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د يعقوب رسول خط

پېژندلو

د يعقوب کتاب ته کله نا کله د انجيل شريف متلونه هم وئيل کيى، دا خط د حضرت
عيس مسيح د ناسه ورور په وسيله ليلے شوے دے، چ هغه خلقو ته حوصله

ورکى وک چ د ظلم او ستم له وج در په در شوى ۇو. دا کتاب د هغه اعمالو په
حقله تعليم ورکوى چ کوم حضرت عيس مسيح کى ۇو، او په ک دې خبرې ته هم

اشاره شوې ده چ تاسو نۀ صرف دا زيرے واورئ بله په دې عمل هم کوئ. يعقوب
فرمائ چ د يو کس رتينے ايمان د هغۀ په کردار او چال چلند ک ليدلے کېدے

هغۀ په دې خط ک .ليدلے کېدے ش او د هغۀ د ايمان اثرات هم په ک ش
ايماندارانو ته د زغم او استقامت، د خپل ژب قابو کولو، خپل ان د خُدائ پاک

مرض ته د سپارلو او هم د صبر سبق ورکے دے. دا خط د لوستونو سره د پاک او
روڼ ژوندون، په پوهه، حمت او په عاجزۍ سره د حضرت عيس مسيح دپاره په

تېرولو ک مدد کوى. په حقيقت ک رتينے عقل او حمت د خُدائ پاک د طرف
او د خُدائ پاک د ال زيات چال چلند نتيجه په الس را او د هم دې نه د الٰه ،نه را

فرمانبردارۍ او تابعدارۍ خوا ته د ايماندارانو رهنمائ کوى. د حفظ کولو دپاره ۵: ۱۶
آيت ”تاسو په خپلو ک يو بل ته د خپلو ناهونو اقرار وکئ او د يو بل دپاره دعا

وغواړئ نو چ تاسو شفا وموم. د زړۀ نه د صادقه دعا ډېر اثرناکه وى.“

ايمان او حمت

 د خُدائ پاک او د مال عيس مسيح غالم د يعقوب د طرفه دې هغه دولسو  ۱
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واړو قبيلو ته چ په مختلفو قومونو ک خوارۀ وارۀ شوى دى، هغوئ ولو ته دې سالم
 اے زما وروو او خوېندو، کله چ تاسو په قسما قسم آزمېتونو ک راېر وى. 
 ه چ تاسو ته پته ده چ ستاسو د ايمان آزمېت  . ان بختور نو خپل ش

 نو پرېدئ چ صبر په تاسو ک خپل کار پوره کى چ تاسو صبر پېدا کوى. 
 خو کۀ په پاخۀ او بالغان ش او په تاسو ک به بلل د ۀ خبرې کمے نۀ وى. 

تاسو ک په چا ک د حمت کمے وى نو هغه دې د خُدائ پاک نه وغواړى وک
 خو په چ بخفانه ولو له په سخاوت سره ورکوى او تاسو له به ي هم درکى. 

ايمان سره دې سوال کوى او هي ش مۀ کوئ ه چ ش کوونے د سمندر د
 داس سے دې هغه چپو په مثال دے کوم چ د هوا په زور بره او ته کيى. 
 داس سے دوه زړيه وى  .ۀ په الس راش نه ما ته به د مال ن چ  دا نۀ

او په خپلو ولو کارونو ين والړ نۀ وى.

غريب او مالدارى

 خو مالدار دې په خپل  نو غريب ورور دې په خپله اوچته مرتبه فخر وکى، 

  .ل په شان اوچ ش لن ه دمالداره به ل ه چ ،ىعاجز حالت فخر وک
نه چ د نمر تاو واۀ او لونه اوچوى او د هغوئ ائست ختموى، نو دغه شان به

.ول کاروبار ختم او د خاورو سره خاورې ش مالدار هم سره د خپل

آزمېت او لمسون

 بختور دے هغه وک چ آزمېت برداشت کى، ه کله چ هغه په آزمېت

ک قائم پات ش نو هغه به د ژوندون تاج حاصل کى د کوم چ خُدائ پاک د خپلو
نۀ وائ وک هم داس دې ت په وخت ک د آزمې مينه والو سره وعده کې ده. 
چ، ”زۀ خُدائ پاک ووآزمائيلم،“ ه چ خُدائ پاک وک هم په ناه نۀ آزمائ او نۀ
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ت کوک هغه وخت په آزمې  خو هر هغه وک په آزمېت ک اچوى. 
 نو کله  .ېر شرا خواهشاتو په جال ک هغه د خپلو شهوان کله چ پرېو

رېنه پېدا ش، او کله چ ناه زياته ش نو چ د هغۀ بد خواهش راوچت ش نو ناه ت
 هر ۀ  اے زما خوږو وروو او خوېندو، مۀ دوکه کېئ.   .مرګ ترې پېدا ش

او کامل نعمت زمون د خُدائ پالر د طرف نه را چا چ په آسمان ک نُور پېدا
 هغۀ د خپل مقصد پوره کولو کے دے. هغه کله هم نۀ بدليى او نۀ تيارۀ رالېى. 
وړومب د هغۀ په مخلوقاتو ک مون و نو چد حق کالم په وسيله پېدا ک دپاره مون

مېوه شُو.

کالم اورېدل او پرې عمل کول

وک دې په اورېدو ک هر چ و او خوېندو، دا خبره ياده سات اے زما ورو

 ه چ د انسان غصه د تېز او په وينا ک قالره او په غصه ک سوړ وى. 
 نو ه تاسو ول د ان نه د پليتوالے خُدائ پاک د صداقت کار نۀ ش کاملولے. 

په تاسو ک ئ چئ، او هغه کالم ډېر په عاجزۍ سره قبول کند لرې ک او د بدۍ
کرلے شوے دے. په دې ک ستاسو د ژوند بچ کولو طاقت دے او دا تاسو بچ کولے

 خو په کالم عمل کوون جوړ ش، او مۀ صرف هغه اورېدون جوړېئ  .ش
 ه چ هر وک چ د کالم اورېدون دى خو په وک چ ان دوکه کوى. 
ل په آئينه کخپل ش وک چ ى په شان دےعمل نۀ کوى نو هغه د هغه س هغ
ترې هېر ش او سمدست ان ته د کتلو نه وروستو هغه الړ ش  او خپل ورى. 
 خو کوم سے چ هغه کامل شريعت ته په غور سره چ هغه نه ارېدو. 
ورى چ خالصون ورکوى او په هغ عمل کوى او ۀ چ هغه واورى هغه هېر نۀ

 کۀ وک خپل ان کى نو په هغ باندې په عمل کولو به هغه برکت حاصل کى. 
دينداره  او بيا خپله ژبه په قابو ک نۀ سات، هغه خپل ان دوکه کوى، او د هغۀ
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 د خُدائ پالر په وړاندې چ خالص او پاک دين دے يعن هغه ديندارى بکاره ده. 
دا چ د يتيمانانو او کونو په مشالتو ک د هغوئ مدد وکئ او خپل ان د دنيا د

.نه وسات ند

د طرفدارۍ په خالف خبردارے

 اے زما وروو او خوېندو، کۀ چرې ستاسو زمون په مال عيس مسيح ايمان  ۲
 فرض وى وک چ د جالل مال دے، نو بيا تاسو نه طرفدارى کولے ش؟ 

کئ چ کۀ يو سى د سرو زرو وته او ائسته جام اغوست وى او ستاسو د
 کۀ  ،دننه راش ے هم په شلېدلو جامو کاو يو غريب س ائ ته راش عبادت

وى او ورته وواي اچول ي ائسته جام ئ چى ته زيات اهميت ورکتاسو هغه س
چ، ”دلته بره د دې عزت په ائ ک کېن،“ خو غريب سى ته وواي چ، ”تۀ
دا تاسو په خپل مين  نو ول هلته ودرېه،“ او يا، ”بهر د ور سره نزدې کېنه،“ 

 اے زما خوږو وروو ک طرفدارى ونۀ که؟ او تاسو د بدنېت منصفان نۀ شوئ؟ 
او خوېندو، واورئ، ول خُدائ پاک هغوئ نۀ دى غوره کى وک چ د دنيا په نظر

مال چ وارثان به ش او د هغه بادشاه په ايمان به مالداره ش غريب دى چ ک
 خو تاسو د غريب ي د هغوئ سره وعده کې ده وک چ ورسره مينه کوى؟ 

سپاوے وکو. ول دا مالداره نۀ دے چ په تاسو ظلم کوى او عدالت ته مو راکاږى؟
 ول دا هغوئ نۀ دى وک چ د هغه چا د عزتمند نوم په حقله کفر غروى په کوم

 کۀ په حقيقت ک تاسو په هغه شاه شريعت عمل وکئ نوم چ تاسو يادېئ؟ 
چ په کتاب مقدس ک دے چ فرمائ چ، ”د خپل اونى سره د خپل ان په
 خو کۀ چرې تاسو طرفدارى کوئ نو ناه شان مينه کوئ،“ نو تاسو ۀ کوئ. 
 ه کۀ يو کس په ول شريعت عمل  .کوئ او د شريعت په مطابق مجرمان ي

کوى او صرف په يوه خبره ک هم خطا وکى نو هغه د هغه چا په شان دے چ ول
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 ه چا چ دا فرمائيل دى چ، ”زنا مۀ کوئ،“ نو هغۀ دا هم شريعت ماتوى. 
فرمائيل دى چ، ”قتل مۀ کوئ،“ نو کۀ تاسو زنا ونۀ کئ او قتل وکئ نو بيا هم تاسو

چ ۀ کوئ خو دا خبره ياده سات او تاسو واي ۀ چ  نو شريعت مات کو. 
 ه ستاسو به په هم هغه شريعت انصاف کيى کوم چ تاسو له آزادى درکوى. 

چا چ رحم ونۀ کو نو په هغۀ هم د انصاف په مطابق رحم نۀ کيى. بيا هم رحم په
انصاف غالب دے.

حقيق مومن

 اے زما وروو او خوېندو، کۀ وک ووائ چ زۀ ايماندار يم او نې کارونه نۀ

کوى نو د هغۀ د دې ايمان نه ۀ فائده ده؟ ول داس ايمان هغۀ له خالصون ورکولے
خوراک يا جامو ته ي چ ئ کۀ تاسو يو ورور يا خور ووين فرض ک ش؟ 

 او تاسو ورته وواي چ، ”په خير الړ شه، رم اوسه او موړ اوسه،“ ضرورت وى، 
 خو د کومو يزونو چ هغۀ ته ضرورت وى، هغه ورنۀ کئ نو د دې فائده ۀ ده؟ 
 خو دغه شان ايمان هم دے، کۀ د دې سره ني کول نۀ وى نو دا ايمان عبث دے. 
کارونه کوم.“ تۀ خپل ايمان بغېر د نې او زۀ نې تۀ ايماندار ي” ،چ ۀ خلق به وائ

 تۀ په دې کارونو نه ما ته وايه او زۀ به خپل ايمان درته په نې کار کولو وايم. 
پيريان هم داس ر چۀ خبره ده. ا خُدائ پاک يو دے. دا ډېره خبره يقين کوې چ

 اے کم عقله، ول تۀ په دې هم نۀ پوهېې چ د ايمان سات او د يرې نه رپيى. 
 نو کله چ زمون نيۀ ابراهيم خپل زوئ نې کار کولو نه بغېر ايمان عبث دے؟ 

اسحاق په قرباناه د قربان په طور پېش کو نو ول هغه په دې کار سره صادق نۀ شو
 نو تا وکتل چ د هغۀ ايمان او عمل په شريه کار وکو او د هغۀ دې کار د ۀ؟ 

 او د صحيفو هغه ليل پوره شو چ فرمائ، ”ابراهيم په هغۀ ايمان کامل کو. 
خُدائ پاک ايمان راوړو او دا د هغۀ دپاره په صداقت حساب شو،“ او هغه خليل اله
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 نو تاسو وين چ انسان تش په ايمان نه، بل په عمل صادق کيى. وبللے شو. 
 نو راحب کنجره هم د دې يو بل مثال دے چ هغ په خپل نې کار سره د خُدائ

ه او په بله الر يهغه جاسوسانو له پناه ورک هغ و کله چپاک صداقت حاصل ک
 نو نه چ بدن بغېر د روح نه م دے هم دغه شان ايمان هم بغېر رخصت کل. 

د نې کار کولو نه م دے.

په ژبه قابو ساتل

ه چ دې اُستاذان زيات نۀ ش و او خوېندو، په تاسو ک اے زما ورو  ۳
تاسو ته پته ده چ مون وک چ اُستاذان يو، راسره به ال نور ډېر سخت حساب کتاب

په خپلو خبرو ک وک چ کۇو، او ول اکثر غلطيان مون ه چ  کيى. 
 مون د  .ساتلے ش ول بدن په قابو ک ل دے اونۀ کوى نو هغه کام غلط

آسونو په خولو ک د دې دپاره وا اچوو چ زمون په مرض تلل کوى نو دغه شان
 دغه شان تاسو سمندرى جهازُونو بيا مون د هغوئ پوره بدن هر خوا ته بوتلے شُو. 
ته وورئ ار چ هغه ډېر لوئ وى او په تېزو هواانو چليى خو دا د يو ورکو پارو

 دغه شان ژبه هم يو ورکوے اندام په ذريعه د ما د مرض په مطابق چليى. 
دے خو ډيرې غ خبرې کوى نه چ يو ورکوے برکے يو لوئ نل ته اور

 او ژبه هم اور دے، دا زمون په اندامونو ک د شرارت يوه دنيا ده، دا په لوى. 
ول وجود ک بدى پېدا کوى او زمون په ول ژوندون ک اور لوى، او په خپله د
 نو چ هر قسم نل ناور، مارغان، چينج او دوزخ په اور ک سوزيى. 

 خو وک هم ژبه په قابو کبان د انسان په قابو ک راتلے ش او راغل هم دى، 
 هم په دې ک نۀ ش راوستلے. دا يوه نا آرامه بال ده او د وژون زهر نه ډکه ده. 

ژبه مون د مال او پالر ثنا وايو، او هم په دې مون هغوئ ته چ د خُدائ پاک په
 هم د دې يوې خول نه برکت او هم ېرې صورت پېدا شوى دى، ېرې کۇو. 
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 ول د چين د  .وش داس و او خوېندو، په کار نۀ دى چاے زما ورو .راو
 اے زما وروو او خوېندو، ول د يوې خول نه خوږې او ترخ اوبۀ راو ۀ؟ 
اينر په ونه ک زيتون، يا په انور ک اينر پېدا کېدے ش ۀ؟ هم دغه شان د

ترخ چين نه خوږې اوبۀ نۀ ش راوتلے.

آسمان حمت

 په تاسو ک وک هويار او پوهه شته دے؟ هغه دې په خپلو کارونو د نې چال
چلن په وسيله او هغه عاجزۍ سره دې دا خبره ثابته کى، چ د حمت نه پېدا کيى.
 خو کۀ ستاسو په خپلو زړونو ک سخته کينه او خود غرض وى، نو فخر پرې مۀ

 دا هغه حمت نۀ دے کوم چ د آسمان نه  .کوئ او مۀ د حق خالف دروغ واي
 ه چ چرته چ کينه او خود را بل دنياوى، نفسان او شېطان دے. 

 خو چ کوم حمت د غرض وى، هلته به فساد او هر قسم شرارت هم کيى. 
آسمان نه را، اول خو هغه پاک وى، بيا صلح خووونے، نرم مزاجه، تربيت

 او خووونے، د رحم او د و مېوو نه ډک، ب له طرفدارۍ او رياکارۍ وى. 
صلح کوون د صلح سره داس تخم کرى چ د صداقت مېوې ترې پېدا کيى.

نيا سره دوستد د

 ستاسو په مين ک جن او جې د کومه راغل؟ ول دا ستاسو د هغه  ۴
 تاسو چ ۀ غواړئ خواهشاتو په وجه نۀ دى چ په تاسو ک فساد پېدا کوى؟ 
او حاصلولے ي نۀ نو بيا تاسو قتل کوئ. تاسو د نورو خلقو د يزونو نه سوزئ، خو
تاسو هغه نۀ ش حاصلولے، نو بيا تاسو د جن جو نه کار اخل. خو تاسو سره

 هغه ۀ نشته کوم چ تاسو غواړئ ه چ تاسو هغه د خُدائ پاک نه نۀ غواړئ. 
تر دې چ تاسو ي غواړئ خو ۀ په الس نۀ در، دا ه چ تاسو ي په بد نيت

https://pashtobibles.org/


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

 اے زناکارو سره غواړئ، د دې دپاره چ تاسو ي په خپل عېش و عشرت ولوئ. 
خلقو، ول تاسو په دې نۀ پوهېئ چ د دنيا سره ملرتيا کول د خُدائ پاک سره

دشمن کول دى؟ نو ه وک چ د دې شريرې دنيا سره مينه کوى، هغه د خُدائ
،چ فائدې وائتاب بمقدس ک چ   يا تاسو دا پاک سره دشمن کوى. 

”خُدائ پاک چ کوم روح زمون په زړونو ک اچولے دے، هغه د حسد خواهش
،چ دا فرمائ ه صحيف زيات فضل کوى، نو هغه په مون  بل سات ۀ؟“ 
 نو په دې وجه ”خُدائ پاک د کبرژنو مقابله کوى خو عاجزانو له فضل ورکوى.“ 

خپل انونه بيا د خُدائ پاک تابع کئ، او د ابليس مقابله وکئ نو هغه به تاسو نه
 تاسو خُدائ پاک ته رانزدې ش او هغه به تاسو ته رانزدې ش. اے  .توت

ناهارانو، خپل السونه د بدو کارونو نه صفا کئ او اے دوه زړيو خلقو، خپل زړونه
 په خپلو اعمالو وير او ژړا وکئ، ستاسو خندا دې په وير بدله ش او پاک کئ. 
 خپل ان د مال په وړاندې عاجز کئ او هغه به ستاسو خوشحال دې په غم. 

تاسو له عزت درکى.

په نورو وروو الزام لول

 اے وروو او خوېندو، د يو بل خالف خبرې مۀ کوئ. وک چ د خپل ورور

خالف خبرې کوى يا په بل چا الزام لوى، هغه د شريعت بد وائ او په شريعت الزام
په هغ ے نه، بلوې نو تۀ په شريعت عمل کوونلزام لوى، خو کۀ تۀ په شريعت ال

 خو د شريعت ورکوونے او قاض خو يو دے چ د بچ کولو او د  .ي قاض
هالکولو قدرت ورسره شته، نو بيا تۀ وک ي چ په خپل اونى الزام لوې؟

د فخر خالف خبردارے

 په تاسو ک وک چ دا وائ چ، ”مون به نن يا سبا فالن ار ته الړ شُو او

https://pashtobibles.org/


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

 خو اوس تاسو په دې نۀ هلته به يو کال تېر کو او په تجارت ک به ه وکو،“ 
ي خبر چ سبا به ۀ کيى، ستاسو ژوند ۀ يز دے؟ د يو دوند په شان دے چ د

 د دې په ائ تاسو له دا وئيل په کار دى  .او بيا فنا ش اره ش ساعت دپاره ل
چ، ”کۀ د مال خُدائ رضا وى نو مون به ژوندى پات شُو او دا يا هغه کار به وکو.“
 نو بيا کۀ وک  خو تاسو په خپلو ډوزو فخر کوئ خو دا قسم فخر کول بد دى. 

په ۀ کولو پوهيى او نۀ ي کوى، نو هغه ناه کوى.

دولتمندو ته خبردارے

 اے مالدارو واورئ، تاسو په خپلو هغه مصيبتونو چ راتلون دى، ژړا او  ۵
  .چينجو ووهل  ستاسو مال دولت سخا شو او ستاسو جام فرياد وکئ. 

ستاسو سرۀ زر او سپين زر زن شول او د دې زن به ستاسو خالف واه ورکوى،
و که د اور په شان وسوزوى. تاسو په دې آخرى ورل او دا به ستاسو غو

 ورئ، کومو مزدورانو چ ستاسو په پو ک لَو کے خزان رايوائ کوئ. 
دے، د هغوئ هغه مزدورى چ تاسو په دوکه ايساره کې ده، چغ وه او د لَورو
 تاسو په دنيا ک د عېش او فرياد رب االفواج خُدائ غوږونو ته رسېدلے دے. 
 عشرت ژوند تېر کو، او تاسو خپل انونه د حاللېدو د ورځ دپاره ورب کل. 

تاسو صادق سے قصوروار کو او ومو وژلو، خو هغۀ ستاسو مقابله نۀ کوى.

د تليف په وخت ک صبر او دعا

 نو اے وروو او خوېندو، د مال تر راتلو پورې صبر وکئ، له نه چ يو

زميندار د زم د قيمت فصل په انتظار ک د من او د سپرل د باران تر ورېدو پورې
د مال ه چ ئئ او خپل زړونه مضبوط ک نو تاسو هم صبر وک صبر کوى. 

ايت مۀ کوئ نو چو او خوېندو، د يو بل خالف ش اے ورو راتلل رانزدې دى. 
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 اے وروو او تاسو سزا ونۀ موم .ورئ، قاض په دروازه ک والړ دے. 
خوېندو، کومو نبيانو چ د مال په نوم کالم وکو، د هغوئ تليفونه تېرول او صبر

 واقع چ مون هغوئ ته بختور وايو وک چ صبر  .انته نمونه و کول خپل
کوون دى. تاسو د ايوب د صبر په حقله اورېدل دى او تاسو د مال مقصد هم

 خو اے زما وروو او خوېندو، وليدو چ مال ومره ډېر مهربانه او رحيم دے. 
د ولو نه لويه خبره دا ده چ قسم ونۀ خورئ، نۀ د آسمان او نۀ د زم او نۀ د ۀ بل
يز، بل ستاسو ”آو“ دې ”آو“ وى او ستاسو ”نه“ دې ”نه“ وى، نو چ تاسو د سزا

 کۀ په تاسو ک وک په تليف ک وى نو دعا دې وغواړى، کۀ  .ر الئق ونۀ
 کۀ په تاسو ک وک بيمار وى نو هغوئ  .خوشحاله وى نو هغوئ دې ثنا ووائ
دې د جماعت مشران راوبل او د هغۀ دپاره دې هغوئ دعا وغواړى او د مال په نوم

د هغ تے شپه ايمان سره وغو عا چ او کومه د دې هغوئ په تېلو مسح کى. 
په وجه به بيمار روغ ش، او مال به هغه راپاوى او کۀ هغۀ ناهونه کى وى نو هغه

 نو بيا ه تاسو په خپلو ک يو بل ته د خپلو ناهونو اقرار  .به ورته معاف ش
وکئ او د يو بل دپاره دعا وغواړئ نو چ تاسو شفا وموم. د زړۀ نه د صادقه دعا
 الياس زمون په شان انسان وو، او هغۀ ډېر په جوش سره دعا ډېر اثرناکه وى. 

وغوته چ باران دې ونۀ وريى، او تر درې نيمو کالو پورې په زمه باران ونۀ ورېدلو.
 نو چ هغۀ بيا دعا وغوتله نو د آسمان نه باران وورېدو او په زمه فصل زرغون

 اے زما وروو او خوېندو، کۀ وک په تاسو ک د حق د الرې نه واوړى او شو. 
 نو تاسو په دې پوهه ش چ وک چ ناه ار بل وک هغه بيا واپس راواړوى، 

د مراه نه راواړوى، هغه به يو کس د مرګ نه بچ کى او په ډېرو ناهونو به پده
واچوى.
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