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يهوداه

پېژندلو

د يهوداه خط د يعقوب ورور ليلے وو. او په دې ک هغه خلقو ته خبردارے ورکے
شوے دے چا ته چ د جماعت د داخلېدو اجازت مالو شوے دے. او د هغ نه

اي ے دے يعنار کنمسيح نه ا د خُدائ پاک د فضل او حضرت عيس وروستو ي
يو مال، مال عيس مسيح نه. يهوداه د مقدس کتاب نه د هغه خلقو مثالونه ورکى
دى وک چ د سم الرې نه بالرې شوى دى او خلق ي هم بالرې کى دى. هغۀ

ۀ ډېر له د داس خلقو د مالمتيا او نافرمان په حقله ليل دى. او چا چ خپل
وجود پليت کے دے او د خُدائ پاک اختيار نه ي انار کے دے، هغه په دې خط

ک ايماندارانو ته د پاک ژوند تېرولو دپاره منت او تاکيد کوى او ورته د داس خلقو په
ين ورسره بحث مباحثه کوئ، او په ينو مسائيلو ک په چ فرمائ باره ک

مسائيلو ک ي د اور نه راوباس. يهوداه خپل خط د ولو نه په يو ۀ حمد سره
ختموى. د حفظ کولو دپاره ۱: ۲۴‐۲۵ آيت ”اوس هغه چ تاسو د غورزېدو نه بچ

کولے ش او د خپل حضور په جالل ک مو بغېر د مالمتيا نه په خوشحال راوستے
ش، د اي يو خُدائ پاک چ د مال عيس مسيح په وسيله زمون خالصونے دے،

د هغۀ دې جالل، شان و شوکت، قُدرت او اختيار د ازل نه، اوس او تل تر تله وى.
آمين.“

دعا او سالم

 دا خط د يهوداه د طرف نه دے چ د عيس مسيح غالم او د يعقوب ورور دے. زۀ
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هغوئ ته دا ليم وک چ رابللے شوى دى، چا سره چ خُدائ پالر مينه کوى او
 رحم، سالمتيا او مينه دې په تاسو د حد نه  .محفوظ سات مسيح دپاره ي عيس

زياته وى.

د دروغژنو اُستاذانو په خالف عدالت

 زما رانو دوستانو، ار چ زما تاسو ته د هغه خالصون په حقله د ليلو ډېر زيات

شوق وو په کوم ک چ مون ول شري يو، خو زۀ اوس تاسو ته د بل يز په حقله
ئ کوم ايمان چد هغه ايمان دفاع وک نت زارى کوم چل غواړم او تاسو ته ملي

ک ۀ خلق ستاسو په مين ه چ  مقدسينو ته په يو ل سپارلے شوے وو. 
را شوى دى په چا چ د ډېر پخوا نه د مجرمانو مهر لولے شوے دے، بدينه خلق
مال ،يو مال د ي بدلوى او زمون د خُدائ پاک فضل په عياش زمون وک چ
خو زۀ غواړم چ ۀ خبر ي ول په دې ر کۀ تاسو ا عيس مسيح نه انار کوى. 
تاسو ته درياد کم چ زمون مال نه بن اسرائيل د مصر نه رابهر او بچ کل، خو
تو چ او هغه فر بيا وروستو ي هغه خلق تباه کل چا چ ايمان نۀ وو راوړے. 

خپل مقام ي ونۀ ساتلو او خپل ائ ي پرېودلو، نو خُدائ پاک هغوئ په ابدى
 دغه شان د زنيرونو او په تورتم ک د قيامت د لوئ ور پورې ساتل دى. 

سدوم او عموره او د ېرچاپېره ارونو مثال واخل چ د هغوئ خلق هم د غېر فطرى
فعل او په زناکارۍ ک پرېوتل، او هغوئ ته د عبرت په توه په ابدى اور ک سزا

 نو په هم دې طريقه دا خلق د خپلو روياانو په وجه خپل جسمونه ورکولے کيى. 
 بل ياد  .مخلوق ته بدرد وائ او جالل  پليتوى، د خُدائ پاک اختيار سپ
ۀ وخت چ ه چ ،لونۀ ک ائيل هم دغسمي تفر ولو نه لوئ د چ سات

هغه د موس د الش په باب د ابليس سره بحث کولو په هغه وخت ي دومره همت ونۀ
کو چ په ابليس الزام ولوى، بل دا ي ووئيل چ، ”مال خُدائ دې تا مالمته
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 خو دا خلق هغه يزونو ته بدرد وائ کوم چ دوئ نۀ پېژن، او چ په کى.“ 
کومو يزونو دوئ په طبع توه له د بشعوره ناورو پوهيى، نو په هم دې هغوئ
 په هغوئ افسوس دے، ه چ هغوئ د قائن الر خپله که، خپل ان تباه کوى. 

او هغوئ د  دپاره بلعام په شان مراه شول، او هغوئ د قورح په شان مخالفت وکو
 کله چ دا نده خلق ستاسو په مېلمستيا ک تاسو او د هغۀ په شان هالک شول. 
سره په خوراک اک شراکت کوى نو هغوئ په ډېر بادب سره خوراک کوى له د
هغه شپونو په شان چ صرف خپله ېه ډکوى. هغوئ د هغه ببارانه وريو په شان

دى چ هوا په مخه کې وى، او د من د بمېوې ونو په شان دى چ په دواړه اړخه
 هغوئ د سمندر د طوفان چپو په شان مې وى، يعن د بېخه ويستلے شوې وى. 

دى، خپل شرمناک عملونه له د نده ونو په شان راوچتوى، او له د هغه سرردانه
ستورو په شان دى چ د تل دپاره تورو تيارو ته لېلے شوى دى او را ي ختمه شوې
وئپېش وو، د دوئ په باب ک ۍ کد آدم نه په اوومه پي  حنوک هم چ ده. 
 وکه او وئ فرمائيل چ” ،ورئ، مال د خپلو زرونو فرتو سره راروان دے 
چ د ولو عدالت وکى او ولو بدينو له به د سزا حم ورکى، ه چ هغوئ د

خپل بدعمل په وجه ډېر د بدين کارونه وکل، او خُدائ پاک بدينه ناهارانو له به
 دا هم د سزا ورکولو حم وکى ه چ هغوئ د هغۀ خالف ډېر بد وئيل دى.“ 

غورېدون او شايت کوون خلق دى، هغوئ په خپلو خواهشاتو پس روان دى،
خبرې کوى او د خپل مقصد دپاره خلقو ته نرم غ ان په حقله غ هغوئ د خپل

رم خبرې کوى.

وفادار پات کېدل

 خو زما رانو دوستانو، تاسو زمون د مال عيس مسيح د رسوالنو پېشوي يادې

خلق وى چ به داس په آخره زمانه ک ۇو چ  هغوئ تاسو ته دا وئيل  .سات

https://pashtobibles.org/


☎ +1 807.700.6699 لرئ؟ تنتاسو پو
pashtobibles.org © يوسفزی ۲۰۱۹

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

 دا هغه  .ر به په خواهشونو پس دينب کوى او د خپل وق تاسو پورې به
خلق دى چ ستاسو په مين ک بيلتون راول، هغوئ نفسان دى او په ک د خُدائ

 خو زما رانو دوستانو، تاسو د خپل مقدس ايمان په بنياد يو بل پاک روح نشته. 
 خپل انونه د خُدائ پاک په قائم کئ او د روح القُدس په طاقت دعاان کوئ. 
مينه ک قائم وسات، او د هغ ور انتظار کوئ چ زمون مال عيس مسيح به

  په هغوئ رحم کوئ چ ش کوى.  تاسو ته په خپل رحم د تل ژوندون درکى. 
ين د اور لمبو نه راوچت کئ او بچ ي کئ، او په يرې سره په ين خلقو رحم

کوئ، او د هغۀ د هغه ناه نه نفرت کوئ په کوم چ هغه تور شوے دے.

د خُدائ پاک حمد

او د خپل حضور په جالل ک تاسو د غورزېدو نه بچ کولے ش  اوس هغه چ

د مال يو خُدائ پاک چ  د اي  ،راوستے ش مو بغېر د مالمتيا نه په خوشحال
عيس مسيح په وسيله زمون خالصونے دے، د هغۀ دې جالل، شان و شوکت، قُدرت

او اختيار د ازل نه، اوس او تل تر تله وى. آمين.
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