
د مال عيس مسيح په حقله د حضرت
مرقوس زېرے

پېژندلو

د حضرت مرقوس زيرے په انجيل ک دوېم کتاب دے او په دې ک د
حضرت عيس عليه السالم ژوند، د هغۀ خدمت او چ زمون دپاره ي ۀ کى

دى هغه درج دى. د حضرت مرقوس د انجيل د ولو نه لوئ مقصد او د دې
کتاب د متن موضوع دا ده چ د حضرت عيس مسيح پيروى او د هغۀ عام بلنه

خلقو ته پېش کى او د هغ دفاع وکى، حضرت مرقوس د دې عام بلن او
پېروۍ نه د حضرت عيس په تعليماتو سره په ينه مالت کوى. حضرت مرقوس

رسول فرمائ چ د حضرت عيس سره تعلق او شراکت د يو ايماندار يا مريد
په ژوند ک د زړۀ آواز دے او په دې تعلق ک په هغۀ باور کول ضرورى دى،
د هغۀ سره د تعلق په وجه خلقو ته د هغۀ په حقله اقرار کول دى، او د هغۀ خوۍ
خصلت په خپل ان ک راوستل دى، د هغۀ د تعليماتو نه ان خبرول دى، او
د خپل ان اصالح کول دى. د حضرت عيس د تابعدارۍ او د شاردۍ مقصد
و کومو سره چلزامونو او نفرتونو ته تيار کان هغه سختو ا خپل دا دے چ

هغه په خپله مخامخ شوے وو. د حضرت مرقوس زيرے په دې خبره زور اچوى
چ حضرت عيس هم مسيح دے او د خُدائ پاک زوئ دے. په دې خبره

پوهېدل ضرورى دى چ د دې مطلب دا نۀ دے چ حضرت عيس مسيح د
ه چن هزوئ دے. ل روحان هغه ي زوئ دے، بل خُدائ پاک جسمان
حضرت عيس مسيح په خپله وفرمائيل، ”زمون مال خُدائ پاک واحد ذات

دے“ (مرقوس ۱۲: ۲۹). په دې زېرى ک حضرت عيس مسيح د خُدائ پاک د
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بادشاه اعالن کوى، بيمارانو له شفا ورکوى، او د ناهارانو دپاره خپل ژوند په
مسيح د شفا ورکولو د نمون ورکوى. ډېر ايمانداران د حضرت عيس فديه ک

پيروى کوى چ د ضرورتمندو خلقو خدمت وکى. د حضرت عيس مسيح نه
عالوه، حضرت مرقوس خلق په درېو ډلو تقسيم کى دى: شاردان، ه، او

مذهب مشران، په دې ک وک هم په حضرت عيس مسيح پوهه نۀ شُو. کله
چ وخت راغلو چ حضرت عيس مسيح سول له الړ ش، نو مذهب مشرانو
رفتار کو، شاردانو پرېودو، او  ورپورې وق وکې. خو چ کله هغه

په سول م شو او هغه بيا راژوندے شو نو خلقو هغه وپېژندو چ په رتيا سره
هغه وک وو. ستاسو د حفظ کولو دپاره ۱۰: ۴۵ آيت ”ابن آدم د دې دپاره

رانۀغلو چ د هغۀ خدمت دې وکے ش خو د دې دپاره راغلو چ د نورو
خدمت وکى او خپل ژوند د ډېرو دپاره فديه کى.“
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د حضرت يحي بپتسمه ورکوون بيان

 له نه  دا د خُدائ پاک د زوئ د عيس مسيح د زيرى شروع ده،   ۱
م چوره، زۀ خپل پېغمبر ستا نه وړاندې لې” ،دى چ للي يشعياه نب چ

 په بيابان ک د نعرې وهون آواز دے چ د ستا مخ ته الره تياره کى. 
 او دغه شان په مال خُدائ الره جوړه کئ او د هغۀ الرې نېغ کئ.“ 

بيابان ک بپتسمه ورکوونے يحي راغے او دا بيان ي کولو چ، ”توبه ار
 او د يهوديه د ول  “.ناهونه به معاف ش او ستاسو او بپتسمه واخل ش
مل او د يروشلم اوسېدون هغۀ له بهر راووتل، هغۀ هغوئ له د خپلو ناهونو
 د يحي جام د په اقرار کولو سره د اُردن د سيند په اوبو بپتسمه ورکه. 

اوښ د وړۍ وې او د رمن پ ي د مال نه تل وه او ملخان او نل شات
وک را زما نه پس به هغه” ،عالن کولو چ هغۀ به دا ا ي خوراک وو. 

چ زما نه ډېر زورور دے. زۀ د دې جوه هم نۀ يم چ ي شم او د هغۀ د
 ما خو په اوبو ستاسو بپتسمه وکه خو هغه به تاسو له پېزار تسم پرانيزم. 

په روح القُدس بپتسمه درکوى.“

د حضرت عيس بپتسمه او آزمېت

 هم په هغه ورو ک داس وشول چ د ليل د ناصرت نه عيس راغلو او

ۀ وخت چ  د اُردن د سيند په اوبو ک ي د يحي نه بپتسمه واخسته. 
هغه د اوبو نه بهر راووتو نو هغۀ آسمانونه پرانست وليدل او روح القُدس د

، او د آسمان نه يو آواز راغلو چ کونترې په شل ک په هغۀ رانازل شو. 
 سمدست روح القُدس هغه ”تۀ زما محبوب زوئ ي، ستا نه زۀ راض يم.“ 
 او هلته ک هغه تر لوېتو ورو پورې د بيابان ته په تلو مجبور کو. 

ابليس په لمسون ک وآزمائيلے شو. هغه د نل ناورو سره وو او فرت د
هغۀ په خدمت ک حاضرې شوې.
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د حضرت عيس د لورو ماهيرو رابلل

 نو هرکله چ يحي رفتار شو نو عيس ليل ته راغلو او د خُدائ پاک د

 ”وخت پوره شو، د خُدائ پاک بادشاه ستاسو  ،کولو چ زيرى بيان ي
 کله چ عيس د مين ته راغل ده. توبه ار ش او په زېرى ايمان راوړئ.“ 

ليل درياب په غاړه رېدو نو هغۀ دوه وروه وليدل چ شمعون او د هغۀ
ورور اندرياس وو. هغوئ په درياب ک جال اچولو ه چ هغوئ ماهير

 عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”ما پس را او زۀ به تاسو نه آدمير ۇو. 
 او هغوئ سمدست خپل جالونه پرېودل او په هغۀ پس روان جوړ کم.“ 
 کله چ عيس د دې ائ نه ل وړاندې الړو نو هغۀ يعقوب د زبدى شول. 

زوئ، او د هغۀ ورور يوحنا وليدل، چ په خپله کشت ک ناست ۇو او جالونه
 نو سمدست هغۀ هغوئ راوبلل، او هغوئ خپل پالر زبدى د ي مرمت کول. 

مزدورانو سره په کشت ک پرېودو او په هغۀ پس روان شول.

پيريانو نيولے سے

د سبت ورځ راغله، عيس ته الړل نو کله چ اري وم بيا دوئ د کفرنح

 نو خلق د هغۀ په تعليم حق عبادتخان ته ننوتو او هلته ي تعليم شروع کو. 
حېران شول. ه چ هغۀ د هغوئ د شرع عالمانو په شان نه، خو په پوره

 نو بيا په دغه وخت ک په عبادتخانه ک يو اختيار سره ي تعليم ورکولو. 
 ”تۀ زمون نه ۀ سے وو چ پېرى نيولے وو. ناهانه هغۀ چغ کې، 

ۀ؟ زۀ دې پېژنم چ ېهالک ک مون چ ناصرى؟ تۀ راغل غواړې اے عيس
لو او ورته يهغه ور  عيس  “.تۀ د خُدائ پاک قُدوس ي ،وک ي تۀ

 او پيرى هغه سے ډېر ولزولو وفرمائيل چ، ”چپ شه او د دۀ نه راوه.“ 
 هغوئ ول حق حېران شول او د يو بل نه ي تپوس او په چغه ترې راووتلو. 

ۀ دى؟ دا خو د اختيار سره يو نوے تعليم دے. تر دې چ دا ال” ،و چوک
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 نو ډېر زر په ول ليل ک هغه  “.هم من م کوى، او هغوئ يپيريانو ته ح
مشهور شو.

د ډېرو خلقو جوړول

 د عبادتخان نه په راوتو هغوئ نېغ د شمعون او اندرياس کره الړل او يعقوب

وه، او په ک نيول تب  د شمعون خوا او يوحنا هم ورسره ملرى ۇو. 
 عيس ورغلو او ک پرته وه. هغوئ بيا د هغ د بيمارۍ حال ورته ووئيلو. 

د هغ الس ي ونيولو او په پو ي ودروله او تبه ي الړه او هغه د هغوئ په
 هغه ماام د نمر د پرېوتو نه پس هغوئ عيس له خدمت کولو شروع شوه. 
اريه د هغۀ د کور مخ وله  او ول بيماران او پيريانو نيول خلق راوستل. 

 عيس ډېر بيماران روغ کل چ په مختلفو بيماريانو آخته ته راوله شوله. 
ۇو او ډېر پيريان ي وشل. هغۀ پيريان د خبرو نه منع کل ه چ هغوئ ته

پته وه چ دا وک دے.

په ليل ک رېدل او بيان کول

 سحر وخت د نمر ختو نه وړاندې عيس پاېدو او بهر الړو. هغه ان له يو

رو ي خو شمعون او د هغۀ مل خوش بيابان ته الړو او هلته ي دعا کوله. 
،ووئيل چ وموندلو نو ورته ي ي  او کله چ  ،وې موم تالش کولو چ

چ را” ،و چ هغۀ جواب ورک ”ول خلق ستا په تالش ک دى.“ 
نزدې ارونو ته الړ شُو چ زۀ هلته هم خپل بيان وکم ه چ زۀ په هم دې

 نو هغه په ول ليل ک رېدو، د هغوئ په عبادتخانو غرض راوتلے يم.“ 
ک ي بيان کولو او پيريان ي شل.
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د يو جذام پاکول

 عيس له يو جذام راغلو، منت زارى ي ورته وکل او ورته په سجده

 د  “.کۀ تۀ وغواړې نو ما روغولے ش” ،ووئيل چ ته ي پرېوتو، عيس
عيس زړۀ په هغۀ وسوزېدلو، خپل الس ي وراوږد کو، او د هغۀ سره ي ولولو

 نو سمدست د هغۀ نه او ورته ي فرمائيل چ، ”آو، زۀ غواړم. پاک شه.“ 
 بيا عيس هغه د دې سخت حم سره جذام ختم شو او هغه پاک شو. 

 ”وره چ هيچا ته د دې په حقله ۀ ونۀ وائ. الړ شه، خپل رخصت کو، 
ان امام ته وايه او کومه شرانه چ موس مقرره کې ده هغه ورکه. دا به

نه ي ے بهر الړو او د دې قيص خو هغه س  “.ش واه ستا د روغولو
ول خلق خبر کل. دا خبره ي تر لرې لرې خوره کله تر دې چ عيس به يو

ار ته هم په اره نۀ شو تلے او بهر به په خوشو ايونو ک پات کېدو. خو
بيا به هم خلق د هر لورى نه هغۀ له راتلل.

د يو شل سى روغول

 کله چ عيس يو و ور وروستو کفرنحوم ته واپس شو نو خلقو ته  ۲
 او دومره ډېر خلق ورته راول شول دا پته ولېده چ هغه په کور ک دے. 
چ د دروازې نه بهر هم نۀ ائېدل. او ۀ وخت چ هغۀ هغوئ ته کالم بيانولو،
په پوزى ک ے وو او هغۀ له يے راوچت کلورو کسانو يو شل س  نو

ے شو، نو هغوئ د کوهغۀ ته نزدې نۀ ک له کبله ي   خو د راوړو. 
وو او په هغه سورې ک عيس و چرته چسورے ک ائ ک چت په هغه

 کله چ ي هغه شل سے په بستره ک د هغۀ مخ ته ورته کو. 
عيس د هغوئ دا ايمان وليدو نو هغه شل سى ته ي وفرمائيل، ”زما زويه، ستا
 خو هلته په دغه موقع يو و د شرع عالمان ناست ناهونه معاف شول.“ 

 ”دا سے داس خبرې ول کوى؟ دا خو  ،ان سره ووئيل چ ۇو، هغوئ د
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کفر دے. د خُدائ پاک نه عالوه هم ال وک د چا ناهونه بخلے ش ۀ؟“
 سمدست عيس پوهه شو چ دوئ په زړۀ ک ۀ سوچ کوى نو هغوئ ته

 آيا ي وفرمائيل چ، ”تاسو په خپلو زړونو ک داس سوالونه ول راول؟ 
دا آسانه خبره ده چ زۀ دې شل کس ته ووايم چ ناهونه دې معاف شُو، او کۀ

 خو دا ه چ تاسو دا ووايم چ پاه خپله بستره دې واخله او وره؟ 
په دې پوهه ش چ ابن آدم سره په دنيا ک د ناهونو د بخلو اختيار هم

 ”زۀ تا ته وايم چ، پاه، خپله  ،وفرمائيل چ ى ته يشته،“ نو هغه شل س
 او هغه پاېدو، سمدست ي خپله بستره بستره دې واخله او کور ته ه.“ 

واخسته او د ولو په مخ روان شو. دغه شان هغوئ ول حېران پات شول او
د خُدائ پاک ثناء ي ووئيله. هغوئ ووئيل چ، ”داس کار خو مون چرې هم نۀ

وو ليدلے.“

د محصولچ دعوت

 عيس يو ل بيا د درياب غاړې ته الړو،  خلق ورله راغلل او هغۀ هلته

 نه چ هغه له دې ايه الړو هغۀ د حلف زوئ ليوى د ورته تعليم ورکو. 
محصول په کرس ناست وليدو او هغۀ ته ي وفرمائيل چ، ”ما پس راه.“

 نو ۀ وخت وروستو چ عيس د ليوى پاېدو او په هغۀ پس روان شو. 
ليوى په کور ک رو ته کېناستو، ډېر محصولچيان، ناهاران او د هغۀ

 مريدان ورسره يو ائ رو ته ناست ۇو، ه چ ډېرو خلقو هغه منلو. 
ينو فريسيانو، وک چ د شرع عالمان ۇو چ دا وليدل چ هغه د

محصولچيانو او ناهارانو په دې ډله ک رو ته ناست دے، نو د هغۀ
مريدانو ته ي ووئيل چ، ”هغه ول د محصولچيانو او ناهارو سره يو ائ
،وفرمائيل چ دا خبره واورېدله نو دوئ ته ي عيس  چ رو خورى؟“ 

”روغو خلقو ته د طبيب حاجت نۀ وى خو بيمارانو ته ي وى. زۀ د دې دپاره نۀ
يم راغلے چ صادقانو له دعوت ورکم بل ناهارانو له.“
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د روژې په باب ک تپوس کول

 يو ل چ د يحي د مريدانو او د فريسيانو روژه وه نو ين خلق ورله

راغلل او وې وئيل چ” ،ۀ وجه ده چ د يحي مريدان او د فريسيانو مريدان
 عيس هغوئ ته وفرمائيل، خو روژه نيس، ول ستا مريدان ي نۀ نيس؟“ 

”کله چ د وادۀ زلمے د جنجيانو سره وى نو هغوئ روژه نيولے ش ۀ؟ ترو
 يو وخت  .د وادۀ زلمے د دوئ سره وى نو دوئ به روژه نۀ نيس پورې چ

به راش چ د وادۀ زلمے به د دوئ نه جدا کے ش او په هغه ورځ به دوئ
 هيوک هم نوے پيوند په زړه چوغه باندې نۀ لوى، او کۀ  .روژه نيس

وک داس کوى نو دا پيوند به چوغه نوره هم وشلوى او نور لوئ سورے به په
ن ،نۀ اچوى ونو کوک هم نوى مے په زړو مش هي  .جوړ ش ک
نو مے به مشونه وشلوى، مے او مشونه دواړه به ضائع ش. خو هر وک

نوى مے په نوؤ مشونو ک اچوى.“

د سبت په ورځ وږى شوکول

 د يو سبت په ورځ عيس د فصل په پو تېرېدو نو په تلو تلو ک د هغۀ

 فريسيانو هغۀ ته ووئيل چ، ”ووره، کوم کار مريدانو وږى راوشوکول. 
 هغۀ ورته جواب ورکو چ د سبت په ورځ ناروا وى، دوئ ول هغه کوى؟“ 

چ، ”تاسو چرې دا نۀ دى لوستل کله چ داؤد او د هغۀ دوستان اوږى شوى
 هغه د خُدائ پاک ۇو او د خوراک دپاره هي ورسره نۀ ۇو نو ۀ ي وکل؟ 

کور ته ننوتو کله چ ابياتار مشر امام وو او پېش کے شوې رو ي وخوړه
ار چ هغه په دۀ او د دۀ په ملرو ناروا وه او صرف امامانو ته روا وه. او هغۀ
 عيس ورته دا هم وفرمائيل چ، ”سبت د ۀ خپلو دوستانو ته هم ورکه.“ 

 ه ابن آدم د بن آدم دپاره جوړ شوے دے، نه چ بن آدم د سبت دپاره. 
سبت د ور هم مال دے.“
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د اوچ الس سى روغول

الس ي ے وو چس ته ننوتو نو هلته يو داس دوباره عبادتخان  عيس  ۳
 او هغوئ دې ته کتل چ عيس به د سبت په ورځ هغه روغ اوچ شوے وو. 

 کى او کۀ نه، ه چ هغوئ به د هغۀ خالف الزام لولو ته تيار ناست ۇو. 
 بيا ي هغۀ اوچ الس سى ته وفرمائيل چ، ”راشه، په مين ک ودرېه.“ 
هغوئ ته وفرمائيل چ، ”ول د سبت په ورځ نې کول روا دى کۀ بد کول، د چا
 د دوئ د سختو زړونو بچ کول روا دى کۀ وژل؟“ خو هغوئ چپ پات شول. 
،وفرمائيل چ ى ته يولو ته وکتل او هغه س په وجه هغۀ په غصه او افسوس

 خو ”خپل الس اوږد که.“ هغۀ الس اوږد کو او الس ي روغ رم شو. 
فريسيان د عبادتخان نه بهر ووتل، نو سمدست ي د هيرودياس قبيل سره د

عيس د وژلو په منصوبه شروع وکه.

د درياب په غاړه  خلق

 عيس د خپلو مريدانو سره د درياب غاړې ته الړو نو لويه ه د ول ليل

 چ د يروشلم، ادوميه او د اُردن پورې غاړې، او يهوديه نه ورپس روانه وه 
هغوئ دا اورېدل ه چ د صور او صيدا د خوا او شا نه د هغۀ ليدو له راغلل
 نو هغۀ خپلو مريدانو ته وفرمائيل چ، ”ما ۇو چ هغه عجيبه کارونه کوى. 

 ه چ هغۀ دپاره يوه کشت تياره سات چ ه م چخ نۀ کى.“ 
دومره ډېر بيماران روغ کى ۇو چ ولو بيمارانو دا زور کولو چ دۀ له الس

 او هرکله به چ پيريانو دے وليدلو نو د هغۀ په وړاندې به وروړى. 
 خو هغۀ به  “.تۀ د خُدائ پاک زوئ ي” ،ې چک به ي راغورزېدل او چغ

ورته په سخته وفرمائيل چ، ”ما به نۀ اره کوئ.“
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د حضرت عيس دولس مريدان

 بيا عيس يو غر ته الړو او هغۀ بيا هغه کسان راوغوتل کوم چ هغۀ خوښ

 هغۀ دولس کسان رسوالن مقرر کل، وک کى ۇو او هغوئ ورله راغلل. 
 او د  ،لے شبه د هغۀ سره وى او د پېغام ورکولو دپاره به بهر لې چ

 نو هغۀ دولس کسان مقرر کل چ د پيريانو شلو اختيار به هم ورسره وى. 
 بيا د زبدى هغوئ نومونه دا دى، شمعون چ پطروس نوم ي پرې کېودو، 

په زامنو يعقوب او د هغۀ په ورور يوحنا ي بونرس يعن د تندر زامن نوم
 او اندرياس، فيليپوس او برتلماۍ، مت، توما او د حلف زوئ کېودو، 

چا چ ريوتسيهوداه ا  او په دوئ ک يعقوب، تدى او شمعون ننيالے، 
په دۀ جاسوس وکه هم وو.

حضرت عيس او بعلزبول

دوئ رو ول شول چيو کور ته ننوتو او بيا دومره خلق پرې را  نو عيس

 هر کله چ د هغۀ خاندان دا واورېدل نو هغوئ الړل هم نۀ شوه خوړلے. 
 چ د هغۀ مخه ونيس ه چ خلقو وئيل چ، ”هغه په خود ک نۀ دے.“ 

،ۇو، هغوئ هم وئيل چ د يروشلم نه راغل وک چ عالمان هغه د شرع
”دے بعلزبول نيولے دے،“ او ”دے د پيريانو د سردار په مدد پيريان شى.“
،ورته وفرمائيل چ ي ثالونو کتل او په مبيا هغوئ راوغو  نو عيس

 کۀ يوه بادشاه په خپلو ک وويشلے ”شېطان نه شېطان شلے ش؟ 
راش اتفاقب  کۀ په يو کور ک  .کېدے نۀ ش پات نو هغه بادشاه ش
 او کۀ چرې ابليس د خپل ان  .کېدے نۀ ش له پاتنو هغه کور هم هي

خالف ش نو هغه به هم باتفاقه ش نو هغه بيا پات کېدے نۀ ش او د هغۀ
 خو بيا نه يو سے د يو زورور سى په کور ورتلے اَنجام راورسېدو. 
ش او د هغۀ مال حال لوټ کولے ش؟ ترو چ اول هغۀ دا زورور سے
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 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ يوه تلے نۀ وى د هغۀ کور نۀ ش لوټ کولے. 
 خو هر وک چ په  ،لے نۀ شهغه بخ نشته چ فر هم داسناه او يو ک

روح القُدس باندې کفر وائ هغه به هيله هم معاف ونۀ موم او هغه به د تل
 عيس دا ه وفرمائيل چ هغوئ وئيل چ، ”دے عمرى ناه مجرم وى.“ 

پيريانو نيولے دے.“

د حضرت عيس رتينے رشتهدار

ه راغلل او بهر والړ ۇو او د هغۀ د رابللو دپاره يمور او ورو  بيا د عيس

،خلق ترې چاپېره ناست ۇو او هغوئ ورته ووئيل چ   وک ورولېل. 
 هغۀ ”ستا مور او وروه بهر والړ دى، هغوئ تا سره مالوېدل غواړى.“ 

 او هغه ېرچاپېره ناستو جواب ورکو، ”زما مور او زما وروه وک دى؟“ 
وک چ  خلقو ته ي وکتل او وې فرمائيل چ، ”زما مور او وروه دا دى. 

د خُدائ پاک رضا کوى، هغه زما ورور خور او مور ده.“

د زميندار مثال

 عيس يو ل بيا د درياب په غاړه تعليم شروع کو او دومره ډېر خلق  ۴
ورته راول شوى ۇو چ هغه ترې په درياب ک کشت ته وختو او هلته

 کېناستو، او نور ول خلق د درياب په غاړه په اوچه ورته راول شوى ۇو. 
و. او په خپل تعليم کد ډېرو خبرو تعليم ورک ثالونو کاو هغۀ هغوئ ته په م

  ”واورئ، يو زميندار د کروندې دپاره بهر الړو.  هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، 
نو چ کله هغۀ په خپل پ ک تخم نوستلو نو ۀ تخم ترې نه په الره پرېوتو نو
 ۀ تخم په کايزه زمه پرېوتو چرته چ له مارغان راغلل هغه ي وخوړو. 
 شان خاوره وه او دا زر راووکېدلو ه چ هلته الندې نوره خاوره نۀ وه. 

ه چ وسوزول او هغه اوچ شُو ي نمر راوختلو نو هغه کچه بو خو چ
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لوئ شول او فصل ي پرېوتو، ازغ ۀ تخم په غنو ک  جرړې ي نۀ وې. 
 او ۀ تخم په زرخيزه زمه پرېوتو الندې کو او مېوه دانه ي ونۀ نيوله. 

چرته چ هغه راووکېدو او لوئ شو او يو په دېرش يو په شپېتۀ او يو په سل غله
 هغۀ بيا وفرمائيل، ”کۀ وک د اورېدو غوږونه لرى نو هغه دې ي وکه.“ 

واورى.“

د مثال مطلب

 هر کله چ عيس د  نه فارغ شو نو دولسو مريدانو او نورو د هغۀ نه

 هغۀ جواب ورکو چ، ”تاسو ته د انله د مثالونو په حقله تپوس وکو. 
خُدائ پاک د بادشاه راز درکے شوے دے خو هغه وک چ بهر دى، هغوئ

زۀ چ ،وائ صحيف ه چن ه ل ته هره خبره په مثالونو ک کيى. 
ۀ کوم هغوئ به ي په سترو وين، خو ۀ به هم ترې نۀ زده کوى، هغوئ به
اورى خو پوهيى به پرې نه، ن نو هغوئ به خُدائ پاک ته راور او وبه

“.لے شبخ

د کرون مثال تشريح کول

 بيا عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”ول تاسو په دې مثال پوهه نۀ شوئ؟ نو بيا به

 د الرې په  زميندار کالم کرى.  تاسو په نورو مثالونو نه پوهه ش؟ 
غاړه هغه خلق دى چرته چ کالم کرلے کيى، او چ کالم واورى نو شېطان
 دغس هم هغه دى  .رلے شوے کالم د دوئ نه يوساو ک راش سمدست

چ په کايزه زمه کرلے شوى دى، نه چ دوئ کالم واورى نو په
 خو چ جرړې ي نۀ وى، نو د زغم خوشحال سره ي سمدست قبول کى. 

طاقت په ک د ل وخت دپاره وى، نو بيا کله چ د کالم په وجه په هغوئ
 نور خلق تليف يا سخت راش نو بيا سمدست هغوئ تيندک وخورى. 
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 هغوئ دى چ په غنو ک وکرلے شُو. دا هغه خلق دى چ کالم اورى، 
ک يزونو خواهشات په مين نيا غم او د مال دولت اللچ او د نوروخو د د

 او بيا هغه خلق  .ش مېوې پاتى او کالم باو د کالم مرۍ خپه ک راش
دى چ تخم ي په زرخيزه زمه پرېوتو، دوئ کالم واورى او قبول ي کى او يو

“.په دېرش، يو په شپېتۀ او يو په سل مېوه ونيس

د ان د الندې ډيوه

 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”ول تاسو ډيوه د لو يا د ک الندې د

پ  خو داس کېودو دپاره راوړئ؟ او ول هغه تاسو په ډيوټ نۀ ږدئ ۀ؟ 
يز نشته چ اره به نۀ ش او نۀ داس پ راز شته چ هغه به اره نۀ

 عيس دا هم  کۀ وک د اورېدو غوږونه لرى نو هغه دې واورى.“   .ش
وفرمائيل، ”ما ته توجو وکئ چ ۀ اورئ، نو چ نه تاسو د بل ناپ تول

 ه د کوئ، دغه رن به ستاسو ناپ تول کولے ش، بل ل ۀ زيات. 
هر چا سره چ ۀ وى هغۀ له به نور هم ورکے ش، خو د چا سره چ نۀ وى

هغۀ نه به هغه ۀ هم واخستلے ش چ ورسره وى.“

د تخم د زرغونېدو مثال

 عيس وفرمائيل، ”د خُدائ پاک بادشاه داس ده چ کۀ يو سے تخم په

 او کۀ هغه د شپ او ور اودۀ او يا وي وى خو هغه په زمه ک کرى. 
 دې نۀ پوهيى چ په زمه ک تخم په خپله نه راوکيى او لوئيى. 

ږى کږى او بيا په وان نه غله پخپله پېدا کوى، وړومبے تېغه، بيا و ه لهزم
 خو هر کله چ فصل پوخ ش نو هغه ورپس لور راواخل ه  .تيارې دان

چ د فصل د لو کولو وخت راغلے وى.“
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د ششمو د تخم مثال

 عيس دا هم وفرمائيل، ”مون د خُدائ پاک بادشاه د ۀ ش سره بيانولے

 دا د ششمو د هغه تخم په شُو، يا د هغ دپاره کوم مثال استعمالولے شُو؟ 
شان ده کله چ په زمه وکرلے ش، دا په زمه ک د ولو تخمونو نه

 نو چ وکرلے ش دا د باغ د ول کروندې نه ډېر لوئيى او ورکوے وى، 
جال په سورى ک د هوا مارغان ي ى چخورې ک ان دومره لوئ

 هغۀ به کالم دغس په ډېرو مثالونو ورته اورولو ومره چ هغوئ جوړوى.“ 
 هغۀ د هغوئ سره د مثالونو نه بغېر کالم ونۀ کو خو برداشت کولے شو. 

ان له ي خپلو مريدانو ته هر ۀ واضحه کل.

د حضرت عيس په درياب ک طوفان ودرول

 په هغه ورځ ماام هغۀ مريدانو ته وفرمائيل، ”را چ د درياب پورې

ان سره په کشت ه او مريدانو هغه دک ه پات  هغوئ غاړې ته الړ شُو.“ 
ک بوتلو په کومه ک چ هغه ناست وو او د هغۀ سره نورې کشت هم وې.

ووهله چ داس شتور طوفان راغلو، چپو کيو زور  خو په درياب ک

 عيس وروستو په کشت ک اودۀ وو او بالت ډوبېدو ته نزدې شوې وه. 
ه، مونووئيل، ”مال و او ورته يسر الندې پروت وو. هغوئ هغه رابېدار ک ي
لو او درياب ته يور  هغه بېدار شو، باد ي ډوبيو، تا سره ۀ غم نشته؟“ 
وفرمائيل چ، ”په آرام شه، ودرېه.“ باد ودرېدلو نو په هغه ساعت قالره قالرې
 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”تاسو ول دومره يرېئ، تاسو ال اوس شوه. 

 هغوئ يرې اخست ۇو او يو بل ته ي ووئيل، چ، ”دا ال هم ايمان نۀ لرئ؟“ 
“.م منهم ح ي هوا او چپ ے دے چسم سۀ ق
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پيريانو نيولے سے روغول

 او  او هغوئ د درياب بل غاړې ته د راسينيانو عالق ته راغلل.   ۵
چ کله عيس د کشت نه راکوز شو، نو سمدست يو سے چ پيريانو نيولے

 هغه په قبرستان ک وو د قبرستان نه د هغۀ سره د مالوېدو دپاره راووتلو. 
اوسېدو او هيچا هم قابو کولے نۀ شو، تر دې چ په زنيرونو ک هم تلے

ۍ اچوليرونه او هتله زن و و هغۀ ته ي ه چ  کېدے نۀ شو. 
وې خو هغۀ زنيرونه شلول ۇو او هتۍ ي مات کې وې او دومره طاقتور

 شپه او ورځ به هغۀ په قبرونو او هيوک نۀ ۇو چ هغه ي قابو کے وے. 
 کله چ د غرونو په خوا ک چغ وهل او ان به ي په کاو زخم کولو. 

 او هغۀ عيس د لرې نه وليدلو نو هغۀ ورمنه که او سجده ي ورته وکه، 
په چغو ي ووئيل، ”اے عيس، د خُدائ تعال زويه، تۀ زما نه ۀ غواړې؟ خُدائ

 ه چ عيس هغۀ ته دا وفرمائيل، ”اے ته ووره چ ما مۀ په عذابوه.“ 
 بيا عيس د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”نوم  “.ى نه راوپيريانو، د دې س
دې ۀ دے؟“ هغۀ جواب ورکو چ، ”زما نوم لر دے، ه چ مون ډېر
  او هغۀ منت زارى ورته وکه چ دوئ د دې عالق نه ونۀ شى.  يو.“ 

 او پيريانو نو هلته د غرۀ په خوا ک د خنزيرانو يوه لويه رمه رېدله. 
 زارى ورته وکه چ، ”مون خنزيرانو ته ولېه او د ورننوتو اجازت راکه.“ 
نو هغۀ هغوئ ته اجازت ورکو او پيريان راووتل او په خنزيرانو ک ورننوتل او
خوا او شا د دوه زره خنزيرانو دغه رمه په منه شوه او د کمر نه ته درياب ته

 د خنزيرانو ساتون وتتېدل او دا خبر رېوته او په اوبو ک ډوبه شوه.  پ
ي ار او خوا او شا بانو ته ورسولو او خلق د دې واقع تماش له راووتل.
ر نيولے وو هغه يد پيريانو ل ے چله راغلل او هغه س  هغوئ عيس
وليدو چ جام ي اغوست دى او هلته سم دم ناست دے نو هغوئ ويرېدل.

 کومو خلقو چ دا واقعه ليدل وه، هغوئ نورو خلقو ته ووئيل چ دا پيريانو

 بيا هغوئ عيس نيولے سے نه روغ شو او د خنزيرانو سره ۀ وشول. 
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عيس ۀ وخت چ  ته منت زارى وکه چ، ”زمون د عالق نه الړ شه.“ 
کشت ته ورختلو نو کوم سے چ پيريانو نيولے وو، هغۀ هم ورسره د تلو

،وفرمائيل چ و او ورته يد دې اجازت ورنۀ ک  خو عيس خواست وکو. 
”خپل کور ته واپس الړ شه او خپلو خپلوانو ته ووايه چ مال خُدائ ستا دپاره

 هغه الړو او په هر ۀ وکل او خپل ومره فضل ي تا ته اره کو.“ 
دِکپولس ک ي هغه ۀ بيان کل، چ عيس د هغۀ دپاره کى ۇو او ول خلق

حق حېران شول.

د حضرت عيس يوه جين راژوندۍ کول او يوې  له شفا
ورکول

 کله چ عيس بيا د درياب بل غاړې ته په کشت ک پورې وتلو، نو يوه

 نو د عبادتخان لويه ه ترې راچاپيره شوه، او هغه ال د درياب په غاړه وو. 
يو مشر چ يائير نوم ي وو راغلو او کله چ ي هغه وليدو نو هغۀ ته په پو

 او منت زارى ي ورته وکه چ، ”زما وړه لور مر حال ده. ما پرېوتو. 
 عيس  “.ده، نو هغه به روغه او ژوندۍ شسره الړ شه او خپل الس پرې کې
د هغۀ سره الړو، او دومره لويه ه وه چ هغه ي په مين ک راېر کے وو.

  په هغوئ ک يوه ه وه چ د دولسو کالو راس ي وينه بهېدله. 

هغ د ډېرو ډاکرانو د عالج په وجه زيات تليف برداشت کو او خپل ول مال
 ي په ان ولولو خو هي فرق ي ونۀ شو او تليف ي ال نور هم سېوا شو. 

هغ د عيس په حقله اورېدل ۇو، نو هغه د شا د طرفه په ه ک راغله او د
 ه چ هغ په زړۀ ک دا وئيل، ”کۀ زۀ هغۀ چوغ له ي الس وروړو، 

 خو په هم هغه ساعت ي صرف چوغ له الس هم وروړم نو جوړه به شم.“ 
 په د  وينه بنده شوه او په ان پوهه شوه چ د عذاب نه خالصه شوه. 

هغه ساعت عيس په ان پوهه شو چ د هغۀ نه يو طاقت رابهر شو. عيس په
ه ک مخ راواړولو او تپوس ي وکو چ، ”زما چوغ له چا الس وروړو؟“
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 د هغۀ مريدانو هغۀ ته ووئيل، ”تۀ دا ه په خپله وين چ ستا طرف ته زور

 خو هغۀ کوى، او بيا هم دا تپوس کوې چ دا چا ما له الس راوړو؟“ 
 خو ه چ په ان پوهه شوه چ په ېرچاپېره وکتل چ دا وک وو. 

هغ ۀ شوى دى، نو د يرې نه په رپېدو شوه، د هغۀ په وړاندې په وډو شوه، او
 هغۀ هغ ته وفرمائيل چ، ”زما لورې، ستا ول حقيقت ي ورته ووئيلو. 

 هغۀ ال دا ايمان تۀ روغه کې. په خير الړه شه او د دې تليف نه روغه شه.“ 
خبرې کول چ د عبادتخان د مشر د کوره ۀ خلق راغلل چ خبر ورکى

 خو عيس چ دا چ، ”ستا لور مه شوه، اُستاذ له تليف ۀ له ورکوې؟“ 
خبره واورېده نو د عبادتخان مشر ته ي وفرمائيل چ، ”يرېه مه، صرف ايمان
 هغۀ بغېر د پطروس، يعقوب او د يعقوب د ورور يوحنا نه بل وک وساته.“ 
 کله چ هغوئ د عبادتخان د مشر کور ته ورغلل، هلته ان سره بونۀ تلل. 

 کله چ هغۀ لويه ه د خلقو ژړا او انوال وليدله چ په چغو ي ژړل. 
عيس ننوتلو هغوئ ته ي وفرمائيل، ”ول تاسو ژړا انوال او وير کوئ؟ جين مه

 خو هغوئ ورپورې وخندل. بيا هغۀ ول خلق بهر نۀ ده، هغه خو اوده ده.“ 
کل او هغۀ د جين مور، پالر او خپل ملرى د ان سره کل او هلته ورغلل
 بيا ي هغه د السه ونيوله او هغ ته ي وفرمائيل، چرته چ جين پرته وه. 

سمدست  جين  “.ه زما بچدا دے، ”پا مطلب ي چ “،تليتا قوم”
پاېدله او روانه شوه. هغه د دولسو کالو وه. په دې هغوئ ول اريان دريان

 هغۀ هغوئ ته په سخته وفرمائيل چ” ،ورئ په دې وک خبر نۀ شول. 
ش،“ او هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”هغ له ۀ ورکئ چ وې خورى.“

د حضرت عيس په ناصرت ک نۀ قبلېدل

 عيس د هغه ائ نه روان شو او د خپلو مريدانو سره خپل ار ته  ۶
 هرکله چ د سبت ورځ راغله نو هغۀ په عبادتخانه ک تعليم ورکو راغلو. 

۱۷ / ۵۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


او ډېرو خلقو چ د هغۀ تعليم واورېدلو نو حېران شول او وې وئيل چ، ”هغۀ دا
خبرې د کومه زده کې؟ او دا پوهه دۀ له نه ورکے شوه؟ او دے دا معجزې

 دا هغه ترکاڼ نۀ دے، د مريم زوئ، د يعقوب، د يوسف، د نه کوى؟ 
يهوداه او د شمعون ورور نۀ دے ۀ؟ او ول د دۀ خوېندې دلته مون سره نۀ

 عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”د دى؟“ دغه شان هغوئ دے قبول نۀ کو. 
نب په هر ائ ک عزت وى بغېر د خپل ار او د خپلو خپلوانو او د خپل

 هغۀ هلته معجزې اره نۀ کې بغېر د دې نه چ خپل السونه خاندان نه.“ 
 او هغه د هغوئ په ي په يو و بيمارانو رال او هغوئ ي روغ کل. 
ېدو او تعليم ير ېرچاپېره کلو ک حېران شو. نو بيا هغه په ايمانب

ورکولو.

د دولسو مريدانو لېل

 هغۀ دولس مريدان راوغوتل او دوه دوه تنه ي لېل شروع کل او هغوئ

 هغۀ ورته حم وکو چ، ”د سفر له ي د پيريانو د شلو اختيار ورکو. 
وه کاو نۀ په ب نۀ تيل ،نۀ رو ،مۀ اخل دپاره د يوې امسا نه بغېر بل هي

 او ورته ي  “.ئ خو دوېم قميص مۀ اخلو ک پېزار په پ  .پېس
وفرمائيل چ، ”کۀ چرته تاسو کوم کور ته ننو نو هلته پات ش تر هغ چ د

 او چ په کوم ائ ک خلق تاسو  .خصت شائ ته ر ايه بل هغه
قبول نۀ کى او غوږ درته ونۀ نيس نو چ کله تاسو هغه ائ پرېدئ نو د خپلو
 نو هغوئ بهر الړل او  “.ش واه د هغوئ خالف ئ چنو نه دوړې وپ

 هغوئ ډېر پيريان وشل او ډېر بيماران  .ار ش توبه کولو چ دا بيان ي
ي په تېلو مسح کل او ډېرو خلقو له ي شفا ورکه.

د حضرت يحي بپتسمه ورکون مرګ
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 نو هيروديس بادشاه د دې نه خبر شو ه چ د عيس نامه مشهوره شوه.

ين خلقو دا وئيل چ، ”بپتسمه ورکوونے يحي بيا د مرو نه راژوندے شوے
 خو نورو وئيل چ، ”دا دے، ه خو ورسره د معجزو طاقت هم دے.“ 

 الياس دے.“ او ينو وئيل چ، ”دا د پخوانو نبيانو په شان لوئ نب دے.“ 
خو چ هيروديس د عيس په حقله واورېدل نو وې وئيل چ، ”هغه يحي چ ما

 ه هيروديس د خپل ورور ي سر پرې کے وو بيا راژوندے شوے دے.“ 
فيليپوس د  هيرودياس په وجه يحي رفتار کے وو، په زنير ي تلے وو

او په قېدخانه ک ي اچولے وو. ه چ هيروديس بادشاه اوس پخپله د
 او يحي هغۀ ته فرمائيل ۇو چ، ”د خپل هيرودياس سره وادۀ کے وو. 
  نو په دې وجه د هغۀ ورور د  سره ناح کول په تا حرام دى.“ 
هيرودياس ورسره کينه لرله او غوتل ي چ هغه قتل کى خو کولے ي نۀ

هغۀ ته معلومه وه چ نه په دې يرېدو چ هيروديس د يحي ه چ  شو، 
دے پاک او نې سے دے، ه ي د هغۀ ساتنه وکه. هيروديس دا غوتل
 چ د هغۀ خبرې واورى ار چ د هغۀ خبرو هغه ډېر وارخطا کے وو. 

ره کهيروديس په خپله سال الو شوه کله چخو آخر هيرودياس ته دا موقع م
 د خپلو اميرانو، فوج آفسرانو او د ليل لويو خلقو ته مېلمستيا کې وه. 
هغ لور دننه راغله او ه شوه او هيروديس او د هغۀ مېلمانۀ دومره خوشحاله

غواړې وې غواړه، نو زۀ به ي ۀ چ” ،ته ووئيل بادشاه جين شول چ
تۀ غواړې، زۀ به ي ۀ چ ته قسم وخوړو، ”هر  او هغۀ هغ درکم.“ 

مور ته ي  هغه بهر ووتله او خپل درکم تر خپل نيم بادشاه پورې.“ 
و، ”د بپتسمه ورکوونجواب ورک ۀ وغواړم؟“ هغ زۀ ترې” ،ووئيل چ
 جين سمدست بادشاه له ورغله او خواست ي وکو، ”زۀ يحي سر.“ 

ک سر په تال يحي تۀ ما ته اوس دلته د بپتسمه ورکوون غواړم چ
 بادشاه ډېر زيات غمژن شو خو د خپلو قسمونو او د مېلمنو په راوړې.“ 

 نو بادشاه وجه ي دا نۀ غوتل چ د هغ د خواست نه انار وکى. 
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سمدست سپاه له حم ورکو چ، ”الړ شه، د يحي سر راوړه.“ سپاه الړو
 او په يو تال ک ي راوړو او په قېدخانه ک ي د هغۀ سر پرې کو 
د يحي  کله چ جين ته ي پېش کو، او بيا هغ خپل مور له ورکو. 

ي واخستو او په قبر ک مريدان د دې نه خبر شول نو راغلل د هغۀ الش ي
کېودو.

پينۀ زره سو او ورسره و او ماشومانو له رو ورکول

 رسوالن بيا عيس ته راول شول او هر ۀ چ ي کى او ودل ۇو هغه

چ را تاسو ما پس” ، هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ ي ترې خبر کو. 
چرته خوش بيابان ته الړ شُو چ تاسو ل آرام وکئ.“ ه چ دومره زيات

 بيا هغوئ په خلق تلل راتلل چ هغوئ رو خوړلو ته هم نۀ وزارېدل. 
 خو ډېرو خلقو هغوئ په کشت ک کېناستل او يو خوش بيابان ته الړل. 

تلو ک وليدل او وې پېژندل او بيا هغوئ د ولو اريو نه هغه ائ ته پياده
 هغه چ غاړې ته راورسېدو نو يوه لويه الړل او د هغوئ نه وړاندې ورسېدل. 
ه ي وليده او زړۀ ي پرې وسوزېدلو ه چ هغوئ د داس و په شان ۇو

 چ شپون ورسره نۀ وى او هغۀ هغوئ ته د ډېرو خبرو په حقله تعليم ورکو. 
هر کله چ ورځ په تېرېدو شوه د هغۀ مريدان هغۀ له ورغلل او وې وئيل چ، ”دا

 دا خلق خوا او شا کلو او بانو ته خوشے بيابان دے او ناوخته دے. 
 خو  “.يزونه واخل ۀ ان له د خوراک خپل الړ ش ه چخصت کر

هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”تاسو د انه دوئ له د خوراک ۀ ورکئ چ وې
خورى.“ هغوئ جواب ورکو، ”ول مون الړ شُو او د دوو سوو دينارو رو د
 هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”تاسو سره ومره دوئ د خوړلو دپاره واخلو؟“ 

،ووئيل چ او هغۀ ته ي ورئ.“ هغوئ الړل، وې کتل او وې دى؟ الړ ش رو
 بيا هغۀ هغوئ ته حم ورکو چ، ”په شين ”پينۀ رو او دوه کبان دى.“ 

 نو هغوئ د پنوسو او سلو کسانو په کبل د دې خلقو پېنه جوړه کئ.“ 
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 بيا هغۀ پينۀ رو او دوه کبان واخستل، آسمان ته پېنو ک کېناستل. 
ي پاس وکتل، برکت ي ورکو او رو ي مات کې. او هغه ي مريدانو له

ورکې چ د خلقو په وړاندې کېدى. او هغۀ هم هغه دوه کبان په هغوئ ولو
 او مريدانو د  هغوئ ولو ۀ په مه ېه خوراک وکو.  تقسيم کل. 

 نو دا رو ۀ پات شوو روو او کبانو نه دولس ډک وکرۍ راول کې. 
پينۀ زره سو وخوړله.

په اوبو باندې رېدل

 بيا سمدست عيس خپل مريدان کشت ته وخېژول چ د هغوئ نه وړاندې د

درياب پورې غاړې بيتِصيدا ته الړ ش، نو چ هغه په خپله د خلقو ه
ل نو په خپله غرۀ ته وختلو چخصت کر هغوئ ي  چ رخصت کى. 
وړاندې تل په اوبو ک شتام ناوخته شو او کما  کله چ دعا وکى. 

هغوئ د کشت وليدل چ  عيس وه او هغه په اوچه ک بلل ان له وو. 
په بوتلو ک په تليف دى ه چ هوا د مخالف طرف نه وه. او عيس په شپه

ک د سحر کېدو نه ل وړاندې د اوبو دپاسه د هغوئ په طرف ورروان وو. نو
 خو کله چ هغوئ عيس د اوبو دپاسه روان وليدو، هغه په هغوئ اوړېدو، 

ه چ  نو دا سوچ ي وکو چ ن دا پيرے دے او چغ ي کې، 
هغوئ ولو دے وليدلو او يرې واخستل. خو هغۀ سمدست وفرمائيل چ، ”مۀ

 بيا هغه د هغوئ سره کشت ته وختلو او يرېئ. دا زۀ يم چ يره ونۀ کئ.“ 
 ه چ هغوئ ال د طوفان ودرېدلو. په دې هغوئ بلل اريان دريان شول، 

رو په هغه واقعه پوهه نۀ ۇو، د هغوئ زړونه سخت شوى ۇو.

د نيسرت په عالقه ک بيماران روغول

 کله چ هغوئ پورې غاړې ته ورسېدل نو هغوئ د نيسرت عالق ته راغلل
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 کله چ هغوئ د کشت نه راکوز شول نو او هلته ي کشت په ودر وتله. 
 او خلق ېرچاپېره عالق ته په منه الړل او خلقو سمدست عيس وپېژندو. 

 او هر چرته چ به د هرې خوا نه ي بيماران په پوزَکو ک ورته راوړل. 
هغه تلو، کلو، ارونو، يا بانو ته، هغوئ به په بازارونو ک ورته بيماران

ستا لمن ه چدوئ له دومره اجازت ورک و چنت وکم ېنول او هغۀ ته يک
له الس وروړى، او هر چا چ الس وروړو، هغه بلل روغ شول.

د مشرانو روايات

 فريسيان او ين د شرع عالمان د يروشلم نه عيس له راغلل او هغۀ  ۷
لو السونو رود هغۀ مريدان په ناوين  نو هغوئ وليدل چ ته راول شول. 

 ه چ فريسيان او ول يهوديان د خپلو مشرانو د رواياتو په خورى. 
 کله چ هغوئ د مطابق هيله هم په ناوينلو السونو رو نۀ خورى. 

بازار نه راش تر هغ خوراک نۀ کوى ترو چ ي غسل نۀ وى کے، او ډېر
نور داس رِواجونه دى چ هغوئ په ک د رواياتو پابندى کوى، له د پيالو،

 ه فريسيانو او د شرع عالمانو د هغۀ پتيلو او د تانب لوو وينل دى. 
نه دا تپوس وکو چ، ”ستا مريدان ول په ناوينلو السونو رو خورى او د

يشعياه نب” ،و چ هغۀ جواب ورک مشرانو د رواياتو پابندى نۀ کوى؟“ 
ستاسو رياکارانو په حقله په رتيا سره دا پېشوئ کې وه، له چ ليلے
شوى دى چ، ”دا خلق تش په خولۀ زما عزت کوى خو زړونه ي زما نه ډېر

 خو دوئ بفائدې زما عبادت کوى ه چ دوئ د انسانانو لرې دى. 
 تاسو د خُدائ پاک حم خو شاته حمونه د مذهب تعليم په ډول ورکوى.“ 

 بيا عيس هغوئ ته دا هم غورزوئ او د بن آدمو د رواياتو پابندى کوئ.“ 
وفرمائيل چ، ”تاسو په چاالک سره د خُدائ پاک حم ماتوئ، صرف چ د

 ه چ موس وفرمائيل، ”د خپل مور او پالر خپلو رواياتو پابندى وکئ. 
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عزت کوئ،“ او، ”هر وک چ خپل مور يا پالر ته بدرد وائ هغه دې قتل کے
 خو کۀ تاسو مور پالر ته وواي چ، زۀ تاسو له ۀ نۀ شم درکولے  “.ش

ه چ ۀ ما تاسو له درکول نو د هغ ما منته نيول ده چ د خُدائ پاک په
  نو هغه نور د مور او پالر د حق نه بېخ بغمه شو.  نامه به ي ورکم، 
نو دغه شان تاسو د خپلو رواياتو په وجه د خُدائ پاک حمونه منسوخ کوئ او

نور ډېر کارونه هم په دې شان کوئ.“

هغه يزونه چ بن آدم پليتوى

 بيا هغۀ خلقو ته آواز وکو او وې فرمائيل چ، ”تاسو ول زما خبره واورئ

 داس هي يز نشته چ انسان ي تېر کى او هغه او ان پرې پوهه کئ. 
 پرې پليت ش خو هر هغه يز چ د انسان نه راو هغه انسان پليتوى. 
 هر کله چ عيس د دې کۀ تاسو د اورېدو قابل غوږونه لرئ نو واورئ.“ 
خلقو نه بېل شو او کور ته الړو نو د هغۀ مريدانو د دې مثال په حقله د هغۀ نه

 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”ول تاسو هم ال د نورو په شان ناپوهه تپوس وکو. 
ي؟ ول تاسو په دې نۀ پوهېئ چ ۀ هم د انسان په بدن ک د بهر نه دننه

 ه چ دا د هغۀ په زړۀ ک نۀ ننو بل د ش په دې هغه نۀ پليتيى. 
هغۀ خې ته الړ ش او بيا هغه د بدن نه بهر و؟“ ه هغۀ ول خوراکونه پاک

 هغۀ وړاندې وفرمائيل، ”ۀ چ د انسان نه راو هم هغه انسان ل. 
 ه چ د انسان د زړۀ نه بد خيالونه راو، حرام کارى، پليتوى. 

 حرص، بدى، ، بشرم، کينه، غېبت، غالان، قتلونه، زناکارى، 
 دا ول بد کارونه د وجود دننه نه راو او دا انسان  .وقوفمغرورتيا او ب

پليتوى.“

د صورفين د عالق د  عقيده
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 بيا عيس د هغه ايه رخصت شو او د صور سرحد ته الړو. هلته هغه يو

ان پ خو هغۀ خپل ،وک ترې خبر ش تل چکور ته ورغلو، هغۀ دا نۀ غو
 نو بيا په هغه وخت د يوې  وړه لور چ پيريانو نيول وه نۀ کے شو، 

 رېوته.  نو نه چ هغه د هغۀ نه خبر شوه، نو زر دننه راغله او د دۀ په پو پ
هغه د يونان نسل او د صورفين د عالق وه. هغ هغۀ ته منت وکو چ، ”زما
 هغۀ هغ  ته وفرمائيل چ، ”اول بچ په خېه د لور نه پيرے وشه.“ 
وک واخل دې د ماشومانو برخه رو ار دى، دا مناسب نۀ دى چول پم

 هغ ورته ووئيل، ”ماله، بشه خو سپ هم د بچو او سپو ته دې واچوى.“ 
 هغۀ هغ ته وفرمائيل، ”تا چ دا ووئيل نو د مېز د الندې وکې خورى.“ 
 او هر کله چ هغه بغمه کور ته الړه شه، پيرے ستا د لور نه تلے دے.“ 

کور ته راغله نو لور ي په ک ک پرته وليدله او پيرے ترې تلے وو.

د کوڼ او چاړا سى روغول

 د صور د عالق نه په واپس عيس د صيدا په الرې د دِکپولس په حدونو تېر

 نو خلقو هغۀ له يو کوڼ سے شو او د ليل د درياب عالق ته ورسېدلو. 
 راوستو چ چاړا هم وو او منت ي ورته وکو چ په هغۀ خپل الس کېدى. 

هغۀ هغه سے د خلقو نه يو خوا ته بوتلو، او خپل وت ي د هغۀ په غوږونو
 بيا ي آسمان ته ک وردننه کې او په خپلو الړو ي د هغۀ ژبه مسح که. 

وکتل او اسويلے ي وکو او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”افتح،“ يعن، ”پرانستے شه.“
 عيس  د دې سره د هغۀ غوږونه خالص شول او ژبه ي ويا شوه. 

هغوئ منع کل، او وې فرمائيل چ چا ته حال مۀ واي. خو هر ومره چ هغۀ
 د هغوئ د حېرانېدو ۀ حد نۀ وو. منع کول، دومره به هغوئ خبره خوروله. 
هغوئ ووئيل چ، ”دے چ ۀ هم کوى ډېر ي ۀ کوى، تر دې چ هغه کو له

غوږونه او چاړاانو له ژب ورکوى.“
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لور زرو کسانو له خوراک ورکول

 په هغه ورو ک په يوه بله موقع چ بيا ډېر خلق راجمع شوى ۇو او  ۸
ورسره د خوړلو ۀ نۀ ۇو، عيس خپل مريدان راوغوتل او ورته ي وفرمائيل،

 ”په دې خلقو زما زړۀ سوزى، د درېو ورو راس زما سره دى او د

 کۀ چرې زۀ دوئ کورونو ته اوږى رخصت خوراک دپاره ورسره هي نشته. 
کم نو دوئ به په الره بهوشه ش ه چ ين په ک د لرې نه راغل دى.“

 مريدانو جواب ورکو چ، ”په دې خوش بيابان ک به وک دومره

 عيس هغوئ نه تپوس وکو چ، ”تاسو سره خلقو له رو ورکے ش؟“ 
 نو هغۀ خلقو ته حم و رو دى؟“ نو هغوئ جواب ورکو، ”اووۀ.“ 

ورکو چ، ”په زمه کېن.“ بيا هغۀ هغه اووۀ رو راواخستل، د خُدائ پاک
شُر ي پرې وويستو او هغه رو ي مات کې او مريدانو له ي د ويشلو دپاره

 د هغوئ سره يو و واړۀ کبان هم ۇو ورکې او هغوئ خلقو له ورکې. 
چ په هغ ي هم شُر وويستو او حم ي وکو چ، ”دا هم پرې تقسيم کئ.“

و نه اووۀ لوئوک شوو و، او د پاته وکه خېولو خوراک په م  هغوئ

لور زره کسان ۇو. او د رو  خوا او شا خلق  .شول وکرۍ هم ډک
 او سمدست د خپلو خوړلو نه وروستو ي بيا هغوئ کور ته رخصت کل. 

مريدانو سره کشت ته وختلو او د دلمنوته عالق ته الړو.

د فريسيانو معجزې غوتل

 نو بيا فريسيان بهر راووتل او د عيس سره ي بحث شروع کو. د آزمېت

 هغۀ د ان سره يو سوړ اسويلے په توه ي ورنه ۀ آسمان نه وغوته. 
تيا وايم چه غواړى؟ زۀ تاسو ته رن ۍ ولدا پي” ،و او وې فرمائيل چوک
شتودل او بيا ک هغۀ دوئ پرې  “.ے شۍ ته ورنۀ که به هم دې پييوه ن

ته وختلو او د درياب پورې غاړې ته الړو.
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د فريسيانو او د هيروديس خمبيره

 خو د مريدانو نه د ان سره رو وړل هېر شوى ۇو. په کشت ک د

 عيس هغوئ له خبردارے ورکو او وې هغوئ سره صرف يوه رو وه. 
  “.ان وسات خبردار د فريسيانو او د هيروديس د خمبيرې نه” ،فرمائيل چ

هغوئ په خپلو ک يو بل ته ووئيل چ، ”دا ه چ مون سره رو نشته.“
و، ”دا تاسو داسترې وک  هغه د هغوئ په سوچونو پوهه شو نو تپوس ي

خبرې ول کوئ چ ن رو درسره نشته؟ ول تاسو تر اوسه نۀ وين او ال تر
 ول تاسو اوسه نۀ پوهېئ ۀ؟ ول ستاسو زړونه تر اوسه سخت دى ۀ؟ 

ستر خو لرئ، خو تاسو وين نه؟ ول تاسو غوږونه خو لرئ، خو اورئ نه؟
ۀ زره کسانو ته ماتپين ۀ روما پين  کله چ ول تاسو ته ياد نۀ دى ۀ؟ 
کې، نو تاسو د پات شوو وکو نه ومره ډک وکرۍ راول کې وې؟“ هغوئ

 ”او چ کله م اووۀ رو لور زرو کسانو ته ورته ووئيل چ، ”دولس.“ 
مات کې، نو تاسو د پات شوو وکو نه ومره لوئ وکرۍ ډک کې وې؟“ نو

 نو هغۀ وفرمائيل چ، ”ال تر اوسه هم نۀ هغوئ جواب ورکو، ”اووۀ.“ 
پوهېئ؟“

په بيتِصيدا ک د يو ړوند سى بينا کول

 کله چ هغوئ بيتِصيدا ته ورسېدل نو ۀ خلقو عيس له يو ړوند سے

 بيا هغۀ ړوند راوستو او منت ي ورته وکو چ په هغۀ خپل الس کېدى. 
سے د السه ونيولو او د کل نه ي بهر بوتلو. او د هغۀ په سترو ي الړې پورې
کې او السونه ي پرې کېودل او تپوس ي ترې وکو چ، ”تا ته ۀ ارى

 د سى ستر بينا شوې او وې وئيل، ”زۀ خلق وينم خو هغوئ او کۀ نه؟“ 
 عيس بيا د هغۀ په سترو السونه ر رار او د ونو په شان ارى.“ 

ۀ ي شو او هر ي ې، نو د هغۀ نظرکوالو ک ي ودل او د هغۀ سترکې
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،وفرمائيل چ و او ورته يخصت کهغه کور ته ر  بيا عيس صفا وليدل. 
”کور ته د تلو په الر ک په کل ک مۀ ره.“

د حضرت عيس په باره ک د پطروس اقرار

 عيس د خپلو مريدانو سره قيصريه فيليپ ته الړو. هغۀ په الره د خپلو

 هغوئ جواب مريدانو نه تپوس وکو چ، ”خلق ۀ وائ چ زۀ وک يم؟“ 
ورکو، ”وک دې بپتسمه ورکوونے يحي، او وک دې الياس، او وک دې

ۀ واي تاسو” ،و چ هغۀ د هغوئ نه تپوس وک  “. د نبيانو نه يو نب
 بيا هغۀ  “.تۀ مسيح ي” ،و چوک يم؟“ پطروس جواب ورک زۀ چ

.د هغۀ په حقله هيچا ته مۀ واي ،ل چسره منع ک هغوئ په سخت

وئد خپل مرګ او بيا ژوندى کېدو په حقله پېش د حضرت عيس
کول

بن آدم به خامخا ډيرې سختا” ،و چهغوئ ته تعليم شروع ک  بيا ي

وزغم مشران او مشران امامان او د شرع عالمان به ي رد کى او هغه به
 هغۀ دا خبره په صفا و  “.او په درېمه ورځ به راژوندے ش ،ووژلے ش

بوتلو او د داس ووئيله. بيا پطروس هغه د الس نه ونيوو او يوې خوا ته ي ک
 خو عيس مخ راواړولو، خپلو مريدانو ته ي وکتل او خبرو نه ي منع کو. 

رانه لرې شه شېطانه، تۀ د بن” ،وفرمائيل چ لو. او ورته يور پطروس ي
 هغۀ خلق او خپل آدمو په شان سوچ کوې، نه چ د خُدائ پاک په شان.“ 

مريدان راوبلل او هغوئ ته ي وفرمائيل، ”کۀ وک زما مريدان جوړېدل غواړى،
.دې را او ما پس دې راواخل خپله سول ،ر شان نه من هغه دې د خپل

 وک چ خپل ان ساتل غواړى هغه به ي بائيل، خو وک چ د زيرى

 کۀ وک د خپل او زما د خاطره خپل ژوند بائيل، نو هغه به ي بچ کى. 
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 ابدى ژوند په بدله ک وله دنيا وموم نو هغۀ ان ته ۀ فائده حاصلوى؟ 
 په دې زناکاره او يا د خپل ژوند په بدله ک هغه ۀ ورکولے ش؟ 

ناهاره زمانه ک وک چ په ما او زما په کالم شرميى، نو ابن آدم به هم د
هغوئ نه وشرميى کله چ هغه د خپل پالر جالل ک د پاکو فرتو سره

“.راش

ين دلته تيا وايم چزۀ تاسو ته ر” ،هغوئ ته وفرمائيل چ  او عيس  ۹
داس کسان والړ دى چ هغوئ به تر هغ نۀ مرى ترو چ د خُدائ پاک

“.په قدرت سره په راتلو ونۀ وين بادشاه

د حضرت عيس شل بدلېدل

 شپ ور پس عيس د ان سره پطروس يعقوب او يوحنا روان کل او
يو اوچت غرۀ ته ي وخېژول او د هغوئ په وړاندې د هغۀ شل بدل کے شو.

 د هغۀ جام برېېدون سپين شوې، داس سپين چ د زم په مخ

 نو هغوئ ته هلته الياس او موس اره شو داس چا نۀ شوې سپينولے. 
 نو پطروس عيس ته ووئيل چ، ”ماله،  .خبرې کول سره ي د عيس چ

زمون دپاره دلته پات کېدل ومره ۀ دى. مون له اجازه راکه چ درې
جونې جوړې کو، يوه ستا دپاره، يوه د موس دپاره او يوه د الياس دپاره.“
  هغه نور نۀ پوهېدو چ ۀ ووائ ه چ هغوئ ول يرې اخست ۇو. 

بيا يوه وري راخوره شوه او په هغوئ ي سورے وکو او د وري نه يو آواز
 ناهانه چ کله راغلو، ”دا زما محبوب زوئ دے. د هغۀ خبرې واورئ.“ 

هغوئ ېرچاپېره نظر واچولو نو وک ي هم ونۀ ليدل خو صرف عيس د هغوئ
 نو کله چ هغوئ د غرۀ نه راکوزېدل نو عيس هغوئ ته حم سره پات وو. 

ۀ مۀ واي چا ته مو وليدل د دې په حقله تر هغ ۀ چ دا هر” ،و چورک
 هغوئ دا ترو چ ابن آدم د مو نه بيا ژوندے پورته کے شوے نۀ وى.“ 
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خبره ان سره وساتله او په خپلو ک ي بحث کولو چ د مو نه د بيا
 نو هغوئ د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”بيا  .ۀ مطلب کېدے ش ېدلوراپا
 زمون د شرع عالمان دا ول وائ چ الياس به ضرور وړومبے را؟“ 
هغۀ جواب ورکو، ”آو، الياس به وړومبے را چ هر يز سم کى، خو په

صحيفو ک ليل دى چ په ابن آدم به ډيرې سخت تېرې ش او په سپ نظر
 خو زۀ تاسو ته وايم چ الياس خو راغلے دے او هر  .به ورته وکتلے ش

ۀ چ د هغوئ خوښ ۇو هغه ي ورسره کى هم دى له چ د هغۀ په حقله
صحيفو فرمائيل ۇو.“

د پيريانو نيولے هل جوړول

په ک ورسره وليدل چ خلق ي  هغوئ مريدانو ته واپس راغلل نو  چ

هغوئ عيس  هر کله چ د شرع عالمان هم ۇو او بحث ي ورسره کولو. 
 وليدلو نو ول خلق حېران شول او په منه هغۀ له ستى مش له ورغلل. 

 په ه ک يو سى هغۀ تپوس ترې وکو چ، ”دا د ۀ بحث روان دے؟“ 
جواب ورکو، ”اُستاذه، ما خپل زوئ تا له راوستے دے. هغه پيريانو نيولے

ه ينو په زم پرې چپه راش  کله چ دے چ ورنه خبرې نۀ ش کولے. 
راوول او په خولۀ ي ونه راش، غاونه چيچ، او بدن ي اېغ نېغ ش. ما

 ستا مريدانو ته خواست وکو چ دا ترې نه وباس خو هغوئ پات راغلل.“ 
عيس جواب ورکو، ”اے بايمانه پيۍ، زۀ به ترو تاسو سره يم او زۀ به

 نو هغوئ هغه هل هغۀ له راوستو. او  “.و تاسو زغمم؟ دے ما له راولتر
ۀ وخت چ پيرى هغه وليدو نو د هغۀ وجود ي تاو راتاو کو او هغه په زمه
 عيس د هغۀ د پالر نه تپوس پرېوتو، ورغېدو او په خولۀ ي ونه راغلل. 
وکو چ” ،ومره موده کيى چ دے په دې حال دے؟“ هغۀ جواب ورکو

 و له ي د هالکولو دپاره اور او اوبو ته هم  .راس د وړوکوال” ،چ
غورزولے دے، او کۀ تۀ ۀ کولے ش نو په مون رحم وکه او مدد راسره
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 عيس ورته وفرمائيل چ، ”تۀ ول داس وائ چ کۀ تۀ ۀ کولے وکه.“ 
 د هل پالر ش؟ د چا چ پوره ايمان وى د هغۀ دپاره هر ۀ ممن دى.“ 

 کله چغ کې چ، ”زۀ ايمان لرم، خو زما کمزورے ايمان مضبوط که.“ 
چ عيس وليدل چ  خلق رانزدې کيى نو هغۀ هغه پيرے ورلو. هغۀ

وفرمائيل، ”اے ونا او کوڼ پيريه، زۀ درته حم کوم، چ د دۀ نه راوه او بيا
 هغۀ په زوره چغ کې او ډېر ي تاو راتاو کو او بيا کله هم مۀ ورننوه.“ 
پيرے ترې ووتو او هل له د مى په شان پرېوتو، بل ډېرو وئيل چ، ”دے

 خو عيس هغه د السه ونيولو او په پو ي ودرولو او هغه ودرېدو. م دے.“ 
دا مون” ،و چان له تپوس وک دننه الړو او د هغۀ مريدانو ترې  بيا عيس

 هغۀ ورته وفرمائيل، ”دا قسم صرف او صرف د دعا په ول نۀ شُو شلے؟“ 
وسيله شلے کيى.“

د حضرت عيس په دوېم ل د خپل مرګ او د راژوندى کېدلو په
حقله پېشوئ کول

تل چدا غو ليل نه واوړېدل. عيس نه الړل او د عالق  بيا هغوئ د هغ

 ه چ هغۀ خپلو مريدانو له تعليم هيوک پرې خبر نۀ ش چ چرته دى، 
ورکولو او ورته ي وفرمائيل چ، ”ابن آدم به د دشمنانو السونو ته حواله کے

ش. هغوئ به دے قتل کى، خو د مرګ نه درې ور پس به هغه بيا راژوندے
 خو هغوئ د هغۀ په خبره نۀ پوهېدل او د يرې نه ي تپوس ترې هم نۀ  “.ش

شو کولے.

د ولو نه لوئ وک دے؟

 هغوئ بيا کفرنحوم ته راغلل کله چ عيس په کور ک دننه وو نو د هغوئ

 خو نه ي تپوس وکو چ، ”تاسو په الر ک د ۀ په حقله بحث کولو؟“ 
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هغوئ غل ۇو، ه چ په الر ک هغوئ د يو بل سره دا بحث وکو چ د
 هغه کېناستو او هغه دولس مريدان ي راوغوتل ولو نه لوئ وک دے. 

او ورته ي وفرمائيل، ”کۀ وک دا غواړى چ د ولو نه اول ش نو هغه دې
 بيا هغۀ يو ماشوم د  “.ولو خادِم دې ش ى او دولو نه وروستو ک ان د

السه ونيولو او د هغوئ په وړاندې ي ودرولو او خپله غېه ي ترې تاو که او
 ”وک چ زما په نوم داس ماشوم قبول کى هغه ما ورته ي وفرمائيل، 

زۀ ي وک قبلوى چ هغه ما قبلوى هغه ما نه، بل وک چ قبلوى او
رالېلے يم.“

هغه وک چ زمون خالف نۀ دے زمون ملرے دے

 يوحنا هغۀ ته ووئيل، ”اُستاذه، مون يو سے وليدو چ ستا په نوم پيريان
شى، او مون د هغۀ د منع کولو کوشش وکو ه چ هغه زمون نه نۀ وو.“

 خو عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”هغه مۀ منع کوئ ه چ داس هيوک نشته

 خو هر  .بد وائ اره کوى او بيا به په ما پس زما په نوم معجزې چ
 زۀ تاسو ته رتيا وک چ زمون خالف نۀ دے هغه زمون ملرے دے. 

وايم چ کۀ وک هم تاسو ته په دې نيت يو جام اوبۀ درکى چ تاسو د مسيح
.نۀ ش اجره پاتنو هغه کس به يقيناً ب مريدان ي

د ناه لمسون

په ما ايمان لرى، د هغوئ په الر ک له دې وړو نه چ وک چ  او هر

خنونه جوړوى نو دا به د هغۀ دپاره غوره وى چ د هغۀ په غاړه ک د ژرندې
 کۀ ستا الس تا -  .وغورزولے ش او په درياب ک پل واچولے ش

ناه ته ولمسوى نو ان نه ي پرې که، ه چ ستا دپاره دا غوره ده چ په
ابدى ژوندون ک د يو بونى الس سره داخل ش، نۀ دا چ دواړه السونه دې
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 او کۀ - سم وى او دوزخ ته الړ ش چرته چ نۀ م کېدونے اور دے. 
ستا په تا ناه ته ولمسوى نو ان نه ي پرې که ه چ ستا دپاره دا ۀ ده

چ په ابدى ژوندون ک په يوه په شل داخل ش نۀ دا چ دواړه پ دې
 او کۀ ستا ستره تا ناه ته ولمسوى نو  .ائ ش وى او دوزخ دې سم
وې باسه. ستا دپاره به دا غوره وى چ د خُدائ پاک په بادشاه ک په يوه

،دې وى او دوزخ ته وغورزولے ش دواړه ستر نۀ دا چ ،ه داخل شستر
 هر وک به په  چرته چ چينج چرې نۀ مرى او اور ي نۀ م کيى. 

 ماله ۀ يز دے، خو کۀ ماله بخونده ش نو اور سره مالين کيى. 
بيا به نه دوباره مالينه ش؟ په خپلو ک ماله وسات او د يو بل سره په

“.لح اوسص

د طالق په باب ک تعليم

 عيس د هغه ائ نه بيا روان شو نو يهوديه او اُردن د سيند پورې  ۱۰
غاړې ته الړو، او ډېر خلق بيا ترې راچاپيره شُو. او د خپل عادت په مطابق هغۀ

 نو ين فريسيان راغلل او ترې د آزمېت په بيا هغوئ ته تعليم شروع کو. 
طور ي دا تپوس وکو، ”ول يو سى له دا روا دى چ خپله ه طالقه

 هغۀ په جواب ک ترې تپوس وکو چ، ”موس تاسو ته ۀ حم کى؟“ 
 هغوئ جواب ورکو چ، ”موس سى ته دا اجازت ورکے کے وو؟“ 

 عيس هغوئ ته دے چ طالق نامه دې ولي او ه دې پرېدى.“ 
 خو د وفرمائيل چ، ”دا حم هغۀ ستاسو د زړۀ د سختوال په وجه وليلو. 

 ”په دې وجه به دنيا د شروع نه ”خُدائ پاک هغوئ نر او ه پېدا کل.“ 
 او دا  .ائ ش سره به يو  دى او د خپلے خپل مور پالر پرېس

 نو په دې وجه دواړه به يو بدن ش.“ نو بيا نور دوئ دوه نه خو يو بدن وى. 
 نو وک چ خُدائ پاک يو ائ کى دى نو بن آدم دې ي نۀ جدا کوى.“ 
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 هغۀ بيا چ دوئ کور ته ننوتل نو مريدانو ترې په دې حقله تپوس وکو. 
هغوئ ته وفرمائيل، ”هر وک چ خپله ه طالقه کى او د بل سره وادۀ
 او دغه شان کۀ يوه ه وکى نو هغه د اولن  خالف زنا کوى. 

خاوند له طالق ورکى او بل سره وادۀ وکى نو هغه هم زنا کوى.“

ماشومانو له برکت ورکول

 بيا خلقو د دې دپاره عيس له ماشومان راوستل چ د برکت دپاره الس

 خو کله چ عيس دا وليدل نو خفه پرې کېدى خو مريدانو هغوئ ورل. 
شو او هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”ماشومان ما ته راپرېدئ، دوئ مۀ منع کوئ

 زۀ تاسو ته رتيا وايم ه چ د خُدائ پاک بادشاه هم د داس خلقو ده. 
چ هر وک چ د خُدائ پاک بادشاه د ماشوم په شان قبوله نۀ کى هغه به

 هغۀ هغوئ په غې ک اوچت کل، په  “.له هم ورداخل نۀ شهي په ک
سر ي ورله الس کېودو او برکت ي ورکو.

دولتمند سے

 عيس بيا په سفر روانېدو چ يو سى رامنه که او د هغۀ په وړاندې په

وډو شو او تپوس ي وکو، ”اے نېه اُستاذه. زۀ داس ۀ وکم چ د ابدى
 عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”تۀ ما ته نې ول وائ؟ د ژوندون وارث شم؟“ 

 تا ته د خُدائ پاک حمونه معلوم خُدائ پاک نه بغېر بل هيوک نې نشته. 
دى چ، قتل مۀ کوه، زنا مۀ کوه، غال مۀ کوه، د دروغو واه مۀ کوه،  مۀ

 هغۀ جواب ورکو، ”اُستاذه. ما د کوه او د خپل مور پالر عزت کوه.“ 
هغۀ ته وکتل، په هغۀ ي  بيا عيس وان نه په دې هر ۀ عمل کے دے.“ 

مينه راغله او ورته ي فرمائيل چ، ”په تا ک د يو يز کمے دے، الړ شه خپل
ه، نو بيا به تۀ د آسمان خزانورک ه او خوارانو له يول مال حال خرڅ ک

۳۳ / ۵۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 کله چ هغۀ دا خبره واورېده نو خفه وموم. بيا راه، او په ما پس شه.“ 
 عيس ېرچاپېره خپلو زهير الړو ه چ هغه ډېر مالداره سے وو. 
مريدانو ته وکتل او ورته ي وفرمائيل، ”د يو مالداره دپاره د خُدائ پاک په

 مريدان د هغۀ په دې خبره بادشاه ک داخلېدل ومره ران کار دے.“ 
حق حېران شول خو عيس په دوېم ل وفرمائيل، ”بچو، د خُدائ پاک په

 د يو مالداره سى په نسبت بادشاه ک داخلېدل ومره ران کار دے. 
په سورى ک داخلېدل د يو اوښ دپاره د ستن ک د خُدائ پاک په بادشاه
 هغوئ د مخ نه هم زيات حق حېران شول او يو بل تېرېدل آسان دى.“ 
 عيس هغوئ ته وکتل او ته ي ووئيل، ”نو بيا به وک خالصون وموم؟“ 

وې فرمائيل، ”د بن آدم دپاره خو دا ناممنه ده خو خُدائ پاک ته هر ۀ ممن
 بيا پطروس وئيل شروع کل، ”وره، مون خو د دې دپاره هر ۀ دى.“ 
 عيس ورته وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته دا پرې دى چ تا پس روان شو.“ 

وايم چ چا چ زما او زما د زيرى د خاطره کور، وروه، خوېندې، مور پالر،
 نو چ هغوئ ته به په دې دنيا ک يو په سل اجر اوالد يا زمه پرې وى، 

ورکے ش، کورونه، وروه، خوېندې، ميندې، اوالد او زمه، او ورسره
 خو ډېر اول به آخر  .به د تل ژوندون بيا موم ېدل، او په آخرت کرب

“.ے شاو آخر به اول ک ے شک

په درېم ل د حضرت عيس د خپل مرګ او د بيا ژوندى کېدو په
باب ک پېشوئ کول

 دوئ د يروشلم په الر روان ۇو او عيس ترې وړاندې وو. او مريدان حېران

شوى ۇو او وک چ ورپس روان ۇو هغوئ يرېدل. هغۀ هغه دولس مريدان
 هغۀ ان له کل او ورته ي وضاحت وکو چ هغۀ ته ۀ پېېدون دى. 

ورته وفرمائيل، ”مون اوس يروشلم ته و او ابن آدم به مشرانو امامانو او د
شرع عالمانو ته حواله کے ش. هغوئ به پرې د مرګ حم وکى او
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 په هغۀ پورې به ملنې وکے ش او غېريهوديانو ته به ي حواله کى. 
توکا به پرې وتُوکلے ش، په کوړو به ووهلے ش او قتل به ي کى، خو درې

“.پس به هغه بيا ژوندے پا ور

د يوحنا او يعقوب عرض

 د زبدى زامن يعقوب او يوحنا هغۀ له ورغلل او ورته ي ووئيل، ”اُستاذه

 هغۀ ورته وفرمائيل مون چ ستا نه ۀ هم غواړو هغه زمون دپاره وکه.“ 
و، ”مون هغوئ جواب ورک چ، ”تاسو ۀ غواړئ چ زۀ ي درله وکم؟“ 
له دا اجازت راکه چ مون هم ستا په لوي ک تا سره، يو ستا  الس ته او

 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”تاسو چ ۀ بل س الس ته يو ائ کېنو.“ 
غواړئ په هغ نۀ پوهېئ. کوم د مصيبتونو کنول به چ زۀ م ول تاسو به

هغه ولے ش؟ يا به هغه بپتسمه واخستلے ش چ به پرې زما بپتسمه
لے شُو.“ بيا عيس ي آو، مون” ،و چ هغوئ جواب ورک کيى؟“ 

ورته وفرمائيل چ، ”کوم کنول چ زۀ م، تاسو به ي و، او په کومه
 خو دا  .به ستاسو بپتسمه هم وش ى، په هغبه زما بپتسمه کي بپتسمه چ
زما په اختيار ک نۀ دى چ خپل  او س الس ته وک کېنوم، خو دا د

 هر کله چ نورو هغه چا دے د چا دپاره چ دا تيار کے شوے دے.“ 
 عيس هغوئ ان لسو دا واورېدل نو هغوئ يعقوب او يوحنا ته غصه شول. 
ته راوبلل او ورته ي وفرمائيل، ”تاسو ته پته ده چ د قومونو حمرانان په خپلو
خلقو باندې رعب اچوى او د هغوئ لوئ آفسران په هغوئ باندې د خپل اختيار

 خو ستاسو دپاره داس نۀ دى. په تاسو ک چ وک غلط استعمال کوى. 
 او هر هغه وک چ په تاسو  .مشرى غواړى هغه دې ستاسو خادِم ش

ه چ   .ولو خادِم ش ه دمشر کېدل غواړى هغه دې په خپله خو ک
ابن آدم د دې دپاره رانۀغلو چ د هغۀ خدمت دې وکے ش خو د دې دپاره

راغلو چ د نورو خدمت وکى او خپل ژوند د ډېرو دپاره فديه کى.“
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د ړوند برتماۍ بينا کول

 خو هغوئ يريحو ته راغلل او کله چ عيس او د هغۀ مريدان د اري نه

ووتل نو  خلق ورپس ۇو، نو يو ړوند فقير د تمائ زوئ برتماۍ وک چ د
دا عيس هغه په دې خبر شو چ  نو کله چ الرې په غاړه ناست وو، 

 ناصرى دے نو هغۀ چغ کې، ”اے عيس د داؤد زويه، په ما رحم وکه.“ 
زيات چپ شه،“ خو هغۀ ال نورې هم چغ” ،ووئيل چ ډېرو خلقو ورته په سخت
 عيس ودرېدلو او وې فرمائيل، کې، ”اے د داؤد زويه. په ما رحم وکه.“ 
”دے دلته راول.“ نو هغوئ هغه ړوند سے راوستو او ورته ي ووئيل، ”پاه،
وغه وغورزوله، سمدست په دې هغۀ خپله چ زړور شه، هغه دې غواړى.“ 

 عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”تۀ ۀ غواړې چ زۀ پورته شو او عيس له راغلو. 
ي ستا دپاره وکم؟“ هغه ړوند سى جواب ورکو، ”اُستاذه، زۀ بيا خپل نظر

 عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”الړ شه، خپل ايمان تۀ روغ کې،“ نو غواړم.“ 
سمدست هغه بينا شو او عيس پس روان شو.

په يروشلم ک د حضرت عيس کاميابه استقبال

 هغوئ چ يروشلم ته رانزدې شول او چ بيتِفے او بيتِعنياه ته د  ۱۱
 زيتُونو غرۀ ته ورسېدل نو عيس خپل دوه مريدان د دې هداياتو سره ولېل، 
”دې مخامخ کل ته ورش. نو چ نه ورننو نو تاسو به يو کوچاے تلے

ې. هغه پرانيزئ او دلته ينۀ ده ک تر اوسه پرې هيچا ال سورل چ وموم
چ ۀ کوئ؟ نو ورته وواي دا ى چوک درنه تپوس وک  کۀ  .راول
 زمون د مال دا په کار ده او هغه به ي سمدست دلته واپس راولېى.“ 

هغوئ الړل او د دروازې نه بهر ي په کوه ک هغه کوچاے تلے وموندلو.
 او په والړو خلقو ک ينو ورته ووئيل چ، ”دا ۀ هغوئ هغه پرانستو، 
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ۀ چ و نو هغوئ هغه جواب ورک کوئ؟ تاسو دا کوچاے ول پرانيزئ؟“ 
 نو هغوئ  . بو ي ودل چهغوئ پرې ۇو، نو بيا ي فرمائيل ورته عيس
عيس له کوچاے راوستو او خپل جام ي پرې واچول او هغه پرې سور شو.

 او ډېرو خلقو ورته په الرو ک خپل جام وغوړول او نورو د پو نه

 او ومره خلق چ مخ تلل او  .لخورې ک او ورته ي لپرې ان
وک چ د هغۀ نه وړاندې تلل او وک چ وروستو راتلل، نو بيا هغه چ
د مال د هغه چا چ اُمبارک” ،چ ويستل روان ۇو هغوئ چغ ورپس

 زمون د پالر نيۀ داؤد راتلون بادشاه دې مبارکه  .خُدائ په نوم را
 هغه يروشلم ار ته راغلو او د وى. په آسمان ک دې په هغۀ مبارک وى.“ 

خُدائ کور ته ورننوتو او ېرچاپېره ي وکتل، خو ماام ناوخته هغه د دولسو
مريدانو سره بيتِعنياه ته الړو.

د اينر په ون لعنت کول

  په بله ورځ چ هغوئ د بيتِعنياه نه ووتل نو عيس اوږے شوے وو. 

او د لرې نه ي چ د اينر يوه ونه وليده نو ورغلو چ هغه په ک ۀ پېدا
کى. خو کله چ هغه ورغے نو د پاو نه بغېر ي په ک هي ونۀ موندل ه
 هغه ون ته ي وفرمائيل چ، ”بيا به هيوک چ دا د اينرو موسم نۀ وو. 

هم هيله ستا نه مېوه ونۀ خورى.“ او د هغۀ مريدانو دا واورېدل.

د خُدائ پاک د کور پاکول

 کله چ هغوئ يروشلم ته راغلل نو عيس بيا د خُدائ کور ته ورننوتو او هغه

ول خلق چ د خُدائ په کور ک ي سودارى کوله وشل. او هغه د صرافانو
 او د خُدائ د کور تخت او د کونترو د خروونو کرس ي نسورې کې. 

 نو بيا ي په دربار ک هغۀ د تجارت د يزونو وړل راوړل نۀ پرېودل. 
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هغوئ ته تعليم شروع کو او وې فرمائيل، ”ول صحيف دا نۀ وائ چ، زما کور
به د ولو قومونو دپاره د دعا کور بللے ش؟ خو تاسو ترې د ډاکوانو اډه جوړه

دا واورېدل نو کوشش ي عالمانو چ مامانو او د شرع مشرانو ا کې ده.“ 
کولو چ هغه په ۀ چل هالک کى خو هغوئ يرېدل ه چ ول خلق د هغۀ د

تعليم نه ډېر متاثره ۇو.

د اينر د وچ شوې ون سبق

 بله  او چ ماام شو نو عيس او د هغۀ مريدان د ار نه بهر ووتل. 

ورځ سحر وخت چ هغوئ په الره تېرېدل نو هغوئ وليدل چ هغه د اينر ونه
عيس ه کومه چ پطروس هغه خبره راياده ک له بېخ نه اوچه شوې ده. 

پرون د اينر ون ته کې وه نو هغۀ ووئيل، ”اُستاذه، ووره د اينر په کومه ونه
،و چورته جواب ورک  عيس چ تا لعنت کے وو هغه اوچه شوې ده.“ 
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ کۀ وک دې غر ته  .په خُدائ پاک ايمان سات”

ه، او په زړۀ کوغورزې ايه اوچت شه او سمندر ک د دې خپل چ ووائ
  .هغه به د هغۀ دپاره وش وائ ۀ چ نو هر ،نۀ وى او ايمان سات ش ي

ه زۀ تاسو ته وايم، تاسو چ د ۀ دپاره هم دعا کوئ نو ايمان سات چ دا
 او هر کله چ تاسو دعا ته -  .و نو هغه به ستاسو شتاسو حاصل ک

ودرېئ نو کۀ ستاسو په زړۀ ک د چا خالف خبرې وى، نو هغه معاف کئ، د
دې دپاره چ ستاسو آسمان پالر به ستاسو نافرمان معاف کى.“

د حضرت عيس د اختيار په حقله سوال

د خُدائ په کور ک عيس ل بيا يروشلم ته راغلل او کله چ  هغوئ يو

 او رېدو نو مشران امامان، د شرع عالمان او د قوم مشران ورته راغلل، 
ورته وې وئيل، ”تۀ دا کارونه په کوم اختيار کوې؟ او دا اختيار تا له چا درکے
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 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ هم ستاسو نه يو دے چ تۀ داس کوه؟“ 
تپوس کوم، تاسو ي جواب راکئ نو زۀ به هم تاسو ته دا وايم چ په کوم

 د يحي بپتسمه د آسمان د لورى وه او کۀ د اختيار زۀ دا کارونه کوم. 
، په دې هغوئ د يو بل سره په بحث شول چ انسان نه؟ جواب راکئ.“ 

چ له آسمان نه، نو هغه به راته ووائ ووايو چ ۀ ووايو؟ کۀ چرې مون مون”
 او کۀ مون وايو چ د انسانانو نه، نو بيا تاسو په هغۀ ايمان ول رانۀ وړو؟ 
ولو خلقو دا ايمان وو چ د ه چ ؟“ دوئ د خلقو نه يرېدلۀ وش بيا به

و.“ او عيسخبر نۀ ي مون” ،و چه هغوئ جواب ورک  نو يحي نب وو. 
ورته وفرمائيل چ، ”بيا به زۀ هم درته ونۀ وايم چ زۀ په کوم اختيار دا کارونه

کوم.“

د انورو باغ او د باغوانانو مثال

 عيس هغوئ ته بيا په مثالونو ک خبرې شروع کې. ”يو سى د  ۱۲
انورو باغ ولولو او ېرچاپېره ي دېوال ترې تاو کو او په ک ي د انورو

و. او بيا ييو برج جوړ ک په ک وکيدارۍ دپاره ي وله او درۍ وللن
 کله چ د انورو موسم زميندارانو ته په اجاره ورکو او بل مل ته الړو. 

راغلو نو هغۀ اجاره دارو له يو نوکر ورولېلو چ د هغوئ نه د هغۀ د پېداوار
 خو هغوئ هغه ونيولو، وې وهلو او تش الس ي واپس برخه وصول کى. 

 بيا هغۀ يو بل نوکر ورولېلو او دے هم هغوئ په سر سر وولو او ولېلو. 
 بيا هغۀ يو بل ورولېلو او هغه دوئ م کو. او د دۀ نه بعزته ي کو. 

 اوس د عالوه داس نور هم ۇو، وک ي چ ووهل او ين ي مۀ کل. 
دۀ سره يو کس پات وو، د هغۀ خپل نيازبين زوئ. په آخر ک ي هغه ورولېلو.

 خو اجاره دارو يو بل ته هغۀ ووئيل چ زما د زوئ احترام خو به وکى. 
زمون و او ميراث به يک ي م چ هم دغه خو وارث دے، را ووئيل چ
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 نو هغوئ هغه ونيولو او م ي کو او د هغۀ الش ي د باغ نه بهر  .ش
 نو د انورو د باغ مال به د هغوئ سره ۀ سلوک وکى؟ هغه وغورزولو. 

به راش او دا ول اجاره دار به مۀ کى او د انورو باغ به بل چا له ورکى.
ے چ؟ کوم کادا چرې نۀ دى لوست تاب کتاسو په مقدس ک  ول

 دا د مال خُدائ لارانو رد کے وو هم هغه د وټ سر کاے شو. 
 بيا هغوئ داس ۀ کارونه دى او دا زمون په نظر ک عجيبه ارى.“ 

بهانه لوله چ هغه رفتار کى ه چ هغوئ پوهېدل چ دے دا مثال د
هغوئ په خالف ورکوى، خو هغوئ د خلقو نه يرېدل نو هغوئ هغه پرېودو او

ترې الړل.

د روم قيصر له محصول ورکول

په خپلو خبرو ک عيس ل چو فريسيان او هيروديان ورولې  بيا هغوئ

 هغوئ راغلل او ورته ي ووئيل، ”اُستاذه، مون خبر يو چ تۀ يو راېر کى. 
رتينے سے ي او د هيچا طرفدارى نۀ کوې، کۀ هغه هر وک هم وى، خو تۀ

د خُدائ پاک د الرې تعليم په رتيا سره ورکوې. ول مون ته دا روا دى چ د
و او کۀ ور يهغوئ ته ورک مون و او کۀ نه؟ ولول ورکروم قيصر ته محص
 خو هغه د دوئ په منافقت پوهه شو او ورته ي وفرمائيل، ”تاسو نۀ کو؟“ 
ول زما د راېرولو کوشش کوئ؟ ما له د سپينو زرو يوه سيه راوړئ چ زۀ

 هغوئ يوه سيه راوړه او هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”په دې ورته وورم.“ 
 د چا تصوير او د چا نوم دے؟“ هغوئ جواب ورکو، ”دا د قيصر دے.“ 

بيا عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”ۀ چ د قيصر وى هغه قيصر له ورکئ او ۀ
چ د خُدائ پاک وى هغه خُدائ پاک له ورکئ.“ هغوئ د دۀ په خبرو حق

حېران شول.
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د قيامت په باب ک سوال

 بيا ين صدوقيان وک چ د قيامت نه منر دى هغۀ له راغلل او د هغۀ

 ”اُستاذه، موس مون ته دا ودل دى چ کۀ  ،و چتپوس وک داس نه ي
د چا ورور م ش او ه ي پات ش او بچ ي نۀ وى نو بل ورور دې هغه

 نو اوس اووۀ وروه ۇو، کونه وادۀ کى او د هغۀ نسل دې پېدا کى. 
 بيا هغه ه دوېم وادۀ که او هغه وړومب وادۀ وکو او باوالده م شو. 

 آخر اووۀ واړه مۀ شول خو د هم باوالده م شو او دغه شان درېم وکل. 
 د قيامت په ورځ به دا ه د يو هم اوالد ونۀ شو. بيا هغه ه هم مه شوه. 

 عيس هغوئ ته چا وى، ه چ ورسره اووۀ واړو وادۀ کے وو؟“ 
وفرمائيل، ”تاسو په غلطه ي او هم دغه وجه ده چ نۀ خو تاسو په کتابِ مقدس
 کله چ هغوئ د مو نه بيا راژوندى پوهېئ او نۀ د خُدائ پاک په قدرت. 

ش نو هغوئ به يو بل سره وادۀ نۀ کوى. هغوئ به د آسمان د فرتو په شان
 خو قيامت په ور د مو د بيا راژوندى کېدو په حقله، ول تاسو د وى. 

چ ،په قيصه ک بو د سوزېدون ،نۀ دى لوست هي تاب کپه ک موس
خُدائ پاک ورته وفرمائيل، ”زۀ د ابراهيم خُدائ پاک، د اسحاق خُدائ پاک، او د
 خُدائ پاک د مو خُدائ پاک نۀ دے بل د ژوندو يعقوب خُدائ پاک يم“؟ 

“.مراه شوى ي خُدائ پاک دے. تاسو ډېر

اول حم

 بيا د شرع په عالمانو ک يو کس چ د دوئ دا بحث ي اورېدو او پوهه

رېنه شو چ هغۀ دوئ ته نه ۀ جواب ورکو، نو راوړاندې شو. او هغۀ ت
 عيس جواب ورکو، ”اول تپوس وکو، ”کوم يو حم د ولو نه اول دے؟“ 

حم دا دے چ، ”اے بن اسرائيلو واورئ. مال زمون مال خُدائ پاک
 تاسو د مال خپل خُدائ پاک سره په پوره زړۀ سره، په واحد ذات دے. 
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 دوېم دا  “.ول طاقت سره مينه سات ان، او په پوره عقل او په خپل پوره
دے چ، ”د خپل اونى سره د خپل ان په شان مينه سات.“ د دې حمونو

 نو د شرع عالم هغۀ ته ووئيل، ”شاباش اُستاذه، ډېر نه بل لوئ حم نشته.“ 
دې ۀ وفرمائيل، تۀ رتيا وائ چ خُدائ پاک يو دے او ب له هغۀ نه بل نشته.

 او د هغۀ سره په پوره زړۀ او په پوره پوه او په خپل ول طاقت سره مينه

کوئ او د خپل اونى سره د خپل ان په شان مينه سات، نو دا د بل هرې
عيس  هر کله چ يوې سوزېدون قربان يا نذران نه ډېر غوره کار دے.“ 
وليدل چ هغۀ ومره په پوهه سره جواب ورکو نو هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”تۀ
د خُدائ پاک د بادشاه نه لرې نۀ ي.“ د دې نه پس بيا چا همت ونۀ کو چ د

عيس نه نور تپوسونه وکى.

د حضرت داؤد د زوئ په حقله سوال

 نو کله چ عيس د خُدائ په کور ک تعليم ورکولو، داس ي وفرمائيل،

 داؤد په ”نو د شرع عالمان بيا دا نه وائ چ مسيح د داؤد زوئ دے؟ 
خپله د روح القُدس د الهام په وسيله دا فرمائيل دى چ، ”مال زما مال ته
وفرمائيل، زما  الس ته تر هغ کېنه چ ترو زۀ ستا دشمنان ستا د پو

 داؤد په خپله هغۀ ته مال وائ، نو بيا هغه د داؤد زوئ الندې نۀ کم.“ 
نه کېدے ش؟“ هلته ډېره ه وه او ډېر په مينه ي د دۀ خبرې اورېدې.

د شرع عالمان مالمت کول

 عيس په خپل تعليم ک دوئ ته وفرمائيل چ، ”د شرع د عالمانو نه ان

سات وک چ په لويو لويو چوغو ک ر او په بازارونو ک په سالمونو
 او په عبادتخانو او په مېلمستياو ک د مشرۍ په ائ ډېر خوشحاليى 
 هم دا هغه خلق دى چ د کونو جائيدادونه قبضه کېناستل خووى. 
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“.کوى، دوئ به سخته سزا وموم انعاکوى او د رياکارۍ اوږدې اوږدې د

د يوې کونې  شرانه

کوله چ ېناستو او دا ننداره يته مخامخ ک د خُدائ د کور خزان  عيس

پېس ه اچوى. ډېرو مالدارو خلقو ډيرې زياتن پېس خلق په خزانه ک
په ک دوه سي د تانب ه راغله او هغ بيا يوه غريبه کون  .واچول

 بيا عيس خپل مريدان ان ته واچول چ دواړه د يوې پېس برابرې وې. 
راوبلل او ورته ي وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دې غريب کونې د هر

 ه چ هغه نورو چ ۀ واچول د هغوئ سره د چا نه زيات واچول. 
ضرورت نه سېوا ۇو، خو هغ د خپل غريب په مطابق چ ۀ هم ورسره نۀ ۇو

د خپل زارې هر ۀ ي واچول.“

وئپېش د خُدائ پاک د کور د بربادۍ په باب ک

 ۀ وخت چ عيس د خُدائ د کور نه په وتو وو نو د هغۀ يو مريد  ۱۳
 عيس ورته ووئيل، ”ووره، اُستاذه. ومره ل کا او عمارتونه دى.“ 
هغۀ ته وفرمائيل، ”تۀ دا لوئ لوئ عمارتونه وين؟ په دې ک به يو کاے هم د

“.ولے شول به ون او نۀ ش بل دپاسه پات

د تليفونو شروع

 او هر کله چ عيس د زيتُونو په غرۀ د خُدائ کور ته مخامخ ناست وو نو

 ”مون ته ووايه پطروس، يعقوب، يوحنا او اندرياس ترې انله تپوس وکو، 
 نو بيا چ دا کار به کله کيى او د دې ولو د پوره کېدو نه به ۀ وى؟“ 

 عيس دوئ ته وفرمائيل چ، ”خيال کوئ چ وک مو بالرې نۀ کى. 
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ه چ ډېر به زما په نوم راش او دعوٰى به کوى او وائ به چ زۀ مسيح يم،
 هر کله چ تاسو د لرې او نزدې جنونو خبر او ډېر خلق به بالرې کى. 

واورئ نو مۀ وارخطا کېئ ه چ دا يزونه به ضرور پېيى خو آخر
وى، بادشاه  قومونه به د قومونو سره په جن وخت به ال نۀ وى راغلے. 
به د بادشاه سره، په ډېرو ايونو ک به زلزل او قحطونه را خو دا به د

 خو تاسو بېدار اوس. تاسو به عدالتونو ته لنون د دردونو شروع وى. 
حواله کېئ، تاسو به په عبادتخانو ک په کوړو وهلے کېئ، او تاسو به د
حاکمانو او بادشاهانو په وړاندې زما په وجه پېش کولے ش چ د هغوئ په

 خو د آخر وخت نه اول به زما د زيرى بيان ولو  .واهان ش وړاندې زما
 خو هر کله چ تاسو ونيولے ش او عدالت ته  .ے شقومونو ته وک

بوتلے ش نو د اول نه تاسو مۀ پرېشانه کېئ چ تاسو به ۀ واي. خو هر کله
چ وخت راش نو هغه وخت چ ۀ د وينا دپاره درکے ش هغه واي ،ه
 چ دا به ستاسو خبرې نۀ وى بل ستاسو په ژبه به روح القُدس ويا وى. 

ورور به د ورور د مرګ جاسوس ش او پالر به د زوئ، او اوالد به د مور پالر
 ول به زما د نوم په وجه تاسو نه خالف ش او مرګ ته به ي حواله کوى. 

.هغه به بچ ش ش تر آخره قائم پات وک چ نفرت کوى، خو هغه

لوئ مصيبت

 هر کله چ تاسو ووين چ، هغه پليت بت چ تباه راول په هغه ائ

ک والړ دے چرته چ نۀ دے پار، نو لوستون دې پوهه ش، نو هغه وک
 کۀ وک د چت دپاسه وى  .تدى غرونو ته دې وت په يهوديه ک چ

 کۀ وک په  .ۀ ترې وباس ى چته نۀ راکوزي هغه دې کله هم کور ته
 پ ک وى نو هغه دې د خپل چوغ راخستلو دپاره نۀ واپس کيى. 

اُميدوارې وى او په هغوئ چ و کپه هغه ور و چ افسوس دے په هغه
  .ه نۀ شپې ک دا واقعه په ژم عا کوئ چ د بچو له سينه ورکوى. 
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ه چ هغه به ډيرې د بد حال ور وى. خُدائ پاک چ دا دنيا پېدا کې ده
 کۀ چرې  .وخت نۀ دے راغلے او نۀ به بيا چرته راش ال تر اوسه داس
مال خُدائ هغه د تليف ور لنې کې نۀ وے نو هي يو بشر به هم بچ

 او شوے نۀ وے، خو د خپلو غوره کو د خاطره هغۀ دا ور لنې کې. 
کۀ بيا تاسو ته په دغه وخت ک وک دا ووائ چ وورئ، مسيح دلته دے يا

 دروغژن مسيحيان او دروغژن نبيان به هلته دے، نو باور پرې مۀ کوئ. 
رااره ش او لوئ معجزې او ن به اره کوى، او کۀ ممن وى نو غوره

 خو تاسو خبردار اوس، ما تاسو د اول نه په شوى خلق به بالرې کى. 
دې خبر کئ.

د ابن آدم راتلل

 خو په هغه ورو ک د دې تنسيا نه پس به نمر تور ش او سپوږم به

 ستورى به د آسمان نه راپرېو او آسمان طاقتونه به را نۀ کوى. 
 بيا به هغوئ ووين چ ابن آدم به په وريو ک په لوئ  .زولے شول

 او هغه به فرت ولېى او د  .قدرت او ډېر شان او شوکت سره را
آسمان د لورو طرفونو نه او د دنيا د آخرى حدونو نه به خپل غوره کى خلق

راول کى.

د اينر د ون نه سبق

غو ان نازک د هغ ئ. هر کله چنه سبق زده ک ر د ون د اين

 هم دغه ونيس او پا وکى نو تاسو پوهه ش چ اوړے په راتلو دے. 
شان چ تاسو دا ول ن ووين نو تاسو پوهه ش چ هغه ډېر نزدې او په

 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دا موجوده پيۍ به تر دروازه ک والړ دے. 
 زمه او آسمان به فنا  .خبرې ونۀ ش ول دا و چتر ختمه نۀ ش هغ

۴۵ / ۵۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


.خو زما کالم به هيچرې فنا نۀ ش ش

نامعلومه ورځ او وخت

 خو د هغ ور او ساعت هيچا ته پته نشته، نۀ خو د آسمان فرتو ته پته

وي ، خبردار اوس شته او نۀ زوئ ته، خو صرف زما پالر پرې خبر دے. 
 د دې مثال د  .هغه وخت به کله را چ تاسو د دې نه خبر نۀ ي .اوس

هغه سى په شان دے چ د کوره لرې روان وى او ۀ وخت چ خپل کور نه
 نو خپلو نوکرانو ته اختيار ورکى چ هر يو دې خپل کار کوى او وکيدار
 نو بيا تاسو بېدار اوس ه چ تاسو  .بېدار اوس ى چم ورکته هم ح
په دې نۀ ي خبر چ د کور مال به کله را، ماام کۀ په نيمه شپه، په چرګ

 کۀ چرې هغه ناهانه راش نو چ هغه مو اودۀ بان کۀ سحر په خه. 
 او زۀ چ ۀ تاسو ته وايم نو هغه ولو ته وايم چ بېدار الندې نۀ کى. 

“.اوس

د حضرت عيس د قتلولو سازش

 د فسح او د پتيرې رو اختر ته دوه ور پات وې او مشرانو  ۱۴
امامانو او د شرع عالمانو داس طريقه لوله چ عيس په په ونيس او وې

نه چ نۀ وى، هس و کدا دې د اختر په ور” ، هغوئ ووئيل چ  .وژن
“.بلوا جوړه ش په خلقو ک

په بيتِعنياه ک د حضرت عيس په سر عطر اچول

 عيس د شمعون جذام په کور ک په بيتِعنياه ک وو. کله چ هغه

رو ته کېناستو، نو يوه ه راغله او ډېر قيمت خالص عطر ي د مرمرو په
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عطردان ک راوړل. هغ د عطردان سر مات کو او د هغۀ په سر ي عطر
 په حاضر مجلس ک ين کسانو په غصه ک ووئيل چ، ”دا واچول. 
 ه چ دا عطر خو به په ۀ دپاسه د درېو قيمت عطر ول ضائع شول؟ 

سوو دينارو خرڅ شوے وے او پېس به ي خوارانو له ورکے شوے وے.“ نو
 خو عيس ورته وفرمائيل، ”دا پرېدئ، تاسو دا هغوئ هغ ته غصه وکه. 

 ه چ غريبانان خو به ه ول تنوئ؟ هغ زما ډېر ۀ خدمت وکو. 
تل تاسو سره وى او هر کله چ تاسو غواړئ د هغوئ مدد کولے ش خو زۀ به
 هغ نه چ ۀ کېدے شول، هغه ي وکل. هغ د خولو درسره تل نۀ يم. 
هر چرته چ تيا وايم چ زۀ تاسو ته ر نه وړاندې زما په بدن عطر واچول. 

ل نو دا به هم په کوک هغ ۀ چ ى نودا زېرے خوري نيا کپه د
ياديى.“

د يهوداه اسريوت په حضرت عيس مخبرى کولو ته راض کېدل

 نو بيا يهوداه اسريوت چ په هغه دولسو مريدانو ک يو وو، مشرانو

 چ هغوئ د هغۀ د غرض نه امامانو له الړو چ د عيس مخبرى وکى. 
خبر شول نو هغوئ ډېر خوشحاله شول او د هغۀ سره ي د پېسو ورکولو وعده

وکه. د هغه وخت نه پس هغه د مخبرۍ د موقع په تالش ک وو.

مريدانو سره فسح خوړل

 د پتيرې رو د اختر په اوله ورځ چ هغوئ د فسح ورے قربانولو، د

عيس مريدانو د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”ستا کوم ائ خوښ دے چ مون په
 نو هغۀ خپل دوه مريدان د دې هداياتو ک تا له د فسح خوراک تيار کو؟“ 

سره ولېل، ”ار ته الړ ش، يو سے به ووين چ د اوبو منے به وړى، په
 او هغه چ کوم کور ته ننو نو د هغه کور مال له دا  ،الړ ش هغۀ پس
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پېغام ورکئ چ، اُستاذ وائ چ زما او زما د مريدانو دپاره د فسح د خوراک
 هغه به تاسو ته يوه لويه تياره دپاره د مېلمستيا کومه کوه مقرره شوې ده؟ 

 بيا کے شوې باالخانه وائ، زمون دپاره هلته د فسح تيارے وکئ.“ 
مريدان روان شول او چ ار ته دننه شول نو هغوئ هر ۀ هغه شان وموندل

 نه چ هغۀ ورته فرمائيل ۇو، نو هغوئ د فسح د خوراک تيارے وکلو. 
ۀ وخت چ  کله چ ماام شو نو هغه د دولسو مريدانو سره راغلو. 

هغوئ رو ته کېناستل نو عيس وفرمائيل، ”زۀ درته رتيا وايم چ په تاسو
 په ډيرې ک به يو زما مخبرى کوى، هغه وک چ ما سره رو خورى.“ 

 هغۀ ورته پرېشان سره هغوئ يو يو ورته ووئيل، ”رتيا زۀ خو به نۀ يم؟“ 
ما سره په دې تال وک چ هغه يو دے په تاسو دولسو ک” ،وفرمائيل چ

 د ابن آدم په حق ک چ په صحيفو ک ۀ ک الس ته کوى. 
راغل دى هغه به په هغه الره ، خو افسوس په هغه سى دے چ په ابن آدم

مخبرى کوى. کۀ هغه سے پېدا شوے نۀ وے نو دا به ډېره ۀ وه.“

د عشاء ربان مقررول

 د خوراک په وخت عيس يوه رو راواخسته، شُر ي پرې وکو او ماته

 ي که. په هغوئ ي وويشله او وې فرمائيل، ”دا واخل، دا زما بدن دے.“ 
پرې وويستو او هغوئ له ي ر يُراواخسته او د خُدائ پاک ش بيا هغۀ يوه پيال

 او بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”دا ورکه او هغوئ ولو ترې ول. 
زما وينه ده چ د خُدائ پاک او د انسانانو تر مين د لوظ نه ده چ د ډېرو
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ د انورو رس به زۀ بيا تر خلقو دپاره توئيى. 

هغ ور پورې ونۀ م ترو چ زۀ د خُدائ پاک په بادشاه ک ي تازه
 د حمد وئيلو نه پس دوئ د زيتُونو غرۀ ته الړل. ونۀ م.“ 
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وئار پېشند پطروس د ا

 او عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”تاسو ول به تيندک وخورئ ه چ دا

  “.خورې ورې ش ې به ي زۀ به شپون ووهم او” ،لے شوى دى چلي
خو هر کله چ زۀ بيا ژوندے پاولے شم نو زۀ به ستاسو نه وړاندې ليل ته الړ
 پطروس جواب ورکو، ”کۀ چرې دوئ ول تيندک وخورى، خو زۀ به شم.“ 
تيا وايم چهغۀ ته وفرمائيل، ”زۀ تا ته ر  عيس هيچرې تيندک ونۀ خورم.“ 

تۀ به نن په هم دې شپه د دوېم چرګ بان وئيلو نه وړاندې درې له زما نه
 خو هغۀ په دې خبره زور ورکو، ”کۀ زۀ تا سره م هم شم  “.ارى شنا

خو ستا نه به هيچرې انارى نۀ شم.“ او هغوئ ولو هم دغه شان ووئيل.

په يتسمن ک دعا کول

 کله چ هغوئ يتسمن نوم ائ ته ورسېدل نو عيس خپلو مريدانو ته

 او هغۀ بيا د ان سره  “.ېنعا کوم تاسو دلته کزۀ د و چوفرمائيل، ”تر
 او پطروس، يعقوب او يوحنا بوتلل، نو ډېر غمژن شو او پرېشان پرې راغله. 

هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”زما زړۀ د غمه چوى او مرګ ته نزدې شوے يم.
 بيا هغه يو و قدمه الړو، او په  “.او ما سره بېدار اوس دلته ايسار ش

زمه پمخ پرېوتو او دا دعا ي وغوتله، ”کۀ دا کېدے ش نو دا سخت وخت
 هغۀ وفرمائيل، ”ابا،“ يعن پالره، ”ستا دپاره  “.ے شدې له ما نه لرې ک

هر ۀ ممن دى. دا د تليف پياله زما نه اخوا که، خو زما مرض نه بل ستا
 هغه واپس راغلو او هغوئ ي اودۀ وموندل. نو هغۀ  “.دې پوره ش مرض
پطروس ته وفرمائيل، ”شمعونه، اودۀ ي ۀ؟ ول تاسو ما سره يوه ينه قدرې
 بېدار ش، او دعا وکئ چ د آزمېت په هم بېدار نۀ شوئ پات کېدے؟ 
 وخت ناکامه نۀ ش .ه چ روح خو تيار دے خو بدن کمزورے دے.“ 

 چ يو ل بيا هغه يو ل بيا هغه الړو او هم هغه شان دعا ي وغوته. 
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واپس راغلو نو هغوئ ي اودۀ وموندل ه چ د هغوئ ستر درن شوې وې،
 درېم ل هغه او هغوئ په دې نۀ پوهېدل چ هغۀ ته ۀ جواب ورکى. 

راغلو او ورته ي وفرمائيل چ، ”ول تاسو ال هغه شان اودۀ ي، هغه شان ال آرام
.ارانو السونو ته وسپارلے شناه بن آدم دا کوئ؟ بس، هغه وخت راغلو چ

 پا ، چ و. زما مخبر نزدې راغلے دے.“

په حضرت عيس جاسوس او د هغۀ رفتارى

 عيس چ ال خبرې کول نو سمدست يهوداه چ په دولسو مريدانو ک يو

وو راغلو، او هغۀ سره ډېر خلق چ تُورې او کوت په الس ۇو رااره شول.
 هغوئ مشرانو امامانو، د شرع عالمانو او اولس مشرانو رالېل ۇو. 

جاسوس هغوئ ته دا نه ودل وه، ”وک چ زۀ ل کم هم هغه دے، وې
 کله چ دے هغه ائ ته  “.په حفاظت بو ان سره ي او د نيس

راورسېدو نو هغه سمدست وروړاندې شو او عيس ته ي ووئيل، ”اُستاذه.“ او
 په هغه خلقو  بيا هغوئ عيس ونيولو او رفتار ي کو.  ل ي کو. 
ک چ والړ ۇو يو کس خپله تُوره راوويستله او د مشر امام په نوکر ي زار
 بيا عيس وفرمائيل، ”ول تاسو ما ډاکو وکو او د هغۀ غوږ ي پرې کو. 
 زۀ هره ورځ  چ د تُورو او کوتو سره زما په نيولو پس راغل ي؟ 

تاسو سره د خُدائ په کور ک وم او تعليم م ورکولو خو تاسو ما له الس نۀ
 نو بيا ولو  “.پوره ش د نبيانو صحيف ه وشول چ راوړلو. خو دا
 وک چ ورسره ۇو په مريدانو هغه يوا پرېودو او ترې وتتېدل. 

هغوئ ک يو وان وو چ د کتان د ادر نه ي لن وهلے وو. هغوئ د نيولو
 خو هغۀ د کتان ادر پرېودلو او لغ وتتېدلو. کوشش وکو، 

پېش په مخ د جر د حضرت عيس
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 بيا هغوئ عيس د مشر امام کور ته بوتلو چرته چ مشران امامان، د

 پطروس ورپس په ۀ فاصله شرع عالمان او اولس مشران راول ۇو. 
ک وروستو روان وو، نو کله چ د مشر امام د کور صحن ته ورسېدو، نو نېغ

 ورغلو او هلته هغه د سپاهيانو سره کېناستو او اور ته ي ان تودولو. 
مشرانو امامانو او ول جر دا کوشش کولو چ د عيس په خالف داس ۀ
واه پېدا کى چ د مرګ حم پرې وکى خو داس واه ي پېدا نۀ کے
 ډېرو د هغۀ په خالف د دروغو واه وکله خو د هغوئ بيان د يو بل شوه. 

ېدل او د هغۀ په خالف يکسان پا ين  نو بيا سره سمون نۀ خوړلو. 
 ”مون د دۀ نه دا اورېدل دى چ، زۀ به دا  ،ه چوک واه د دروغو داس

د خُدائ کور ورانوم چ بن آدمو ودان کے دے او په درېو ورو ک به بل
 خو په داس ودان کم چ هغه به د بن آدم په السونو نۀ وى جوړ شوے.“ 

 نو بيا مشر امام د هم دې خبره د هغوئ په واه ک يو والے نۀ وو. 
هغوئ په وړاندې پاېدو او عيس نه ي تپوس وکو چ، ”ول تا سره جواب

 خو هغه نشته؟ دا الزامونه د ۀ دى چ هغوئ ستا خالف واه ورکوى؟“ 
و، ”ولمام ترې تپوس وکو. بيا مشر اورنۀ ک جواب ي شو او هي چپ پات

 عيس وفرمائيل چ، ”زۀ يم، او تۀ مسيح، د مبارک ذات زوئ ي ۀ؟“ 
تاسو به ابن آدم د خُدائ پاک  الس ته سره د اختيار ناست او د آسمان په

 په دې وينا مشر امام خپله چوغه وشلوله او  “.په راتلو ووين و کوري
وې وئيل چ، ”دے خو کفر وائ. د دې ستاخ نه پس هم د نورو واهانو
 تاسو په خپله دا کفر واورېدو ستاسو فېصله ۀ ده؟“ حاجت شته ۀ؟ 

 بيا ينو هغوئ جواب ورکو چ، ”دے مجرم دے او د مرګ جوه دے.“ 
وهلو او جر ي ې او په سوکونو يک ورته پ ي په هغۀ وتُوکل او ستر

ورپس وويستلو، ”وايه کنه تۀ چا ووهل.“ او سپاهيانو هم هغه د بوتلو په وخت
ک په پېو ووهلو.
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د پطروس انار کول

 په دې دوران ک پطروس ال هغه شان په صحن ک وو. د مشر امام يوه

 کله چ هغ پطروس اور ته په تودېدو وليدو، خدمتاره په هغه الره تېرېدله. 
 نو هغ هغۀ ته وکتل او وې وئيل، ”تۀ خو هم د دې عيس ناصرى سره وې.“ 

خو هغه منر شو او وې وئيل، ”ما ته هي پته نشته، چ دا تۀ ال ۀ وے.“ بيا
 او هغ هغه بهر ډيوډۍ ته الړو په هم دې وخت چرګ بان ووئيلو. 

خدمتارې هغه هلته بيا وليدو او والړو خلقو ته ي ووئيل، ”دے د هغۀ ملرے
 خو هغه بيا منر شو. له شېبه وروستو وک چ هلته والړ ۇو دے.“ 

“.ليل ي تۀ هم د ه چ ه تۀ د هغوئ نه يو يشبيا ووئيل، ”ب پطروس ته ي
 په دې هغه په يرو سر شو او په قسم سره ي ووئيل، ”تاسو چ د کوم

 بيا چرګ په دوېم ل بان ووئيلو او سى ذکر کوئ زۀ هغه نۀ پېژنم.“ 
پطروس ته راياد شُو چ عيس هغۀ ته فرمائيل ۇو چ، ”د چرګ د دوه له

بان وئيلو نه وړاندې به تۀ زما نه درې له انارى ش.“ نو هغه بيا ډېر خفه شو
او په ژړا شو.

حضرت عيس د پيالطوس په وړاندې

عالمانو او اولس مامانو، د شرعسحر شو نو مشرانو ا  هر کله چ  ۱۵
مشرانو په صالح دا فېصله وکه او عيس ي وتلو، بيا ي هغه روان کو، او

 پيالطوس د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”ول تۀ د پيالطوس ته ي حواله کو. 
 نو بيا يهوديانو بادشاه ي ۀ؟“ هغۀ جواب ورکو، ”تا په خپله ووې.“ 

 او پيالطوس د هغۀ نه بيا تپوس مشرانو امامانو په هغۀ ډېر الزامونه ولول. 
ورې چ ۀ؟ تۀ ۀ جواب نشته دپاره صفاي تا سره د خپل و، ”ولوک

 خو پيالطوس په دې خبره حېران شو چ دوئ په تا ومره الزامونه لوى.“ 
عيس بل هي جواب ورنۀ کو.
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په حضرت عيس باندې د مرګ حم کول

 د اختر په ورځ د ورنر دا دستور وو چ د خلقو په خوه به ي يو قېدى

يو مجرم د باغيانو سره په قېد ک برابا نوم  په دغه وخت ک آزادولو. 
 کله چ خلق د دستور په وو چ د بغاوت په وخت ي قتل کے وو. 

 نو پيالطوس جواب ورکو چ، ”ول تاسو دا مطابق خواست له راغلل، 
 ه چ هغۀ ته پته وه غواړئ چ زۀ د يهوديانو بادشاه تاسو ته آزاد کم؟“ 

 خو چ مشرانو امامانو عيس د حسد په وجه دۀ ته حواله کے وو. 
مشرانو امامانو خلق ولمسول چ هغۀ ته وواي چ، ”عيس نه بل برابا را آزاد
 پيالطوس بيا هغوئ ته ووئيل چ، ”کوم سى ته چ تاسو د يهوديانو که.“ 

ې، ”دے په سولک  هغوئ چغ بادشاه واي، د هغۀ سره بيا ۀ وکم؟“ 
 پيالطوس تپوس وکو چ، ”ول، هغۀ ۀ بد کار کے راوړند که.“ 

 نو دے؟“ خو هغوئ نورې هم چغ تېزې کې، ”په سول ي که.“ 
پيالطوس د خلقو د تسل دپاره برابا آزاد کو او عيس ي په کوړو ووهلو او په

سول کولو ته ي ورکو.

د سپاهيانو د حضرت عيس پورې وق کول

 بيا د ورنر سپاهيانو عيس قلع ته بوتلو او وله فوج دسته ي راجمع

 هغوئ عيس ته کاسن چوغه واغوسته او د ازغو تاج ي جوړ کو او که. 
 او بيا ي هغۀ ته په دې وينا سره سالم کوله، ”اے د ورته ي په سر کو. 
ي  او هغوئ هغه په بينت په سر وهلو او توکا يهوديانو بادشاه سالمت.“ 

 او  .لورته وک وقو سجدې ي وډو شول او د پرې تُوکل او بيا هغۀ ته په
ي جام ترې وويستله او خپل وغه يچ ې نو کاسنبس ک ي وق چ

ورواغوستل. بيا ي هغه بهر په سول کولو له بوتلو.
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د حضرت عيس په سول کول

 د سندر او د روفوس پالر شمعون وک چ د کرين اوسېدونے وو هغه

سول د عيس ار ونيولو چنه په هغه الره راروان وو نو هغوئ هغه په بي د کل
 هغوئ عيس ولتا نوم ائ ته راوستو چ مطلب ي د کوپو  .يوس

 هغۀ ته ي د مر چي سره  کى مے ورکول خو هغۀ ونۀ ائ دے. 
 بيا هغوئ هغه په سول وخېژولو او هر يو د خپل حق معلومولو دپاره ل. 

 د سول کولو د هغۀ په جامو پچه واچوله او په خپلو ک ي تقسيم کې. 
 او د هغۀ خالف د الزام په تخته ۀ داس ليلے وخت د سحر نهۀ بج وو. 

 هغوئ دوه ډاکوان هم د هغۀ سره په سول - وو، ”د يهوديانو بادشاه.“ 
 کى ۇو، يو ي د هغۀ  او بل ي د هغۀ س الس ته راوړند کے وو. 

وک چ په الره تېرېدل نو هغۀ پورې ي مسخرې کول او سرونه به ي خوول
او چغ سورې به ي وهل، ”اوس خپل ان ته ووره، تۀ به د خُدائ دا کور
 ه نو بيا خپل ان بچ ورانوې او بيا به ي په درېو ورو ک جوړوې. 
مامانو او د شرع دغه شان مشرانو ا که، او د دې سول نه راکوز شه.“ 

عالمانو هم په خپلو ک ورپورې مسخرې کول، او وئيل ي چ، ”هغۀ خو نور
مسيح، دا د بن دئ چ پرې خلق بچ کول خو خپل ان نۀ ش بچ کولے. 

اسرائيلو بادشاه، دې اوس د سول نه راکوز ش، چ مون دا ووينو او ايمان
پرې راوړو.“ تر دې چ د دۀ سره په سول شوو مجرمانو هم دۀ ته سپ سپورې

.وئيل

د حضرت عيس وفات کېدل

 د غرم په وخت په وله زمه تيارۀ راخوره شوه او د تېر ماسپين تر درېو

 او درې بج عيس په زوره چغ کې چ، ”ايل، ايل، لما بجو پورې وه. 
دا ده، ”اے زما خُدايه پاکه، اے زما خُدايه، زۀ دې ول ترجمه ي ؟“ چشبقتن
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 ين والړو خلقو چ دا واورېدل نو وې وئيل چ، ”وورئ، پرېودلم؟“ 
 نو بيا يو کس ورمنه که، يو اسفنج ي د  “.دے اوس الياس ته نعرې وه

سرک نه ډک کو او د هغۀ شونو ته ي د يوې چوک په سر ونيولو چ وې
  او هغۀ ووئيل، ”اوس به وورو چ الياس راش او دے راکوز کى.“ 
 او د خُدائ د کور پده بيا عيس يوه تېزه کريه وويسته او ساه ي ورکه. 

 او کوم صوبه دار چ هغۀ ته د سر نه تر بېخه پورې په مين دوه شوه. 
مخامخ والړ وو نو چ هغۀ وليدل چ هغۀ نه ساه ورکه نو وې وئيل،

 يو و  هم هلته موجود ”بشه چ دا سے د خُدائ پاک زوئ وو.“ 
وې چ د لرې نه ي تماشه کوله. په هغوئ ک مريم مدلين، د کشر يعقوب

 نو کله چ عيس په ليل ک وو چ يوسيس مور مريم چ سلوم وې. 
نو هم دې و د هغۀ تابعدارى کې وه او د هغۀ خدمت ي کے وو او په دوئ

ک نورې  هم وې وک چ د هغۀ سره يروشلم ته راغل وې.

د حضرت عيس خول

 دا هر ۀ د جمع په ورځ وشُو، يعن د تيارۍ په ورځ، د سبت نه يوه ورځ

 د ارمتيه يوسف نوم يو سے راغلو وړاندې. نو چ ماام رانزدې شو، 
وک چ د جر يو عزتمند کس وو او هغه په خپله ډېر اُميد سره د خُدائ پاک

د بادشاه د راتلو په انتظار وو، نو په زړۀ ورتيا سره پيالطوس له ورغلو او د
 پيالطوس حېران شو چ هغه م شوے هم عيس الش ي ترې وغوتو. 

دے، نو هغۀ صوبه دار راوغوتو او تپوس ي ترې وکو چ، ”هغه م دے او
 کله چ هغه د صوبه دار نه خبر شو چ هغه م دے نو هغۀ يوسف کۀ نه؟“ 

 بيا يوسف د کتان کپه په بيعه  .يوس الش ي و چله اجازت ورک
واخسته او د هغۀ الش ي د سول نه راکوز کو او کفن ي کو او په کنستلے

 شوى قبر ک ي کېودو. او يو لوئ کاے ي د قبر خول ته راورغولو. 
چ ائ ک ائ وليدو په کوم او د يوسيس مور مريم هغه دليناو مريم م
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ي هغه کېودو.

د حضرت عيس بيا ژوندى کېدل

 هر کله چ د سبت ورځ تېره شوه، مريم مدلين، د يعقوب مور  ۱۶
او د عيس ورش و چوک خوشبوداره تېل واخستل او نيت ي مريم او سلوم
 او د اتوار په ورځ سحر وخت د نمر راختو نه ل وروستو په الش ي واچوى. 
 په الره هغوئ يو بل ته ووئيل چ، ”مون ته به د غار د  .هغوئ قبر له ورغل
 خو چ هغوئ په غور سره وکتل نو ۀ خول نه کاے وک ورغوى؟“ 

 ورى چ کاے د مخ نه رغېدلے وو ار چ دغه کاے ډېر غ وو. 
هغوئ چ قبر ته ورننوتل، نو يو وان ي وليدو چ  اړخ ته ناست وو او

 خو فرت هغوئ سپينه چوغه ي اچول وه، او هغوئ اريان دريان شوې. 
ته وفرمائيل، ”مۀ يرېئ، تاسو د عيس ناصرى ليدو له راغل ي وک چ په

سول کے شوے وو. هغه بيا پورته کے شوے دے، هغه دلته نشته. وورئ،
 خو الړې ش، د هغۀ دا هغه ائ دے چرته چ ي هغه اېودے وو. 

مريدانو او پطروس ته دا خبر ورسوئ چ هغه ستاسو نه وړاندې ليل ته روان
 نو دے، تاسو به هغه هلته ووين له نه چ هغۀ تاسو ته فرمائيل ۇو.“ 

هغوئ بهر ووتل او د قبر نه په تېته الړې ه چ هغوئ يرې او ډېر هيبت
.هغوئ يرېدل ه چ وونۀ ک وې. هغوئ هيچا ته هم غ اخست

د حضرت عيس مريم مدلين ته رندېدل

دلينو نه راژوندے شو نو اول مريم متوار په سحر د مد ا عيس  کله چ

 هغه الړه او د هغۀ ته اره شو د چا نه چ هغۀ اووۀ پيريان لرې کى ۇو. 
 مريدانو له ورغله چ ژړا انوال ي کوله او هغوئ ته ي وله قيصه بيان که. 
خو چ هغوئ دا واورېدل چ هغه بيا ژوندے شوے دے او هغ ليدلے دے نو
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باور ي پرې ونۀ کو.

د حضرت عيس خپلو مريدانو ته رندېدل

 پس له هغ نه هغه په يو بل شل په دوو مريدانو راپې شو وک چ بهر

 هغوئ واپس الړل او نورو مريدانو ته ي ووئيل خو پو ته په الره روان ۇو. 
 وروستو هغه يوولسو مريدانو ته هغه وخت اره هغوئ پرې يقين ونۀ کو. 
شو چ هغوئ رو ته ناست ۇو، او هغۀ هغوئ په خپلو بيقين او سختو زړونو
مالمته کل ه چ هغوئ د هغه خلقو په وينا يقين نۀ وو کے چا چ هغه بيا

 بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”ول دنيا ته الړ ش او زما د ژوندے ليدلے وو. 
 هر وک چ پرې ايمان راوړى او بپتسمه زيرى وعظ ول مخلوق ته وکئ. 
واخل نو هغه به خالصون بياموم، او هر وک چ پرې ايمان رانۀ وړى هغه به
رېنه رنديى چ زما  وک چ ايمان راوړى دا معجزې به ت  .مجرم ش

 کۀ هغوئ مارانو له په نوم به پيريان شى او په نورو ژبو به خبرې کوى. 
الس وروړى يا زهر وخورى نو هغوئ ته به ضرر نۀ رس، او په کومو بيمارانو

“.دى، هغوئ به روغ شهغوئ الس کې چ

د حضرت عيس آسمان ته ختل

 هغوئ سره د خبرو کولو نه پس مال عيس آسمان ته پورته کے شو او

 نو بيا هغوئ بهر ووتل او هر هغه د خُدائ پاک  طرف ته کېناستو. 
چرته ي کالم بيانولو، او مال د هغوئ سره کار کولو او د هغه معجزو په وسيله

کوم چ هغۀ ودل کالم صحيح ثابتولو.
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