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 الهی کالم ه دی؟
ايی . دا ه خبره ده چه تاسو د بائيبل په پيغام د فکر کولو لپاره وخت راپيدا کېدی

کليسا ته تلل، رسمونه پای کول او د عنعناتو . چه تاسو د مذهب په باب محتاط ياست
ی خدای د بائيبل تعليم ورکوي چه لو. او مون ستاسو سره موافقت لرو. تعقيبول

بايد مون يوازی د هغو . هغو سو او و په زونو کی اوسيی چه د ده غ اوري
 او په بائيبل کی –رسمونو پسی ال شو چه پخپله په بائيبل کی بيان کی شويدي 

دوه لوي رسمونه هره هفته دحضرت عيسی په يا دو کی . د هغو شمېره ېره کمه ده
  .و د ماتولو ديپه اوبو کی د تعميد او د 

او يا ايی چه تاسو يو معمولی کس ياست چه خدای پخپل ژوند کی غوائ، الکن 
کيدای شی چه دا زمون خه د ېرو کسانو په باب رتيا ده . زيات ژورو ته نه ئ

وک چه يوه مذهبی پا ه لولي، د بائيبل په باب په يوه کانفرنس کی ون کوي او 
دا هېوونکې خبره ده چه مون په لوي خداي کی . ی ېنی کوييا په باره کی ي

الکن بياهم داسی خبرې دي چه ال . يقين لرو؛ که چه هغه په حقيقت کی وجود لري
 او دا د خداي د کالم، د بائيبل د مطالعې کولو په واسطه مون –کشف کولو ته پاتی دي 

او دا کتاب د ده په ارواح . اخستی شوهغه پېژندلی شو او د ده په ابدي پالن کی ونه 
دا د نورو کتابو . ليکل شوېدی، چه په هغو کسانو يی اغېزه کېده، چه دا يې ليکلی دی

همدا سبب دی چه دا کتاب دومره د مطالعې . په شان يوازی د انسانانو توري نه لري
  .و دی

 دا مان لرئ چه تاسو. يا کېدای شی چه تاسو دا فکر کوئ چه هر ه درته معلوم دی
الکن که تاسو ېر زيات . تاسو په بائيبل نظر اچولی دی او په هره پوهېئ

دا الهم د و والي . صميميت لرئ نو ستاسو به معلوم وی چه ه شی پاتی دی
 دا …احساس دی، د راتلونکی وېره او ستاسو د نهائی سرنوشت د اطمينان کمبود دی 

ن د ېرو زياتو سو او و پسې د هغوی د هغه شک دی چه د تور سپي په شا
او تاسو ته به مون دا وايو چه يو ل بيا کوشش . هديرې تر رسېدو پورې ري

ايی چه د بائيبل په مطالعه کی د انسان له خوا د کېدونکي تفسير له کبله . وکئ
  .بيا د بائيبل متن ورئ. نی خپتيا پيدا شوی وي

  ئ،د لې “يوازی د روشنفکر د يادولو وه پېه “ب او يا تاسو عيسائی مذه
 چه –مودی د پاره د لوبې يو شغل، يو بل جلب کوونکی شی، په لياره کی يو بل ار 
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ژوند دومره لن دی چه پکی داسی . په هر حالت کی تاسو د مر خوا ته بوي
ی د ابدی خوب د يوه ور به تاسو هرو مرو په قبر ک. وضع نه ده اختيار کول پکار

اوس د بائيبل متن . يوه ور د مر قطعيت به ستاسو سره مخامخ شی. پاره پرېوزئ
لطفاً د خپل ان په خاطره د خپل ژوند خه يو و . ته په منصفانه ول پام وکئ

  .دقيقې پدی د فکر کولو لپاره و بخئ
  

 الهی کالم ه دی؟زه اوس د دې پوتنې واب ورکوالی شم چه، 

دا د الهی کالم په باب د ميتهيو د .  ورئ1:1ربانی وکئ او په انجيل کی ميتهيو مه
  :مون لولو. تشريح شوروعات دي

  .و عيسی مسيح د نسل کتاب، د ېو وی، د ابراهيم وی
  

هغه وائی چه عيسی د ېو او د ابراهيم د . دا هغه شی نه دی چه مون توقع يی لرو
پال هم همد غسی شان . بره د ميتهيو د پاره د الهی کالم اغاز دیاو دا خ. دو نی دیالاو

   ته ورئ؛:3:8ېلېينز . وليد

او متبرک کتاب، پدی پېش بين کولو چه خدای به د عقيدی په واسطه بی دينه 
سی هم په حق يي، د الهی کالم خه مخکی ابراهيم ته ووئيل، په تا کی به 

 .کييولو قامونو ته برکت ورکول 

پال همداسی . وز کی ولبس، الهی کالم هغه شی دی چه لپاره يی مون د ابراهيم سره 
نو . که مون پری پوهېدلی شو چه اهللا تعالی د ابراهيم سره ه لوز کی و. ول وائي

نو رائ چه په توراتو نظر واچوو او ورو . مون پوهيدلي شو چه الهی کالم ه دی
 17:8:مون د بائيبل لومي کتاب جېنېسس . ته ه وئيلی ووچه لوی خدای ابراهيم 

  :ورو

او زه به تاسو ته، او ستاسو خه پس ستاسو تخم ته، هغه مکه درکوم چېرته چه 
نا ياست، د کېنان وله مکه چه تل ترتله به ستاسو په ملکيت کی وي؛ اشتاسو نا 

 .او زه به د هغوی خدای يم

. چه دی او د ده اوالدونه به د تل د پاره پدی ن کی اوسینو ابراهيم ته ووئيل شو 
دا خبره په پام . نو د ابدی ژوند يوه نظريه ده چه په توراتو کی کاره کی شوی ده

.  که چه د بائيبل اساسی پيغام له شوروع نه تر اخره پوری هماغه دی–کی وساتئ 
  :روئ ته پام و22: 17،18دا نه کېدی شوه؟ جېنېسس پلو
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په برکت کی به دې نېکمرغه کوم، او په افزائش کی به ستاسو تخم ېر زياتوم 
لکه نه چه په اسمان کی ستوري دي، او د سمندر په غاه شې دي؛ او ستاسود 

دونو قبضه وي؛ او ستاسو په تخم کی به د الد منانو په ور باندی ستاسو د او
 .اسو زما غ ته غاه کېخودلې دهن ول قامونه برکت مومی؛ که چه ت

نو په بائيبل د . د ابراهيم يو وی وزېيد چه د ولې ن د برکت منبع شو
پوهېدلو الره يوازی د دې کتلو ده چه بائيبل پخپله ه وائی او نه يی مون ته 

اوس چه مون ينی توري لوستلی دي هغه په انجيل کی ليکل شويدي . تفسير کوي
  .رائ چه د هغو تفسير ورو.  فصلونو کی3 :25،26: په –

تاسو د پيغمبرانو بچيان ياست او د هغې عهدنامې چه خدای ستاسو د پلرونو سره 
کېدی او ابراهيم ته ووئيل شول چه ستا په تخم کی به د ن ولو خلکو ته 

ستاسو لپاره لومی خدای دی چه خپل وی عيسی يی روز لی . برکت رسيي
تاسو د نېکمرغه کولو لپاره استولی دی او تاسو ولواه د بې عدالت  خه دی او 

 .اول شوي ياست

او هغه برکتونه ه دي چه دی به د ولې . نو د ابراهيم تخم وک دی؟ عيسی مسيح
رائ . ن په سو او و باندی شيندي؟ دا برکتونه د ناه د معاف او د نجات دي

  : ته3:16ز د ېلېين. چه واندی و

دی د ېرو سو د تخم خبرې . اوس  د ابراهيم او د ده د تخم لوزونه کی شول
 .او د ده تخم عيسی دي. نه کوي بلکه د يوه کس د تخم خبره کوي

الکن هغه يو سی نه دومره زيات . نو د ابراهيم تخم، يوازينی انسان عيسی و
په شمېر کی؟ رائ چه ېلېينز انسانان کېدای شو، لکه په اسمان کی د ستورو 

  . ولولو3 : 27- 29

هر ومره زيات شمېر کی چه تاسو عيسوی کي شوي ياست، تاسو د عيسی 
هيوک په . هيوک يهودی نه دی او نه خو يوناني دی. سره يوای شوي ياست

بند کی نه دی او نه خو ازاد دی، نه وک نر دی او نه ينه ؛ که چه تاسو 
ولوااو که تاسو د عيسی ياست، نو تاسو د ابراهيم تخم . ه عيسی مسيح ياست

 .ياست او د لوز سره سم تاسو وارثان ياست

. نو يوازی هغه وک چه عيسوی کول يی شوېدی پدغو لوزونو کی بره لري
! همدغه وجه ده چه که مون غواو چه بچ شو، نو زمون عيسوی کول ضروری ده 
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کله چه دی دمر  ).28 : 20ايک  (”د اسرائيلو هيله ده “هيله پال ووئيل چه د ده 
نو عيسوی کول ه دی؟ دا . ”د اسراېيلو هيله“. سره مخامخ شو، دا د ده هيله وه

، د لغت په ’عيسوی کول‘انجيل په يونانی ژبه ليکل شوېدی او د . پرخول نه دي
د وبېدو، په اوبو کی د دې استعمال د سمندری بې . اولو معنی د غوه کولو ده

. د غرقېدو او يا د نی وکر د يوه رن خه په يوه بل رن د  وبولو په باب کېدو
 : نظر واچوئ3 : 13-16په ميتهيو 

نو عيسی د ليلی خه په اردن کی جان ته راغی چه په واسطه يی عيسوی کول 
ه ستا په الکن جان يی منع ک او وې وئيل چه ضرورت خو زما دی چ. وشی

واسطه زما عيسوی کول وشی او ته ماته راغلی يی؟ او په واب کی عيسی ورته 
مون ته بايده دي چه مون ول رتين والی په : ووئيل چه اوس دا خبره وزغمه

او عيسی، کله چه د ده عيسوی کول وشو، . نو هغه د ده خبره ومنله. ای کو
 چه اسمان د ده د پاره پرانيست او ده د سمدستی د اوبو خه پورته شو او افرين و

 :خدای رو د يوی کته کېدونکې کوترې په شان وليده چه روانه يی کو

د ده عيسوی .  راغی”د باندی پاس“ او د هغو خه  ”کته ال“عيسی په او بو کی 
 کول د يوه بالغ په حيث وشو، نه چه د يوه ماشوم په شان؛ د غوه کولو په واسطه، نه

او که د ده عيسوی کول . همدا سبب دی چه دا په يوه سيند کی وشو. چه په پرخولو
د غوی کولو او بيا د پورته کېدلو خه د . وشو، نو مون ولو ته دا کېدل پکار دي

او مون د ده مر او بيا ژوندي . عيسی د مر او بياد ژوندي کېدو اشاره کيي
همدا سبب دی چه دا د و بولو په . و هه کېدهکېدل د خپل ان سره د مربوط  کول

  : ته ورئ6 : 3-5رومنز . واسطه او نه چه د پرخولو په واسطه حاصل کی شوېده

تاسو ته معلومه نه ده چه په لوی شمېر کی مون چه عيسی مسيح ته عيسوی 
 نوکه مون د عيسوی کېدو ، د ده تر مره پورې عيسوی شوی وو؟شوی وو
لکه نه چه عيسی د لوی خدای .  تر مره پوری ورسره خ شوی يوپه واسطه

. په برکت د مينې خه بيا پا ېدلی و، مون به هم په نوي ژوند کی ت کوو
لکه چه مون د ده د مينې په ورته والي کی کېخودل شوی يو، مون به د ده بيا 

 :ژوندی کېدو په عمل کی هم د ده په شان يو

 د عيسوی مسيح –تاسو نه غواو چه تاسو عيسوی کېئ سه چه مون همدغه وجه د
د عيسی پورې عيسوی کېدو په واسطه مون د ده . منل د خپل ان هدف وروئ
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له دی کبله کله چه دی به . بره کېو او که لوزونه په مون باندی هم عملی کيي
شی او که مون د لوی ت ووراستنېی، مون به هم بيا ژوندي شو، په مون به قضا

 نو مون ته به ابدی ژوند راکول کيي ی،خدای يه کليمه له ايمان سره ژوند کی و
بيا به مون پدی ن کی د تل د پاره د خدای په پاچاه کی . چه هغه اوس لري

هر ومره . که تاسو پدی کی يقين لرئ، نو د ژوند به يوه نوې معنی وي. اوسو
مادی مسايل چه مون لرو، مون به پوهېو چه دا يوازی عارضی دي او کله چه 

همدا سبب دی چه په .  دی به مون ته يو نوی او ابدی ژوند وبخی،راستنييعيسی 
زمون په واندی اميد دومره لوی دی . بائيبل او په عيسی کی يو حقيقی اميد دی

 .چه زمون موجوده مسلی دومره لوی نه کاري

او الکن دا نه کېدای شی چه دا سی عيسی به مون بچ کی؟ هغه زمون نمائنده و 
په همدغه علت بايد مون د ده د مينې او بيا په ژوندی کېدو کی عيسوی شو، که 

  : نظر واچوئ2 : 14-18په هيب . چه دی زمون په شان و

 ی، ده هم دا شيان واخيستل؛ چه د مره او وينې غواه چه ماشومان غون لکه
هغو ته نجات او . په واسطه دې هغه شيطان تباه کی چه د مر قدرت درلود

په حقيقی . رنې په وېره په بند کی ويکی چه په ول ژوندانه کی د مرو
ول هغه د فرشته انو ماهيت ترالسه نه کو، الکن ده د ابراهيم تخم په ان 

نو که ده دا خبره ېره ه له چه دی د خپلو وروو په شان جو . اخېستو
اه لرونکو شيانو وفادار ستر مذهبی شی چه دی زه سواند او د خدای سره د 

که چه هغه پخپله . الرود وي، چه د خلکو د ناهو په باب مصالحت وکی شی
 .لمسېد لی و، هغه وکی شی چه د هغو سره مرسته وکي چه لمسېدلي وي

دلته مو د دې استعمال د ناه د .  دا وورئ چه شيطان نه خو ناور دی او نه اژدهار
 : 23رومنز ( ”دناه اجرت په مر کی وی“.  ودلو لپاره کېدیه دبسي په 

 بايد مون د خپلو ”د مر قدرت لری“ ”شيطان“، الکن دلته مون لولو چه  )6
. طبعيتونو سره مجادله وکو، نه چه زمون خه دباندی د نی نارند وجود سره

. طبيعت در لود  عيسی پخپله زمون په شان - همدغه خبره وله کوي14ايت 
 يو  په تثليث کی درې خدايان دي او لې دا تلقين کوي چه’عيسائی‘بياهم زياتره 

او د هيبريوز ترمخی دا . الکن دا هغه شی نه دی چه بائيبل وائي. ورکی عيسی دی
هغه بيخی زمون د . ېره مهمه ده چه مون په صحيح ول په عيسی باندی پوه شو

دی زمون پشان . کي لور له پدی باندی فشار اچولی دیليکون. طبيعت په شان و
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         په جېمز. او مون نه لمسېو؟ د خپل انسانی فطرت په واسطه. لمسېدو
  : باندی نظر واچوئ1: 13- 15

 خدای لمسېدلی يم، که چه  دهغه وک چه لمسېدلی وي بايد مه ووائي چه زه
الکن هر : ه هغه کوم سی لمسولی دیخدای د بد سره نه شی لمسول کېدای او ن

او .  لمسيي کله چه هغه د خپل شهوت له کبله بی الره شوی او غولېدلی وينانسا
ه، نو الکله چه شهوت پيدا شو، په واسطه يی ناه راي او کله چه ناه له منه 

خدای .  درلودتد دې معنی ده چه عيسی زمون انسانی فطر. مر من له راي
 .سېدلی، دا وائي، الکن عيسی لمسېدلی و، هيبريو وائينه شی لم

 يه زېېدو د خدای وی و او د مېرپهغه يو انسان و، . نو عيسی پخپله خدای نه و 
همدا شان خدای زېېدلی نه شی، الکن عيسی . په واسطه د ېو او ابراهيم زوزات و

 خدای ليدلی نه مون. خدای م نه شی کيدای؛ الکن عيسی م شوی و. زېېدلی و
عيسی د خپلې زېېدنی خه مخکی . شو، الند خلکو عيسی ليدلی او لمس يی کی و

 نظر وا 1 : 31-35په ليوک . هغه د مېري په واسطه د خدای وی و. وجود نه درلود
  :چوئ

امله کېی او يو وی به زېوې او د ده حاو، ووره، ته به په خپلې زيالن کی 
وی وي.  دېنوم به عيسی کي ولو نه لوي ذات او : هغه به عظيم وي او د تر

او هغه د تل د پاره د جېکب په : لوی ختن به ورته د ده دپالر يو تخت ورکوي
هغه وخت مېري فرشتې . کور حکومت کوي؛ او د ده سلطنت به هي حد نه لري

ې ورته ته ووئيله، دا به نه کيی که چه زه هي سی نه پېژنم؟ او فرشت
واب ورک او وي وئيل، مقدس روح به در باندی راي او د ترولو نه لوي ذات 

او که چه هغه مقدس ذات چه ته به زېوې، د : قدرت به در باندی حاوي وي
 .خدای د وی په نامه به ياد يي

دی به د خدای وی وي، مېري به په خپل زيالن کی ! د مستقبل ولې صيغې ورئ
  دلته د  عيسی شروعات کېدو، که ه هم د عيسی مفکوره، د عيسی نه له - امله شیح

عيسی د . ه وهورئ چه مېري يوه عمومی . وهشوروع راهيسی تل د خدای سره 
ابراهيم او د يو زوزات و او دا يوازی له دې کبله کېدای شو چه د ده مور د هغوی د 

 د خدای مور ده او هغه يوه عادی ه يکه عيسی خدای و، نو مېر. اوالدونو نی وه
د بائيبل د تعليم ترمخې که عيسی د خدای وی و او د مېری په واسطه د  . نه وه
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هم و چه د ابراهيم او د يو زوزات و، نو ر نده ده چه مېري يوه  ”انسان وی“
ا د  د رتينی عقيدې يو سيستم او ي–نو دا يا خو هره دی او يا هي . عامه ه وه

، که چه عقيده رودا مهمه ده چه په صحيحه خبره اعتقاد ول. غلطې عقيدې يو سيستم
 باندی نظر 4 : 15،16په هيبريوز. پدی باندی اغېزه کوي چه مون نه ژوند کوو

  :واچوئ

مون داسی لوی مال نه لرو چه ورباندی زمون د ناتوانيو د احساس اغېزه نه 
د دې . مون په شان لمسېدو، بيا هم بی له نی ناهشی؛ الکن دی په هر شي کی ز

ه ورتوب سره د لطافت تخت ته و چه مون  زه د پاره رائ چه مون په ز
 .سوی واخلو او د ضرورت په وخت د مرستې توفيق ترالسه کو

که چه عيسی زمون په شان طبيعت درلود، مون د ده په واسطه په اعتماد سره لوی 
زمون د انسان په شکل کی د نی مال، د کليسا د و دان او .  کوالی شوخدای ته دعا

 .يا د پادر حاجت نشته چه زمون دعاانې د قبلېدو و شی

 نو ما چه کومې خبرې کېدي، د هغو لنيز واندی کوالی شم:
   نه دی’ تثليث’، يوازی يو لوی خدای دی.   1
 دی؛ د زېېدو خه مخکی ده وجود نه عيسی د خدای وی دی او پخپله خدای نه. 2

. هغه زمون ولې لمسېدنې او انسانی تجربې لرلې الکن ده هي ناه نه که. درلود
د ورکو الکن که چه هغه هي ناه رده زمون په خاطره خپل ان په ېره بېد

  .نه وه کی، نو خدای ده د مو خه بيا راژوندی کو

کی په غوه کولو په عيسی د عيسوی کېدو په واسطه مون د د يوه بالغ په او بو . 3
  .ده په مينه او په بيا ژوندی کېدو کی شريک يو

نو کله چه عيسی راستيني، مون به بيا ژوندی کيو، تر قضاوت الندی به .  4
 چه اساس يی په –راشو او د ده په پاچاه کی به مون ته ابدی ژوند راکول کيي 

باغ کی  په چاه به د هغې ن په شان وي چه د عدن ادا پ.  به ويدی ن کی
هغی ولی مسلی چه .  او د هغی خه هم ه–وه، کله چه خدای انسان را پيدا کی و 

 جن، وچکالی، غم او مر هم، به په قطعی ول له –اوس په دی ن کی دي 
 .تل د پارهد –منه ي 

5 . خه وروسته مون ينېه يوبېد مده’قبر‘معنی يوازی د  ’دوزخ‘  د هو  .  
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روح . روح غيرفانی نه ده؛ مون د خاورې خه جو يو او خاورې ته بېرته و. 6
زمون په دننه د ژوند قدرت دی، کوم چه خدای زمون خه زمون په مينه 

  .مون د مر خه پس په هي شعوری توه وجود نه لرو. بېرته اخلی

ن دننه د بدو انسانی ارزوانو يو سمبول دی، د کوم پضد چه راته  زمو’شيطان‘. 7
.  بال نوم نه دی چه وجود لريیدا دنی اژدهار او يا د غ. ول پکار دهکمجادله 

لوی خدای په سلو کی سل برې پياوی دی؛ هغه د خپل قدرت هي بره 
ه د شيطان  نه چ،زمون ولې مسلې د خدای خه راي. کوير ته نه و’شيطان‘

 .خه او له دی کبله د هغو مثبت روحی مقصد دی

  .ره لولی شو النیيمون پخپله د بائيبل په لوستلو لوی خدای ته رت. 8

زه درته اپيل کوم چه تاسو د دغو شيانو مطالعه وکئ او تر هغې پورې خپل ان ته 
ئ چه تاسو د ریينی الهی کالم پوهه نه وي ترالسه کتارامی ورنه ک . زه هيله لرم

چه تاسو به زمون د بائيبل د مطالعې وېيا کورس تعقيب کوئ او د خپل ان د پاره 
نو هله به . هدف واکئ چه يوه ور به په اوبو کی د غوه کېدو سره عيسوی کېئ

زه . منو چه مون د ابدی ژوند تصور نشو کوالی. تاسو د ابدی ژوند هيله کوالی شئ
د کوالی شم چه مون د يوې ېرې او دې کرې تصور وکو چه يوازی دا پېشنها

هي پای نه لري او تر ېر لری والي پورې ی؛ او پدی ژوندانه کی مون د دې د 
په حقيقی ول دا زمون  هيله ده که . شروعاتو خه يوازی په يو و ملی ميتره يو

ه در ته تاکيد کوم چه ز. مون يسوع مسيح ته عيسوی شو او په ده کی ژوند وکو
  .تاسو دا ولې خبرې په جدی ول واخلئ او دا يوازی مذهب او يو عادی شی مه ئ

(Duncan Heaster نکن هيسر(  
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 د بائيبل په اغېزه ناک ول لوستل زده کئ

 

 وېيا

زمون پېشنهاد دا دی چه د رتيني پيغام د . بائيبل يو دی الکن کليساانې ېرې دي
زمون عقيده ده چه يوازی يو خدای دی او . پاره تاسو پخله بائيبل ولولئموندلو ل

وره ول په پهغه زمون پشان فطرت درلود او بايد مون په . عيسی د خدای وی دی
هغه . يد شوفغوه کولو عيسوی شو چه د ده د مينې او بيا د ژوندي کېدو خه مست

خدای د پاچاه د قائمولو لپاره بېرته د ) نه چه په اسمان کی(به زر پدی ن کی 
عرضی فارم ک کئ چه تاسو ته وييا يوه کتابچه در ور ) الندينی(لطفاً . راشی

 .سيي چه در سره د بائيبل په مطالعه کی کومک وکي
-------------------------------------------------------------------------------------  

 
 _________________________________________________________________:نوم

 
 _________________________________________________________________:پته

 

__________________ تيليفون نمبر_____________________________  
 

:پتو   
 

 :پدی ادرس واستوئ

  انلينCR2 0HJ وفيلز، ساؤتهه کرائېن، سری 49س، بائيبل بېسک

(Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ ENGLAND) 
 


