
د مال عيس مسيح په حقله د حضرت
يوحنا زيرے

پېژندلو

خلق په حضرت عيس لے شوے وو چد حضرت يوحنا زيرے دې دپاره لي
هغه په دولسو رسوالنو ک لے وو چمسيح ايمان راوړى. حضرت يوحنا لي

يو وو او هغه هم د حضرت عيس مسيح د ژوند چشم ديد واه وو. حضرت
يوحنا انسان داس پېش کوى چ په دې دوو ک د انسان تعلق صرف يو سره

کېدے ش: تيارۀ سره او يا د را سره. دا کتاب د حضرت عيس مسيح هغه
دا دى چ دے او هغه ن حضرت عيس دا حقيق بيانوى چ اووۀ ن

صحيف، بپتسمه ورکوونے، حضرت عيس په خپله، پالر خُدائ، د حضرت
عيس معجزې، روح القُدس، او حضرت يوحنا د دې کتاب ليوال په خپله په

ک شامل دے چ، دا خبره ثابته کى چ حضرت عيس مسيح يو عام
انسان نۀ دے خو د ډېر وخت نه خلقو د هغۀ انتظار کولو، بل د خُدائ پاک
کالم دے چ په انسان جسم ک دې دنيا ته راغلو. حضرت عيس مسيح

خلقو له د ابدى ژوند دعوت ورکوى د هغه قوت په وسيله کوم چ هغۀ په مرګ
لرلو. هغۀ دا ثابته که چ هغه ژوند ورکولے ش له نه چ هغۀ لعزر د مو

نه ژوندے کو او نه چ په خپله د مو نه ژوندے شو. د حفظ کولو دپاره
۱۴: ۶ آيت ”عيس هغۀ ته وفرمائيل، زۀ الر يم، زۀ حق يم او زۀ ژوندون يم.“

۱ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د ژوندون کالم

 کالم د ازل نه موجود وو او کالم د خُدائ پاک سره وو او هغه کالم  ۱
 خُدائ پاک هر يز  هغه د ازل نه خُدائ پاک سره وو.  خُدائ پاک وو، 

 او د هغۀ په وسيله پېدا کل، يو پېدا شوے يز هم بغېر د هغۀ نه پېدا نۀ شو. 
 او نُور په دغه کالم د ژوند سرچينه وه او هم دا د ولو انسانانو دپاره نُور وو. 
 خُدائ پاک يو سے تيارۀ ک ليى او تيارۀ پرې کله هم غالبه نۀ شوه. 

 هغه د نُور د واه دپاره راغلو چ ول خلق راولېلو چ نوم ي يحي وو. 
 هغه په خپله خو نُور نۀ وو خو هغه د د هغۀ د پېغام په وسيله ايمان راوړى. 

 هغه حقيق نُور دنيا ته راتلونے وو کوم چ به په نُور د واه دپاره راغلو. 
 هغه په خپله هغه دنيا ته راغلو کومه چ هغۀ پېدا هر يو بن آدم ليى. 

 هغه خپل قوم ته راغلو خو د هغۀ خپلو کې وه خو دنيا هغه ونۀ پېژندلو. 
و او په هغۀ يهغه قبول ک  خو کومو خلقو چ خلقو هغه قبول نۀ کو. 
  ،د خُدائ پاک اوالد ش و چايمان راوړو نو هغۀ هغوئ ته دا حق ورک

داس اوالد چ نۀ په فطرى طور يا په انسان خواهشاتو بل د خُدائ پاک نه
 نو کالم انسان شو او هغه زمون په مين ک اوسېدو او مون د پېدا شو. 
هغۀ لوئ وليدله، د واحد او د اې يو زوئ لوئ، چ د حقيقت او وفادارۍ نه

 يحي د هغۀ په حقله معمور وى وک چ د پالر د خوا نه راغلے وى. 
واه وکه. هغۀ په چغو ووئيل چ، ”دا هغه سے دے چ ما ي ذکر کے
وو چ هغه هغه وک دے چ زما نه وروستو به راش خو زما نه به لوئ وى

ول ولو د هغۀ د مون ه چ  ه چ هغه زما نه وړاندې موجود وو.“ 
 ه چ شريعت د موس په معمورتيا نه په فضل دپاسه فضل وموندلو. 
 وسيله ورکے شو خو فضل او حقيقت د عيس مسيح په وسيله راغلل. 
هيچا هم چرې خُدائ پاک نۀ دے ليدلے، بل ب د ي يو نه، وک چ په

خپله خُدائ پاک دے، چ د پالر د سترو تور دے. هم هغۀ مون ته خُدائ پاک

۲ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


اره کو.

واه د حضرت يحي

 د يحي واه دا وه، چ کله يهوديانو د يروشلم نه امامان او ليويان د دې

 هغۀ صفا دپاره ورولېل چ د هغۀ نه تپوس وکى چ، ”تۀ وک ي؟“ 
 نو هغوئ ترې تپوس ووئيل او انار ي ونۀ کو چ، ”زۀ مسيح نۀ يم.“ 

وکو چ، ”نو تۀ بيا وک ي؟ تۀ الياس ي ۀ؟“ هغۀ جواب ورکو چ، ”نه،
زۀ هغه نۀ يم.“ ”تۀ هغه نب ي ۀ چ مون ي په انتظار ک يو؟“ هغۀ جواب

 بيا هغوئ د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”نو تۀ وک ي؟ ورکو چ، ”نه.“ 
ه چ مون چا رالېل يو چ هغوئ ته جواب ورکو. نو تۀ خپل ان ۀ

 هغۀ ورته جواب ورکو چ، ”زۀ په بيابان ک د نعرې وهون آواز ؟“ 
 يم چ نعرې وه، د مال الر نېغه کئ، له چ يشعياه نب فرمائيل ۇو.“ 
 د هغۀ نه ي تپوس وکو، ”کۀ نۀ تۀ بيا هغه کسان چ فريسيانو رالېل ۇو 

 يحي مسيح ي، نۀ الياس ي، نۀ هغه نب ي، نو تۀ بيا ول بپتسمه ورکوې؟“ 
هغوئ ته جواب ورکو، ”زۀ په اوبو بپتسمه ورکوم خو ستاسو په مين ک يو

 هغه هغه وک دے چ زما نه  ،تاسو هغه نۀ پېژن کس والړ دے چ
 وروستو را او زۀ د دې جوه هم نۀ يم چ د هغۀ د پېزار تسم پرانيزم.“ 

دا ول خبرې د بيتِعنياه په ار ک وشوې چ د اُردن بل غاړې ته دے،
چرته چ يحي بپتسمه ورکوله.

د خُدائ پاک ُورے

 بله ورځ يحي وليدل چ عيس د هغۀ طرف ته راروان دے. هغۀ وفرمائيل

 دا چ، ”وورئ، د خُدائ پاک ورے وک چ د دنيا ناه په ان وړى. 
زما نه به وروستو يو کس را ۇو چ ما وئيل هم هغه دے د چا په حقله چ
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 زۀ په وک چ زما نه لوئ دے ه چ هغه زما نه مخ موجود وو. 
خپله هغه نۀ پېژنم، خو زۀ په دې وجه د اوبو سره د بپتسم ورکولو دپاره راغلم
 بيا يحي دا واه ورکله چ، ”ما  “.ند شر سرائيلو تها هغه بن چ

روح القُدس د آسمان نه له د يوې کونترې په شان په راکوزېدو وليدلو چ د هغۀ
 ما په خپله دے نۀ پېژندو، خو هغه چا چ زۀ ي د اوبو د سره پات شو. 

بپتسم ورکولو دپاره رالېلے يم هغۀ ما ته وفرمائيل، کله چ زما روح په
راکوزېدو ووين او د چا سره پات ش نو هم دا هغه کس دے چ په روح القُدس

 ما دا په خپله وليدل او زۀ په دې واه کوم چ دا د به بپتسمه ورکوى. 
خُدائ پاک غوره کے شوے دے.“

د حضرت عيس اولن مريدان

 چ عيس ي په  په بله ورځ يحي د خپلو دوو مريدانو سره والړ وو 

خوا ک تېر شو. يحي هغۀ ته وکتل او وې فرمائيل چ، ”دا د خُدائ پاک
هغه دوو مريدانو د هغۀ دا خبره واورېدله نو عيس  کله چ ُورے دے.“ 

دوئ هغۀ پس په شا وکتل نو وې ليدل چ چ  عيس پس روان شول. 
روان دى نو هغۀ ترې تپوس وکو چ، ”تاسو ۀ ورئ؟“ هغوئ ووئيل،

 عيس جواب ورکو چ، ”راش او ”اُستاذه، تۀ کوم ائ پات کېې؟“ 
هغه پات وليدلو چرته چ ائ ي ورئ،“ نو هغوئ د هغۀ سره الړل او هغهو

 په کېدو او هغوئ نوره ورځ د هغۀ سره تېره کله چ دا تېر ماسپين وو. 
هغوئ ک يو اندرياس د شمعون پطروس ورور وو چا چ هغه خبرې واورېدې
 اول کار چ هغۀ کوم چ يحي کې وې نو بيا هغه عيس پس روان شو. 

،ووئيل چ وموندلو او هغۀ ته ي خپل ورور شمعون ي و هغه دا وو چوک
 نو هغۀ شمعون عيس له راوستو. عيس هغۀ ته ”مون مسيح موندلے دے.“ 
وکتل او وې فرمائيل، ”تۀ د يوحنا زوئ شمعون ي، تا ته به کائفس وئيلے کيى،

يعن پطروس چ معن ي  دے.“

۴ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د حضرت عيس فيليپوس او نتنايل رابلل

له ورغلو او ورته ي و. فيليپوس مخليل ته د تلو نيت وک  بله ورځ عيس

 نو فيليپوس د اندرياس او پطروس په شان د وفرمائيل چ، ”ما پس راه.“ 
 فيليپوس نتنايل له ورغلو او ورته ي ووئيل بيتِصيدا اوسېدونے وو. 

چ، ”مون هغه کس بياموندلو د چا ذکر چ د موس په شريعت ک شوے
 دے او نبيانو کے دے، چ هغه د ناصرت عيس د يوسف زوئ دے.“ 

نتنايل په حېرانتيا تپوس وکو چ، ”ناصرت، ول په ناصرت ک هم ۀ يز
 پېدا کېدے ش ۀ؟“ فيليپوس جواب ورکو، ”راشه او په خپله ي ووره.“ 

تينے بنايل په راتلو وليدلو نو وې فرمائيل، ”دا يو رنتن عيس کله چ
رېنه تپوس وکو، ”تا زۀ  نتنايل ت اسرائيل دے، په دۀ ک هي  نشته.“ 
نه وپېژندلم؟“ عيس ورته جواب ورکو، ”ما تۀ هغه وخت ليدلے وې چ تۀ
 بيا نتنايل ووئيل، ال د اينر د ون الندې وې او فيليپوس ال نۀ وې رابللے.“ 

 عيس  “.سرائيلو بادشاه يا او تۀ د بن اُستاذه. تۀ د خُدائ پاک زوئ ي”
جواب ورکو، ”ول ستا د ايمان د راوړو دغه وجه ده چ تا ته م وئيل چ تۀ
“.الندې ليدلے وې؟ تۀ به د دې نه هم لوئ لوئ کارونه ووين ر د وند اين م
 بيا هغۀ وفرمائيل، ”زۀ تاسو ولو ته رتيا وايم چ تاسو به آسمان پرانستے

“.ته تلل راتلل ووين تو برهبن آدم به د خُدائ پاک د فراو په ا ووين

په قانا ک وادۀ

 په درېمه ورځ د ليل په قانا نوم ائ ک يو وادۀ وو. د عيس مور  ۲
 کله  او عيس او د هغۀ مريدان هم وادۀ ته رابللے شوى ۇو.  هم هلته وه، 
 چ مے ختم شُو نو د عيس مور هغۀ ته ووئيل، ”دوئ سره نور مے نشته.“ 

عيس جواب ورکو چ، ”مورې، دا زما کار نۀ دے، زما وخت ال نۀ دے
دے درته فرمائ ۀ چ  خو د هغۀ مور خادِمانو ته ووئيل، ”هر راغلے.“ 
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 هلته د کا شپ چا خوا په خوا والړې وې، دا د يهوديانو د هغه کوئ.“ 
دستور په مطابق د پاکېدو دپاره وې، په هره يوه ک د شلو نه تر دېرشو يلنو
د اوبو نه ډک دا چا” ،خادِمانو ته وفرمائيل چ  عيس پورې ائ وو. 

، بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ کئ.“ او هغه هغوئ تر خول خول کې. 
”ۀ ترې وباس او د مېلمستيا مشر له ي يوس.“ او هغوئ هم دغس وکل.
 کله چ د مېلمستيا مشر هغه اوبۀ ول نو هغه په ميو بدل شوې وې.

خو هغۀ ته د دې پته نۀ وه چ دا د کوم ائ نه راغل دى ار چ نوکرانو ته پته
 او هغۀ ته ي وه چا چ اوبۀ راويستل وې. نو هغۀ د وادۀ زلمے راوغوتو 

و چتر سات ۀ مے اول ورکوى او کمزورى تر هغ وک ووئيل، ”هر
 د مېلمانۀ پوره ماړۀ شوى نۀ وى، خو تا خو تر اوسه ۀ مے ال ساتل دى.“ 

ليل په قانا ک د عيس دا وړومب معجزه او نه وه چ عيس پرې خپله
 د دې نه پس عيس لوئ رنده که، او د هغۀ مريدانو په هغۀ ايمان راوړو. 
د خپل مور، وروو او مريدانو سره کفرنحوم اري ته ته الړو او هغوئ هلته

يو و ور ايسار شول.

د خُدائ پاک د کور پاکول

 د يهوديانو د فسح د اختر ور رانزدې وې نو عيس بره يروشلم ته الړو.
 هلته هغۀ د خُدائ د کور په دربار ک د غويانو، و او د کونترو

 عيس د پى کوړه خروون او صرافان په خپلو کرسو ناست وليدل. 
جوړه که او د خُدائ د کور نه ي سودار، ې او غويان بهر وشل. هغۀ د
 بيا هغۀ د  ،ونوستل ي ې، او د هغوئ پېسورې کنس صرافانو تخت

کونترو خروونو ته وفرمائيل، ”دا يزونه دلته نه اخوا کئ زما د پالر د کور
 د هغۀ مريدانو ته د صحيفو دا پېشوئ راياده شوه، نه بازار مۀ جوړوئ.“ 
لو او تپوس يور  بيا يهوديانو عيس ”ستا د کور غېرت به ما وسوزوى.“ 
ترې وکو چ، ”تۀ مون ته داس ۀ معجزه ودلے ش چ تۀ دا ثابت کې
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 عيس جواب ورکو چ، ”دا د خُدائ کور چ دا اختيار تا سره شته؟“ 
 بيا يهوديانو ووئيل، ”دا د ونوئ او زۀ به ي په درېو ورو ک بيا ودروم.“ 

خُدائ کور خو په شپ لوېت کاله ک جوړ شوے دے، او تۀ ي راته په
 خو د خُدائ د کوم کور ذکر چ عيس کولو درېو ورو ک ودروې؟“ 
 د هغۀ د بيا راژوندى کېدو نه پس د هغۀ مريدانو ته هغه د دۀ خپل بدن وو. 
راياد شول چ هغۀ ۀ فرمائيل ۇو نو د هغوئ په صحيفو او د عيس په وينا

يقين راغلو.

حضرت عيس د ولو خلقو د فطرت نه واقف دے

 کله چ عيس د فسح د اختر دپاره په يروشلم ک دېره وو نو خلقو هغه
معجزې وليدې کوم چ هغۀ اره کې او ډېرو خلقو په هغۀ ايمان راوړو.
 خو عيس په خپله په هغوئ اعتبار نۀ کولو ه چ هغۀ ول خلق ډېر ۀ

 او د بل چا د پوهولو ضرورت ورته نۀ وو ه چ هغه د ولو خلقو پېژندل. 
د فطرت نه ۀ خبر وو.

حضرت عيس او نيوديموس

 په فريسيانو ک نيوديموس نوم يو سے وو چ د يهوديانو د  ۳
 هغه عيس له د شپ راغلو او ورته ي ووئيل چ، ”اُستاذه، جر مشر وو. 
ه چ .لے يخُدائ پاک رالې چ تۀ هم هغه اُستاذ ي ته معلومه ده چ مون

هيوک هم دا معجزې چ ته ي کوې نۀ ش کولے خو کۀ خُدائ پاک ورسره
 عيس جواب ورکو، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم، هيوک هم د مل نۀ وى.“ 

  “.هغه بيا پېدا نۀ ش و چليدلے تر نۀ ش خُدائ پاک بادشاه
نيوديموس هغۀ ته ووئيل، ”نو بيا دا نه ممنه ده چ يو سے چ بوډا وى

ې ته ورننوتے شې ل د مور وک په دوېم ؟ وله پېدا شن نو هغه به بيا
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تيا وايم چو، ”زۀ درته رجواب ورک  عيس ۀ او بيا پېدا کېدے ش؟“ 
هيوک هم د خُدائ پاک بادشاه ته نۀ ش داخلېدے ترو چ هغه د اوبو او

ى هغه جسم دے خو چد انسان نه پېدا کي  چ  .القُدس نه پېدا نۀ ش روح
تاسو ته دا ووايم چ  زۀ چ د روح القُدس نه پېدا کيى هغه روح دے. 
 هوا اخوا ديخوا تاسو له بيا پېدا کېدل په کار دى نو په دې حېرانېئ مه. 
الو. تۀ د دې آواز خو اورې خو دا نۀ ش وئيلے چ دا د کوم را او

چرته . نو دغه حال د هر هغه چا دے چ د روح القُدس نه پېدا شوى دى.“
 عيس ورته  نيوديموس ترې بيا تپوس وکو، ”دا نه ممنه ده؟“ 

 زۀ درته رتيا وفرمائيل، ”تۀ د يهوديانو لوئ اُستاذ ي او د دې نه ناخبره ي؟ 
ورکوو چ واه ۀ راته معلوم دى او د هغ ۀ وايو چ هغه مون وايم چ
 کۀ چرې تاسو  .نۀ من واه دى، خو اوس هم تاسو زمون ۀ مو ليدل
زما عام خبرې نۀ من، نو کۀ زۀ درته آسمان خبرې وکم نو تاسو به ي نه
 هيوک هم چرې آسمان ته نۀ دے ختلے ب د هغۀ نه وک چ د ومن؟ 

 له نه چ موس په بيابان ک مار آسمان نه راکوز شو، يعن ابن آدم. 
  ،وخېژولے ش بن آدم به ضرور هم دغسے وو نو اوړند کرا په ستن

  .نو هغه به د تل ژوندون وموم وک په هغۀ ايمان سات دې دپاره چ
خُدائ پاک د دې دنيا سره داس مينه وکله چ خپل اې يو زوئ ي هم

ورکو، نو وک هم چ په هغۀ ايمان راوړى هالک به نۀ ش خو د تل ژوندون به
 خُدائ پاک خپل زوئ دنيا ته د دنيا د مجرم کولو دپاره را ونۀ  .بيا موم

 وک چ په هغۀ  .نيا بچ شد هغۀ په وسيله د د دې دپاره چ لو بللې
ايمان راوړى نو هغه به مجرم نۀ ش خو چا چ پرې ايمان نۀ دے راوړے هغه

خو د مخ نه مجرم شوے دے ه چ هغوئ د خُدائ پاک د اې يو زوئ
 او د مجرم کېدلو سبب دا دے چ دنيا ته نُور راغلو په نوم ايمان رانۀ وړو. 
خو خلق د نُور په ائ په تيارۀ ک خوشحاله ۇو ه چ د هغوئ کارونه بد
 هر وک چ بد کار کوى نو د نُور نه نفرت کوى او نُور ته نۀ را د ۇو. 
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 خو وک چ نې کارونه  .اره نۀ ش د هغوئ بدکارونه دې دپاره چ
کوى هغوئ را ته را دپاره د دې چ دا ترې رند ش چ د هغوئ کارونه

د خُدائ پاک په وسيله دى.“

حضرت عيس او حضرت يحي بپتسمه ورکوونے

 پس د دې نه عيس سره د مريدانو يهوديه ته الړو او د هغوئ سره هلته د ۀ

 يحي هم په عينون وخت دپاره ايسار شو او خلقو ته ي بپتسمه ورکوله. 
ائ ک په هغه ه چ ،شاليم ته نزدې دے بپتسمه ورکوله، کوم چ ک
 دا د يحي د قېد اوبۀ ډيرې وې، او خلق هغۀ له راتلل او بپتسمه ي اخستله. 

 د يحي د ين مريدانو د يو يهودى سره د پاکېدو د کېدو نه وړاندې ۇو. 
 نو هغوئ يحي له راغلل او ورته ي ووئيل، دستور په سر بحث وشو. 

”اُستاذه، تا سره چ د اُردن نه پورې غاړه کوم سے وو د چا په حقله چ تا
 يحي  “.وک ورته ور ې وه، هغه هم بپتسمه ورکوى، هرک واه

جواب ورکو چ، ”انسان يو يز هم تر هغ حاصلولے نۀ ش ترو چ هغۀ
 تاسو ته ۀ پته ده چ ما وئيل ۇو چ زۀ  .الو نۀ شته د آسمان نه م

 ناوې د وادۀ د زلم مسيح نۀ يم، زۀ خو د هغۀ نه وړاندې رالېلے شوے يم. 
وى او د وادۀ د زلم دوست وک چ ورسره نزدې والړ وى نو هغه چ کله د
هغۀ خبرې اورى، نو د زلم په آواز اورېدو ډېر خوشحاليى. نو دغه شان زما

 هغه به ضرور لوئ او زۀ به ورکوے شم. خوشحال هم پوره کيى. 

له آسمان نه را وک چ هغه

د زم وک چ ولو نه لوئ وى. او هغه د د بره نه را وک چ  هغه

وى هغه د دنيا سره تعلق سات او خبرې هم دنياوى کوى. وک چ د آسمان نه
دى د هغ او اورېدل ۀ ليدل  هغۀ چ را هغه په ولو اوچت وى. 
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واه د هغۀ  چا چ  .نۀ من واه وک هم د هغۀکوى، خو هي واه
 ه ومنله نو هغۀ د دې خبرې اقرار وکو چ خُدائ پاک رتينے دے. 
وک چ خُدائ پاک رالېلے وى هغه د خُدائ کالم بيانوى، ه چ خُدائ

 پالر د زوئ سره مينه کوى او هغۀ ته ي پاک روح القُدس باندازې ورکوى. 
 وک چ په زوئ ايمان سات هغه به د تل ول اختيار ورکے دے. 

ژوندون مال وى، خو وک چ د زوئ نافرمان وکى هغه به دا ژوندون ونۀ
ورى او تل به د خُدائ پاک د غضب د الندې وى.“

حضرت عيس او سامرى ه

 عيس په دې خبر وو چ فريسيانو دا خبره واورېدله چ هغه د يحي نه  ۴
 خو په حقيقت ک عيس په هم زيات مريدان جوړوى او بپتسمه ورکوى. 

 نو عيس يهوديه پرېودله او يو خپله نه بل مريدانو ي بپتسمه ورکوله. 
 نو هغه  خو هغۀ ته د سامريه نه تېرېدل ضرور ۇو،  ل بيا ليل ته الړو. 
د سامري سوخار نوم ار ته راغلو کوم چ هغه پ ته نزدې وو چ يعقوب

 هلته ک د يعقوب کوهے وو او عيس د خپل زوئ يوسف له ورکے وو. 
خپل سفر نه ستے شوے وو نو هغه کوه سره کېناستو، دا د غرم وخت
 نو بيا يوه سامرى ه اوبو وړلو له راغله او عيس هغ ته وفرمائيل وو. 

 د هغۀ مريدان د خوراک سامان اخستو دپاره ار چ، ”ما له اوبۀ راکه.“ 
 سامرى  ورته ووئيل چ، ”تۀ يو يهودى زما غوندې سامرى ته تل ۇو. 

 نه د لو اوبۀ نه غواړې؟“ هغ ه داس ووئيل چ يهوديان د
 عيس هغ ته جواب ورکو چ، ”کۀ چرې سامريانو سره ۀ نۀ شريوى. 
تا ته د خُدائ پاک د نعمت پته وے، او بله دا چ وک چ ستا نه د لو اوبۀ

غواړى دا وک دے، نو تا به د هغۀ نه دا خواست کے وو او هغۀ به تا له د
  هغۀ ته ووئيل چ، ”سيه، تا سره خو بوقه ژوندون اوبۀ درکې وې.“ 
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هم نشته او دا کوهے ژور دے، نو تۀ به د کوم ائ نه ما له د ژوندون اوبۀ
 ول تۀ زمون د نيۀ يعقوب نه لوئ سے ي ۀ، چا چ مون له راوړې؟ 
دا کوهے راکو او په خپله ي د زامنو او اروو سره د دې نه اوبۀ ول؟“
 عيس هغ ته وفرمائيل، ”هر هغه وک چ دا اوبۀ و هغه به بيا هم

 خو چ وک هغه اوبۀ و چ زۀ ي ورکوم هغه به تے کيى. 
هيله نۀ تے کيى. زۀ چ کوم اوبۀ ورکوم هغه به په هغوئ ک دننه له
  يوه چينه ور چ همېشه به بهيى او چ د تل ژوندون ورکوى.“ 

ې نۀ شم او چزۀ بيا کله هم ت ه نو چيه، هغه اوبۀ ما له راکورته ووئيل، ”س
 عيس ورته وفرمائيل، ”الړه شه، خپل بيا اوبو راويستلو له دلته نۀ رام.“ 

 هغ جواب ورکو چ، ”زما خاوند نشته.“ خاوند راوبله او بيا راشه.“ 
 خو حقيقت عيس هغ ته وفرمائيل، ”تۀ دا رتيا وائ چ ستا خاوند نشته، 
دا دے چ تا پينۀ مونه کى دى او اوس چ وک تا سره دے ستا خاوند نۀ

  هغۀ تۀ ووئيل، ”ماله، ما ته دے. تا چ ۀ ووئيل هغه رتيا دى.“ 
 زمون نيونو په دې غرۀ عبادت کولو خو تاسو  .ي تۀ نب ارى چ

يهوديان واي چ په کوم ائ ک مون ته د خُدائ پاک عبادت کول په کار دى
ه چته وفرمائيل، ”خورې، باور وک هغ  عيس هغه په يروشلم ک دے.“ 

يو وخت داس راروان دے چ نۀ خو به تاسو د پالر عبادت په دې غر او نۀ په
 تاسو سامريان د هغۀ عبادت کوئ چ تاسو ي نۀ يروشلم ک وکئ. 
پېژن، خو مون د هغۀ عبادت کۇو چ مون ي پېژنو، ه چ خالصون د

تينر اوس دے چ  خو وخت راروان دے بل يهوديانو د خوا نه دے. 
عبادت کوون به پالر ته په روح او په رتيا سره عبادت وکى او پالر هم دغه
 خُدائ پاک روح دے او هر وک چ د هغۀ شان عبادت کوون غواړى. 
  عبادت کوى نو هغه دې هم په روح او په رتيا د هغۀ عبادت کوى.“ 
جواب ورکو، ”زۀ پوهېم چ مسح کے شوے، يعن مسيح راتلونے دے.

 عيس ورته هر کله چ هغه راش نو هغه به مون ته هر ۀ بيان کى.“ 
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 په دغه وخت د هغۀ وفرمائيل، ”هغه زۀ يم، زۀ چ تا سره خبرې کوم.“ 
مريدان واپس راغلل او ډېر حېران شول چ هغه ي يوې  سره په خبرو

وکتلو خو په هغوئ ک يو کس هم ونۀ وئيل چ، ”تۀ د دې نه ۀ غواړې،“ يا
 نو  بيا خپل منے پرېودو او ار ”تۀ د دې سره خبرې ول کوې؟“ 

 ”راش، يو داس سے  ،خلقو ته ووئيل چ ه الړه او هلته يته واپس په من
ووين چ ما ۀ کى ۇو هغه ول ي راته ووئيل. کېدے ش چ دا مسيح

 په دې  نو خلق د ار نه راووتل او د عيس طرف ته روان شول.  وى؟“ 
 خو دوران ک مريدانو په هغۀ زور ولولو چ، ”اُستاذه، ل ۀ وخوره.“ 
هغۀ مريدانو ته وفرمائيل، ”ما سره داس خوراک دے چ تاسو ته ي هي پته
 بيا مريدانو يو تر بله ووئيل چ، ”ول چا هغۀ له خوراک راوړے نشته.“ 

اک دا دے چ زما خوراک” ،هغوئ ته وفرمائيل چ  عيس دے ۀ؟“ 
 ول زۀ د هغۀ رضا وکم چا چ زۀ رالېلے يم او چ د هغۀ کار پوره کم. 
تاسو دا نۀ واي چ لور مياشت نورې دى او بيا به لَو  ش؟ خو زۀ تاسو ته
 اوس هم دا وايم چ ېرچاپېره پو ته وورئ چ د لَو کولو دپاره تيار دى. 

لَورى ليا دى خپله مزدورى اخل او د تل ژوندون دپاره مېوه راولوى د دې
 ه دا متل دپاره چ کرون او لَورى دواړه په شريه خوشحال وکى. 

 ما تاسو ولېل چ هغه فصل  .رېب رى او بل يک يو ي تيا دے چر
وريب په کوم چ تاسو ۀ کاؤ نۀ دے کے، نورو محنت وکو او تاسو د

ار ډېرو سامريانو په عيس  د هغه هغوئ په محنت ک شري شوئ.“ 
ايمان راوړو د هغه  د واه په وجه چ، ”دۀ ما ته هغه هر ۀ ووئيل ۀ

 نو کله چ سامريان هغۀ له راغلل نو منت ي ورته چ ما کله هم کى ۇو.“ 
 او د هغۀ د وکو چ مون سره پات شه، نو هغه هلته دوه ور ايسار شو. 

 او هغوئ هغه  ته کالم په وجه نورو ډېرو خلقو په هغۀ ايمان راوړو. 
ووئيل چ، ”مون صرف ستا د وينا په وجه په دۀ ايمان نۀ دے راوړے، ه

چ مون اوس په خپله د هغۀ واورېدل او مون ته پته ولېده چ دے په حقيقت
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ک د دنيا خالصونے دے.“

د يو سرکارى آفسر زوئ روغول

 کله چ دوه ور تېرې شوې نو عيس د هغه ائ نه ليل ته روان شو.
 نو عيس په خپله دا فرمائيل ۇو چ يو نب هم په خپل ار ک عزتمند نۀ

 نو کله چ هغه ليل ته راورسېدو نو ليليانو د هغۀ هرکلے وکو ه وى. 
چ هغوئ په دغه وخت ک د فسح اختر دپاره په يروشلم ک موجود وو او د

 عيس يو ل بيا د ليل قانا نوم ائ هغۀ ول کارونه ي په خپله وليدل. 
ې وې. هلته يو سرکارى آفسر وو چک هغۀ اوبۀ په ميو بدل ته الړو چرته چ

هغۀ واورېدل چ  کله چ زوئ ي په کفرنحوم ک ناجوړه پروت وو. 
عيس د يهوديه نه ته ليل ته راغلے دے نو هغه ورله ورغلو او منت ي ورته

وکو چ، ”ما سره الړ شه او زما زوئ جوړ که ه چ هغه مر حال
تاسو خلق لوئ ن و چتر” ،هغۀ ته وفرمائيل چ  عيس پروت دے.“ 

، هغه آفسر ورته ووئيل چ ونۀ ورئ نو تر هغ تاسو ايمان نۀ راوړئ.“ 
 عيس ورته ”صاحبه، ما سره سمدست الړ شه زما زوئ مر حال دے.“ 

وفرمائيل، ”کور ته الړ شه، ستا زوئ به ژوندے پات ش.“ عيس چ ۀ
 هغه ال په الره وو وفرمائيل هغه سى پرې يقين وکو او کور ته روان شو. 

چ نوکرانو ي ورته خبر راوړو چ، ”زوئ خو دې په ۀ کېدو او ژوندے دے.“
رېنه وکو چ” ،ۀ وخت هغه په ۀ کېدو شو؟“ هغوئ ورته  نو هغۀ تپوس ت

 نو پالر ي پوهه ووئيل چ، ”پرون ماسپين يوه بجه هغه تب پرېودلو.“ 
شو چ دا هم هغه وخت وو چ عيس هغۀ ته فرمائيل ۇو چ، ”زوئ به دې ۀ

 د يهوديه نه ليل ته په ش،“ نو هغۀ سره د ول خاندانه پرې ايمان راوړو. 
راتلو دا د عيس دوېمه معجزه وه.
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حضرت عيس يو وډ سى له شفا ورکوى

 په  د دې نه پس د يهوديانو اختر وو، او عيس يروشلم ته الړو.   ۵
يروشلم ک د و د دروازې سره نزدې يو تاالب دے چ پينۀ داالنونه په

 په دې داالنونو  .ورته بيتحسدا وائ ژبه ک په آرام والړ دى چ ک
 ه چ وخت په وخت به د ک  معذوران، ړاندۀ، وډ، شل، پراتۀ ۇو. 

خُدائ پاک يوه فرته دې تاالب ته راکوزېدله او دا اوبۀ به ي خوول او هغه
وک چ به د ولو نه وړومبے دې اوبو ته ورکوز شو نو هر ۀ بيمارى چ به
 په دغه خلقو ک يو سے وو چ د دوه کم ي وه د هغ نه به روغ شو. 

 کله چ عيس هغه هلته پروت وليدو او د دې لوېتو کالو راس شل وو. 
نه خبر شو چ دے د ډيرې مودې راس بيمار دے، نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”تۀ

 بيمار سى جواب ورکو چ، ”صاحبه، زما غواړې چ روغ ش؟“ 
هيوک نشته چ کله اوبۀ وخوولے ش نو چ ما دې تاالب ته ورکوز کى.

 بيا او کله چ زۀ اوبو له وررسم نو بل زما نه مخ وردانل وى.“ 
 سے عيس هغۀ ته وفرمائيل چ، ”پاه، خپله بستره دې واخله او ه.“ 
سمدست ج جوړ شو، او خپله بستره ي واخستله او روان شو. دا د سبت

 نو يهوديانو هغه روغ کے شوى سى ته ووئيل، ”دا د سبت ورځ ورځ وه. 
ده. په شريعت ک د سبت په ورځ تا ته د خپل بسترې د وړلو اجازت نشته.“

 خو هغۀ جواب ورکو چ، ”کوم سى چ زۀ روغ کم هغۀ ما ته

،و چ هغوئ د هغۀ نه تپوس وک وفرمائيل چ خپله بستره واخله او ه.“ 
 ”هغه سے وک دے چ تا ته ي ووئيل چ خپله بستره واخله او ه؟“ 

خو هغه روغ شوى سى ته دا پته ونۀ لېده چ هغه وک وو ه چ هلته
 د دې نه پس عيس هغه د ډېره ه وه او عيس په ه ک غېب شو. 

خُدائ په کور ک وليدو او ورته ي وفرمائيل، ”ووره، تۀ ۀ شوے ي. نوره
 هغه سے په  “.نۀ ش ليف پېد دې نه درته زيات ت ناه مۀ کوه، چ

ما له ي وو چ دا هغه عيس” ،ووئيل چ مخه الړو او د يهوديانو مشرانو ته ي
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 نو په دې وجه د يهوديانو مشرانو د عيس زورول شروع کل شفا راکه.“ 
 نو عيس هغوئ ته جواب ه چ هغۀ دا کارونه د سبت په ورځ کول. 

 په دې وجه ورکو چ، ”زما پالر ال تر اوسه کار کوى او زۀ هم کار کوم.“ 
يهوديان نور هم د هغۀ په مرګ پس شول ه چ يوا دا نه چ هغۀ د سبت

حم ماتولو بل هغۀ خُدائ پاک ته خپل پالر وئيلو او خپل ان ي د خُدائ
پاک سره برابر لو.

د زوئ اختيار

تيا وايم، زوئ په خپله هيزۀ تاسو ته ر” ،هغوئ ته دا وفرمائيل چ  عيس

ۀ چ ه .په کولو ليدلے وې خپل پالر ي له هغه کار نه چ کولے ب نۀ ش
 ه چ پالر د زوئ سره مينه کوى پالر کوى هم هغه شان ي زوئ کوى. 
او خپل ول کارونه ورته رندوى. او د دې نه زيات لوئ کارونه به هغه ورته

 له نه چ پالر مى پاوى او  .ى نو تاسو به ورته حېران شند کر
هغوئ له ژوند ورکوى دغه شان زوئ هم هر هغه چا له چ غواړى ژوند ورکوى.

 بيا دا چ پالر د هيچا عدالت هم نۀ کوى بل دا ول اختيار ي زوئ ته

 نو چ ول د زوئ داس عزت کوى له نه چ هغوئ د سپارلے دے 
پالر عزت کوى. وک چ د زوئ عزت نۀ کوى هغه د هغه پالر عزت نۀ کوى

 زۀ تاسو ته رتيا وايم، هر وک چ زما خبرو چا چ هغه رالېلے دے. 
ته غوږ ږدى او په هغه چا ايمان راوړى چ زۀ ي رالېلے يم، هغه تل عمرى

ژوندون لرى. او هغه به مجرم نۀ ش ه چ هغه د مرګ نه ژوندون ته
راروان دے بل تيا وايم، يو وخت داس زۀ تاسو ته ر اوړېدلے دے. 

راغلے دے چ مى به د خُدائ پاک د زوئ آواز اورى او چ وک ي واورى
 ه نه چ پالر په خپله د ژوندون سرچينه دے هم  .هغه به راژوندى ش

 او هغۀ دغه شان هغۀ خپل زوئ له د ژوندون ورکولو اختيار ورکے دے. 
 په دې مۀ عيس ته د عدالت اختيار ورکو ه چ هغه ابن آدم دے. 
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حېرانېئ ه چ داس وخت راروان دے کله چ هغه ول وک چ په
نې چا چ . او بهر به راو قبرونو ک دى، هغه به د دۀ آواز واورى 

کى وى هغوئ به د تل ژوندون دپاره راپورته ش او چا چ بد کى وى هغوئ
.ے شبه د عدالت دپاره راپورته ک

واه په باب ک د حضرت عيس

 زۀ په خپله هي نۀ شم کولے. نه چ خُدائ پاک ما ته فرمائ زۀ هم

هغس فېصله کوم او زما فېصله درسته وى ه چ زۀ خپله مرض نه بل د
 کۀ چرې زۀ د خپل ان په هغه چا مرض پوره کوم چا چ زۀ رالېلے يم. 

 بل يو بل وک هم شته حقله واه وکم نو زما واه رتين نۀ ده. 
چ هغه زما دپاره واه ورکوى او ما ته پته ده چ د هغۀ واه زما په حقله

 تاسو يحي ته خپل پېغام وړون ورلېل او هغۀ هم د دې رتين ده. 
 خو زۀ د انسان د واه محتاج نۀ يم خو زۀ دا دې حقيقت واه ورکه. 

 يحي بلېدون ډيوه وه چ را ي کوله او  .تاسو بچ ش دپاره وايم چ
 خو تاسو غوتل چ د ل وخت دپاره د هغۀ په را ک خوشحال وکئ. 
زۀ د يحي د واه نه لويه واه لرم. هغه کارونه چ زما پالر ما ته حواله کى

واه کوم، دا زما زۀ ي هم هغه کارونه چ سر ته ورسوم، يعن زۀ ي ۇو چ
 او پالر چ زۀ ي رالېلے يم هغۀ په خپله ورکوى چ پالر زۀ رالېلے يم. 
زما په حقله واه ورکې ده. تاسو هيله د هغۀ آواز نۀ دے اورېدلے او نۀ

 او نۀ ستاسو په زړۀ ک د هغۀ د کالم دپاره مو د هغۀ صورت ليدلے دے، 
 ائ شته ه چ تاسو په هغۀ باور نۀ کوئ چا چ هغه رالېلے دے. 

تاسو په غور صحيف لوئ ه چ تاسو سوچ کوئ چ په دې ک به ستاسو
 خو بيا هم د تل ژوندون وى خو دا صحيف هم زما په حقله واه ورکوى. 
  .د تل ژوندون وموم چ زما طرف ته راش ار کوئ چنتاسو د دې نه ا
 خو زۀ تاسو پېژنم چ ستاسو په زړونو زۀ د انسان نه د عزت طمع نۀ کوم. 
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 زۀ د خپل پالر په نوم راغلے يم او تاسو ما نۀ ک د خُدائ پاک مينه نشته. 
 تاسو قبلوئ خو کۀ بل وک په خپله نامه راش نو تاسو به ي قبول کئ. 

نه د ايمان خاوندان کېدے ش کله چ تاسو د يو بل نه د عزت اُميد کوئ او
 دا د هغه عزت لون نۀ کوئ کوم چ د واحد خُدائ پاک له طرفه دے؟ 
سوچ مۀ کوئ چ زۀ به د پالر په وړاندې په تاسو الزام ولوم. په تاسو الزام

 کۀ چرې تاسو په موس  .تاسو اُميد سات دے، په چا چ ے موسونل
 ايمان سات نو په ما به ي هم سات ه چ هغۀ زما په حقله ليل دى. 

ۀ وايم تاسو به په هغ نو زۀ چ په کالم ايمان نۀ سات خو کۀ تاسو د موس
“.ۀ ايمان وسات

پينۀ زره خلق مول

 د دې نه پس عيس د ليل د درياب بل غاړې ته الړو چ ورته د  ۶
 او يوه لويه ه ورپس وه ه چ هغوئ تبرياس درياب هم وئيلے کيى. 
 بيا عيس غرۀ  .هغۀ د بيمارانو د شفا دپاره کول وې چ هغه معجزې ليدل
 نو د فسح اختر چ ته پاس وختلو او هلته د خپلو مريدانو سره کېناستو. 

اوچت ستر خپل عيس  بيا چ د يهوديانو لوئ اختر دے رانزدې وو. 
کې نو يوه لويه ه ي وليدله چ د هغۀ په طرف راروانه وه. نو عيس فيليپوس

 ته وفرمائيل چ، ”مون به د دې خلقو دپاره رو د کوم ائ نه اخلو؟“ 
هغۀ دا سوال د هغۀ د آزمېت دپاره وکو، ه چ هغۀ ته په خپله دا معلومه

 فيليپوس ورته جواب ورکو چ، ”د دوو سوو وه چ هغه به ۀ کوى. 
 د هغۀ په  “.ه ورسه لد دې خلقو ل نۀ وى چ به هم کاف دينارو رو

  ،د شمعون پطروس ورور وو، هغۀ ته ووئيل چ اندرياس چ مريدانو ک
”دلته يو هل دے چ ورسره د اوربشو پينۀ رو او دوه کبان شته، خو دا د

 عيس وفرمائيل، ”دا خلق دې دومره ډېرو خلقو دپاره هي هم نۀ دى.“ 
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کېنوئ.“ هلته په هغه ائ ک ۀ ډېر واۀ ۇو، نو هغوئ الندې په زمه
،واخستل رو  بيا عيس کېناستل او ول تقريباً پينۀ زره سى ۇو. 

شُر ي پرې وکو او هغه ي په هغه ناستو خلقو تقسيم کې. او هم دغس ي د
 کله چ کبانو سره وکل او هغوئ چ ومره غوتل نو دومره ي ورکل. 

ول ۀ ماړۀ شول نو هغۀ خپلو مريدانو ته وفرمائيل، ”دا پات شوې وکې
 نو هغوئ هغه راول کې  “.هم درنه ضائع نۀ ش هي ئ نو چک ولرا

او د اوربشو د پينو روو د هغه پات شوو وکو نه کوم چ خلقو خوړل وې
 کله چ خلقو دا معجزه وليدله چ عيس وکه دولس وکرۍ ډک شوې. 
هغوئ يو بل ته ووئيل، ”يقيناً دا هغه پېغمبر دے کوم چ دنيا ته راتلونے وو.“

 کله چ عيس د هغوې په نيت پوهه شو چ هغوئ هغه خپل بادشاه جوړول

غواړى نو هغه په خپله غرۀ ته واپس الړو.

د حضرت عيس د اوبو دپاسه رېدل

  کله چ ماام شو نو د عيس مريدان ته د درياب غاړې ته الړل، 

په کشت ک کېناستل او د سيند پورې غاړې کفرنحوم ته روان شول. نو
 په دې دوران ک تيارۀ شوې وه او عيس ال هغوئ سره مالو شوے نۀ وو. 
 کله چ هغوئ د درياب اوبۀ په اوچتېدو شوې ه چ تېز طوفان راغلو. 
درې لور ميله کشت وچلوله نو هغوئ عيس د اوبو دپاسه روان وليدو چ د
 خو عيس هغوئ ته کشت طرف ته رانزدې کېدو. او هغوئ يرې واخستل، 

 نو بيا هغوئ دا غوتل چ عيس کشت ته وفرمائيل، ”مۀ يرېئ، دا زۀ يم.“ 
راوخېژى او سمدست کشت هغه غاړې ته ورسېدله چرته چ دوئ روان ۇو.

خلق حضرت عيس لوى

 بل سحر هغه  خلق چ د درياب په بله غاړه ايسار شوى ۇو هغوئ وليدل
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چ هلته صرف يوه کشت وه او د دې نه هم خبر شول چ عيس د خپلو
مريدانو سره کشت ته نۀ وو ختلے، بل د هغۀ مريدان د هغۀ نه بغېر تل ۇو.
 بيا د تبرياس نه نورې کشت دېخوا راغل چرته چ خلقو د مال د شُر

نۀ خو عيس خلقو وکتل چ  کله چ ويستلو نه وروستو رو خوړل وه. 
او نۀ ي مريدان هلته شته نو هغوئ په کشتو ک سوارۀ شول او د عيس په

تالش ک پورې غاړه کفرنحوم ته الړل.

حضرت عيس د ژوندون رو ده

 کله چ هغوئ هغه د درياب په بله غاړه وموندو هغوئ عيس ته ووئيل،

 عيس جواب ورکو، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم ”اُستاذه، تۀ کله دلته راغل؟“ 
ه چ بل وکتل تاسو ن تاسو زما تالش په دې وجه نۀ کوئ چ چ

 د داس خوراک دپاره خوارى تاسو رو وخوړله او لوږه مو ختمه شوه. 
تر ابده پات دپاره خوارى کوئ چ رو د هغ ى بلختمي مۀ کوئ چ

کيى، او کوم به چ ابن آدم تاسو له درکى. ه چ هم په هغۀ باندې خُدائ
 بيا هغوئ هغۀ ته ووئيل چ، ”مون له ۀ کول پالر خپل مهر لولے دے.“ 

 عيس جواب ورکو په کار دى چ د خُدائ پاک د رضا کارونه وکو؟“ 
چ، ”د خُدائ پاک د رضا کار دا دے چ په هغه چا ايمان راوړئ چ هغۀ

 نو هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”نو تۀ مون ته کومه معجزه اره رالېلے دے.“ 
 له کوې چ مون ي ووينو او په تا ايمان راوړو؟ تۀ ۀ کار کولے ش؟ 

چ زمون پالر نيۀ په صحرا ک من وخوړل، صحيف فرمائ چ، موس هم
 بيا عيس جواب ورکو، هغوئ له د آسمان نه من ورکل چ وې خورى.“ 

”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دا موس نۀ وو چ تاسو له ي د آسمان نه من
 درکل بل دا زما پالر دے چ تاسو له د آسمان نه حقيق رو درکوى. 

ه چ د خُدائ پاک رو هغه ده چ د آسمان نه راکوزيى او دنيا ته
 نو هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”ماله، مون ته دغه رو همېشه ژوندون ورکوى.“ 
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 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندون رو يم. وک چ ما له راکوه.“ 
را هغه به هيله نۀ اوږى کيى او وک چ په ما ايمان راوړى هغه به

 خو ما تاسو ته وفرمائيل چ تاسو زۀ ليدلے يم او بيا هيله نۀ تى کيى. 
 هر وک چ پالر ما ته حواله کى هغه به ما له هم په ما ايمان نۀ راوړئ. 
 ه چ زۀ د راش او وک چ ما له راش هغه به زۀ هيله ونۀ شم. 

آسمان نه د خپل رضا پوره کولو دپاره نۀ يم راکوز شوے بل د هغۀ د رضا
 او دا د هغۀ رضا ده چا چ زۀ پوره کولو دپاره چا چ زۀ رالېلے يم. 

رالېلے يم چ زۀ هغه ولو نه يو هم ورک نۀ کم ۀ چ هغۀ ما له راکى دى
 ه چ دا زما د پالر مرض ده چ هر بل د قيامت په ورځ ي راپاوم. 

وک چ زوئ ووين او په هغۀ ايمان راوړى، هغه به د ابدى ژوندون خاوند
 په دې يهوديان د هغۀ په ش، او زۀ به هغوئ د قيامت په ورځ بيا راپاوم.“ 

حقله وغورېدل ه چ هغۀ وفرمائيل چ، ”زۀ هغه رو يم چ د آسمان نه
د يوسف زوئ نۀ دے چ دا عيس  هغوئ ووئيل، ”ول راکوزه شوې ده.“ 

مون ي مور او پالر پېژنو، نو بيا نه هغه وائ چ زۀ د آسمان نه راکوز شوے
 وک  نو عيس جواب ورکو چ، ”په خپلو ک مۀ غورېئ.  يم؟“ 
لے يم هغه يرالې زۀ ي هغه پالر چ و چراتلے تر نۀ ش هم ما له تر هغ

 دا د نبيانو په ما ته راونۀ لېى، او زۀ به هغه د قيامت په ورځ راپاوم. 
صحيفو ک ليلے شوى دى چ هغوئ ولو ته به خُدائ پاک تعليم ورکى.

 هيچا  .د پالر اورى او د هغۀ نه زده کوى هغه ما له را وک چ هر هغه
پالر نۀ دے ليدلے بغېر د هغۀ نه چ د خُدائ پاک د طرفه دے، صرف هغۀ پالر

 زۀ تاسو ته رتيا وايم وک چ ايمان راوړى هغه د تل ليدلے دے. 
 ستاسو پالر نيونو په  زۀ د ژوندون رو يم.  ژوندون خاوند دے. 

 دا هغه رو ده چ د آسمان صحرا ک من وخوړل خو هغوئ مۀ شول. 
 زۀ د ژوندون نه راغل ده، نو چ وک دا رو وخورى هغه به نۀ مرى. 

رو يم چ د آسمان نه راکوزه شوې ده. وک چ دا رو وخورى هغه به تل
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ژوندے وى. او کومه رو چ زۀ د دنيا د ژوندون دپاره ورکوم هغه زما بدن
،تېز بحث شروع شو، هغوئ ووئيل چ ک  بيا د يهوديانو په مين دے.“ 

 نو عيس هغوئ ”دا سے خپل بدن مون ته خوړلو له نه راکولے ش؟“ 
ته وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ ترو چ تاسو د ابن آدم بدن ونۀ

 وک خورئ او د هغۀ وينه ونۀ  نو تاسو ک به ابدى ژوندون نۀ وى. 
چ زما بدن وخورى او زما وينه و هغه د تل ژوندون خاوند دے او زۀ به

 زما بدن حقيق خوراک دے او زما وينه ي د قيامت په ورځ راپاوم. 
 وک چ زما غوه خورى او زما وينه  هغه په حقيق اک دے. 
 له نه چ ژوندى پالر زۀ راولېلم ما ک او زۀ په هغۀ ک اوسېم. 
او زۀ د پالر په وجه ژوندے يم، دغه شان وک چ زما بدن وخورى هغوئ به

 دا هغه رو ده چ د آسمان نه راکوزه شوې ده او زما په وجه ژوندى وى. 
دا د هغه رو په شان نۀ ده چ ستاسو پالر نيونو وخوړه او مۀ شول. خو

وک چ دا رو وخورى هغه به تل تر تله ژوندى وى.“

د تل ژوندون کالم

 عيس دا خبرې هغه وخت وکې کله چ هغۀ په کفرنحوم ک په

 کله چ د هغۀ ډېرو مريدانو دا خبرې عبادتخانه ک تعليم ورکولو. 
 خو واورېدې هغوئ ووئيل چ، ”دا تعليم سخت دے، وک دا منلے ش؟“ 
عيس خبر وو چ د هغۀ مريدان په دې حقله غوريى، نو هغۀ هغوئ ته وفرمائيل

 بيا به تاسو ۀ سوچ کوئ کۀ تاسو ابن چ، ”ول تاسو په دې خفه شوئ؟ 
 دا د خُدائ پاک آدم هغه ائ ته په ختو ووين چرته چ هغه مخ وو؟ 
روح دے چ ژوند ورکوى، انسان بدن بفائدې دے. کوم خبرې چ ما تاسو

دى چ داس ين  خو په تاسو ک ته کې دى هغه روح او ژوند دے. 
ايمان نۀ راوړى.“ ه چ عيس ته د اول نه دا پته وه چ وک به ايمان نۀ

 بيا هغۀ وفرمائيل چ، ”دغه وجه ده راوړى او وک به په هغۀ مخبرى کوى. 
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چ ما تاسو ته وفرمائيل چ، هيوک هم ما ته نۀ ش راتلے ترو چ پالر ورته
 په دې وجه د عيس ډېر مريدان د هغۀ نه واوړېدل او دا توفيق ورنۀ کى.“ 
 نو عيس هغه دولسو مريدانو نه تپوس وکو، نور د هغۀ سره نۀ رېدل. 

 شمعون پطروس ورته جواب ورکو، ”ول تاسو هم ما نه تلل غواړئ؟“ 
 زمون په ”ماله، چا له به مون الړ شُو؟ تا سره خو د تل ژوندون خبرې دى. 

  “.تۀ د خُدائ پاک قُدوس ي په دې ايمان دے چ تا ايمان دے او زمون
عيس هغوئ ته جواب ورکو، ”ول ما تاسو دولس واړه غوره کى نۀ ي ۀ؟
 هغۀ د شمعون اسريوت د زوئ خو په تاسو ک يو کس شېطان دے.“ 

يو وو، او وروستو ي په دولسو مريدانو ک يهوداه په حقله خبره کوله کوم چ
د عيس مخبرى هم وکله.

ايمانو بد ورو د حضرت عيس

 د دې نه پس عيس ليل ک ېرچاپېره رېدو. هغۀ يهوديه ته تلل نۀ  ۷
 اوس د يهوديانو د غوتل ه چ يهوديانو موقع لوله چ هغه م کى. 

 نو د هغۀ خپلو وروو هغۀ ته ووئيل چ، ”تۀ دا جونو اختر هم رانزدې وو. 
تۀ ي ستا مريدان هغه لوئ کارونه چ ده او يهوديه ته الړ شه نو چعالقه پرې

 ه وک چ غواړى چ مشهور ش نو هغه پ کارونه نۀ  .کوې، ووين
 ه چ د کوى. کۀ چرې تۀ دا کارونه کوې نو دنيا ته ان رند که.“ 
 عيس هغوئ ته وفرمائيل هغۀ خپلو وروو هم په هغۀ باندې ايمان نۀ ساتلو. 
چ، ”زما دپاره مقرر شوے وخت ال نۀ دے راغلے، خو ستاسو دپاره هر وخت
ه چ کولے خو زما نه نفرت کوى نيا تاسو نه نفرت نۀ ش د ي دے. 
 تاسو په خپله اختر زۀ د دې خالف واه ورکوم چ د دې کارونه بد دى. 

له الړ ش، زۀ دې اختر له نۀ م ه چ زما دپاره مقرر شوے وخت ال نۀ دے
 د دې فرمائيلو نه پس عيس په ليل ک پات شو. راغلے.“ 
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و په اختر کد جون حضرت عيس

 خو کله چ د عيس وروه اختر له الړل نو هغه په خپله هم الړو، خو په

ون کولو او تپوس يد هغۀ ل  يهوديانو په اختر ک اره نه بل په په. 
 او په ه ک د هغۀ په حقله نوسے کولو چ، ”عيس چرته دے؟“ 

روان وو. چا به وئيل چ، ”هغه ۀ سے دے،“ خو ينو به وئيل چ، ”نه، هغه
 خو بيا هم خلقو د هغۀ په حقله د يهوديانو د يرې په وجه خلق بالرې کوى.“ 

 کله چ اختر نيم تېر شو نو عيس د خُدائ کور اره هي نۀ شو وئيلے. 
 يهوديان حېران شول او وې وئيل، ”دې سى ته الړو او تعليم ي شروع کو. 

 نه دومره علم حاصل کو سره د دې چ دۀ خو تعليم نۀ دے کے؟“ 
زۀ ي دا د هغه چا دے چ و، ”زما تعليم زما نۀ دے، بلجواب ورک عيس

 هر وک چ غواړى چ د خُدائ پاک رضا پوره کى، هغه به رالېلے يم. 
په دې پوهه ش چ زما تعليم د خُدائ د طرفه دے، يا کۀ زۀ د خپل ان نه

 وک چ د خپل ان نه خبرې کوى هغه خپل عزت غواړى تعليم ورکوم. 
خو وک چ د خپل رالېون عزت غواړى هغه رتينے انسان دے او په هغۀ
 ول موس تاسو ته شريعت نۀ وو درکے؟ خو تاسو ک هي  نشته. 
  ک يو هم پرې عمل نۀ کوئ. تاسو ول زما د م کولو موقع ورئ؟“ 

 جواب ورکو، ”په تا پيريان ناست دى. وک ستا د وژلو کوشش کوى؟“ 
 خو عيس جواب ورکو، ”ما يوه معجزه وکله او تاسو ول حېران شوئ. 
موس تاسو ته د سنت کولو شريعت درکو، ار چ دا د موس د طرف نه نۀ

وو بل د پالر نيۀ د وخت نه راروان وو، او تاسو د سبت په ورځ ماشوم
د موس  کۀ تاسو د سبت په ورځ ماشوم سنتوئ د دې دپاره چ سنتوئ. 

شريعت مات نۀ ش نو بيا تاسو زما نه په دې وجه ول خفه ي چ ما د سبت په
 په ظاهرى صورت فېصله مۀ کوئ بل ورځ د يو سى پوره بدن روغ کو؟ 

په انصاف سره فېصله کوئ.“
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ول حضرت عيس مسيح دے؟

 په دې باندې د يروشلم ۀ خلقو دا وينا شروع که، ”ول دا هغه سے نۀ

 وورئ، دے دلته ک ۀ په دے چ هغوئ ي د وژلو کوشش کوى؟ 
ډاه ليا دے او هغوئ ورته هي نۀ وائ. ول داس خو نۀ ده چ زمون مشران
ته پته ده چ  خو مون په دې خبر شوى وى چ دے په رتيا مسيح دے؟ 
دا سے د کوم ائ دے خو هر کله چ مسيح راش نو هيچا ته به پته نۀ وى

 بيا عيس چ کله د خُدائ په کور ک تعليم چ د کوم ائ دے.“ 
ورکولو نو چغه ي که، ”تاسو ما پېژن او تاسو ته پته ده چ زۀ د کوم ائ يم.

خو زۀ په خپله مرض نۀ يم راغلے. خو چا چ زۀ رالېلے يم هغه رتونے
 زۀ هغه پېژنم ه چ زۀ د هغۀ نه راغلے يم او  .دے، او تاسو هغه نۀ پېژن

 نو بيا ين مشرانو د هغۀ د نيولو کوشش هغۀ په خپله زۀ رالېلے يم.“ 
وکو خو هيچا هغۀ ته الس وانۀ چولو ه چ د هغۀ مقرر شوے وخت ال نۀ وو
 خو په ه ک ډېرو په هغۀ ايمان راوړو او هغوئ وئيل چ، ”کله راغلے. 

چ مسيح راش نو ول هغه به د دې کس نه زيات معجزې وکى ۀ؟“

د حضرت عيس د رفتارولو دپاره ي محافظان ورولېل

 فريسيانو د عيس په حقله د خلقو غورېدل واورېدل، نو مشرانو امامانو او

 بيا عيس وفرمائيل چ، ”زۀ به فريسيانو، محافظان د هغۀ نيولو پس ولېل. 
ۀ لې مودې دپاره تاسو سره يم او بيا به زۀ هغۀ له الړ شم چا چ زۀ رالېلے
 تاسو به زما لون کوئ خو ما به پېدا نۀ کئ او چرته چ به زۀ يم هلته يم. 

 نو يهوديانو يو تر بله ووئيل چ، ”دے چرته تلل به تاسو نۀ ش راتلے.“ 
غواړى چ مون به ي بيا نۀ شُو موندے؟ ول دے غواړى چ د يونان هغه

ارونو ته الړ ش چ په ک زمون خلق اوسيى، او يونانيانو ته تعليم
 د هغۀ د دې وينا نه مطلب ۀ دے چ، تاسو به زما لون کوئ ورکى؟ 
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خو ما به پېدا نۀ کئ او چرته چ به زۀ يم هلته به تاسو نۀ ش راتلے؟“

د ژوندون د اوبو سرچينه

 د اختر په آخرى او د ولو نه په لويه ورځ عيس ودرېدلو او په اوچت آواز

 او  .هغه دې و ،ے وى هغه دې ما له راشوک ت وفرمائيل، ”کۀ ي
وک چ په ما ايمان راوړى، له چ صحيف وائ، د ژوندون د اوبو سيندونه
 عيس دا خبره د هغه روح القُدس په حقله وکه، کوم به د هغۀ نه بهيى.“ 
چ په هغه چا نازلېدونے وو چا چ په عيس ايمان راوړو، نو تر دغه وخته
روح القُدس ال نازل شوے نۀ وو، ه چ عيس ال خپل جالل ته رسېدلے نۀ

وو.

اتفاقب په خلقو ک

ينو ووئيل، ”يقيناً چ ه ک هغوئ د هغۀ دا خبرې واورېدې په  کله چ

 چا ووئيل چ، ”دا مسيح دا هغه پېغمبر دے د چا چ مون په طمع يو.“ 
صحيف  ول دے،“ او ينو ووئيل چ، ”ول مسيح به د ليل نه را ۀ؟ 
دا نۀ فرمائ چ مسيح به د داؤد د خاندان او د بيتلحم نه را، د هغه کل نه
په وجه په خلقو ک  دغه شان د عيس چ داؤد په ک اوسېدلے وو؟“ 
 په هغوئ ک ينو غوتل چ رفتار ي کى، خو باتفاق پېدا شوله. 

هيچا هم هغۀ ته الس وانۀ چولو.

ايماند يهودى حاکمانو ب

 بيا محافظان، مشرانو امامانو او فريسيانو له واپس راغلل او هغوئ ورته

 محافظانو جواب ورکو ووئيل چ، ”تاسو هغه ول ان سره رانۀ وستو؟“ 
 چ، ”هيله هم چا داس خبرې نۀ دى کى نه ي چ دا سے کوى.“ 

۲۵ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 زمون فريسيانو ورته ووئيل چ، ”ول هغۀ تاسو هم بالرې کئ ۀ؟ 
 خو دا ه چ په مشرانو او فريسيانو نه يو هم په هغۀ ايمان نۀ دے راوړے. 

 بيا په هغوئ ک نيوديموس نوم يو شريعت نۀ پوهيى لعنتيان دى.“ 
،له راغلے وو، هغۀ ووئيل چ عيس ل مخ يو ے چهغه س ى، يعنس

 ”ول شريعت مون ته دا اجازت راکوى ۀ چ ترو د يو کس بيان په

خپله وانۀ ورو او هغۀ ته د خبرو موقع ورنۀ کو نو ول هغه مون مجرم کولے
وره او صحيفۀ؟ و ي ليل و، ”تۀ هم هغوئ جواب ورک شُو ۀ؟“ 

 نو بيا  “.ليل نه نۀ را هم د يو نب چ ولوله، نو تۀ به په خپله خبر ش
ول خپلو کورونو ته واپس الړل.

په زنا ک نيولے شوې ه

 بله ورځ سحر وخت هغه بيا د خُدائ  عيس د زيتون غر ته وختلو.   ۸
ېناستو او هغوئ ته يشول، او هغه ک ول خلق ورته راغون .کور ته راغلو

وک چ ه راوسته عالمانو او فريسيانو يوه  د شرع تعليم شروع کو. 
 او هغوئ په زنا ک نيولے شوې وه. او هغه ي په خپل مين ک ودروله. 
 په شريعت هغۀ ته ووئيل چ، ”اُستاذه، دا ه په زنا کولو نيولے شوې ده. 
ک موس مون ته حم کے دے چ داس  دې سنسار کے ش. نو

 هغوئ د هغۀ د آزمېت دپاره دا سوال بيا تاسو په دې حقله ۀ واي؟“ 
وکو چ هغوئ د هغۀ خالف ۀ الزام پېدا کى. خو عيس ي شو او په زمه
 کله چ هغوئ بار بار د هغۀ نه تپوس کولو نو هغه نېغ ي په وته ۀ وليل. 
ودرېدو او ورته ي وفرمائيل چ، ”په تاسو ک به په هغ وړومبے د کا زار

 او هغه يو ل بيا ته هغه وک کوى چا چ کله هم ناه نۀ وى کى.“ 
 کله چ هغوئ دا خبره واورېده نو هغوئ ي شو او په زمه ي ۀ وليل. 

يو يو بهر ووتلو، د ولو نه اول مشران وتتېدل، او عيس د هغ  سره
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 بيا ودرېدلو هغه  عيس يوا پات شو چ د هغۀ په وړاندې والړه وه. 
 ته ي وفرمائيل، ”هغوئ چرته الړل؟ ول تۀ هيچا هم مجرمه نۀ کې ۀ؟“ 

هغ جواب ورکو، ”ماله، هيچا هم نه.“ او عيس وفرمائيل، ”او نۀ دې زۀ
مجرمه کوم، ه الړه شه، خو بيا کله هم ناه مۀ کوه.“

حضرت عيس د دنيا نُور

وک چ .نيا نُور يمبيا خلقو ته مخاطب شو او وې فرمائيل، ”زۀ د د  عيس

ما پس را هغه به هيله په تيارۀ ک نۀ ر بل هغه به د ژوندون را
واه ان په حق ک  بيا فريسيانو هغۀ ته ووئيل، ”تۀ د خپل  “.وموم
واه و، ”زماجواب ورک  عيس کوې خو ستا واه اعتبارى نۀ ده.“ 

اعتبارى ده کۀ ۀ هم چ زۀ ي د ان په حق ک ورکوم، ه چ زۀ خبر يم
چ زۀ چرته نه راغلے يم او چرته روان يم، خو تاسو ته پته نشته چ زۀ چرته نه

 تاسو په انسان بنياد فېصل کوئ خو زۀ د هيچا راغلے يم او چرته م. 
 خو کۀ چرې زۀ فېصله کوم نو زما فېصله به ي وى، ه فېصله نۀ کوم. 
چ زۀ يوا نۀ يم کله چ فېصله کوم بل زۀ او زما پالر چ زۀ ي رالېلے

 ستاسو په خپل شريعت ک ي دا ليل دى يم ي يو ائ فېصله کۇو. 
واه ان په حقله د خپل  دا زۀ يم چ چ د دوو کسانو واه ي ده. 

 بيا هغوئ ترې کوم او زما بل واه زما پالر دے چ زۀ ي رالېلے يم.“ 
تپوس وکو، ”ستا پالر چرته دے؟“ عيس جواب ورکو چ، ”تاسو نۀ خو ما

 پېژن او نۀ زما پالر. کۀ چرې تاسو زۀ پېژندے نو زما پالر به مو هم پېژندو.“ 
دا خبره د تعليم ورکولو په وخت ک عيس د خُدائ د کور په بيتالمال ک
وکله، خو هيچا هم هغه رفتار نۀ کو ه چ د هغۀ مقرر شوے وخت ال نۀ

وو راغلے.
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وئد خپل مرګ په حقله پېش د حضرت عيس

 عيس يو ل بيا هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ درنه م، او تاسو به ما لوئ خو

م هلته تاسو نۀ ش زۀ او چرته چ .ۀ شم ناهونو ک تاسو به په خپلو
 بيا يهوديانو ووئيل، ”ول دے به خپل ان وژن ه چ دے دا راتلے.“ 

 نو عيس هغوئ ته وائ، چرته چ زۀ م هلته تاسو نۀ ش راتلے.“ 
وفرمائيل، ”تاسو د دې زم خلق ي او زۀ د آسمان، تاسو د دې دنيا

 ه ما تاسو ته وفرمائيل چ تاسو اوسېدون ي خو زۀ د دې دنيا نۀ يم. 
به په خپلو ناهونو ک مۀ ش. کۀ چرې تاسو په دې باور نۀ کوئ چ زۀ هغه

  “.ۀ شم ناهونو ک زۀ هم هغه پېغمبر يم نو تاسو به په خپلو ،يم، يعن
هغوئ د هغۀ نه تپوس وکو، ”تۀ وک ي؟“ عيس جواب ورکو چ، ”زۀ هم

 ما سره ستاسو د مجرمولو او د هغه يم چ ما تاسو ته د اول نه وئيل دى. 
وئيلو دپاره ډيرې خبرې دى خو هغه چا چ زۀ ي رالېلے يم، رتينے دے او
 هغوئ په دې پوهه نۀ ۀ چ ما د هغۀ نه اورېدل دى هغه زۀ دنيا ته وايم.“ 

 نو عيس هغوئ ته  .هغوئ ته د خپل پالر په حقله خبرې کول عيس شُو چ
چ وخېژوئ نو بيا به تاسو پوهه ش بن آدم په سولتاسو ا وفرمائيل، ”کله چ
زۀ هغه يم، او زۀ په خپل اختيار هي نۀ کوم خو زۀ هغه ۀ وايم، د ۀ چ پالر

 چا چ زۀ رالېلے يم هغه ما سره دے. هغۀ زۀ ما له تعليم راکے دے. 
يوا نۀ يم پرېے ه زۀ همېشه هغه ۀ کوم چ هغه پرې راض کيى.“

 عيس چ دا خبرې کول نو ډېرو پرې ايمان راوړو.

حقيقت به تاسو آزاد کى

 بيا عيس هغه يهوديانو ته وفرمائيل چا چ په هغۀ ايمان راوړے وو، ”کۀ

 او  .تيا زما مريدان يچرې تاسو زما په کالم عمل کوئ نو تاسو به په ر
 هغوئ هغۀ ته تاسو به په حقيقت پوهه ش او حقيقت به تاسو آزاد کى.“ 
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جواب ورکو چ، ”مون د ابراهيم اوالد يو، مون چرې هم د چا غالمان شوى نۀ
 عيس هغوئ ته يو. ستا د دې وينا نه ۀ مطلب دے چ تاسو به آزاد ش؟“ 
وفرمائيل چ، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم، هر وک چ ناه کوى هغه د ناه غالم
 غالم د يو خاندان فرد لے نۀ ش، خو زوئ همېشه دپاره د خاندان دے. 
 نو کۀ چرې زوئ تاسو آزاد کى نو تاسو به په رتيا سره  .لے ش فرد

 ما ته پته ده چ تاسو د ابراهيم اوالد ي خو تاسو زما د وژلو موقع  .آزاد ي
 زۀ تاسو ورئ ه چ ستاسو په زړونو ک زما د کالم دپاره ائ نشته. 

ته هغه وايم ۀ چ ما د پالر په حضور ک ليدل دى خو تاسو په هغ عمل
 هغوئ ورته جواب ورکو، کوئ ۀ چ تاسو د خپل پالر نه اورېدل دى.“ 
”ابراهيم زمون پالر دے.“ عيس ورته وفرمائيل، ”کۀ چرې تاسو د ابراهيم اوالد

 خو اوس تاسو وئ نو تاسو به هغه کارونه کول کوم چ ابراهيم کول. 
کوشش کوئ چ ما ووژن ه چ ما تاسو ته حقيقت ووئيلو چ ما د خُدائ

 تاسو د خپل پالر پاک نه اورېدلے وو. ابراهيم هيله هم داس نۀ ۇو کى. 
غوندې کارونه کوئ.“ هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”مون حراميان نۀ يو، او خُدائ پاک

 عيس ورته وفرمائيل چ، ”کۀ خُدائ پاک ستاسو په خپله زمون پالر دے.“ 
پالر وے نو تاسو به ما سره مينه کولے ه چ زۀ د خُدائ پاک نه راغلے يم

 او اوس دلته يم. زۀ په خپله مرض نۀ يم راغلے بل زۀ هغۀ رالېلے يم. 
تاسو ته چ زۀ ۀ وايم په هغ ول نۀ پوهېئ؟ دا ه چ تاسو زما کالم

 خو تاسو د خپل پالر ابليس بچ ي او تاسو په خپله خوه  .قبلولے نۀ ش
د هغۀ خواهشونه پوره کوئ. هغه د اول نه قاتل وو او په حقيقت نۀ دے والړ ه

چ په هغۀ ک ۀ حقيقت نشته. کله چ هغه دروغ وائ نو د خپل فطرت په
 نو کله چ مطابق ي وائ ه چ هغه دروغژن دے او د دروغو پالر دے. 
 په تاسو ک وک ما زۀ تاسو ته رتيا وايم خو تاسو په ما يقين نۀ کوئ. 

د ناه مجرم ثابتولے ش؟ کۀ زۀ رتيا وايم نو بيا ول تاسو په ما يقين نۀ کوئ؟
 وک چ د خُدائ پاک دى هغوئ د خُدائ پاک کالم قبلوى. په کومه وجه
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“.تاسو د خُدائ پاک نه نۀ ي تاسو ورته توجو نۀ ورکوئ هغه دا چ چ

حضرت عيس د حضرت ابراهيم نه اول موجود وو

 يهوديانو جواب ورکو چ، ”ول زمون دا وينا رتيا نۀ ده چ تۀ سامرى

 عيس وفرمائيل چ، ”په ما پيريان نۀ دى ي او په تا پيريان ناست دى؟“ 
 زۀ ناست. خو زۀ د خپل پالر عزت کوم خو په دې تاسو ما بعزته کوئ. 

خپله لوئ نۀ غواړم بل يو ذات شته چ هغه ي غواړى او هغه صحيح فېصله
 زۀ تاسو ته رتيا وايم، کۀ وک زما په کالم عمل کوى نو کوونے دے. 

 يهوديانو هغۀ ته ووئيل چ، ”اوس زمون پوره يقين هغه به هيله نۀ مرى.“ 
دے چ په تا پيرے ناست دے. ابراهيم خو وفات دے او نبيان هم وفات شوى

دى او بيا هم تۀ وائ چ، کۀ وک زما په کالم عمل وکى نو هغه به هيله نۀ
 ول تۀ زمون د پالر ابراهيم نه لوئ ي ۀ، وک چ وفات دے؟ او مرى. 
 عيس جواب ورکو، نبيان هم وفات شوى دى. نو تۀ خپل ان ۀ ؟“ 
”کۀ چرې زۀ د خپل ان لوئ وکم نو زما لوئ بمطلبه ده. هغه وک چ ما

هغه زمون چ تاسو واي راکوى هغه زما پالر دے د چا په حقله چ له لوئ
 ار کۀ تاسو هغه نۀ پېژن. خو زۀ ي پېژنم. کۀ چرې ما دا خُدائ پاک دے. 

ووئيل چ زۀ هغه نۀ پېژنم نو زۀ به هم ستاسو په شان دروغژن يم. خو زۀ هغه
 ستاسو پالر ابراهيم په دې خوشحاله وو پېژنم او د هغۀ په کالم عمل کوم. 

 چ هغه به زما ورځ ووين. او هغۀ دا ورځ وليدله او خوشحاله شو.“ 
يهوديانو جواب ورکو چ، ”تۀ خو ال د پنوسو کالو هم نۀ ي، نو ابراهيم دې

 عيس وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم، چ ابراهيم ال پېدا نه وليدو؟“ 
د ويشتو پس  نو په دې هغوئ د عيس شوے نۀ وو چ زۀ موجود وم.“ 
کا راواخستل خو عيس خپل ان په ډډه کو او د خُدائ د کور نه ووتو.
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د يو پېدائش ړوند بينا کول

 عيس چ په الره تېرېدو نو يو سے ي وليدو چ پېدائش ړوند وو.  ۹
 د هغۀ مريدانو ترې تپوس وکو چ، ”اُستاذه، ناه چا کې ده، دې سى

 عيس جواب او کۀ د دۀ مور او پالر، چ دے ړوند پېدا شوے دے؟“ 
ورکو، ”نۀ دې سى او نۀ د دۀ مور پالر ناه کې ده. بل هغه ه ړوند پېدا

 ترو چ ال ورځ ده  .ند شر د خُدائ پاک قُدرت په دۀ ک شو چ
لے يم، شپه راروانه ده چزۀ رالې له د هغۀ کار کول په کار دى چا چ مون
 نو ترو چ زۀ په دنيا ک يم، زۀ د هيوک په ک کار نۀ ش کولے. 

 دې وئيلو سره عيس په زمه وتُوکل او په توکاو ي خه جوړه دنيا نُور يم.“ 
 او ورته ي وفرمائيل چ، ”الړ کله او هغه ي د هغه سى په سترو ومله، 
شه او د سيلوم په تاالب ک ي ووينه.“ د دې لفظ معن ده، لېلے شوے، نو
 بيا هغه سے الړو، ستر ي ووينل او چ واپس راغلو بينا شوے وو. 

د هغۀ اونيانو او هغه چا چ دے ي پېژندو چ خير به ي غوتو، هغوئ
ووئيل چ، ”ول دا هغه سے نۀ دے چ ناست به وو او خير به ي غوتو؟“

 ينو ووئيل، ”آو، هم دا هغه سے دے،“ او نورو ووئيل، ”نه، دا د هغۀ په

 هغوئ ترې شان دے.“ هغۀ په خپله ووئيل چ، ”زۀ هم هغه سے يم.“ 
 هغۀ جواب ورکو، ”يو تپوس وکو، ”نو ستا ستر نه بينا شوې؟“ 

سے چ نوم ي عيس دے هغۀ خه جوړه که، او زما په سترو ي ومله او
ه. بيا زۀ الړم او ومد سيلوم تاالب ته الړ شه او وې وين وفرمائيل چ راته ي

 هغوئ تپوس وکو چ، ”هغه دے چرته؟“ هغۀ جواب وينل او بينا شوم.“ 
ورکو، ”ما ته پته نشته.“

د فريسيانو د شفا موندلو په حق ک تحقيقات

 دا د سبت  هغه سے چ مخ ړوند وو هغوئ فريسيانو له راوستو. 
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 بيا ورځ وه چ عيس خه جوړه که او د هغۀ ستر ي بينا کې. 
فريسيانو ترې هم تپوسونه شروع کل چ، ”تۀ نه بينا شوې؟“ سى هغوئ ته

ووئيل، ”هغۀ زما په سترو خه ومله، بيا هغه ما ووينل او اوس زۀ ليدے
 ينو فريسيانو ووئيل چ، ”دا سے د خُدائ پاک د طرفه نۀ دے شم.“ 
ه چ د سبت د ور احترام نۀ کوى.“ خو نورو ووئيل چ، ”يو ناه ار

 سے نه داس معجزه کولے ش؟“ او په هغوئ ک اختالف پېدا شو. 
نو هغوئ د هغه ړوند سى نه بيا تپوس وکو چ، ”ستا د هغۀ په حقله ۀ خيال
دے؟ ه چ هغۀ ستا ستر بينا کې دى.“ هغۀ جواب ورکو چ، ”هغه يو

 خو يهوديانو په دې باور نۀ کولو چ دا سے ړوند وو او بينا شو نب دے.“ 
،و چترې وک  او تپوس ي ترو چ هغوئ د هغۀ مور او پالر راوغوتل 

”دا ستاسو زوئ دے، وک چ تاسو واي چ ړوند پېدا شوے وو؟ نو اوس
 مور او پالر ي جواب ورکو، ”مون ته دا پته ده دے نه ليدلے ش؟“ 

 خو مون ته پته نشته چ دا زمون زوئ دے او چ دے پېدائش ړوند دے. 
چا د دۀ ستر ته پته شته چ او نۀ مون ،ه دے اوس ليدلے شن دا چ
“.ئ، دے زلمے دے، دے به په خپله حال ووائې. د دۀ نه تپوس وکبينا ک

 د هغۀ مور او پالر د يرې نه داس ووئيل ه چ هغوئ د يهوديانو نه

ومن وک هم عيس ې وه چنه دا فېصله ک ويرېدل. نو يهوديانو د مخ
 هم دغه وجه وه چ مور چ مسيح دے نو هغه به د عبادتخان نه وشى. 
 نو بيا په دوېم ل پالر ي ووئيل چ هغه زلمے دے، تپوس ترې وکئ. 

هغوئ هغه سے راوغوتو وک چ ړوند وو او ورته ي ووئيل، ”خُدائ پاک
ته مخ که او رتيا ووايه، خو مون ته دا پته ده چ دا سے ناه ار دے.“

 هغۀ جواب ورکو، ”ما ته پته نشته چ دے ناه ار دے او کۀ نه، خو زۀ

 هغوئ د يو يز نه خبر يم، هغه دا چ زۀ ړوند وم او اوس بينا شوے يم.“ 
ترې تپوس وکو چ، ”هغۀ تا سره ۀ وکل؟ هغۀ ستا ستر نه بينا کې؟“
 هغۀ جواب ورکو چ، ”ما خو تاسو ته ووئيل خو تاسو غوږ نۀ کېودو، نو

تاسو دا بيا ول اورېدل غواړئ؟ ول تاسو هم د هغۀ مريدان جوړېدل غواړئ
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 نو بيا هغوئ په کنلو شول او ورته ي ووئيل، ”تۀ د هغۀ مريد ي، خو ۀ؟“ 
 مون ته پته ده چ خُدائ پاک د موس سره خبرې کې مون د موس يو. 

 سى وې خو د دې سى نه خبر نۀ يو چ دے د کومه راغلے دے.“ 
جواب ورکو چ” ،ومره د حېرانتيا خبره ده چ تاسو ته دا پته نشته چ هغه

 مون ته پته ده د کومه راغلے دے، خو بيا هم هغۀ زما ستر بينا کې. 
چ خُدائ پاک د ناهارو نۀ اورى، خو هغه د هغه چا اورى چ د هغۀ عبادت
ت نه ال چا دا نۀ دى اورېدلنيا د پېداي د د کوى او د هغۀ رضا پوره کوى. 
 کۀ دا سے د خُدائ پاک د چ چا د پېدائش ړوند ستر بينا کې دى. 
 هغوئ ورته ووئيل چ، ”تۀ خو په طرفه نۀ وے نو هغۀ هي نۀ شو کولے.“ 

خپله بلل ناه ار پېدا شوے ي او اوس مون ته د تعليم راکولو کوشش کوې؟“
نو بيا هغوئ هغه د عبادتخان نه وشلو.

روحان ړوندتوب

 کله چ عيس په دې خبر شو چ هغوئ هغه شلے دے، نو عيس هغه

 سى جواب پېدا کو او تپوس ي ترې وکو، ”ستا په ابن آدم ايمان شته؟“ 
 ورکو، ”ماله، ما ته ووايه هغه وک دے نو چ زۀ په هغۀ ايمان راوړم.“ 

عيس هغۀ ته وفرمائيل چ، ”تا هغه وليدو، وک چ تا سره خبرې کوى هم
 هغۀ ووئيل، ”ماله، زما پرې ايمان دے.“ او هغه ورته په سجده هغه دے.“ 
نيا ته د عدالت دپاره راغلے يم چزۀ دې د” ،وفرمائيل چ  عيس پرېوتو. 
 ين فريسيان  “.هغه ړاندۀ ش  ان بينا وک چ او ړاندۀ بينا ش

چ د هغۀ سره نزدې والړ ۇو د هغۀ دا خبرې ي واورېدل او تپوس ي ترې
 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”کۀ چرې تاسو وکو، ”ول مون ړاندۀ يو ۀ؟“ 
ړاندۀ وے نو ستاسو ناه به نۀ وه خو اوس چ تاسو دا واي چ مون بينا يو،

نو په دې تاسو ناه ار پات شوئ.“
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د و د شپون مثال

 ”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ هر وک چ د و شپول ته په دروازې  ۱۰
 خو کوم سے نۀ ورننو خو په بله الره وراوړى هغه غل او ډاکو دے. 

 وکيدار هغۀ ته دروازه چ په دروازه ورننو هغه د و شپونے دے. 
کوالووى، او ې د هغۀ آواز اورى او هغه خپل ې په نوم رابل او هغوئ په
 کله چ هغه خپل ول ې رابهر کې نو هغه ترې هغۀ پس روان وى. 

 هغوئ به نا  .هغوئ د هغۀ آواز پېژن ه چ ،ې ورپس او  وړاندې
آشنا سى پس چرې هم نۀ . بل هغوئ به د هغۀ نه وتت ه چ هغوئ
 عيس هغوئ ته دا مثال ووئيلو خو هغوئ په  “.ى آواز نۀ پېژند نا آشنا س

دې پوهه نۀ شول چ د هغۀ د دې نه مطلب ۀ وو.

حضرت عيس ۀ شپونے دے

 نو عيس هغوئ ته بيا وفرمائيل چ، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ زۀ د و

 هغوئ ول چ زما نه مخ راغل ۇو غلۀ او ډاکوان دپاره دروازه يم. 
 زۀ دروازه يم. وک چ زما په وسيله ۇو، خو و هغوئ ته غوږ ونۀ نيولو. 
.ائ به وموم رن او د هغه به دننه بهر تلے راتلے ش .هغه به بچ ش ننو

خو زۀ دې له راغلے يم چ دپاره را  غل صرف د غال د قتل او د تباه

 زۀ ۀ شپونے خلق ژوندون حاصل کى او په ممل ډول پرسونه وى. 
 خو مزدور چ نۀ شپون يم او ۀ شپونے د و دپاره خپل سر ورکوى. 
وى او نۀ ي ې خپل وى، کله چ هغه ليوۀ په راتلو ووين نو ې په ائ
 هغه پرېدى او وتت. ليوۀ رمه راېره کى او ې خورې ورې کى. 

 زۀ ۀ شپون يم. زۀ ه تت چ مزدور دے او د و هي پرواه نۀ کوى. 
 نه چ ما پالر پېژن او زۀ پالر  ،ې ما پېژن ې پېژنم او زما خپل

 زما نورې ې هم شته چ په پېژنم، او زۀ خپل ان د و دپاره قربانوم. 
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دې شپول ک نشته، زۀ به هغوئ هم ضرور دلته راولم. هغوئ به زما آواز
 په دې وجه پالر ما اورى، او بيا به يوه رمه وى او شپونے به ي هم يو وى. 
 سره مينه کوى ه چ زۀ خپل ان قربانوم د دې دپاره چ دا بيا ومومم. 

دا زما نه وک نۀ اخل، خو زۀ دا په خپله مرض قربانوم. دا زما اختيار دے
چ ان قربان کم او دا م هم اختيار دے چ دا زۀ بيا ومومم. دا حم ما ته

اتفاقب  د دې خبرو په وجه بيا په يهوديانو ک خپل پالر راکے دے.“ 
 په هغوئ ک ډېرو وئيل چ، ”په دۀ پيريان ناست دى او دے پال راغله. 

 خو نورو وئيل چ، ”په چا چ پيريان دے، ول تاسو دۀ ته غوږ ږدئ؟“ 
ناست وى هغه داس خبرې نۀ ش کولے. ول پيرے د ړوند ستر روغولے

ش ۀ؟“

د يهوديانو د حضرت عيس نه انار

 دا د ژم ور وې او په يروشلم ک د خُدائ د کور د وقف کېدو اختر

  او عيس د خُدائ په کور ک د سليمان په برانه ک رېدو.  وو. 
يهوديان د هغۀ نه راچاپېره شول او ورته ي ووئيل، ”ترو پورې به تۀ مون په

 عيس ش ک سات؟ کۀ تۀ مسيح ي نو مون ته صفا صفا ووايه.“ 
جواب ورکو چ، ”ما تاسو ته ووئيل خو تاسو پرې يقين نۀ کوئ. زۀ چ کوم

 خو تاسو پرې يقين نۀ کارونه د خپل پالر په نوم کوم، هغه زما واه دى. 
 زما ې زما آواز اورى، زۀ هغوئ  .ې نۀ ي تاسو زما ه چ کوئ

 زۀ هغوئ له د تل ژوندون ورکوم او هغوئ به  .را پېژنم او هغوئ ما پس
 زما هيله هم هالک نۀ ش او هيوک به ي هم زما د الس نه ونۀ شوکوى. 
پالر چ ما ته هغوئ حواله کى دى هغه د هر ۀ نه زورور دے او هي وک دا

 بيا يهوديانو  زۀ او زما پالر يو يو.“  د پالر د الس نه نۀ ش شوکولے. 
 خو عيس هغوئ ته وفرمائيل  ،پرې وې ول راوخستل چ کا پس عيس
چ، ”ما تاسو ته د پالر له طرفه ډېر نې کارونه وودل. نو تاسو ما د کوم کار
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ۀ نې تا د مون” ،و چ يهوديانو ورله جواب ورک په وجه سنساروئ؟“ 
تۀ خو صرف انسان ي ه چ ،فر په سببساروو خو د ککار په وجه نۀ سن

 عيس جواب ورکو چ، ”ول ستاسو په او د خُداي دعوٰى کوې.“ 
شريعت ک دا نۀ دى ليلے شوى چ، ”ما وفرمائيل چ تاسو خُدايان ي؟“
 هغه خلق خُدايان بللے کېدل چا ته چ د خُدائ پاک کالم راغلے وو، خو

تاسو دا وئيلے ش  ول  .بدلېدے نۀ ش صحيف و چپه دې پوهي مون
چ وک چ پالر مقدس کے دے او دنيا ته ي رالېلے دے، هغه کفر کوى

 کۀ چرې زۀ د خپل پالر ه چ ما وفرمائيل چ زۀ د خُدائ پاک زوئ يم؟ 
 خو کۀ زۀ ي کوم، کۀ ۀ هم تاسو کارونه نۀ کوم، نو په ما ايمان مۀ راوړئ. 
په ما ايمان نۀ راوړئ، نو زما په کارونو ايمان راوړئ د دې دپاره چ تاسو ته پته
 نو هغوئ ول او پوهه ش چ پالر په ما ک دے او زۀ په پالر ک يم.“ 

 يو ل بيا د هغۀ د نيولو کوشش وکو خو هغه د هغوئ د الس نه ووتو. 
عيس بيا د اُردن د سيند پورې غاړه هغه ائ ته الړو چرته چ به يحي اول

  خلق ورله راغلل او هغوئ وئيل بپتسمه ورکوله. او هغه هلته پات شو. 
چ، ”يحي مون ته يوه معجزه هم نۀ وه اره کې، خو هغۀ چ ۀ د دې

 او په هغه ائ ک ډېرو خلقو په سى په حقله وئيل ۇو هغه رتيا دى.“ 
عيس ايمان راوړلو.

د لعزر مرګ

 نو اوس لعزر نوم سے ناجوړه وو، چ د بيتِعنياه وو کوم چ د  ۱۱
 دا د هغه مريم ورور لعزر ناجوړه وو مريم او د هغ د خور مرتا کلے وو. 
چا چ په مال عطر اچول ۇو او د هغۀ پ ي په خپلو وېتو وچ کې وې.

 نو خوېندو ي عيس له خبر ورولېلو چ، ”ماله، چا سره چ تۀ مينه

 خو کله چ عيس دا واورېدل نو وې وفرمائيل، ”دا کوې هغه بيمار دے.“ 
بيمارى د مرګ نۀ ده، دا خو د خُدائ پاک د جالل رندولو دپاره ده نو چ د
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 ار چ عيس د مرتا، او د  “.خُدائ پاک زوئ د دې په وسيله جالل وموم
 خو چ هغۀ د لعزر د بيمارۍ واورېدل نو هغ خور او لعزر سره مينه کوله، 
 بيا د دې نه پس عيس هغه دوه ور نور هم په هغه ائ ک ايسار شو. 

 مريدانو خپلو مريدانو ته وفرمائيل، ”را چ يهوديه ته واپس الړ شُو.“ 
ورته ووئيل چ، ”اُستاذه، ۀ ل وخت مخ يهوديانو ستا سنسارول

په ورځ ک و، ”ولجواب ورک  عيس غوتل، او تۀ بيا هلته  ۀ؟“ 
دولس ين را نۀ وى ۀ؟ هر وک چ د ور ر تيندک نۀ خورى ه

 خو وک چ د شپ ر نو تيندک به  .ا ويننيا رهغوئ د دې د چ
 د دې وئيلو نه پس عيس وفرمائيل خورى ه چ هغۀ سره را نشته.“ 
چ، ”زمون دوست لعزر اودۀ پروت دے خو زۀ ورم چ راوي ي کم.“

“.ه، کۀ چرې هغه اودۀ وى نو هغه به روغ ش مريدانو هغۀ ته ووئيل، ”مال
 عيس د هغۀ د مرګ خبره کوله خو د هغوئ خيال وو چ ن دے د فطرى

 بيا عيس هغوئ ته صفا وفرمائيل، ”لعزر م دے، اودۀ کېدو خبره کوى. 
 نو ستاسو دپاره دا ۀ ده چ زۀ هلته نۀ وم نو چ تاسو ايمان راوړئ. خو

 بيا توما چ برغونے ورته وائ، هغۀ نورو مريدانو را چ هغۀ له ورشُو.“ 
ته ووئيل، ”را چ مون هم الړ شُو چ د هغۀ سره مۀ شُو.“

د لعزر بيا ژوندى کېدل

 کله چ عيس ورسېدو نو خبر شو چ لور ور مخ لعزر دفن

 او ډېر يهوديان  بيتِعنياه د يروشلم نه ۀ دوه ميله لرې وه  شوے دے. 
 کله چ مرتا د مرتا او مريم ته د هغوئ د ورور غمرازۍ له راغل ۇو. 

الوېدو له ورغله، خو مريم په کور کد راتلو نه خبر شوه نو هغۀ سره م عيس
ه، کۀ تۀ دلته وے نو زما ورور به مته ووئيل، ”مال  مرتا عيس پات شوه. 

 خو زۀ اوس هم پوهېم چ کۀ تۀ د خُدائ پاک نه هر ۀ شوے نۀ وو. 
 عيس هغ ته وفرمائيل چ، ”ستا وغواړې نو خُدائ پاک به ي درکى.“ 
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 مرتا هغۀ ته ووئيل، ”خو ما ته پته ده چ د  “.ورور به بيا راژوندے ش
 عيس هغ ته وفرمائيل، ”زۀ  “.قيامت په ورځ به هغه بيا راژوندے ش

قيامت او ژوندون يم. وک چ په ما ايمان سات کۀ هغه م هم ش نو هغه به
 او وک چ ژوندے دے او په ما ايمان لرى هغه به هيله ژوندے وى، 

 هغ هغۀ ته ووئيل، ”آو، ماله، زما هم م نۀ ش. آيا ستا په دې يقين دے؟“ 
په دې ايمان دے چ تۀ مسيح ي، د خُدائ پاک زوئ، وک چ دنيا ته

 کله چ هغ دا ووئيل، نو هغه واپس الړه او خپله خور راتلونے دے.“ 
مريم ي راوبلله، او په په ي ورته ووئيل، ”اُستاذ دلته دے او هغه تا غواړى.“

 خو  کله چ مريم دا واورېدل نو سمدست پاېده او عيس له ورغله. 

عيس ال کل ته نۀ وو رارسېدلے او ال په هغه ائ ک وو چرته چ مرتا هغۀ
 کوم يهوديان چ د مريم سره غمرازۍ دپاره کور ک ۇو، سره مالو شوه. 
نو چ هغوئ وليدل چ هغه زر پاېده او بهر الړه نو هغوئ ورپس روان شول،
 کله چ مريم ه چ هغوئ دا ل چ قبر له روانه ده چ پرې وژاړى. 

هغه ائ له ورغله چرته چ عيس وو نو د هغۀ په ليدو سره په پو ورته پرېوتله
او هغۀ ته ي ووئيل، ”اے ماله، کۀ چرې تۀ دلته وے نو زما ورور به م شوے
 کله چ عيس مريم او ورسره يهوديان په ژړا وليدل نو هغۀ يو سوړ نۀ وو.“ 
 هغۀ تپوس وکو چ، ”هغه تاسو کوم ائ اسويلے وکو او ډېر زهير شو. 
 عيس دفن کے دے؟“ هغوئ جواب ورکو، ”ماله، راشه او وې وره.“ 

  يهوديانو ووئيل چ، ”ووره د دۀ هغۀ سره ومره مينه وه.“  په ژړا شو. 
خو ينو ووئيل چ، ”ول دې سى چا چ د هغه ړوند سى ستر بينا کې
 عيس بيا سوړ وې دا نۀ شو کولے چ لعزر ي د مرګ نه بچ کے وے؟“ 

اسويلے وکو، او قبر له راغے. دا يو غار وو چ مخ ته ي ه اېودلے
 عيس وفرمائيل، ”دا ه لرې کئ.“ مرتا، د م سى خور، هغۀ شوې وه. 

ته ووئيل، ”ماله، اوس خو به ي بوئ کے وى ه چ د دۀ د مرګ خو لور
ما تاسو ته دا نۀ ۇو وئيل ته وفرمائيل، ”ول هغ  عيس ور شوې دى.“ 
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 نو ۀ، چ کۀ چرې تاسو ايمان لرئ نو تاسو به د خُدائ پاک لوئ ووين؟“ 
هغوئ ه لرې کله. بيا عيس پورته وکتل او وې فرمائيل، ”پالره، زۀ ستا شُر

 ما ته پته ده چ تۀ همېشه زما اورې، خو ما د کوم چ تا زما دعا واورېدله. 
دې حاضرو خلقو دپاره سوال وکو نو چ د دوئ دا باور وش چ زۀ تا

 بيا کله چ هغۀ دا وفرمائيل نو هغۀ په اوچت آواز چغه که، رالېلے يم.“ 
 نو م سے بهر راووتو، د هغۀ الس او پ د کتان په ”لعزره، بهر راوه.“ 

تے شوے وو. عيسانغ ک وک په لے شوى ۇو او مخ يت کفن ک
“. ږدئ چ ئ او پرې يهغوئ ته وفرمائيل، ”د دۀ نه کفن لرې ک

د حضرت عيس د مرګ سازش

 ډېر خلق چ د مريم سره قبر له راغل ۇو هغوئ چ هغه ۀ وليدل کوم

ين  خو په هغوئ ک چ عيس وکل نو په هغۀ ي ايمان راوړو. 
 نو فريسيانو له ورغلل او هغه ۀ ي ورته ووئيل ۀ چ عيس کى ۇو. 

مشرانو امامانو او فريسيانو يوه جره راوبلله او وې وئيل چ، ”مون ته ۀ کول
 کۀ مون دے په کار دى؟ ه چ دا سے خو ډيرې معجزې اره کوى. 
ول خلق به په دۀ ايمان راوړى، او بيا به روميان راش دو نودغه شان آزاد پرې

يو تن چ  خو په دوئ ک او زمون ول قوم او د خُدائ کور به تباه کى.“ 
نوم ي کائفس وو وک چ په دغه کال د ولو نه مشر امام وو، هغوئ ته ووئيل،

 تاسو په دې نۀ پوهېئ چ ستاسو دپاره دا غوره ”تاسو په هي نۀ پوهېئ، 
رباد ده چ د قوم دپاره دې يو سے م کے ش، نه چ ول قوم تباه او ب

 هغۀ دا د خپله انه ونۀ وئيل، بل د هغه کال د مشر امام په حيثيت  “.ش
 او نۀ صرف د  ،به د قوم دپاره قربان ش عيس له چوک وئدا پېش ي

د خُدائ پاک خوارۀ وارۀ بچ نيا کوله د په د دې دپاره چ قوم دپاره، بل
 نو د هم هغه ور نه پس هغوئ د هغۀ د مرګ منصوبه رايوائ کى. 

 نو په دې وجه عيس نور د يهوديانو په مين ک آزاد نۀ جوړه که. 
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رېدو بل د هغه ائ نه يو کل ته الړو چ نوم ي افرائيم وو چ د صحرا
 اوس د سره نزدې مل ک وو او هغه هلته د خپلو مريدانو سره پات شو. 

يهوديانو د فسح اختر رانزدې وو او ډېر خلق د کل نه يروشلم ته د فسح د اختر
 هغوئ عيس لولو او کله نه مخ الړل چ خپل انونه مقدس کى. 

چ هغوئ د خُدائ په کور ک ودرېدل نو د يو بل نه ي تپوس کولو، ”ۀ مو
 په دې وخت ک مشرانو خيال دے؟ ول هغه به اختر له رانۀ ش ۀ؟“ 
امامانو او فريسيانو دا حم ورکے وو چ چا د عيس پته ولوله چ چرته

دے نو دوئ دې پرې خبر کى چ هغه رفتار کى.

حضرت عيس په بيتِعنياه ک په تېلو مسىح کے شو

 د فسح د اختر نه شپ ور مخ عيس بيتِعنياه ته راغے چرته  ۱۲
 هلته چ د لعزر کور وو، وک چ هغۀ د مو نه بيا ژوندے کے وو. 

هغوئ هغۀ له د ماام مېلمستيا وکه چ مرتا په ک خدمت کولو او لعزر هم
 بيا مريم ۀ د عيس سره په نورو مېلمنو ک په دسترخوان ناست وو. 
قيمت عطر چ نيم سېر قدرې ۇو او د خالص خوشبوداره مرهمو نه جوړ وو

راوړل، او د عيس په پو ي واچول او هغه ي بيا په خپلو وېتو وچ کې او
،ريوتس خو په دې يهوداه ا ول کور د دې عطرو د خوشبوي نه ډک شو. 
،ے وو، ووئيل چخبر کېدونوروستو د هغۀ م ل يو مريد وو چ د عيس چ

 ”دا عطر په درې سوه ديناره ول خرڅ نۀ کے شو چ پېس ي خوار

 هغۀ دا خبره په دې ونۀ که چ ن هغه د غريب له ورکے شوے وے؟“ 
خوارانو غمخور وو، خو ه چ هغه په خپله غل وو. هغۀ به د هغه پېسو نه هم
پول کوم به چ د چندې په تيل ک جمع کېدې او د هغۀ په اختيار ک به

 عيس وفرمائيل چ، ”هغه خپل خو ته پرېدئ. هغ دا عطر وې. 
 ه چ غريبانان خو  .وسات دپاره ي خولو د ور زما د واخستل چ

۴۰ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


به تل تاسو سره وى خو زۀ به درسره تل نۀ يم.“

د لعزر خالف سازش

 کله چ د يهوديانو هغه لويه ه خبر شوه چ هغه هلته دے، هغوئ نۀ

يوا دې له راتلل چ عيس ووين خو د لعزر د کتلو دپاره هم وک چ هغۀ
 نو مشرانو امامانو دا منصوبه جوړه که د مو نه بيا راژوندے کے وو. 
 ه چ د هغۀ په وجه ډېر يهوديان عيس له ورتلل چ لعزر هم م کئ، 

او په هغۀ ي ايمان راوړو.

د حضرت عيس په يروشلم ک استقبال

د دې نه خبر شول چ ۇو چ اختر له راغل خلق چ   په بله ورځ

 نو هغوئ د کجورې ان واخستل او د عيس هم يروشلم ته راروان دے، 
هغۀ استقبال له ورووتل او دا نعرې ي وهل، ”اُمبارک. مبارک دے هغه وک

 او چ د مال خُدائ په نوم را، د بن اسرائيلو بادشاه دې مبارک وى.“ 
په صحيفو ک ه چن هسور شو، ل ے وموندلو او په هغيو کوچا عيس
وره، ستا بادشاه په کوچاه. و ”اے د صيون لورې. مۀ يرې ليل دى، 

 هغه وخت خو د عيس مريدان په دې پوهه نۀ شول، خو سور راروان دے.“ 
کله چ عيس خپل لوي ته ورسېدلو نو هغوئ ته بيا ورياد شول چ دا خو د
 نو کوم هغۀ په حقله ليلے شوى ۇو او هم دغه شان د هغۀ سره وشول. 

خلق چ د هغۀ سره ۇو کله چ عيس لعزر ته د قبر نه د راوتلو آواز وکو او د
 هم دغه مو نه ي بيا ژوندے کو، نو هغوئ د هغ واه جارى ساتله. 

وجه وه چ ډېر خلق د هغۀ سره مالوېدو له ورغلل، ه چ هغوئ اورېدل ۇو
 بيا فريسيانو يو بل ته ووئيل، ”تاسو ورئ چ هم هغۀ دا معجزه کې ده. 

چ مون هي نۀ شُو کولے، وورئ، وله دنيا په هغۀ پس روانه ده.“

۴۱ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


الو شسره م حضرت عيس تل چينو يونانيانو غو

 هغوئ فيليپوس له  يو و يونانيان په اختر ک د عبادت دپاره تل ۇو. 

راغلل وک چ د بيتِصيدا د ليل اوسېدونے وو، او هغۀ ته ي ووئيل،
 فيليپوس الړو او اندرياس ”صاحبه، مون غواړو چ عيس سره مالو شُو.“ 

 عيس هغوئ ته ته ي ووئيل، بيا هغوئ دواړه الړل او عيس ي خبر کو. 
 زۀ تاسو ته  .وموم بن آدم خپله لوئا و، ”هغه وخت راغلو چجواب ورک
ى او په خاوره کونۀ غورزي ه کد غنمو دانه په زم و چتيا وايم ترر

خه او مه نۀ ش تر هغ به دا صرف يوه دانه وى. خو کله چ دا په خاورو
 هغه وک چ د خپل ژوند سره ک خه ش نو دا ډېره مېوه پېدا کى. 

مينه کوى هغه به ي بائيل، او وک چ په دنيا ک د خپل ژوند نه نفرت
 کۀ وک زما خدمت کوى هغه  .د تل ژوندون دپاره وسات کوى، هغه به ي

وک چ زۀ يم هلته به زما خادِم هم وى. هر او چرته چ ،را دې ما پس
زما خدمت کوى، هغۀ له به زما پالر عزت ورکى.

حضرت عيس د خپل مرګ په حقله خبرې کوى

 اوس زما زړۀ پرېشانه دے او زۀ ۀ ووايم؟ چ اے پالره، ما د دې وخت

 اے پالره، نه بچ که؟ خو، هم دا وجه ده چ زۀ دې وخت له راغلے يم. 
خپل نوم ته جالل ورکه.“ بيا د آسمان نه يو آواز راغلو، ”ما خپل نوم ته جالل

 کومه ه چ هلته والړه وه ورکے دے او زۀ به بيا هم جالل ورکم.“ 
،دا د تندر آواز وو خو نورو ووئيل چ هغوئ دا واورېدل او وئ وئيل چ

 دا آواز زما د” ،وفرمائيل چ  عيس ”فرت هغۀ سره خبرې وکې.“ 
 اوس د دې دنيا د عدالت وخت دے او د دې دپاره نه، خو ستاسو دپاره وو. 
زۀ د زم  او کله چ  .شېطان به اوس بهر وويستلے ش نيا سردار يعند
 عيس دې خبرې نه وخېژولے شم نو زۀ به ول خلق خپل ان ته راکاږم.“ 
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،و چجواب ورک   ته اشاره وکه چ هغه به په کوم مرګ مرى. 
”زمون شريعت دا وائ چ مسيح به تل تر تله وى، نو بيا تۀ نه وائ چ ابن

 عيس آدم به ضرور په سول وخېژولے ش؟ دا ابن آدم دے وک؟“ 
هغوئ له جواب ورکو، ”را ل وخت دپاره تاسو سره ده. ترو چ را تاسو

په تيارۀ ک وک چ .ىېر کتيارۀ مو را نه چ هس ،رسره ده و
 ترو چ را تاسو سره ده، ر، هغۀ ته پته نۀ وى چ چرته روان دے. 

“.ا زامن شتاسو د ر ا يقين کوئ نو چپه ر

ايماند يهوديانو ب

 ار کۀ عيس ډيرې د دې خبرو نه پس عيس د هغوئ نه الړو او پ شو. 
معجزې د هغوئ په موجود ک وکې، خو هغوئ په هغۀ باندې ايمان رانۀ
 چ د يشعياه نب دا خبره پوره ش چ فرمائيل ي ۇو، ”اے ماله، وړو 
زمون په پېغام باندې چا يقين کے دے؟ مال خُدائ خپل قوت په چا ظاهر

 په دې وجه هغوئ ايمان راوړلے نۀ شو، ول چ يشعياه نب دا کے دے؟“ 
 ”هغۀ د هغوئ ستر ړندې کې دى او زړونه ي ورله  ،هم وفرمائيل چ

او په خپلو زړونو ک و ونۀ وينهغوئ په خپلو ستر ى دى، نو چسخت ک
 پرې پوهه نۀ ش او د رغېدو دپاره ما ته راونۀ ر او زۀ ي روغ کم.“ 

وليده او د هغۀ په حق ک لوئ هغۀ د عيس ې چه وک يشعياه دا خبرې
 خو سره د دې په هغوئ ک ډېرو يهودى مشرانو هم په  .خبرې کول ي
هغۀ ايمان راوړو، خو د فريسيانو په وجه ي د دې اقرار نۀ کولو، او د دې يرې

 ه چ هغوئ د خُدائ پاک نه  .ے شنه بهر ک هغوئ به د عبادتخان چ
د عزت په نسبت د انسان نه عزت حاصلول زيات خوول.

د حضرت عيس کالم
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 نو عيس په اوچت آواز وفرمائيل، ”کۀ وک په ما ايمان راوړى نو هغه نۀ

 يوا دا چ په ما ايمان راوړى بل په هغه چا هم چ زۀ ي رالېلے يم. 
 زۀ دنيا او وک چ ما وين هغه، هغه وک وين چ زۀ ي رالېلے يم. 

ته له د را په شان راغلے يم د دې دپاره چ وک په ما ايمان راوړى هغه به په
 زۀ د هغه چا عدالت نۀ کوم وک چ زما کالم  .نۀ ش پات تيارۀ ک
اورى او تابعدارى ي نۀ کوى ه چ زۀ د دې دپاره نۀ يم راغلے چ د دنيا
 خو وک چ ما نۀ عدالت وکم بل د دنيا د بچ کولو دپاره راغلے يم. 

زما هغه کالم چ ،او زما پېغام نۀ قبلوى، د هغۀ دپاره يو منصف شته، يعن من
 زۀ په خپل ما کے دے، هغه به په ورځ د آخرت د هغۀ عدالت وکى. 

اختيار خبرې نۀ کوم خو پالر چ زۀ ي رالېلے يم هغۀ ما ته حم کے دے
 او زۀ خبر يم چ د هغۀ حم د تل عمرى چ ۀ ووايم او نه ي ووايم. 
ژوندون ورکوى، نو ه ۀ چ پالر ما ته فرمائيل دى، هم هغه ۀ زۀ وايم.“

د مريدانو پ وينل

 د فسح د اختر نه مخ عيس ته معلومه شوه چ د دنيا نه د هغۀ  ۱۳
د جداي وخت رانزدې شوے دے او هغه به خپل پالر ته ورش. او د خپلو

مريدانو سره ي په دې دنيا ک مينه وه، او تر آخره وخته پورې ي ورسره مينه
 د ماام د رو وخت وو، او ابليس د مخ نه د شمعون وکه. 

اسريوت د زوئ يهوداه په زړۀ ک دا خيال اچولے وو چ په عيس مخبرى
 او عيس پوهه وو چ پالر هغۀ له د هر ۀ اختيار ورکے دے او وکى. 
 نو چ هغه د خُدائ پاک نه راغلے دے او خُدائ پاک له واپس روان دے. 

ودو، يوه توليه ييو طرف ته کې ادر ي ېدو، خپلنه پا هغه د رو
 بيا هغۀ په يو لو ک اوبۀ واچول او راواخسته او د مال نه ي تاو که. 
د خپلو مريدانو په پو وينلو ي شروع وکه او په هغه توليه ي وچول چ د
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 کله چ هغه شمعون پطروس ته راورسېدو نو ان نه ي تاو کې وه. 
 عيس جواب پطروس هغۀ ته ووئيل چ، ”ماله، تۀ به زما پ وين؟“ 
“.ې خو وروستو به پوهه شزۀ کوم، تۀ اوس په دې نۀ پوهې ۀ چ” ،وورک

زما پ له پرې نۀ ږدم چ پطروس هغۀ ته ووئيل، ”زۀ به تاسو هي

ووين.“ عيس جواب ورکو چ، ”ترو چ زۀ تا ونۀ وينم نو تۀ به زما
 شمعون پطروس هغۀ ته ووئيل، ”بيا نو ماله، نۀ يوا زما  “.مريد نۀ ي

هغۀ ته وفرمائيل، ”چا چ  عيس پ بل السونه او سر م هم ووينه.“ 
المبل وى هغۀ ته د پو د وينلو نه عالوه نور حاجت نشته بل هغه ول پاک

 ه چ عيس ته معلومه وه چ وک دے، او تاسو پاک ي خو ول نه.“ 
.ول پاک نۀ ي تاسو ،خبرى کوى نو په دې وجه هغۀ وفرمائيل چبه په هغۀ م

 د هغوئ د پو وينلو نه پس، هغۀ خپل ادر راواخستو او کېناستو او د
هغوئ نه ي تپوس وکو، ”تاسو په دې پوهه شوئ چ ما تاسو سره ۀ وکل؟
 نو کۀ  تاسو ما ته اُستاذ او مال واي او دا ي واي ه چ زۀ يم. 

ما ستاسو مال او اُستاذ ستاسو پ ووينل نو په تاسو هم الزم دى چ د يو
 ما ستاسو دپاره يو مثال قائم کے دے، چ تاسو به هم  .ووين بل پ
 زۀ تاسو ته رتيا وايم هغه شان کوئ، نه چ ما تاسو سره کى دى. 

چ يو نوکر د خپل مال نه لوئ نۀ وى او نۀ پېغام وړونے د رالېون نه لوئ
 اوس تاسو په دې خبره پوهه شوئ نو تاسو بختور ي کۀ چرې عمل وى. 

 زۀ ستاسو ولو په حقله نۀ وايم، وک چ ما غوره کى دى پرې وکئ. 
رو نو هغه چا چ” ،چ دا خبره پوره ش د صحيف هغوئ زۀ پېژنم. خو چ

 زۀ تاسو ته اوس د هغه به ي ما سره خوړه هم هغه زما خالف شولو.“ 
نو چ ه شکله هغه پې دا وايم د دې دپاره چ ېدو نه مخد پې واقع

وک چ تيا وايم زۀ تاسو ته ر تاسو ايمان راوړئ چ مسيح هم زۀ يم. 
زما يو پېغام وړونے قبول کى هغوئ ما قبلوى او وک چ ما قبول کى نو

هغه قبلوى چا چ زۀ رالېلے يم.“
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وئپېش خبر په حق کد خپل م د حضرت عيس

 د دې وئيلو نه پس عيس روح ک سخت پرېشانه شو او وې وفرمائيل،

 مريدانو يو ”زۀ درته رتيا وايم چ په تاسو ک به يو زما مخبرى کوى.“ 
 په هغوئ بل ته وکتل او شمن شول چ دے دا د چا په حقله خبرې کوى. 
 ک يو مريد چ عيس ورسره مينه کوله، د عيس سره جخت ناست وو. 
نو شمعون پطروس هغۀ ته اشاره وکه او ورته ي ووئيل چ، ”تپوس ترې وکه
 نو هغه مريد عيس ته سر ورنزدې کو او تپوس چ هغه دا وک يادوى.“ 
 عيس جواب ورکو، ”دا هغه وک ي ترې وکو، ”ماله، دا وک دے؟“ 
دے چ زۀ ورته د رو دا ُه په تال ک لمده کم او ور ي کم.“ بيا هغۀ
 د د روُ ه لمده که او د شمعون اسريوت زوئ يهوداه له ي ورکه. 

رو د ې خوړلو نه پس شېطان په هغۀ ک ورننوتو. عيس هغۀ ته
 وک چ رو ته ناست ۇو د وفرمائيل، ”ۀ چ کوې، زر ي وکه.“ 

 هغوئ نه يو کس هم په دې پوهه نۀ شو چ هغۀ ول دۀ ته داس وفرمائيل. 
هغۀ ته دا وفرمائيل چ ده، نو عيس يهوداه سره تيل و چمان وک ينو دا
 د اختر له چ ۀ په کار دى هغه واخله يا دا چ غريبانانو له ۀ ورکه. 

نوړۍ اخستو نه پس سمدست يهوداه بهر ووتو. او دا توره شپه وه.

د حضرت عيس نوے حم

بن آدم خپله لوئوفرمائيل، ”اوس ا يهوداه بهر الړو نو عيس  کله چ

 کۀ خُدائ پاک په هغۀ وموندله او خُدائ پاک په هغۀ ک لوئ وموندله. 
ک لوئ وموندله، نو خُدائ پاک به هم هغۀ ته په خپل ان ک لوئ ورکى

 زما بچو، زۀ به د ل وخت دپاره تاسو سره يم. او هغۀ ته به زر لوئ ورکى. 
بيا به تاسو ما لوئ، او نه چ ما يهوديانو ته وفرمائيل، نو دغه شان اوس

 زۀ تاسو له يو تاسو ته هم وايم، چرته چ زۀ م هلته تاسو نۀ ش راتلے. 
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نوے حم درکوم چ د يو بل سره مينه کوئ. له چ ما تاسو سره مينه کې
 کۀ تاسو د يو بل سره مينه ده نو دغه شان تاسو هم د يو بل سره مينه کوئ. 

“.تاسو زما مريدان ي چ ول خلق په دې پوهه ش کوئ نو بيا به

د حضرت عيس د شمعون پطروس د انار په حقله پېشوئ کول

 شمعون پطروس هغۀ ته ووئيل، ”ماله، تۀ چرته ؟“ عيس جواب ورکو،
“.راتلے خو وروستو به راش هلته نۀ ش م، تۀ اوس ما پس زۀ چرته چ”

 پطروس هغۀ ته ووئيل، ”ماله، زۀ اوس ول نۀ شم درتلے؟ زۀ به خپل ان

 عيس جواب ورکو، ”تۀ به په رتيا خپل ان په ما په تا قربان کم.“ 
قربان کې ۀ؟ زۀ تا ته رتيا وايم چ نن به تۀ د چرګ د بان نه وړاندې درې

“.ارى شنله زما نه ا

حضرت عيس پالر ته د ورتلو الر ده

 ”خپل زړونه مۀ پرېشانه کوئ، په خُدائ پاک ايمان سات، او په ما هم  ۱۴
 زما د پالر په کور ک د اوسېدو ډېر ايونه دى. کۀ چرې  .ايمان سات
داس نۀ وے نو بيا به ما تاسو ته دا وئيل ۇو ۀ چ زۀ م چ تاسو دپاره

 او کۀ زۀ الړ شم او تاسو له ائ تيار کم نو زۀ به په خپله ائ تيار کم؟ 
.چرته زۀ يم هلته به تاسو هم ي م، نو چان سره بو بيا راشم او تاسو به د
 توما هغۀ  او تاسو ته د هغ الرې پته ده کوم ائ ته چ زۀ روان يم.“ 

ته ووئيل، ”ماله، مون ته پته نشته چ تۀ چرته روان ي، نو مون ته د الرې ۀ
 عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”زۀ الر يم، زۀ حق يم او زۀ ژوندون يم. پته ده؟“ 

 کۀ تاسو زۀ پېژندلے هيوک هم زما د وسيل نه بغېر پالر له نۀ ش راتلے. 
نو تاسو به زما پالر هم پېژندلو. د هم اوس نه تاسو هغه پېژن او ليدلے مو دے.“
 فيليپوس هغۀ ته ووئيل، ”ماله، مون ته پالر وايه نو مون به مطمئن شُو.“
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 عيس جواب ورکو چ، ”فيليپوسه، تا سره زۀ د دومره مودې نه يم او بيا

م هم نۀ پېژن ۀ؟ چا چ زۀ ليدلے يم هغۀ پالر هم ليدلے دے، نو بيا تۀ نه
زۀ په پالر ک  په دې ستاسو باور نشته چ وائ چ مون ته پالر وايه؟ 

يم او پالر په ما ک دے؟ زۀ چ کوم خبرې تاسو ته کوم هغه زۀ د خپل ان
نه نۀ کوم، خو دا پالر دے چ په ما ک اوس او زما په وسيله خپل کار کوى.

 په ما يقين وکئ چ زۀ پالر ک يم او پالر په ما ک دے خو کۀ په ما

 زۀ تاسو ته يقين نۀ کوئ، نو بيا په ما د دې کارونو په وجه باور وکئ. 
رتيا وايم، وک چ په ما ايمان راوړى هغه به هم هغه کارونه کوى له چ زۀ

ي کوم، او هغه به د دې نه هم لوئ کارونه کوى ه چ زۀ پالر له روان يم.
 تاسو چ ۀ هم زما په نوم وغواړئ زۀ به هغه وکم نو چ د پالر لوئ په

ۀ هم وغواړئ زۀ به ي  کۀ تاسو زما په نوم ما نه  .نده شر زوئ ک
وکم.

د روح القُدس وعده

 او زۀ  کۀ تاسو ما سره مينه کوئ نو تاسو به زما په حمونو عمل کوئ. 

به پالر ته خواست وکم چ تاسو ته بل مددار درکى چ تاسو سره به مدام
 هغه د حق روح دے، کوم چ دنيا نۀ قبلوى ه چ دنيا نۀ خو هغه وى. 

وين او نۀ ي پېژن. خو تاسو هغه پېژن ه چ هغه تاسو سره اوس او هغه به
 زۀ به تاسو يتيمان نۀ پرېدم، زۀ تاسو له واپس رام. په تاسو ک وى. 

 ل وخت پس به دنيا ما نور ونۀ وين خو تاسو به م وين .ه چ زۀ

 په هغه ورځ به تاسو پوهه ش چ زۀ په  .ژوندے يم نو تاسو به هم ژوندى ي
وک چ  خپل پالر ک يم او تاسو په ما ک ي او زۀ په تاسو ک يم. 

زما حمونه من او په هغ عمل کوى نو دا هغه خلق دى چ ما سره مينه کوى.
او وک چ ما سره مينه کوى زما پالر به ورسره مينه وکى او زۀ به هم د هغۀ

 بل يهوداه ترې تپوس سره مينه کوم او خپل ان به ورته اره کم.“ 
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وکو، ”ماله، دا ۀ وجه ده چ تۀ به صرف مون ته ان اره کې او نورې
 عيس ورته جواب ورکو، ”وک چ زما سره مينه کوى، دنيا ته نه؟“ 

هغوئ به زما په کالم عمل کوى او زما پالر به د هغوئ سره مينه کوى، او زۀ او
 وک چ ما سره مينه نۀ پالر به هغوئ ته ورشو او د هغوئ سره به اوسو. 
کوى هغه زما په کالم عمل نۀ کوى، او دا کالم چ تاسو ي اورئ دا زما نۀ دے
 ترو چ ال زۀ تاسو سره بل دا د پالر کالم دے چا چ زۀ رالېلے يم. 

 خو مددار يعن روح القُدس چ پالر به يم ما تاسو ته دا هر ۀ وفرمائيل. 
ي زما په نوم راولېى، هغه به تاسو ته هر ۀ وائ او درته به هغه هر ۀ

 زۀ تاسو ته سون پرېدم، زما خپل دريادوى، چ ما تاسو ته فرمائيل دى. 
 سون، هغه چ دنيا ي نۀ ش ورکولے. نو مۀ پرېشانه کېئ او مۀ يرېئ. 

تاسو واورېدل چ ما درته وفرمائيل، زۀ درنه روان يم او زۀ بيا تاسو له واپس
رام. کۀ چرې تاسو ما سره مينه کوئ نو تاسو به په دې خوشحاله ش چ زۀ

 ما تاسو ته اوس د دې د پالر له روان يم ه چ پالر زما نه لوئ دے. 
پېېدو نه مخ دا وفرمائيل نو چ کله دا پې ش نو تاسو به ايمان راوړئ.

 زۀ به پس د دې نه تاسو سره ډيرې خبرې ونۀ کم ه چ د دې دنيا

 زۀ سردار يعن شېطان راتلونے دے. خو د هغۀ په ما هي اختيار نشته. 
نيا په دې پوهه شد ه چ ے دے نوم که حن پالر هغه کار کوم چ

چ زۀ د پالر سره مينه کوم. نو را چ د دې ائ نه و.“

حضرت عيس د انور اصل بوے

 هغه زما نه  ”زۀ د انور اصل بوے يم او زما پالر باغوان دے.   ۱۵
په هغ مېوه نيس ه چان او هره مېوه نۀ نيس ه پرې کوى چان هره هغه
 د هغه کالم په ذريعه کوم چ  .نوره زياته مېوه ونيس کوى چ قينچ ک
اوس  په ما ک  .ما تاسو ته اورولے دے تاسو خو پاک او صفا شوى ي
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مېوه نۀ ش ه يواان يوه ه چن هم. لاوسې زۀ په تاسو ک ه چل
نيولے، ترو چ هغه د انور د بو سره پيوند نۀ وى، دغس تاسو هم مېوه نۀ

 زۀ د انور بوے يم او  .نۀ اوس تاسو په ما ک و چنيولے تر ش
تاسو زما ان ي .وک چ په ما ک اوس او زۀ په هغوئ ک نو هغوئ

 هر وک ډېره مېوه نيس ،ه چ زما نه بغېر تاسو هي نۀ ش کولے. 
چ په ما ک نۀ اوس هغه به له د بکاره ان په شان زار کے ش، او

ى او په اور کوليائ ته را يو ان او دغه شان اوچ ،اوچ به ش
 کۀ چرې تاسو په ما ک اوس او زما خبرې په تاسو سوزولے کيى. 

 نو چ کله  .ے شتاسو غواړئ هغه به تاسو له درک ۀ چ نو اوس ک
تاسو ډېره مېوه نيس نو په دې سره زما اصل مريدان ي او په دې سره زما پالر
 نه چ پالر ما سره مينه کې ده نو دغه شان زۀ تاسو ته لوئ مالويى. 
 کۀ چرې تاسو زما په حمونو عمل  .اوس سره مينه کوم. زما په مينه ک

کوئ نو تاسو به زما په مينه ک اوسېئ له نه چ ما د خپل پالر په
ول  ما تاسو ته دا حمونو عمل کے دے او د هغۀ په مينه ک اوسېم. 

خبرې د دې دپاره وکې چ زما خوشحال په تاسو ک وى او چ ستاسو
 دا زما حم دے، چ تاسو د يو بل سره مينه کوئ  .پوره ش خوشحال

نشته چ  د دې نه لويه مينه چا ک نه چ ما تاسو سره مينه کې ده. 
 تاسو به هله زما دوستان يو کس دې د خپل دوست دپاره خپل سر ورکى. 

 نو زۀ د دې نه پس تاسو ته غالمان نۀ ي چ زما په حمونو عمل کوئ. 
وايم، ه چ غالم ته پته نۀ وى چ د هغۀ مال ۀ کوى، خو ما تاسو ته

دوستان وئيل دى ه چ ما تاسو ته هر هغه ۀ اره کى دى کوم چ ما
ى يے نۀ يم خو ما تاسو غوره ک تاسو زۀ غوره ک د پالر نه اورېدل دى. 
او ما تاسو مقرر کئ چ الړ ش او مېوه ونيس، هغه مېوه چ د تل ده. نو پالر
 دا به تاسو ته هر هغه ۀ درکى ۀ چ تاسو زما په نوم د هغۀ نه وغواړئ. 

زما تاسو ته حم دے چ د يو بل سره مينه کوئ.
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تاسو نه د دنيا نفرت

 کۀ دنيا تاسو نه نفرت کوى نو تاسو پوهه ش چ ستاسو نه اول ي ما نه

 کۀ چرې تاسو د دنيا وے نو دنيا به تاسو سره د خپلو په نفرت کے دے. 
شان مينه کې وه، خو تاسو د دنيا نۀ ي. خو ما تاسو د دنيا نه جدا کئ نو دغه

 دا خبرې يادې سات چ کوم ما وجه ده چ دنيا تاسو نه نفرت کوى. 
تاسو ته وکې، يو نوکر هم د خپل مال نه لوئ نۀ وى. نو چ هغوئ زۀ

وزورولم نو تاسو به هم وزوروى. کۀ هغوئ زما په کالم عمل وکى نو ستاسو په
 خو دوئ به زما د نوم په سبب تاسو سره دا هر ۀ کالم به هم عمل وکى. 
 کۀ زۀ راغلے نۀ وکى ه چ هغوئ هغه نۀ پېژن چا چ زۀ رالېلے يم. 
وے او دوئ ته م وئيلے نۀ وے نو دوئ به مجرم نۀ ۇو، خو اوس د هغوئ سره

 وک چ ما نه نفرت کوى هغه زما د پالر نه د خپل ناه ۀ بهانه نشته. 
 کۀ چرې ما د هغوئ په مين ک داس کارونه نۀ وے هم نفرت کوى. 
کے کوم چ بل هيچا هم نۀ دى کى نو هغوئ به مجرم نۀ وے، خو اوس
 هم د هغوئ په هغوئ دا وليدل او مون پالر زوئ دواړو نه نفرت کوى. 

 خو چ شريعت ک دا ليل دى چ، ”هغوئ ما نه بسببه نفرت وکو.“ 
مددار راش کوم چ به زۀ تاسو ته د پالر نه درلېم، يعن د حقيقت روح چ د

واه  تاسو به هم پالر نه راو، هغه به زما په باب ک واه ورکى. 
“.تاسو د اول نه ما سره ي ه چ ورکوئ

د مريدانو نه د دنيا نفرت

 ”ما تاسو ته دا خبرې د دې دپاره وکې چ تاسو د تيندک خوړلو نه  ۱۶
 نو هغوئ به تاسو د عبادتخانو نه شى، او بشه داس وخت  .بچ ش

راتلونے دے وک چ تاسو قتلوى هغوئ به دا مان کوى چ په دې کار
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 هغوئ به دا کارونه ه کوى کولو سره هغوئ د خُدائ پاک خدمت کوى. 
چ هغوئ نۀ پالر پېژن او نۀ ما.

د روح القُدس کار

 خو ما دا خبرې تاسو ته ه وکې چ کله دا کار پې ش نو تاسو ته به

راياد ش چ ما تاسو د دې په حقله خبر کى وئ. ما تاسو ته دا خبرې د اول نه
 خو اوس زۀ هغه چا ته روان يم ه ونۀ کې ه چ زۀ تاسو سره وم، 

وک زما نه دا تپوس نۀ کوى چهي لے يم. اوس په تاسو کزۀ رالې چا چ
 خو دا کوم خبرې چ ما تاسو ته وکې په هغ ستاسو تۀ چرته روان ي؟ 
 خو زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دا ستاسو دپاره بهتره ده زړونه غمژن شول. 

چ زۀ الړ شم. ه کۀ زۀ الړ نۀ شم نو مددار به تاسو ته رانۀ ش خو کۀ زۀ الړ
 او کله چ هغه راش نو هغه به دنيا د شم نو هغه به زۀ تاسو له راولېم. 

ناه په باب ک  د ناه او د صداقت او انصاف په باب ک مالمته کى، 
 د صداقت په باب ک ه چ زۀ ه چ هغوئ په ما ايمان نۀ راوړى، 
ه چ نصاف په باب ک او د ا  ،م او تاسو به ما نور ونۀ وين پالر له

 ما سره نورې هم ډيرې د دې دنيا سردار يعن شېطان مجرم کے شو. 
 خبرې دى چ تاسو ته ي وکم خو تاسو اوس دا نۀ ش برداشت کولے. 

ه چ نو هغه به تاسو د حقيقت طرف ته بو د حقيقت روح راش خو چ
هغه به د خپله انه خبرې نۀ کوى، خو هغه ۀ به وائ ۀ چ د خُدائ پاک نه
 هغه به ما ته اورى او تاسو ته به د راتلونو واقعاتو په حقله پېشوئ کوى. 
لوئ راکى ه چ هغه به زما نه هغه ۀ حاصل کى چ په ما ک دى او

 ۀ چ د پالر دى هغه زما دى، په دې وجه ما تاسو ته  .تاسو ته به ووائ
وفرمائيل چ هغه به ما نه هغه ۀ حاصل کى ۀ چ په ما ک دى او تاسو

.ائو ته به ي
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غم په خوشحال ک بدلېدل

 په ل ساعت ک به تاسو نور ما نۀ وين او بيا ل ساعت پس به تاسو ما

 بيا د هغۀ ينو مريدانو يو بل ته ووئيل، ”د هغۀ مون ته د دې بيان  “.ووين
نه ۀ مطلب دے چ په ل ساعت ک به تاسو نور ما نۀ وين او بيا ل ساعت
، هغوئ وئيل چ پس به تاسو ما ووين، او، چ زۀ خپل پالر له روان يم؟“ 

”د هغۀ د دې ل ساعت نه ۀ مطلب دے؟ مون ته پته نشته چ د هغۀ بيان د ۀ
 عيس په دې پوهه شو چ هغوئ له ما نه د تپوسونو په طلب په حقله دے.“ 

دى نو هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”ول تاسو په دې بحث کوئ کوم بيان چ ما
تاسو له وکو چ، په ل ساعت ک به تاسو نور ما نۀ وين او بيا ل ساعت

 نو زۀ تاسو ته رتيا وايم چ تاسو به ژاړئ او وير پس به تاسو ما ووين؟ 
به کوئ خو دنيا به خوشحاله وى. تاسو به په غم ک ډوب ي خو ستاسو غم به

 د ماشوم د پېدا کېدو په وخت ک ه په تليف  .بدل ش په خوشحال
ک وى. خو د ماشوم په پېدا کېدو سره د هغ نه ول دردونه هېر ش، د دې
 نو اوس تاسو خوشحال په وجه چ هغ دنيا ته يو نوے ماشوم راوستو. 

غمژن ي خو زۀ به تاسو بيا ووينم او ستاسو زړونه به خوشحاله ش او هيوک
 په هغه ورځ به تاسو زما نه هي  .تاسو نه وانۀ خل به ستاسو خوشحال

خواست نۀ کوئ. زۀ تاسو ته رتيا وايم، کۀ تاسو زما په نوم د پالر نه ۀ هم
 تر اوسه پورې تاسو زما په نوم هي نۀ دى وغواړئ، نو هغه به ي درکى. 

.پوره ش ستاسو خوشحال نو چ ے شوغواړئ نو تاسو له به درک .تغو

زۀ په دنيا غالب يم

ل. خو وخت راروان دے چبيان ک ثالونو کۀ په م  ما تاسو ته دا هر

زۀ به تاسو ته نور په مثالونو ک خبرې ونۀ کم خو په ډاه به درته د پالر په
 په هغه ورځ به تاسو زما په نوم غواړئ. زۀ دا نۀ وايم چ حقله خبرې کوم. 
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 ه چ پالر په خپله تاسو سره زۀ به د پالر نه ستاسو دپاره خواست کوم. 
مينه کوى، ه چ تاسو ما سره مينه کوئ او ستاسو دا ايمان دے چ زۀ د

 زۀ د پالر نه دې دنيا ته راغلے يم او اوس خُدائ پاک د طرف نه راغلے يم. 
 د هغۀ مريدانو ووئيل، ”وره، تۀ زۀ دنيا بيا پرېدم او خپل پالر له م.“ 

 مون اوس پوهيو چ تۀ د هر ۀ نه اوس په ډاه ليا ي او نۀ په مثالونو. 
خبر ي او د تپوسونو کولو حاجت درنه د چا نشته. هم په دې وجه زمون دا

 عيس هغوئ ته جواب  “.تۀ د خُدائ پاک د طرفه راغلے ي ايمان دے چ
 ورئ، وخت راروان دے، ورکو، ”ول تاسو اوس په ما يقين کوئ ۀ؟ 
بل راغلے دے چ تاسو به خوارۀ وارۀ ش او هر يو به خپلو کورونو ته الړ

ش او تاسو به ما اې يوا پرېدئ، خو بيا هم زۀ يوا نۀ يم ه چ پالر
 ما تاسو ته دا هر ۀ ووئيل نو چ تاسو په ما ک سالمتيا ما سره دے. 

ور شخو زړ .به تاسو زحمتونو سره مخامخ ش نيا کئ. په دې دحاصله ک
ه چ زۀ په دنيا غالب شوے يم.“

د حضرت عيس د خپلو مريدانو دپاره دعا

 د دې خبرو کولو نه پس عيس پاس آسمان ته وکتل او وې فرمائيل،  ۱۷
”پالره، وخت راغلے دے، خپل زوئ ته لوئ ورکه نو چ زوئ تا له جالل

 ه چ تا ما ته په ولو بن آدمو اختيار راکے دے چ هغوئ درکى. 
 او تل ولو له تل عمرى ژوندون ورکم وک چ راته تا حواله کى دى. 

تينے خُدائ پاک يصرف تۀ ر چ هغوئ تا وپېژن مرى ژوندون دا دے چع
 ما په زمه تا له جالل درکو د او عيس مسيح وک چ تا رالېلے دے. 
 نو اے پالره، هغه کار په ختمولو چ تا ما ته د کولو دپاره حواله کے وو. 

اوس تۀ ما له په خپل حضور ک لوئ راکه، هغه لوئ چ کومه ما د دنيا د
 ما ستا نوم هغوئ ته رند کو پېدا کېدو نه اول ستا په حضور ک لرله. 
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کوم خلق چ په دنيا ک تاسو ما ته راکى دى. هغوئ ستا ۇو او تا ما له
 اوس هغوئ پوهه شوى دى راکل او هغوئ ستا په کالم عمل کے دے. 

 ه چ ما هغوئ ته چ هر ۀ چ تا ما له راکى دى دا ستا د طرفه دى. 
هغه کالم ورکے دے کوم چ تا ما له راکے دے، او دوئ هغه قبول کے

دے، او هغوئ په حقيقت پوهه شوى دى چ زۀ له تا نه راغلے يم، او د هغوئ په
 زۀ د دنيا دپاره دعا نۀ کوم خو د هغوئ دې ايمان دے چ زۀ تا رالېلے يم. 

دپاره دعا کوم وک چ تا ما ته په حواله کى دى ه چ هغوئ ستا دى.
 ۀ چ زما دى هغه ستا دى، او ۀ چ ستا دى هغه زما دى، او په هغوئ

 نور زۀ په دنيا ک نۀ پات کېم خو هغوئ په ک زما لوئ رنده شوه. 
دنيا ک دى او زۀ تا ته درروان يم. اے قُدوسه پالره، د خپل نوم په طاقت د

هغوئ حفاظت وکه وک چ تا ما له راکى دى، نو چ هغوئ هم يو موے
 ترو چ زۀ د هغوئ سره وم ما ستا په ش نه چ مون دواړه يو يو. 
نوم د هغوئ حفاظت وکو کوم چ تا ما له راکے وو. ما د هغوئ حفاظت

وکو او په هغوئ ک يو هم هالک نۀ شو ب له يو نه چ مرګ ي مقرر وو، نو
 خو زۀ اوس تا ته درروان يم. چ په دنيا  .پوره ش لي د صحيف چ

و د دې دپاره چکله زۀ دوئ سره وم نو ما دوئ ته د دې خبرو بيان وک ک
 ما ستا پېغام هغوئ له ورکے دے او  .نه معمور ش دوئ زما د خوشحال
دنيا هغوئ نه نفرت کوى ه چ هغوئ د دنيا نۀ دى له نه چ زۀ د دنيا نۀ
 زۀ ستا نه دا خواست نۀ کوم چ دوئ د دې دنيا نه وباس بل ستا نه يم. 

 دوئ د دنيا نۀ دى  .دوئ د شېطان نه محفوظ وسات دا خواست کوم چ
 دوئ د حقيقت په وسيله مقدس که، ستا له نه چ زۀ د دنيا نۀ يم. 

 له نه چ تا زۀ دنيا ته رالېلے يم نو دغه شان ما کالم حقيقت دے. 
ان مقدس کوم نو چ  او د دوئ دپاره زۀ خپل دوئ دنيا ته لېل دى. 
 خو زۀ صرف د دوئ دپاره دعا نۀ  .مقدس ش دوئ هم په حقيقت ک

غواړم بل د هغه چا دپاره هم وک چ د دوئ د کالم په وسيله به په ما ايمان
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 چ هغوئ هم يو موے ش، اے پالره، له نه چ تۀ او زۀ يو راوړى. 
يو. نو دغه شان دې دوئ هم په مون ک يو وى، چ دنيا په دې يقين وکى
 کومه لوئ چ تا ما له راکې ده هغه ما دوئ له چ زۀ تا رالېلے يم. 

 زۀ په هغوئ ک يم ورکه د دې دپاره چ دوئ يو وى له چ مون يو يو. 
نيا په دې پوهه شد بيا چ .ه يو شمل تودوئ په م چ ،ي او تۀ په ما ک
چ زۀ تا رالېلے يم، او تا د دوئ سره هم داس مينه وکله له چ ما سره دې
 اے پالره، هغه خلق وک چ تا ما له راکى دى زۀ غواړم چ دوئ کوله. 

هم ما سره وى چرته چ زۀ يم، چ دوئ زما لوئ ووين کومه چ تا ما له
 راکې ده ه چ تا د دنيا د پېدا کېدو نه مخ ما سره مينه کې ده. 

اے صادقه پالره، دنيا تا نۀ پېژن خو زۀ تا پېژنم او دوئ ته پته ده چ تا زۀ
 ما ستا نوم دوئ ته رند کو او دا به ال نور هم رندوم د رالېلے يم. 
دې دپاره چ کومه مينه چ تا ما سره کوله، هغه دې په دوئ ک هم وى، او

زۀ دې هم په دوئ ک يم.“

د حضرت عيس رفتارول

 د دې خبرو نه پس عيس د خپلو مريدانو سره بهر ووتو او د قدرون د  ۱۸
وادۍ نه پورې وتلو. هلته يو باغ وو چ عيس او د هغۀ مريدان په ک ورننوتل.

 نو يهوداه، وک چ به د هغۀ مخبرى کوى، هغۀ ته د هغه ائ هم پته وه

 نو يهوداه د ه چ عيس به اکثر د خپلو مريدانو سره هلته مالوېدو. 
فريسيانو او مشرانو امامانو له خوا د روم آفسر وسله بنده دسته او محافظان
 عيس په دې پوهېدو چ ۀ ډيوې او مشعلونه په الس هغه ائ ته راغلل. 

،و چتپوس وک شو او هغوئ نه ي ى خو بيا هم ور مخبه ورسره کي
ناصرى.“ عيس عيس” ،و چ هغوئ جواب ورک ”تاسو وک لوئ؟“ 

وفرمائيل، ”زۀ هغه يم.“ او يهوداه چا چ د هغۀ مخبرى وکه د هغوئ سره والړ
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 کله چ عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”زۀ هغه يم،“ نو هغوئ وروستو وو. 
 عيس بيا هغوئ نه تپوس وکو، ”دا تاسو وک شول او په زمه پرېوتل. 
 عيس ورته وفرمائيل، لوئ؟“ او هغوئ جواب ورکو، ”عيس ناصرى.“ 
”ما تاسو ته وفرمائيل چ هغه زۀ يم. کۀ تاسو ما لوئ نو دا نور سى پرېدئ

 دا د هغۀ د هغه خبرو پوره کول ۇو چ هغۀ فرمائيل ۇو، ”چ ما  “. چ
د هغوئ نه يو کس هم نۀ دے ضائع کے وک چ تا ما ته حواله کى دى.“

 نو شمعون پطروس خپله تُوره راويستله او د مشر امام په غالم ي زار

 عيس وکو او ے غوږ ي ترې نه پرې کو. د غالم نوم ملخوس وو. 
پطروس ته وفرمائيل چ، ”خپله تُوره واپس په تي ک کېده. ول زۀ هغه

پياله ونۀ م چ پالر ما ته راکې ده؟“

د حضرت عيس د مشر امام په مخ پېش کول

سره د خپل آفسر او يهودى محافظانو او مشرانو عيس  نو د سپاهيانو دست

 هغوئ هغه اول اناس ته بوتلو، اناس د کائفس سخر وو ونيولو او وې تلو. 
ے وو چا چ کائفس هغه س وک چ د هغه کال دپاره مشر امام وو. 

يهوديانو ته دا مشوره ورکې وه چ دا بهتره ده چ يو سے د ول قوم دپاره
.ش م

د حضرت عيس نه د پطروس انار

 شمعون پطروس او يو بل مريد په عيس پس وروستو روان ۇو او د هغه بل

مريد د مشر امام سره تعلق وو نو ه هغه د عيس سره د مشر امام دربار ته
 خو پطروس د دروازې نه بهر ايسار شو. نو هغه بل مريد چ د ورننوتو. 

مشر امام سره ي تعلق وو، واپس بهر راوتو او د هغه  سره ي خبرې وکې
  پطروس ته چ د دروازې چوکيداره وه او پطروس ي دننه راوستو. 
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ووئيل، ”آيا تۀ هم د دې سى مريد نۀ ي ۀ؟“ پطروس ووئيل چ، ”نه، زۀ نۀ
 نوکرانو او محافظانو د سارو اور بل کے وو ه چ يخن وه او يم.“ 

هغوئ ترې چاپېره والړ ۇو او انونه ي تودول. او پطروس هم د هغوئ سره والړ
وو او ان ي تودولو.

د مشر امام د حضرت عيس نه تحقيقات کول

 بيا مشر امام د عيس نه د هغۀ د مريدانو او د هغۀ د تعليم په حقله تپوس

 عيس جواب ورکو چ، ”ما دنيا ته په ډاه خبرې کې دى. ما وکو. 
همېشه په عبادتخانو او د خُدائ په کور ک تعليم ورکے دے چرته چ ول
 نو تۀ زما نه تپوسونه  .ۀ هم نۀ دى وئيل هى او ما په پييهوديان راغون
ول کوې؟ هغوئ نه تپوس وکه چا چ هغه اورېدل دى ۀ چ ما هغوئ ته

 کله چ عيس دا وئيل دى، هغوئ ته پته ده چ ما ۀ وئيل دى.“ 
وفرمائيل نو يو محافظ چ د هغۀ په خوا ک والړ وو عيس ته ي په مخ پېه
 عيس ورکه او وې وئيل، ”مشر امام ته وک داس جواب ورکوى ۀ؟“ 
جواب ورکو، ”کۀ بد م وئيل وى نو په ما ي ثابته که، خو کۀ م ي خبره

 بيا اناس عيس مشر امام کائفس ته کې وى نو پېه دې ول راکه؟“ 
تلے ولېلو.

د پطروس د حضرت عيس نه بيا انار

 په دې دوران ک شمعون پطروس والړ وو او خپل ان ي تودولو، نو

هغوئ ترې تپوس وکو، ”ول تۀ هم د هغۀ د مريدانو نه يو نۀ ي ۀ؟“ هغۀ انار
 د مشر امام يو غالم چ د هغه سى وکو او وې وئيل چ، ”نه، زۀ نۀ يم.“ 
خپلوان وو د چا نه چ پطروس غوږ پرې کے وو ورنه تپوس وکو، ”ما تۀ د
 پطروس بيا انارى شو او چرګ هغۀ سره په باغ ک نۀ وې ليدلے ۀ؟“ 
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په هم هغه وخت ک بان ووئيلو.

د پيالطوس په وړاندې د حضرت عيس پېش کېدل

 بيا هغوئ عيس سحر وخت د کائفس د کور نه د روم ورنر قلع ته

بوتلو. نو يهوديان د قلع نه بهر ودرېدل ه چ هغوئ غوتل چ خپل انونه
 نو  .ے شد فسح خوراک نه منع نۀ ک دې دپاره چ نه وسات د پليت

پيالطوس ورته بهر راووتو او تپوس ي ترې وکو، ”تاسو د دې سى خالف ۀ
 هغوئ جواب ورکو، ”کۀ دا سے چرې مجرم نۀ وے نو الزام لوئ؟“ 

 پيالطوس هغوئ ته ووئيل، ”دے بو او د خپل مون به تا له نۀ راوستو.“ 
شريعت په مطابق ي فېصله وکئ.“ يهوديانو جواب ورکو چ، ”مون ته دا

 او دغه شان د عيس هغه خبره پوره شوه اجازت نشته چ وک م کو.“ 
 نو پيالطوس واپس قلع ته ننوتو او  .ش هغه به په کوم قسمه مرګ م چ

تۀ د يهوديانو بادشاه ي” ،و چتپوس وک تو او د هغۀ نه يراوغو ي عيس
 عيس جواب ورکو، ”دا تپوس تۀ په خپله ما نه کوې، يا کۀ بل چا ۀ؟“ 

 پيالطوس ووئيل، ”زۀ يهودى يم ۀ؟ ستا خپل درته زما په حقله وئيل دى؟“ 
 عيس قام او مشرانو امامانو تۀ ما ته په حواله کے ي. تا ۀ کى دى؟“ 

جواب ورکو، ”زما بادشاه د دې دنيا بادشاه نۀ ده. کۀ چرې زما بادشاه د
دې دنيا وے، نو زما خادِمانو به د يهوديانو نه زما د بچ کولو دپاره د هغوئ سره

 پيالطوس هغۀ ته جن کے وے. خو زما بادشاه د دې دنيا نۀ ده.“ 
ووئيل، ”نو تۀ بادشاه ي؟“ عيس جواب ورکو چ، ”تۀ وائ چ زۀ بادشاه يم.

آو، زۀ د دې دپاره پېدا شوے يم، او د دې دپاره زۀ دنيا ته راغلے يم چ د
حقيقت واه ورکم. او هر وک چ حقيقت خووى هغه زما آواز اورى.“

 پيالطوس هغۀ ته ووئيل، ”حقيقت ۀ دے؟“
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په حضرت عيس د مرګ فتوٰى

دې نه پس هغه بيا يهوديانو له بهر ورووتو او هغوئ ته ي ووئيل چ، ”ما د دۀ
 خو ستاسو دا رِواج دے چ زۀ يو قېدى د خالف هي جرم پېدا نۀ کو. 

فسح اختر په ورځ ستاسو دپاره آزادوم. ستاسو دا خوه ده چ زۀ د يهوديانو
 خو په جواب ک خلقو چغ کل، ”نه، دا بادشاه درته آزاد کم ۀ؟“ 

سے نه، خو برابا آزاد که.“ او برابا يو ډاکو وو.

 او سپاهيانو د  بيا پيالطوس عيس بوتلو او په کوړو ي ووهلو.   ۱۹
ازغو تاج جوړ کو او هغۀ ته ي په سر کو او هغۀ ته ي کاسن چوغه

 هغوئ هغۀ له راتلل، او ورته ي وئيل، ”اے د يهوديانو بادشاه ورواغوسته. 
 يو ل بيا پيالطوس بهر راوتو او سالمت.“ او په مخ به ي پېه ورکوله. 

تاسو خبر ش ورئ زۀ هغه تاسو له بهر راولم چو” ،ووئيل چ يهوديانو ته ي
 نو عيس بهر راغلو د ازغو تاج چ ما د هغۀ خالف هي جرم ونۀ موندلو.“ 

ي په سر وو او کاسن چوغه ي اغوست وه. پيالطوس هغوئ ته ووئيل،
 کله چ مشرانو امامانو او د خُدائ د کور ”وورئ، دا هغه سے دے.“ 
محافظانو هغه وليدو هغوئ چغ کې، ”دے په سول راوړند کئ. دے په

او په خپله ي دے بو” ،ئ.“ پيالطوس هغوئ ته ووئيل چوړند کرا سول
 يهوديانو هغۀ په سول کئ ه چ ما د دۀ خالف هي جرم ونۀ موندلو.“ 
ته جواب ورکو چ، ”مون سره شريعت شته، او د هغه شريعت په مطابق دے

 د مرګ الئق دے ه چ دۀ د خُدائ پاک د زوئ کېدو دعوٰى کې ده.“ 
 هغه خپل کله چ پيالطوس دا واورېدل نو هغه نور زيات يرې واخستلو. 

قلع ته بيا دننه شو او د عيس نه ي تپوس وکو چ، ”تۀ د کوم ائ نه راغلے
 نو پيالطوس هغۀ ته ووئيل، ”تۀ ي؟“ خو عيس ورته هي جواب ورنۀ کو. 
ما سره دا اختيار شته چ ۀ؟ تا ته دا معلومه نۀ ده چ ما سره خبرې نۀ کوې
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 عيس هغۀ ته تا آزاد کم او دا اختيار هم راسره شته چ تا په سول کم؟“ 
جواب ورکو چ، ”ستا به په ما باندې هي اختيار نۀ وے کۀ چرې دا د بره نه تا

ته نۀ وے درکے شوے. په دې وجه چا چ زۀ تا ته په حواله کے يم، هغه د
 د هغه ساعت نه پس پيالطوس ډېر کوشش کولو چ لوئ ناه مجرم دے.“ 

و نو تۀ د رومے آزاد ککۀ تا دا س” ،وهل ى خو يهوديانو چغهغه آزاد ک
د بادشاه کېدو دعوٰى کوى هغه د روم وک چ هر .قيصر خير خواه نۀ ي

نو هغۀ عيس پيالطوس دا خبرې واورېدل  کله چ قيصر مخالفت کوى.“ 
اچه ورته وائدون ېناستو چائ ک هغه رسبهر راوويستو او د عدالت په ک

 د غرم په وخت ک چ د فسح  .بتا وائ ورته ژبه ک يا په آرام
اختر د تيارولو ورځ وه، پيالطوس يهوديانو ته ووئيل، ”وورئ، دا دے ستاسو

په سول . بو ي ، ې، ”بو يسورې جوړې ک  هغوئ چغ بادشاه.“ 
ي که.“ پيالطوس هغوئ نه تپوس وکو، ”ستاسو بادشاه په سول کم ۀ؟“

مشرانو امامانو جواب ورکو چ، ”زمون خو د قيصر نه بغېر بل بادشاه نشته.“
 بيا پيالطوس عيس هغوئ ته د سول کولو دپاره په حواله کو. نو هغوئ

عيس بوتلو.

د حضرت عيس په سول کول

ائ ته الړو چ ې وه، او هغه بهر هغهپه خپله پورته ک  او هغۀ خپله سول

 هلته  .تا وائول ورته ژبه ک او په آرام ،ائ وائ وورته د کوپ
هغوئ هغه په سول کو او ورسره ي دوه نور هم، يو  الس ته او بل س الس

د يوې تخت  پيالطوس په سول ته، او عيس د هغوئ په مين ک وو. 
 لولو حم ورکو چ پرې دا لي وو، ”عيس ناصرى د يهوديانو بادشاه.“ 

په سول چرته عيس ائ چ هغه ه چ ولوستله ډېرو يهوديانو دا تخت
کے شو هغه ار ته نزدې وو، او هغه تخت په آرام، الطين او يونان ژبه

 بيا د يهوديانو مشرانو امامانو پيالطوس ته ووئيل، ”دا ک ليلے شوې وه. 
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مۀ لي چ د يهوديانو بادشاه، بل داس ولي چ، دۀ وئيل ۇو چ زۀ په
لو چو، ”نه، د کومو لي پيالطوس جواب ورک خپله د يهوديانو بادشاه يم.“ 

په سول سپاهيانو عيس  کله چ ما حم ورکے دے هغه ي دے.“ 
کو، هغوئ د هغۀ جام راواخست او په لورو برخو ي تقسيم کې، د هر يو

سپاه دپاره يوه برخه، او چوغه ي روغه پرېوده. ه چوغه ال نلے شوې
 نو هغوئ يو بل ته نۀ وه او د سر نه تر ته پورې وله د يوې و وه. 

ووئيل، ”مون ته دا يرى کول نۀ دى په کار، را چ پرې پچه واچوو، وبه
ورو چ د چا رسيى.“ دغه شان د صحيف لي پوره شو چ، ”هغوئ زما

جام په خپلو ک تقسيم کې او زما په چوغه ي پچه واچوله.“ هم دغه شان
 خو د عيس د سول سره نزدې د هغۀ مور او ترور او د سپاهيانو وکل. 

 کله چ عيس خپله مور د کلوپاس ه مريم او مريم مدلين والړې وې. 
خپل خوږ مريد سره په خوا ک والړه وليده عيس هغ ته وفرمائيل، ”مورې،

 هغۀ بيا مريد ته وفرمائيل، ”دغه ستا مور ده.“ د هغه دا ستا زوئ دے.“ 
وخت نه پس هغه مريد هغه خپل کور ته بوتله.

د حضرت عيس مرګ

 د دې نه پس عيس چ پوهه شو چ هر ۀ پوره شوى دى نو هغۀ

 هلته وفرمائيل، ”زۀ تے يم.“ او دې سره د صحيف يوه پېشوئ پوره شوه. 
يو لوے د تروې سرک نه ډک پروت وو. نو هغوئ يو اسفنج په ک لوند کو
 کله او د ويلن په انه ي کېودو او دا ي د عيس شونو ته ورورسولو. 

دا کار پوره شو.“ بيا ي” ،ے شوه نو هغۀ وفرمائيل چته ورک سرکه عيس چ
سر ي کو او ساه ي ورکه.

د حضرت عيس پوت په نېزه وهل

۶۲ / ۶۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 اوس دا د فسح دپاره د تيارۍ کولو د جمع ورځ وه او راتلون ورځ د

خاص سبت وه. په دې وجه يهوديانو نۀ غوتل چ د سبت په ورځ دې مى په
دې مات د دوئ پ و چنو هغوئ پيالطوس ته خواست وک ،ش پات سول

 نو سپاهيان راغلل او د اولن سى  .ے شى دې راکوز کاو م ے شک
پ ي مات کې او بيا ي د هغه بل سى پ مات کې چ عيس سره په

 خو کله چ هغوئ عيس له راغلل او وې ليدو چ هغه د سول شوى ۇو. 
 خو د دې باوجود يو اول نه م دے، نو هغوئ د هغۀ پ مات نۀ کې. 

ترې د وينو او اوبو دارې روان په نېزه ووهله او سمدست تد هغۀ پو سپاه
 هغه سى چ دا وکتل هغۀ واه ورکه او د هغۀ واه رتيا ده. شوې. 

 دا کارونه هغه رتيا خبرې کوى د دې دپاره چ تاسو هم ايمان راوړئ. 
وشول نو چ د صحيف وينا پوره ش چ، ”د هغۀ يو هوکے به هم مات نۀ

 او بيا په يو بل آيت ک راغل دى چ، ”هغوئ به هغه سى ته  “.ے شک
ورى چ په نېزه ي سورے کو.“

د حضرت عيس خېدل

 د هغ نه پس يوسف چ د ارمتيه وو د پيالطوس نه د عيس د مى وړلو

خواست وکو. يوسف د عيس مريد وو خو په په ه چ هغه د يهوديانو نه
 د هغۀ يرېدو. د پيالطوس په اجازت سره هغه راغلو او د هغۀ مے ي يوړو. 
سره نيوديموس نوم سے هم ملرے شو وک چ عيس له د شپ ورغلے

وو، او نيوديموس تقريباً د پنوس سېره د مر چي سره د عودو  کى
 هغوئ دواړو د عيس الش واخستو او د يهوديانو د خولو د رِواج په راوړل. 

چ ائ ک  په کوم مطابق ي خوشبودار د کتان کفن ک ونغتو. 
عيس په سول کے شوے وو هلته ک يو باغ وو او په باغ ک دننه يو نوے
 ه چ دا د قبر وو چ د دې نه وړاندې په ک ال وک خ شوى نۀ ۇو. 

يهوديانو د فسح د تيارۍ ورځ وه او دا قبر د هغه ائ سره نزدې وو نو هغوئ
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عيس په دې ک کېودو.

د حضرت عيس بيا ژوندى کېدل

 د اتوار په ورځ سحر وخت چ ال توره خه وه مريم مدلين قبر له  ۲۰
 نو هغه په الړه او وې کتل چ د غار د خول نه کاے لرې کے شوے وو. 
منه شمعون پطروس او هغه بل مريد له راغله چا سره چ عيس مينه کوله او

ته دا پته نشته چ د قبر نه وړے دے، او مون هغوئ مال” ،ووئيل چ ورته ي
 نو پطروس او هغه بل مريد کوم ائ هغوئ د هغۀ الش خ کے دے.“ 
 هغوئ دواړو يو ائ منې وهل خو راووتل او قبر طرف ته روان شول. 

 هغۀ سر هغه بل مريد د پطروس نه مخ شو او قبر ته وړاندې ورسېدو. 
 ي کو او دننه ي وکتل چ د کتان کفن هلته پروت وو خو دننه ورنۀغلو. 

بيا شمعون پطروس چ په هغۀ پس وو راورسېدو او غار ته ورننوتو. د کتان هغه
 او هغه رومال چ د عيس سر ي پرې تلے وو د کفن ي هلته پروت وليدو 

ائ ک تے شوے په يو بلان له جدا انغ کتان د کفن سره نۀ وو بل
 بيا هغه بل مريد وک چ قبر ته مخ رسېدلے وو هغه هم پروت وو. 

 نو اوس هم هغوئ د قبر ته ورننوتو او وې ليدل او يقين ي پرې وکو. 
.و نه بيا ژوندے پابه خامخا د م عيس صحيفو په مطلب پوهه نۀ ۇو چ

د حضرت عيس مريم مدلين ته رندېدل

 خو مريم د قبر نه بهر والړه وه  نو مريدان واپس خپلو کورونو ته الړل. 

 او او ژړل ي. او په ژړا ک هغه وريه شوه چ غار ک دننه وورى. 
هغ هلته دوه فرت په سپينو جامو ک د الش په ائ ناست وليدې، يوه سر
ته او بله پو ته، په هغه ائ ک چرته چ د عيس الش کېودے شوے وو.
 هغوئ د هغ نه تپوس وکو چ، ”اے خورې، تۀ ول ژاړې؟“ هغ جواب
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هغه ي چرته اوړے دے او ما ته پته نشته چ هغوئ زما مال” ،و چورک
مخ راواړولو او عيس  د دې خبرو نه پس هغ کوم ائ خ کے دے.“ 
 عيس هغ ته ي هلته والړ وليدو، خو هغ ونۀ پېژندلو چ دا عيس دے. 
و چدا خيال وک وې؟“ هغوک ل ژاړې؟ تۀ وفرمائيل، ”اے خورې، تۀ ول
دا د دې باغ مال دے، نو ورته ي ووئيل، ”صاحبه، کۀ چرې تا هغه د دې ائ
نه وړے وى نو ما ته ووايه چ هغه دې کوم ائ خ کے دے، او زۀ به هغه
 عيس هغ ته وفرمائيل، ”مريم.“ هغ هغۀ ته مخ ورواړولو او په يوسم.“ 

 عيس هغ ته آرام ژبه ک ي وئيل، ”ربون.“ چ مطلب ي اُستاذ دے. 
وفرمائيل، ”وره چ ما ته الس رانۀ وړې ه چ زۀ ال خپل پالر ته نۀ يم

ورغلے. خو زما وروو له الړه شه او هغوئ ته ووايه چ زۀ خپل پالر له او
 ستاسو پالر له، خپل خُدائ پاک له او ستاسو خُدائ پاک له پاس م.“ 

مريم مدلين مريدانو له الړه او وې وئيل چ، ”ما مال وليدو.“ او هغ هغوئ
ته د هغه هر ۀ حال ووئيلو ۀ چ عيس ورته فرمائيل ۇو.

د حضرت عيس مريدانو ته رندېدل

 د پير په شپه چ مريدانو د يهوديانو د يرې نه دروازې بندې کې وې ناست

ودرېدو او ورته ي ک راغلو، د هغوئ په مين عيس په دې ک ۇو، چ
 د دې نه پس هغۀ هغوئ ته خپل السونه او خپله وفرمائيل، ”السالم عليم.“ 

 پت وودله. نو چ کله مريدانو مال وليدو نو هغوئ ډېر خوشحاله شُو. 
عيس يو ل بيا وفرمائيل چ، ”په تاسو دې سالمتيا وى، نه چ پالر زۀ

 بيا ي په هغوئ وپوکل او وې فرمائيل، رالېلے يم هم دغس زۀ تاسو لېم.“ 
ناهونه وبخ  کۀ چرې تاسو د چا ”زما له خوا نه روح القُدس قبول کئ. 
نو هغوئ به وبخلے ش، او کۀ تاسو هغوئ ونۀ بخ نو هغوئ به ونۀ بخلے

“.ش
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حضرت عيس او توما

عيس کله چ برغونے هم بللے ش يو توما چ  په دولسو مريدانو ک

، نو نورو مريدانو هغۀ ته ووئيل چ راغے هغه د نورو سره موجود نۀ وو. 
”مون مال وليدلو.“ خو توما هغوئ ته ووئيل چ، ”ترو چ ما د هغۀ په الس
ک د مېخونو زخمونه ليدل نۀ وى او د مېخونو په زخمونو م وت وهل نۀ
وى، او خپل الس م د هغۀ په پت نۀ وى لولے نو زۀ به په دې هيله يقين
 اتۀ ور پس د هغۀ مريدان بيا په هماغه کور ک دننه راجمع ونۀ کم.“ 

ۇو او توما هم د هغوئ سره موجود وو. ار کۀ دروازې تاال وې خو عيس راغلو
 د هغوئ په مين ک ودرېدو او وې فرمائيل، ”په تاسو دې سالمتيا وى.“ 
بيا هغۀ توما ته وفرمائيل، ”خپل وت دلته کېده او زما السونه ووينه او خپل
الس راوړاندې که او زما په پت ي ولوه. نور ش مۀ کوه خو يقين کوه.“

 عيس هغۀ ته  توما هغۀ ته ووئيل، ”زما ماله او زما خُدايه پاکه.“ 

تا زۀ وليدم نو ايمان دې راوړو. بختور دى هغوئ چا چ وفرمائيل، ”په دې چ
زۀ نۀ يم ليدلے او ايمان ي راوړے دے.“

د دې کتاب مقصد

 عيس د خپلو مريدانو په موجود ک نورې هم ډيرې معجزې رندې

 خو دا يو و کې دى، کوم چ په دې کتاب ک نۀ دى ليلے شوې. 
معجزې ه ليلے شوې دى چ تاسو په دې ايمان راوړئ چ عيس هم

مسيح، يعن د خُدائ پاک زوئ دے، او چ د ايمان راوړلو په وسيله تاسو ته د
.الو شهغۀ په نوم ژوندون م

د حضرت عيس اووۀ مريدانو ته رندېدل
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 ۀ موده پس عيس بيا د ليل د درياب په غاړه مريدانو ته خپل ان  ۲۱
 شمعون پطروس او توما چ رند کو. هغه په دې طريقه رند شو. 
غبرونے هم بللے کيى او نتنايل چ د ليل د قانا وو او د زبدى زامن، او

 شمعون پطروس هغوئ ته ووئيل، ”زۀ د دوه نور مريدان هم هلته موجود وو. 
کبانو ار له م.“ نو هغوئ ورته ووئيل چ، ”مون به هم درسره و.“ هغوئ

 چ روان شول او کشت ته وختل خو په هغه شپه هغوئ هي ونۀ نيول. 
سحر شو نو عيس د درياب په غاړه والړ وو خو مريدانو ته دا پته نۀ وه چ دا

 عيس هغوئ ته نعرې کې، ”اے دوستانو، تاسو ۀ کبان عيس دے. 
 هغوئ ته ي وفرمائيل، ”د ونيول کۀ نه؟“ هغوئ جواب ورکو چ، ”نه.“ 

کشت  طرف ته جال وول نو تاسو به ۀ کبان ونيس.“ کله چ هغوئ جال
وغورزولو نو هغوئ جال کشت ته نۀ شو راخېژولے ه چ په هغ ک ډېر

 بيا هغه مريد چ عيس ورسره مينه کوله زيات کبان راېر شوى ۇو. 
شمعون پطروس دا واورېدل چ دے.“ کله چ پطروس ته ووئيل، ”دا خو مال

دا مال دے نو هغۀ زر خپل قميص واچولو ه چ هغۀ خپل قميص کوز
 خو نور مريدان په کشت ک راغلل او د کے وو او درياب ته ي ودانل. 
کبانو ډک جال ي راو ه چ هغوئ د وچ زم نه لرې نۀ ۇو خو تقريباً

 کله چ هغوئ غاړې ته راوختل نو هغوئ د يو سل زه به وراخوا ۇو. 
 عيس هغوئ ته سرو اور وليدو چ دپاسه پرې کبان او له رو پرته وه. 

 نو وفرمائيل چ، ”د خپلو هغه کبانو نه چ اوس مو ونيول ۀ راوړئ.“ 
شمعون پطروس کشت ته ورغلو او جال ي زم ته رالو چ د غو کبانو نه
ډک وو، او دا يو سل درې پنوس ۇو، او سره د دې چ دومره زيات ۇو خو بيا
 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”راش او ناشته وکئ.“ په هم جال ونۀ شلېدلو. 
مريدانو ک يو کس هم دا همت ونۀ کو چ تپوس ترې وکى چ، ”تۀ وک
راغلو، او رو  عيس ي؟“ ه چ هغوئ ته دا پته وه چ دا مال دے. 
 ي واخسته او هغوئ له ي ورکه او هم دغه شان ي کبان هم تقسيم کل. 
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اوس دا درېم ل وو چ عيس د مو نه د ژوندى کېدو نه وروستو مريدانو ته
ان رند کو.

حضرت عيس او پطروس

 د ناشت نه پس عيس شمعون پطروس ته وفرمائيل، ”شمعونه د يوحنا

زويه، تۀ د نورو ولو نه ما سره زياته مينه کوې ۀ؟“ هغۀ جواب ورکو چ، ”آو
ماله، تا ته پته ده چ زۀ تا سره مينه کوم.“ عيس هغۀ ته وفرمائيل چ، ”نو بيا
 په دوېم ل هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”شمعون د يوحنا زما ورى وروه.“ 

زويه، تۀ ما سره مينه کوې؟“ پطروس ورته ووئيل، ”آو، ماله، تا ته ۀ پته ده
چ زۀ تا سره مينه کوم.“ عيس ورته وفرمائيل، ”نو بيا زما ې سمبال که.“
 په درېم ل عيس هغۀ ته وفرمائيل چ، ”شمعون د يوحنا زويه، تۀ ما سره

مينه کوې؟“ پطروس په دې خبره غمژن شو ه چ هغۀ ترې په درېم ل دا
تپوس وکو چ، ”تۀ ما سره مينه کوې؟“ هغۀ ووئيل، ”ماله، تا ته د هر ۀ ۀ
پته ده. تۀ په دې پوهېې چ زۀ تا سره مينه کوم.“ عيس وفرمائيل، ”زما ې
 زۀ تا ته رتيا وايم چ کله چ تۀ وان وې نو تا به خپله مال په وروه. 

خپله تله او چرته چ به دې خوه وه هلته به تلل، خو کله چ تۀ زوړ ش نو
تۀ به خپل السونه خوارۀ کې او بل وک به دې مال وتى او هغه خوا ته به دې

 عيس دا خبره د دې راز رندولو دپاره بو چرته چ تۀ تلل نۀ غواړې.“ 
وکه چ پطروس به په دغه شان شهيد کے ش چ د خُدائ پاک جالل به په

ک رند ش. بيا عيس هغۀ ته وفرمائيل چ، ”ما پس راه.“

حضرت عيس او د هغۀ خوږ مريد

 پطروس راورېدو او هغه مريد ي په ان پس راروان وليدلو د چا سره

چ عيس مينه کوله، هغه چ د ماام د رو په وخت ک عيس سره نزدې
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رېنه کے وو چ، ”ماله، هغه وک دے چ په تا به ناست وو او دا تپوس ي ت
 کله چ پطروس هغه وليدو نو د عيس نه ي تپوس وکو، مخبرى کوى؟“ 

و، ”کۀ زۀ وغواړم چجواب ورک  عيس ”ماله، د هغۀ اَنجام به ۀ وى؟“ 
هغه دې تر هغ ژوندے پات ش ترو چ زۀ بيا راشم نو ستا په دې ک ۀ؟

 په دې وجه د ايماندارانو په مين ک دا خبره خوره شوه تۀ ما پس راه.“ 
چ دا مريد به نۀ مرى. خو عيس دا نۀ ۇو فرمائيل چ هغه به نۀ مرى، هغۀ

و چتر ش ژوندے پات هغه دې تر هغ صرف وفرمائيل، ”کۀ زۀ وغواړم چ
 دا هغه مريد دے چ د دې هر ۀ زۀ بيا راشم، نو ستا په دې ک ۀ؟“ 

 خو واه کوى او دا ي وليل. مون ته پته ده چ د هغۀ واه رتيا ده. 
نور هم ډېر کارونه دى چ عيس کى ۇو، کۀ چرې دا ول ليلے شوے وے نو

زما دا خيال دے چ په وله دنيا ک به د هغه ليلے شوو کتابونو ائ نۀ
وے.
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