﻮې ﭘﯧﻐﻠ ﺗﻪ وروﻟﯧﻟﻪ 
 ﻫﻐ ﺗﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﺎره
ﻧﻮﻣ ﺳى ﺳﺮه ﺷﻮې وه او د دې ﭘﯧﻐﻠ ﻧﻮم ﻣﺮﻳﻢ وو .
ﺷﻮه او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺒﺎرک ﺷﻪ .ﭘﻪ ﺗﺎ ډﯦﺮ ﻓﻀﻞ ﺷﻮے دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻐ ﭼ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ډﯦﺮه ﻓﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮه او
ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے “.
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 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﺣﯧﺮاﻧﻪ وه ﭼ د دې ﻣﺒﺎرﮐ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے .
 ﻮره ،ﺗﮥ ﺑﻪ
ﭼ” ،ﻣﺮﻳﻤ .ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷﻮے دے .
 ﻫﻐﻪ
اُﻣﻴﺪواره ﺷ او ﻳﻮ زوئ ﺑﻪ دې وﺷ او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻋﻴﺴ ﮐﯧدې .
ﺑﻪ ﻟﻮئ وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ زوئ وﺑﻠﻠﮯ ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان
د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮥ داؤد ﺗﺨﺖ ورﮐى .
 ﻣﺮﻳﻤ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى “.
 ﻓﺮﺘ ﺟﻮاب ورﮐو،
”دا ﻨﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ؟ زۀ ﺧﻮ ﻻ وادۀ ﺷﻮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
”روح اﻟﻘُﺪس ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎزل ﺷ او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻗُﺪرت ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮرے وﮐى او
 ﺑﻠﻪ دا ﭼ
ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﻣﺎﺷﻮم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﺑﻠﻠﮯ ﺷ .
ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻪ اﻟﻴﺸﺒﻊ ﻫﻢ اُﻣﻴﺪواره ده او ﭘﻪ زوړ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ زوئ راوړى او ﻮک ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻫﻴ ﻳﻮ
ﭘﻪ ﺷﻨه ﻣﺸﻬﻮره وه ،د ﻫﻐ د اُﻣﻴﺪوارۍ ﺷﭙﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ده .
 ﻣﺮﻳﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ د ﻣﺎﻟ
ﮐﺎر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ﻧﮥ دے “.
ﺧُﺪائ وﻳﻨﻪ ﻳﻢ .ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻢ داﺳ دې وﺷ “.ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘﻪ د ﻫﻐ
ﻧﻪ ﻻړه.

د ﺑﺑ ﻣﺮﻳﻤ د اﻟﻴﺸﺒﻊ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت
 ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﯧﻐﻪ راﭘﺎﯧﺪﻟﻪ او ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻻړه ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ

 ﻫﻐﻪ د زﮐﺮﻳﺎه ﮐﺮه ورﻏﻠﻪ او ﭘﻪ اﻟﻴﺸﺒﻊ ﻳ ﺳﻼم
ﻏﺮﻳﺰه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﺒﻊ د ﻣﺮﻳﻤ ﺳﻼم واورﯦﺪو ﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻫﻐ ﭘﻪ ﯧه
واﭼﻮﻟﻮ .
 او ﭘﻪ زوره ﻳ
ﮐ ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ ﺷﻮ ﻧﻮ اﻟﻴﺸﺒﻊ د روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮره ﺷﻮه .
 زۀ
ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻮ ﮐ ﺗﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻳ او ﺳﺘﺎ د ﯧې ﻣﯧﻮه ﻣﺒﺎرﮐﻪ ده .
 ﭼ ﻨﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﻼم
ﻮک ﻳﻢ ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﻣﻮر دې زﻣﺎ ﺗﭙﻮس ﻟﻪ راﺷ؟ 
 ﻮﻣﺮه ﺑﺨﺘﻮره
زﻣﺎ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺷﻮ ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﯧه ﮐ زﻣﺎ ﺑﭽ ﻮپ ووﻫﻠﻮ .
ده ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﻳ اﻳﻤﺎن دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻮل ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ“.
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د ﺑﺑ ﻣﺮﻳﻤ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ وﺋﻴﻞ

 او ﻣﺮﻳﻤ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے زﻣﺎ زړۀ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐه .

اے زﻣﺎ زړۀ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه .زﻣﺎ د ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻋﺎﺟﺰې وﻳﻨ ﭘﻪ ﺣﺎل دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﻧﻈﺮ ﮐے دے.
ﭘﻪ ﻧﻮم ،
 ﻪ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ
د ﻧﻦ ور ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟ ﭘﻴۍ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮره واﺋ .
 او ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ
دﭘﺎره دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﭘﺎک دے .
 او ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ رﺣﻢ ﭘﻴۍ ﭘﻪ ﭘﻴۍ دے .
ﻻس ﮐى دى ،د ﻫﻐﮥ ﻗﻮت ﺮﻨﺪوى .ﮐﺒﺮژن او ﻣﻐﺮوره ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ
 ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺮاﻧﺎن د ﺗﺨﺘُﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮرزوﻟ دى ﺧﻮ
ﺳﺮه داﻧﻪ واﻧﻪ ﮐى دى .
 اوږى ﻳ ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﻣﺎړۀ ﮐى
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﻳ ﻟﻮﻳﻮ ﻣﺮﺗﺒﻮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟ دى .
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎدِم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺪد
دى او ﻣﺎﻟﺪار ﻳ ﺗﺶ ﻻس ﺷﻟ دى .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ او د ﻫﻐﮥ
ﮐے دے ،ﻟﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ،
 ﻣﺮﻳﻢ د اﻟﻴﺸﺒﻊ ﺳﺮه درې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﺎﺗ
ﭘﻪ اوﻻد رﺣﻢ ﮐﻮل ﭼﺮې ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﮐل “.
ﺷﻮه او ﺑﻴﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻪ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﭘﯧﺪاﻳﺖ

 ﺑﻴﺎ د اﻟﻴﺸﺒﻊ د ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ ﭘﻮره ﺷﻮ او د ﻫﻐ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .

ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳ
 او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ
ورﺳﺮه وﮐه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې ﻟﻮئ رﺣﻢ وﮐو .
ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻞ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻨﺖ ﮐى او ﻫﻐﻮئ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻧﻮم
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻪ .دے ﺑﻪ ﻳﺤﻴ ﺑﻠﻠﮯ
زﮐﺮﻳﺎه ﭘﺮې ﮐﯧدى .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﺧﻮ د ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ داﺳ ﻧﻮم
ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرو ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،د دۀ ﻧﻮم ﮥ
ﻧﺸﺘﻪ “.
 ﻫﻐﮥ د ﻟﻴﻠﻮ ﻳﻮه ﺗﺨﺘ راوﻏﻮﺘﻪ او ﭘﻪ دې ﻮل ﺣﯧﺮان
اﯦﻮدل ﭘﻪ ﮐﺎر دى؟“ 
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 ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻫﻐﮥ
ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﮥ دا وﻟﻴﻞ ﭼ” ،د دۀ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻳﺤﻴ وى “.
 ﻮل
ﺷﻮﻧې او ژﺑﻪ آزاد ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﻮﻳﺎ ﺷﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ .
ﺎوﻧﻳﺎن ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻫﻴﺒﺖ واﺧﺴﺘﻞ او دا ﺧﺒﺮې د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
 ﭼﺎ ﭼ دا واورﯦﺪل ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ اﺛﺮ وﺷﻮ او وې
ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﻮرې ﺷﻮﻟ .
وﺋﻴﻞ ﭼ” ،د دې ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ ﺟﻮړﻳى؟“ ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس د دۀ
ﭘﻪ ﺳﺮ دے.

د ﺣﻀﺮت زﮐﺮﻳﺎه ﻧﺒﻮت
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر زﮐﺮﻳﺎه د روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﺷﻮ او دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻳ وﮐه،

 ”ﺛﻨﺎ دې وى د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

 او د ﺧﭙﻞ
ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮ وﮐو ،او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﺴﺘﻞ او آزاد ﻳ ﮐل .
 او ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﺧﺎدِم داؤد ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ ﻳﻮ زورور ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﭘﯧﺪا ﮐو .
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
د وړوﻣﺒﻮ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻮ ﭘﻴۍ وړاﻧﺪې وﻋﺪه ﮐې وه 
ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻮک ﭼ
 او دا ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ رﺣﻢ وﮐى او ﺧﭙﻠﻪ
راﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ .
 ﻫﻢ دا ﻗَﺴﻢ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﮐے
ﻣﻘﺪﺳﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻳﺎده ﺳﺎﺗ .
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ ،او د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺎن راﮐى
وو ،
 او اے
 ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﮐ او ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت وﮐو .

زﻣﺎ وړوﮐﻴﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﺒ ﺑﻠﻠﮯ ﺷ ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﮐې
ﺗﻴﺮ ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻻرې ﺗﻴﺎرې ﮐې ،
 زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺎﻟﺺ
ﭼ ﺧﻼﺻﻮن د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻓ ﮐ دے .
 او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻠﻴى ﻮک
رﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﺳﺤﺮ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ راوﺧﯧﮋى ،
ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ او د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وى او ﭼ زﻣﻮﻧ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ د
 ﻨﻪ ﭼ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻮﺋﯧﺪو ﻧﻮ روﺣﺎﻧ
ﺧﻴﺮ او ﺳﻼﻣﺘ ﭘﻪ ﻻره ﺳﻢ ﮐى “.
ﻗﻮت ﻳ ﻣﻮﻧﺪو او ﺗﺮ ﻫﻐ ور ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ اوﺳﯧﺪو ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻨ
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اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺎره راﺮﻨﺪ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﯧﺪاﻳﺖ

۲

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ د روﻣ ﻗﻴﺼﺮ اوﻮﺳﺘﻮس د ﻃﺮف ﻧﻪ دا ﻓﺮﻣﺎن



ﺟﺎرى ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ روﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ دې د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﺷ .
دا وړوﻣﺒ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وه ﭼ د ﺷﺎم د ﻮرﻧﺮ ﮐﻴﺮﻳﻨﻴﻮس ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ وﺷﻮه.

 د دې دﭘﺎره ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠ ﺧﭙﻠ ﺎرﻳ ﺗﻪ د ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ دﭘﺎره ﻻړو .

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ د ﻠﻴﻞ د ﻧﺎﺻﺮت ﻧﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ د داؤد ﭘﻪ ﺎرﻳﻪ
 او ﻫﻐﻪ
ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم وﻟﻴ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ وو .
ﺳﺮه د ﻣﺮﻳﻤ ﻻړو ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭼﻨﻐﻠﻪ وه او ﻫﻐﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ اُﻣﻴﺪواره وه.
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﻫﻠﺘﻪ ﮐ ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ور ﭘﻮره

 او د ﻫﻐ اول زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اوړﻧ ﮐ وﻧﻐﺘﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺷﻮې ،
اﺧﻮر ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدو ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮاﺋ ﮐ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺎئ ﻧﮥ وو.

ﺷﭙﻮﻧ او ﻓﺮﺘ
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﮥ ﺷﭙﻮﻧ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻳ د ﺷﭙ د ﺧﭙﻠﻮ

 ﭼ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
رﻣﻮ ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮﻟﻪ ،
راﺮﻨﺪه ﺷﻮه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧُﻮر د ﻫﻐﻮئ ﭼﺎرﭼﺎﭘﻴﺮه ﺧﻮر ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻳﺮې
 ﺧﻮ ﻓﺮﺘ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﮥ
واﺧﺴﺘﻞ .
 ﻧﻦ د
زﯦﺮے راوړے دے ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وى .
داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎﻟ
 او ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ دا ﻧﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اوړﻧ ﮐ
دے .
 ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ د ﻫﻐ ﻓﺮﺘ ﺳﺮه د آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮ
اﻧﻐﺘﮯ ﭘﻪ اﺧﻮر ﮐ وﻣﻮﻣ “.
 ”د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳﻮه ډﻟﻪ راﺮﻨﺪه ﺷﻮه او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ ﭼ ،
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ﺣﻤﺪ دې وى ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ،او ﭘﻪ زﻣﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺧﻴﺮ او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺮﺘ د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻪ آﺳﻤﺎن
ﺳﻼﻣﺘ وى د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ رﺿﺎ دے “.
ﻃﺮف ﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﺷﻮې ﻧﻮ ﺷﭙﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ووﺋﻴﻞ ” ،ﭼ اوس ﺳﻤﺪﺳﺘ
ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او دا ﺷﻮے ﮐﺎر ووﻳﻨﻮ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻻړل د ﻣﺮﻳﻤ او ﻳﻮﺳﻒ ﭘﺘﻪ ﻳ وﻟﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ
ﮐے دے “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم وﻟﻴﺪو
ﻣﺎﺷﻮم ﻳ ﭘﻪ اﺧﻮر ﮐ ﭘﺮوت وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .

ﻧﻮ زر ﻳ دا ﺧﺒﺮه ﺧﻮره ﮐه ﮥ ﭼ دوئ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
 ﺧﻮ ﻣﺮﻳﻤ
او د دې ﺷﭙﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮه ﭼ ﭼﺎ واورﯦﺪﻟﻪ ،ﻮل ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل .
 ﺧﻮ ﺷﭙﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﭘﺲ
ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ واﻗﻌﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻳ ﺳﺎﺗﻠ .
ﺗﻠﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ ﺑﻠﻞ ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
 اﺗﮥ ور ﭘﺲ
وﻟﻴﺪل او واورﯦﺪل ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻓﺮﺘ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻴﺴ ﮐﯧﻮدو .دا ﻫﻐﻪ ﻧﻮم وو ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻮر
ﭘﻪ ﯧه ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﯦﻮدے وو.

د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل
 ﻧﻮ د ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﻠﻮﯦﺘ ور ﭘﻮره ﺷﻮې

 ﻟﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ
ﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐى ،
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭼ” ،ﻫﺮ وړوﻣﺒﮯ ﻧﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﭼ ﭘﯧﺪا ﺷ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷ “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐه ،ﻳﻌﻨ ﻳﻮه د ﮐﮐﻮړو ﺟﻮړه ﻳﺎ د ﮐﻮﻧﺘﺮو دوه ﺑﭽ .
ورﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے وو .ﻫﻐﻪ رﺘﻴﻨﮯ او
ﭘﺮﻫﻴﺰﺎره وو ،ﻮک ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻃﻤﻊ وو او د روح اﻟﻘُﺪس
 روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐے وو ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎ د
ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر وو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د روح اﻟﻘُﺪس
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺴﻴﺢ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ وى ﺗﺮ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻧﮥ ﻣﺮې .
ﭘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻋﻴﺴ
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 ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﻫﻐﻪ
دﻧﻨﻪ راوړو ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى ،

ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ واﺧﺴﺘﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ ،او داﺳ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
”اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﻧﻦ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺎدِم د ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه
 ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻼﺻﻮن وﻟﻴﺪﻟﻮ 
رﺧﺼﺘﻮې ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره رﺎ
ﺗﺎ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻴﺎر ﮐے دے .
 د ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ
وى او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﻼل ورﮐى “.
 ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻌﻮن
ﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ وو ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮې .
د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻤ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د ډﯦﺮو د ﺑﺮﺑﺎدﯦﺪو او آﺑﺎدﯦﺪو دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮے دے ،او د

ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ داﺳ ﻧﻪ ده ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى 
ﻪ ﭼ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ د زړوﻧﻮ ﭘ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺎره ﺷ .او د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
 ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻮ
ﺣﺎل داﺳ وى ﻟﻪ ﺳﺘﺎ زړۀ ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره وﻫﻠﮯ ﺷﻮے وى “.
ﮐ د آﺷﺮ ﭘﻪ ﺧﻴﻞ ﮐ ﺣﻨﺎه ﻧﻮﻣ ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮه وه ﻮک ﭼ د ﻓﻨﻮاﯦﻞ ﻟﻮر وه.
 او ﺑﻴﺎ د
ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺑﻮډۍ ﻪ وه او د وادۀ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل ﮐﻮﻧه ﺷﻮې وه ،
ﻠﻮرو اﺗﻴﺎو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﮐﻮﻧه وه .ﻫﻐ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪى ﮐﻮﻟﻪ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻐﻪ
ﺷﭙﻪ او ورځ ﺑﻪ ﻳ روژې ﺳﺎﺗﻠ او دﻋﺎ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ 
راﻏﻠﻪ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﻳ وﮐو .ﻧﻮ ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻒ
ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د آزادۍ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ۇو .
او ﻣﺮﻳﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻮره ﮐل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻠﻴﻞ
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻮﺋﯧﺪو ،ﻗﻮت او
ﮐ ﺧﭙﻠ ﺎرﻳ ﻧﺎﺻﺮت ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮل .
ﺣﻤﺖ ﻳ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﻞ ورﺳﺮه وو.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
 او ﭼ
 د ﻋﻴﺴ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﺗﻠﻞ .


ﻫﻐﻪ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ دﺳﺘﻮر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د اﺧﺘﺮ دﭘﺎره ﻻړل .
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ﻧﻮ ﭼ د اﺧﺘﺮ ور ﭘﻮره ﺷﻮې او ﻫﻐﻮئ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ روان ﺷﻮل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
 او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ ﺧﻮ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺗﻪ ﻳ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه .
دې ﺧﻴﺎل ﺳﻔﺮ وﮐو ﭼ ﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ وى ،ﺧﻮ ﻣﺎﺎم ﻳ ﺑﻴﺎ
 ﭼ وې ﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮن ﺷﺮوع ﮐو .
 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﻳ ﻫﻐﻪ د
ﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ وﻟﻮى .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭼ د اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺖ وو او د ﻫﻐﻮئ
 او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭼﺎ ﭼ د
ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻳ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو او ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﻳ ﺗﺮې ﮐﻮل .
 ﻣﻮر ﭘﻼر
ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﭘﻪ ﺟﻮاﺑﻮﻧﻮ ارﻳﺎن درﻳﺎن ۇو .
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زوﻳﻪ .ﺗﺎ ﻣﻮﻧ
 ﻫﻐﮥ
ﺳﺮه داﺳ وﻟ وﮐل؟ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر او ﻣﺎ ﺗﮥ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﻨﺪۍ ﺳﺮه ﻟﻮﻟ “.
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ زۀ وﻟ ﻟﻮﻟﻢ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ وﻧﮥ
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر وو؟“ 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻧﺎﺻﺮت ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړو او د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ
رﺳﯧﺪل .
 او د
ﻻﻧﺪې ﻳ وﺧﺖ ﺗﯧﺮوﻟﻮ .ﻣﻮر ﻳ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﭘ وﺳﺎﺗﻠ .
ﻋﻴﺴ ﺣﻤﺖ او وﻧﻪ ﻟﻮﺋﯧﺪل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻳ
ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ وﻣﻮﻧﺪو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ وﻋﻆ ﮐﻮل

۳

 د ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻴﺒﺮﻳﻮس د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻢ ﮐﺎل ﮐ ﭘﻨﻄﻮس ﭘﻴﻼﻃﻮس د


ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﻮرﻧﺮ وو او ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﻠﻴﻞ ﻮرﻧﺮ ،د ﻫﻐﮥ ورور ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس د اﺗُﻮرﻳﻪ او

 د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ اﻧﺎس او
ﺗﺮاﺧﻮﻧﻴﺘﻴﺲ او ﻟﻴﺴﺎﻧﻴﺎس د اﺑﻴﻠﻴﻨﮯ ﻮرﻧﺮان ۇو .
ﮐﺎﺋﻔﺲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د زﮐﺮﻳﺎه ﭘﻪ زوئ ﻳﺤﻴ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻫﻐﻪ د اُردن ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وﺮﯧﺪو او دا
ﮐﻼم ﻧﺎزل ﺷﻮ .

ﺑﻴﺎن ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﺗﻮﺑ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﻠ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .
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ﻨﻪ ﭼ د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د
ﻧﻌﺮې وﻫﻮﻧ آواز دے ﭼ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻره ﺟﻮړه ﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﻻرې ﻧﯧﻐ
 ﻫﺮه دره ﺑﻪ ډﮐﻪ ﺷ ،ﻫﺮه ﻏﻮﻧۍ او ﻏﺮ ﺑﻪ ﻫﻮار ﺷ .ﮐﺎږۀ ﺑﻪ ﻧﯧﻎ ﮐے
ﮐئ .
 او ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷ ،او ﻧﺎﻫﻤﻮاره ﻻر ﺑﻪ ﻫﻮاره ﮐے ﺷ .
  ﺧﻠﻖ ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ ﭼ د ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﻠ ﺧﻮ
ﺧﻼﺻﻮن ووﻳﻨ “.
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے د ﻣﺎراﻧﻮ ﺑﭽﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﺧﺒﺮدارے درﮐو
 ﻧﻮ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐئ ﭼ ورﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﭼ د راﺗﻠﻮﻧ ﻏﻀﺐ ﻧﻪ وﺗﺘ؟ 
ﺗﻮﺑ اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﺘﻪ وﻟ .ﺗﺎﺳﻮ ﺎن ﺳﺮه داﺳ ﺳﻮچ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ د
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﻳ ،ﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ د
 اوس ﻫﻢ د وﻧﻮ ﺟﺮړو ﺗﻪ ﺗﺒﺮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮے
اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﭘﺎره اوﻻد ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
دے او ﻫﺮه ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﭼ ﮥ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐے ﺷ او د اور ﻟﻤﺒﻮ ﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ
 ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﮥ وﮐو؟“ 
ﺑﻪ اﭼﻮﻟﮯ ﺷ “.
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د ﮐﻮم ﺳى ﺳﺮه ﭼ دوه ﻗﻤﻴﺼﻮﻧﻪ وى ،ﻳﻮ دې ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ورﮐى ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،او د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺧﻮراک وى ﻫﻐﻪ دې ﻫﻢ
 ﻴﻨ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن ﻫﻢ ﺑﭙﺘﺴﻤ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو او ﻫﻐﻮئ
داﺳ وﮐى “.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه .ﻣﻮﻧ ﮥ وﮐو؟“ 
 ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ
”ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﭼ ﮥ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى دى د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﮥ اﺧﻠ “.
ﻫﻢ ﺗﺮﯦﻨﻪ دا ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﮥ وﮐو؟“ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د
ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ زوره ﭘﯧﺴ ﻣﮥ اﺧﻠ او ﭘﻪ ﭼﺎ د دروﻏﻮ اﻟﺰام ﻣﮥ ﻟﻮئ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻨﺨﻮاه
 ﺧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ۇو او د ﻳﺤﻴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﭘﻪ
ﺻﺒﺮ ﮐﻮئ “.
 ﺧﻮ ﻳﺤﻴ ﻫﻐﻮئ
ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ وى .
ﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ درﮐﻮم ﺧﻮ ﻮک ﭼ
راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ډﯦﺮ زورور دے ،او زۀ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺰار د ﺗﺴﻤﻮ د ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ

ﺟﻮﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس او ﭘﻪ اور ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ درﮐﻮى .
ﺎﺧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ درﻣﻨﺪ ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن ﭘﺎﮐﻮى او ﻏﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ
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ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻤﺒﻪ ﮐ ﺟﻤﻊ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﻮس ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اور ﮐ ﺳﻮزوى ﭼ ﻫﻴﻠﻪ
 ﭘﻪ دې ﺷﺎن ﺳﺮه ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﻧﻮر ﻫﻢ ډاډه ﮐﻮل او زﯦﺮے ﻳ ورﺗﻪ
ﻧﮥ ﻣﺮى “.
 ﺧﻮ ﻳﺤﻴ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﻮرﻧﺮ د ﺧﭙﻞ ورور د  ﻫﻴﺮودﻳﺎس ﺳﺮه ﭘﻪ
اوروﻟﻮ .
 ﺧﻮ د دې ﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ
وادۀ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐو .
دﭘﺎﺳﻪ ﻳ ﻳﺤﻴ ﺮﻓﺘﺎر ﮐو او ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﺴﺘﻪ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻢ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ واﺧﺴﺘﻪ ،او ﭼ

 او روح اﻟﻘُﺪس د ﻳﻮې ﮐﻮﻧﺘﺮې ﭘﻪ ﺷﻞ
دﻋﺎ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﻧﺴﺘﮯ ﺷﻮ ،
ﭘﻪ ﻋﻴﺴ راﮐﻮز ﺷﻮ او د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ آواز راﻏﻠﻮ ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب زوئ ﻳ،
ﺳﺘﺎ ﻧﻪ زۀ راﺿ ﻳﻢ“.

ﺷﺠﺮه د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮوع ﮐو ﻧﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو او

 زوئ د ﻣﺘﺎت ،زوئ د
د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل دے د ﻳﻮﺳﻒ زوئ وو ،زوئ د ﻋﻴﻠ ،
 زوئ د ﻣﺘﺘﻴﺎه ،زوئ د
ﻟﻴﻮى ،زوئ د ﻣﻠ ،زوئ د ﻳﻨﺎ ،زوئ د ﻳﻮﺳﻒ ،
 زوئ د ﻣﺎﻋﺖ ،زوئ د
ﻋﺎﻣﻮس ،زوئ د ﻧﺤﻮم ،زوئ د اﺳﻠﻴﺎه ،زوئ د ﻧﺠ ،
 زوئ د ﻳﻮﺣﻨﺎ ،زوئ د
ﻣﺘﺘﻴﺎه ،زوئ د ﺷﻤﻌ ،زوئ د ﻳﻮﺳﻴﭻ ،زوئ د ﻳﻮداه ،
 زوئ د ﻣﻠ ،زوئ د
رﻳﺴﺎ ،زوئ د زرﺑﺎﺑﻞ ،زوئ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ ،زوئ د ﻧﻴﺮى ،
 زوئ د ﻳﺸﻮع ،زوئ د
ادى ،زوئ د ﻗﻮﺳﺎم ،زوئ د اﻟﻤﺪام ،زوئ د ﻋﻴﺮ ،
 زوئ د ﺷﻤﻌﻮن ،زوئ د
اﻟﻋﺰر ،زوئ د ﻳﻮرﻳﻢ ،زوئ د ﻣﺘﺎت ،زوئ د ﻟﻴﻮى ،
 زوئ د ﻣﻠﻴﺎه ،زوئ د
ﻳﻬﻮداه ،زوئ د ﻳﻮﺳﻒ ،زوئ د ﻳﻮﻧﺎم ،زوئ د اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،
 زوئ د ﻳﺴ ،زوئ د ﻋﻮﺑﻴﺪ،
ﻣﻨﺎه ،زوئ د ﻣﺘﺘﺎه ،زوئ د ﻧﺎﺗﻦ ،زوئ د داؤد ،
 زوئ د ﻋﻤﻧﺪاب ،زوئ د
زوئ د ﺑﻮﻋﺰ ،زوئ د ﺳﻠﻤﻮن ،زوئ د ﻧﺤﺸﻮن ،
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 زوئ
ادﻣﻴﻦ ،زوئ د ارﻧ ،زوئ د ﺣﺼﺮون ،زوئ د ﻓﺎرص ،زوئ د ﻳﻬﻮداه ،
 زوئ د
د ﻳﻌﻘﻮب ،زوئ د اﺳﺤﺎق ،زوئ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،زوئ د ﺗﺎرح ،زوئ د ﻧﺤﻮر ،
 زوئ د ﻗﻴﻨﺎن،
ﺳﺮوګ ،زوئ د رﻋﻮ ،زوئ د ﻓﻠﺞ ،زوئ د ﻋﺒﺮ ،زوئ د ﺳﻠﺢ ،
 زوئ د ﻣﺘﻬﻮﺷﻠﻪ،
زوئ د ارﻓﺴﺪ ،زوئ د ﺷﻴﻢ ،زوئ د ﻧﻮح ،زوئ د ﻟﻤ ،
 زوئ د اﻧﻮش،
زوئ د ﺣﻨﻮک ،زوئ د ﻳﺎرد ،زوئ د ﻣﻬﻠﻞاﻳﻞ ،زوئ د ﻗﻴﻨﺎن ،
زوئ د ﺷﻴﺚ ،زوئ د آدم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ آزﻣﯧﺖ

۴

 ﻋﻴﺴ ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر وو او د اُردن د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﭘﺲ ﺷﻮ ﻧﻮ


 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ
روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن ﮐ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ .ﭘﻪ دې دوﻣﺮه ورﻮ ﮐ
 اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﻋﻴﺴ ﻫﻴ وﻧﮥ ﺧﻮړل او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻧﺎر ﻧﻬﻮر ﺷﻮ .

ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ ﻧﻮ دې ﮐﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐه ﭼ رو ﺷ “.

ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺑﻨ آدم ﺗﺶ ﭘﻪ رو ﻧﮥ ﭘﺎﺋ “.
ﺑﻴﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړه وﺧﯧﮋوﻟﻮ او د دﻧﻴﺎ ﻮﻟ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻳ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ رپ ﮐ
 او اﺑﻠﻴﺲ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د دې ﻮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎ ﻟﻪ
ورﺎره ﮐې .
درﮐم او ﻫﻐﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻫﻢ ﭼ د دې ﺳﺮه ﺗﻟ وى ﻪ ﭼ دا ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﮐ راﮐے ﺷﻮى دى او زۀ ﻳ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐﻮم ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﻳ زﻣﺎ زړۀ
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺻﺮف ﺳﺠﺪه وﮐې ﻧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم“.
ﻏﻮاړى .
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﮥ ﺗﺶ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ

 ﺑﻴﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻐﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ
ﺳﺠﺪه ﮐﻮه او ﺻﺮف ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮه “.
او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻣﻴﻨﺎرې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ ودروﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ
 ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ
د ﺧُﺪائ زوئ ﻳ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﺘﻪ وﻏﻮرزوه ،
واﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐى ﭼ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ
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 او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎ
وﮐى .
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ،
ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرې “.
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﭼ د اﺑﻠﻴﺲ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک آزﻣﯧﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ “.

ﻮل ﻟﻤﺴﻮن ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﺮ ﺑﻠ ﻣﻮﻗﻌ ﭘﻮرې ﺎﻧﻠﻪ ﭘﺮﯦﻮدو .
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د روح اﻟﻘُﺪس د ﻗُﺪرت ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﻠﻴﻞ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ او ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ
 او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ
ﮐ د ﻫﻐﮥ آوازه ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﻮره ﺷﻮﻟﻪ .
ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻪ.

ﭘﻪ ﻧﺎﺻﺮت ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ رد ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺻﺮت ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﺷﻮے وو او د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ


ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ د ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻړو .ﻫﻐﻪ د ﮐﻼم د ﺗﻼوت دﭘﺎره ودرﯦﺪﻟﻮ ،
او ورﺗﻪ د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﻃﻮﻣﺎر ورﮐے ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ﻃﻮﻣﺎر ﮐﻮﻻو ﮐو او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ
 ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل دے ﻪ
راﻏﻠﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻴﻠ ۇو ﭼ ،
ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ ﻣﺴﺢ ﮐے ﻳﻢ ،او دې ﻟﻪ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ زﻳﺮے
ورﮐم ،ﭼ ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د آزادۍ اﻋﻼن وﮐم او ړﻧﺪو ﺗﻪ د ﺑﻴﻨﺎﺋ اﻋﻼن وﮐم ،او
 او ﭘﻪ دې ﮐﺎل ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺣﺴﺎﻧﺎﺗﻮ اﻋﻼن
ﭼ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن آزاد ﮐم ،
 ﻫﻐﮥ ﻃﻮﻣﺎر وﻧﻐﺘﻮ ،ﺧﺎدِم ﺗﻪ ﻳ واﭘﺲ ورﮐو او ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﭘﻪ
وﮐم “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﯧﻎ ﮐﺘﻞ .
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻫﻐﮥ ﺻﻔﺖ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﮐﻼم واورﯦﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺷﻮ “.
وﮐو او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د داﺳ ﺑﺮﮐﺘﻨﺎک ﮐﻼم ﭘﻪ اورﯦﺪو ﺣﯧﺮان ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ دا د ﻳﻮﺳﻒ زوئ ﻧﮥ دے ﮥ؟“ 
”ﺑﺷﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻣﺘﻞ ﺿﺮور واوروئ ﭼ ،ﺣﻴﻤﻪ .ﺧﭙﻞ ﺎن روغ
ﮐه او دا ﺑﻪ وواﻳ ﭼ ،ﺗﺎ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﮐ ﮐى دى ﻣﻮﻧه ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
اورﯦﺪﻟ دى ،ﻫﻐﻪ ﮥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺎرﻳﻪ ﮐ ﻫﻢ وﮐه .
 ﺧﻮ زۀ
رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻳﻮ ﻧﺒ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﮐ ﭼﺎ ﻗﺒﻮل ﮐے ﻧﮥ دے .
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ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د اﻟﻴﺎس ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ډﻳﺮې ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪې
ﮐﻮﻧې وې ﻪ ﭼ د درې ﻧﻴﻤﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﺑﺎران ﻧﮥ وو ﺷﻮے او ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ
 ﺧﻮ اﻟﻴﺎس ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د اﻣﺪاد
ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ ﻗﺤﻂ راﻏﻠﮯ وو .
دﭘﺎره وﻧﮥ ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐ ﻏﯧﺮ ﻳﻬﻮدى ﮐﻮﻧې ﻧﻪ ﻮک ﭼ د ﺻﻴﺪا ﭘﻪ
 او ﺑﻴﺎ د اﻟﻴﺸﻊ ﻧﺒ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ
ﻋﻼﻗﻪ د ﺻﺎرﻓﺖ ﭘﻪ ﺎرﻳﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﻪ .
ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ډﯦﺮ ﺟﺬاﻣﻴﺎن ۇو ،ﺧﻮ د ﻧﻌﻤﺎن ﺷﺎﻣ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ
 ﭘﻪ دې اورﯦﺪو د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮل.
ﻫﻢ ﭘﺎک ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ “.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل ،ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺎرﻳ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﻳﺴﺘﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻏﺮۀ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻳ

ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ دﻏﻪ ﺎرﻳﻪ ﭘﺮې آﺑﺎده وه ،ﻣﻄﻠﺐ ﻳ دا وو ﭼ د ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻳ ﺘﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ووﺗﻮ او ﻻړو.
وﻏﻮرزوى .

ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺳے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻠﻴﻞ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺎرﻳ ﺗﻪ ﭘﻪ راﮐﻮزﯦﺪو ﻋﻴﺴ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ

 ﻫﻐﻮئ د دۀ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮره
ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .
 ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ
اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
 ”ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړې اے ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى؟ ﺗﮥ
وو .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ﮐې ،
راﻏﻠ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻼک ﮐې ﮥ؟ زۀ دې ﭘﯧﮋﻧﻢ ﭼ ﺗﮥ ﻮک ﻳ ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ورﻠﻮ او وې وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻏﻠﮯ ﺷﻪ او د دۀ ﻧﻪ
ﻗُﺪوس ﻳ “.
راوﻪ “.ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺮى ﻫﻐﻪ ﺳے د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ زﻣﻪ راووﻳﺸﺘﻮ او ﺑﻐﯧﺮ د
 ﺧﻠﻖ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
ﮥ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﻮدو .
”د دې ﺳى ﭘﻪ ژﺑﻪ ﮐ ﮥ ﮐﻤﺎل دے؟ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ
ورﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ راو “.
ﮐ ﺧﻮره ﺷﻮه.
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د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ روﻏﻮل
 د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ وﺗﻮ ﻫﻐﻪ د ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو ،د ﺷﻤﻌﻮن ﺧﻮا ﺳﺨﺘ

 ﻫﻐﻪ ورﻏﮯ
ﺗﺒ ﻧﻴﻮﻟ وه او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ ﻣﺪد ﻳ وﮐه .
او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ودرﯦﺪﻟﻮ او ﺗﺒﻪ ﻳ ورﻠﻪ ،ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﺒﻪ ﻻړه ،ﺳﻤﺪﺳﺘ
 د ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻮﻟﻮ
ﭘﺎﯧﺪه او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮوع ﺷﻮه .
ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ دوﺳﺘﺎن ﺧﭙﻠﻮان ﭼ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﻴﻤﺎرو آﺧﺘﻪ ۇو ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راوﺳﺘﻞ او
 د ډﯦﺮو ﻧﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎن
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل او روغ ﻳ ﮐل .
ﻫﻢ ﭘﺎﯧﺪل او دا ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ ﭼ” ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ “.ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ
ورﻞ او د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻊ ﮐل ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ دے ﻣﺴﻴﺢ دے.

زﻳﺮے د ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره دے
 ﭼ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺑﻬﺮ ﻳﻮ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﻻړو ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ ﺗﻼش

ﺷﺮوع ﮐو ﻧﻮ ﭼ وې ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻪ“.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ زﻳﺮے

 دﻏﻪ
ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ورﺳﻮم ﻪ ﭼ زۀ د دې دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ “.
ﺷﺎن د ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺑﻴﺎن ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻮ.

د اوﻟﻨﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺑﻠﻞ

۵

 ﻳﻮه ورځ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻨﻴﺴﺮت درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وو ﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ﺗﺮې


 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوه ﮐﺸﺘ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه
راﭼﺎﭘﻴﺮه وه ﭼ د ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورى ،
 ﻫﻐﻪ
وﻟﻴﺪﻟ ﭼ ﻣﺎﻫﻴﺮان ﺗﺮې ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮى ۇو او ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳ وﻳﻨﻞ .
ﻳﻮې ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وروﺧﺘﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺷﻤﻌﻮن وه او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د
ﻏﺎړې ﻧﻪ ﻳ ﻟه وراﺧﻮا ﮐه “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ
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 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې ﺑﺲ ﮐې ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﺗﻪ ﻳ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮوع ﮐو .

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ژورو اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د ﺎر دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ واﭼﻮه “.
ﺷﻤﻌﻮن ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه .ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﻮارى وﮐه ﺧﻮ ﻫﻴ ﻣﻮ
 ﻫﻐﻮئ داﺳ
وﻧﮥ ﻧﻴﻮل ﺧﻮ ﭼ ﺗﮥ داﺳ واﺋ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ورواﭼﻮم “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د
وﮐل او ډﯦﺮ ﮐﺒﺎن ﻳ راوﻧﻴﻮل او د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻠﯧﺪو ﺷﻮل .
ﺑﻠ ﮐﺸﺘ ﻣﻠﺮو ﺗﻪ ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،راﺷ او زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐئ “.ﻫﻐﻮئ داﺳ
 ﮐﻠﻪ
وﮐل او دواړه ﮐﺸﺘ ﻳ دوﻣﺮه ډﮐ ﮐې ﭼ ډوﺑﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮې .
ﭼ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮوس دا ﻧﻈﺎره وﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ،
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ
”اے ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﻪ ﭼ زۀ ﻨﺎه ﺎر ﻳﻢ “.
 او دﻏﻪ ﺷﺎن د
ﻮل ﻣﻠﺮى د ډﯦﺮو ﮐﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺨﺖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮى ۇو ،
زﺑﺪى زاﻣﻦ ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ ﭼ د ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﺮى ۇو ﻫﻢ ﺣﯧﺮان ﭘﺎﺗ ﺷﻮل.
ﻋﻴﺴ ﺷﻤﻌﻮن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﮥ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻧﻴﺴ“.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﺸﺘ ﻏﺎړې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠ ﻧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ

ﭘﺴ روان ﺷﻮل.

د ﻳﻮ ﺟﺬاﻣ ﭘﺎﮐﻮل
 ﻳﻮ ﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺎرﻳﻪ ﮐ وو ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﺳﺨﺖ ﺟﺬام

ﭘﺮې ﻟﯧﺪﻟﮯ وو .ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻋﻴﺴ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او ﻣﻨﺖ
 ﻋﻴﺴ
زارى ﻳ ورﺗﻪ وﮐه ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﮐﮥ ﺗﮥ وﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻣﺎ روﻏﻮﻟﮯ ﺷ “.
ﺧﭙﻞ ﻻس وراوږد ﮐو ،او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ ﮐﯧﻮدو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،آو ،زۀ ﻏﻮاړم.
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺣﻢ
ﭘﺎک ﺷﻪ “.او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ د ﺟﺬام ﻧﻪ ﺟ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ورﮐو ﭼ” ،ﻮره ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ وﻧﮥ واﺋ “.او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
”ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﺎن اﻣﺎم ﺗﻪ وﺎﻳﻪ او ﮐﻮﻣﻪ ﺷﺮاﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻣﻘﺮره ﮐې ده
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ورﮐه دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ د روﻏﯧﺪو ﻮاﻫ ﺷ “.
ﺣﻘﻠﻪ دا ﺧﺒﺮې ﻧﻮرې ﻫﻢ ﺧﻮرې ﺷﻮې .ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ اورﯦﺪو ﻟﻪ راﻏﻮﻧﯦﺪل او د
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 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دﻋﺎ دﭘﺎره ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻮ.
ﺧﭙﻠﻮ رﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ روﻏﯧﺪل .

د ﻳﻮ ﺷﻞ ﺳى روﻏﻮل
 ﻳﻮه ورځ ﻋﻴﺴ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ورﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدې

ﻧﺎﺳﺖ ۇو ﭼ د ﻠﻴﻞ ،د ﻳﻬﻮدﻳﻪ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻫﺮ ﮐﻠ ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو ،او د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﻞ ﺳے
ﺧُﺪائ د ﺷﻔﺎ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﻮت د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وو .
ﭘﻪ ﮐ راوړو .ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ وردﻧﻨﻪ ﮐى او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻣﺨ
 ﺧﻮ ﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ وه ﭼ ﻫﻴ ﻻره ﻳ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻳ ﮐﯧدى .
ﭘﺎس وﺧﺘﻞ او ﺑﺮه د ﭼﺖ ﻧﻪ ﻳ ﭼﻮﮐ اﺧﻮا ﮐې او ﺳﻮرے وﮐو او ﭘﻪ ﺑﺴﺘﺮه
ﮐ ﻳ راﺘﻪ ﮐو او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻣﺨ ﮐﯧﻮدو.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ اﻳﻤﺎن وﻟﻴﺪو ﻧﻮ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺮاﻧﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ

 ﻧﻮ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا
ﻣﻌﺎف ﺷﻮل “.
ﻮک دے ﭼ ﮐﻔﺮ واﺋ؟ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻢ ﻻ ﻮک د ﭼﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ د دوئ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭘﻮﻫﻪ وو ﭼ دوئ ﮥ ﺧﻴﺎل
ﺑﺨﻠﮯ ﺷ ﮥ؟“ 
ﮐﻮى ﻧﻮ ﺟﻮاب ﻳ ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ داﺳ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ وﻟ
 آﻳﺎ دا آﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼ وواﺋ ﭼ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې ﻣﻌﺎف ﺷُﻮ ،او ﮐﮥ دا
راوﻟ؟ 
 ﺧﻮ دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ
ﭼ وواﺋ ﭼ ﭘﺎﻪ او وﺮﻪ؟ 
اﺑﻦ آدم ﺳﺮه ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﺑﺨﻠﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﺷﺘﻪ “.ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﺳى ﺗﻪ
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﭘﺎﻪ ،او ﺑﺴﺘﺮه دې واﺧﻠﻪ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻪ“.
 او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﺎﯧﺪو او ﻫﻐﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﭼ دے ﭘﺮې


ﭘﺮوت وو ،ﻳ واﺧﺴﺘﻪ او ﮐﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ .
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺳﺨﺖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ او ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻞ او
وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻦ ﻣﻮﻧ ﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ وﻟﻴﺪل“.
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د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺘ راﺑﻠﻞ
 وروﺳﺘﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺑﻬﺮ ﻻړو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻴﻮى ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ وﻟﻴﺪو ﭼ


د ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻪ ﮐﺮﺳ ﻧﺎﺳﺖ وو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ “.
 ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻮ
او ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو ،ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮ .
ﻟﻴﻮى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ د ﻋﻴﺴ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﮐ 
 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﻓﺮﻗ د
ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن او ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﺷﺮﻳ ۇو .
ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻴﻠﻪ وﮐﻟﻪ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو
ﻨﺎﻫﺎرو ﺳﺮه وﻟ ﻳﻮ ﺎئ رو ﺧﻮرئ؟“ 
 زۀ د دې
ﭼ” ،روﻏﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻃﺒﻴﺐ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وى .
دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻋﻮت ورﮐم ﺑﻠ د ﻨﺎﻫﺎرو دﭘﺎره ﭼ ﺗﻮﺑﻪ
وﮐى“.

د روژې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﻮ روژې ﻧﻴﺴ او

ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ ﮐﻮى او دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﻮرى
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﺠﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ روژه ﻧﻴﻮﻟﮯ
 “.
 ﺧﻮ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ
ﺷ ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ زﻟﻤﮯ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وى؟ 
 ﻋﻴﺴ
زﻟﻤﮯ ﺑﻪ د دوئ ﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ او دﻏﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ دوئ روژې ﻧﻴﺴ “.
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠﻮ ﭼ” ،ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﻧﻮې ﭼﻮﻏ ﻧﻪ د دې دﭘﺎره ﻮﻪ
ﻧﮥ ﺷﻠﻮى ﭼ زړه ﭘﺮې ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐى .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ داﺳ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮې
ﭼﻮﻏ ﮐ ﺳﻮرے وﮐى او دا ﻧﻮې ﻮﮐه ﺑﻪ د زړې ﺳﺮه ﻫﻴ ﺳﻤﻮن وﻧﮥ
 او ﻮک ﻫﻢ ﻧﻮى ﻣﮯ ﭘﻪ زړو ﻣﺸﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ اﭼﻮى ،ﻨ ﻧﻮ ﻧﻮى
ﺧﻮرى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﮯ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﻧﻪ وﺷﻠﻮى او ﻣﮯ ﺑﻪ ﺿﺎﺋﻊ ﺷ او ﻣﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 او ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ
ﮐﺎر دى ﭼ ﻧﻮى ﻣﮯ ﭘﻪ ﻧﻮؤ ﻣﺸﻮﻧﻮ ﮐ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ .
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زاړۀ ﻣﮯ ﻠ وى د ﻧﻮؤ ﻣﻴﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ زاړۀ
ﮥ دى“.

د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ وږى ﺷﻮﮐﻮل

۶

 ﻧﻮ ﻳﻮ ﻞ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻋﻴﺴ د ﻓﺼﻞ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪو او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ


 ﻴﻨﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دا
وږى ﺷﻮﮐﻮل ،ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﻣل او ﺧﻮړل ﻳ .


ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر وﻟ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻧﺎروا وى؟“ 
ﻋﻴﺴ ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﮥ دى ﻟﻮﺳﺘﻠ ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد او د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او
دوﺳﺘﺎن اوږى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮥ وﮐل؟ 
ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو ﻳ راواﺧﺴﺘﻪ او وې ﺧﻮړه ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دۀ او د دۀ ﭘﻪ
ﻣﻠﺮو ﻧﺎروا وه او ﺻﺮف اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ روا وه .او ﻫﻐﮥ ﮥ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﺑﻦ آدم د ﺳﺒﺖ د ور ﻣﺎﻟ دے“.
ورﮐه “.

د ﻳﻮ ۇچ ﻻﺳ ﺳى روﻏﻮل
 د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻋﻴﺴ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳ ورﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ

 او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ
ﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﮯ ﻻس ﻳ اوچ ﺷﻮے وو .
او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ دې ﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ دے روغ ﮐى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟ د
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو
دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﮥ اﻟﺰام وﻟﻮى .
ﭼ د دوئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﮥ دى .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ ﭼ ﻻس ﻳ ۇچ وو،

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎﻪ او دﻟﺘﻪ ودرﯦه “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪﻟﻮ .
ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ راﺗﻪ دا وواﻳ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻧﯧ
 ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﮐﻮل روا دى ﮐﮥ ﺑﺪ ،ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮل ﮐﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل؟“ 
وﮐﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد ﮐه “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ داﺳ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺼ ﻧﻪ ﺳﺮۀ ﺷﻮل او ﻳﻮ
وﮐل او د ﻫﻐﮥ ﻻس روغ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
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ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﮥ وﮐو؟“

د دوﻟﺴﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﻏﻮره ﮐﻮل
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻮ ﮐ ﻋﻴﺴ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ دﻋﺎ وﮐى او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ د

 ﭼ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان راوﺑﻠﻞ او د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻠﻪ .
 ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ دوﻟﺲ ﮐﺴﺎن ﺧﻮښ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻳ رﺳﻮﻻن وﺑﻠﻞ :
ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻄﺮوس ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،او د ﻫﻐﮥ ورور اﻧﺪرﻳﺎس ،ﻳﻌﻘﻮب ،ﻳﻮﺣﻨﺎ،
 ﻣﺘ ،ﺗﻮﻣﺎ ،د ﺣﻠﻔ زوئ ﻳﻌﻘﻮب ،او ﺷﻤﻌﻮن ﭼ ورﺗﻪ
ﻓﻴﻠﻴﭙﻮس ،ﺑﺮﺗﻠﻤﺎۍ ،
 او د ﻳﻌﻘﻮب زوئ ﻳﻬﻮداه ،او ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﭼﺎ
ﻧﻨﻴﺎﻟﮯ ﻫﻢ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ،
ﭼ وروﺳﺘﻮ د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﺳﻮﺳ وﮐه.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺷﻔﺎ ورﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﮐ ودرﯦﺪو .ﭘﻪ

دﻏﻪ ﺎئ ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ډﻟﻪ او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ،ﭼ ﻮل د ﻳﻬﻮدﻳﻪ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ او
 او د ﻫﻐﮥ اورﯦﺪو ﺗﻪ
د ﺻﻮر او د ﺻﻴﺪا د ﺳﻤﻨﺪرى ﻏﺎړې ﻧﻪ راﻮل ﺷﻮى ۇو ،
راﻏﻠ ۇو او ﭼ دوئ د ﺧﭙﻠﻮ رﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻔﺎ وﻣﻮﻣ .او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ
 ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻻس وروړى ﻪ ﭼ د
ﻧﻴﻮﻟ ۇو ،روغ ﺷﻮل .
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺖ راوﺗﻠﻮ او ﻮل ﺑﻪ ﻳ روﻏﻮل.

ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ او ﻏﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ راواړوﻟﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ
ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎن ﻳ ،ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ده .
ﭼ اوږى ﻳ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮږه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯦﺪو ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﭼ اوس ژاړئ،
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
ﺳﺘﺎﺳﻮ ژړا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .

۲۱ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﮐﻮى او د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻣﻮ ﺷى او درﺗﻪ ﺳﭙ ﺳﭙﻮرې واﺋ او د اﺑﻦ آدم د
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ او
ﻣﺮﻳﺪى ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻟﺰام ﻟﻮى .
ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ ﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻟﻮئ اﺟﺮ دے.

ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ ﻫﻢ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐے وو .
ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﺪارو .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس دے ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دور ﺗﻴﺮ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﭼ اوس ﻣﺎړۀ ﻳ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اوږى ﺷ .ﭘﻪ
ﮐو .
ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﭼ اوس ﺧﺎﻧﺪئ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ آﺧﺘﻪ ﺷ او ژاړئ ﺑﻪ.
 اﻓﺴﻮس دے ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻮى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن

د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻮ.

دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ﭼ زۀ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او

 د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮئ .
ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮى او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻮک
 ﮐﮥ ﻮک ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺦ ووﻫ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻞ ﻣﺦ ﻫﻢ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﮐﻮى .

ورواړوئ .ﮐﮥ ﻮک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭼﻮﻏﻪ واﺧﻠ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻤﻴﺺ ﻫﻢ ورﮐئ .
ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﮥ وﻏﻮاړى ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ورﮐئ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻮک
 د ﻧﻮرو ﺳﺮه داﺳ
ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻴﺰ واﺧﻠ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﻠﻮک ﮐﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﺳﻠﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺎن دﭘﺎره ﻏﻮاړئ .
ﺻﺮف د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮم
اﺟﺮ اُﻣﻴﺪوار ﻳ؟ ﻪ ﭼ ﻨﺎه ﺎر ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻮک ﭼ د
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻧﯧ ﮐﻮئ ﻮک
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﯧه ﮐﻮى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ اﺟﺮ دے؟ ﻪ ﭼ ﻨﺎه ﺎر ﺧﻮ ﻫﻢ
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺶ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐﻮئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﻏﺴ ﮐﻮى .
ﺑﺎور وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ ﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺟﺮ ﮥ دے؟ ﻪ
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 ﺧﻮ
ﭼ ﻨﺎه ﺎر ﻫﻢ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐﻮى او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻮره واﭘﺲ ﮐﻮى .
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ او ﻧﯧ ﮐﻮئ او ﻗﺮض ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﻻﻟﭽﻪ ورﮐﻮئ.
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ اﺟﺮ وﻣﻮﻣ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ زاﻣﻦ ﺷ ﻪ ﭼ
 ﺗﺮس ﻧﺎک ﺷ ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﺷُﺮو او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے .
ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻫﻢ ﺗﺮس ﻧﺎک دے.

ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ اﻟﺰام ﻟﻮل
 ﭘﻪ ﻧﻮرو اﻟﺰام ﻣﮥ ﻟﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻟﺰام وﻧﮥ ﻟﻮﻟﮯ ﺷ .ﺑﻞ ﻮک ﻣﮥ

ﻣﺠﺮﻣﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﺮم وﻧﮥ ﻠﮯ ﺷ .ﻣﻌﺎف ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺎف
 ورﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ درﮐے ﺷ .ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﻮﻟ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﮐے ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﮥ ﻣﻨﻟ درﺑﻠ ﮥ ډﮐﻪ ﺗﺮ ﺧﻮﻟ ﺧﻮﻟ واﭘﺲ ﻣﻼو ﺷ .ﻧﻮ ﭼ
ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮئ دﻏﻪ رﻧ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮﻟﮯ ﺷ“.
 او ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ وﺋﻴﻠﻮ ﭼ” ،وﻟ ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﺑﻞ ړوﻧﺪ ﺗﻪ ﻻر

 ﺷﺎﺮد د
ﻮدﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ آﻳﺎ دواړه ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ وﻧﮥ ﻏﻮرزﻳى ﮥ؟ 
ﺧﭙﻞ اُﺳﺘﺎذ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻮره ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ورور د ﺳﺘﺮ ﺧﺴ ﺗﻪ وﻟ
ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ اُﺳﺘﺎذ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .
 ﺗﮥ ﻨﻪ ﺧﭙﻞ ورور
ﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﮐ درﺗﻪ ﺗﻴﺮ ﻧﮥ ﺎرى؟ 
ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ،وروره ،راﺷﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮ ﻧﻪ دا ﺧﺴﮯ وﺑﺎﺳﻢ ،ﺧﻮ
ﺣﺎل دا ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﮐ درﺗﻪ ﺗﻴﺮ ﻧﮥ ﺎرى؟ اے رﻳﺎﮐﺎره ،اول د ﺧﭙﻠ
ﺳﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ وﺑﺎﺳﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ وﻏﻳى ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور د ﺳﺘﺮ
ﻧﻪ ﺧﺴﮯ وﺑﺎﺳ.

وﻧﻪ د ﻣﯧﻮې ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﺷ

 ﻫﻴﻠﻪ ﮥ وﻧﻪ ﺑﺪه ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،او ﻫﻴﻠﻪ ﺑﺪه وﻧﻪ ﮥ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،
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ﻪ ﭼ ﻫﺮه وﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﯧﻮې ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﮐﻴى .ﺗﮥ د ازﻏﻮ ﺑﻮﻮ ﻧﻪ اﻳﻨﺮ ﻧﮥ ﺷ
 ﮥ ﺳے ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ
راﻮﻟﻮﻟﮯ او ﻧﮥ د ﺟﺎړو ﺑﻮﻮ ﻧﻪ اﻧﻮر راﺷﻮﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
زړۀ د ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ راوﺑﺎﺳ او ﺑﺪ ﺳے ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ زړۀ د ﺑﺪې ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ
ﺑﺪې ﺧﺒﺮې وﺑﺎﺳ ،ﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ را ﻫﻐﻪ د زړۀ ﻧﻪ
راو.

دوه ﻗﺴﻤﻪ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻟ ﻣﺎﻟ ﻣﺎﻟ واﻳ او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﭼ زۀ ﻳ

 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ را او زﻣﺎ ﺧﺒﺮې اورى او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې
درﺗﻪ واﻳﻢ؟ 
 ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ داﺳ
ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن دے .
ﺳى ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼﺎ ﭼ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﮥ ژور ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ وﮐﻨﺴﺘﻞ او ﺑﻨﻴﺎد
ﻳ ﭘﻪ ﭘﻮخ  ﮐﯧﻮدﻟﻮ .او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﯧﻼب راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر وروﺧﺘﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ
ﻳ وﻧﮥ ﺧﻮﻮﻟﮯ ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻮخ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو .
ﺧﺒﺮې اورى او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د داﺳ ﺳى ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼﺎ ﭼ د
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺟﻮړ ﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﯧﻼب راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر
وروﺧﺘﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ راوﻏﻮرزوﻟﻮ او ﺑﻠﻞ ﺗﺒﺎه ﻳ ﮐو“.

د ﺻﻮﺑﻪ دار د ﻧﻮﮐﺮ روﻏﻮل

۷

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻ ﮐې ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﮐﻔﺮﻧﺤﻮم ﺗﻪ


 ﻫﻠﺘﻪ د ﺻﻮﺑﻪ دار ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ وو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ ﺮان وو .او ﻫﻐﻪ
ﻻړو .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﻮﺑﻪ دار د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ﻧﻮ
ﻣﺮ ﺣﺎل ﭘﺮوت وو .
ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺸﺮان وروﻟﯧل او ﺧﻮاﺳﺖ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ او
 ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ډﯦﺮ زارى ﻣﻨﺖ ﻳ
د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐى .
 ﻪ
ورﺗﻪ وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﻮﺑﻪ دار ﺳﺘﺎ د ﻣﺪد ﺣﻘﺪار دے ،
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ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د ﻗﻮم ﺧﻮږﻣﻦ دے او ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐې
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻻړو .ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮ ﻧﻮ ﺻﻮﺑﻪ دار ﻳﻮ
ده “.
ﻮ دوﺳﺘﺎن ﭘﻪ دې ﻏﺮض وروﻟﯧل ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻧﻮر ﺗﻠﻴﻒ ﻣﮥ ﮐﻮه ﻪ ﭼ زۀ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﮥ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ ﻧﻮ ﭘﻪ
د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ .
دې وﺟﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮥ ﺷﻮم .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺮف ﺣﻢ وﮐئ ﻧﻮ زﻣﺎ ﻧﻮﮐﺮ
 ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻮﻫﯧم ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺑﻞ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﻳﻢ او
ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷ .
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن زﻣﺎ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې دى .زۀ ﭼ ﻳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړ ﺷ ،او
ﭼ ﺑﻞ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ دﯦﺨﻮا راﺷﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﺷ او ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻼم ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
داﺳ وﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮى “.
اﻳﻤﺎن ﺗﻪ ﺣﯧﺮان ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ  ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ
 او ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮان
داﺳ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ “.
ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ روغ ﺟﻮړ وﻟﻴﺪو.

د ﻧﺎﺋﻦ د ﮐﻮﻧې  زوئ ژوﻧﺪے ﮐﻮل
 ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐ ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺋﻦ ﻧﻮﻣ ﺎرﻳ ﺗﻪ ﻻړو .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان او ﻧﻮر

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺎرﻳ دروازې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻳﻮه
 ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ورﺳﺮه ۇو .
ﺟﻨﺎزه ﻳ وﻟﻴﺪه .دﻏﻪ ﺟﻨﺎزه د ﻳﻮې ﮐﻮﻧې د ﻳ ﻳﻮ زوئ وه او د دې ﺳﺮه د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ زړۀ ﻳ ﭘﺮې
ﺎرﻳ  ﺧﻠﻖ ۇو .
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ وروړاﻧﺪې
وﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺲ ﻧﻮره ﻣﮥ ژاړه “.
ﺷﻮ او د ﺟﻨﺎزې ﭘﻪ ﮐ ﻳ ﻻس ﮐﯧﻮدﻟﻮ او ﺟﻨﺎزه وړوﻧ ودرﯦﺪل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﻪ ﻣے ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﭘﺎﻪ اے زﻟﻤﻴﻪ “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﺷﺮوع وﮐه او ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .
ﺑﺎﻧﺪې زﺑﺮدﺳﺘﻪ ﻳﺮه ﺧﻮره ﺷﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ووﺋﻴﻠﻪ او وې
وﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻧﺒ راﺎره ﺷﻮے دے او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﻋﻴﺴ ﭼ ﮥ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺼﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺪد دﭘﺎره راﻏﻠﮯ دے “.
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ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ او ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐ ﺧﻮره ﺷﻮه.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﻟﯧل
 د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺧﺒﺮ ﮐو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ دوه ﻣﺮﻳﺪان

 او ﻣﺎﻟ ﻟﻪ ﻳ وﻟﯧل ﭼ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ” ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ
راوﻏﻮﺘﻞ 
 ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﻻړل
ﻳ ﻳﺎ دا ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺑﻞ ﭼﺎ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو؟“ 
او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧ ﻳﺤﻴ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﻟﻪ راﻟﯧﻟ ﻳﻮ ﭼ ﺗﭙﻮس
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وﮐو ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ ﻳ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﺑﻞ ﭼﺎ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو؟“ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻴﺴ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻟﻪ ،ﻃﺎﻋﻮن او ﺑﺪ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻮاب
ﻟﺮې ﮐل او ډﯦﺮو ړﻧﺪو ﻟﻪ ﻳ ﺑﻴﻨﺎﺋ ورﮐه .
ورﮐو ﭼ” ،ﻻړ ﺷ او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اورئ او ﻮرئ ﻫﻐﻪ ﻳﺤﻴ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ
ړاﻧﺪۀ ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻴى ،ﺷﻞ ﺮ ،ﺟﺬاﻣﻴﺎن ﭘﺎﮐﻴى ،ﮐﺎﮥ اورى ،ﻣى ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﻴى
 او ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﮥ ازاروى“.
او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﮥ زﻳﺮے اورى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺤﻴ ﻣﺮﻳﺪان رﺧﺼﺖ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﮥ ﻟﻴﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺗﻠ وئ؟ ﻳﻮه ﻟﻮﺧﻪ ﭼ ﺑﺎد
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﮥ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ وﺗﻠ وئ؟ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﻗﻴﻤﺘ ﺟﺎﻣ
ﺧﻮﻮﻟﻪ ﮥ؟ 
ﻳ اﭼﻮﻟ وې؟ ﻮرئ ،د ﭼﺎ ﭼ ﻗﻴﻤﺘ ﻟﺒﺎس وى او ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻬﺮ د ﮥ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ وﺗﻠ وئ؟ ﻳﻮ ﻧﺒ ﻟﻴﺪو
ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى .
 دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ د ﭼﺎ
ﻟﻪ؟ آو ،زۀ دا واﻳﻢ ﭼ د ﻳﻮ ﻧﺒ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻟﻮئ .
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ” ،ﻮره ،زۀ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻟﯧم
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻞ ﻮک د
ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻻره ﺗﻴﺎره ﮐى “.
ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻤﺰورے
 او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼﺎ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﻧﻮ
ﮐﺲ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے “.
ﺳﺮه د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻻر ﺳﻤﻪ وﻠﻪ ﻪ ﭼ د ﻳﺤﻴ ﻧﻪ ﻳ
 ﺧﻮ ﺑ د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﺎ ﭼ د
ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ اﺧﺴﺘ وه ،
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ﻫﻐﮥ د ﺑﭙﺘﺴﻤ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐے وو او د ﺎن دﭘﺎره ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻢ ﻧﻪ ﻣﺦ
 ”د دې ﭘﻴۍ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﮥ درﮐم؟ ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن
اړوﻟﮯ وو .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ د ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
دى؟ 
ﭼﻐ وﻫ او واﺋ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺷﭙﻴﻠ وﻏوﻟ او ﺗﺎﺳﻮ ا وﻧﮥ ﮐه .ﻣﻮﻧ
 ﻪ ﭼ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ
ژړا اﻧﻮﻻ وﮐه او ﺗﺎﺳﻮ وﻳﺮ وﻧﮥ ﮐو .
راﻏﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﮥ رو ﺧﻮړﻟﻪ او ﻧﮥ ﻳ ﻣﮯ ﻞ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم راﻏﻠﻮ ﭼ ﺧﻮرى  ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ
ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻧﺎﺳﺖ دى .
ﭼ ،دۀ ﺗﻪ وﻮرئ .دا ﻴور ﺷﺮاﺑ د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ او ﻨﺎﻫﺎرو دوﺳﺖ دے.
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺻﺎدق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ“.


ﻳﻮه ﻨﺎﻫﺎره ﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮل
 ﻳﻮ ﻓﺮﻳﺴ د ﻋﻴﺴ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐﻟﻪ .ﻫﻐﻪ د ﻓﺮﻳﺴ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﺧﻮراک ﺗﻪ

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﮐ ﻳﻮه زﻧﺎﮐﺎره ﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﻓﺮﻳﺴ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﯧﻠﻤﻪ دے ﻧﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﻋﻄﺮ ﻳ د ﻣﺮﻣﺮو ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ د ﻋﻴﺴ د ﭘﻮ ﺳﺮه وروﺳﺘﻮ ودرﯦﺪﻟﻪ او ﭘﻪ ژړا
ﻋﻄﺮدان ﮐ راوړل .
ﺷﻮه او د ﻫﻐﮥ ﭘ د ﻫﻐ ﭘﻪ اوﻮ ﻟﻤﺪې ﺷﻮې او ﻫﻐﻪ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﯦﺘﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮرﺑﻪ
وﭼ ﮐې او ﻞ ﻳ ﮐې او ﻋﻄﺮ ﻳ ﭘﺮې واﭼﻮل .
ﻓﺮﻳﺴ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ دا ﺳے ﭼﺮې رﺘﻴﻨﮯ ﻧﺒ وے
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ وے ﭼ دا ﻻس وروړوﻧ ﻪ ﻮک ده او دا ﻨﻪ ﻪ
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ده ﻳﻌﻨ ﻳﻮه ﻨﺎﻫﺎره ده “.

ﭼ” ،ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ .زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړم “.ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وواﻳﻪ ﻣﺎﻟﻪ “.
ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﻮ ﺳﻮدﺧﻮر دوه ﻗﺮﺿﺪارى ۇو .ﻳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه
 د دواړو ﺳﺮه د ﻗﺮض ورﮐﻮﻟﻮ ﻫﻴ
دﻳﻨﺎره ﻗﺮض ۇو او ﭘﻪ ﺑﻞ ﻳ ﭘﻨﻮس .
درک ﻧﮥ وو ﻧﻮ دواړو ﺗﻪ ﻳ وﺑﺨﻞ .ﻧﻮ اوس وواﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ دې دواړو ﮐ ﺑﻪ د
 ﺷﻤﻌﻮن ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻳﻮ ﮐﻮى؟“ 

۲۷ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﭼ ﮐﻮم ﺳى ﺗﻪ ﻳ زﻳﺎﺗ وﺑﺨﻠ “.ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﺗﮥ ﺻﺤﻴﺢ
 ﺑﻴﺎ ﻳ  ﺗﻪ ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او ﺷﻤﻌﻮن ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ دا
واﺋ “.
ﻪ وﻳﻨ؟ زۀ ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻢ او ﺗﺎ زﻣﺎ د ﭘﻮ دﭘﺎره اوﺑﮥ ﻗﺪرې ﻫﻢ راﻧﮥ ﮐې
ﺧﻮ دې  زﻣﺎ ﭘ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوﻮ ﻟﻤﺪې ﮐې او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﯦﺘﻮ
 ﺗﺎ زۀ ﻞ ﻗﺪرې ﻧﮥ ﮐم ﺧﻮ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ زۀ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ
وﭼ ﮐې .
 ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﻧﮥ ﮐو او ﻫﻐ زﻣﺎ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺎ ده زﻣﺎ ﭘُ ﻠﻮى .
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐ دوﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐﻟﻪ ﻪ ﭼ د
ﭘﻮ ﻋﻄﺮ واﭼﻮل .
ﻫﻐ ډﯦﺮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﺨﻠﮯ ﺷﻮى دى .د ﭼﺎ ﭼ ﻟ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﺨﻠﮯ ﺷﻮى وى ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﺑﺨﻠﮯ
ﻟه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى “.
 ﻧﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﻻ ﻮک دے ﭼ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
ﺷﻮل “.
 او ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐ  ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﭻ
ﻫﻢ ﺑﺨ؟“ 
ﮐې ،ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻻړه ﺷﻪ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧ

۸

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﺎر ﭘﻪ ﺎر او ﮐﻠ ﭘﻪ ﮐﻠ ﺮﯧﺪو ،ﺑﻴﺎن ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او


د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ زﻳﺮے ﻳ اوروﻟﻮ .او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ

 او ﻳﻮ ﻮ  وې ﻮک ﭼ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻ ﺷﻮې وې او د
ۇو ،
رﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې .ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻣﺮﻳﻢ ﭼ د ﻣﺪﻟﻴﻨ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﯦﺪه د
 او ﻳﻮاﻧﻪ ﭼ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﺧُﻮزا
ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ اووۀ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ،
ﻧﻮﻣ ﻧﺎﻇﺮ ﻪ وه او ﺳﻮﺳﻨﺎه او ﻧﻮرې ډﻳﺮې  ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻳ د
ﻫﻐﻮئ ﺧﺮﭼﻪ ﮐﻮﻟﻪ.

د زﻣﻴﻨﺪار ﻣﺜﺎل
 او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ راﺟﻤﻊ ﮐﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﻣﺜﺎل
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 ”ﻳﻮ زﻣﻴﻨﺪار د ﺗﺨﻢ ﮐﺮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻬﺮ ﻻړو ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ
ﮐ ﺧﺒﺮې وﮐې ،
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘ ﮐ ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺳﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﮥ ﺗﺨﻢ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او د ﭘﻮ د ﻻﻧﺪې
 ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻴﺰه زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ
ﺷﻮ او د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن راﻏﻠﻞ ﻫﻐﻪ ﻳ وﺧﻮړو .
 او ﮥ
او ﮥ وﺧﺖ ﭘﺲ زرﻏﻮن ﺷﻮ او اوچ ﺷﻮ ﻪ ﭼ د ﻧﻤ ﮐﻤﮯ وو .
 او
ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﻏﻨﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ازﻏ ورﺳﺮه ﻟﻮئ ﺷﻮل او ﻓﺼﻞ ﻳ ﻻﻧﺪې ﮐو .
ﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او راوﻮﮐﯧﺪو او ﻟﻮئ ﺷﻮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ﻏﻠﻪ ﻳ
وﮐه “.ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ آواز ﻳ وﮐو” ،ﮐﮥ ﻮک د اورﯦﺪو
ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې واورى“.

د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻣﻄﻠﺐ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﺗﺮې وﮐو ﭼ د دې ﻣﺜﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﮥ وو؟ 

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ درﮐے ﺷﻮې ده ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﭘﻪ رازوﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ،ﺧﻮ زۀ د ﻧﻮرو دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮم” ،ﻫﻐﻮئ
ﻮرى ﺧﻮ وﻳﻨ ﻧﻪ ،اورى ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻴى ﻧﻪ“.

د زﻣﻴﻨﺪار د ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﻳﺢ
 او د ﻻرې
 د دې ﻣﺜﺎل ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ ﺗﺨﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم دے .

ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻫﻐﻪ ﻮک دى ﭼ ﻮک دا اورى ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ اﺑﻠﻴﺲ راﺷ او ﻫﻐﻪ ﮐﻼم
 ﭘﻪ
د ﻫﻐﻮئ د زړۀ ﻧﻪ ﻳﻮﺳ ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ اﻳﻤﺎن راوړى او ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ .
ﮐﺎﻴﺰه زﻣﻪ د ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى ﺗﺨﻢ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﭼ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﻼم واورى
ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻳ ﻗﺒﻮل ﮐى ﺧﻮ ﺟﺮړې ﻳ ﻧﮥ وى او د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﭘﺮې
 او ﭘﻪ ﻏﻨﻮ ﮐ د
اﻳﻤﺎن راوړى ﻧﻮ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى .
ﭘﺮﯦﻮﺗﻠ ﺗﺨﻢ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﻮک ﭼ ﮐﻼم واورى ﺧﻮ ﻧﻮره وده ﻳ د ﻣﺎل
دوﻟﺖ ﻻﻟﭻ او د ژوﻧﺪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺮۍ ﺧﭙﻪ ﮐى او ﻣﯧﻮه ﻳ ﭘﺨﻪ ﻧﮥ ﺷ.
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 ﺧﻮ د  زﻣ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮥ او ﭘﺎک زړۀ ﺳﺮه ﮐﻼم

واورى او ﭘﺮې ﻣﻀﺒﻮط ﺷ او ﭘﻪ دې د ﺻﺒﺮ ﻣﯧﻮه راوړى.

د ﺎﻧ د ﻻﻧﺪې ډﻳﻮه
 داﺳ ﻫﻴﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ډﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﮐى او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﻟﻮ د ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﮐى او

ﻳﺎ ﻳ د ﮐ ﻻﻧﺪې ﮐﯧدى ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ډﻳﻮټ ږدى ﭼ ﻫﺮ راﺗﻠﻮﻧﮯ ﮐﺲ ﻳ
 داﺳ ﭘ ﻴﺰ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ داﺳ ﭘ
رﺎ ووﻳﻨ .
 ﻧﻮ ﺧﺒﺮدار ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ اورئ
راز ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷ .
ﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ورﮐے ﺷ ،او د ﭼﺎ ﺳﺮه
ﭼ ﮥ ﻧﮥ وى ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ورﺳﺮه وى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ رﺘﻴﻨ رﺷﺘﻪدار
 ﺑﻴﺎ د ﻋﻴﺴ ﻣﻮر او وروﻪ راﻏﻠﻞ ﺧﻮ د  ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وروﻧﮥ رﺳﯧﺪل.

 ﭼﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻣﻮر او وروﻪ ﺑﻬﺮ وﻻړ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺳﺮه

 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﺎ ﻣﻮر او زﻣﺎ وروﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک دى
ﻣﻼوﯦﺪل ﻏﻮاړى “.
ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم اورى او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﮐﻮى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻃﻮﻓﺎن ودرول
 ﻳﻮه ورځ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﺳﻮر ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،را ﭼ د درﻳﺎب ﭘﻮرې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ روان ﺷﻮل.
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ روان ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اودۀ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﭘﻪ درﻳﺎب

ﮐ ﻳﻮ زورور ﻃﻮﻓﺎن راﻏﻠﻮ ،او ﮐﺸﺘ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﮐﯧﺪو ﺷﻮه او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﻳ راﺑﯧﺪار ﮐو،
ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ ۇو .
”ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ډوﺑﻴو “.ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺪار ﺷﻮ او ﺳﻴﻠ او د اوﺑﻮ ﭼﭙ ﻳ ورﻠ.
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 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﻃﻮﻓﺎن ودرﯦﺪو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻼره ﻗﻼرى ﺷﻮه .
”ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﺮه او ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻻ
ﮥ ﻗﺴﻢ ﺳے دے ﭼ ﻫﻮا او ﭼﭙﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺣﻢ ﻣﻨ؟“

ﭘﻪ ﺮاﺳﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﮐ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺳے روﻏﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺮاﺳﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ د

 ﻨﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ وﭼ ﺗﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳے ﻳ
ﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړه وو .
وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو او د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺧﻮ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې او ﻧﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻋﻴﺴ
ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﮯ وو ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐ دﯦﺮه وو .
وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﭼﻐ ﻳ ﮐې او ﺳﺠﺪه ﻳ ورﺗﻪ وﮐه او دا ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ” ،اے ﻋﻴﺴ،
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړې؟ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ دﭘﺎره ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﻪ ﻋﺬاﺑﻮه“.
 ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو ﭼ دې ﺳى ﻧﻪ راو .ډﯦﺮ ﻠﻪ

ﻳ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو او د ﺣﻔﺎﻇﺖ د ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ وﺗﻟﮯ ﺷﻮ او زوﻟﻨ
ﺑﻪ ورواﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮې ﺧﻮ ﻫﺮ ﻞ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺎن ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ او ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻧﻮم دې ﮥ دے؟“ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ
ﺑﻮﺗﻠﻮ .
 ﻫﻐﻮئ
ﭼ” ،زﻣﺎ ﻧﻮم ﻟﺮ دے “،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮو ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .
 ﻧﻮ
ﻣﻨﺖ زارى ورﺗﻪ وﮐه ﭼ دا ﺣﻢ ﻣﮥ راﮐﻮه ﭼ ﺗﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻪ وﻏﻮرزﯦئ .
ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ رﻣﻪ ﺮﯦﺪه او ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻨﺖ زارى
ورﺗﻪ وﮐه ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﭘﻪ دوئ ﮐ ورﻧﻨﻮﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺮﻳﺎن د ﺳى ﻧﻪ راووﺗﻞ او ﭘﻪ ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﮐ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اﺟﺎزت ورﮐو .
ورﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻮﻟﻪ رﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﺷﻮه او د ﮐﻤﺮ ﻧﻪ ﺘﻪ درﻳﺎب ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ او ډوﺑﻪ
 د ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻮ ﭼ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ وﺗﺘﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ ﺎر او ﺑﺎﻧو ﺗﻪ
ﺷﻮه .
 او ﺧﻠﻖ د دې ﺗﻤﺎﺷ دﭘﺎره ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
دا ﺧﺒﺮ ورﺳﻮﻟﻮ .
ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺗﺮې ﺗﻠﻠ ۇو ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ ﺟﺎﻣ ﻳ

اﻏﻮﺳﺘ وې او ﺳﻢ دم د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو او ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل .
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ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا واﻗﻌﻪ ﻟﻴﺪﻟ وه ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ دا ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ
 ﻧﻮ د ﺮاﺳﻴﻨﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻠ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ
ﺳے ﻨﻪ روغ ﺷﻮ .
زارى وﮐه ﭼ د دې ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻳﺮې اﺧﺴﺘ ۇو .ﻧﻮ
 د ﮐﻮم ﺳى ﻧﻪ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﭘﺎﯧﺪﻟ ۇو
ﻫﻐﻪ ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او واﭘﺲ ﻻړو .
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ ورﺳﺮه ﻣﻠﺮے ﺷ .ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ رﺧﺼﺖ ﮐو
 ”ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻴﺎن
او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﮐه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ دﭘﺎره وﮐل “.ﻫﻐﻪ ﻻړو ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ
وﺮﯧﺪو او ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﮥ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﻮه ﺟﻴﻨ راژوﻧﺪۍ ﮐﻮل او ﻳﻮې  ﻟﻪ ﺷﻔﺎ
ورﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ راواﭘﺲ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ ووې ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل

 ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے راﻏﻠﻮ ﭼ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ
ورﺗﻪ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ۇو .
وو .ﻫﻐﻪ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او ﻣﻨﺖ زارى ﻳ ورﺗﻪ وﮐه ﭼ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻳ ﻳﻮ ﻟﻮر وه ﭼ ﻣﺮ ﺣﺎل وه.
ﻻړ ﺷﻪ “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺳﺮه ﻻړو ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻪ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮ .
ﻳﻮه ﻪ وه ﭼ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﻳ وﻳﻨﻪ ﺑﻬﯧﺪﻟﻪ او ﻫﻴﭽﺎ ﻳ ﻋﻼج ﻧﮥ ﺷﻮ
 ﻫﻐﻪ د ﺷﺎ د ﻃﺮﻓﻪ راﻏﻠﻪ او د ﻫﻐﮥ د ﺟﺎﻣﻮ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻳ ﻻس وروړو او
ﮐﻮﻟﮯ .
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﭼﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻس راوړو؟“ ﻮل
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳ وﻳﻨﻪ ودرﯦﺪه .
ﻣﻨﺮ ﺷﻮل او ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻪ درﺑﺎﻧﺪې راﻮﻟﻪ ده او ﺧﻠﻖ درﺗﻪ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭼﺎ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻس راوړو ﻪ ﭼ
راﺟﺨﺘﻴى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮه ﭼ ﻫﻐﻪ
زۀ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ﭼ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻮ “.
ﭘﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺳﺮه راﻏﻠﻪ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻪ او د ﻮﻟﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳ د دې اﻗﺮار وﮐو ﭼ ﻫﻐ وﻟ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻻس وروړو او ﻨﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻟﻮرې ،ﺳﺘﺎ
ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺟﻮړه ﺷﻮه .
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 ﻫﻐﮥ ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ د
اﻳﻤﺎن ﺗﮥ روﻏﻪ ﮐې ،ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻻړه ﺷﻪ “.
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ د ﻣﺸﺮ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻮک راﻏﻠﻮ ﭼ ﺧﺒﺮ ورﮐى ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻟﻮر ﻣه ﺷﻮه
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ
او اُﺳﺘﺎذ ﻧﻮر ﻣﮥ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐﻮه “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﺮﯦه ﻣﮥ .ﺻﺮف اﻳﻤﺎن وﺳﺎﺗﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ “.
ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻫﻐﮥ د ﭘﻄﺮوس ،ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﻳﻌﻘﻮب او د ﺟﻴﻨ د ﻣﻮر ﭘﻼر ﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻫﻐ ﺟﻴﻨ
ﻋﻼوه ﺎن ﺳﺮه ﻧﻮر ﻮک ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل .
دﭘﺎره ژړا اﻧﻮﻻ ﮐﻮﻟﻪ .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﮥ ژاړئ ،ﻫﻐﻪ ﻣه ﻧﮥ ده ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﭘﻮرې وﺧﻨﺪل ﻪ ﭼ ﮥ ﺧﺒﺮ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣه ده.
اوده ده “.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎﻪ زﻣﺎ ﺑﭽ“.

 د ﻫﻐ روح واﭘﺲ راﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﺎﯧﺪه ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ

 د ﻫﻐ ﻣﻮر ﭘﻼر ارﻳﺎن درﻳﺎن ﺷﻮل ﺧﻮ ﻫﻐﮥ
ﭼ ﻫﻐ ﺗﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ ﮥ ورﮐئ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،ﻫﺮ ﮥ ﭼ وﺷﻮل دا ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ واﻳ“.

د دوﻟﺴﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﻟﯧل

۹

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان راوﻏﻮﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺷﻟﻮ او


 او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د
د ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﺷﻔﺎ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو .

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺎن
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ او د ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ د ﺷﻔﺎ دﭘﺎره وﻟﯧل .

ﺳﺮه ﻫﻴ ﻣﮥ اﺧﻠ ،ﻧﮥ اﻣﺴﺎ ،ﻧﮥ ﺗﻴﻠ ،ﻧﮥ رو او ﻧﮥ ﭘﯧﺴ او ﻧﮥ دوﯦﻢ ﻗﻤﻴﺺ .

ﮐﻮم ﮐﻮر ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ رﺧﺼﺖ ﺷ .
او ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺎر ﭘﺮﯦدئ ﻧﻮ د
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ روان
ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻧﻪ دوړې وﻨئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮاﻫ ﺷ “.
ﺷﻮل ،ﮐﻠ ﭘﻪ ﮐﻠ ﺮﯧﺪل او ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻳ زﻳﺮے ﺧﻮروﻟﻮ او ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ ﻟﻪ
ﻳ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮﻟﻪ.
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د ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ
 اوس ﻮرﻧﺮ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﻫﻢ د دې ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺳﻮچ ﮐ

ډوب ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻴﻨ ﺧﻠﻘﻮ دا وﺋﻴﻞ ﭼ ﻳﺤﻴ ﺑﻴﺎ د ﻣو ﻧﻪ راژوﻧﺪے ﺷﻮے
 او ﭼﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ اﻟﻴﺎس راﺎره ﺷﻮے دے او ﻴﻨﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ
دے .
 ﻫﻴﺮودﻳﺲ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﺤﻴ ﺳﺮ ﻣﺎ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮې ﮐے دے ﺧﻮ دا ﻻ ﻮک دے ﭼ دا دوﻣﺮه زور ﺷﻮر ﻳ دے؟“ ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه د ﻣﻼوﯦﺪو ﭘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ وو.

ﭘﻴﻨﮥ زره ﺳو او ورﺳﺮه ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ رو ورﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ رﺳﻮﻻن واﭘﺲ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺎر ﺰارى ﺑﻴﺎن ﮐه ﻧﻮ

 ﺧﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل او
ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا ﻧﻮﻣ ﺎرﻳ ﺗﻪ ﭘ ﻻړو .
ورﭘﺴ ﻻړل .ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ ووﺋﻴﻠﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې او ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﻋﻼج ﺿﺮورت وو ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ
ﺷﻔﺎ ورﮐه .
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﻠﻖ رﺧﺼﺖ ﮐه ﭼ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐﻠﻮ او ﺑﺎﻧو ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﺎن
ﻟﻪ د ﺷﭙ ﺗﯧﺮوﻟﻮ او د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐى ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺎﻧﻪ دوئ ﺗﻪ د
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻳﻮ “.
ﺧﻮراک ﮥ ورﮐئ ﭼ وې ﺧﻮرى “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﻮ ﭘﻴﻨﮥ
رو او دوه ﮐﺒﺎن دى ،ﻧﻮر ﻫﻴ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷُﻮ او د
 دا ﺧﻮا او ﺷﺎ ﭘﻴﻨﮥ زره
دوئ دﭘﺎره د ﺧﻮراک ﺎک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﻧﮥ ﮐو “.
ﺳى ۇو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د دوئ ﻧﻪ د ﭘﻨﻮﺳﻮ ﭘﻨﻮﺳﻮ

 ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ داﺳ وﮐل او ﻮل ﻳ ﮐﯧﻨﻮل .
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﯧﻨې ﺟﻮړې ﮐئ “.
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ رو او دوه ﮐﺒﺎن واﺧﺴﺘﻞ او آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻳ ﭘﺎس وﮐﺘﻞ،
ﺑﺮﮐﺖ ﻳ ورﮐو ،ﻣﺎﺗ ﻳ ﮐې او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐې ﭼ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ
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 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮥ ﭘﻪ ﻣه ﯧه ﺧﻮراک وﮐو او ﮐﻮﻣ ﭘﺎﺗ ﻮﮐې ﭼ
ﮐى .
راﻮﻟ ﮐے ﺷﻮې ﻧﻮ دوﻟﺲ ﻮﮐﺮۍ ﺗﺮې ډﮐ ﺷﻮې.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﭘﻄﺮوس اﻗﺮار
 ﻳﻮه ورځ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻳﻮا دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ

 ﻫﻐﻮئ
د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺧﻠﻖ ﮥ واﺋ ﭼ زۀ ﻮک ﻳﻢ؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻴﻨ واﺋ ﭼ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺤﻴ دے ،ﻧﻮر دې اﻟﻴﺎس
 ﻧﻮ
 ،او ﻴﻨ واﺋ ﭼ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے “.
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ واﻳ ﭼ زۀ ﻮک ﻳﻢ؟“ ﭘﻄﺮوس ﺟﻮاب
ورﮐو” ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺴﻴﺢ ﻳ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ او ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ﻣﻨﻊ ﮐل او ﺣﻢ ﻳ ورﮐو ﭼ” ،ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ

 او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ډﻳﺮې ﺳﺨﺘ وزﻏﻤ او
واﻳ “.
ﻣﺸﺮان ،ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻳ رد ﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺷ ،او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ راژوﻧﺪے ﺷ “.
”ﮐﮥ ﻮک زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﺟﻮړﯦﺪل ﻏﻮاړى ،ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷ ،او
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ
ﻫﺮه ورځ دې ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﻟ راواﺧﻠ او ﻣﺎ ﭘﺴ دې را .
ﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ
 ﮐﮥ ﻮک د ﺧﭙﻞ اﺑﺪى ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻮﻟﻪ
ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﭻ ﮐى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم
دﻧﻴﺎ وﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺎن ﻟﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐه؟ 
ﺷﺮﻣﻴى ﻧﻮ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وﺷﺮﻣﻴى ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل او د ﭘﻼر
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻴﻨ
او د ﭘﺎﮐﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﺟﻼل ﺳﺮه راﺷ .
داﺳ ﮐﺴﺎن وﻻړ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻧﮥ ﻣﺮى ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
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ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﻧﮥ وﻳﻨ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺷﻞ ﺑﺪﻟﯧﺪل
 د دې ﺧﺒﺮو ﻧﻪ اﺗﮥ ور ﭘﺲ ﻫﻐﮥ ﭘﻄﺮوس ،ﻳﻮﺣﻨﺎ او ﻳﻌﻘﻮب د ﺎن ﺳﺮه

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺷﻞ
ﮐل او د دﻋﺎ دﭘﺎره ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻻړل .
 ﻧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﻫﻐﻮئ دوه
ﺑﺪل ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﻣ ﺑﺮﯦﯧﺪوﻧ ﺳﭙﻴﻨ ﺷﻮې .

ﺳى وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﻮﺳ او اﻟﻴﺎس ۇو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ ﺎره ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﺧﺒﺮې وﮐې ﭼ
 ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﭘﻄﺮوس او د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻮره ﮐﯧﺪوﻧ وې .
ﻣﻠﺮى ﭘﻪ ﮥ ﺧﻮب ورﻏﻠ ۇو ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﯧﺪار ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د دۀ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺟﻼل وﻟﻴﺪو او ﻫﻐﻪ دوه ﺳى ﻳ ﻫﻢ ورﺳﺮه وﻻړ وﻟﻴﺪل .
ﻋﻴﺴ ﻧﻪ رﺧﺼﺘﯧﺪل ﻧﻮ ﭘﻄﺮوس ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻟﺘﻪ
ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ﮥ دى .ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده ﭼ درې ﺟﻮﻧې ﺟﻮړې ﮐو ،ﻳﻮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره،
ﻳﻮه د ﻣﻮﺳ دﭘﺎره او ﻳﻮه د اﻟﻴﺎس دﭘﺎره “.ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼ ﮥ ﻳ وﺋﻴﻞ.
 ﻫﻐﮥ ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ ﻳﻮه ورﻳ راﺧﻮره ﺷﻮه او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺳﻮرے

 ﺑﻴﺎ د ورﻳ ﻧﻪ ﻳﻮ آواز
وﮐو .ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ورﻳ ﮐ ﻧﻨﻮﺗﻞ .
راﻏﻠﻮ ﭼ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا زﻣﺎ زوئ دے ،زﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے .د دۀ ﺧﺒﺮې واورئ“.
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ آواز ﺧﺘﻢ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻳ ﻳﻮا وﻟﻴﺪﻟﻮ .ﻧﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﻏﻠ ﭘﺎﺗ

ﺷﻮل او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻳ ﻟﻴﺪﻟ ۇو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺣﺎل وﻧﮥ وې.

ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻫﻠ روﻏﻮل
 ﺑﻠﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮل ﻧﻮ ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ ورﺗﻪ راﻮﻟﻪ ﺷﻮې

 ﺑﻴﺎ د  ﻧﻪ ﻳﻮ ﺳى ﭼﻐﻪ ﮐه” ،اُﺳﺘﺎذه ،زارى درﺗﻪ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻳ
وه .
 ﻫﺮ وﺧﺖ ﻳ ﭘﻴﺮے ﻧﻴﺴ ،ﭼﻐ ﺗﺮې وﺑﺎﺳ ،ﺗﺎو راﺗﺎو ﻳ
ﻳﻮ زوئ ﻧﻈﺮ وﮐه .
ﮐى او را وى ﻏﻮرزوى او ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳ ﻮﻧﻪ راﻣﺎت ﺷ او ﭼ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﻳ زﺧﻤ
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 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ دا ﺗﺮې ﻧﻪ
ﮐى ﻧﻮ ﻫﻠﻪ ﺗﺮې ﻻړ ﺷ .
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اے ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ او
وﺑﺎﺳ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﺗ راﻏﻠﻞ “.
ﺑﺪﮐﺎره ﭘﻴۍ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻏﻤﻢ؟ ﺧﭙﻞ زوئ دﻟﺘﻪ راوﻟﻪ“.
 ﺧﻮ د راوﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم راوﭘﺮزوﻟﻮ او ﺗﺎو راﺗﺎو ﻳ ﮐو،


ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﭘﻴﺮے ورﻠﻮ ،ﻫﻠ ﻳ روغ ﮐو او ﭘﻼر ﺗﻪ ﻳ واﭘﺲ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .
او ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮﻳ او د ﻫﻐﮥ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻞ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺸﻮﺋ
ﻮل ﺧﻠﻖ د دۀ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل او ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺧﭙﻠﻮ
 ”ﭘﺮﯦدئ او دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻏﻮږوﻧﻮ واورئ .اﺑﻦ آدم
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﭘﻮﻫﻪ
ﺑﻪ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ “.
ﻧﮥ ﺷﻮل ﻪ ﭼ د دې ﻣﻄﻠﺐ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘ وو د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې
وﻧﮥ رﺳ او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ د ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻳﺮﯦﺪل.

د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻮک دے؟
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دا ﺑﺤﺚ ﺷﺮوع ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ

 ﻋﻴﺴ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ وو ﭼ د دوئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﮥ ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ
ﻮک دے .
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ ودروﻟﻮ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم داﺳ ﻣﺎﺷﻮم ﻗﺒﻮل ﮐى ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى ،او
ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮى ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﻗﺒﻠﻮى ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .ﻪ ﭼ ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﮐ ورﮐﻮﮯ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﮐ ﻟﻮئ دے“.

ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮥ دے ،ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮے دے
 ﻳﻮﺣﻨﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪو ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى ،او
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 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻧﮥ وو “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮥ دے ،ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠﺮے دے“.

ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ اﻧﺎر
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻧﺰدې ﺷﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﺎس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷ

 او ﻫﻐﮥ د ﺎن ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭘﯧﻐﺎم
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﭘﻮخ ﻧﻴﺖ وﮐو .
وړوﻧ وﻟﯧل .ﻫﻐﻮئ ﻻړل او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻳﻮ ﮐﻠ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﺎئ
 ﺧﻮ د ﮐﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺨﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺗﻴﺎرى وﮐى .
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻮﺣﻨﺎ دا ﺣﺎل وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟﻮر ﺗﻟ وه .
وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د دې ﮐﻠ د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره اور وﻏﻮاړو ﮥ؟“
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻞ ﮐﻠ ﺗﻪ ﻻړل.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻣﺦ ورواړوو او وې رﻞ .


د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮﻳﺪ ﮐﯧﺪو ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻره روان ۇو ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻟﻮﻣﺒو ﺧﭙﻞ
 ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ درﭘﺴ ﻢ “.
ﻏﺎروﻧﻪ وى او د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺟﺎﻟ ،ﺧﻮ اﺑﻦ آدم دوﻣﺮه ﺎئ ﻗﺪرې ﻫﻢ ﻧﮥ ﻟﺮى ﭼ ﺳﺮ
 ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ “.ﺧﻮ ﺳى
ﭘﻪ ﮐ وﻟﻮى “.

ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،اول ﻣﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺦ ﮐم “.
ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣى ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻣى ﺨﻮى ﺧﻮ ﺗﮥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻻړ ﺷﻪ
 او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ
او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ زﻳﺮے ورﮐﻮه “.
ﺑﻪ درﭘﺴ ﻳﻢ ﺧﻮ دوﻣﺮه اﺟﺎزت راﮐه ﭼ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ رﺧﺼﺖ
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﻗُﻠﺒﻪ ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐى ﺑﻴﺎ
واﺧﻠﻢ “.
ﺷﺎﺗﻪ ﻮرى ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﺋﻖ ﻧﮥ دے“.
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دوه اوﻳﺎ ﻣﺮﻳﺪان ﻟﯧل

۱۰

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﻧﻮر دوه اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻳ دوه


دوه ﮐﺴﺎن ﻫﺮ ﺎر او ﮐﻠ ﺗﻪ د ﺎن ﻧﻪ وړاﻧﺪې وﻟﯧل ،ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻓﺼﻞ ډﯦﺮ دے ﺧﻮ ﻣﺰدوران ﻟ دى.
ورﺗﻠﻮ اراده وه .
د دې دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐئ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ دﭘﺎره
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره  او ﻮرئ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د و ﭘﻪ ﺷﺎن د
ﻣﺰدوران راوﻟﯧى .
 د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮه ﻣﮥ اﺧﻠ ،ﻧﮥ ﺗﻴﻠ او ﻧﮥ ﭘﯧﺰار .او ﭘﻪ
ﺷﺮﻣﺨﺎﻧﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﻟﯧم .
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ
ﻻره د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دﻋﺎ ﺳﻼم ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻣﮥ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻮئ .

ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻧﻮ اول دا وواﻳ ،ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ دې ﺧﻴﺮ او ﺳﻼﻣﺘ وى .
ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه وى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره وى ،او ﮐﮥ
 ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ او د
ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﻮړل ﻞ وﮐئ او ﺳﺖ ﻣﮥ ﻏﻮاړئ ﻪ ﭼ ﻣﺰدور د ﻣﺰدورۍ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮې ﺎرﻳ ﺗﻪ
ﺣﻘﺪار وى .ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﻮر ﻣﮥ ﺮ .
ورﻧﻨﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ وواﺋ ﻧﻮ ﮐﻮم ﺧﻮراک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐى،
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎران روغ ﮐئ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻫﻐﻪ وﺧﻮرئ .
 ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ او ﻫﻐﻮئ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ راﻏﻠ ده .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎرﻳ
ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ د دې ﮐﻮﻮ ﺗﻪ ﺑﻬﺮ وو او وواﻳ ،
دا ﮐﻮﻣﻪ دوړه ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﻮرې اﻧﺘ ده ،ﻣﻮﻧ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻨو.

ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﻟﺮئ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ راﻏﻠ ده .
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﺳﺪوم ﺣﺎل د دﻏﻪ ﺎر ﻧﻪ زﻳﺎت د
زﻏﻤﻠﻮ وى.

ﭘﻪ ﻧﺎﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺎر ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس
 اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﺗﺎ اے ﺧﻮرازﻳﻨﻪ ،اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺖِﺻﻴﺪا ،ﻪ
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ﮐﻮﻣ ﻣﻌﺠﺰې ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ وﺷﻮې ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﭘﻪ ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا ﮐ ﺷﻮې
وې ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا د ﺎن ﻧﻪ د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﺗﺎو ﮐې وې او ﭘﻪ اﻳﺮو ﮐ ﺑﻪ
 ﺧﻮ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا
ﻧﺎﺳﺖ ۇو او ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻳ وﻳﺴﺘ وه .
 او اے ﮐﻔﺮﻧﺤﻮﻣﻪ ،وﻟ ﺗﮥ دا  ﭼ ﺳﺘﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮره وى .

ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷ ﮥ؟ ﻧﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ او ﻫﺮ ﻮک ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮه رد ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ رد ﮐﻮى او ﻮک ﭼ ﻣﺎ رد ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ رد
ﮐﻮى ﭼ زۀ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ“.

د دوو اوﻳﺎؤ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ واﭘﺲ راﺗﻠﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ دوه اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ،

 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ دا
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى “.
 ﻮرئ ،ﻣﺎ
وﻟﻴﺪل ﭼ ﺷﯧﻄﺎن ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر درﮐو ﭼ ﻣﺎران او ﻟﻣﺎن د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐئ او د دﺷﻤﻦ ﻃﺎﻗﺖ
 ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﮥ
ﻫﻢ ﺧﺘﻤﻮئ او ﻫﻴ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ ﺷ درﮐﻮﻟﮯ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧئ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى ﺑﻠ ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ وﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮل“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪل
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ روح اﻟﻘُﺪس ﮐ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه او ﻋﻴﺴ

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﭘﻼره ،د آﺳﻤﺎن او د زﻣ ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎ او ﺻﻔﺖ ﮐﻮم ﻪ
ﭼ ﺗﺎ دا ﺧﺒﺮې د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻫﻮﻴﺎرو ﻧﻪ ﭘ ﮐې او وړو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې
 ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺳﭙﺎرﻟ دى،
ﺮﻨﺪې ﮐې .آو ،ﭘﻼره ،دا ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وه .
او ﻫﻴﻮک ﺑ د ﭘﻼره زوئ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،او ﻧﮥ ﻮک ﭘﻼر ﭘﯧﮋﻧ ﺑ ﻟﻪ زوﻳﻪ او ﺑ ﻟﻪ
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 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ زوئ ﻳ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮى “.
راوﺮﯧﺪو او ﺎن ﻟﻪ ﻳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ ﺑﺨﺘﻮرې دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د ډﯦﺮو ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دا
وﻳﻨ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ وﻳﻨ .
ارﻣﺎن ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ووﻳﻨ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ ﻟﻴﺪل او ﻫﻐﻪ ﮥ
واورى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ اوس اورئ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ واﻧﮥ ورﯦﺪل“.

د ﻧﯧ ﺳﺎﻣﺮى ﻣﺜﺎل
 ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻢ راﻏﻠﻮ او ﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﻳ د آزﻣﯧﺖ دﭘﺎره دا ﺳﻮال

 ﻋﻴﺴ
وﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه ،زۀ داﺳ ﮥ وﮐم ﭼ د اﺑﺪى ژوﻧﺪون وارث ﺷﻢ؟“ 
 ﻫﻐﮥ
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻳ ﮥ ﻟﻴﻠ دى؟ ﺗﮥ ﻳ ﻨﻪ ﻟﻮﻟ؟“ 
ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ او ﭘﻪ ﭘﻮره ﺎن
او ﭘﻪ ﭘﻮره ﻃﺎﻗﺖ او ﭘﻪ ﭘﻮره ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ ،او ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻮاب
ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺻﺤﻴﺢ
دے .دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮه ﻧﻮ ژوﻧﺪے ﺑﻪ اوﺳ “.
 ﻋﻴﺴ
ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ ﺎوﻧى ﻮک دے؟“ 
ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻳﻮ ﺳے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ روان وو ﭼ ﭘﻪ ﻻره
ډاﮐﻮاﻧﻮ ﯧﺮ ﮐو ،ﺟﺎﻣ ﻳ ﺗﺮې ووﻳﺴﺘﻠ ،وې وﻫﻠﻮ او ﻣﺮ ﺣﺎل ﻳ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ
 اﺗﻔﺎﻗ ﻳﻮ اﻣﺎم ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻر ﺗﯧﺮﯦﺪو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ د ﻻرې
او ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻻړل .
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻟﻴﻮى ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ
ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ واوړﯦﺪو او ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړو .
راﻏﻠﻮ او ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واوړﯦﺪو او دے ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺳﺎﻣﺮى ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻧﺰدې راﻏﻠﻮ او ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ
ﺗﺮې ﻻړو .
 ﻫﻐﻪ ورﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ او
وﻟﻴﺪو ﻧﻮ زړۀ ﻳ ﭘﺮې وﺳﻮزﯦﺪو .
ﻣﻴﻮ ووﻳﻨﻞ او ﭘ ﻳ ﭘﺮې وﻟﻮﻟﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎروى ﺳﻮر ﮐو او ﻳﻮ
 ﺑﻠﻪ ورځ ﻫﻐﮥ
ﺳﺮاﺋ ﺗﻪ ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو .
دوه دﻳﻨﺎره د ﺧﭙﻞ ﺟﻴﺐ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ او د ﺳﺮاﺋ ﻣﺎﻟ ﻟﻪ ﻳ ورﮐل او ورﺗﻪ ﻳ
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ووﺋﻴﻞ ﭼ د دۀ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮه او ﮐﮥ ﻧﻮره ﺧﺮﭼﻪ دې ﭘﺮې راﻏﻠﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ واﭘﺴ ﮐ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﭘﻪ دې درﯦﻮ واړو ﮐ د ﻫﻐﻪ ﺳى
ﺑﻪ ﻳ درﮐم .
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو،
رﺘﻴﻨﮯ ﺎوﻧى ﻮک دے ﮐﻮم ﭼ ﻏﻠﻮ وﻫﻠﮯ وو؟“ 
”ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ رﺣﻢ وﮐو “.ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻢ
دﻏﺴ ﮐﻮه ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﮐل“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ دﭘﺎره د ﻣﺮﺗﺎ او ﻣﺮﻳﻢ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻره ﺗﻠﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﮐﻠ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺮﺗﺎ ﻧﻮﻣ

 د ﻫﻐ ﻳﻮه ﺧﻮر وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ
ﻳﻮې  ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﮐو .

ﻣﺮﻳﻢ وو .ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻪ او د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم ﻳ اورﯦﺪﻟﻮ .
ﺧﻮ ﭼ ﻣﺮﺗﺎ د ډﯦﺮ ﮐﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وه ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
”ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ دا ﺧﻴﺎل ﻧﮥ ﮐﻮې ﭼ زﻣﺎ ﺧﻮر زۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﻳﻮا ﭘﺮﯦ ﻳﻢ؟ ﻫﻐ ﺗﻪ
 ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
وواﻳﻪ ﭼ راﺷ او زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐى “.
 ﺧﻮ د دې ﻧﻪ
”ﻣﺮﺗﺎ ،ﻣﺮﺗﺎ ،ﺗﮥ د ډﯦﺮو ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐ ډوﺑﻪ ﺷﻮې ﻳ .
ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﺿﺮورى ده او ﻣﺮﻳﻤ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﻮﻪ ﮐې ده ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺘﺮه ده او دا ﺑﻪ د
ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ“.

د دﻋﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ

۱۱

 ﻳﻮه ورځ داﺳ وﺷﻮل ﭼ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﮥ ﭼ


دﻋﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﮐه ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺮﻳﺪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻮ
 ﻋﻴﺴ
ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺎﻳﻪ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﺤﻴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻮدﻟ وه “.

ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻧﻮ داﺳ واﻳ ،اے ﭘﻼره ،ﺳﺘﺎ ﻧﻮم
 ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ روزﻣﺮه رزق راﮐه.
دې ﭘﺎک وى او ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې راﺷ .
 او زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐه ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻗﺼﻮروار ﻣﻌﺎف ﮐﯘو .او
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 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻓﺮض ﮐئ
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ ﻣﮥ اﭼﻮه “.
ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺷ او ورﺗﻪ وواﺋ
 ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻳﻮ ﻣﻠﺮے د ﺳﻔﺮ ﻧﻪ
زﻣﺎ ﻣﻠﺮﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟه رو راﮐه .
 او
راﻏﻠﮯ دے او ﻣﺎ ﮐﺮه د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐﯧدم .
ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ﭼ ﻣﺎ ﻣﮥ ﺗﻨﻮه .ﭘﻪ دې ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﻮ وروﻧﻪ ﺑﻨﺪ
دى ،زۀ او زﻣﺎ ﺑﭽ ﭘﻪ ﮐ ﮐ اودۀ ﻳﻮ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ اوس زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﮥ ﻧﮥ ﺷﻢ
 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ،ﮐﮥ ﭼﺮې د دوﺳﺘ ﭘﻪ وﺟﻪ درﻟﻪ ﮥ درﻧﮥ
درﮐﻮﻟﮯ .
ﮐى ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د زﻳﺎت ﻣﻨﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ راﭘﺎ او ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮥ درﮐى.
 او دﻏﻪ ﺷﺎن زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ وﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ درﮐے ﺷ ،وﻟﻮئ

 ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ وﻣﻮﻣ ،ور وﻮئ ﻧﻮ درﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻻو ﮐے ﺷ .
ﻮک ﻳ ﭼ ﻏﻮاړى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ،او ﻮک ﻳ ﭼ ﻟﻮن ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻳ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻣﻮﻣ ،او ﻮک ﭼ ور ﻮى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐﻮﻻوﻳى .
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﮐﺐ وﻏﻮاړى ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ورﻟﻪ ﻣﺎر ورﮐئ ﮥ؟ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﮐﻮم
 او ﻳﺎ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮې ﻫ وﻏﻮاړى ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ورﻟﻪ
ﭘﻼر داﺳ وﮐى؟ 
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ دوﻣﺮه ﻨﺎﻫﺎران ﻳ ،ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧئ
ﻟم ورﮐئ ﮥ؟ 
ﭼ ﺧﭙﻞ اوﻻد ﻟﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ورﮐئ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻮﻣﺮه زﻳﺎت
روح اﻟﻘُﺪس ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐى ﭼ ﻮک ﻳ ﺗﺮې ﻏﻮاړى“.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل
 ﻳﻮه ورځ ﻋﻴﺴ د ﻳﻮ ﺳى ﻧﻪ ﻮﻧﮯ ﭘﻴﺮے وﺷﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺷﻮې

ﮐﻮﻟﮯ ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻴﺮى ﭘﺮﯦﻮدو ﻧﻮ دې ﺳى ﺧﺒﺮې ﺷﺮوع ﮐې ،او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې
 ﺧﻮ ﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے ﺧﻮ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د
ﮐﺎر ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل .
 او ﻧﻮرو د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﻧﻪ ﮥ
ﺳﺮدار ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﭘﻪ ﻣﺪد ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷى “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
آﺳﻤﺎﻧ ﻧﻪ وﻏﻮﺘﻪ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺑاﺗﻔﺎﻗﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى،
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 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﮥ ﭼﺮې اﺑﻠﻴﺲ د ﺧﭙﻞ
او ﭘﻪ ﺑاﺗﻔﺎﻗ ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ وراﻧﻴى .
ﺎن ﺧﻼف ﺷ ﻧﻮ ﻨﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﺎﺗ ﺷ؟ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻤﺎن
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﭘﻴﺮﻳﺎن د
دے ﭼ زۀ د ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﭘﻪ ﻣﺪد ﭘﻴﺮﻳﺎن وﺑﺎﺳﻢ ،
ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﭘﻪ ﻣﺪد ﺷم ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺮﻳﺪان ﻳ د ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷى؟ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺪرت
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى .
ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺷم ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده.
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ زورور وﺳﻠﻪ وال ﺳے د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺎل

 ﺧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ زﻳﺎت زورور ﺳے ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻮظ وى .
ورﭘﯧ ﺷ او دے ﻗﺎﺑﻮ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ ﺗﺮې واﺧﻠ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ د دۀ ﺑﺎور
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ
وى او د ﻫﻐﮥ ﻟﻮټ ﺷﻮے ﻣﺎل ﺣﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى .
ﺳﺮه ﻧﮥ دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼف دے .ﻮک ﻳ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ راﻮﻟﻮى ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﻳ ﻧﻮﻟ.

د ﻳﻮ ﭘﻴﺮى واﭘﺲ راﺗﻠﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﻪ ﭘﻴﺮے ﺑﻬﺮ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮاﺎﻧﻮ ﺳﺮ ﺷ ﭼ آرام

وﻣﻮﻣ ،ﺧﻮ ﭼ وې ﻧﮥ ﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه داﺳ وواﺋ ﭼ زۀ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼ واﭘﺲ راﺷ
واﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ راوﺗﻠﮯ ﻳﻢ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺻﻔﺎ او ﺟﺎرو ﮐے او د اوﺳﯧﺪو ﺟﻮﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ .
ﺷ او ﻧﻮر اووۀ ﭘﻴﺮﻳﺎن د ﺎن ﺳﺮه راوﻟ ﭼ د دۀ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺧﺮاب وى او
ﻫﻐﻮئ ﻮل راﺷ او ﭘﻪ ﭘﻴﺮى ﻧﻴﻮﻟ ﮐﺲ دﯦﺮه ﺷ او د ﻫﻐﮥ اَﻧﺠﺎم د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا ﺧﺒﺮه ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻪ ﮐ ﻳﻮې  ﭼﻐ
ﺧﺮاب ﺷ “.

ﮐې” ،ﺑﺨﺘﻮره ده ﻫﻐﻪ ﻣﻮر ﭼ ﺗﮥ ﻳ زﻳوﻟﮯ ﻳ او ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳ ﭘ درﮐى دى “.
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﺑﺨﺘﻮر ﻫﻐﻪ دى ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم اورى او
ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﮐﻮى“.
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ﻧﻪ ﻏﻮﺘﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻳﻮه

ﻨﺎﻫﺎره ﭘﻴۍ ده .دوئ ﻧ ﻏﻮاړى ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺒ د ﻧ ﻧﻪ ﺳﯧﻮا ﻳﻮه ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮﻧﺲ د ﻧﻴﻨﻮه د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ
ﻫﻢ دوئ ﻟﻪ ورﻧﮥ ﮐے ﺷ .
 د ﺷﻴﺒﺎ
وﺮﯧﺪو ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺑﻦ آدم ﻫﻢ د دې ﭘﻴۍ دﭘﺎره ﻧﻪ وﺮ .
ﻣﻠﻪ ﺑﻪ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ د دې ﭘﻴۍ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ودرﻳى او
دوئ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ د ﺑﻞ ﺳﺮ ﻧﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻤﺖ
ﺧﺒﺮو اورﯦﺪو ﻟﻪ راﻏﻠ وه ،او ﻮک ﭼ دﻟﺘﻪ دے ﻫﻐﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ دے.
 د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ د دې زﻣﺎﻧ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ودرﻳى او

دا ﭘﻴۍ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺷﻮى ۇو،
او اوس ﻮک ﭼ دﻟﺘﻪ دے ،ﻫﻐﻪ د ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے.

د وﺟﻮد رﺎ
 ﻫﻴﻮک ﺑﻠﻪ ﺷﻮې ډﻳﻮه ﭘﻪ ﭘ ﺎئ ﮐ او ﻳﺎ د ﻟﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ږدى ﺑﻠ د

 ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ
ډﻳﻮټ دﭘﺎﺳﻪ ﻳ ږدى ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﺧﻠﻖ ﻳ رﺎ ووﻳﻨ .
ﺳﺘﺎ د ﺑﺪن دﭘﺎره ډﻳﻮې دى .ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ روﻏ وى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ د رﺎ ﻧﻪ
ډک وى .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﺧﺮاﺑ وى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮل ﺑﺪن ﮐ ﺑﻪ ﺗﻮرﺗﻢ وى.
 ﮐﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﺎم ﮐﻮه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ رﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻮرﺗﻢ ﻧﮥ وى .

ﭼﺮې ﺳﺘﺎ ﻮل ﺑﺪن د رﺎ ﻧﻪ ډک وى ،او ﻳﻮ اﻧﺪام دې ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻮرﺗﻢ ﮐ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ
ﺳﺘﺎ ﻮل ژوﻧﺪون ﺑﻪ روﺎﻧﻪ وى ،داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮه ډﻳﻮه ﭘﻪ ﺗﺎ ﻠﻴى“.

د ﻓﺮﻳﺴ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻼﻣﺘﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې ﻧﻮ ﻳﻮ ﻓﺮﻳﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د رو دﻋﻮت

 ﻓﺮﻳﺴ ﭘﻪ دې ﻟﻴﺪو ﺣﯧﺮان ﺷﻮ
ورﮐو .ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
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 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ د رو ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﻧﮥ وﻳﻨﻞ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﺧﻮ د ﮐﻨول او رﮐﯧﺒ ﺑﻬﺮ ﻣﺦ وﻳﻨ ﺧﻮ دﻧﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
 اے ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ،ﭼﺎ ﭼ ﺑﻬﺮﻧ ﺣﺼﻪ
ﺣﺮص او ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻧﻪ ډک ﮐى وى .
 ﺧﻮ ﮥ ﭼ
ﺟﻮړه ﮐې ده ،وﻟ ﻫﻐﮥ دﻧﻨﻪ ﺣﺼﻪ ﻧﮥ ده ﺟﻮړه ﮐې ﮥ؟ 
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐ دى ﻫﻐﻪ ﺧﯧﺮاﺗ ورﮐئ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﻣﻤﻞ
 اے ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى .ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺎغ د ﭘﻮدﻳﻨ او
ﭘﺎک ﺷ .
ﺳﭙﯧﻠﻨﻮ او د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺒﺰۍ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺧﻮ ورﮐﻮئ ﺧﻮ د اﻧﺼﺎف او د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺳﺮه د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮئ .ﭘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮ دا وو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﮯ
 اے ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى .ﺗﺎﺳﻮ
او ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ .
ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ د ﻣﺸﺮۍ ﮐﺮﺳ ﺧﻮﻮئ او ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻮ ډﯦﺮ
 اﻓﺴﻮس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧئ .
 د دې ﭘﻪ ﺟﻮاب
ﻣﻌﻠﻮﻣﻴى او ﺧﻠﻖ ﭘﺮې ﭘﻪ ﺑﺧﻴﺎﻟ ﺳﺮه دﭘﺎﺳﻪ ﺮ “.
ﮐ ﻳﻮ د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻢ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ ﻧﻮ دا
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ
زﻣﻮﻧه ﺳﭙﺎوے ﮐﻮئ “.
ﺗﺎﺳﻮ دې ﻫﻢ اﻓﺴﻮس وى .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑاﻧﺪازې ﺑﻮج وراﭼﻮئ وﻟ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې
ﺧﭙﻠﻪ د دې د اوﭼﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻮﺗﻪ ﻗﺪرې ﻫﻢ ﻧﮥ وروړئ .
اﻓﺴﻮس وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺟﻮړوئ ﮐﻮم ﻧﺒﻴﺎن ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر
 او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ
ﻧﻴﻮﻧﻮ وژﻟ ۇو .

ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻮئ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ووژل او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﻪ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ ﮐ وﺋﻴﻠ دى ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﺒﻴﺎن او
رﺳﻮﻻن دروﻟﯧم او ﭘﻪ دوئ ﮐ ﺑﻪ ﻴﻨ ووژﻟﮯ ﺷ او ﻴﻨ ﺑﻪ وزوروﻟﮯ
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د دې ﻣﻮﺟﻮده ﭘﻴۍ ﻧﻪ
ﺷ .
 د ﻫﺎﺑﻴﻞ د وﻳﻨ ﻧﻪ د
د ﻮﻟﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻮﻳﻮ ﺷﻮو وﻳﻨﻮ ﺗﭙﻮس وﮐے ﺷ ،
زﮐﺮﻳﺎه ﺗﺮ وﻳﻨ ﭘﻮرې ،ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
وژﻟﮯ ﺷﻮے وو .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،ﭼ دې ﭘﻴۍ ﺗﻪ ﺑﻪ د دې ﻮﻟﻮ د وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ
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 اے د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى .ﻪ ﭼ
ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺠﻴﺎﻧ ﻗﺒﻀﻪ ﮐې دى ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷﻮئ او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﮐﻮره ﺑﻬﺮ
ﻮک ﭼ داﺧﻠﯧﺪل ﻫﻐﻮئ ﻣﻮ ﻫﻢ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل “.
ﺷﻮ ﻧﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ دا ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
 او ﭘﻪ دې اﻧﺘﻈﺎر ۇو
ﺷﺮوع ﮐى او د دۀ ﻧﻪ ﺑواره ﺑواره ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ وﮐى ،
ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ راﯧﺮ ﮐى.

د ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے

۱۲

 ﭘﻪ دې دوران ﮐ د زرﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه او داﺳ ﻴﻞ


ﺟﻮړ ﺷﻮے وو ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل .ﻧﻮ ﻋﻴﺴ اول ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ
ﺧﺒﺮې ﺷﺮوع ﮐې ﭼ” ،د ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ .زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ د

 داﺳ ﻳﻮ ﭘ ﻴﺰ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷ او
ﻫﻐﻮئ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﻧﻪ دے .
 ﻧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻧﮥ داﺳ ﭘ راز ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷ .
ﺗﻴﺎرۀ ﮐ واﻳ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺎ ورځ واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪو
ﮐﻤﺮو ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ وﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﭼﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﻐﻪ واوروﻟﮯ
ﺷ.

د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل
 اے دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ،د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ

 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﺑﺪن وژﻧ ﺧﻮ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻧﻮر ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮدار ﮐم ﭼ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎر ده .د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ﻮک ﭼ د
وژﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ دوزخ ﺗﻪ د اﭼﻮﻟﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻢ ﻟﺮى .آو ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د ﻫﻢ ﻫﻐﮥ
 وﻟ ﭘﻴﻨﮥ ﭼﭽ ﭘﻪ دوو ﭘﯧﺴﻮ ﻧﮥ ﺧﺮﻴى ﮥ؟ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮئ .
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺮ ﻮل وﯦﺘﮥ ﻫﻢ
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻳﻮه ﻫﻢ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى .
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ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﭼﭽﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻗﻴﻤﺘ ﻳ.

د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ اﻗﺮار
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ اﻗﺮار


وﮐى ﻧﻮ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﮥ اﻗﺮار وﮐى .
ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﺧﻼف ﮥ
وړاﻧﺪې ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﻧﺎر وﺷ .
ﺧﺒﺮه وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﺑﺨﻠﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﺧﻼف ﮐﻔﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ او د
وواﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﻧﮥ ﮐے ﺷ .
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ او د اﺧﺘﻴﺎر د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره ودروﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ دې
وﺧﺖ ﮐ اﻧﺪﯦﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺻﻔﺎﺋ ﮐ
 ﻪ ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻞ
ﮥ واﻳ .
ﭘﻪ ﮐﺎر دى“.

د ﻧﺎداﻧﻪ ﻣﺎﻟﺪار ﻣﺜﺎل
 ﭘﻪ ﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺳى ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،زﻣﺎ ورور ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زﻣﺎ

 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،وروره ،زۀ ﭼﺎ
ﺳﺮه د ﻣﻴﺮاث ﺗﻘﺴﻴﻢ وﮐى “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﺒﺮدار
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻨﺼﻒ او ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻘﺮر ﮐے ﻳﻢ؟“ 
ﺷ .د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺣﺮص ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ ﻪ ﭼ د ﺑﻨ آدم ژوﻧﺪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ
 او ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ﻋﻴﺴ دا ﻣﺜﺎل ﭘﯧﺶ ﮐو ﭼ” ،ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره
ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ ﻧﮥ دے “.
 ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ،ﻣﺎ
ﺳے وو ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻳ ﮥ ﻓﺼﻞ وﺷﻮ .
ﺗﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﺎر دى؟ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﻮ دوﻣﺮه ﺎئ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا ﻏﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ اﻧﺒﺎر
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ داﺳ وﮐم ﭼ ﺧﭙﻠ ﺧﻤﺒ ﺑﻪ وﻧوم او ﻟﻮﺋ
ﮐم .
ﺑﻪ ﻳ ﺟﻮړې ﮐم او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻟﻪ ﻏﻠﻪ او ﻧﻮر ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺳﻤﺒﺎل ﮐم.

۴۸ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ وواﻳﻢ ،ﺳﻳﻪ ،ډﯦﺮ ﻴﺰوﻧﻪ دې ﺟﻤﻊ ﮐل ﭼ د ډﯦﺮو

ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ دى ،اوس ﭘﻪ آرام ژوﻧﺪ ﮐﻮه ،ﺧﻮره ﻪ او
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،اے ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ .ﻫﻢ ﭘﻪ دې
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺮﻪ .
ﺷﭙﻪ ﺑﻪ دې ﺳﺎه وﺧﯧﮋى .او ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎل دوﻟﺖ راﺟﻤﻊ ﮐو ،دا ﺑﻪ اوس د ﭼﺎ
 دا د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﺜﺎل دے ﭼﺎ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻣﺎل دوﻟﺖ راﺟﻤﻊ
ﺷ؟ 
ﮐو ،ﺧﻮ دے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﺪاره ﻧﮥ دے“.

اﻧﺪﯦﻨ ﻣﮥ ﮐﻮئ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﺧﭙﻞ

 ﻪ
ژوﻧﺪون دﭘﺎره دا اﻧﺪﯦﻨ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ،ﮥ ﺑﻪ ﺧﻮرو ﻳﺎ ﮥ ﺑﻪ اﻏﻮﻧﺪو .
 ﮐﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻮرئ ،دوئ
ﭼ ژوﻧﺪون د رو او ﺑﺪن د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دے .
ﻧﮥ ﺧﻮ ﮐﺮى او ﻧﮥ رﯦﺒ ،ﻧﮥ ﺧﻮ د دوئ ذﺧﻴﺮې ﺷﺘﻪ ،ﻧﮥ ﺧﻤﺒ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ رزق ورﮐﻮى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډﯦﺮ اﻫﻢ ﻳ.
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻧﺪﯦﻨﻮ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ

 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ دا ﻣﻌﻤﻮﻟ ﮐﺎر ﻗﺪرې ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﻮ
ﻗﺪرې زﻳﺎت ﮐى؟ 
 ﻨﻠ ﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮ ﻟ ﺧﻴﺎل وﮐئ ،ﻧﮥ ﺧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻧﻮرو اﻧﺪﯦﻨﻮ وﻟ اﺧﺴﺘ ﻳ؟ 
ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارى ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺎن دﭘﺎره ﺟﺎﻣ ﺟﻮړوى ﺧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭼﺮې ﻫﻢ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ د دې ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭘﻮ واﻮ ﺗﻪ داﺳ ﺟﺎﻣ
ﺟﺎﻣ اﭼﻮﻟ ﻧﮥ وې .
ورﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ ﺷﺘﻪ او ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺗﻨﻮر ﮐ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻠ ﺟﺎﻣ درﻧﮥ ﮐى ﮥ؟ اے د ﮐﻢ اﻳﻤﺎن ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ .

د ﺧﻮراک ﺎک ﭘﺴ ﻣﻨې ﻣﮥ وﻫ ،ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻴﺰوﻧﻮ اﻧﺪﯦﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﻪ ﭼ د دﻧﻴﺎ ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﺴ ﭘﻪ ﻣﻨه دى ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر د
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ اول د
ﻣﺨ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺧﺒﺮ دے .
ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐى.
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 اے وړې ﻗﺒﻴﻠ .ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر دا ﺧﻮﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ

 ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺣﺎل ﺧﺮڅ ﮐئ او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو ﺗﻪ ﻳ ورﮐئ او د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ درﮐى .
ﺎن دﭘﺎره داﺳ ﺑﻮې ﺗﻴﺎرې ﮐئ ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ زړﻳى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ ﭘﻪ
آﺳﻤﺎن ﮐ داﺳ ﺧﺰاﻧ ﺟﻮړې ﮐئ ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﮥ ﻏﻞ
 ﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺰاﻧﻪ وى ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ زړۀ ﻫﻢ وى.
ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ وﻳﻨﮥ .

ﻫﺮ وﺧﺖ ﺑﯧﺪاره ﻧﻮﮐﺮان
 د ﻫﻐﻮ ﺳو ﭘﻪ ﺷﺎن
 د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر اوﺳ او ﺧﭙﻠ ډﻳﻮې ﺑﻠ ﺳﺎﺗ .

ﺷ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ د وادۀ د رو ﻧﻪ د واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وى ﻧﻮ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﮥ وﺧﺖ راﺷ ،او ور وﻮى ﻧﻮ ﭼ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ور ﮐﻮﻻو ﮐى.
 ﻫﻐﻪ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﺨﺘﻮر دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﻳ د ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﯧﺪار ووﻳﻨ .زۀ

ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﮐﺎر ﺟﺎﻣ واﭼﻮى او دوئ ﺑﻪ ﺧﻮراک
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﺧﺎدِﻣﺎن ﮐﻠﻪ
ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻮى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ د دوئ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ او ﻳﺎ ﺳﺤﺮ ﺳﺒﺎ راﺷ او ﻫﻐﻪ دوئ ﺑﯧﺪار ووﻳﻨ.
 ﺧﻮ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ،ﮐﮥ د ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﺧﺒﺮ وے ﭼ ﻏﻞ ﺑﻪ د ﺷﭙ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ

ﮐ را ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﯧﺪار وے او ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺑﻪ ﻳ ﮐﻨر ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦﮯ ﻧﮥ وو.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺗﻴﺎر اوﺳ ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ ﮐ را

 ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ،
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﮐ ﻫﻢ ﻧﮥ وى “.
 ﻣﺎﻟ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﺗﮥ دا ﻣﺜﺎل ﻳﻮا ﻣﻮﻧ ﺗﻪ واﺋ او ﮐﮥ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ؟“ 
”ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻓﺎدار او ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ ﻧﻮﮐﺮ ﻮک دے؟ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ د
ﮐﻮر اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے وى ﭼ د ﮐﻮر د ﻧﻮرو ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﭼ د ﻣﺎﻟ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراک ورﮐﻮى .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ دۀ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻮل
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر آﺧﺘﻪ وى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه داﺳ وواﺋ
ﻣﺎل واک اﺧﺘﻴﺎر ورﮐى .
ﭼ ﺑﻮﻳﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ را او ﺑﻴﺎ د ﻧﻮرو ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐى او ﭘﻪ
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 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ داﺳ ورځ
ﺧﻮړﻟﻮ او ﻠﻮ آﺧﺘﻪ وى او ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ وى ،
راﺷ ﭼ د دۀ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻧﮥ وى او ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﺗ ﺷﻴﻦ ﮐى او ﭘﻪ ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻮﻫﻴى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د
وﺷﻤﻴﺮى .
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ وﻫﻞ وﺧﻮرى .
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى او ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺰا ﺑﻪ ﻟه وى.
ﮐﻮم ﺳى ﺗﻪ ﭼ زﻳﺎت ورﮐے ﺷﻮے وى د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﮯ ﺷ
او ﻮﻣﺮه زﻳﺎت ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷﻮى وى ،ﻫﻮﻣﺮه زﻳﺎت ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻴﻠﺘﻮن
 زۀ دې ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ اور ﭘﻮرې ﮐم او زﻣﺎ دا ﻮﻣﺮه ﺧﻮاﻫﺶ

 زۀ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﺳﺨﺘ ﺑﭙﺘﺴﻤ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦم او د
وو ﭼ دا د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺑﻞ وى .
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﭼ
ﻫﻐ د ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ دروﻧﺪ ﺑﺎر وى .
زۀ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ د اﻣﻦ راوﺳﺘﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ؟ ﺧﻮ زۀ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ ﺧﻠﻖ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻴﻨﮥ ﺗﻨﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺟﺪا ﮐم .
 دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺑاﺗﻔﺎﻗﻪ ﺷ ،درې ﺑﻪ د دوو ﺧﻼف او دوه ﺑﻪ د درﯦﻮ ﺧﻼف ﺷ ،
ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺮوع ﮐى ،ﭘﻼر ﺑﻪ د زوئ او زوئ ﺑﻪ د ﭘﻼر ﺧﻼف ،ﻣﻮر ﺑﻪ
د ﻟﻮر او ﻟﻮر ﺑﻪ د ﻣﻮر ﺧﻼف ،ﺧﻮا ﺑﻪ د اﻧور او اﻧور ﺑﻪ د ﺧﻮا ﺧﻼف
ﺷ“.

وﺧﺖ او زﻣﺎﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل
 ﻋﻴﺴ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ

ورﻳ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ زر دا واﻳ ﭼ ﺑﺎران ﮐﯧﺪوﻧﮯ دے ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
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 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎد د ﺟﻨﻮب د ﻃﺮﻓﻪ وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ
داﺳ ﺑﺎران وﺷ .
 اے ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ .ﺗﺎﺳﻮ د زﻣ او د
د ﺮﻣ ﭼﭙﻪ راﺗﻠﻮﻧ ده او ﻫﻢ داﺳ وﺷ .
آﺳﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ د اوﺳﻨ زﻣﺎﻧ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮥ
ﭘﻮﻫﯧئ؟

د ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮه روﻏﻪ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻤ ﻓﯧﺼﻠ وﻟ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ؟ 

ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮه ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر روان ﻳ ﻧﻮ دا ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﮐ د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه روﻏﻪ ﺟﻮړه وﮐئ .ﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺎﺿ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى او ﻗﺎﺿ ﺑﻪ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﭙﺎﻫ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى او ﺳﭙﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺟﻴﻞ ﮐ واﭼﻮى .
دا واﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ آزاد ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﯧﺴﻪ ﭘﯧﺴﻪ ادا
ﮐې ﻧﮥ وى“.

ﺗﻮﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﺮګ

۱۳

 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻴﻨ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻪ ﻠﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ


ﺧﺒﺮ ﮐو ﭼ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ووژل ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎﻧ

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ
ﮐﻮﻟﻪ .
ﻠﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭼ دا زﻳﺎﺗﮯ وﺷﻮ ،ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻠﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻨﺎه ﺎر ۇو ﮥ؟
 ﺑﻠﻞ ﻧﻪ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﻮل ﺑﻪ ﻫﻢ

 ﻳﺎ ﻫﻐﻪ اﺗﻠﺲ ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺳﻴﻠﻮم ﮐ ﭘﺮې ﺑﺮج راوﻧﯦﺪو
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷ .
او دوئ ﺗﺮې ﻻﻧﺪې ﻣۀ ﺷﻮل ،ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د
 ﺑﻠﻞ ﻧﻪ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ
اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻨﺎه ﺎر ۇو؟ 
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﻧﮥ ﺷﻮئ ﻧﻮ ﻮل ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷ“.
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د ﺷﻨ اﻳﻨﺮ ﻣﺜﺎل
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ دا ﻣﺜﺎل وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠﻮ ﭼ” ،د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ د اﻳﻨﺮ وﻧﻪ وﻻړه

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
وه .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮې ﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ﺧﻮ ﻫﻴ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐل .
ﺑﺎﻏﻮان ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﻮره ،د ﺗﯧﺮو درﯦﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ زۀ ﭘﻪ دې اﻳﻨﺮ ﮐ د ﻣﯧﻮې
ﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ راﻢ ﺧﻮ ﻫﻴ ﻣﯧﻮه ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .ﻧﻮ ﺑﺲ دا د ﺑﯧﺨﻪ وﺑﺎﺳﻪ .دې
 ﺧﻮ ﺑﺎﻏﻮان ﺟﻮاب ورﮐو ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺳ ﮐﺎل ﻳ
ﻫﺴ ﺎئ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے؟ 
 ﮐﮥ ﭘﻪ
ﭘﺮﯦده ،ﻣﮥ ﻳ وﺑﺎﺳﻪ ﭼ زۀ ورﺗﻪ ﺎئ ﺟﻮړ ﮐم او ﺳﺮه ورﻟﻪ ورﮐم .
راﺗﻠﻮﻧ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﻳ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﻮﻟﻪ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﮥ ،ﻨ ﺑﻴﺎ ﻳ د ﺑﯧﺨﻪ وﺑﺎﺳﻪ“.

د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ د ﻳﻮې ﮐﻮﺑ  ﺟﻮړول
 ﻧﻮ ﻳﻮه ﻪ
 د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .

وه ﭼ د اﺗﻠﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ وه او ﺑﺣﺎﻟﻪ ﮐې ﻳ وه او ﻣﻼ ﻳ ورﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ
داﺳ ﮐه ﮐې وه ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه ودرﯦﺪﻟﮯ .
وﻟﻴﺪه ﻧﻮ راوې ﺑﻠﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﻮرې ،ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ آزاده
 او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐﯧﻮدل ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻪ ﻧﯧﻐﻪ
ﺷﻮې “.
 ﺧﻮ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻣﺸﺮ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ
ودرﯦﺪه او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ .
د ﻋﻴﺴ د روﻏﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ډﯦﺮ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ او ﻣﻮﺟﻮدو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،د
ﮐﺎر دﭘﺎره ﺷﭙ ور ﻣﻘﺮر ﺷﻮې دى .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ورﻮ ﮐ د ﺷﻔﺎ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو او وې
را ﺧﻮ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻣﮥ را “.
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ داﺳ ﺷﺘﻪ ﻮک ﭼ د ﺳﺒﺖ
 او
ﭘﻪ ورځ ﺧﭙﻞ ﻏﻮاﺋ ﻳﺎ ﺧﺮ د اﺧﻮر ﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﺮاﻧﻴﺰى او اوﺑﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺑﻮ .
دﻟﺘﻪ دا ﻣﻮر د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮر ده ﭼ د اﺗﻠﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ ﺷﯧﻄﺎن ﻗﯧﺪ ﮐې وه وﻟ دا
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﮥ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻫﻐﻪ د دې ﻗﯧﺪ ﻧﻪ آزاده ﺷ؟“ 
دې وﻳﻨﺎ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮل او ﺧﻠﻘﻮ د دۀ ﭘﻪ دې ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ
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ﮐﻮﻟﻮ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه.

د ﺷﺷﻤﻮ د ﺗﺨﻢ ﻣﺜﺎل
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن ده؟ زۀ د ﺧُﺪائ

 دا د ﺷﺷﻤﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﻳﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﮥ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﮐم؟ 
ﺳى راواﺧﺴﺘﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎغ ﮐ ﻳ وﮐﺮﻟﻮ او ﭼ ﺷﺷﻢ راوﻮﮐﯧﺪل ﻧﻮ ﻟﻪ د
وﻧ ﭘﻪ رﻧ ﻟﻮئ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن راﺗﻠﻞ او ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوﻟ“.

د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻣﺜﺎل

 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﮥ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﮐم؟ 

دا د ﺧﻤﺒﻴﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﻳﻮې  راواﺧﺴﺘﻪ او ﭘﻪ درﯦﻮ ﻗﻠﭙﻮ اوړو ﮐ ﻳ
ه ﮐه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ درې واړه ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮل“.

ﺗﻨﻪ دروازه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ او ﺎرﻳﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪو او ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﮐ

 ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ،
ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺎئ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .

وﻟ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
”ﮐﻮﺷﺶ وﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻨﻪ دروازه ورداﺧﻞ ﺷ ،ﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﮐﻮر
ډﯦﺮ ﺑﻪ د داﺧﻠﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﺧﻮ داﺧﻠﯧﺪﻟﮯ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ .
ﻣﺎﻟ راﭘﺎ او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر دروازه ﺑﻨﺪه ﮐى ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻬﺮ وﻻړ ﻳ او دروازه
ﻮئ او ﻣﻨﺖ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐه .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ
درﮐى ﭼ زۀ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﻳ .
واﻳ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﺧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﺧﻮړل ﻞ ﮐى دى او ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ درﺗﻪ داﺳ وواﺋ ﭼ ،زۀ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د
ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .
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ﺳﺮه ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ﭼ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠ ﻳ .ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﺪﮐﺎران زﻣﺎ ﻧﻪ ورک ﺷ.
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻨ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب او ﻧﻮر ﻮل ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان د

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ دى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ﭼﺮﺗﻪ
 د دﻧﻴﺎ د ﻫﺮ ﻮټ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ
ﭼ ژړا وﻳﺮ او د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭼﻴﭽﻞ وى ،
 ﺑﺷﻪ ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﮐ آﺧﺮ
ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺗﻪ را .
دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﺷ او ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ﭼ اول دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
آﺧﺮ ﺷ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ وﻳﺮ
 ﭘﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻳﻮ ﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن راﻏﻠﻞ او ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ د دې

 ﺧﻮ
ﺎﻳﻪ ووﻪ او ﻻړ ﺷﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﺳﺘﺎ د وژﻟﻮ ﻧﻴﺖ ﮐے دے “.
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻴﺪړ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ واوره .ﻧﻦ او ﺳﺒﺎ ﺑﻪ زۀ
ﭘﻴﺮﻳﺎن وﺑﺎﺳﻢ او د ﺷﻔﺎ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻢ او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺎر دى ﭼ زۀ ﻧﻦ او ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ﺗﻠﻞ
ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮم .
وﮐم او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﻫﻢ ،ﻪ ﭼ د ﻧﺒ دﭘﺎره دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻪ دې د
 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ ﻣ ﺷ .
ﺎرﻳ ﭼ ﺗﮥ ﻧﺒﻴﺎن وژﻧ او رﺳﻮﻻن ﺳﻨﺴﺎروې ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى
دى .ﻣﺎ ﻮ ﻠﻪ دا ارﻣﺎن وﮐو ﭼ ﺳﺘﺎ ﺑﭽ راﻏﻮﻧ ﮐم ،داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﭼﺮﻪ
 وﻮره ،ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﺗﺎ
ﺧﭙﻞ ﺑﭽ د وزرو ﻻﻧﺪې راﻏﻮﻧوى ،ﺧﻮ ﺗﺎ دا ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ .
ﺗﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى او زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ وﻧﮥ
وﻳﻨ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﮥ دا وﻧﮥ واﺋ ﭼ ،ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﻧﻮم را“.
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د ﭘﺳﻮب ﺑﻴﻤﺎرى روﻏﻮل

۱۴

 د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻋﻴﺴ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﻓﺮﻳﺴ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ رو ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ


 ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ورﺗﻪ د ﭘﺳﻮب
ورﻏﻠﻮ او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ ۇو .
 ﻋﻴﺴ د ﺷﺮﻋ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو
ﺑﻴﻤﺎرى ﻟﯧﺪﻟ وه .
 ﻫﻐﻮئ ﻻﺟﻮاﺑﻪ
ﭼ” ،د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮل روا دى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ 
ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺳے د ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺷﻔﺎ ﻳ ورﮐه او رﺧﺼﺖ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺳﺘﺎﺳﻮ زوئ ﻳﺎ
ﮐو .

ﺎروے ﭘﻪ ﮐﻮﻫ ﮐ ﭘﺮﯦﻮ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ راوﻧﮥ ﺑﺎﺳ؟“ 
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د دې ﺧﺒﺮې ﻫﻴ ﺟﻮاب ﻧﮥ وو.

د ﮐﻮرﺑﻪ او ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ دﭘﺎره ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ دا وﮐﺘﻞ ﭼ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻨﻪ د ﻋﺰت ﺎﻳﻮﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ

 ”ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮک د وادۀ رو ﺗﻪ وﻏﻮاړى ﻧﻮ د ﻋﺰت
ﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﺗﻴﺮ ﮐو ،
ﭘﻪ ﺎئ ﻣﮥ ﮐﯧﻨ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻮک زﻳﺎت ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮے
 ﻧﻮ ﮐﻮرﺑﻪ ﺑﻪ راﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ وواﺋ ﭼ دې ﺳى ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ
وى .
ﭘﺮﯦده او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ډﯦﺮ ﮐﭽﻪ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ درﮐے ﺷ ﻧﻮ ﻻړ ﺷﻪ او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ
ﮐﯧﻨ .
ﮐﯧﻨﻪ ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﻮرﺑﻪ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ وواﺋ ،زﻣﺎ آﺷﻨﺎ ،وړاﻧﺪې
راﺷﻪ .ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻣﻠﺮى ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻫﻐﻪ ﻋﺰت ﺗﻤﺎﺷﻪ وﮐى ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺎن اوﭼﺘﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﮐے
درﮐے ﺷﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ
ﺷ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوﭼﺖ ﺷ “.
ﺧﭙﻞ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻏﺮﻣ ﻳﺎ ﻣﺎﺎم د رو دﭘﺎره ﻮک
راﻏﻮاړې ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،وروﻮ ،ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ او اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻣﮥ ورﮐﻮه
 ﺧﻮ ﻫﺮ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ درﮐى او ﺑﺪل ﺑﻪ دې ﺧﻼص ﮐى .
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 او دﻏﻪ ﺷﺎن
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ دﻋﻮت ﮐﻮې ﻧﻮ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ،ﺷﻞ ﻮډ او ړاﻧﺪۀ راوﺑﻠﻪ ،
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺮﮐﺖ وﻣﻮﻣ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺑﺪل درﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ ﻧﮥ دى ،ﺧﻮ د
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺳﺮه اﺟﺮ درﮐى“.

د ﻟﻮﺋ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻣﺜﺎل
 ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻧﻮ ﭘﻪ دې

ﺧﺒﺮې اورﯦﺪو ﺳﺮه ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻳﻮ ﺳى د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐ ون وﮐى “.
 د رو ﭘﻪ
ﻳﻮې ﻟﻮئ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐے وو او  ﺧﻠﻖ ﻳ راﺑﻠﻠ ۇو .
وﺧﺖ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮو ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﺴ وﻟﯧﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮥ ﻧﻪ ﮥ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﮐه.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐئ ،رو ﺗﻴﺎره ده راﺷ .
وړوﻣﺒ ووﺋﻴﻞ ،ﻣﺎ ﻳﻮه ﻮﻪ زﻣﻪ اﺧﺴﺘ ده ،زۀ ﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻮرم .ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ
 دوﯦﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻣﺎ ﭘﻴﻨﮥ ﻗﻠﺒ ﻏﻮﻳﺎن اﺧﺴﺘ دى،
وﮐه زﻣﺎ ﻋﺬر ﻗﺒﻮل ﮐه .
 ﺑﻞ
زۀ ﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮت ﮐم .ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ،زﻣﺎ ﻋﺬر ﻗﺒﻮل ﮐه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ووﺋﻴﻞ ،ﻣﺎ اوس اوس وادۀ ﮐے دے ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ درﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ .
ﻧﻮﮐﺮ واﭘﺲ ﺷﻮ ﻧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .د ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ
او ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ زر د ﺎر ﮐﻮﻮ او ﺑﺎزاروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﺧﻮاران ،ﺷﻞ ﻮډ
 ﻧﻮﮐﺮ ووﺋﻴﻞ ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺣﻢ ﭘﻪ ﺎئ
او ړاﻧﺪۀ راﻮل ﮐه او دﻟﺘﻪ ﻳ راوﻟﻪ .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ او ﻟﻮﻳﻮ
ﮐے ﺷﻮ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺎئ ﺷﺘﻪ .
ﻻرو ﮐﻮﻮ ﺗﻪ ووﻪ او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﻨﺖ ﺳﺮه راوﻟﻪ ﭼ زﻣﺎ ﮐﻮر د دوئ ﻧﻪ ډک ﺷ.
 ﺧﻮ دا درﺗﻪ واﻳﻢ ﻮک ﭼ اول راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻢ

دا رو وﻧﮥ “.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮﻳﺪۍ ﻗﻴﻤﺖ
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 اوس ﭼ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ د ﻋﻴﺴ ﺳﺮه ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻣﺦ

 ”ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪ ﺟﻮړﯦﺪل ﻏﻮاړى ﻧﻮ
راواړوﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ،ﭘﻼر ، ،ﺑﭽﻮ ،وروﻮ ،ﺧﻮﯦﻨﺪو او د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ زړۀ
 او ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﺧﭙﻠﻪ
ﺻﺒﺮ ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪ ﺟﻮړﯦﺪے ﻧﮥ ﺷ .
ﺳﻮﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ ﻧﮥ را ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪ ﺟﻮړﯦﺪے ﻧﮥ
 وﻟ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺑﺮج ﺟﻮړول ﻏﻮاړى او
ﺷ .
د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﺮﭼ اﻧﺪازه وﻧﮥ ﻟﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻳ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﮯ ﺷ او
 ﻨ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﮥ د دې ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ اﯦ وى او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ
ﮐﮥ ﻧﻪ؟ 
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ ﭼ دۀ
رﺳﻮﻟﮯ ﻧﻮ ﻮل ﻟﻴﺪوﻧ ﺑﻪ ورﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﺎﻧ ﮐﻮى .
 ﻳﺎ ﮐﻮم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﺗﻪ ﻮرئ ﭼ ﮐﺎر ﻳ ﺷﺮوع ﮐو او ﺳﺮ ﺗﻪ ﻳ وﻧﮥ رﺳﻮﻟﻮ .
داﺳ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه د ﺟﻨﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې دا اﻧﺪازه ﻧﮥ ﻟﻮى
ﭼ د ﻟﺴﻮ زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه زۀ د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ ﻮک ﭼ د ﺷﻠﻮ
 او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﻮ د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ
زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى؟ 
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺮﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وروﻟﯧى او د ﺻﻠﺢ د ﺷﺮﻃُﻮﻧﻮ ﺑﻪ ورﻧﻪ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐ زﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ وﮐى .
ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐې ﻧﮥ وى.

ﺑﺧﻮﻧﺪه ﻣﺎﻟﻪ
 ﻣﺎﻟﻪ ﮥ ﻴﺰ دے ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺧﻮﻧﺪه ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﻨﻪ ﺷ؟

 ﺑﻴﺎ دا ﻧﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﻧﮥ ﭘﻪ ډﻳﺮان ﭘﺎرﻳى ،دا ﺑﺲ د ﻋﺒﺚ ﻏﻮرزوﻟﻮ ده .ﮐﮥ

ﻮک د اورﯦﺪو ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې واورى“.

د ورﮐ ﺷﻮې ې ﻣﺜﺎل

۱۵

 ﻮل ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎن او ﻧﻮر ﺑﺪﮐﺎره ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ۇو ﭼ د ﻋﻴﺴ ﺧﺒﺮې
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 ﺧﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻏﻮرﯦﺪل ﺷﺮوع ﮐل
واورى .
او داﺳ ﻟﻴﺎ ۇو” ،ﻮرئ دا ﺳے ﺧﻮ ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ واﺋ او ورﺳﺮه
 ”ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﺗﻴﺮ ﮐو ،
ﺧﻮراک ﻫﻢ ﮐﻮى “.
ﮐ د ﻳﻮ ﺗﻦ ﺳﻞ ې وى او ﻳﻮه ﺗﺮﯦﻨﻪ ورﮐﻪ ﺷ ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻧﻮرې ﻳﻮ ﮐﻢ
ﺳﻞ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺗﺶ ﻣﯧﺪان ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ ﻫﻐﻪ ورﮐﻪ ﺷﻮې ﻣﻮﻧﺪﻟ ﻧﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ وﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا اوږو ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ
وى؟ 
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ
وﮐى ،
دﻋﻮت ورﮐى او ورﺗﻪ ﺑﻪ وواﺋ ،ﻣﺎ ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ.
 دﻏﻪ ﺷﺎن زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ
ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ورﮐﻪ ﺷﻮې ه ﺑﻴﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﻢ دا رﻧ د ﻳﻮ ﻨﺎه ﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﮐﯧﺪو ﺑﺣﺴﺎﺑﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻴى ،ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﻢ ﺳﻠﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭼ د ﺗﻮﺑ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﮥ
ﻟﺮى.

د ورﮐ ﺷﻮې ﺳﻴ ﻣﺜﺎل
 ﻳﺎ دا ﭼ ﮐﮥ د ﻳﻮې  ﺳﺮه ﻟﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ وى او ﻳﻮه ﺗﺮﯦﻨﻪ

ورﮐﻪ ﺷ .وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﻳﻮه ﻧﮥ ﺑﻠﻮى ،ﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﮥ ﺟﺎرو ﮐﻮى او د ﮐﻮر ﻮټ ﻮټ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ وﻣﻮﻣ ﻧﻮ
ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻧﮥ ﻟﻮى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟ ﻧﮥ وى؟ 
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻠﺮې او ﺎوﻧﻳﺎﻧ راوﺑﻠ او ورﺗﻪ ﺑﻪ وواﺋ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ
وﮐئ ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ورﮐﻪ ﺷﻮې ﺳﻴﻪ ﺑﻴﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
د ﻳﻮ ﻨﺎه ﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﺮﺘﻮ ﮐ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
ﮐﻴى“.

د ورک ﺷﻮى زوئ ﻣﺜﺎل
 ﻧﻮ ﮐﺸﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﻮ ﺳى دوه زاﻣﻦ ۇو .
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ووﺋﻴﻞ ،ﭘﻼره ،زﻣﺎ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه .ﻧﻮ ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﻟه ﻣﻮده ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﮐﺸﺮ زوئ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺧﺮڅ ﮐو ،ﭘﯧﺴ ﻳ
ﮐو .
ﭘﺮې ﻧﻐﺪې ﮐې او ﭼﺮﺗﻪ ﻟﺮې ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﭘﻪ ﺑﺪﭼﻠﻨ دوړه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﺮ ﮥ ﺧﺮچ ﮐل ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺳﺨﺖ ﻗﺤﻂ راﻏﻠﻮ
ﮐو ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻳﻮ زﻣﻴﻨﺪار ﺳﺮه
او ﻫﻐﻪ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮ ،
ﻧﻮﮐﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ زﻣﻴﻨﺪار ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ
 د ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ زړۀ ﮐﯧﺪو ﭼ د ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﯧه ډﮐﻪ ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ
وﮐى .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮ
ﺧﻨﺰﻳﺮاﻧﻮ ﺧﻮړل ﺧﻮ دۀ ﺗﻪ د دې اﺟﺎزت ﻧﮥ ۇو .
ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ ،زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻮﻟﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺿﺮورت ﻧﻪ زﻳﺎت
 زۀ ﺑﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﺑﻪ وواﻳﻢ ﭼ،
ﺧﻮراک ﺷﺘﻪ او زۀ دﻟﺘﻪ د ﻟﻮږې ﻣﺮم .
 ﻧﻮر زۀ د دې ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ
ﭘﻼره ،ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻧﻴﺖ
ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ زوئ وﻠﮯ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻧﻮﮐﺮ ﮐه .
ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻ ډﯦﺮ ﻟﺮې وو ﭼ د
ﭘﻼر ﭘﺮې ﻧﻈﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ زړۀ ﻳ ﭘﺮې درد وﮐو او ورﻣﻨه ﻳ ﮐه او ورﺗﺮﻏﺎړه وﺗﻮ او
 ﺧﻮ زوئ ووﺋﻴﻞ ،ﭘﻼره ،ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه
ﻞ ﻳ ﮐو .
 ﺧﻮ ﭘﻼر ﻳ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐې ده .د دې ﻧﻪ ﭘﺲ زۀ ﺳﺘﺎ د زوئ وﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ .
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،زر ﺷ .زﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﭼﻮﻏﻪ راوړئ او دۀ ﺗﻪ ﻳ ورواﻏﻮﻧﺪئ
 زﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ُﻠﮯ او
او ﻮﺗﻪ ورﭘﻪ ﻻس ﮐئ او ﭙﻠ ورﭘﻪ ﭘﻮ ﮐئ .
ﻮرب ﺳﺨﮯ راوﻟ او ﺣﻼل ﻳ ﮐئ او را ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐو.
 ﻪ ﭼ زﻣﺎ دا ﻣ زوئ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮ ،دے ﺧﻮ ورک ﺷﻮے وو او ﺑﻴﺎ

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې وﺧﺖ
وﻣﻮﻧﺪے ﺷﻮ .او دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺷﺮوع ﮐه .
ﮐ ﻣﺸﺮ زوئ ﻳ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راروان ﺷﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻧﻪ
ﻻر ﮐ د ﺳﺎز او ا آوازوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﺮ ﻏﻮږه ﺷُﻮ .
 ﻧﻮﮐﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺳﺘﺎ ورور ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ دا ﮥ ﻣﯧﻠﻪ ده؟ 
راواﭘﺲ ﺷﻮے دے او ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻠﮯ ﺳﺨﮯ ﺣﻼل ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ
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 ﺧﻮ ﻣﺸﺮ زوئ ﻳ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﻧﻪ ﻳ
روغ رﻣ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .

اﻧﺎر وﮐو .د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺑﻬﺮ راﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ﻣﻨﺖ زارى وﮐه ﭼ دﻧﻨﻪ راﻪ .
ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ ،دا دوﻣﺮه ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ د ﻏﻼم ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐې ده او ﮐﻠﻪ ﻣ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ د ﺣﻢ ﻧﻪ ﻣﺦ ﻧﮥ دے اړوﻟﮯ او ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ

ﭼﯧﻠﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ دے راﮐے ﭼ ﻣﺎ ﭘﺮې ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐے وے .
ﺧﻮ ﭼ اوس ﺳﺘﺎ دا زوئ راﻏﻠﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺎل ﻳ ﭘﻪ ﮐﻨﺠﺮو واﻟﻮﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻼر ﻳ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ،
ﻠﮯ ﺳﺨﮯ ﺣﻼل ﮐو .
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻪ
ﺗﮥ ﺧﻮ ﻣﺪام ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ او ﮥ ﭼ زﻣﺎ دى ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﺘﺎ دى .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺟﺸﻦ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺳﺘﺎ دا ﻣ ورور اوس ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷﻮ،
دے ﺧﻮ ورک وو او ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ“.

د ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺜﺎل

۱۶

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﻮ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳى ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ


 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ
د ﻧﺎﻇﺮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭼﺎ ﺷﺎﻳﺖ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺎل اﻟﻮﻮى .
راوﺑﻠﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ زۀ ﮥ ﺧﺒﺮې اورم؟ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب
 ﻧﺎﻇﺮ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ،
راوړه ﻪ ﭼ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﮥ ﻳ .
زﻣﺎ دا ﻧﯧ ﭼ ﻣ د ﻧﻮﮐﺮۍ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ﻧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ ﮥ ﮐﻮم؟ زۀ ﺧﻮ دوﻣﺮه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اوس
ﺗه ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﺧ ﻟﻮ وﮐم او ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻏﻮﺘﻠﻮ ﻫﻢ ﺷﺮﻣﯧم .
زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﮥ وﮐم .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣ دے د ﻧﻮﮐﺮۍ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ﻧﻮ زﻣﺎ ډﯦﺮ
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻗﺮﺿﺪارى ﺎن ﺎن ﻟﻪ
دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﺪد ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وى .


راوﺑﻠﻞ او اول ﮐﺲ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻮﻣﺮه ﻗﺮض دے؟ 
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې زره ﻟﻴﺮه .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،او ﭘﻪ
ﺑِﻞ دې واﺧﻠﻪ او زر ﮐﯧﻨﻪ او ﻠﻮر ﺳﻮه ﻳ وﻟﻴﻪ .
ﺗﺎ ﻮﻣﺮه ﻗﺮض ﭘﺎﺗ دے؟ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺳﻞ ﺑﻮرۍ ﻏﻨﻢ .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
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 او ﻣﺎﻟ د ﺧﭙﻞ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ د دې
ﺧﭙﻞ ﺑِﻞ دې واﺧﻠﻪ او اﺗﻴﺎ ﺑﻮرۍ وﻟﻴﻪ .
ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ وﮐه ،ﻪ ﭼ د دې ﭘﻴۍ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻟﯧﻦ دﯦﻦ
 ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د
ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر دى .
دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ دوﺳﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐئ ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ درﻧﻪ ﻻړ
 ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﭘﻪ ﻟ
ﺷ ﻧﻮ دا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﺑﺪى ﮐﻮر ﮐ ﻗﺒﻮل ﮐى .
ﮐﺎر ﮐ دﻳﺎﻧﺘﺪاره وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏ ﮐﺎر ﮐ ﻫﻢ دﻳﺎﻧﺘﺪاره وى او ﮐﻮم ﺳے
 ﻧﻮ ﮐﮥ
ﭼ ﭘﻪ ﻟ ﮐ ﺑﺪدﻳﺎﻧﺘﻪ وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐ ﻫﻢ ﺑﺪدﻳﺎﻧﺘﻪ وى .
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺎن د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐ دﻳﺎﻧﺘﺪاره ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘ
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﺮدى
دوﻟﺖ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮک اﻋﺘﺒﺎر وﮐى؟ 
ﻣﺎل دوﻟﺖ ﮐ ﺎن ﺑﺪدﻳﺎﻧﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐے وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ داﺳ ﻮک وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻳﻮ ﻏﻼم ﻫﻢ د دوو ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﺷ
ﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ درﮐى؟ 
ﮐﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ ﻳﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او د ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ،او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
د ﻳﻮ وﻓﺎدار وى او د ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى .ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺎل دوﻟﺖ
دواړو ﻳﻮ ﺎئ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ“.

ﺷﺮﻳﻌﺖ او د ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ
 او ﻓﺮﻳﺴﻴﺎن ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎل ﻣﺌﻴﻦ ۇو ﻫﻐﻮئ ﭼ دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﻧﻮ ﭘﻪ

 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ
ﻋﻴﺴ ﭘﻮرې ﻳ ﺧﻨﺪا وﮐه .
اوﻟﺲ ﭘﻪ دې دوﮐﻪ ﮐﻮئ ﭼ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﻳ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ
ﭘﯧﮋﻧ .ﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ د ﺻﻔﺖ وى ،ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ
 د ﻳﺤﻴ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﭘﻠﻴﺖ وى .
ﺟﺎرى وه .د دې ﻧﻪ ﭘﺲ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د زﻳﺮى ﺑﻴﺎن اوروﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ د
 د زﻣ او آﺳﻤﺎن ﺧﺘﻤﯧﺪل د
ﻫﺮ ﭼﺎ زړۀ وو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ داﺧﻞ ﺷ .
 ﮐﻮم
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺣﺮف ﻳﺎ زﺑﺮ ﻗﺪرې وراﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺳﺎن ﮐﺎر دے .
ﺳے ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى او د ﺑﻠ ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻧﺎ ﮐﻮى او
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ﻫﻐﻪ ﺳے ﻮک ﭼ د ﻃﻼﻗ ﺷﻮې  ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎ ﮐﻮى.

ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے او ﻟﻌﺰر
 ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے وو ﭼ ﮐﺎﺳﻨ او د ﻧﺮم ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﻳ اﭼﻮﻟ او ﻫﺮه ورځ

 او ﻳﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﺳے ﭼ
ﺑﻪ ﻳ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ دﻋﻮﺗﻮﻧﻪ ورﮐﻮل .
ﻧﻮم ﻳ ﻟﻌﺰر وو او ﭘﻪ وﺟﻮد ﻳ ډﻳﺮې داﻧ راﺧﺘﻠ وې ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دروازه ﮐ
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻮﮐو ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ وو ﮐﻮﻣ ﺑﻪ ﭼ د دې
ﭘﺮوت وو .
ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وې ،ﺑﻠ ﺳﭙ ﺑﻪ ﻫﻢ راﺗﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ
 آﺧﺮ ﻳﻮه ورځ ﻫﻐﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺳے ﻣ ﺷﻮ او ﻓﺮﺘﻮ ﻳﻮړو او
زﺧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻞ .
د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮ او ﺦ ﮐے
 او ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﺬاب وو ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﭘﻮرﺗﻪ وﮐﺘﻞ
ﺷﻮ ،
 ﻫﻐﮥ ﭼﻐ ﮐې ،اے ﭘﻼره،
ﻧﻮ ﻟﺮې ﻳ ﻟﻌﺰر د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ وﻟﻴﺪﻟﻮ .
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻪ .ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه .دا ﻟﻌﺰر راوﻟﯧه ﭼ ﺧﭙﻞ د ﻮﺗ ﺳﺮ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ
ﻟﻮﻧﺪ ﮐى ﭼ زﻣﺎ ژﺑﻪ ﭘﺮې ﻳﺨﻪ ﮐى ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ دې اور ﮐ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻋﺬاب
 ﺧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﺎد ﮐه زوﻳﻪ .ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
ﻳﻢ .
ﻮل ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ۇو او ﻮﻟ ﺑﺪﺑﺨﺘ د ﻟﻌﺰر ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ وې .اوس ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ زﻣﻮﻧ او
دﻟﺘﻪ ﭘﻪ آرام دے او ﺗﮥ ﭘﻪ ﻋﺬاب ﮐ ﻳ .
ﺳﺘﺎ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﮐﻨﺪه ده ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻮک ﭘﻮرې وﺗﻠﮯ ﺷ او ﻧﮥ ﺗﺮﯦﻨﻪ
 ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﭘﻼره ،زۀ
ﻮک دﯦﺨﻮا راﺗﻠﮯ ﺷ .
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻴﻨﮥ
درﺗﻪ زارى ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ دے زﻣﻮﻧ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻟﯧه 
وروﻪ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮداره ﮐى ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻋﺬاب ﮐ
 ﺧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻮﺳ او ﻧﻮر ﻧﺒﻴﺎن
ﯧﺮ ﺷ .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
ﺷﺘﻪ ،ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ دوئ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
ﻧﻪ ،ﭘﻼره اﺑﺮاﻫﻴﻤﻪ .ﮐﮥ د ﻣو ﻧﻪ ﻮک ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺎر
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاب ورﮐو ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ او د ﻧﻮرو ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮو
ﺷ .
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ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ږدى ﻧﻮ ﮐﮥ ﻮک د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ورﭘﺎ ﻫﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺑﺎور وﻧﮥ ﮐى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻳﻮ ﻮ ﺧﺒﺮې

۱۷

 ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ را ﺧﻮ ﭼ


 د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ
د ﭼﺎ د ﻻﺳﻪ دا را ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﺎل اﻓﺴﻮس دے .
وى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ د ژرﻧﺪې ﭘﻞ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ
وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ،ﭘﻪ ﺎئ د دې ﭼ ﭘﻪ دې وړو ﮐ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ ﺗﻴﻨﺪک ورﮐى.
 ﺧﺒﺮدار اوﺳ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ ورور ﮥ ﻨﺎه وﮐى ﻧﻮ وې ر او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ

 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ورځ ﮐ اووۀ ﻠﻪ ﺳﺘﺎ
ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷ ﻧﻮ وې ﺑﺨ .
ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐى او ﺑﻴﺎ اووۀ ﻠﻪ درﻟﻪ راﺷ او داﺳ وواﺋ ﭼ زۀ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻮم ﻧﻮ
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﻮﻧ اﻳﻤﺎن ﻗﻮى ﮐه“.
ﺗﮥ ﻳ ﻣﻌﺎف ﮐه “.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن د ﺷﺷﻤﻮ د داﻧ

ﻫﻮﻣﺮه ﻫﻢ وى ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺗُﻮت دې وﻧ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ د ﺑﯧﺨﻪ ووﻪ او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر
 ﮐﮥ ﭼﺮې د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﻮﮐﺮ د ﻳﻮې
ﮐ ﻻﻫﻮ ﺷﻪ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻢ وﻣﻨ .
او و ﺮوﻟﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷ ،ﻧﻮ وﻟ د ﻫﻐﮥ ﻧﯧ ﺑﻪ ورﺗﻪ دا واﺋ ﭼ زر راﺷﻪ او
 ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ دا واﺋ ﭼ زﻣﺎ رو ﺗﻴﺎره ﮐه،
ﻣﺎ ﺳﺮه رو ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻪ؟ 

ﻣﻼ ﺗﻟﮯ ودرﯦه او زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮه .او ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ رو وﺧﻮرې .

وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﺷُﺮ ﺰارى وﻧﮥ ﮐى ﭼ د دۀ ﺣﻢ ﻳ ﻣﻨﻠﮯ وو؟ 
دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺣﻢ ﺷﻮے دے ﭘﻮره ﮐئ ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ داﺳ وﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﮐﺮان ﻧﮥ ﻳﻮ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ
ﺻﺮف ﺧﭙﻞ ﻓﺮض ﭘﻮره ﮐو“.

د ﻟﺴﻮ ﺟﺬاﻣﻴﺎﻧﻮ روﻏﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ روان وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او د ﻠﻴﻞ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ
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 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﻠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻟﺲ ﺟﺬاﻣﻴﺎن ﻳ ﻫﻠﺘﻪ وﻟﻴﺪل.
ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻮ .
 او ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﻳ ﻧﻌﺮې ﮐې” ،اے ﻣﺎﻟﻪ،
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐ وﻻړ ۇو ،
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ
ﭘﻪ ﻣﻮﻧ رﺣﻢ وﮐه “.
ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺎﻳ “.او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﭘﻪ ﻻره روان ۇو ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﭼ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺧﭙﻞ ﺎن روغ وﻟﻴﺪﻟﻮ
ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک ﮐے ﺷﻮل .
 ﻫﻐﻪ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ
ﻧﻮ واﭘﺲ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ووﺋﻴﻠﻪ .
 ﺑﻴﺎ
ﭘﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺷﺮﻳﻪ ﻳ ادا ﮐه .او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻣﺮى وو .
ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﻟﺲ واړه ﭘﺎک ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮئ؟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻧﻬﮥ ﮥ
 ﺑ ﻟﻪ دې ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻳﻮ ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ وو ﭼ واﭘﺲ راﻏﻠﮯ وے او
ﺷﻮل؟ 
 او ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎﻪ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﻳ وﺋﻴﻠﮯ وے؟“ 
او ﻻړ ﺷﻪ ،ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﺗﮥ ﺟﻮړ ﮐې“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﺗﻠﻞ
 ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ

را؟“ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ دا ﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ﭼ د ﺧُﺪائ
 ﻧﮥ ﻮک داﺳ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻮرئ ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ
ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ را .
ده .ﻳﺎ ﻫﻠﺘﻪ ده .ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،داﺳ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ
ﮐ ده “.
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﻳ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﻮرئ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ دے ﻳﺎ دﻟﺘﻪ دے ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﮥ  او ﻣﮥ ﻫﻐﻮئ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﺮﯦﻨﺎ د آﺳﻤﺎن د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه
ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫ .
 ﺧﻮ اول ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ډﯦﺮ
ﭘﻮرې رﺳ ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم راﺗﻠﻞ وى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻧﻮح ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺖ وزﻏﻤ او دا ﭘﻴۍ ﺑﻪ ﻳ رد ﮐى 

ﮐ ﺷﻮى ۇو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ وﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻫﻐ ور ﭘﻮرې ﺧﻮړل ﻞ او ودوﻧﻪ ﻳ ﮐﻮل ﺗﺮﻮ ﭼ ﻧﻮح ﺧﭙﻠ
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 او ﻟﻪ ﻨﻪ
ﮐﺸﺘ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﺳﯧﻼب راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻳ ﻏﺮق ﮐل .
ﭼ د ﻟﻮط ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺧﻮړل ﻞ او ﺳﻮداﺮى ﻳ ﮐﻮﻟﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻟﻮط د ﺳﺪوم ﻧﻪ
او ﺑﻮ ﻳ ﮐﺮل او وداﻧ ﻳ ﮐﻮﻟ .
ووﺗﻠﻮ ﻧﻮ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اور او ﻮ ورﯦﺪل ﺷﺮوع ﺷﻮل او دوئ ﻳ ﻮل ﺗﺒﺎه ﮐل.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﺮ ﻮک ﭼ
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د اﺑﻦ آدم د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ورځ ﻫﻢ وى .

د ﭼﺖ دﭘﺎﺳﻪ وى او ﺳﺎﻣﺎن ﻳ ﺘﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺳﺎﻣﺎن اوﭼﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺘﻪ ﻧﮥ راﮐﻮزﻳى او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﭘ ﮐ وى ﻫﻐﻪ
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ
 د ﻟﻮط ﻪ راﻳﺎده ﮐئ .
دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻴى .
ﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﺎن ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺳﺎﺗ.
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﮐ دوه ﮐﺴﺎن وى ،ﻳﻮ ﺑﻪ

 او دوه  ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻣﯧﭽﻦ
واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ او ﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ .
 دوه ﺳى ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘ
ﮐﻮى ،ﻳﻮه ﺑﻪ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ او ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﻐﻮئ ﭼ دا
ﮐ وى ،ﻳﻮ ﺑﻪ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ او ﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ “.
واورﯦﺪل ﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،دا ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ وى ﻣﺎﻟﻪ؟“ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
”ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺮداره وى ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭙﻮﺳﺎن راﻮﻟﻴى“.

د ﻳﻮې ﮐﻮﻧې او د ﻳﻮ ﻗﺎﺿ ﻣﺜﺎل

۱۸

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ووﺋﻴﻠﻮ ،او ورﺗﻪ ﻳ دا وﻮدل ﭼ ﻫﻐﻮئ


 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
دې ﺿﺮور ﺑﺎر ﺑﺎر دﻋﺎ ﻏﻮاړى او زړۀ دې ﻧﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠ .

”ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﻳﻮ ﻗﺎﺿ وو ﭼ ﻧﮥ ورﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﺮه وه او ﻧﮥ ﻳ د
 او ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎر ﮐ ﻳﻮه ﮐﻮﻧه وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﺮواه ﮐﻮﻟﻪ .
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﺗﻠﻪ او ورﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ او زﻣﺎ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ اﻧﺼﺎف
 ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻫﻐﮥ اﻧﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ آﺧﺮ ﻳ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ووﺋﻴﻞ ،ﺣﻘﻪ ﺧﻮ دا
وﮐه .
 ﺧﻮ اوس
ده ﭼ زۀ ﻧﮥ ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦم او ﻧﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﺮواه ﮐﻮم ،
دا ﮐﻮﻧه زﻣﺎ دﭘﺎره داﺳ ﺑﻼ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده او زۀ ﺑﻪ د دې ﺣﻖ دې ﻟﻪ ورﮐم،
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 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻫﺴ ﻧﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر راﺗﻠﻮ ﻣﺎ ﺗﺮ ﭘﻮزې راوﻟ “.
 ﻧﻮ وﻟ ﺧُﺪائ
”ﺗﺎﺳﻮ دې ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﻗﺎﺿ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ﭼ دۀ ﮥ ووﺋﻴﻞ .
ﭘﺎک ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮره ﺷﻮو دﻋﺎ ﻧﮥ اورى ﻮک ﭼ ورﺗﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ زارى او
 زۀ
ﻣﻨﺖ ﮐﻮى؟ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ډﯦﺮ وﺧﺖ وﻟﻮى؟ 
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زر د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف وﮐى .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم
دوﺑﺎره راﺷ ،ﻧﻮ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮک اﻳﻤﺎﻧﺪار ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى؟“

د ﻓﺮﻳﺴ او ﻳﻮ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ ﻣﺜﺎل
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﺑﺎور ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺻﺎدﻗﺎن ﻳﻮ

 ”دوه ﺳى د دﻋﺎ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﮐﻮر
او ﻧﻮر ﻳ ﺳﭙ ﻞ ،دا ﻣﺜﺎل ووﺋﻴﻠﻮ ،
 ﻓﺮﻳﺴ ودرﯦﺪو او داﺳ دﻋﺎ ﻳ
ﺗﻪ ﻻړل ،ﻳﻮ ﻓﺮﻳﺴ وو او ﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ .
ﺷﺮوع ﮐه ،اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ دے ﭼ زۀ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﺧﻮ
 زۀ
دوﮐﻪ ﻣﺎر ،ﻧﮥ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻧﮥ زﻧﺎﮐﺎر او ﻧﮥ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ .
ﭘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐ دوه روژې ﻧﻴﺴﻢ او ﮥ ﭼ ﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻟﺴﻤﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻟﭽ ﻟﺮې وﻻړ وو او ﭘﺎس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐﺘﻞ او ﺧﭙﻠﻪ
ورﮐﻮم .
ﺳﻴﻨﻪ ﻳ وﻫﻠﻪ او وﺋﻴﻞ ﻳ ،اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻨﺎه ﺎر ﻳﻢ.
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻢ دا ﺳے د ﻫﻐﻪ اوﻟﻨ ﺳى ﻧﻪ زﻳﺎت ﺻﺎدق ﮐﻮر ﺗﻪ

واﭘﺲ ﻻړو ،ﻪ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺎن اوﭼﺘﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﮐے ﺷ او ﻮک
ﭼ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوﭼﺖ ﮐے ﺷ“.

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل
 ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن راوﺳﺘﻞ ﭼ د ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره ﻻس ﭘﺮې ﮐﯧدى.

 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن راوﺑﻠﻞ او
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ دوئ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ وې رﻞ .
وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﺮﯦدئ ،دوئ ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ
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 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ د
ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ده .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﮥ ﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ دې ﮐ
داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ“.

ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪار ﺣﺎﮐﻢ
 ﻳﻮ ﺣﺎﮐﻢ د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس وﮐو” ،اے ﻧﯧﻪ اُﺳﺘﺎذه .داﺳ ﮥ وﮐم ﭼ

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﯧ وﻟ واﺋ؟
د ﺗﻞ ژوﻧﺪون وارث ﺷﻢ؟“ 
 ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻫﻴﻮک ﻧﯧ ﻧﺸﺘﻪ .
ﻣﻌﻠﻮم دى ،زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮه ،د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ﻣﮥ ﮐﻮه او د
 ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﺎ د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ دې
ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮه “.
 د دې ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﮥ ﻋﻤﻞ ﮐے دے “.
ﮐ اوس ﻫﻢ د ﻳﻮ ﻴﺰ ﮐﻤﮯ دے .ﻻړ ﺷﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل ﺣﺎل ﺧﺮڅ ﮐه او
ﺧﻮاراﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د آﺳﻤﺎن ﺧﺰاﻧ وﻣﻮﻣ .ﺑﻴﺎ راﻪ ،او ﻣﺎ ﭘﺴ
 ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو د ﺣﺎﮐﻢ زړۀ ﭘﻪ ډوﺑﯧﺪو ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره
ﺷﻪ “.
 ﻋﻴﺴ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﺎﻻت وﻟﻴﺪل ﻧﻮ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟﺪاره دﭘﺎره
ﺳے وو .
 د ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل ﻮﻣﺮه ﺮان ﮐﺎر دے .
ﺳى ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ داﺧﻠﯧﺪل د ﻳﻮ اوښ دﭘﺎره د ﺳﺘﻨ
 ﭼﺎ ﭼ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو،
ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪل آﺳﺎن دى “.
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮥ ﭼ د ﺑﻨ
”ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﻼﺻﻮن وﻣﻮﻣ؟“ 
 ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ،
آدم دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ وى ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻣﻤﻦ وى “.
 ﻋﻴﺴ
”وﻮره ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮﯦ دى ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ روان ﺷﻮ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﮐﻮر ،ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ،ﺧﭙﻞ وروﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر او ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﭘﺮﯦ دى 
ﺑﻪ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﭘﻪ ﻮ ﭼﻨﺪه وﻣﻮﻣ او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺑﻴﺎ
ﻣﻮﻣ“.
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ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ او د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﻋﻴﺴ دوﻟﺲ ﻣﺮﻳﺪان ﺎن ﻟﻪ ﮐل او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ اوس ﻳﺮوﺷﻠﻢ

ﺗﻪ ﻮ او د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻫﺮ ﮥ ﭼ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ .

ﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐى او ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐ ﺑﻪ ورﺳﺮه وﮐى او ﺗﻮﮐﺎ ﺑﻪ ﭘﺮې وﺗﻮﮐ .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻮړو ووﻫ او ﻣ ﺑﻪ ﻳ ﮐى او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻫﻴ وﻧﮥ رﺳﯧﺪل او ﮥ ﭼ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو،
راﭘﺎ “.
ﻣﻄﻠﺐ ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘ وو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪل.

ﭘﻪ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﮐ د ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﺳى ﺑﻴﻨﺎ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮ ﻧﻮ ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﺳے د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﺎﺳﺖ

 ﻫﻐﮥ ﭼ د ﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﯧﺮﯦﺪو آوازوﻧﻪ واورﯦﺪل ﻧﻮ
وو او ﺧﻴﺮ ﻳ ﻏﻮﺘﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮ ﮐو ﭼ” ،ﻋﻴﺴ
ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو ﭼ” ،دا ﮥ ﭼﻞ دے؟“ 
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼﻐ ﮐې” ،اے ﻋﻴﺴ د داؤد زوﻳﻪ ،ﭘﻪ
ﻧﺎﺻﺮى ﭘﻪ دې ﻻره ﺗﯧﺮﻳى “.
 ﻣﺨ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ روان ۇو ،ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ووﺋﻴﻞ
ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه “.
ﭼ” ،ﭼﭗ ﺷﻪ “.ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼﻐ ﻻ ﻧﻮرې ﻫﻢ زﻳﺎﺗ ﮐې ﭼ” ،اے د داؤد زوﻳﻪ .ﭘﻪ
 ﻋﻴﺴ ودرﯦﺪﻟﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،دے ﻣﺎ ﻟﻪ
ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه “.
 ”ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې
راوﻟ “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې راﻏﮯ ﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو ،

ﭼ زۀ ﻳ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره وﮐم؟“ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻏﻮاړم “.
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻪ ،ﺗﮥ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﭻ ﮐې “.
ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷﻮ .او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ وﺋﻴﻠﻪ .او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﭼ دا ﻧﻨﺪاره وﻟﻴﺪه ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ﻳ ووﺋﻴﻠﻪ.
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ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ او زﮐﺎۍ

۱۹

 ﻫﻠﺘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ او د ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪو .


 د
زﮐﺎۍ ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے وو .دے د ﻣﺤﺼﻮﻟﭽﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮدار او ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره وو .
ﻫﻐﮥ دا ﺗﻠﻮﺳﻪ وه ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ ﻨﻪ ﺳے وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺪ ﻣﻨﺪرے وو او د ﻮ

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻨه ﮐه او
ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ وﺟ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﻳﻮې ﻴ وﻧ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ووﻳﻨ ،ﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻃﺮف روان
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳ وﮐﺘﻞ او وې
وو .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے زﮐﺎﻳﻪ ،زر راﮐﻮز ﺷﻪ .زۀ ﺿﺮور ﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﮐ ﻣﯧﻠﻤﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زر راﮐﻮز ﺷﻮ او ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳ ورﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ ووﺋﻴﻠﻮ.
ﮐﯧم “.
 ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻮل ﺎن ﺳﺮه وﻏﻮرﯦﺪل او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ

 ﺧﻮ زﮐﺎۍ ودرﯦﺪو او
ﻨﺎه ﺎر ﺳى ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ ورﺳﺮه ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺷ “.
ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻢ ﻣﺎل ﺧﻮاراﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم او ﮐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ
 ﻋﻴﺴ
ﭘﻪ دوﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ اﺧﺴﺘ وى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻠﻮر واﭘﺲ ورﮐم “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻢ ﻧﻦ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﺠﺎت راﻏﻠﮯ دے ﻪ ﭼ دے ﻫﻢ د
 ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم دې ﻟﻪ راﻏﻠﮯ دے ﭼ ورک ﺷﻮى
اﺑﺮاﻫﻴﻢ زوئ دے .
وﻟﻮى او ﺑﭻ ﻳ ﮐى“.

د ﻟﺴﻮ ﺳﻴﻮ ﻣﺜﺎل
 د ﻫﻐﻮئ ﻻ دې ﺗﻪ ﻏﻮږ وو ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ووﺋﻴﻠﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اوس

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻧﺰدې وو او د ﻫﻐﻮئ دا ﻤﺎن وو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ اوس زر
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ اوږد ﺳﻔﺮ
ﭘﻪ ﺎره ﮐﯧﺪو ده .
ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى او ﺑﻴﺎ واﭘﺲ
 ﺧﻮ اول ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻟﺲ ﻧﻮﮐﺮان راوﺑﻠﻞ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ د
راﺷ .
ﺳﺮو زرو ﻳﻮه ﻳﻮه ﺳﻴﻪ ورﮐه ﭼ دوئ ﭘﺮې ﺳﻮداﺮى ﮐﻮى ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ
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 ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ورﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻳ
راواﭘﺲ ﻧﮥ ﺷﻢ .
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﻳﻮه ﺟﺮﻪ وﻟﯧﻟﻪ ﭼ ،ﻣﻮﻧ دا ﺳے ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﯧﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړو .
ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ او ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻳ ﭘﯧﺴ ورﮐې وې
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﺳﻮال ﺟﻮاب وﻟﯧﻟﻮ ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى ﭼ ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ
 وړوﻣﺒﮯ راﻏﮯ او وې وﺋﻴﻞ ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﺳﺮو زرو
ﻮﻣﺮه ﻪ ﮐې ده .
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ،ﺷﺎﺑﺎش ،ﺗﮥ ډﯦﺮ ﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﻳ.
ﺳﻴ ﻟﺲ ﻧﻮرې ﻠ دى .
ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻟو ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﺛﺎﺑﺖ ﮐو ،ﺗﮥ د ﻟﺴﻮ ﺎروﻧﻮ ﺣﺎﮐﻢ
 ﺑﻴﺎ دوﯦﻢ راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻮ ﭘﻴﻨﮥ
ﺷﻮې .
 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺗﮥ ﻫﻢ د ﭘﻴﻨﻮ ﺎروﻧﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮې.
ﻧﻮرې ﻠ دى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻞ ﻧﻮﮐﺮ راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ ،ﻣﺎﻟﻪ ،دا ﺳﺘﺎ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻪ ده .ﻣﺎ دا ﭘﻪ

 زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪم ﻪ ﭼ ﺗﮥ
روﻣﺎل ﮐ اﻧﻐﺘ وه او ﺳﻤﺒﺎﻟﻪ ﮐې ﻣ وه .
ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﺳے ﻳ .ﻫﻐﻪ ﮥ اﺧﻠ ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﮥ وى او ﻫﻐﻪ ﮥ رﯦﺒ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ،اے ﺑﺪ ﺗﻤﻴﺰه .زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺗﺎ ﺳﺮه
ﮐﺮﻟ ﻧﮥ وى .
اﻧﺼﺎف وﮐم .ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼ زۀ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﺳے ﻳﻢ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﺣﺎﺻﻠﻮم
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ ﻧﮥ وى ورﮐى او ﻫﻐﻪ ﮥ رﯦﺒﻢ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ ﻧﮥ وى ﮐﺮﻟ؟ 
ﺗﺎ وﻟ زﻣﺎ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻪ د ﺻﺮاﻓﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ده اﯦ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ واﭘﺴ
 ﻫﻐﮥ ﺣﺎﺿﺮﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ راواړوﻟﻮ او وې وﺋﻴﻞ
ﮐ ﺳﺮه د  اﺧﺴﺘﮯ وے .
ﭼ ،دﻏﻪ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻪ د دۀ ﻧﻪ واﺧﻠ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ورﮐئ ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ ﻣﺎﻟﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﻮ د اول ﻧﻪ ﻟﺲ
ﭼ ﻟﺲ دى .
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮥ وى
دى .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ورﮐے ﺷ ﺗﺮ دې ﭼ ورﺳﺮه ﻻ ﻧﻮر زﻳﺎت ﺷ ،ﺧﻮ د ﭼﺎ ﺳﺮه

ﭼ ﮥ ﻧﮥ وى د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ورﺳﺮه وى .
ﺧﻮ زﻣﺎ ﻫﻐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭼ زۀ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﯧﺪل ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻢ ،ﻫﻐﻮئ راوﻟ او زﻣﺎ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻳ ﻗﺘﻞ ﮐئ“.
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ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻋﻴﺴ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
 د دې ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ روان

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺖِﻓﮯ او ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮ ﮐﻮم ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ
وو .
 ”دې
ﭘﻪ ﻏﺮۀ ودان دى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوه ﻣﺮﻳﺪان د دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه وﻟﯧل ﭼ ،
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻠ ﺗﻪ ورﺷ ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ورﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﺎﮯ ﺗﻟﮯ
وﻣﻮﻣ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﺮې ﻫﻴﭽﺎ ﻻ ﺳﻮرﻟ ﻧﮥ ده ﮐې .ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰئ او دﻟﺘﻪ ﻳ
 او ﮐﮥ ﻮک درﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﮐﻮﭼﺎﮯ وﻟ ﭘﺮاﻧﻴﺰئ
راوﻟ .
 دواړه ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړل او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻧﻮ ورﺗﻪ وواﻳ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﺎر دے “.
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺷﺎن ﻳ وﻣﻮﻧﺪل ﻟﻪ ﭼ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ﮐﻮﭼﺎﮯ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻮ ﻧﻮ د دې ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﮐﻮﭼﺎﮯ وﻟ

 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،دا زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﺎر دے “.
ﭘﺮاﻧﻴﺰئ؟“ 
او ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﭼﺎﮯ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻮ
واﭼﻮﻟ او ﻋﻴﺴ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرﻟ وﮐه .
 اوس ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻪ د
ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﻏﻮړوﻟ .
زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﮐﻮزﯦﺪو وو ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺮو او ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻋﺠﻴﺒﻪ
 ”ﻣﺒﺎرک دے ﻫﻐﻪ
ﻣﻌﺠﺰو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﺪﻟ وې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ووﺋﻴﻠﻪ .
راﺗﻠﻮﻧﮯ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ را .ﺳﻼﻣﺘ دې وى ﭘﻪ آﺳﻤﺎن
 ﻴﻨﻮ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻪ
ﮐ او ﺟﻼل دې وى ﭘﻪ اوﭼﺖ آﺳﻤﺎن ﮐ “.
 ﻋﻴﺴ
ﮐ ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻏﻠ ﺷ “.
ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﻏﻠ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﮐﺎ ﺑﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﭼﻐﻮ ﺳﺮ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﺎل ژړل

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې راﻏﻠﻮ ،ﺎر ﻳ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې وژړل ،
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او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻧﻦ ورځ ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وے ﭼ ﮐﻮﻣﻪ د ﺧﻴﺮ ﻻره ده،
 ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ داﺳ راﺷ ﭼ ﺳﺘﺎ
ﺧﻮ ﻧﻪ ،دا ﺳﺘﺎ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ده .
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه وﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮ ﺷ او د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻪ زﻣﻪ راﺰار ﮐى
دې راﯧﺮ ﮐى .
او ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺑﻞ ﮐﺎ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ د
ﺧﻼﺻﻮن ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر

 او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﮐ ﻳ ﺳﻮداﺮى ﮐﻮﻟﻪ ،وﺷل 
ﭼ” ،زﻣﺎ ﮐﻮر ﺑﻪ د دﻋﺎ ﮐﻮر ﺑﻠﻠﮯ ﺷ “،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮﯦﻨﻪ د ډاﮐﻮاﻧﻮ اډه ﺟﻮړه
 د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻋﻴﺴ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .او ﻣﺸﺮان
ﮐې ده “.
اﻣﺎﻣﺎن او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن د دۀ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ ۇو ﭼ د اوﻟﺴ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑوﺳﻪ ۇو ،ﻪ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه وه .
ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻳﻘﻴﻦ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس

۲۰

 ﻳﻮه ورځ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ او


ورﺗﻪ ﻳ زﻳﺮے اوروﻟﻮ ﻧﻮ ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ،د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان ورﻟﻪ
 او ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر
راﻏﻠﻞ .
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو،
ﮐﻮې؟ او دا اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ درﮐے دے؟“ 
 ﭼ د ﻳﺤﻴ ﺑﭙﺘﺴﻤﻪ
”زۀ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﺟﻮاب راﮐئ 
 ﭘﻪ دې ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺤﺚ
د آﺳﻤﺎن د ﻃﺮف ﻧﻪ وه او ﮐﮥ د اﻧﺴﺎن؟“ 
ﺷﻮل ﭼ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ وواﻳﻮ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﺑﻴﺎ
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 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ وواﻳﻮ ﭼ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن وﻟ راﻧﮥ وړو؟ 
ﻃﺮف ﻧﻪ وه ،ﻧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﻣﻨ ﭼ ﻳﺤﻴ
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻮ “.
ﻧﺒ وو “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ دا درﺗﻪ وﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎر دا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم“.

د اﻧﻮرو ﺑﺎغ او د ﺑﺎﻏﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻣﺜﺎل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﺗﻴﺮ ﮐو ﭼ” ،ﻳﻮ زﻣﻴﻨﺪار وو ﭼ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ

ﻳ وﻟﻮﻟﻮ ،او زﻣﻴﻨﺪاراﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﮐو او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ د ډﻳﺮې ﻣﻮدې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳﻢ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ اﺟﺎره دارو ﻟﻪ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ
دﭘﺎره ﻻړو .
د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د اﻧﻮرو د ﭘﯧﺪاوار ﺑﺮﺧﻪ وﺻﻮل ﮐى ﺧﻮ زﻣﻴﻨﺪارو ﻫﻐﻪ ﮥ
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﺑﻞ ﻧﻮﮐﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ
ووﻫﻠﻮ او ﺧﺎﻟ ﻻس ﻳ واﭘﺲ وﻟﯧﻟﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ درﯦﻢ
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ووﻫﻠﻮ او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻳ ﮐو ،او ﺗﺶ ﻻس ﻳ واﭘﺲ وﻟﯧﻟﻮ .
 ﺑﻴﺎ د
ﺳے وروﻟﯧﻟﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ زﺧﻤ ﮐو ،او ﺑﻬﺮ ﻳ وﻏﻮرزوﻟﻮ .
اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ ووﺋﻴﻞ ﭼ اوس ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى؟ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ اﺟﺎره دارو ﻫﻐﻪ
زوئ وروﻟﯧم .ﺷﺎﻳﺪ ﭼ د دۀ ﺧﺎﻃﺮ وﮐى .
وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،دا د ﺑﺎغ وارث دے ،را ﭼ ﻣ ﻳ ﮐو او ﻣﻴﺮاث
 ﻧﻮ اﺟﺎره دارو ﻫﻐﻪ د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﻮ
ﺑﻪ ﻳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .
او ﻣ ﻳ ﮐو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا وواﻳ ﭼ د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺷ او دا ﻮل اﺟﺎره دار ﺑﻪ ﻣۀ ﮐى او د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﺑﻪ
ﮥ وﮐى؟ 
ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐى “.ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﻣﮥ ﮐه“.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ ﻧﯧﻎ ﻧﯧﻎ وﮐﺘﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺻﺤﻴﻔﻮ د دې ﻋﺒﺎرت

ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے” ،ﮐﻮم ﮐﺎﮯ ﭼ ﻠﺎراﻧﻮ رد ﮐے وو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﻮټ ﺳﺮ ﮐﺎﮯ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د دې ﮐﺎ ﺳﺮه ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﺷ،
ﺷﻮ“؟ 
 د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او
او ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ دا راﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ رﻳﺰ ﻣﺮﻳﺰ ﮐى “.
ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻻس ورواﭼﻮى ﻪ ﭼ
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ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪﻟﻪ ﭼ دا ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻼف دے ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺳﺮه ﮥ
وﻧﮥ ﮐل ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل.

ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮل
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻟﻮن ﮐ ۇو ﭼ ﻨﻪ ﺑﻪ ﻳ راﯧﺮ ﮐو .ﻧﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻳ

ﭘ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐ وروﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﮥ داﺳ ﺧﺒﺮې راﭘﯧﺪا
 ﻫﻐﻮئ
ﮐى ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻐﻪ راﯧﺮ ﮐى او ﻮرﻧﺮ ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى .
د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﻳﻮ ﭼ ﺗﮥ ﮥ واﺋ او ﮐﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﭼ ورﮐﻮې ﻫﻐﻪ ﻴ دے او د ﻫﻴﭽﺎ ﻃﺮﻓﺪارے ﻧﮥ ﮐﻮې ﺧﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﭼ د روم ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻻرې ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮې .
 ﻋﻴﺴ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﻞ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ورﺗﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮل روا دى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ 
 ”ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﻮه ﺳﻴﻪ وﺎﻳ .ﭘﻪ دې د ﭼﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ دے
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
او د ﭼﺎ ﻧﻮم؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د ﻗﻴﺼﺮ “.
 دﻏﻪ ﺷﺎن
ﭼ” ،ﮥ ده ،ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ورﮐئ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﺧﭙﻞ “.
د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوئ دا ﮐﻮﺷﺶ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐ راﯧﺮ ﮐى ﮐﺎﻣﻴﺎب
ﻧﮥ ﺷﻮ ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﻫﻐﻮئ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان او ﻏﻠ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل.

د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ ﺗﭙﻮس
 او د
 ﺑﻴﺎ ﻴﻨ ﺻﺪوﻗﻴﺎن ﻮک ﭼ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ دى ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ .

ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ داﺳ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ﻣﻮﺳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻮدﻟ دى ﭼ ﮐﮥ
د ﭼﺎ ورور ﻣ ﺷ او ﻪ ﻳ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺑﭽ ﻳ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺑﻞ ورور دې ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ اوس اووۀ وروﻪ ۇو.
ﮐﻮﻧه وادۀ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﻞ دې ﭘﯧﺪا ﮐى .
 ﺑﻴﺎ دوﯦﻢ ﻫﻐ  ﺳﺮه وادۀ وﮐو،
وړوﻣﺒ وادۀ وﮐو او ﺑاوﻻده ﻣ ﺷﻮ .
 ﺑﻴﺎ درﯦﻢ ﻫﻐ ﺳﺮه وادۀ وﮐو ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن اووۀ واړه ﻣۀ ﺷﻮل ﺧﻮ د ﻳﻮ ﻫﻢ
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 د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ دﻏﻪ
 آﺧﺮ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻣه ﺷﻮه .
اوﻻد وﻧﮥ ﺷﻮ .
 ﻋﻴﺴ
ﻪ د ﭼﺎ وى ﻪ ﭼ اووۀ واړو وروﻮ ورﺳﺮه وادۀ ﮐے وو؟“ 
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې دﻧﻴﺎ ﺳى او  وادۀ ﮐﻮى ،

ﭼ د ﺑﻠ دﻧﻴﺎ ﻻﺋﻖ ﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﮥ وادۀ ﮐﻮى ﻧﮥ ﺑﻪ وادۀ ﮐﻴى .
ﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻣﺮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻓﺮﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ ﻠﮯ
 او دا ﭼ ﻣى ﺑﻪ راژوﻧﺪى ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،دا ﺧﻮ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د
ﮐﻴى .
ﺟﺎړو د ﺳﻮزوﻟﻮ ﭘﻪ واﻗﻌﻪ ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐے دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،د اﺳﺤﺎق ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣو ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ دے ،ﺑﻠ د ژوﻧﺪو ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ

 ﭘﻪ دې د ﺷﺮﻋ ﻴﻨﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،اُﺳﺘﺎذه ،ډﯦﺮ ﮥ
ﻧﺰد ﻮل ژوﻧﺪى دى “.
 او د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ دا ﺟﺮأت ﻧﮥ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻞ
دې ووﺋﻴﻞ “.
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ دا ﻨﻪ واﺋ ﭼ
ﺳﻮال وﮐى .
 ﻪ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ زﺑﻮر ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ﻣﺴﻴﺢ د داؤد زوئ دے؟ 
 ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ
”ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،زﻣﺎ  ﻻس ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻪ ،
 داؤد ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ واﺋ ،ﻧﻮ
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ﮐم “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د داؤد زوئ ﻨﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ؟“

د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐﻮل
 ”د ﺷﺮﻋ د
 د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﭼﻮﻏﻮ ﮐ ﺮ او ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ
ﮐ د ﻋﺰت ﭘﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى او ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎو ﮐ
 ﻫﻢ دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ د ﮐﻮﻧو ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ
د ﻣﺸﺮۍ ﭘﻪ ﺎئ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ﻏﻮاړى .
ﺧﻮرى او د رﻳﺎ اوږدې اوږدې دﻋﺎﺎﻧ ﮐﻮى ،دوئ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا
ﻣﻮﻣ“.
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د ﮐﻮﻧې  ﺷﺮاﻧﻪ

۲۱

 ﻋﻴﺴ ﭼ ﭘﺎس وﮐﺘﻞ ﻧﻮ وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ


 او ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻏﺮﻳﺒﻪ ﮐﻮﻧه وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ دوه د
ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ ﺧﭙﻠ ﺷﺮاﻧ اﭼﻮى .
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ دې
ﺗﺎﻧﺒ ﺳﻴ ﻳ ورواﭼﻮﻟ .
 ﻪ ﭼ دې ﻧﻮرو ﭼ ﭘﻪ
ﻏﺮﻳﺒ ﮐﻮﻧې د دې ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗ واﭼﻮﻟ .
ﺷﺮاﻧ ﮐ ﮥ ﻫﻢ واﭼﻮل ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎل د زﻳﺎﺗﻮاﻟ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ واﭼﻮل ﺧﻮ د ﻫﻐ
ﺳﺮه ﭼ د ﺧﭙﻠ ﺰارې ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻢ ۇو ،ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻳ واﭼﻮﻟ“

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺑﺮﺑﺎدﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﻴﻨ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او د ﻫﻐ د ﻠﻮ ﮐﺎﻮ او ﭘﻪ ورﮐے ﺷﻮو ﻧﺬراﻧﻮ

ﭼ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮى ۇو ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
 ”دا ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨ ،داﺳ وﺧﺖ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ﭼ ﭘﻪ دې
ﭼ ،
ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﻫﻢ د ﺑﻞ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ او ﻮل ﺑﻪ وﻧوﻟﮯ ﺷ“.

د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ او ﮐاوﻧﻮ ﻧ
 ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،اُﺳﺘﺎذه ،دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﯧﻴى؟ او د

 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﻴﺎل ﮐﻮئ
دې د راﻧﺰدې ﮐﯧﺪو ﻧ ﺑﻪ ﮥ وى؟“ 
ﭼ ﻮک ﻣﻮ ﺑﻻرې ﻧﮥ ﮐى ﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم راﺷ او دﻋﻮﱝ ﺑﻪ ﮐﻮى
او واﺋ ﺑﻪ ﭼ زۀ ﻋﻴﺴ ﻳﻢ ،او وﺧﺖ ﻧﺰدې راﻏﻠﮯ دے ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻣﮥ .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﻨﻮﻧﻮ او اﻟ ﻮﻟ ﺧﺒﺮ واورئ ﻧﻮ ﻣﮥ وار ﺧﻄﺎ ﮐﯧئ

 ﺑﻴﺎ
ﻪ ﭼ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور اول ﮐﻴى ﺧﻮ ﻻ ﺑﻪ آﺧﺮ وﺧﺖ ﻧﮥ وى “.
ﻫﻐﮥ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وى ،ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻟﻮﺋ ﻟﻮﺋ زﻟﺰﻟ او ﻗﺤﻄﻮﻧﻪ ،وﺑﺎﺎﻧ ﺑﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺎئ را
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .
 ﺧﻮ د دې ﻫﺮ ﮥ
او ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐ او ﻟﻮﺋ ﻧ ﺎره ﮐﻴى .
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ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ وﻧﻴﺴ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وزوروى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧئ او ﺑﻨﺪىﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ اﭼﻮﻟﮯ ﮐﯧئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻮاﻫ
وړاﻧﺪې زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺳﺒﺐ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ .
 ﺧﻮ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ د ﻣﺨ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠ ﺻﻔﺎﺋ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د
ﻣﻮﻗﻊ وﺮ .
 ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د وﻳﻨﺎ داﺳ
ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،
ﻃﺎﻗﺖ او ﺣﻤﺖ درﮐم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ وى ﭼ
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺒﺮو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐى ﻳﺎ ﻳ دروغ ﺛﺎﺑﺖ ﮐى .
ﭘﻼر ،وروﻪ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان او دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ
 او زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻮل ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
ﻴﻨ ﻣۀ ﮐے ﺷ ،
 د ﺧﭙﻞ ﺻﺒﺮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺮ ﻳﻮ وﯦﺘﮥ ﻗﺪرې ﺑﻪ ﻫﻢ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮥ ﺷ ،

وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪون و.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺑﺮﺑﺎدﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ووﻳﻨ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻓﻮﺟﻮﻧﻪ راﭼﺎﭘﯧﺮ ﺷﻮى دى ﻧﻮ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د ﻫﻐ ﺑﺮﺑﺎدى راﻧﺰدې ﺷﻮې ده .
ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﮐ دى ،ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ دې وﺗﺘ .او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ وى ،ﻫﻐﻮئ دې
د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ و او ﻮک ﭼ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ ﮐ وى ﻫﻐﻮئ دې ﺎر ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻢ دې وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺑﺪل اﺧﻠ او ﮥ
ﻧﮥ  .
 اﻓﺴﻮس دے ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮ ﭼ
ﭼ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ .
ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ اُﻣﻴﺪوارې وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ورﮐﻮى .ﻪ ﭼ
ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺷﺮوع وى او ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻟﻮئ ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل وى.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻫﻼک ﮐے ﺷ او ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﺑﻮﺗﻠﮯ

ﺷ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې وى ﺗﺮﻮ ﭼ
د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮره ﺷﻮې ﻧﮥ وى.
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د اﺑﻦ آدم راﺗﻠﻞ
 ﭘﻪ ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ او ﭘﻪ ﺳﺘﻮرو ﮐ ﺑﻪ ﺧﺎص ﻧ ﺎره ﺷ .د ﺳﻤﻨﺪر د

 ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺷﻮر او ﭼﭙﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وى .
زﻣﻪ د ﭘﯧﯧﺪوﻧﻮ واﻗﻌﺎﺗﻮ د ﻳﺮې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺳﺎه ﭘﺎﺗ ﻧﮥ وى ﻪ ﭼ آﺳﻤﺎﻧ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دا ووﻳﻨ ﭼ اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟزوﻟﮯ ﺷﻮى وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ
ورﻳﻮ ﮐ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺳﺮه راروان وى .
ﭘﯧﯧﺪل ﺷﺮوع ﺷ ﻧﻮ ﭘﺎ او ﺑﺮه وﻮرئ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮن ﻧﺰدې
دے“.

د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﺳﺒﻖ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻣﺜﺎل ﺗﻴﺮ ﮐو ﭼ” ،د اﻳﻨﺮ وﻧ ﺗﻪ وﻮرئ ﻳﺎ ﻮﻟﻮ وﻧﻮ

 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻏﻮ وﺳﭙى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨ او ﭘﻮﻫﻪ ﺑﻪ ﺷ ﭼ
ﺗﻪ .
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﮐﯧﺪو ووﻳﻨ
اوړے راﻧﺰدې ﺷﻮے دے .
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ﭼ
ﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺰدې ده .

دا ﻣﻮﺟﻮده ﭘﻴۍ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﺷ .
زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ ﺧﻮ زﻣﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې ﻓﻨﺎ ﻧﮥ ﺷ.

د ﺑﯧﺪار اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﺗﺎﮐﻴﺪ
 ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﭘﺎم ﮐﻮئ .ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻣﺴﺘ ،ﻧﺸﻮ او ﭘﻪ دﻧﻴﺎوى ﻏﻤﻮﻧﻮ


ﻣﮥ آﺧﺘﻪ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورځ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻟ راﯧﺮ ﻧﮥ ﮐى .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورځ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ راﺗﻠﻮﻧ ده ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﻴى.
 ﺧﻮ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺑﯧﺪار اوﺳ او دا دﻋﺎ ﻏﻮاړئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﭘﯧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ

ﮐ دوﻣﺮه ﺗه ﻳ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﭼ د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
 ﻋﻴﺴ دا ور د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ
ودرﯦﺪو ﺟﻮﻪ ﺷ “.
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 او ﺳﺤﺮ وﺧﺘ
ﺗﯧﺮوﻟ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺷﭙ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ .
ﺑﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻮﻟﯧﺪل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورى.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻗﺘﻞ ﺳﺎزش

۲۲

 ﺧﻮ اوس د ﭘﺘﻴﺮې رو د اﺧﺘﺮ ورځ راﻧﺰدې ﺷﻮې وه ﮐﻮﻣ ﺗﻪ ﭼ د


 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ دا
ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ .

ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮥ داﺳ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﻟﻮى ﭼ ﻋﻴﺴ ﻗﺘﻞ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺷﯧﻄﺎن ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه اﺳﺮﻳﻮﺗ ﮐ ورﻧﻨﻮﺗﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل .
 او ﻳﻬﻮداه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د
دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ وو .
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې ﻟﻪ ﻻړو ﭼ داﺳ ﮥ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى ﭼ ﻋﻴﺴ ﺑﻪ ﻨﻪ
 ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ د ﭘﯧﺴﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر رﺿﺎ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ د داﺳ ﻣﻮﻗﻌ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ
وﻋﺪه وﮐه .
ﺷﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى.

د ﻓﺴﺢ د اﺧﺘﺮ ﺗﻴﺎرے
 ﺑﻴﺎ د ﭘﺘﻴﺮې رو ورځ راﻏﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ د ﻓﺴﺢ ورے ﻗﺮﺑﺎﻧ

 ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ﭘﻄﺮوس او ﻳﻮﺣﻨﺎ د دې ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه وﻟﯧل ﭼ،
ﮐﯧﺪوﻧﮯ وو .
 ﻫﻐﻮئ
”ﻻړ ﺷ او زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐئ ﭼ وې ﺧﻮرو “.
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﮐﻮم ﺎئ ﺧﻮښ دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻓﺴﺢ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ
ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐو؟“ 
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳے ووﻳﻨ ﭼ د اوﺑﻮ ﻣﻨﮯ ﺑﻪ وړى .ﻫﻐﻪ ﭼ ﮐﻮم ﮐﻮر ﺗﻪ
 او د ﮐﻮر ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐئ،
ورﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ .
اُﺳﺘﺎذ واﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﮐﻤﺮه ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮه ده ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮه د
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗﻴﺎره ﮐے ﺷﻮې ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک ﮐﻮم؟ 
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 ﻫﻐﻮئ ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻫﺮ
وﺎﺋ ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻫﻠﺘﻪ د ﻓﺴﺢ ﺗﻴﺎرى وﮐئ “.
ﻴﺰ د ﻫﻐﮥ د وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻟﻴﺪﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ د ﻓﺴﺢ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرے وﮐو.

د ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧ ﻣﻘﺮرول
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ رو ﺗﻪ

 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ دا ډﯦﺮ ارﻣﺎن وو ﭼ د
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
 ﻪ ﭼ زۀ
ﻣﺼﻴﺒﺖ زﻏﻤﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻓﺴﺢ ﺧﻮراک وﮐم .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ زۀ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺑﻴﺎ دا رو ﻫﻴﭽﺮې وﻧﮥ ﺧﻮرم
 ﺑﻴﺎ
ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د دې ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷ “.
ﻋﻴﺴ ﻳﻮه ﭘﻴﺎﻟﻪ راواﺧﺴﺘﻪ او د ﺷُﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا واﺧﻠ او ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ .
زۀ د اﻧﻮرو رس ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ وﻧﮥ ﻢ ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﻧﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ رو راواﺧﺴﺘﻪ ،ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې وﮐو او ﻣﺎﺗﻪ ﻳ ﮐه او ﻫﻐﻮئ
ﺷ “.
ﻟﻪ ﻳ ورﮐه او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا زﻣﺎ ﺑﺪن دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ورﮐے ﮐﻴى.
 او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳ د رو ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻴﺎﻟ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ “.
واﺧﺴﺘﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﭘﻴﺎﻟ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﻮرئ،
دﭘﺎره ﺗﻮﺋﻴى ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮے ﻟﻮظ دے .
 ﻪ ﭼ اﺑﻦ آدم
زﻣﺎ د ﻣﺨﺒﺮ ﻻس ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې دے .
ﻨﻪ ﭼ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮګ ﺗﻪ ور ،ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ
ﺳى دے ﭼ ﭘﻪ اﺑﻦ آدم ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮى “.
ﺑﺤﺚ ﺷُﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﺑﻪ دا ﮐﺎر ﻮک ﮐﻮى.

د ﻟﻮﻳﻮاﻟ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دا ﺑﺤﺚ ﺷﺮوع ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ دوئ ﮐ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
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 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻟﻮئ ﻮک وى .
ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى او ﻮک ﭼ ﭘﺮې اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې داﺳ ﻧﮥ وى .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې د ﻮﻟﻮ
وﺋﻴﻠﮯ ﮐﻴى .
ﻧﻪ ﻣﺸﺮ ﺎن د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﺸﺮ  او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮ دې ﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺎدِم ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻧﻮ ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻮک ﻟﻮئ دے؟ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وى او
وى .
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى؟ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وى .ﺧﻮ زۀ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻳ ﭼ زﻣﺎ
دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺧﺪﻣﺘﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ .
 او اوس زۀ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﭘﻪ آزﻣﯧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻻړ وئ .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ
درﮐﻮم ﮐﻮﻣﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐې ده .
زﻣﺎ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺧﻮړل ﻞ ﮐﻮئ ،او ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻮﻧﻮ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ
ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻓﯧﺼﻠﻮ دﭘﺎره ﮐﯧﻨ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﭘﻄﺮوس د اﻧﺎر ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل
 ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ ،اے ﺷﻤﻌﻮﻧﻪ ،وﻮره ،ﺧﺒﺮدار ﺷﻪ .ﺷﯧﻄﺎن ﻏﻮاړى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ

 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره دا دﻋﺎ ﮐې ده ﭼ ﺳﺘﺎ اﻳﻤﺎن
ﻟﻪ د ﻏﻨﻤﻮ د داﻧﻮ وﻨى .

ﻻړ ﻧﮥ ﺷ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ وروﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﮐه “.

ﭘﻄﺮوس ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺟﻴﻞ او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻴﺎر ﻳﻢ “.
ﻋﻴﺴ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻄﺮوﺳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﭼﺮګ ﺗﺮ ﻫﻐ
ﺑﺎﻧ وﻧﮥ واﺋ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﻧﻪ درې ﻠﻪ اﻧﺎرى ﻧﮥ ﺷ“.

ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮل
 ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭘﯧﺴﻮ ،ﺑﺑﻮې او

ﺑﭘﻴﺰاره ﺗﺶ ﻻس ﻟﯧﻟ وئ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ د ﮥ ﻴﺰ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮئ؟“ ﻫﻐﻮئ
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺑﻮې
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻧﻪ “.
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وى ،ﻫﻐﻪ دې د ﺎن ﺳﺮه واﺧﻠ او ﺧﭙﻠ ﮐﻮړې دې ﻫﻢ ورﺳﺮه وى ،او ﮐﮥ ﺗُﻮره

ورﺳﺮه ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﺧﺮﻪ ﮐى ﺧﻮ ﺗُﻮره دې واﺧﻠ .
ﻪ ﭼ ﺻﺤﻴﻔ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﮐ ﺣﺴﺎب ﮐے ﺷﻮ “،او دا
اﻟﻔﺎظ ﺑﻪ ﺿﺮور زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻮره ﮐﻴى ،ﺑﺷﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻠﮯ
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،وﻮره ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دا
ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻴى “.
دوه ﺗُﻮرې دى “.ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﮐﺎﻓ دى“.

د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ دﻋﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ او د ﺧﭙﻞ دﺳﺘﻮر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړو او

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ورﺳﺮه ۇو .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻋﺎ وﮐئ ﭼ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﺷ “.

د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻗﺪﻣﻪ وړاﻧﺪې ﻻړو ،ﭘﻪ ﻮډو ﺷﻮ او دﻋﺎ ﻳ ﺷﺮوع ﮐه ،
”اے ﭘﻼره ،ﮐﮥ دا ﭼﺮې ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وى ﻧﻮ دا ﭘﻴﺎﻟﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐه .زﻣﺎ ﻣﺮﺿ ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﻏﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺑﻠ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺿ دې ﭘﻮره ﺷ “.
 او ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﮐ ﻳ ﻻ ﻧﻮره ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻮش ﺳﺮه دﻋﺎ
ﻣﻀﺒﻮط ﮐى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﻟﻪ ﻟﻪ د وﻳﻨﻮ د ﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ زﻣﻪ ﯧﺪﻟﻪ .
ﻋﻴﺴ د دﻋﺎ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻏﻢ زﭘﻠ اودۀ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎﺳﻮ وﻟ اودۀ ﻳ؟ ﭘﺎ او دﻋﺎ وﮐئ
وﻣﻮﻧﺪل .
ﭼ د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺨﺒﺮى ﮐﻮل او د ﻫﻐﮥ ﺮﻓﺘﺎرول
 ﺧﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ راﻏﻠﻞ ،او ﻳﻬﻮداه ﻧﻮﻣ ﺳے

ﻮک ﭼ د دوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ وو ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨ وو .ﻫﻐﻪ ﻋﻴﺴ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﻬﻮداه ،ﺗﮥ د اﺑﻦ آدم
راﻏﻠﻮ ﭼ ﻞ ﻳ ﮐى .
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 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻣﻠﺮو دا وﻟﻴﺪل ﭼ ﮥ
ﻣﺨﺒﺮى ﭘﻪ ُﻠﻮﻟﻮ ﮐﻮې ﮥ؟“ 
 او ﭘﻪ
ﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻮ ﮥ؟“ 
ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﺰار وﮐو او د ﻫﻐﮥ ﮯ ﻏﻮږ ﻳ ﭘﺮې ﮐو.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺑﺲ ﻣﮥ ﮐﻮئ “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﻏﻮږ ﻻس

 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﮐﯧﻮدو او روغ ﻳ ﮐو .
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ډاﮐﻮ  ﭼ ﺗُﻮرو او ﮐﻮﺗﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ
 زۀ ﻫﺮه ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻس واﻧﮥ
ﻳ؟ 
ﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮ اوس دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﻮﻗﻊ ده او د ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې اﺧﺘﻴﺎر“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻧﻪ د ﭘﻄﺮوس اﻧﺎر
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻋﻴﺴ ﺮﻓﺘﺎر ﮐو او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﭘﻄﺮوس ورﭘﺴ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺻﺤﻦ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﭘﻪ ﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐ وروﺳﺘﻮ روان وو .
اور ﺑﻞ ﮐو او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ﻧﻮ ﭘﻄﺮوس ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮې وﻳﻨ ﭼ د اور ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
 ﺧﻮ ﭘﻄﺮوس د دې ﻧﻪ
ﻧﯧﻎ وﮐﺘﻞ او وې وﺋﻴﻞ” ،دا ﺳے ﺧﻮ ﻫﻢ ورﺳﺮه وو “.
 ﻟه ﺷﯧﺒﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻞ
اﻧﺎر وﮐو .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،اے  ،زۀ ﻳ ﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ؟“ 
ﭼﺎ وﻟﻴﺪو او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﻳ “.ﺧﻮ ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ
 ﻳﻮه ﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه وه ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﻪ
ﭼ” ،ﻧﮥ ،زۀ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ “.

ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ،دا ﺳے ﻫﻢ ورﺳﺮه وو ﻪ ﭼ دے ﻫﻢ ﻠﻴﻠ دے “.
ﺧﻮ ﭘﻄﺮوس ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﻳﻪ ،زۀ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ دا ﺗﮥ ﻻ ﮥ واﺋ “.ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻻ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﭼﺮګ ﺑﺎﻧ ووﺋﻴﻠﻮ .
ﭘﻄﺮوس ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧﺒﺮې راﻳﺎدې ﺷﻮې ﭼ ورﺗﻪ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،ﻧﻦ ﻫﻢ ﭘﻪ دې
 ﻧﻮ
ﺷﭙﻪ د ﭼﺮګ د ﺑﺎﻧ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ ﺗﮥ درې ﻠﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺎرى ﺷ “.
ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ﻳ وژړل.
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د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺳﭙﺎوے او وﻫﻞ
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﻮئ ورﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐﻟ او

 ﺳﺘﺮ ﻳ ورﻟﻪ وﺗﻟ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺑﺎر ﺑﺎر دا ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﮐﻮل،
وې وﻫﻠﻮ .
 او دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ د
”ﮐﮥ ﺗﮥ ﻧﺒ ﻳ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭼﺎ ووﻫﻠ “.
ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ډﯦﺮ ﺳﭙﺎوے ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻮ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﺟﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 ﭼ ورځ ﺷﻮه ﻧﻮ اوﻟﺴ ﻣﺸﺮان ،ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن راﻮل

 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﺷﻮل او ﻋﻴﺴ ﻳ د ﺧﭙﻠ ﺟﺮ وړاﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐو .
وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ زۀ درﺗﻪ واﻳﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 او ﮐﮥ زۀ درﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺟﻮاب راﻧﮥ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐئ .

 ﺧﻮ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﻦ آدم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک  ﻻس ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وى “.
ﮐئ .
ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،وﻟ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻧﻮرې
ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ زۀ ﻳﻢ “.
ﻮاﻫ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺘﻪ ﮥ؟ ﻣﻮﻧ د دۀ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﯧﺸ

۲۳

 او
 د دې ﺳﺮه ﻮﻟﻪ ﻏﻮﻧه ﭘﺎﯧﺪﻟﻪ او ﻋﻴﺴ ﻳ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .


ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف دﻋﻮﱝ ﺷﺮوع ﮐه” ،ﻣﻮﻧ دا ﺳے وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ

د ﻗﻮم ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐﻮى او ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻪ د ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى او
 ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻼﻃﻮس د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﺗﮥ
واﺋ ﭼ زۀ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳﺘﺎ وﻳﻨﺎ ده “.
ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﺣﺎﺿﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﭘﻪ دې ﺳى ﮐ
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 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ اﺻﺮار وﮐو ﭼ” ،د ﻫﻐﮥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﭘﻪ ﻮﻟﻪ
ﻫﻴ ﺟﺮم ﻧﮥ وﻳﻨﻢ “.
ﻳﻬﻮدﻳﻪ ﮐ ﺧﻠﻖ ﺑﻠﻮه ﮐﻮى .ﭼ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ راﺷﺮوع ﺷﻮ او ﺗﺮ دې ﺎره
راورﺳﯧﺪو“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﯧﺸ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻴﻼﻃﻮس دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو ﭼ” ،وﻟ دا ﺳے ﻠﻴﻠ

 او ﭼ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻋﻴﺴ د ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﺣﻮﻣﺖ
دے ﮥ؟“ 
اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﻋﻴﺴ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ډﯦﺮ
ورﻮ ﮐ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ دوره وو .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ اورﯦﺪﻟ ۇو او د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻳ دا
ﺧﻮاﻫﺶ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ووﻳﻨ او ﭘﻪ دې ﻃﻤﻊ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻧﻪ ﮥ ﻣﻌﺠﺰه
 ﻫﻴﺮودﻳﺲ د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ وﮐل ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﻧﮥ
ووﻳﻨ .
 ﺧﻮ ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن او د ﺷﺮﻋ ﻋﺎﻟﻤﺎن راوړاﻧﺪې ﺷﻮل او د ﻋﻴﺴ
ﮐو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻴﺮودﻳﺲ او د ﻫﻐﮥ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
ﺧﻼف ﻳ ﺳﺨﺖ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐل .
ﺳﭙﺎوے وﮐو او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻳ ﮐو او ﭘﻪ ﻠﯧﺪوﻧﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ ﻳ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻟﻪ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻴﺮودﻳﺲ او ﭘﻴﻼﻃﻮس دوﺳﺘﺎن ﺷﻮل ،د دې ﻧﻪ
واﭘﺲ وﻟﯧﻟﻮ .
وړاﻧﺪې دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ دﺷﻤﻨﺎن ۇو.

ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ د ﻣﺮګ ﻓﺘﻮﱝ
 او ورﺗﻪ
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﺸﺮان او ﮥ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ راوﺑﻠﻞ ،

ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳے ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﻻرې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﻟﺰام ﮐ راوﺳﺘﮯ
دے ﺧﻮ ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮرئ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﮐو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻣ ﻫﻐﻪ ﺟﺮم وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې د ﮐﻮم دﻋﻮﱝ ﮐې
 او ﻧﮥ ﻫﻴﺮودﻳﺲ ﭘﻪ ﮐ ﮥ وﻣﻮﻧﺪل ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﻣﺎ ﻟﻪ
ده .
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راوﻟﯧﻟﻮ .دې ﻧﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟ ﭼ دۀ داﺳ ﮥ ﺟﺮم ﻧﮥ دے ﮐے ﭼ د ﻣﺮګ ﻻﺋﻖ
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل د ﻳﻮ ﻮ ﮐﻮړو ﺳﺰا ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﺮﯦدم“.
وى .
 د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت وو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﻮ ﻗﯧﺪى آزاد

 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮر ﺟﻮړ ﮐو” ،دا ﺳے ﺧﺘﻢ ﮐه .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﮐى .
 ﺑﺮاﺑﺎ ﻫﻐﻪ ﻮک وو ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﺑﻐﺎوت او ﻗﺘﻞ ﭘﻪ
ﺑﺮاﺑﺎ آزاد ﮐه “.
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻮ او دا ﻳ
اﻟﺰام ﮐ ﻗﯧﺪ ﮐے ﺷﻮے وو .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ” ،دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ آزاد ﮐى .
 ﭘﻴﻼﻃﻮس ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ ﺑﻴﺎ
راﻮړﻧﺪ ﮐئ .دے ﭘﻪ ﺳﻮﻟ راﻮړﻧﺪ ﮐئ “.
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وﻟ؟ دۀ ﮥ ﻨﺎه ﮐې ده؟ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﮐ داﺳ ﮥ ﺟﺮم وﻧﮥ
ﻟﻴﺪو ﭼ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﮐم ،ﻪ زۀ ﺑﻪ د ﮐﻮړو ﺳﺰا ورﮐم او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ آزاد
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻴﻨﻪ او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دے دې ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐے
ﮐم “.
 ﻧﻮ ﭘﻴﻼﻃﻮس دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ د
ﺷ “.او د ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮې .
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳے آزاد ﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏﻮﺘﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮ ﮐﺎر دې وﺷ .
ﻮک ﭼ د ﺑﻐﺎوت او ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐ ﻗﯧﺪ ﺷﻮے وو ،او ﻋﻴﺴ ﻳ د ﻫﻐﻮئ
ﻣﺮﺿ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮل
 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﺮﻳﻨ ﻧﻮﻣ ﺳے ﻳ

راوﻧﻴﻮﻟﻮ ﭼ د ﮐﻠ ﻧﻪ راﺗﻠﻮ ،ﺳﻮﻟ ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ اوږه ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻋﻴﺴ ﭘﺴ
 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﮐ   ﻫﻢ وې ،ﭼ ﺎﻧﻮﻧﻪ
روان ﮐو .
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻣﺦ راواړوﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
ﻳ وﻫﻞ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ وﻳﺮ ﮐﻮﻟﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻮﻮ .ﻣﺎ ﭘﺴ ژړا ﻣﮥ ﮐﻮئ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن او د ﺧﭙﻞ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ور راﺗﻠﻮﻧ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ
اوﻻد دﭘﺎره وﻳﺮ وﮐئ .
ﭼ ﺷﻨې ﺑﺨﺘﻮرې دى ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺑﭽ ﻧﮥ دى راوړى او ﮐﻠﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﮥ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ راورﻏئ .او ﻏﻮﻧو ﺗﻪ ﺑﻪ
ده ورﮐې .
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 ﻪ ﭼ د ﺷﻨ وﻧ دا ﺣﺎل وى ﻧﻮ د وﭼ ﺑﻪ ﮥ
واﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘ ﮐئ .
 د ﻋﻴﺴ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دوه ﻧﻮر ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻫﻢ ۇو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ
ﺣﺎل وى؟“ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﭘۍ ﻧﻮﻣ ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮل .
ﻳ ﻫﻐﻪ د دوو ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﮐو .ﻳﻮ ﻳ د ﻫﻐﮥ  او ﺑﻞ ﻳ ورﺳﺮه ﺲ
 ﻋﻴﺴ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻼره ،دوئ ﻣﻌﺎف ﮐه .ﻪ
ﻻس ﺗﻪ راﻮړﻧﺪ ﮐے وو .
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﮥ ﮐﻮى “.ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﺧﺴﮯ واﭼﻮﻟﻮ او
 او ﺧﻠﻖ ﻳ ﺗﻤﺎﺷ ﺗﻪ وﻻړ ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳ ووﻳﺸﻠ .
ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮﻟ” ،ﻫﻐﮥ ﺧﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐﻮل ،اوس دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ

ﮐى ﮐﮥ ﭼﺮې دے ﭘﻪ رﺘﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮره ﺷﻮے ﻣﺴﻴﺢ وى “.
 او ورﺗﻪ ﻳ
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐې او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﺳﺮﮐﻪ ورﮐه .
 د ﻫﻐﮥ د
وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐه “.
ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﻳ ﻳﻮه ﺗﺨﺘ ﻟﻮﻟ وه ﭼ ﭘﺮې داﺳ ﻟﻴﻞ ۇو ﭼ” ،دا د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﭼ ورﺳﺮه ﭘﻪ ﻨ ﮐ راﻮړﻧﺪ
ﺑﺎدﺷﺎه دے “.
وو ﻋﻴﺴ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﻮر ورﮐو” ،وﻟ ﺗﮥ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮥ ﻳ ﮥ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن او ﻣﻮﻧ ﻫﻢ
 ﺧﻮ دوﯦﻢ ﻣﺠﺮم ﭘﻪ دې ﻫﻐﻪ ورﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ د
ﺑﭻ ﮐه “.
 ﻣﻮﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦې ﮥ؟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ د دۀ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا درﮐﻮﻟﮯ ﮐﻴى .
ﺳﺮه ﺧﻮ اﻧﺼﺎف ﺷﻮے دے .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮه ،وﻟ دۀ ﺧﻮ
 او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻋﻴﺴ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ
ﻫﻴ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻧﮥ دے ﮐے “.
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺗﺎ
ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻪ ورﺳﻴى ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ “.
ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﻳ“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ وﻓﺎت ﮐﯧﺪل
 د ﻏﺮﻣ وﺧﺖ وو او ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺗﻴﺎرۀ راﺧﻮره ﺷﻮه او د ﻣﺎﺳﭙﻴﻦ ﺗﺮ درﯦﻮ

 ﻧﻮ
 ﻧﻤﺮ ﭘ ﺷﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘده ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﺷﻮه .
ﺑﺠﻮ ﭘﻮرې وه .
ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻳﻮه ﺗﯧﺰه ﮐﺮﻳﻪ ووﻳﺴﺘﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﭘﻼره ،زۀ ﺧﭙﻞ روح ﺳﺘﺎ
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 ﻧﻮ د دې ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرم “.او دې وﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺳﺎه ورﮐه .
ﺻﻮﺑﻪ دار د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ ووﺋﻴﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﭼ دا ﺳے
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭼ دې ﺗﻤﺎﺷ ﺗﻪ راﺟﻤﻊ ﺷﻮى ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﻨﺎه وو “.
 د ﻋﻴﺴ
ﻫﻐﻮئ دا واﻗﻌﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﻳ وﮐو او ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړل .
ﻮل دوﺳﺘﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻟﺮې وﻻړ ۇو او ﮐﻮﻣ  ﭼ د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ ورﭘﺴ راﻏﻠ وې،
ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ورﺳﺮه وﻻړې وې او دا ﻫﺮ ﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺨﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ د ﺟﺮ ﻣﻤﺒﺮ او ﻧﯧ او ﺻﺎدق

 د ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻓﯧﺼﻠ او ﺻﻼح ﮐ ورﺳﺮه راﺿ ﻧﮥ
ﺳے وو .
وو .ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ارﻣﺘﻴﻪ ﺎرﻳ ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻖ وو او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻼﻃﻮس ﻟﻪ ﻻړو او د ﻋﻴﺴ ﻻش ﻳ ﺗﺮې وﻏﻮﺘﻮ.
ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻻش د ﺳﻮﻟ ﻧﻪ راﮐﻮز ﮐو او د ﮐﺘﺎن ﮐﻔﻦ ﻳ ورﮐو او ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ

ﻳ ﭘﻪ ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى ﻗﺒﺮ ﮐ ﮐﯧﻮدو ﭼ د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﮐ ﻮک
 دا د ﺗﻴﺎرۍ ﮐﻮﻟﻮ ورځ وه او د ﺳﺒﺖ ورځ ﺷﺮوع
اﯦﻮدے ﺷﻮے ﻧﮥ وو .
 ﮐﻮﻣ  ﭼ ورﺳﺮه د ﻠﻴﻞ ﻧﻪ راﻏﻠ وې ﻫﻐﻮئ ﻳﻮﺳﻒ
ﮐﯧﺪوﻧ وه .
ﭘﺴ وې او ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﮐو او دا ﻳ ﮐﺘﻞ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻻش ﻳ ﭼﺮﺗﻪ ﺦ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړې او ﻋﻮد او ﻟﻮﺑﺎن ﻳ ﺗﻴﺎر ﮐل ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ
ﮐو .
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ آرام وﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪل

۲۴

 ﺧﻮ د اﺗﻮار ﭘﻪ ورځ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ  ﻗﺒﺮ ﻟﻪ راﻏﻠ او ﻫﻐﻪ


 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺎر ﻧﻪ ﮐﺎﮯ
ﺗﻴﺎرې ﮐې ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻳ د ﺎن ﺳﺮه راوړې .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ ورﻏﻠ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻻش
رﻏﯦﺪﻟﮯ وﻟﻴﺪو .
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 دوئ ﻻ ﭘﻪ دې واﻗﻌﻪ ﺣﯧﺮاﻧ وﻻړې وې ﭼ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ دوه
ﻫﻠﺘﻪ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﯦﺪﻟ او ﺧﭙﻞ
ﺳى ﭘﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎﮐﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ودرﯦﺪل .
ﺳﺮوﻧﻪ ﻳ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﮐل ﺧﻮ ﺳو ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﭘﻪ ﻣو
 ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﺷﻮے دے .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﮐ وﻟ ﻟﻮئ؟ 
ﺧﺒﺮې راﻳﺎدې ﮐئ ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻ ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ وو او درﺗﻪ ﻳ ﮐې وې
 ﭼ ،اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﺿﺮور د ﻨﺎﻫﺎرو ﺳو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺑﻪ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻋﻴﺴ
ﮐے ﺷ او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺎ “.
 او د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ واﭘﺴ ﻫﻐﻮئ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻮ
ﺧﺒﺮې ورﻳﺎدې ﺷﻮې ،
 دا ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨ ،ﻳﻮاﻧﻪ او د ﻳﻌﻘﻮب
ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واوروﻟ .
ﻣﻮر ﻣﺮﻳﻢ وه او دوئ ﺳﺮه ﻧﻮرې  وې ﭼﺎ ﭼ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮې وﮐې.
 ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﮐﺎره ﺎره ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺑﺎور وﻧﮥ ﮐو.

 ﺧﻮ ﭘﻄﺮوس ﭘﺎﯧﺪﻟﻮ او ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻻړو او ﭼ ﻏﺎر ﺗﻪ ورﻴ ﺷﻮ او دﻧﻨﻪ

ﻳ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺻﺮف د ﮐﺘﺎن ﮐﻔﻦ وﻟﻴﺪو ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺷﻮې واﻗﻌﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐ ډوب ﻻړو.

اﻣﺎوس ﺗﻪ ﺗﻠﻞ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ اﻣﺎوس ﻧﻮﻣ ﮐﻠ ﺗﻪ د دوئ ﻧﻪ دوه ﮐﺴﺎن روان ۇو ﭼ د

 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ دې
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اووۀ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﺮې دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺑﺤﺚ ﮐ ﻟﻴﺎ ۇو ﻧﻮ
واﻗﻌﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ روان ﺷﻮ .
 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﺳﺘﺮﻮ ﭘﺮده اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮې وه د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه ﺑﺤﺚ ﮐﻮﻟﻮ؟“
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﮐﻠﻴﻮﭘﺎس وو
ﻫﻐﻮئ ﻏﻢ زﭘﻠ ودرﯦﺪل .
ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،وﻟ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳ ﭼ د دې واﻗﻌ ﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
ﻧﺎﺧﺒﺮه ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ورﻮ ﮐ ﻫﻠﺘﻪ ﮥ ﺷﻮى دى؟“ 
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وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮥ ﺷﻮى دى؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،د ﻋﻴﺴ ﻧﺎﺻﺮى ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﭘﻪ ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ دواړو ﮐ ﻳﻮ
 او زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ﭼ د
زورور ﻧﺒ وو .
 ﺧﻮ زﻣﻮﻧ دا ﻃﻤﻊ وه ﭼ ﻫﻢ
ﻣﺮګ ﺣﻢ ﭘﺮې وﺷ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﻳ ﮐى .
دے ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى .ﺧﻮ ﻧﻦ درﯦﻤﻪ ورځ ده ﭼ دا واﻗﻌﻪ
 ﺧﻮ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻋﻼوه زﻣﻮﻧ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻮ ﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې
ﺷﻮې ده .
 ﺧﻮ ﭼ
ﺧﺒﺮه ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﮐو .ﻫﻐﻮئ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د ﻫﻐﮥ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﺗﻠ وې .
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻻش وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪو او د دې ﺧﺒﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ راﻏﻠ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻓﺮﺘ
 ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﻮ
ﺎره ﺷﻮې او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻋﻴﺴ ژوﻧﺪے دے .
ﻣﻠﺮى ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻻړل او ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮ وﺋﻴﻠ ۇو رﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ۇو ﺧﻮ
 ﻋﻴﺴ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،اے ﻧﺎداﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﻴﺪو “.
 وﻟ د
ﻮﻣﺮه ﺳﺎده ﺎن ﻳ ﭼ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻣﻮ ﺑﺎور ﻧﮥ دے ﮐے .
ﻣﺴﻴﺢ دﭘﺎره دا ﻣﻘﺮر ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ وزﻏﻤ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﮐ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻣﻮﺳ ﻧﻪ راواﺧﻠﻪ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷ؟“ 
ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐې ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ راﻏﻠ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اﻣﺎوس ﮐﻠ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻞ ﺎن داﺳ
وې .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﮐو ﭼ ﻨ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻣﺨ روان دے .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻪ اوس ﻧﺎوﺧﺘﻪ دے ﺗﻮره ﺷﭙﻪ رارواﻧﻪ ده “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﻮراک ﺗﻪ
ورﺳﺮه ﻻړو او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﻧﻮ رو ﻳ راواﺧﺴﺘﻪ ،ﺷُﺮ ﻳ ﭘﺮې ووﻳﺴﺘﻮُ ،ې ﻳ ﮐه او ﻫﻐﻮئ
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ وﻏﯦﺪﻟ او ﻫﻐﻪ ﻳ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻟﻪ ﻳ ورﮐه .
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ
ﻫﻐﻮئ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻏﯧﺐ ﺷﻮ .
ﻮﻣﺮه ﺟﺬﺑﻪ راﻏﻠ وه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ او د ﺻﺤﻴﻔﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ روان ﺷﻮل.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ “.
 او وﺋﻴﻞ
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او ﻧﻮر ﻣﻠﺮو ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﮐو ،
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ﻳ” ،دا رﺘﻴﺎ دى ﭼ ﻣﺎﻟ راژوﻧﺪے ﺷﻮے دے او ﺷﻤﻌﻮن ﺗﻪ ﺎره ﺷﻮے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ دواړو ورﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﻻرې واﻗﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ
دے “.
ﻣﺎﻟ د رو ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻨﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﯦﺪل
 ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻻ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ

 ﻫﻐﻮئ ﻳﺮې او ﻫﻴﺒﺖ واﺧﺴﺘﻞ
ودرﯦﺪو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻢ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
او ﭘﻪ دې ﺳﻮچ ﮐ ﺷُﻮ ﭼ ﻨ ﭘﻴﺮے ﻳ وﻟﻴﺪو .
ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وار ﺧﻄﺎ وﻟ ﻳ او ﺎن ﺳﺮه وﻟ واﻳ ﭼ دا ﻮک دے؟
 زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﭘﻮ ﺗﻪ ﺧﻴﺎل وﮐئ ﭼ دا زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻢ .ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻس راوړئ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا
او وﻮرئ ،د ﭘﻴﺮى ﺑﺪن ﻧﮥ وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﺎ دے “.
 د ﻫﻐﻮئ د
ﺧﺒﺮې وﮐې ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻮدل .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ اوس ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎور ﻧﮥ راﺗﻠﻮ او ﺣﯧﺮان ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ د
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧﻮراک ﮥ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﺷﺘﻪ؟“ 
 او ﻫﻐﮥ واﺧﺴﺘﻠﻪ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﻣﺎﻫ ﻳﻮه ورﻳﺘﻪ ﺷﻮې ډﮐﺮه ورﮐه .
 ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم دے ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻳ وﺧﻮړﻟﻪ .
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وم ﻧﻮ درﺗﻪ ﺑﻪ ﻣ وﺋﻴﻞ ﭼ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺻﺤﻴﻔﻮ ﮐ او ﭘﻪ زﺑﻮر ﮐ ﭼ ﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ذﻫﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﭘﻮﻫﻪ
ﺿﺮور ﭘﻮره ﺷ “.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ﻣﺴﻴﺢ
ﺷ .
 او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ وزﻏﻤ او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻣو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺎ .
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺗﻮﺑ او د ﻣﻌﺎﻓ وﻋﻆ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .ﭼ د
 ﻮرئ ،زۀ
 ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻮاﻫﺎن ﻳ .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک درﻟﯧم د ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وه ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې
ﺎر ﮐ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﺎﺗ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﻗﻮت ﻧﺎزل ﺷﻮے ﻧﮥ وى“.
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د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﺘﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ د ﺑﻴﺖِﻋﻨﻴﺎه ﭘﻮرې ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ اوﭼﺖ ﮐل

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻮ او آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﺷﻮ .
 او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻮل وﺧﺖ
وﮐو او ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺛﻨﺎ وﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺗﯧﺮوﻟﻮ.
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