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د ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺗﻲ اﻧﺟﯾل
ﭘﻧځم ﻓﺻل
د ﻏره ﭘﮫ ﺳر ﺑﺎﻧدې وﻋظ
۱ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﯿﺴﯽ د ﺧﻠﮑﻮ ګڼﻪ ګﻮڼﻪ وﻟﯿﺪﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻏﺮه ﺗﻪ وﺧﻮت او ﻫﻠﺘﻪ ﮐښﯧﻨﺎﺳﺖ .ﺷﺎګﺮدان ﯾﯥ ورﺗﻪ
راﻏﻠﻞ۲ .او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ورﮐﻮل ﭘﯿﻞ ﮐړ او وﯾﯥ وﯾﻞ:
»۳ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﻪ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻮګﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن دي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ د ﻫﻐﻮی ده.
۴ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ اوس ﻏﻤﺠﻦ دي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻲ وﻣﻮﻣﻲ.
۵ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻋﺎﺟﺰان دي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ د ځﻤﮑﯥ وارﺛﺎن ﺷﻲ.

۶ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﺧﺪای د رﺿﺎ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ
وږي او ﺗږي دي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﺎړه ﺷﻲ.
۷ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ ﮐﻮي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ رﺣﻢ وﺷﻲ.
۸ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ زړوﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺎک دي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﺧﺪای ووﯾﻨﻲ.
۹ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﺳﻮﻟﻪ راوﺳﺘﻮﻧﮑﻲ دي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ د ﺧﺪای زاﻣﻦ وﺑﻠﻞ ﺷﻲ.
۱۰ﺑﺨﺘﻮر دي ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﺧﺪای د رﺿﺎ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ځﻮرول ﮐﯿږي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ د ﻫﻐﻮی ده.
۱۱ﺑﺨﺘﻮر ﯾﺊ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﮏ درﺗﻪ ښﮑﻨځﻞ ﮐﻮي ،ځﻮروي ﻣﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ داﺳﯥ

ﺑﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دروغ وي۱۲ .ﺧﻮښ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﺊ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻤﺎن ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﭘﺎره ﻟﻮی اﺟﺮ دی .ﺳﺘﺎﺳﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ځﻮروﻟﻲ وو.
ﺗﺎﺳو د دې دﻧﯾﺎ ﻣﺎﻟګﮫ او رڼﺎ ﯾﺊ
)ﻣرﻗوس  ۵٠ :٩او ﻟوﻗﺎ (٣۵ - ٣۴ :١۴
۱۳ﺗﺎﺳﻮ د ﻧړۍ دﭘﺎره ﻣﺎﻟګﻪ ﯾﺊ ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟګﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ څﻨګﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﺧﻮﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐړي؟ د ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﻧﻮر ﻫﯧڅ ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿږي ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﯧﺮې وﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ او
ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړي.
۱۴ﺗﺎﺳﻮ د ﻧړۍ دﭘﺎره رڼﺎ ﯾﺊ .ﮐﻮم ښﺎر ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﺷﻮی وي ﻫﻐﻪ ﭘټﯧﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻲ.
۱۵ﻫﯧڅﻮک څﺮاغ د دې دﭘﺎره ﻧﻪ ﺑﻠﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﮐﻮم ﻟﻮښﻲ ﻻﻧﺪې ﮐﯧږدي ﭼﯥ ﭘټ ﺷﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
څﺮاﻏﺪان ﺑﺎﻧﺪې ږدي ﭼﯥ د ﮐﻮر ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ رڼﺎ ورﮐړي۱۶ .ﭘﺮﯦږده ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ رڼﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻤﺪاﺳﯥ وځﻠﯿږي ،ﺗﺮڅﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﯧﮏ ﮐﺎروﻧﻪ ووﯾﻨﻲ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻤﺎن ﮐﯥ دی ﺟﻼل
ورﮐړي.
د ﺷرﯾﻌت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
۱۷داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ زه د دې دﭘﺎره راﻏﻠﯽ ﯾﻢ ﭼﯥ ﺷﺮﯾﻌﺖ او د ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻟﯿﮑﻨﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ ﮐړم .د
ﻫﻐﻮ د ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ ﯾﻢ راﻏﻠﯽ ﺑﻠﮑﯥ د ﻫﻐﻮ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﯽ ﯾﻢ۱۸ .ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮه زه ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﻪ دا واﯾﻢ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ځﻤﮑﻪ او اﺳﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻧﻮ د ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻮ ډﯦﺮ وړوﮐﯽ ټﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ

ﻣﻨځﻪ ﻻړ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ دا ﻫﺮڅﻪ ﺳﺮﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯿږي۱۹ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې څﻮک د دې ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﯾﻮ ډﯦﺮ
وړوﮐﯽ ﺣﮑﻢ ﻫﻢ ﻣﺎت ﮐړي او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ورﮐړي ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﮐړي ،ﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ
ﮐﯥ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﻣﻘﺎم وﻟﺮي ،ﺧﻮ څﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐړي او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ورﮐړي ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﮐﯥ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم وﻟﺮي۲۰ .زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﯾﻢ
ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﺪای د رﺿﺎ ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻓﺮﯾﺴﯿﺎﻧﻮ او د ﺷﺮﯾﻌﺖ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ
ﺑﻬﺘﺮ وﻧﻪ اوﺳﺊ ،ﻧﻮ ﻫﯧڅﮑﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﮐﯥ وردﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﺷﺊ.
د ﻗﮭر ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
۲۱ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﻧﯿﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي وو› :ﻗﺘﻞ ﻣﻪ ﮐﻮئ ‹.ﮐﻪ څﻮک ﻗﺘﻞ وﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي۲۲ .ﺧﻮ زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې څﻮک ﺧﭙﻞ ورور ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻲ،
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﯿږي .ﮐﻪ څﻮک ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻪ ﺳﭙﮑﺎوی وﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻪ د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ دﭘﺎره
ﺑﯿﻮل ﮐﯿږي .ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وواﯾﻲ ﭼﯥ ﺗﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﯾﯥ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوزخ اور ﺗﻪ ځﻲ۲۳ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﻪ د
ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ځﺎی ﺗﻪ ﮐﻮم ﻧﺬر راوړې او ﻫﻠﺘﻪ در ﭘﻪ ﯾﺎد ﺷﻲ ﭼﯥ ورور دې درڅﺨﻪ ﺧﻔﻪ دی۲۴ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﺬر دې
د ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﭘﻪ ځﺎی ﮐﯥ ﭘﺮﯦږده او ﻻړ ﺷﻪ ﻟﻮﻣړی ﺧﭙﻞ ورور ﭘﺨﻼ ﮐړه او ﺑﯿﺎ راﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﻧﺬر دې
وړاﻧﺪې ﮐړه۲۵ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺪﻋﻲ ﺳﺮه ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ روان ﯾﯥ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ورﺳﺮه روﻏﻪ ﺟﻮړه
وﮐړه ،ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړي او ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻪ دې ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري او ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
زﻧﺪان ﮐﯥ واﭼﻮل ﺷﯥ۲۶ .ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮه زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﯾﻢ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﺑﻪ ﺧﻼص ﻧﻪ ﺷﯥ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻮرې
ﭼﯥ دې د ﺧﭙﻞ ﺟﯧﺐ وروﺳﺘﻨۍ روﭘۍ ﻧﻪ وي ورﮐړې.

د زﻧﺎ ﻧﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
۲۷ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ داﺳﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي دي› :زﻧﺎ ﻣﻪ ﮐﻮئ۲۸ ‹.ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ ﮐﻪ ﯾﻮ ﺳړی
ﮐﻮﻣﯥ ښځﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺖ وګﻮري ،ﻧﻮ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐړې ده۲۹ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺳﺘﺎ ښﻲ
ﺳﺘﺮګﻪ ﺳﺘﺎ د ګﻨﺎﻫﮑﺎرﯦﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺑﺎﺳﻪ او ﻟﯧﺮې ﯾﯥ وﻏﻮرځﻮه .ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ دا
ښﻪ وي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﯾﻮ اﻧﺪام ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړې ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ ټﻮل ﺑﺪن دې دوزخ ﺗﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ۳۰ .ﮐﻪ
ﭼﯧﺮې ﺳﺘﺎ ښﻲ ﻻس ﺳﺘﺎ د ګﻨﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﮐړه او ﻟﯧﺮې ﯾﯥ وﻏﻮرځﻮه ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ
دﭘﺎره ﺑﻪ دا ښﻪ وي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﯾﻮ اﻧﺪام ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړې ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ ټﻮل ﺑﺪن دې دوزخ ﺗﻪ ﻻړ
ﺷﻲ.
د طﻼق ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
)ﻣﺗﻲ  ٩ :١٩او ﻣرﻗوس  ١٢ - ١١ :١٠او ﻟوﻗﺎ (١٨ :١۶
۳۱ﻫﻤﺪارﻧګﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي دي› :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ څﻮک ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ ﺗﻪ ﻃﻼق ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ
ورﮐړي۳۲ ‹.ﺧﻮ زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ ﮐﻪ څﻮک ﺧﭙﻠﻪ ښځﻪ د زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ دﻟﯿﻞ ﻃﻼﻗﻪ ﮐړي،
ﻧﻮ د ﻫﻐﯥ څﺨﻪ زﻧﺎ ﮐﺎره ﺟﻮړوي او ﻫﺮڅﻮک ﭼﯥ د داﺳﯥ ښځﯥ ﺳﺮه واده وﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻧﺎ ﮐﻮي.
د ﻗﺳم ﺧوړﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
۳۳ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي وو› :ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻪ ﻣﺎﺗﻮئ ،ﺧﻮ
د څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮ ﭼﯥ ﮐﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﯽ دی ﻫﻐﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮئ۳۴ ‹.ﺧﻮ زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ ﻫﯧڅﮑﻠﻪ

ﻗﺴﻢ ﻣﻪ ﺧﻮرئ ،ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﻤﺎن ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺧﺪای ﺗﺨﺖ دی۳۵ ،ﻧﻪ ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا د ﻫﻐﻪ د ﭘښﻮ
اﯾښﻮدﻟﻮ ﭼﻮﮐۍ ده ،ﻧﻪ ﭘﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا د ﻟﻮی ﭘﺎﭼﺎ ښﺎر دی۳۶ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرئ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺷﺊ ﮐﻮﻻی د ﻫﻐﻪ ﯾﻮ وﯾښﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮر ﯾﺎ ﺳﭙﯿﻦ ﮐړئ۳۷ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ›ﻫﻮ‹ دې ›ﻫﻮ‹
وي او ›ﻧﻪ‹ ﻣﻮ ›ﻧﻪ‹ وي .د دې ﻧﻪ زﯾﺎت د ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎر دی.
د ﺑدل ﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻠو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
)ﻟوﻗﺎ (٣٠ - ٢٩ :۶
۳۸ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي دي› :د ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺳﺘﺮګﻪ او د ﻏﺎښ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻏﺎښ‹.
۳۹ﺧﻮ زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ څﻮک ﭼﯥ درﺳﺮه ﺑﺪي ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮې ﺑﺪل ﻣﻪ اﺧﻠﻪ .ﮐﻪ څﻮک درﺗﻪ ﭘﻪ ښﻲ ﻣﺦ
څﭙﯧړه درﮐړي ،ﻧﻮ ﮐﯿڼ ﻣﺦ دې ﻫﻢ ورﺗﻪ ورواړوه۴۰ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې څﻮک ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻤﯿﺲ ﺑﺎﻧﺪې دﻋﻮه وﮐړي ﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ﭼﭙﻨﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ورﮐړه۴۱ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې څﻮک ﺗﺎ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐړي ﭼﯥ ﯾﻮﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ورﺳﺮه ﻻړ ﺷﯥ،
ﻧﻮ درې ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه ورﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ۴۲ .ﮐﻪ څﻮک درڅﺨﻪ ﮐﻮم څﻪ وﻏﻮاړي ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ورﮐړه او څﻮک ﭼﯥ
درڅﺨﻪ ﭘﻮر ﻏﻮاړي ،ﻧﻮ اﻧﮑﺎر ورﺗﻪ ﻣﻪ ﮐﻮه.
د دښﻣن ﺳره ﻣﯾﻧﮫ ﮐول
)ﻟوﻗﺎ (٣۶ - ٣٢ :۶ ،٢٨ - ٢٧ :۶
۴۳ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟﻲ ﭼﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي دي› :د ﺧﭙﻠﻮ ګﺎوﻧډﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮئ او د ﺧﭙﻞ دښﻤﻦ څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ
ﮐﻮئ۴۴ ‹.ﺧﻮ زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮئ او څﻮک ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ځﻮروي ،د ﻫﻐﻮی

دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ۴۵ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر زاﻣﻦ ﺷﺊ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو او ښﻮ ﺧﻠﮑﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮﺷﺎن ﻟﻤﺮ راﺧﯧﮋوي او ﭘﻪ ﻧﯧﮑﻮ او ﺑﺪو ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮ ﺷﺎن ﺑﺎران وروي۴۶ .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮازې د
ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ څﻪ اﺟﺮ وي؟ اﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪ
ټﻮﻟﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي؟ ۴۷ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻧﻮ ﺳﻼم اﭼﻮئ ،ﻧﻮ د ﻧﻮرو ﺳﺮه
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺮق څﻪ دی؟ اﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي؟ ۴۸ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ اوﺳﺊ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﮐﺎﻣﻞ دی.

د ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺗﻲ اﻧﺟﯾل
ﺷﭘږم ﻓﺻل
د ﺧﯾرات ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
۱ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ دﯾﻨﺪارۍ ﮐﺎروﻧﻪ د دې دﭘﺎره د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻧﻪ ﮐړئ ﭼﯥ ﻧﻮر ﯾﯥ ووﯾﻨﻲ ،ﮐﻪ
داﺳﯥ وﮐړئ ،ﻧﻮ د اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻫﯧڅ اﺟﺮ ﻧﻪ وي۲ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﺎﺗﻪ ﺧﯿﺮات
ورﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺳﺮﻧﯽ ﻣﻪ وﻫﺊ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﺷﻲ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﯿﺴﻮ او ﮐﻮڅﻮ ﮐﯥ

ﮐﻮي ،ﺗﺮڅﻮ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ وﮐړي .ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮه زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﯾﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ اﺟﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐړی دی۳ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﯿﺮات ورﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ داﺳﯥ ورﮐړئ ﭼﯥ ﭼﭗ ﻻس ﻣﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ښﻲ
ﻻس ﻣﻮ څﻪ ﮐﻮي۴ .ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﯿﺮات ﭘټ ورﮐړئ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘټﻮ رازوﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯿږي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﺟﺮ درﮐړي.
د دﻋﺎ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
)ﻟوﻗﺎ ٢ :١١ (۴ -
۵ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻋﺎ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻪ اوﺳﺊ .ﻫﻐﻮی دا ﺧﻮښﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﯿﺴﻮ او د ﮐﻮڅﻮ ﭘﻪ
ﻏﺎړه ودرﯾږي او دﻋﺎ وﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ ﺧﻠﮏ ﻫﻐﻮی ووﯾﻨﻲ .ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮه زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﯾﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ
اﺟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړی دی۶ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﺎ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮټﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﺊ ،دروازه ﺑﻨﺪه ﮐړئ او د
ﺧﭙﻞ ﻧﻪ ﻟﯿﺪوﻧﮑﻲ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ دﻋﺎ وﮐړئ او ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘټﻮ
رازوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯿږي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ اﺟﺮ درﮐړي.
۷ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻋﺎګﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﯥ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﻤﯥ ﻣﻪ ﺗﮑﺮاروئ .ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ د
دوی دا اوږدې اوږدې دﻋﺎګﺎﻧﯥ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯥ ﺷﻲ۸ .د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻪ ﮐﯧږئ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر د
ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اړﺗﯿﺎوو څﺨﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮئ ،ﺧﺒﺮ دی۹ .ﻧﻮ ﺑﯿﺎ داﺳﯥ دﻋﺎ وﮐړئ:
›ای زﻣﻮﻧږ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼره،

ﺳﺘﺎ ﻧﻮم دې ﭘﺎک وي،
۱۰ﺳﺘﺎ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ دې راﺷﻲ.
ﺳﺘﺎ اراده دې ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ﻫﻢ ﭘﻮره ﺷﻲ
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻤﺎن ﮐﯥ ﭘﻮره ﮐﯿږي.
۱۱ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ورځﻨﯽ رزق ﻫﻤﺪا ﻧﻦ راﮐړه.
۱۲زﻣﻮﻧږ ګﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﺑﺨښﻪ،
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﺑﺨښﻮ
ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګﻨﺎه ﮐﻮي.
۱۳ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ازﻣﺎﯾښﺖ ﮐﯥ ﻣﻪ اﭼﻮه ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧږ د ﺷﯿﻄﺎن د ﺑﺪۍ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ،
]ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ،ﻗﺪرت او ﻟﻮﯾﻲ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠﻪ ﺳﺘﺎ وي .اﻣﯿﻦ‹[.
۱۴ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ وﺑﺨښﺊ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ګﻨﺎه ﮐړې ده ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ
ﭘﻼر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ وﺑﺨښﻲ۱۵ .ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ګﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﻧﻪ ﺑﺨښﺊ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ګﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﻧﻪ ﺑﺨښﻲ.

د روژې ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم
۱۶ﮐﻠﻪ ﭼﯥ روژه ﻧﯿﺴﺊ ،ﻧﻮ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﻣﻪ ښﺎﯾﺊ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﯥ
څﯧﺮې داﺳﯥ ﺑﺪﻟﻮي ﭼﯥ ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ووﯾﻨﻲ ﭼﯥ دوی روژه ﻧﯿﻮﻟﯥ ده .ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮه زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﯾﻢ
ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ اﺟﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړی دی۱۷ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ روژه ﻧﯿﺴﯥ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻏﻮړوه او ﺧﭙﻞ ﻣﺦ دې
وﯾﻨځﻪ۱۸ ،ﺗﺮڅﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺎ روژه ﻧﯿﻮﻟﯥ ده ،ﯾﻮازې ﺳﺘﺎ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﺑﻪ ﭼﯥ څﻮک ﯾﯥ
ﻟﯿﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻲ درﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮه ﺷﻲ او ﺳﺘﺎ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﭼﯥ د ﭘټﻮ ﮐﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ دی ﺗﺎﺗﻪ اﺟﺮ
درﮐړي.
د اﺳﻣﺎن ﺧزاﻧﯥ
)ﻟوﻗﺎ (٣۴ - ٣٣ :١٢
۱۹د ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ځﻤﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺧﺰاﻧﯥ ﻣﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻮئ ،ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﭼﯿﻨﺠﻲ او
زﻧګ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي او ﻏﻠﻪ ورﭘﺴﯥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺳﻮري ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ ﻏﻼ ﮐﻮي۲۰ .د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ځﺎی د ﺧﭙﻠﻮ
ځﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ اﺳﻤﺎن ﮐﯥ ﺧﺰاﻧﯥ ذﺧﯿﺮه ﮐړئ ﭼﯥ ﭼﯿﻨﺠﻲ او زﻧګ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ وړﻟﯽ او ﻧﻪ
ﻏﻠﻪ ورﭘﺴﯥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺳﻮري ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻼ ﮐړي۲۱ .ځﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮځﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﺧﺰاﻧﻪ وي ﻧﻮ
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ زړه ﻫﻢ وي.
د ﺑدن څراغ
)ﻟوﻗﺎ (٣۶ - ٣۴ :١١

۲۲ﺳﺘﺮګﯥ د ﺑﺪن څﺮاغ دی .ﮐﻪ ﺳﺘﺮګﯥ دې روﻏﯥ وي ،ﻧﻮ ټﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ دې روښﺎﻧﻪ وي۲۳ ،ﺧﻮ ﮐﻪ
ﺳﺘﺮګﯥ دې روﻏﯥ ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ټﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ دې ﭘﻪ ﺗﯿﺎره ﮐﯥ وي .ﻧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻫﻐﻪ رڼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐﯥ ده
ﻫﻐﻪ ﺗﯿﺎره ﺷﻲ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ څﻮﻣﺮه ﻟﻮﯾﻪ ﺗﯿﺎره وي!
ﺧدای او ﺷﺗﻣﻧﻲ
)ﻟوﻗﺎ ١٣ :١۶٢٢ :١٢ ، (٣١ -
۲۴ﻫﯧڅﻮک ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د دوو ﺑﺎداراﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ وﮐړي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﯾﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ د ﯾﻮ څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮي او د
ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﯿﻨﻪ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻮ ﺗﻪ وﻓﺎدار وي او ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪه ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري .ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺷﺊ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ﻫﻢ د
ﺧﺪای ﺑﻨﺪګﻲ وﮐړئ او ﻫﻢ د ﭘﯿﺴﻮ.
اﻧدﭔښﻧﮫ ﻣﮫ ﮐوئ
۲۵ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ دﭘﺎره اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ څﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرئ او څﻪ ﺑﻪ
څښﺊ او ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ څﻪ ﺷﯽ ﺑﻪ اﻏﻮﻧﺪئ .اﯾﺎ ژوﻧﺪ د ﺧﻮراک څﺨﻪ او ﺑﺪن د ﮐﺎﻟﯿﻮ څﺨﻪ
ﻣﻬﻢ ﻧﻪ دی؟ ۲۶د ﻫﻮا ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ وګﻮرئ ،ﻫﻐﻮی ﻧﻪ څﻪ ﮐﺮي او ﻧﻪ څﻪ رﯦﺒﻲ او ﻧﻪ څﻪ ﭘﻪ ګﻮدام ﮐﯥ ذﺧﯿﺮه
ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﻫﻐﻮی ﺗﻪ روزي رﺳﻮي .اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ډﯦﺮ ارزښﺖ ﻧﻪ
ﻟﺮئ؟ ۲۷اﯾﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﯥ څﻮک ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ زﯾﺎت ﮐړي؟
۲۸ﻧﻮ ﺑﯿﺎ وﻟﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎﻟﯿﻮ دﭘﺎره اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﮐﻮئ؟ ځﻨګﻠﻲ ګﻼﻧﻮ ﺗﻪ وګﻮرئ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﻟﻮﯾﯿږي .ﻫﻐﻮی ﻧﻪ
ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻧﻪ د ځﺎن دﭘﺎره ﮐﺎﻟﻲ ﺟﻮړوي۲۹ .ﺑﯿﺎﻫﻢ زه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ ﭼﯥ ﺣﺘﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ
ټﻮل ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺳﺮه د دې ګﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ښﮑﻠﻲ ﮐﺎﻟﻲ ﻧﻪ وو اﻏﻮﺳﺘﻲ۳۰ .ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺧﺪای د

ﺻﺤﺮا واښﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ دﻟﺘﻪ دي او ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺗﻨﻮر ﮐﯥ اﭼﻮل ﮐﯿږي داﺳﯥ ﮐﺎﻟﻲ ورﮐﻮﻻی ﺷﻲ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
اﯾﻤﺎن وﻟﯥ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰوری دی؟ اﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ښﻪ ﮐﺎﻟﻲ در ﻧﻪ ﮐړي؟ ۳۱ﻧﻮ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻣﻪ
ﮐﻮئ او ﻣﻪ واﯾﺊ› :ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ څﻪ ﺧﻮرو؟ څﻪ ﺑﻪ څښﻮ؟ او څﻪ ﺑﻪ اﻏﻮﻧﺪو؟‹ ۳۲ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ اﯾﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﮏ د دې
ټﻮﻟﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﭘﻮﻫﯿږي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ دې ټﻮﻟﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ
اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ۳۳ .ﺧﻮ ﻟﻮﻣړی د ﺧﺪای د ﭘﺎﭼﺎﻫۍ او د ﻫﻐﻪ د رﺿﺎ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮښښ وﮐړئ ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ دا
ټﻮل ﺷﯿﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐړل ﺷﻲ.
۳۴ﻧﻮ د ﺳﺒﺎ دﭘﺎره اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺳﺒﺎ اﻧﺪﯦښﻨﯥ د ﺳﺒﺎ دﭘﺎره دي .د ﻧﻦ ورځﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې
د ﻧﻦ دﭘﺎره ﺑﺲ دي.

د ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺗﻲ اﻧﺟﯾل
اووم ﻓﺻل
د ﻧورو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻗﺿﺎوت ﮐول
)ﻟوﻗﺎ (۴٢ - ۴١ :۶ ،٣٨ - ٣٧ :۶
۱د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﺗﺮڅﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﻗﻀﺎوت ﻻﻧﺪې وﻧﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﺊ۲ .ځﮑﻪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﻣﻼﻣﺘﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐړای ﺷﺊ .ﭘﻪ ﻫﺮه ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯥ ورﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻤﺎﻏﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ در ﮐړل ﺷﻲ۳ .ﺗﻪ وﻟﯥ د ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﮐﯥ ﺧﺴڼﯽ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﯥ ،ﺧﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﮐﯥ ﻏټ ﻟﺮګﯽ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﯥ؟ ۴ﯾﺎ ﺗﻪ څﻨګﻪ ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻪ وﯾﻠﯽ ﺷﯥ ﭼﯥ اﺟﺎزه راﮐړه
ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻪ ﺧﺴڼﯽ راوﺑﺎﺳﻢ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﮐﯥ ﻟﺮګﯽ دی؟ ۵ای ﻣﻨﺎﻓﻘﻪ،
ﻟﻮﻣړی د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻪ ﻟﺮګﯽ وﺑﺎﺳﻪ ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮګﯥ ﻫﻢ وﻏړﯾږي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ورور د
ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻪ ﺧﺴڼﯽ وﺑﺎﺳﯥ.
۶ﺳﭙﻲ ﺗﻪ ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ﺷﯿﺎن ﻣﻪ ورﮐﻮئ او ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﻏﻠﺮې ﺧﻮګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻪ وراﭼﻮئ ،ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړي او ﺑﯧﺮﺗﻪ راوګﺮځﻲ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐړي.
وﻏواړئ ،وﻟټوئ او وټﮑوئ

)ﻟوﻗﺎ (١٣ - ٩ :١١
۷وﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ درﮐړل ﺷﻲ .وﻟټﻮئ ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐړئ .وټﮑﻮئ ﻧﻮ دروازه ﺑﻪ درﺗﻪ ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﻲ۸ .ځﮑﻪ ﻫﺮڅﻮک ﭼﯥ څﻪ وﻏﻮاړي ،ﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ راوړي او څﻮک ﯾﯥ ﭼﯥ وﻟټﻮي ،ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﺑﻪ ﯾﯥ
ﮐړي او څﻮک ﭼﯥ دروازه وټﮑﻮي ،ﻧﻮ ورﺗﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﻲ۹ .اﯾﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ څﻮک ﺷﺘﻪ ﭼﯥ
زوی ﯾﯥ ورڅﺨﻪ ډوډۍ وﻏﻮاړي او ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﺗﯿږه ورﮐړي؟ ۱۰او ﯾﺎ ورڅﺨﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﻏﻮاړي او ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ
ﻣﺎر ورﮐړي؟ ۱۱ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﯥ ﺑﺪ ﺧﻠﮏ ﯾﺊ ،ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧږئ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ څﻨګﻪ ښﻪ ﺷﯿﺎن ورﮐړئ،
ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر ﺑﻪ څﻮﻣﺮه ښﻪ ﺷﯿﺎن ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ورﮐړي ﭼﯥ ورڅﺨﻪ وﯾﯥ ﻏﻮاړي! ۱۲د ﻧﻮرو
ﺳﺮه داﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮئ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی څﺨﻪ ﻏﻮاړئ .دا ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼﯥ ﺗﻮرات او د
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻟﯿﮑﻨﯥ ﯾﯥ واﯾﻲ.
ﺗﻧګﮫ دروازه
)ﻟوﻗﺎ (٢۴ :١٣
۱۳ﭘﻪ ﺗﻨګﻪ دروازه ﻧﻨﻮځﺊ ،ځﮑﻪ ﮐﻮﻣﻪ دروازه ﭼﯥ ﻟﻮﯾﻪ ده او ﻫﻐﻪ ﻻره ﭼﯥ اﺳﺎﻧﻪ ده ﻫﻐﻪ د ﺗﺒﺎﻫۍ ﺧﻮاﺗﻪ
ځﻲ او ﮐﻮم ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻره ځﻲ ﻫﻐﻪ زﯾﺎت دي۱۴ .ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ دروازه ﭼﯥ د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ژوﻧﺪون ﺧﻮاﺗﻪ
ځﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻨګﻪ او ﻻره ﯾﯥ ﺳﺨﺘﻪ ده او د ﻫﻐﯥ ﻣﻮﻧﺪوﻧﮑﻲ ﻫﻢ ﻟږ دي.
وﻧﮫ او د ھﻐﯥ ﻣﭔوه
)ﻟوﻗﺎ ۴٣ :۶ (۴۴ -

۱۵د ﺟﻌﻠﻲ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮه اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻮی د ﭘﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راځﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ
داړوﻧﮑﻲ ﻟﯧﻮان دي۱۶ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ وﭘﯧﮋﻧﺊ .اﯾﺎ د اﻏﺰو څﺨﻪ څﻮک اﻧګﻮر ﯾﺎ
اﻧځﺮ راټﻮﻟﻮﻟﯽ ﺷﻲ؟ ۱۷ﻧﻮ ﻫﺮه ښﻪ وﻧﻪ ښﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﯿﺴﻲ او ﺧﺮاﺑﻪ وﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﯿﺴﻲ۱۸ .ښﻪ وﻧﻪ
ﺧﺮاﺑﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﻪ ﺷﻲ ﻧﯿﻮﻟﯽ او ﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻪ وﻧﻪ ښﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﯿﻮﻟﯽ ﺷﻲ۱۹ .ﮐﻮﻣﻪ وﻧﻪ ﭼﯥ ښﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﻪ ﻧﯿﺴﻲ ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﺑﻪ ووﻫﻞ ﺷﻲ او ﭘﻪ اور ﮐﯥ ﺑﻪ واﭼﻮل ﺷﻲ۲۰ .ﭘﻪ دې ډول ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ
وﭘﯧﮋﻧﺊ.
زه ﺗﺎﺳو ھﭔڅ ﻧﮫ ﭘﭔژﻧم
)ﻟوﻗﺎ (٢٧ - ٢۵ :١٣
۲۱ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎداره ،ﺑﺎداره وواﯾﻲ د ﺧﺪای ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﮐﯥ ﺑﻪ وردﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﯾﻮازې
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﺑﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ زﻣﺎ د اﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼر اراده ﭘﻮره ﮐﻮي۲۲ .د اﺧﺮت ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﺗﻪ واﯾﻲ:
›ای ﺑﺎداره ،ای ﺑﺎداره ،اﯾﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮﻧږ ﭘﯧﺸګﻮﻳﻲ ﻧﻪ وه ﮐړې؟ اﯾﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮ ﭘﯧﺮﯾﺎن ﻧﻪ وو
وﯾﺴﺘﻠﻲ؟ اﯾﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮ ډﯦﺮې ﻣﻌﺠﺰې وﻧﻪ ښﻮدﻟﯥ؟‹ ۲۳ﺑﯿﺎ ﺑﻪ زه ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ ښﮑﺎره وواﯾﻢ› :ای
ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ،زه ﺗﺎﺳﻮ ﻫﯧڅ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،زﻣﺎ د ﻣﺨﯥ ﻧﻪ ﻟﯧﺮې ﺷﺊ‹.
ﭘوه او ﻧﺎﭘوه ګﻠﮑﺎران
۲۴ﻧﻮ ﻫﺮڅﻮک ﭼﯥ زﻣﺎ دا ﺧﺒﺮې اوري او ﻋﻤﻞ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮي ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺳړي ﭘﻪ ﺷﺎن دی ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮر ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﯿږو ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﮐړی ؤ۲۵ ،ﭼﯥ ﺑﺎران وﺷﻮ او ﺳﯧﻼب راﻏﯽ او ﺳﺨﺖ ﺗﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر
ﺑﺎﻧﺪې راﻏﯽ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ راوﻧﻪ ﻏﻮرځﯧﺪه ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﻬﺪاب ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﯿږو ﺑﺎﻧﺪې اﯾښﻮدل ﺷﻮی ؤ۲۶ .ﺧﻮ

ﻫﺮڅﻮک ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې واوري او ﻋﻤﻞ ورﺑﺎﻧﺪې وﻧﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﻮه ﺳړي ﭘﻪ ﺷﺎن دی ﭼﯥ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﯾﯥ ﭘﻪ ﺷګﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﮐړی ؤ۲۷ ،او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺎران وﺷﻮ او ﺳﯧﻼب راﻏﯽ او ﺳﺨﺖ ﺗﻮﻓﺎن ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې راﻏﯽ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راوﻏﻮرځﯧﺪ او ﺑﯿﺨﻲ وران ﺷﻮ«.
۲۸ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﯿﺴﯽ دا ﺧﺒﺮې ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﯥ ،ﻧﻮ ﺧﻠﮏ د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻪ ﺣﯿﺮان ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل۲۹ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
د ﺷﺮﯾﻌﺖ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮه ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ورﮐﺎوه.
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