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د عیسی مسیح په هکله د یوحنا انجیل

د کتاب پېژندنه

دا انجیل د یوحنا له خوا چې د عیسی مسیح د ېرو نژدې شاردانو خه ؤ، د پنه اتیا میالدي
کلونو شاوخوا کې لیکل شوی دی. د ېرو خلکو سره دا سوال پیدا کیي چې عیسی مسیح وک

دی او هغه ته ولې د خدای زوی وایي؟ یوحنا دې سوالونو ته په واب ورکولو سره د عیسی
رتینی شخصیت خلکو ته ورپېژني، که چې یوحنا د نورو شاردانو په پرتله خپل زیات وخت د

عیسی مسیح سره تېر کی دی.

یوحنا عیسی د ازلي کالم په توه معرفي کوي او د هغو معجزو په بیانولو سره چې عیسی د نې په
توه وودلې، رندوي چې هغه وعده شوی خالصوونکی او د خدای زوی دی. برسېره پر دې
چې یوحنا په خلکو کې د عیسی د محبوبیت په اه خبرې کوي، د هغو مخالفتونو په اه هم لیکي

چې د عیسی په واندې رامنته کیي.

یوحنا د شاردانو سره د عیسی د نژدې والي او اخالص یادونه هم کوي. مخکې له دې چې عیسی
ونیول شي او په صلیب باندې وند کای شي، هغه خپل شاردان د داسې حالت سره د مخامخ

کېدلو دپاره تیاروي. یوحنا په خپله د عیسی د نیولو، محاکمې او په صلیب باندې د وندېدلو
شاهد ؤ.

د یوحنا انجیل د ایمان د انجیل په نوم هم مشهور دی، یعنې په عیسی باندې ایمان چې د تلپاتې
ژوندون ورکولو سبب ري. دا تلپاتې ژوندون هغو خلکو ته ورکول کیي چې عیسی جنت ته د

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

الرې، حقیقت او ژوندون په توه قبلوي. یوحنا هغه روحاني اصطالح انې روانه کوي چې عیسی
مسیح به د ژوند په ورنیو خبرو کې ترې کار اخیسته لکه اوبه، و، را، شپون او تاک ترو

خلک په روحاني توه د هغو په معنی پوه شي او د هغه رتینی شخصیت خلکو ته ورپېژني.

د یوحنا انجیل د جوت او مضمون له مخې د نورو درې انجیلونو یعنې متي، مرقوس او لوقا سره
فرق لري. په دې انجیل کې د عیسی د ژوند هغو پېو او تعلیمونو ته اشاره شوې ده چې په نورو

درې انجیلونو کې نشته او په داسې ول چې د دې کتاب په مطالعه کولو سره د عیسی د ژوند پوره
خیال او تصور رندیي.

د یوحنا د انجیل مهم او د پام و کی دا دی چې عیسی د هغه قدرت په وسیله چې په مر باندې
یې درلود، خلکو ته د تلپاتې ژوندون ورکولو بلنه ورکوي. عیسی دا ثابته که چې هغه ژوند

ورکوالی شي، لکه نه چې یې الیعازر د مو نه راژوندی ک او لکه نه چې په خپله د مو نه
راژوندی شو.

د موضوعانو لست
سریزه: ۱: ۱ - ۱۸

تعمید ورکوونکی یحیی او د عیسی لومني شاردان: ۱: ۱۹ - ۵۱
د عیسی کارونه او معجزې: ۲ - ۱۲ فصلونه

په اورشلیم او شاوخوا سیمو کې د عیسی د ژوند وروستن هفته: ۱۳ - ۱۹ فصلونه
د عیسی بیا راژوندي کېدل او کاره کېدل: ۲۰: ۱ - ۳۱

په جلیل کې شاردانو ته کاره کېدل او د کتاب پای: ۲۱: ۱ - ۲۵
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د ژوندون کالم

 په ازل کې کالم د  په ازل کې کالم ؤ. کالم د خدای سره ؤ او کالم په خپله خدای ؤ،   ۱
 خدای ول شیان د کالم په وسیله پیدا کل او هې شی بې له کالمه نه دی پیدا خدای سره ؤ. 

 را په  کالم د ژوندون سرچینه وه او دې ژوندون انسانانو ته را راوستلې ده.  شوی. 
تیاره کې لیي او تیاره هېکله هم په هغې باندې نه ده غالبه شوې.

 هغه د یو شاهد په توه راغی چې  نو بیا خدای یو سی راولېه چې یحیی نومېده، 

 خلکو ته د دې را په هکله شاهدي ورکي، ترو ول د دې پیغام په وسیله ایمان راوي. 
هغه په خپله را نه وه، بلکې هغه راغی چې د هغې را په هکله شاهدي ورکي.

 کالم په ن کې  هغه رتینې را چې په ولو انسانانو باندې لیي، ن ته راروانه وه. 

 هغه خپل وطن ؤ او که ه هم ن د هغه په وسیله پیدا شوې وه، خو ن هغه ونه پېژانده. 
 خو کومو خلکو چې هغه یې قبول ک او ایمان یې  .ته راغی، خو خپلو خلکو هغه قبول نه ک
 داسې اوالدونه چې ورباندې راو، نو هغوی ته یې دا حق ورک چې د خدای اوالدونه شي. 
هغوی نه د عادي زېېدنې، نه د جسماني غوتنو او نه د انساني ارادې له مخې بلکې د خدای د

روح په وسیله پیدا شوي وي.

 کالم جسم شو او زمون په من کې اوسېده. مون د هغه لویې ولیدله، داسې لویي چې هغه د

 یحیی پالر د یوازېني زوی په توه تر السه که او هغه د فضل او رتینول خه ک ؤ. 
خلکو ته د هغه په هکله شاهدي ورکې وه. هغه په لو اواز وویل: «دا هغه وک دی چې ما د

هغه په هکله ویلي وو چې زما خه وروسته به راي، خو هغه زما خه ېر لوی دی، که چې
 هغه د خپلې زیاتې مهربان له مخې مون ولو ته زه ال پیدا شوی نه وم چې هغه موجود ؤ.» 

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 که چې شریعت د موسی په وسیله  .ته یې د یو برکت پسې بل برکت راک مون ،برکت راک
 هېچا هېکله خدای نه ورکل شو او مهرباني او رتینولي د عیسی مسیح په وسیله راغله. 

دی لیدلی، خو د خدای یوازېنی زوی چې پالر ته تر ولو نژدې دی، خلکو ته وودل چې خدای
وک دی.

د تعمید غسل ورکوونکي یحیی پیغام
(متي ۳: ۱ - ۱۲ او مرقوس ۱: ۱ - ۸ او لوقا ۳: ۱ - ۱۸)

 د یحیی شاهدي دا وه: کله چې د اورشلیم د یهودیانو مشران ینې کاهنان او الویان یحیی ته

 هغه اقرار وک او منکر نه شو، بلکې کاره ورولېل چې پوتنه ترې وکي: «ته وک یې؟» 
 هغوی ترې پوتنه وکه: «نو بیا ته وک یې؟ ته الیاس نبي یې وویل: «زه مسیح نه یم.» 

یې؟» هغه واب ورک: «نه، زه هغه نه یم.» هغوی پوتنه وکه: «ته هغه پیغمبر یې چې مون ورته
 هغوی وویل: «نو بیا مون ته ووایه چې ته وک یې؟ په تمه یو؟» هغه واب ورک: «نه.» 

که هغو کسانو چې مون رالېلي یو هغوی ته باید واب ورکو. د خپل ان په هکله ه وایې؟»
 یحیی وویل: لکه نه چې اشعیا نبي ویلي دي:

زه د نارې وهونکي اواز یم چې په دته کې نارې وهي چې د تن الره سمه کئ.

 د یحیی خه پوتنه وکه: «که  کوم استازي چې د فریسیانو له خوا لېل شوي وو، 

چېرې ته نه مسیح یې، نه الیاس یې، نه هغه پیغمبر یې چې مون ورته په تمه یو، نو بیا ولې د تعمید
 یحیی واب ورک: «زه په اوبو باندې د تعمید غسل ورکوم، خو ستاسو په غسل ورکوې؟» 
 هغه زما خه وروسته راي، خو زه د من کې یو وک وال دی چې تاسو هغه نه پېژنئ. 
 دا ولې پېې په بیت عنیا کې دې الیق هم نه یم چې د هغه د پلیو تسمې خالصې کم.» 
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چې د اردن د سیند په بله غاه باندې پروت دی یعنې په هغه ای کې چې یحیی خلکو ته د تعمید
غسل ورکاوه، وشوې.

د خدای له خوا د قربان وری

 بله ور یحیی ولیدل چې عیسی د هغه خواته راروان دی، نو هغه وویل: «وورئ، دا د خدای

 دا هماغه دی چې د هغه په له خوا هغه وری دی چې د ن د خلکو ناهونه لېرې کوي! 
هکله ما ویلي وو چې زما خه وروسته به یو وک راي چې زما خه ېر لوی دی، که چې

 ما هغه نه پېژانده چې هغه به وک وي، خو زه زه ال نه وم پیدا شوی چې هغه موجود ؤ. 
راغلم چې د اوبو په وسیله د تعمید غسل ورکم د دې دپاره چې هغه د اسراییلو خلکو ته

وروپېژنم.»

 بیا یحیی دا شاهدي ورکه: «ما روح القدس ولیده چې د کوترې په شکل د اسمان نه رانازل

 ما هغه نه پېژانده خو هغه چا چې زه یې راولېلم چې د اوبو شو او په هغه باندې کېناست. 
په وسیله د تعمید غسل ورکم ماته ویلي وو: ‹هرکله چې ته ووینې چې په کوم چا باندې روح

القدس نازل شي او په هغه باندې کېني، نو پوه شه چې دا هماغه سی دی چې د روح القدس په
 ما ولیدل چې داسې وشول او شاهدي ورکوم چې هغه د وسیله به د تعمید غسل ورکوي.› 

خدای زوی دی.»

د عیسی مسیح لومني شاردان

 کله چې هغه ولیدل چې عیسی  په بله ور یحیی بیا د خپلو دوه شاردانو سره وال ؤ، 

له هغه ای خه تېریي نو ویې ویل: «وورئ، دا دی د خدای له خوا د قربان وری!»
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 عیسی شاته وکتل او  د یحیی دوو شاردانو دا خبره واورېدله او عیسی پسې روان شول. 

ویې لیدل چې هغوی هغه پسې روان دي نو پوتنه یې ترې وکه: «تاسو ه شي پسې رئ؟»
هغوی پوتنه وکه: «ربي ته چېرته اوسېې؟» (د ربي معنی استاذ دی.)

 عیسی وویل: «راشئ او وورئ.» دا شاوخوا د ماسپین لور بجې وې نو هغوی د هغه سره

الل او ویې لیدل چې هغه چېرته اوسېده او پاتې ور یې د هغه سره تېره که.

 د هغو دوه تنو خه چې د یحیی د خبرو له اورېدلو وروسته عیسی پسې روان شو، یو یې د

 اولنی کار چې هغه وک هغه دا ؤ چې هغه خپل ورور شمعون پطروس ورور اندریاس ؤ. 
شمعون پیدا ک او هغه ته یې وویل: «مون مسیح موندلی دی،» چې د مسېح معنی ده وعده شوی
 نو اندریاس شمعون عیسی ته راوست. عیسی هغه ته وکتل او ویې ویل: «ته د یوحنا پاچا. 
زوی شمعون یې، خو له دې وروسته به ته د کیفا په نوم یادېې.» (د کیفا معنی پطروس دی چې

معنی یې تیه ده.)

عیسی فیلیپوس او نتناییل ته بلنه ورکوي

 بله ور عیسی دا پرېکه وکه چې جلیل ته ال شي. په الره کې هغه فیلیپوس پیدا ک او

  فیلیپوس د اندریاس او پطروس په شان د بیت صیدا ؤ.  ورته یې وویل: «ما پسې راه.» 
فیلیپوس نتناییل راپیدا ک او ورته ویې ویل: «مون هغه کس پیدا ک چې موسی د شریعت په کتاب
کې لیکلي او همدارنه پیغمبرانو هم د هغه په هکله لیکنې کي دي. هغه عیسی دی چې د ناصرې

 نتناییل د هغه نه پوتنه وکه: «ایا په ناصرې کې هم د ار خه دی او د یوسف زوی دی.» 
ه شی پیدا کېدای شي؟» فیلیپوس واب ورک: «راشه او ووره.»
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 کله چې عیسی ولیدل چې نتناییل د هغه خواته راروان دی نو د هغه په هکله یې وویل: «دا

 نتناییل پوتنه وکه: «ته ما سی اصلي اسراییلی دی او په هغه کې هې کومه ي نشته.» 
نه پېژنې؟» عیسی واب ورک: «مخکې له دې چې فیلیپوس تاته غ وکي ماته ولیدلې چې د

 نتناییل وویل: «استاذه! ته د خدای زوی یې! ته د اسراییلو پاچا انر د ونې الندې وې.» 
 عیسی وویل: «ایا تا په دې خاطر ایمان راو چې ما درته وویل چې ته مې د انر د یې.» 
 بیا یې هغه ته وویل: «په ونې الندې ولیدلې؟ ته به د دې نه هم لوی لوی کارونه ووینې.» 

یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به ووینئ چې اسمان به پرانیستل شي او د خدای فرتې به
د انسان د زوی په مرسته اسمان ته خېژي او راکته کیي.»

د جلیل په قانا کې واده

  دوه ورې وروسته د جلیل د قانا په ار کې واده ؤ او د عیسی مور هم هلته وه.   ۲
 کله چې د واده د مېلمنو سره عیسی او د هغه شاردانو ته هم واده ته بلنه ورکل شوې وه. 

 عیسی شراب خالص شول نو د عیسی مور عیسی ته وویل: «د هغوی سره نور شراب نشته.» 
 د واب ورک: «مورې! په دې کې زما او ستا ه کار دی؟ زما وخت ال نه دی رارسېدلی.» 

عیسی مور د هغه ای نوکرانو ته وویل: «هره چې عیسی درته ووایي هغه وکئ.»

 په هغه ای کې شپ لوی د تیې مني ایي وو چې یهودیانو به ورخه په مذهبي توه د

پاکېدلو د مراسمو د سرته رسولو دپاره کار اخیسته او هر یو یې د اتیاوو خه تر سلو لیترو پورې
 عیسی نوکرانو ته وویل: «دا مني د اوبو نه ک کئ.» او هغوی هغه مني تر ای درلود. 

 بیا یې هغوی ته وویل: «اوس د هغو خه ل راوباسئ او د مېلمستیا د خولې پورې ک کل. 
 او د مېلمستیا د مراسمو مشر هغه اوبه مراسمو مشر ته یې یوسئ.» نو هغوی همداسې وکل 
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چې په شرابو باندې بدلې شوې وې، ولې. هغه نه پوهېده چې دا شراب له کومه شول، خو کومو
 او نوکرانو چې دغه اوبه یې راویستلې وې ورخه خبر وو، نو د مراسمو مشر زوم راوغوت 

ورته ویې ویل: «هروک ه شراب په پیل کې ورکوي او کله چې مېلمانه نشه شول نو بیا ورته
عادي شراب راوي. خو تا ه شراب ال تر اوسه پورې ساتلي دي.»

 دا د جلیل په قانا کې د عیسی لومن معجزه وه چې د هغې په وسیله یې خپله لویي کاره

 له هغې وروسته عیسی د خپلې مور، ورونو او خپلو  .ردانو یې ورباندې ایمان راوه او شاک
شاردانو سره کپرناحوم ته ال او د یو و ورو دپاره هلته پاتې شو.

عیسی د خدای کور د پلورونکو نه پاکوي
(متي ۲۱: ۱۲ - ۱۳ او مرقوس ۱۱: ۱۵ - ۱۷ او لوقا ۱۹: ۴۵ - ۴۶)

 هغه ولیدل چې خلکو د  . د یهودیانو د فسحې اختر رانژدې ؤ، نو عیسی اورشلیم ته ال

خدای د کور په حوېل کې غویان، پسونه او کوترې خرولې او همدارنه هغه ولیدل چې صرافان
 هغه یوه رس راواخیستله او دوره یې ترې جوه که او هغوی د خپلو مېزونو سره ناست وو. 
ول یې د غویانو او پسونو سره د خدای د کور نه وشل. د صرافانو مېزونه یې په بل مخ راچپه کل

 او د کوترو خروونکو ته یې وویل: «دا شیان د او د هغوی پیسې یې هرې خواته وشیندلې، 
 د هغه شاردانو ته ور په یاد دې ای نه وباسئ! زما د پالر د کور نه بازار مه جووئ!» 

شول چې د خدای په کالم کې لیکلي شوي دي: «په ما کې چې ستا د کور په خاطر کوم غیرت دی
هغه به ما وسووي.»

 نو د یهودیانو مشرانو پوتنه وکه: «مون ته داسې کومه معجزه ودلی شې چې دا ثابته کي

 عیسی واب ورک: «که چېرې دا د خدای کور وران چې ته حق لرې دا کارونه وکې؟» 
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 نو هغوی وویل: «دا د خدای کور په کئ نو زه به هغه په درې ورو کې بېرته ودان کم.» 
 خو د خدای د شپلوېت کالو کې جو شوی دی او ته یې په درې ورو کې جووې؟» 
 نو کله چې هغه بیا راژوندی کوم کور په هکله چې عیسی خبرې کولې هغه د ده خپل بدن ؤ. 

شو، د هغه شاردانو ته ور په یاد شول چې دا یې ویلي وو نو هغوی د خدای په کالم او د عیسی په
.خبرو باندې ایمان راو

عیسی د ولو خلکو د زونو نه خبر دی

 کله چې عیسی د فسحې د اختر په وخت کې په اورشلیم کې ؤ نو ېرو خلکو چې د هغه

 خو عیسی په هغوی باندې اعتبار ونه ک ،که  .معجزې ولیدلې په هغه باندې یې ایمان راو
 هغه دې ته اتیا نه لرله چې وک ورته د انسان په هکله چې هغوی ول یې ه پېژندل. 

کومه شاهدي ورکي، که چې هغه په دې ه پوهېده چې د انسان په زه کې ه دي.

عیسی او نیکودیموس

  په فریسیانو کې یو سی ؤ چې نیکودیموس نومېده او د یهودیانو د مشرانو خه ؤ.   ۳
یوه شپه هغه عیسی ته راغی او ورته ویې ویل: «استاذه، مون پوهېو چې ته یو وونکی یې چې د

خدای له خوا رالېل شوی یې. کومې نې چې ته یې ایې هغه هېوک نه شي ودلی ترو
 عیسی په واب کې وویل: «په یقین سره زه تاته دا پورې چې خدای ورسره مل نه وي.» 

 وایم چې ترو پورې یو سی بیا نوی پیدا نه شي هغه د خدای پاچاهي لیدلی نه شي.» 
نیکودیموس پوتنه وکه: «دا نه کېدای شي چې یو زو سی بیا نوی پیدا شي؟ بې له شکه

 چې هغه نه شي کوالی چې بېرته د مور ېې ته ورننوي او د دوهم ل دپاره بیا پیدا شي!» 
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ی به تر هغې پورې د خدای پاچاهپه یقین سره زه تاته دا وایم چې یو س» :واب ورک عیسی
 د انسان نه ته وردننه نه شي، ترو چې هغه په طبیعی ول او روح القدس سره پیدا نه شي. 
 کله چې زه چې پیدا کیي هغه جسم دی او د روح القدس نه چې پیدا کیي هغه روح دی. 

 باد تاسو ته وایم چې تاسو ول باید د دوهم ل دپاره وزېئ، نو په دې باندې مه حیرانېئ. 
چې هرې خواته غواي هلته لیي. تاسو یې اواز اورئ، خو په دې نه پوهېئ چې هغه د کوم

ای نه راي او چېرته ي. نو وک چې د روح القدس نه پیدا کیي د هغه حالت هم همداسې
وي.»

 عیسی په واب کې وویل: «ته په  نیکودیموس پوتنه وکه: «دا نه کېدای شي؟» 

 په یقین سره زه تاته دا وایم اسراییلو کې یو لوی عالم یې او په دې شیانو باندې نه پوهېې؟ 
چې مون د هغو شیانو په هکله خبرې کوو چې ورباندې پوهېو او ه چې مو لیدلي دي د هغو په
 کله چې زه ستاسو هکله شاهدي ورکوو، خو بیاهم تاسو زمون په خبرو باندې باور نه کوئ. 

سره د دنیاوي شیانو په هکله خبرې کوم او تاسو ورباندې باور نه کوئ، نو که د اسماني شیانو په
 هېوک هم کله اسمان ته نه دی ختلی، پرته د هکله خبرې وکم تاسو به یې نه ومنئ؟ 

 لکه نه چې موسی په دته کې برنجي انسان د زوی نه چې د اسمان نه راکته شوی دی. 
 د دې مار په یوې پایې باندې وخېژاوه، نو همداسې به د انسان زوی هم باید وخېژول شي، 
 دپاره چې هروک چې په هغه باندې ایمان راوي نو هغه به د تلپاتې ژوندون خاوند شي. 
خدای د ن سره داسې مینه وکه چې خپل یوازېنی زوی یې ورک، ترو هروک چې په هغه

 خدای خپل زوی ن باندې ایمان راوي نو هالک به نه شي، بلکې تلپاتې ژوندون به ولري. 
ته د دې دپاره نه دی رالېلی چې خلک محکوم کي، بلکې د دې دپاره یې رالېلی چې هغوی

وژغوري.

 که چېرې وک د خدای په زوی باندې ایمان راوي، نو هغه به د خدای له خوا محکوم نه
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شي. خو که چېرې وک ورباندې ایمان رانه وي، نو هغه خو ال همدا اوس نه مجرم ل شوی
 نو د خدای قضاوت دی، که چې هغه د خدای په یوازېني زوی باندې ایمان نه دی راوی. 
دا دی: ن ته را راغلې وه، خو خلکو د را نه تیاره غوره له، که چې د هغوی عملونه خراب
 وک چې بد کارونه کوي هغوی د را نه کرکه کوي او ان ترې لېرې ساتي، که چې وو. 

 خو وک چې سم کارونه کوي هغه د را خواته وېریي چې بد کارونه یې کاره نه شي. 
وري، ترو په کاره ولیدل شي چې هغوی هغه کارونه کوي چې خدای یې غواي.»

عیسی او یحیی

 له هغې وروسته عیسی د خپلو شاردانو سره د یهودیې سیمې ته ال او د یو ه وخت دپاره

 یحیی هم سالیم ته نژدې په د هغوی سره هلته پاتې شو او خلکو ته یې د تعمید غسل ورکاوه. 
عینون کې خلکو ته د تعمید غسل ورکاوه، که چې په هغه ای کې اوبه ېرې وې. خلک هغه ته

 (که چې دا هغه وخت ؤ چې یحیی ال په زندان ورتلل او هغه ورته د تعمید غسل ورکاوه. 
کې نه ؤ اچول شوی.)

 په دې وخت کې د یحیی د ینو شاردانو او یو سي ترمن د پاکوالي د مراسمو د موضوع

 نو بیا هغوی یحیی ته ورغلل او ورته ویې ویل: «استاذه، تا سره چې په سر بحث راپورته شو. 
د اردن د سیند په بله غاه کوم سی ؤ چې د هغه په هکله دې شاهدي ورکې وه، هغه دلته دی او
 یحیی په واب کې وویل: «انسان نه شي د تعمید غسل ورکوي او ول خلک ورته وري.» 

 تاسو خپله د دې کوالی چې کوم ه السته راوي، ترو چې خدای یې ورته ورنه کي. 
 ناوې د زوم شاهدان یئ چې ما وویل: ‹زه مسیح نه یم، خو د هغه نه مخکې رالېل شوی یم.› 
وي. د زوم ملری چې په ن کې یې وال وي او د هغه خبرې اوري، نو د زوم د اواز په اورېدلو
 هغه باید ېر لوی شي او زه سره خوشحالیي. په همدې ول زما خوشحالي هم پوره کیي. 
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ووکی شم.»

هغه وک چې د اسمان نه راي

 وک چې له پاس نه راي هغه د ولو نه لوی دی او وک چې د دې ن دی هغه په دې

ن پورې اه لري او د دنیاوي شیانو په هکله خبرې کوي. وک چې د اسمان نه راي هغه د
 هغه چې ه لیدلي او اورېدلي د هغو په هکله شاهدي ورکوي، خو هېوک ولو نه لوی دی. 

 هروک چې د هغه شهادت قبول کي، نو په دې اقرار د هغه په خبرو باندې باور نه کوي. 
 که وک چې د خدای له خوا رالېل شوی وي هغه د هغه کوي چې خدای رتینی دی. 
پیغام په هکله خبرې کوي چې د خدای له خوا راي، که چې خدای ورته د اندازې نه زیات
 پالر د خپل زوی سره مینه کوي او د ولو شیانو واک یې ورته ورکی خپل روح ورکوي. 
 وک چې په زوی باندې ایمان راوي نو هغه تلپاتې ژوندون لري، خو وک چې د دی. 

زوی نه اطاعت ونه کي نو هغه به تلپاتې ژوندون ونه ویني، بلکې د خدای غضب به تل ورباندې
وي.

عیسی او سامر ه

 کله چې عیسی خبر شو چې فریسیانو اورېدلي دي چې هغه د یحیی نه زیات پیروان پیدا  ۴
 (خوعیسی په خپله نه بلکې شاردانو یې د تعمید کي دي او هغوی ته د تعمید غسل ورکوي، 

 هغه مجبور ؤ چې د  .ودله او بېرته جلیل ته ال نو یهودیه یې پرې غسل ورکاوه.) 
 هغه د سامرې یو ار ته چې د سوخار په نوم یادېده راغی. دا ای سامرې له الرې ال شي. 
 په هغه ای کې یوه اه هغې مکې ته نژدې ؤ چې یعقوب خپل زوی یوسف ته ورکې ؤ. 
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وه چې د یعقوب وه او عیسی چې د سفر نه ستی شوی ؤ، د اه په غاه کېناست. دا د غرمې
وخت ؤ.

 په دې وخت کې یوه سامر ه راغله چې د اه نه اوبه یوسي. عیسی هغې ته وویل:

 (عیسی یوازې ؤ که د هغه شاردان د خوو د اخیستلو دپاره «خورې، لې اوبه راکه.» 
 سامر ې ورته وویل: «ته یهودي یې او زه یوه سامر ه یم. نه ار ته تللي وو.) 
کېدای شي چې ته زما نه اوبه وغواې؟» (که چې یهودیانو د سامریانو سره ناسته واله نه لرله.)
 عیسی هغې ې ته په واب کې وویل: «که چېرې ته په دې خبره وای چې د خدای نعمت

ه شی دی او دا وک دی چې ستا نه اوبه غواي، نو تا به د هغه نه غوتنه کې وای او هغه به
 ې وویل: «اغلیه، تا سره خو کوم شی درته هغه اوبه درکي وای چې ژوندون ورکوي.» 
 ایا نشته چې اوبه ورباندې راوباسې او دا اه ژوره ده، نو ته به د ژوندون اوبه له کومه کې؟ 
ته زمون د نیکه یعقوب نه چې مون ته یې دا اه راکه هم ېر لوی یې، خپله هغه، د هغه زامنو، د
 عیسی وویل: «هروک چې دا اوبه وي هغه رمو او پادو به هم د دې اه اوبه لې؟» 

 خو کومې اوبه چې زه یې ورکوم او هروک یې چې وي، نو نو بیا به هم تی شي، 
هېکله به تی نه شي. زه چې هغه ته کومې اوبه ورکوم هغه اوبه به په هغه کس کې د چینې په

 ې وویل: «اغلیه، هغه اوبه ماته راکه شان بهیي او تلپاتې ژوندون به ورته ورکوي.» 
چې بیا هېکله تې نه شم او نه به بیا د اوبو ولو دپاره دلته رام.»

 هغې په  عیسی ورته وویل: «اله شه، مېه ته دې غ وکه او بېرته ورسره راشه.» 

 واب کې وویل: «زه مېه نه لرم.» عیسی هغې ته وویل: «ته رتیا وایې چې مېه نه لرې، 
که چې تا پنه مېونه کي وو او اوس چې ته د کوم سي سره اوسېې هغه ستا مېه نه دی. تا

  ې وویل: «اغلیه، زه پوهېم چې ته پیغمبر یې.  چې ه وویل هغه رتیا دي.» 
زمون نیکونو په دې غره کې عبادت کاوه، خو تاسو یهودیان وایئ چې اورشلیم یوازېنی ای دی
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 عیسی هغې ته وویل: «ای ې، په ما باندې باور چې باید د خدای عبادت په کې وشي.» 
وکه، هغه وخت به راشي چې تاسو به نه په دې غره کې د اسماني پالر عبادت وکئ او نه هم په

 تاسو سامریان هغه چاته عبادت کوئ چې نه یې پېژنئ، خو مون یهودیان د هغه اورشلیم کې. 
 چا عبادت کوو چې مون یې پېژنو، که چې خالصون د یهودیانو په وسیله رامنته کیي. 

خو هغه وخت به راشي بلکې اوس راغلی دی چې رتیني عبادت کوونکي به د خدای د روح سره
په رتیني توه د اسماني پالر عبادت کوي، که چې اسماني پالر دا ول عبادت کوونکي غواي.
 خدای روح دی او هروک چې د هغه عبادت کوي نو هغه دې په روح او حقیقت سره د هغه

 ې ورته وویل: «زه پوهېم چې د خدای مسیح راتلونکی دی او کله چې عبادت وکي.» 
 عیسی ورته وویل: «زه چې ستا سره خبرې هغه راشي، نو هره به مون ته کاره کي.» 

کوم نو هماغه زه یم.»

 په دې وخت کې د عیسی شاردان بېرته راغلل او کله چې هغوی ولیدل چې هغه د یوې

ې سره خبرې کوي، نو حیران شول خو په هغوی کې یو هم پوتنه ونه که: «ته د هغې نه ه
 نو ې خپل منی پرېود، بېرته ار ته غواې؟» یا «ته ولې د هغې سره خبرې کوې؟» 

 «راشئ او یو داسې سی ووینئ چې ما تر اوسه پورې هره کي اله او خلکو ته یې وویل: 
 نو هغوی د ار نه ووتل او عیسی دي هغه یې راته وویل. کېدای شي چې هغه مسیح وي؟» 

ته ورغلل.

 خو  په دې وخت کې شاردانو د عیسی نه په کلکه وغوتل: «استاذه، یو ه وخوره.» 
عیسی هغوی ته وویل: «زما سره د خولو دپاره داسې خواه شته چې تاسو ترې هې خبر نه یئ.»

  نو شاردانو په خپلو کې یو بل ته وویل: «ایا کوم چا هغه ته خواه راوي دي؟» 

عیسی هغوی ته وویل: «کله چې زه د هغه چا رضا پوره کم او د هغه کارونه سرته ورسوم چې زه
 ایا خلک دا نه یې رالېلی یم، نو دا به زما دپاره داسې وي لکه چې و مې خولې وي. 
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وایي: ‹تر اوسه ال د لو وخت ته لور میاشتې پاتې دي.› سترې خالصې کئ او وورئ چې فصل
 لوري خپله مزدوري اخلي او د تلپاتې ژوندون وختي پوخ شوی دی او لو کولو ته تیار دی! 

 نو دا رتیا دي دپاره حاصل راولوي، ترو کرونکي او لوري په ه سره خوشحالي وکي. 
 ما تاسو ولېلئ چې د هغو پیو فصلونه ورېبئ چې خلک وایي: ‹یو یې کري او بل یې رېبي.› 
چې تاسو په کې زحمت نه دی ویستلی. نورو زحمت ویستلی او تاسو د هغوی د کار نه ه اخلئ.»

 په هغه ار کې ېرو سامریانو د هغې ې د شاهد له امله چې ویلي یې وو: «ما چې کله

 کله چې  .ول یې راته وویل،» نو هغوی په عیسی باندې ایمان راو ي وو هغهه ک هم
سامریان هغه ته راغلل او زار یې ورته وکلې چې د هغوی سره پاتې شي او عیسی دوه ورې
 او هغوی هغې  ،ېرو خلکو هم د هغې د خبرو له امله ایمان راو  نورو هلته پاتې شو. 
ې ته وویل: «مون ستا د خبرې په سبب ایمان نه دی راوی، بلکې مون په دې خاطر ایمان

تیا سره د نو چې په خپله مو د هغه خبرې واورېدلې او په دې پوه شو چې هغه په رراو
خالصوونکی دی.»

عیسی د یو مامور زوی ته شفا ورکوي

 که ه هم عیسی  .ای نه روان شو او جلیل ته ال ې وروسته عیسی له هغه دوه ور

 نو کله په خپله شهادت ورکی ؤ چې یو پیغمبر ته خلک په خپل وطن کې درناوی نه کوي، 
چې هغه جلیل ته ورسېده، خلکو ورته هرکلی ووایه. هغوی هم د فسحې په اختر کې اورشلیم ته

تللي وو او هره چې هغه په اختر کې په اورشلیم کې کي وو، هغوی لیدلي وو.

 نو عیسی یول بیا په جلیل کې قانا نومي ای ته چې هغه په کې اوبه په شرابو باندې بدلې

 کله کې وې، ال. هلته د دولت یو مامور ؤ چې زوی یې په کپرناحوم کې ناروغه پروت ؤ. 

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

چې هغه سی خبر شو چې عیسی د یهودیې نه جلیل ته راغلی دی، نو ورته ورغی او زاري یې
 ورته وکه چې کپرناحوم ته ال شي او زوی ته یې چې د مر په حال کې دی شفا ورکي. 
عیسی هغه ته وویل: «ترو پورې چې تاسو معجزې او حیرانوونکي کارونه ونه وینئ، نو هېکله

 هغه مامور ورته وویل: «اغلیه، مخکې له دې چې زما زوی م شي به ایمان رانه وئ.» 
 عیسی وویل: «بېرته کور ته ال شه، زوی به دې ژوندی پاتې شي.» هغه راسره ال شه.» 

 هغه ال په الره روان ؤ چې نوکران یې  .او کورته ال ي د عیسی په خبرو باندې باور وکس
 هغه ترې پوتنه ورته په مخه ورغلل او ورته ویې ویل: «زوی دې ژوندی او روغ دی!» 
وکه چې زوی مې ه وخت روغ شو. هغوی واب ورک: «پرون ماسپین یوه بجه هغه تبې

 پالر یې پوه شو چې دا هماغه وخت ؤ چې عیسی ورته ویلي وو: «زوی به دې پرېود.» 
.ایمان راو ولې کورن ژوندی پاتې شي.» نو هغه او د هغه

 دا د یهودیې نه جلیل ته د راتللو نه وروسته د عیسی دوهمه معجزه وه.

عیسی یو و سي ته شفا ورکوي

 په اورشلیم  . له هغې نه وروسته عیسی د یهودیانو د اختر په خاطر اورشلیم ته ال  ۵
کې هغه ای ته نژدې چې د پسونو د دروازې په نوم یادېده یو ن دی چې په آرامي ژبه کې ورته

 په دې داالنونو کې زیات شمېر ناروغه خلک چې بیت حسدا وایي او پنه داالنونه لري. 
 چې په ن کې اوبه خویي. انده، وان او شالن وو، پراته وو. [هغوی دې ته انتظار کاوه 

که کله کله به د خدای فرته دې ن ته کوزېدله او اوبه به یې روانولې او هغه وک چې به د
 هلته یو سی ؤ چې د اته ولو نه مخکې ن ته کته کېده نو د هر مرض نه به روغېده.] 

 کله چې عیسی هغه سی ولید چې د زیاتې مودې راهیسې هلته دېرشو کالو راهیسې شل ؤ. 
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پروت ؤ او په دې پوه شو چې هغه ناروغه دی، نو پوتنه یې ترې وکه: «ایا ته غواې چې روغ
 هغه ناروغه سي واب ورک» :اغلیه، کله چې اوبه وخویي، نو زما سره وک شې؟» 
نشته چې ن ته مې ورکته کي. کله چې زه حرکت وکم نو بل کس زما نه مخکې ان اوبو ته

 هغه سی  عیسی ورته وویل: «پاېه، خپله بستره دې واخله او وره.»  اچولی وي.» 
سمدالسه جو شو، خپله بستره یې واخیستله او روان شو.

 نو د یهودیانو مشرانو هغه روغ شوي سي ته وویل: «دا د سبت دا کار د سبت په ور وشو. 
 خو هغه واب ورک: «کوم ور ده، د سبت په ور تاته روا نه ده چې خپله بستره یوسې.» 
 هغوی د هغه نه سي چې زه روغ کم ماته یې وویل چې خپله بستره دې واخله او وره.» 
 خو پوتنه وکه: «هغه سی وک دی چې تاته یې وویل چې بستره دې واخله او وره؟» 

هغه سی چې روغ شوی ؤ نه پوهېده چې عیسی وک دی، که چې په هغه ای کې ېره
 وروسته بیا عیسی هغه سی د خدای په کور کې پیدا ه وه وه او عیسی ان ویستلی ؤ. 

ک او ورته ویې ویل: «وره، اوس چې ه شوی یې نو نوره ناه مه کوه، که نه نو د دې نه به هم د
 هغه سی ال او د یهودیانو مشرانو ته یې خبر ورک: «چا چې زیاتو کاوونو سره مخ شې.» 
 په دې خاطر چې عیسی د سبت په ور داسې کارونه کول، زه روغ کی وم هغه عیسی ؤ.» 

 خو عیسی هغوی ته وویل: «زما پالر تل  .ورولو پیل وک نو د یهودیانو مشرانو د هغه په
 د عیسی په دې خبره د یهودیانو مشرانو هه داسې کارونه کي دي، نو زه هم همداسې کوم.» 
وکه چې هغه ووژني، که چې یوازې دا نه چې هغه د سبت قانون مات کی دی بلکې په دې هم

چې هغه خدای ته خپل پالر ووایه او په دې ول یې خپل ان د خدای سره برابر ولو.

د زوی واک او اختیار

 عیسی هغوی ته په واب کې وویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې زوی نه شي
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کوالی چې له خپله انه کوم کار وکي، بلکې یوازې هغه کار کوي چې هغه یې ویني چې پالر یې
 که چې زوی په پالر باندې ران وي او هغه کوي. ه چې پالر کوي هغه زوی هم کوي. 

چې خپله کوم کارونه کوي هغه ول زوی ته ورایي. برسېره پر دې نور لوی لوی کارونه هم ورته
 که لکه نه چې پالر مي راژوندي وروایي او تاسو ول به ورته حیران پاتې شئ. 
کوي او هغوی ته ژوند ورکوي، نو په همدې ول زوی هم چې هرچا ته وغواي ژوند ورکوي.

 همدارنه پالر د هېچا په هکله قضاوت نه کوي بلکې خپل زوی ته یې پوره حق ورکی دی

 ترو لکه نه چې ول د پالر درناوی کوي، هماغسې د زوی درناوی چې قضاوت وکي، 
هم وکي. وک چې د زوی عزت نه کوي، نو د هغه د پالر چې هغه یې رالېلی دی هم عزت نه

کوي.

 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم وک چې زما خبرو ته غو نیسی او په هغه چا باندې ایمان

راوي چې زه یې رالېلی یم، نو هغه تلپاتې ژوندون لري. هغه به محاکمه نه شي، بلکې هغه ال پخوا
 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هغه وخت د مر نه تېر شوی او ژوند یې پیل کی دی. 
به راشي، بلکې راغلی دی چې مي به د خدای د زوی اواز اوري او هروک یې چې واوري هغه
 لکه نه چې پالر هغه ذات دی چې انسانانو ته ژوند ورکوي، نو زوی ته به راژوندی شي. 

 هغه زوی ته دا واک او اختیار یې هم دا قدرت ورکی دی چې انسانانو ته ژوند ورکي. 
 په دې باندې مه حیرانېئ، ورکی دی چې قضاوت وکي، که چې د انسان زوی دی. 

 او د خپلو که چې هغه وخت به راشي چې ول مي به په قبرونو کې د هغه اواز واوري 
قبرونو نه به راووي. کومو خلکو چې نېک کارونه کي وي هغوی به راپورته شي او ژوند به کوي

او کومو خلکو چې بد کارونه کي دي هغوی به راپورته شي او سزا به ورته ورکول کیي.
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د عیسی په هکله شاهدي ورکول

 زه په خپل اختیار هې نه شم کوالی. زه د خلکو په هکله هغه قضاوت کوم چې د خپل پالر

نه یې اورم. نو کله چې د هغوی په هکله قضاوت کوم هغه قضاوت د انصاف له مخې وي، که چې
 که چېرې زه د خپل زه خپله رضا نه بلکې د هغه چا رضا پوره کوم چې زه یې رالېلی یم. 

 خو یو بل وک شته چې زما په ان په هکله شاهدي ورکم نو دا شاهدي رتیا نه ده. 
 هکله شاهدي ورکوي او زه پوهېم هغه چې زما په هکله شاهدي ورکوي هغه رتیا دي. 

 تاسو یحیی ته استازي ورلېلي وو او هغه چې زما په هکله کومه شاهدي ورکه هغه رتیا وه. 
زه په رتیا سره د انسانانو شاهد ته چې دا ثابته کي چې زه وک یم اتیا نه لرم، بلکې دا

 یحیی د یو راغ په شان ؤ چې خبرې د دې دپاره درته کوم چې تاسو خالصون ومومئ. 
بلېده او را یې کوله. تاسو تیار وئ چې د یو ه وخت دپاره د هغه خبرې په خوشحال سره

 خو زه د یحیی نه لوی شاهد لرم. کوم کارونه چې پالر ماته سپارلي دي چې سرته یې واورئ. 
 پالر چې زه یې رالېلی یم په خپله یې ورسوم، د دې شاهدي ورکوي چې پالر زه رالېلی یم. 
زما په هکله شاهدي ورکې ده. تاسو هېکله د هغه ېره نه ده لیدلې او نه مو د هغه اواز اورېدلی

 او د هغه کالم ستاسو په زونو کې ای نه دی موندلی، که چې تاسو په هغه چا باندې دی، 
 تاسو د خدای کالم په یر سره لولئ، که چې فکر چې هغه رالېلی دی ایمان نه راوئ. 

 کوئ چې د هغه په وسیله به تلپاتې ژوندون ومومئ. همدا لیکنې زما په هکله شاهدي ورکوي، 
خو بیاهم تاسو نه غوائ چې ماته راشئ ترو تلپاتې ژوندون ولرئ.

 خو زه تاسو پېژنم چې ستاسو په زونو کې د  زه د خلکو نه د درناوي تمه نه لرم. 

 زه د خپل پالر په نوم راغلی یم او تاسو ما نه منئ، خو که بل وک په خدای سره مینه نشته. 
 تاسو چې د یو بل نه د درناوي تمه لرئ او د هغه خپل نوم راشي نو تاسو به یې ومنئ. 
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درناوي په له کې نه یئ چې د یوازېني خدای له خوا دی، نو بیا نکه کوالی شئ چې په ما باندې
 خو دا فکر مه کوئ چې زه به تاسو د خپل پالر په حضور کې مالمته کم، همدا ایمان ولرئ؟ 
 که چېرې تاسو په موسی باندې موسی چې تاسو ورته هیله لرئ، هماغه به تاسو مالمته کي. 

 ایمان درلودلی، نو په ما باندې به مو هم ایمان درلود، که چې هغه زما په هکله لیکلي دي. 
خو که چېرې تاسو د هغه په لیکنې باندې ایمان نه لرئ، نو زما په خبرو باندې به نه باور

وکئ؟»

عیسی پنه زره خلکو ته و ورکوي
(متي ۱۴: ۱۳ - ۲۱ او مرقوس ۶: ۳۰ - ۴۴ او لوقا ۹: ۱۰ - ۱۷)

 د دې نه وروسته عیسی د جلیل د بحیرې بلې غاې ته چې د طبریې په نوم هم یادیي،  ۶
  شمېر خلک ورپسې وو، که چې هغوی هغه معجزې لیدلې وې چې د ناروغانو د  .ال
 عیسی یوې غون ته وخوت او هلته د خپلو شاردانو سره روغولو دپاره یې ودلې وې. 
 کله چې عیسی شاوخوا ته  د یهودیانو د فسحې د اختر ورې نژدې وې.  کېناست. 

وکتل او  شمېر خلک یې ولیدل چې د هغه خواته راروان دي، نو فیلیپوس ته یې وویل: «دومره
 عیسی دا خبره د دې دپاره و به له کوم ای نه اخلو چې دا ول خلک یې وخوري؟» 

 فیلیپوس واب وکه چې فیلیپوس امتحان کي، که چې هغه خپله پوهېده چې ه وکي. 
ورک: «د سپینو زرو د دوه سوه سکو و به هم بس نه شي چې هر یو ته له له هم ورسیي.»

 د هغه په شاردانو کې یو شارد چې اندریاس نومېده او د شمعون پطروس ورور ؤ، هغه ته

 «دلته یو هلک دی. د هغه سره د اوربشو پنه و او دوه ماهیان شته، خو په هغو وویل: 
 عیسی هغوی ته وویل: «خلکو ته ووایئ چې باندې به د دې دومره خلکو ه وشي؟» 

 کېني.» په هغه ای کې ېر واه وو، نو ول سي چې شمېر یې پنه زره وو کېناستل. 
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بیا عیسی و راواخیستلې، د خدای شکر یې وویست او هغه یې په ناستو خلکو باندې ووېشلې.
 کله چې ول د ماهیانو سره یې هم همداسې وکل او چا چې ومره غوتل ورته یې ورکل. 

ماه شول نو خپلو شاردانو ته یې وویل: «د پاتې شویو ویو وې راولې کئ چې هې شی
 نو شاردانو هغه راولې کې او د اوربشو د پنو ویو د پاتې شویو درخه ضایع نه شي.» 

وو نه چې خلکو خولې وې دولس وکر کې شوې.

 کله چې خلکو د عیسی معجزه ولیدله نو ویې ویل: «دا په رتیا هماغه پیغمبر دی چې باید

 بیا عیسی پوه شو چې هغوی نیت لري چې راشي او هغه په زوره بوي ن ته راغلی وای.» 
او پاچا یې کي. نو هغه بېرته د غونیو سیمې ته ال چې هلته یوازې واوسیي.

عیسی د اوبو دپاسه ري
(متي ۱۴: ۲۲ - ۳۳ او مرقوس ۶: ۴۵ - ۵۲)

 کشت ته وختل او  کله چې ماام شو نو د عیسی شاردان کته د بحیرې خواته الل، 

بېرته د بحیرې بلې غاې ته د کپرناحوم خواته روان شول. شپه شوه او عیسی ال بېرته هغوی ته نه
 کله چې شاردان  په دې وخت کې سخت باد لېده او بحیره توفاني شوه.  ؤ راغلی. 

ل، عیسی یې ولیده چې د اوبو دپاسه روان دی او د کشتکیلومتره مخکې ال ه یا شپنژدې پن
 خو عیسی هغوی ته وویل: «زه یم، مه وېرېئ!» خواته رانژدې کیي، نو هغوی ووېرېدل. 
 بیا هغوی وغوتل چې هغه دننه کشت ته راولي، او سمدالسه کشت هغه ای ته ورسېدله

چې دوی ورته ورتلل.

خلک عیسی لوي

 بله ور هغه خلک چې د بحیرې په بله غاه وال وو ولیدل چې هلته یوازې یوه کشت وه او
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 بیا د تبریې د عیسی په کې د خپلو شاردانو سره نه ؤ ختلی، بلکې هغوی یوازې تللي وو. 
ار خه نورې کشت هغه ای ته راورسېدلې چې خلکو په کې هغه و خولې وه چې عیسی

 نو کله چې خلکو ولیدل چې هلته نه عیسی ؤ او نه یې ورباندې د خدای شکر ویستلی ؤ. 
شاردان، نو هغوی په کشت کې سپاره شول او د عیسی د لولو دپاره کپرناحوم ته الل.

عیسی د ژوندون و ده

 کله چې خلکو عیسی د بحیرې په بله غاه پیدا ک نو ورته ویې ویل: «استاذه، ته کله دلته

 عیسی واب ورک: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې تاسو د دې دپاره ما راورسېدلې؟» 
نه لوئ چې زما معجزې مو لیدلي دي بلکې د هغه و په خاطر چې ومو خوله او ماه شوئ.

 د فاني خوو دپاره خواري مه کوئ بلکې د هغو خوو دپاره خواري وکئ چې د تلپاتې

ژوندون پورې پاتې کیي، یعنې هغه خواه چې د انسان زوی به یې تاسو ته درکوي. که چې
 بیا خلکو پوتنه وکه: «مون ه پالر خدای هغه ته اختیار ورکی دی چې داسې وکي.» 

 عیسی په واب کې وکو، ترو هغه کارونه چې خدای یې زمون نه غواي سرته ورسوو؟» 
وویل: «کوم کار چې خدای یې ستاسو خه غواي هغه دا دی چې په هغه چا باندې ایمان راوئ

 نو هغوی وویل: «ته مون ته کومه معجزه کاره کوې چې مون یې چې هغه رالېلی دی.» 
و ته کې د مننیکونو په د  زمون ووینو او ایمان درباندې راوو؟ ته به ه کار وکې؟ 

وخوله او لکه نه چې د خدای په کالم کې لیکل شوي دي:

هغه د اسمان نه هغوی ته و ورکه چې ویې خوري.»

 عیسی هغوی ته وویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دا موسی نه ؤ چې تاسو ته یې د

و تینېخه ر له بلکې زما پالر درکوله او اوس هغه تاسو ته د اسماندرک و اسمان نه
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 که کومه و چې خدای یې درکوي هغه د اسمان خه رانازلیي او ن ته درکوي. 
 هغوی وویل: «اغلیه، مون ته تل دغه و راکوه.» ژوندون ورکوي.» 

 عیسی هغوی ته وویل: «زه هغه و یم چې ژوندون ورکوي. وک چې ماته راي هغه به

 هېکله نه وی کیي او وک چې په ما باندې ایمان راوي هغه به هېکله نه تی کیي. 
خو لکه نه چې ما وویل چې سره له دې چې تاسو زه لیدلی یم خو بیاهم په ما باندې ایمان نه

 کوم خلک چې زما پالر یې ماته راکوي هغوی به ماته راي او وک چې ماته راي راوئ. 
 که چې زه د اسمان نه د دې دپاره نه یم راکته شوی چې زه به هغه هېکله ونه شم. 

 چا خپله رضا پوره کم بلکې د دې دپاره چې د هغه چا رضا پوره کم چې زه یې رالېلی یم. 
چې زه رالېلی یم د هغه رضا دا ده چې ول خلک چې هغه ماته راکي دي یو یې هم له السه

 که چې زما د پالر رضا دا ده چې ورنه کم بلکې د اخرت په ور هغوی راژوندي کم. 
هروک چې ما د هغه د زوی په توه وپېژني او په ما باندې ایمان راوي، هغه به د تلپاتې ژوندون

خاوند شي او زه به هغه د اخرت په ور راژوندی کم.»

 په دې باندې خلک په خپلو کې سره وغورېدل، که چې هغه وویل: «زه هغه و یم چې

 نو هغوی وویل: «ایا دا سی د یوسف زوی عیسی نه دی چې د اسمان نه نازل شوې ده.» 
 مون یې مور او پالر پېژنو؟ نو بیا هغه نه وایي چې زه د اسمان نه راکته شوی یم؟» 
 هېوک نه شي کوالی چې ماته عیسی واب ورک: «په خپل من کې سره مه غورېئ. 

لی یم هغه ماته رانه ولي، او زه به هغه د اخرت په ورو هغه پالر چې زه یې رالېراشي تر
 د پیغمبرانو په کتابونو کې لیکل شوي دي: راژوندی کم. 

هغوی ول به د خدای له خوا تعلیم حاصل کي.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 هېچا هروک چې د پالر خبرو ته غو ونیسي او د هغه خه ه زده کي، هغه ماته راي. 
پالر نه دی لیدلی پرته د هغه چا نه چې د خدای له خوا راغلی دی. یوازې هغه خدای لیدلی دی.

 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې وک چې په ما باندې ایمان راوي هغه د تلپاتې

 سره له دې چې ستاسو  زه هغه و یم چې ژوندون ورکوي.  ژوندون خاوند دی. 
 خو کومه و چې د اسمان نیکونو په دته کې د من و وخوله، خو هغوی مه شول. 

 زه خه رانازلیي هغه داسې و ده چې هروک هغه وخوري، نو هېکله به نه م کیي. 
د ژوندون هغه و یم چې د اسمان خه رانازل شوې ده. هروک چې دا و وخوري، نو هغه
چې زه به یې ورکوم، هغه زما خپل بدن دی چې زه یې د ن و به تل ترتله ژوندی وي. کومه

د ژوندون په خاطر ورکوم.»

 په دې خبره یهودیانو په خپل من کې سره سخت بحث پیل ک او ویل یې: «دا سی نه

 عیسی هغوی ته وویل: «په یقین کوالی شي چې خپل بدن مون ته راکي چې ویې خورو؟» 
سره زه تاسو ته دا وایم چې تر هغې پورې چې تاسو د انسان د زوی بدن ونه خورئ او د هغه وینه

 هروک چې زما بدن وخوري او زما وینه ونه ئ، نو تاسو به تلپاتې ژوندون ونه لرئ. 
 وي، نو هغه به د تلپاتې ژوندون خاوند وي او زه به هغه د اخرت په ور راژوندی کم. 

 هروک چې زما بدن که چې زما بدن رتیني خواه دي او زما وینه رتینې اک ده. 
 لکه نه چې وخوري او زما وینه وي، نو هغه به په ما کې وي او زه به په هغه کې یم. 

اسماني پالر چې ژوند ورکوي زه راولېلم او زه د هغه له امله ژوندی یم، نو په همدې ول هروک
 دا هغه و ده چې د اسمان خه چې زما بدن وخوري نو هغه به زما له امله ژوندی وي. 
رانازله شوې ده او دا د هغې و په شان نه ده چې ستاسو نیکونو وخوله او مه شول. هروک

چې دا و وخوري، نو هغه به تل ترتله ژوندی وي.»

 دا خبرې عیسی هغه وخت په کنیسه کې وکلې کله چې هغه په کپرناحوم کې تعلیم ورکاوه.
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د تلپاتې ژوندون خبرې

 د هغه ېرو پیروانو چې کله دا خبرې واورېدلې نو ویې ویل: «دا ېره سخته ده، وک کوالی

شي دا خبرې ومني؟»

 عیسی په خپل زه کې پوه شو چې شاردان یې په دې خبره باندې غوریي، نو هغوی ته یې

 که چېرې تاسو د انسان زوی ووینئ چې بېرته هغه وویل: «ایا تاسو په دې باندې خفه شوئ؟ 
 دا د خدای روح دی چې ای ته ورخېژي چې پخوا په کې ؤ، نو تاسو به ه فکر وکئ؟ 

انسانانو ته ژوند وربخي، انساني قوت هې نه شي کوالی. ما چې تاسو ته کومې خبرې کې دي
 خو بیاهم په تاسو کې ینې خلک شته چې په ما ایمان نه هغه هم روح دی او هم ژوندون. 

لري.» که چې عیسی ته د هماغې ورې نه چې تعلیم یې پیل ک دا معلومه وه چې وک به
 بیا هغه وویل: «په همدې سبب ما تاسو ایمان نه راوي او وک به د هغه سره خیانت کوي. 

ته وویل چې هېوک نه شي کوالی ماته راشي، ترو پورې چې پالر ورته دا توان ورکی نه
وي.»

 د دې خبرې نه وروسته د عیسی ېرو پیروانو هغه پرېود او نور یې د هغه ملرتیا ونه که.
  نو عیسی د دولسو شاردانو خه پوتنه وکه: «ایا تاسو هم غوائ چې ما پرېدئ؟» 

شمعون پطروس واب ورک: «ای استاذه، مون به چاته ال شو؟ ستا سره هغه خبرې دي چې
 مون په تا باندې ایمان راوی دی او په دې باندې پوه شوي یو چې تلپاتې ژوندون ورکوي. 

 عیسی واب ورک: «ایا تاسو دولس واه ما غوره نه کئ؟ خو ته د خدای سپېلی یې.» 
 عیسی دا خبرې د شمعون اسخریوتي د زوی یهودا په بیاهم په تاسو کې یو تن شیطان دی!» 

.خه ؤ، هغه وروسته د عیسی سره خیانت وک ردانوه هم هغه د دولسو شا هکله کولې، که
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عیسی او د هغه ورونه

 هغې نه وروسته عیسی په جلیل کې رېده. هغه نه غوتل چې په یهودیه کې پاتې شي،  ۷
 کله چې د یهودیانو د جونو اختر رانژدې که چې د یهودیانو مشرانو غوتل هغه ووژني. 

 نو ورونو یې عیسی ته وویل: «دا سیمه پرېده او یهودیې ته ال شه، ترو ستا پیروان شو، 
 وک چې غواي مشهور شي، نو هغه خپل کارونه په په نه کوي. که ستا معجزې وویني. 

 که چې د هغه ورونو هم چېرې ته داسې کارونه کوې نو پرېده چې وله ن دې وپېژني.» 
 عیسی هغوی ته وویل: «زما دپاره اکل شوی وخت ال تر اوسه په هغه باندې ایمان نه درلود. 

 د ن خلک نه شي کوالی کوم نه دی رارسېدلی، خو ستاسو دپاره هر وخت مناسب دی. 
دلیل پیدا کي چې ستاسو نه کرکه وکي، خو زما نه کرکه کوي که چې زه هغوی ته شاهدي

 تاسو د اختر دپاره ال شئ، زه دې اختر ته نه م که ورکوم چې د دوی کارونه غلط دي. 
 هغه دا خبره وکه او په جلیل کې چې زما دپاره هغه اکل شوی وخت ال نه دی رارسېدلی.» 

پاتې شو.

عیسی د جونو اختر ته ي

 وروسته له هغې چې د عیسی ورونه اختر ته الل، نو عیسی هم ال خو په کاره نه بلکې په

 د یهودیانو مشران د اختر په ورو کې هغه پسې رېدل او د خلکو نه یې پوتنه کوله: په. 
 د خلکو په من کې د هغه په هکله ونسې راپیدا شوې. ینو ویل: «هغه سی چېرته دی؟» 

 خو د یهودیانو د مشرانو له «هغه ه سی دی.» او نورو ویل: «هغه خلک بې الرې کوي.» 
وېرې هېچا د هغه په هکله په کاره هې نه شو ویلی.

 کله چې د اختر نیمې ورې تېرې شوې، نو عیسی د خدای کور ته ال او په تعلیم ورکولو یې
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 د یهودیانو مشرانو په حیرانتیا سره وویل: «دا بې تعلیمه سی په دومره شیانو باندې  .پیل وک
 عیسی واب ورک: «کوم تعلیم چې زه یې ورکوم هغه زما خپل تعلیم نه نه پوهیي؟» 

 که چېرې وک غواي چې د خدای دی بلکې دا د هغه چا تعلیم دی چې زه یې رالېلی یم. 
رضا پوره کي، نو هغه به په دې پوه شي چې کوم تعلیم چې زه یې ورکوم هغه د خدای له خوا دی

 وک چې له خپله انه خبرې کوي هغه د خپل ان یا که زه له خپله انه خبرې کوم. 
دپاره لویي غواي. خو وک چې د هغه چا لویي غواي چې هغه یې رالېلی دی هغه صادق دی
 ایا تاسو ته موسی شریعت درنه ک؟ خو په تاسو کې هېوک او په هغه کې هې ي نشته. 

 خلکو هم په هغه شریعت باندې عمل نه کوئ. نو بیا تاسو ولې غوائ چې ما ووژنئ؟» 
 عیسی په واب کې وویل: واب ورک: «ته پېریانو نیولی یې! وک غواي چې تا ووژني؟» 

 موسی تاسو ته حکم وک چې خپل «ما یوه معجزه وودله او تاسو ول ورته حیران شوئ. 
زامن سنت کئ، خو په حقیقت کې دا د موسی له خوا نه بلکې ستاسو د نیکونو له وخته پیل شوی
 که چېرې تاسو خپل زامن د سبت په دی. همدارنه تاسو د سبت په ور خپل زامن سنتوئ. 

ور سنتوئ چې د موسی شریعت مات نه شي، نو بیا ولې په ما باندې په قهر یئ چې د سبت په
 تاسو په ظاهره قضاوت مه کوئ، بلکې د انصاف له مخې ور مې یو سی روغ رم ک؟ 

قضاوت وکی.»

ایا عیسی هماغه وعده شوی مسیح دی؟

 په دې وخت کې د اورشلیم ینو خلکو وویل: «ایا دا هماغه سی نه دی چې یهودي مشران

 وورئ، هغه دلته په کاره لیا دی خبرې کوي او هغوی ورته هې هم یې غواي ووژني؟ 
 خو نه وایي! ایا داسې خو نه ده چې زمون مشران په رتیا سره پوهیي چې هغه مسیح دی؟ 

مون پوهېو چې دا سی د کوم ای دی او کله چې مسیح راشي، نو هېوک به نه پوهیي چې
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هغه د کوم ای دی.»

 کوم وخت چې عیسی د خدای په کور کې تعلیم ورکاوه نو په لو اواز یې وویل: «هو، تاسو

ما پېژنئ او په دې پوهېئ چې زه د کوم ای یم. خو زه په خپله خوه نه یم راغلی، هغه چا چې
 خو زه هغه پېژنم، که چې زه د هغه له زه رالېلی یم هغه رتینی دی او تاسو هغه نه پېژنئ. 

 بیا په هغه ای کې ینو خلکو کو وک چې هغه خوا راغلی یم او زه هغه رالېلی یم.» 
 راونیسي، خو هېچا هغه ته الس ور نه و ،که چې هغه اکلی شوی وخت ال نه ؤ رارسېدلی. 

خو بیاهم په هغو خلکو کې ېرو په هغه باندې ایمان راو او ویې ویل: «کله چې مسیح راشي ایا
هغه به د دې سي نه زیاتې معجزې وایي؟»

د عیسی د نیولو دپاره د خدای د کور ساتونکي لېل کیي

 فریسیانو د عیسی په هکله د خلکو ونوسې واورېدلې، نو دوی او مشرانو کاهنانو د خدای د

 خو عیسی هغوی ته وویل: «زه به د ل نور وخت کور ساتونکي ولېل چې عیسی ونیسي. 
 تاسو به ما پسې رئ، دپاره ستاسو سره یم او بیا به هغه چاته ورم چې زه یې رالېلی یم. 

 یهودي خو ما به پیدا نه کئ او په کوم ای کې به چې زه یم هلته تاسو نه شئ راتللی.» 
مشرانو په خپلو کې یو بل ته سره وویل: «دا سی چېرته غواي ال شي چې مون یې نه شو پیدا
کوالی؟ ایا هغه غواي چې هغو غیریهودي ارونو ته ال شي چې زمون خلک په کې اوسیي او

 د دې خبرې نه د هغه مقصد ه دی چې تاسو به په ما غیریهودي خلکو ته تعلیم ورکي؟ 
پسې رئ، خو پیدا کوالی به مې نه شئ او په کوم ای کې چې زه یم تاسو هلته نه شئ

راتللی؟»
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د ژوندون د اوبو ویالې

 د اختر په اخره ور یعنې هغه ور چې ېر مهم مراسم په کې تر سره کیي، عیسی ودرېده
او په لو اواز یې وویل: «که وک تی وي، نو هغه دې ماته راشي او خپله تنده دې ماته کي.

 وک چې په ما باندې ایمان راوي، نو لکه نه چې د خدای کالم وایي: ‹د ژوندون د اوبو

 عیسی دا خبره د روح القدس په هکله وکه چې په هغو خلکو ویالې به د هغه نه رابهیي.›» 
باندې به نازلیي کوم چې په هغه باندې ایمان راوي. تر هغه وخته پورې ال روح القدس نه ؤ نازل

شوی، که چې عیسی ال خپل جالل ته نه ؤ رسېدلی.

د خلکو په من کې بې اتفاقي

 کله چې خلکو دا خبرې واورېدلې نو ینو یې وویل: «دا سی په رتیا سره هماغه پیغمبر

 نورو وویل: «هغه مسیح دی.» خو نورو وویل: «ایا مسیح د دی چې مون ورته په تمه یو.» 
 ایا د خدای کالم دا نه وایي چې مسیح به د داود د کورن خه وي او د داود جلیل نه راي؟ 
 په دې ول د عیسی په اه د خلکو په من کې بې اتفاقي د کلي یعنې بیت لحم خه به وي؟» 

.تل چې هغه ونیسي، خو هېچا ورته الس ورنه وینو غو  راپیدا شوه. 

د یهودیانو مشران په عیسی باندې ایمان نه راوي

 کله چې د خدای د کور ساتونکي بېرته مشرانو کاهنانو او فریسیانو ته ورغلل، نو هغوی د

 ساتونکو واب ورک: «تر اوسه ساتونکو خه پوتنه وکه: «هغه مو ولې رانه ووست؟» 
 فریسیانو هغوی ته وویل: پورې هېچا داسې خبرې نه دي کي لکه دا سی یې چې کوي.» 

 ایا تاسو اورېدلي دي چې د مشرانو او یا د فریسیانو «ایا هغه تاسو هم بې الرې کي یئ؟ 
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 خو دا خلک چې د موسی خه کوم چا په هغه باندې ایمان راوی دی؟ بې له شکه چې نه، 
 نیکودیموس چې د فریسیانو د لې خه ؤ، یعنې هغه د شریعت نه خبر نه دي، لعنتیان دي!» 

 «ایا زمون شریعت مون ته سی چې یول مخکې عیسی ته ورغلی ؤ، هغوی ته وویل: 
اجازه راکوي چې کوم وک مخکې له دې چې د هغه خبرې واورو او په دې پوه شو چې هغه ه

 هغوی په واب کې وویل: «ایا ته هم جلیلي یې؟ د خدای کالم کي دي، مجرم اعالن کو؟» 
 [بیا ول خپلو ولوله، نو بیا به پوه شې چې په جلیل کې به هې کوم پیغمبر پیدا نه شي.» 

کورونو ته الل.

د زناکارې ې په هکله قضاوت

سهار وختي هغه بېرته د خدای کور ته ال  بله ور  . خو عیسی د زیتون غره ته ال  ۸
 په دې وخت کې  .ېناست او هغوی ته یې تعلیم پیل کول شول. هغه کول خلک ورته را او

د شریعت عالمانو او فریسیانو یوه ه چې د زنا په وخت کې یې نیولې وه هغه ته راوستله او د
 هغوی عیسی ته وویل: «استاذه، دا ه د زنا کولو په وخت کې ولو په مخکې یې ودروله. 

 موسی په شریعت کې مون ته حکم کی دی چې داسې ې باید سنسارې نیول شوې ده. 
 هغوی دا خبره د دې دپاره وکه چې عیسی په دام کې شي. خو ته په دې هکله ه وایې؟» 
راونیسي، ترو وکوالی شي په هغه باندې تور ولوي. خو هغه خپل سر کته واچاوه او په خپله
 کله چې هغوی په پرله پسې توه د هغه نه سوالونه وته یې په مکه باندې لیکل پیل کل. 
کول، نو عیسی خپل سر راپورته ک او هغوی ته یې وویل: «په تاسو کې چې کوم چا هېکله هم
 عیسی یول بیا ناه نه وي کې، نو هغه به اولنی کس وي چې هغه په تیه باندې ولي.» 

 کله چې هغوی دا خبره واورېدله نو خپل سر کته واچاوه او په مکه باندې یې لیکل کول. 
زاه خلک لومي الل او بیا وانان ورپسې روان شول. عیسی د هغې ې سره چې هلته ال
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 عیسی خپل سر راپورته ک او هغې ې ته یې وویل: «هغوی ه واله وه یوازې پاتې شو. 
 هغې واب ورک: «هېچا هم نه، اغلیه.» عیسی وویل: شول؟ هېچا ته محکومه نه کې؟» 

«نو بیا زه هم تا نه محکوموم، ه او بیا نوره ناه مه کوه.»]

عیسی د ن دپاره را ده

 عیسی یول بیا د خلکو سره خبرې وکې او ویې ویل: «زه د ن دپاره را یم! وک چې

 زما پیروي کوي، هغه به په تیاره کې نه ري، بلکې د هغه سره به د ژوندون را وي.» 
فریسیانو هغه ته وویل: «ته د خپل ان په هکله شاهدي ورکوې، نو ستا شاهدي اعتبار نه لري.»

 عیسی په واب کې وویل: «حتی که زه د خپل ان په هکله هم شاهدي ورکوم نو زما

شاهدي اعتبار لري، که زه پوهېم چې د کوم ای نه راغلی یم او چېرته به م. خو تاسو نه
 تاسو د انسانانو د رسمونو او رواجونو پوهېئ چې زه د کوم ای نه راغلی یم او چېرته م. 

 خو که زه قضاوت هم له مخې قضاوت کوئ، خو زه د هېچا په هکله داسې قضاوت نه کوم. 
کوم نو هغه سم دی، که چې دا کار زه یوازې نه کوم بلکې هغه پالر چې زه یې رالېلی یم په دې

 ستاسو په شریعت کې لیکل شوي دي چې که چېرې دوه کسه د یوې کار کې زما سره دی. 
 یو زه یم چې د خپل ان په هکله موضوع په هکله شاهدي ورکي، نو هغه اعتبار لري. 

 بیا هغوی د هغه نه پوتنه شاهدي ورکوم او بل شاهد زما پالر دی چې زه یې رالېلی یم.» 
وکه: «ستا پالر چېرته دی؟» عیسی واب ورک: «تاسو نه ما پېژنئ او نه زما پالر. که تاسو زه
 عیسی دا خبرې هغه وخت وکلې، کله چې هغه د پېژندلی، نو زما پالر به مو هم پېژانده.» 

خدای د کور په خزانه کې خلکو ته تعلیم ورکاوه. خو هېچا هم هغه ونه نیوه، که چې د هغه وخت
ال نه ؤ رارسېدلی.
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د خپل مر په هکله د عیسی خبرې

 عیسی یول بیا هغوی ته وویل: «زه م او تاسو به ما پسې رئ، خو که تاسو خپلو

 نو خلکو ناهونو ته دوام ورکئ نو مه به شئ. چېرته چې زه م تاسو هلته نه شئ راتللی.» 
وویل: «کله چې هغه وایي: ‹چېرته چې زه م تاسو هلته نه شئ راتللی،› ایا د هغه مقصد دا دی

 عیسی هغوی ته وویل: «تاسو د مکې خلک یئ خو زه د چې هغه به خپل ان ووژني؟» 
 نو که مې تاسو ته وویل اسمان نه راغلی یم. تاسو د دې ن یئ، خو زه د دې ن نه یم. 

چې تاسو به په خپلو ناهونو کې مه شئ. که چېرې تاسو په دې باندې ایمان رانه وئ چې زه
 هغوی د هغه نه پوتنه وکه: «ته وک یې؟» هماغه یم، نو په خپلو ناهونو کې به مه شئ.» 

 زما سره زیات عیسی واب ورک: «زه هماغه وک یم چې د اول نه مې تاسو ته وویل. 
شیان شته چې ستاسو په هکله یې ووایم او قضاوت وکم، خو زه هغه نه وایم. چا چې زه رالېلی

 هغوی په دې پوه یم هغه رتینی دی او ه چې ما د هغه نه اورېدلي دي هغه ن ته وایم.» 
 نو عیسی هغوی نه شول چې عیسی د هغوی سره د خپل اسماني پالر په هکله خبرې کولې. 

ته وویل: «کله چې تاسو د انسان زوی په صلیب وخېژوئ، نو بیا به پوه شئ چې زه هماغه یم. زه د
 چا چې زه خپل انه کوم کار نه کوم، بلکې هغه خبرې کوم چې پالر مې راته ودلې دي. 

رالېلی یم هغه زما سره مل دی. هغه زه یوازې نه یم پریی، که چې زه تل هغه کار کوم چې هغه
.ېرو ورباندې ایمان راو ې نو کله چې عیسی دا خبرې وک ورباندې خوشحالیي.» 

حقیقت تاسو ازادوي

 نو کومو خلکو چې په عیسی باندې ایمان راوی ؤ عیسی هغوی ته وویل: «که چېرې تاسو

 او تاسو به حقیقت وپېژنئ تل زما په تعلیم باندې عمل وکئ، نو په رتیا به زما شاردان یئ 
 هغوی واب ورک: «مون د ابراهیم اوالد یو او مون هېکله او حقیقت به تاسو ازاد کي.» 
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 هم د چا غالمان شوي نه یو. نو بیا د دې خبرې نه ستا مقصد ه دی چې تاسو به ازاد شئ؟» 
عیسی هغوی ته وویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هروک چې ناه کوي، نو هغه د ناه
 که  غالم تل په یوه کورن کې نه پاتې کیي، خو زوی تل د کورن غی وي.  غالم دی. 
 زه تاسو پېژنم چې د ابراهیم چېرې زوی تاسو ازاد کي، نو تاسو به په رتیا سره ازاد اوسئ. 

اوالده یئ. خو په دې خاطر چې زما تعلیم ستاسو په زونو کې ای نه لري، نو غوائ چې ما
 زه ستاسو سره د هغو شیانو په هکله خبرې کوم چې د پالر په حضور کې مې لیدلي ووژنئ. 

دي. خو تاسو هغه ه کوئ چې د خپل پالر نه مو اورېدلي دي.»

عیسی وایي شیطان د دروغجنو پالر دی

 هغوی وویل: «ابراهیم زمون پالر دی.»

عیسی هغوی ته وویل: «که چېرې تاسو په رتیا د ابراهیم اوالده وای نو هغه کارونه به مو کول چې
 خو اوس تاسو غوائ چې ما ووژنئ، ما چې تاسو ته هغه حقیقت ویلی دی چې ابراهیم کول. 

 تاسو هغه کارونه د خدای له خوا مې اورېدلی ؤ. ابراهیم هېکله هم داسې کار نه دی کی. 
کوئ چې پالر مو کوي.» هغوی وویل: «مون حرامیان نه یو، مون یو پالر لرو او هغه خدای دی.»
 عیسی هغوی ته وویل: «که خدای په رتیا ستاسو پالر وای نو تاسو به زما سره مینه کوالی،

که چې زه د خدای له خوا راغلی یم او اوس دلته یم. زه په خپل سر نه یم راغلی بلکې هغه
 تاسو ولې زما په خبرو نه پوهېئ؟ که چې تاسو نه غوائ چې زما تعلیم ته رالېلی یم. 

 تاسو د خپل پالر یعنې شیطان اوالدونه یئ او د خپل پالر په خوه کارونه کوئ. غو ونیسئ. 
هغه له پیل نه قاتل ؤ او هېکله د حقیقت طرفدار نه دی، که چې هغه هېکله حقیقت نه دي
ویلي. کله چې هغه دروغ وایي، نو له خپله انه یې وایي که چې هغه دروغجن دی او د ولو

 په تاسو کې  خو کله چې زه رتیا وایم تاسو په ما باندې باور نه کوئ.  دروغو پالر دی. 
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وک کوالی شي دا ثابته کي چې ما ناه کې ده؟ که چېرې زه حقیقت وایم نو بیا ولې په ما
 هروک چې د خدای له خوا راي هغه د خدای کالم ته غو نیسي، خو باندې باور نه کوی؟ 

تاسو د خدای نه یئ نو له دې امله د خدای کالم ته غو نه نیسئ.»

عیسی او ابراهیم

 خلکو عیسی ته په واب کې وویل: «ایا مون په حقه نه یو چې وایو ته سامري یې او پېریانو

 عیسی وویل: «زه پېریانو نه یم نیولی بلکې د خپل پالر درناوی کوم، خو تاسو نیولی یې؟» 
 زه د خلکو نه د خپل ان دپاره لویي نه غوام، خو یو بل وک شته چې زما سپکاوی کوئ. 

 په یقین سره زه تاسو ته دا هغه غواي چې زما عزت دې وشي او هغه سم قضاوت کوي. 
 خلکو هغه وایم چې که وک زما په تعلیم باندې عمل وکي، نو هغه به هېکله م نه شي.» 
ته وویل: «اوس مون پوره اه یو چې ته پېریانو نیولی یې. ابراهیم م شو او نور پیغمبران هم مه

شول، خو ته بیاهم وایې چې که وک زما په تعلیم باندې عمل وکي، نو هغه به هېکله م نه شي.
 ایا ته زمون د پالر ابراهیم او نورو پیغمبرانو نه چې مه شول ېر لوی یې؟ ته ه فکر کوې

 عیسی واب ورک: «که زه خپل ان لوی وم نو دا لویې به هې معنی چې وک یې؟» 
ونلري. خو دا زما پالر دی چې ماته لویي راکوي، هماغه وک چې تاسو وایئ چې زمون خدای

 که ه هم تاسو هغه نه پېژنئ، خو زه هغه پېژنم. خو که زه ووایم چې هغه نه پېژنم نو زه دی. 
 ستاسو به ستاسو په شان دروغجن یم، خو زه هغه پېژنم او د هغه په تعلیم باندې عمل کوم. 

پالر ابراهیم په دې خاطر خوشحاله ؤ چې زما د راتللو ور وویني. نو هغه یې ولیدله او خوشحاله
 خلکو هغه ته وویل: «ته خو ال د پنوسو کالو هم نه یې، نو بیا نه ویلی شې چې شو.» 

 عیسی واب ورک: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې ابراهیم ال ابراهیم دې لیدلی دی؟» 
 په دې خبره هغوی تیې راواخیستلې چې عیسی ورباندې پیدا شوی هم نه ؤ چې ‹زه یم›.» 

.ي، خو عیسی د خلکو له نظره پناه شو او د خدای د کور نه السار کسن
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عیسی د موره وند پیدا شوي سي ته شفا ورکوي

  کله چې عیسی په الره تېرېده، نو یو سی یې ولیده چې د پیدایت نه وند ؤ.   ۹
شاردانو یې ترې پوتنه وکه: «استاذه، ناه چا کې ده، دې سي یا د ده مور او پالر چې هغه

 عیسی واب ورک: «نه دې سي او نه یې مور او پالر ناه کې ده، وند پیدا شوی دی؟» 
 تر هغې بلکې هغه د دې دپاره وند پیدا شو چې د هغه په وجود کې د خدای کار ولیدل شي. 
پورې چې ال ور ده باید هغه کارونه سرته ورسوو چې د هغه چا له خوا مون ته سپارل شوي دي

 ترو پورې چې په چې زه یې رالېلی یم. کله چې شپه شي نو هېوک کار نه شي کوالی. 
 نه چې عیسی دا خبره وکه، نو په مکه باندې یې دې ن کې یم د ن دپاره را یم.» 

 او الې تو کې او په هغې یې خه جوه که او هغه یې د هغه سي په سترو باندې وموله 
ورته ویې ویل: «ال شه او د سیلوام په حوض کې خپلې سترې ووینه.» (د سیلوام معنی ده لېل

شوی.) نو هغه سی ال، خپلې سترې یې ووینلې او بېرته چې راغی نو بینا شوی ؤ.

 د هغه اونیانو او هغو خلکو چې د پخوا نه یې هغه پېژانده چې خیرات به یې غوته وویل:

 ینو «ایا دا هماغه وند سوالر سی نه دی چې ناست به ؤ او خیرات به یې غوته؟» 
وویل: «دا هماغه سی دی.» خو نورو وویل: «نه، دا د هغه په شان کاري.» خو هغه خپله وویل:
 هغه  نو هغوی ترې پوتنه وکه: «ستا سترې نه بینا شوې؟»  «زه هماغه سی یم.» 
واب ورک: «هغه سی چې عیسی نومېده له خه جوه که او زما په سترو باندې یې وموله او

راته ویې ویل چې د سیلوام حوض ته ال شه او هلته یې ووینه. نو زه الم او خپلې سترې مې
 هغوی پوتنه وکه: «هغه چېرته دی؟» هغه واب ورک: «زه نه ووینلې او بینا شوم.» 

پوهېم.»
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فریسیان د شفا موندنې په هکله ېنه کوي

 دا د سبت ور وه  بیا ینې خلکو هغه سی چې مخکې وند ؤ فریسیانو ته راوست. 

 دوهم ل فریسیانو د هغه چې عیسی خه جوه کې وه او د هغه سترې یې بینا کې وې. 
سي نه پوتنه وکه چې نه بینا شو. هغه سي هغوی ته وویل: «هغه زما په سترو باندې خه
 ینو فریسیانو وویل: «هغه سی د کېودله او ما هغه ووینلې او اوس هره لیدلی شم.» 

خدای له خوا نه دی راغلی، که چې د سبت ور نه مراعتوي.» خو نورو وویل: «یو ناهکار
سی نه داسې معجزه ودلی شي؟» او د هغوی ترمن اختالف راپیدا شو.

 نو فریسیانو یول بیا د هغه سي نه پوتنه وکه: «ته د هغه سي په هکله چې ستا سترې

 خو یهودي مشرانو په دې یې بینا کلې ه وایې؟» هغه سي واب ورک: «هغه پیغمبر دی.» 
باندې باور نه کاوه چې هغه سی پخوا وند ؤ او اوس بینا شوی دی، ترو یې د هغه مور او پالر
 یهودي مشرانو د هغوی نه پوتنه وکه: «ایا دا ستاسو زوی دی؟ تاسو وایئ چې راوغوتل. 

 د هغه سي مور او پالر هغه وند پیدا شوی دی؟ نو بیا نه اوس کوالی شي چې وویني؟» 
 خو مون نه په واب کې وویل: «مون پوهېو چې دا زمون زوی دی او وند پیدا شوی دی. 
پوهېو چې هغه نه بینا شو یا چا د هغه سترې بینا کلې. د هغه نه پوتنه وکئ، هغه بالغ دی

 د هغه مور او پالر په دې خاطر داسې وویل چې هغوی د او په خپله واب ویلی شي!» 
یهودي مشرانو نه وېرېدل، که چې هغوی ال د مخکې نه په دې موافقه کې وه چې هروک چې
 نو له دې امله د هغه اقرار وکي چې عیسی هماغه مسیح دی، نو هغه به د کنیسې نه وشي. 

سي مور او پالر وویل: «هغه بالغ دی، پوتنه ترې وکئ.»

 هغوی د دوهم ل دپاره هغه سی چې مخکې وند ؤ راوغوت او ورته ویې ویل: «د

 هغه خدای په نوم قسم وخوره چې رتیا به وایې! مون پوهېو چې دا سی ناهکار دی.» 
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سي واب ورک: «دا چې هغه ناهکار دی او که نه دی زه نه پوهېم، خو په یو شي باندې
 هغوی پوتنه وکه: «هغه تا سره ه وکل او پوهېم چې زه وند وم او اوس بینا شوی یم.» 
 هغه واب ورک: «ما مخکې تاسو ته وویل خو تاسو نه نه یې ستا سترې روغې کلې؟» 
غوتل چې زما خبره واورئ. نو تاسو ولې غوائ چې یول بیا یې واورئ؟ ایا تاسو هم غوائ
 بیا هغوی هغه سي ته کنلې وکې او ورته ویې ویل: «ته د چې د هغه شاردان شئ؟» 
 مون پوهېو چې خدای د موسی سره خبرې هغه شارد یې، خو مون د موسی شاردان یو. 

 هغه سي په واب کې کې وې، خو خبر نه یو چې دا سی له کوم ایه راغلی دی.» 
وویل: «ومره حیرانوونکې خبره ده! هغه زما سترې بینا کلې، خو تاسو ال اوس هم خبر نه یئ

 مون پوهېو چې خدای د ناهکارانو دعا نه اوري، خو چې هغه له کوم ای نه راغلی دی. 
 د ن د پیدایت نه هېچا نه هغه د دینداره خلکو چې د هغه رضا پوره کوي دعاانې اوري. 

 که چېرې دا سی د خدای له دي اورېدلي چې کوم چا د پیدایشي وند سترې بینا کې وي. 
 هغوی په واب کې وویل: «د کومې ورې نه خوا نه وای راغلی نو هغه هې نه شو کوالی.» 

چې ته پیدا شوی یې وند او ناهکار یې، نو بیا ته وک یې چې مون ته درس راکوې؟» بیا یې
هغه د کنیسې نه وشلو.

روحاني وندوالی

 کله چې عیسی واورېدل چې هغوی هغه سی د کنیسې نه شلی دی، نو هغه یې لاوه او پیدا

 هغه سي په واب یې ک نو پوتنه یې ترې وکه: «ایا ته د انسان په زوی ایمان لرې؟» 
 عیسی ورته وویل: «اغلیه، ماته ووایه چې هغه وک دی چې زه ورباندې ایمان راوم.» 
 هغه وویل: «تا هغه لیدلی دی او دا هماغه سی دی چې همدا اوس درسره خبرې کوي.» 

سي وویل: «هو، تنه، زه درباندې ایمان لرم.» او هغه ته په سجده پرېوت.
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 بیا عیسی هغه ته وویل: «زه دې ن ته د قضاوت کولو دپاره راغلی یم چې انده بینا شي او

 ینې فریسیان چې د عیسی سره نژدې وال وو دا خبرې واورېدلې او پوتنه بینا انده شي.» 
 عیسی هغوی ته وویل: «که تاسو یې ترې وکه: «ستا مقصد دا دی چې مون هم انده یو؟» 

انده وای نو ستاسو ناه به نه وه، خو دا چې تاسو وایئ مون بینا یو، نو د دې معنی دا ده چې تاسو
ال تر اوسه هم ناهکاران یئ.»

د شپون مثال

 «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هروک چې د پسونو پنغالي ته د دروازې په  ۱۰
 خو کوم الره نه ورننوي، بلکې د کومې بلې الرې نه ورننوي هغه غل او داه مار دی. 

 وکیدار هغه ته دروازه خالصوي او سی چې په دروازه ورننوي هغه د پسونو شپون دی. 
کله چې هغه خپلو پسونو ته نوم اخلي او نارې ورته وهي نو پسونه د هغه اواز پېژني او هغه یې

 کله چې هغه خپل ول پسونه وباسي نو شپون یې مخکې روان وي او پسونه دباندې وباسي. 
 هغوی د پردي سي پسې نه ي بلکې د هغه نه ورپسې وي، که چې د هغه اواز پېژني. 

 عیسی هغوی ته دا مثال راو، خو تتي، که چې هغوی د پردي سي اواز نه پېژني.» 
هغوی په دې پوه نه شول چې د هغه مقصد ه دی.

عیسی نېک شپون دی

 عیسی یول بیا هغوی ته وویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې زه د پسونو دپاره د

 هغه ول نور چې زما نه مخکې راغلي وو، غله او داه ماران وو او پسونو دروازې په شان یم. 
 زه د دروازې په شان یم. هروک چې زما له الرې ننوي د هغوی اواز ته غو نه دی نیولی. 
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 غل یوازې د نو هغوی به وژغورل شي. هغوی به ي او راي او ه ای به پیدا کوي. 
غال، قتل او برباد دپاره راي. زه د دې دپاره راغلی یم چې زما پسونه ژوندون ومومي او د

 زه نېک شپون یم، داسې شپون چې د خپلو پسونو په هغوی په ژوند کې هره پرېمانه وي. 
 خو یو مزدور چې شپون نه دی او پسونه یې خپل نه دي، نو کله خاطر خپل ان قربانوي. 

چې وویني چې لېوه راروان دی، پسونه پرېدي او تتي. لېوه به په پسونو باندې حمله وکي،
 هغه تتي، که چې هغه مزدور دی او د پسونه به په زوره بوي او خواره واره به یې کي. 

 لکه  زه نېک شپون یم. زه خپل پسونه پېژنم او هغوی ما پېژني.  پسونو پروا نه لري. 
 زه نور نه چې ما پالر پېژني، زه هم پالر پېژنم او زه خپل ان د پسونو دپاره قربانوم. 
پسونه هم لرم خو هغه د دې شپول نه دي، هغه هم باید راولم. هغوی به هم زما اواز اوري او یوه

 پالر زما سره مینه کوي که چې زه خپل ان قربانوم رمه به شي او شپون به یې هم یو وي. 
 هېوک زما نه زما ژوند نه اخلي بلکې په خپله خوه یې د دې دپاره چې هغه بیا ومومم. 
قرباني کوم. دا زما اختیار دی چې ان قربان کم او دا واک او اختیار لرم چې هغه بېرته السته

راوم. دا هغه ه دي چې پالر مې راته حکم کی چې ویې کم.»

 په هغو کې ېرو  د عیسی په دې خبرو یول بیا د یهودیانو ترمن اختالف پیدا شو. 

 خو نورو به ویل: وویل: «هغه پېرانو نیولی دی او لېونی دی. ولې د هغه خبرو ته غو نیسئ؟» 
«وک چې پېریانو نیولی وي هغه داسې خبرې نه شي کوالی. ایا پېری کوالی شي چې انده بینا

کي؟»

یهودیان عیسی نه مني

 عیسی د  دا د ژمي وخت ؤ او په اورشلیم کې د خدای د کور د وقف کېدلو اختر ؤ. 

 خلک د هغه نه خدای د کور په یوای کې چې د سلیمان د برنې په نوم یادېده، رېده. 
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ردچاپېره راول شول او ورته ویې ویل: «ترو پورې به مون پرېدې چې شکمن واوسو؟ که
 عیسی واب ورک: «ما تاسو ته وویل خو چېرې ته مسیح یې نو مون ته یې کاره ووایه.» 

تاسو پرې باور نه کوئ. زه چې د خپل پالر په نوم کوم کارونه کوم هغه زما په هکله شاهدي
 زما پسونه زما  خو تاسو پرې باور نه کوئ که چې تاسو زما پسونه نه یئ.  ورکوي. 
 زه هغوی ته تلپاتې ژوندون ورکوم او اواز پېژني او زه هغوی پېژنم او هغوی ما پسې راي. 

هغوی به هېکله هم هالک نه شي او هېوک نه شي کوالی چې هغوی په زوره راخه بوي.
 زما پالر چې هغه خلک یې ماته راکي دي هغه د ولو نه لوی دی او هېوک نه شي کوالی

 زه او پالر یو یو.» چې هغوی زما د پالر نه په زوره بوي. 

 عیسی هغوی ته وویل: «ما  خلکو یول بیا تیې راواخیستې چې هغه سنسار کي. 
تاسو ته د پالر له خوا ېر ه کارونه وکل. تاسو د هغو نه د کومې یوې په خاطر ما سنساروئ؟»

 هغوی ورته واب ورک: «مون تا د کوم نېک کار په خاطر نه سنساروو، بلکې د کفر ویلو

 عیسی هغوی ته په په خاطر. که چې ته یوازې یو انسان یې، خو د خدای دعوه کوې.» 
واب کې وویل: «ایا ستاسو په شریعت کې نه دي لیکل شوي چې خدای وویل: ‹تاسو خدایان

 مون پوهېو چې د خدای کالم نه شي بدلېدلی. نو که چېرې خدای هغه خلک چې د یئ؟› 
 نو بیا تاسو ولې په ما باندې د کفر ویلو تور هغه پیغام ورته رسېدلی دی خدایان بللي دي، 

لوئ چې کله وایم چې زه د خدای زوی یم؟ لکه نه چې پالر زه وقف کی یم او ن ته یې
 خو  که چېرې زه د خپل پالر کارونه نه کوم نو په ما باندې ایمان مه راوئ.  رالېلی یم. 

که چېرې زه هغه کارونه کوم چې پالر یې کوي، که بیاهم په ما باندې ایمان نه راوئ نو ل تر له
زما په کارونو باندې خو ایمان راوئ. بیا تاسو دا ومنئ او په دې پوه شئ چې پالر په ما کې دی او

 هغوی یول بیا هه وکه چې عیسی ونیسي، خو هغه د هغوی له نظره زه په پالر کې یم.» 
پناه شو.
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 بیا عیسی د اردن د سیند بلې غاې ته پورې وت او هغه ای ته ال چې مخکې یحیی په

 ېر خلک ورته راغلل او هغوی وویل: «یحیی کې د تعمید غسل ورکاوه او هلته پاتې شو. 
هېکله کومه معجزه ونه ودله، خو هغه چې هره د دې سي په هکله ویلي وو هغه رتیا ؤ.»

.ېرو خلکو په عیسی باندې ایمان راو ای کې  او په هغه

د ایلعازر مینه

 د ایلعازر په نوم یو سی ؤ چې ناروغه ؤ. د هغه کور په بیت عنیا کې ؤ، یعنې په هغه  ۱۱
 دا هغه مریم ده چې ورسته د عیسی په پو کلي کې چې مریم او د هغې خور مرتا اوسېدله. 
 نو باندې عطر اچوي او د هغه پې په خپلو ویتانو وچوي. د هغې ورور ایلعازر ناروغه ؤ. 
 خویندو یې عیسی ته خبر ورولېه او ورته ویې ویل: «استاذه، ستا ران دوست ناروغه دی.» 

کله چې عیسی دا واورېدل نو ویې ویل: «ایلعازر به د دې ناروغ خه نه م کیي بلکې دا د
خدای د جالل کاره کولو دپاره یوه وسیله ده، ترو د خدای زوی هم له دې الرې جالل

ومومي.»

 سره له دې چې هغه د ایلعازر د  په عیسی باندې مرتا، د هغې خور او ایلعازر ران وو. 

 بیا هغه ناروغ نه خبر شو، خو دوه ورې نور هم په هغه ای کې چې ؤ، هلته پاتې شو. 
 شاردانو ورته وویل: «ای خپلو شاردانو ته وویل: «رائ چې بېرته یهودیې ته ال شو.» 

استاذه، له موده مخکې د هغه ای خلکو غوتل تا سنسار کي، خو ته بیاهم غواې چې هلته
 عیسی واب ورک: «ایا په ور کې دولس ساعته را نه وي؟ وک چې د ورې ال شې؟» 

 خو که وک د شپې ري نو ري نه راغوریي، که چې د دې ن را ویني. 
 عیسی دا خبرې وکې او بیا یې هغوی ته غوریي، که چې د هغه سره را نه وي.» 
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 شاردانو وویل: «زمون دوست ایلعازر ویده پروت دی، خو زه ورم چې راوی یې کم.» 
 خو د عیسی د خبرې مقصد دا ؤ وویل: «ای استاذه، که هغه ویده وي نو هغه به راپايي.» 
 نو عیسی چې ایلعازر م شوی دی، خو هغوی فکر وک چې د هغه مقصد عادي خوب دی. 

 خو زه ستاسو په خاطر خوشحاله یم چې هلته هغوی ته کاره وویل: «ایلعازر م شوی دی. 
نه وم، که چې تاسو به اوس په رتیا ایمان راوئ. رائ چې هغه ته ورشو.»

 توما چې د غبروني په نوم هم یادېده، نورو شاردانو ته وویل: «رائ چې مون هم ال شو

او د هغه سره مه شو.»

عیسی قیامت او ژوندون دی

 کله چې عیسی هغه ای ته ورسېده، لور ورې کېدلې چې د ایلعازر می په قبر کې

 او د اورشلیم نه  بیت عنیا د اورشلیم نه شاوخوا درې کیلومتره لېرې ؤ  ایودل شوی ؤ. 
د یهودیې ېر خلک مرتا او مریم ته راغلي وو چې د هغوی د ورور د مینې په خاطر ورته تسلي
 نو کله چې مرتا د عیسی د راتللو خه خبره شوه، د هغه مخې ته ورغله، خو مریم ورکي، 
 مرتا عیسی ته وویل: «استاذه، که ته دلته وای، نو زما ورور به نه وای په کور کې پاتې شوه. 
 خو زه اوس هم په دې پوهېم چې که ته د خدای خه هره وغواې، نو خدای م شوی. 
 مرتا وویل:  عیسی هغې ته وویل: «ستا ورور به بېرته راژوندی شي.»  به یې درکي.» 

 عیسی هغې ته وویل: «زه قیامت او «زه پوهېم چې هغه به د قیامت په ور راژوندی شي.» 
 ژوندون یم. که وک په ما باندې ایمان راوي که هغه م هم شي، خو بیا به هم ژوندی وي، 

او که وک ژوندی وي او په ما باندې ایمان راوي، نو هغه به هېکله هم م نه شي. ایا په دې
 هغې وویل: «هو، استاذه! زه په دې ایمان لرم چې ته مسیح یعنې د خدای باندې باور کوې؟» 

زوی یې، د چا په هکله چې خدای ویلي دي چې هغه باید ن ته راشي.»
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عیسی ژاي

 کله چې مرتا دا خبره وکه، نو اله او خپلې خور ته یې غ وک او په په یې ورته وویل:

 کله چې مریم دا واورېدل، نو زر راپاېدله او عیسی ته «استاذ راغلی دی او تا غواي.» 
 عیسی ال کلي ته رسېدلی نه ؤ او ال په هماغه ای کې ؤ چې مرتا یې لیدلو ته ورغلې ورغله. 

 کوم خلک چې مریم ته د تسل ورکولو دپاره راغلي وو او د هغې په کور کې وو، نو کله وه. 
یې چې ولیدل چې هغه په بیه له کوره وي نو هغې پسې روان شول. هغوی فکر کاوه چې هغه قبر

ته روانه ده چې هلته وژاي.

 مریم هغه ای ته ورسېدله چې عیسی په کې ؤ او نه یې چې هغه ولیده، نو پو ته یې

 کله چې پرېوتله او ویې ویل: «استاذه، که ته دلته وای، نو زما ورور به نه وای م شوی.» 
ي، نو سوه کوم خلک چې د هغې سره راغلي وو هم ژاي او همدارنعیسی هغه ولیدله چې ژا
 او د هغوی نه یې پوتنه وکه: «د هغه قبر چېرته دی؟» اوسېلی یې وویست او ېر خفه شو 
 بیا خلکو وویل:  عیسی په ژا شو.  هغوی واب ورک» :اغلیه، راشه او ویې وره.» 

 خو ینو یې وویل: «دې سي چې د هغه وند سي «وورئ هغه ورباندې ومره ران ؤ.» 
سترې بینا کلې، ایا دا یې نه شو کوالی چې ایلعازر یې د مر نه بچ کی وای؟»

ایلعازر راژوندی کیي

 عیسی یول بیا سو اوسېلی وویست او قبر ته ورغی. دا قبر یو غار ؤ چې خولې ته یې یوه

 عیسی خلکو ته امر وک: «تیه لېرې کئ.» مرتا د م شوي سي تیه ایودل شوې وه. 
خور هغه ته وویل: «استاذه، اوس خو د هغه د مر لور ورې شوې دي او بوی به یې کی
 عیسی هغې ته وویل: «ایا تاته مې نه وو ویلي چې که چېرې ته ایمان ولرې، نو د وي.» 
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 نو خلکو تیه لېرې که. بیا عیسی پورته اسمان ته وکتل او ویې خدای جالل به ووینې؟» 
 زه پوهېدم چې ته تل زما دعا ویل: «ای پالره، زه ستا شکر کوم چې زما دعا دې واورېدله. 
اورې، خو ما دا د دې خلکو په خاطر چې دلته وال دي وویل، ترو هغوی په دې باندې ایمان

 کله چې عیسی دعا خالصه که، نو په لو اواز یې چیغه که: راوي چې زه تا رالېلی یم.» 
 نو هغه می چې السونه او پې یې په کفن کې تاو شوې وې او مخ «ای ایلعازره، راووه.» 
دئ چې الئ او پرېؤ، راووت. عیسی هغوی ته وویل: «هغه راخالص ک یې په دستمال کې پ

شي.»

د عیسی په خالف دسیسه
(متي ۲۶: ۱ - ۵ او مرقوس ۱۴: ۱ - ۲ او لوقا ۲۲: ۱ - ۲)

 نو ېرو خلکو چې د مریم لیدلو ته راغلي وو، کله چې هغوی هغه ه چې عیسی وکل

 خو د هغوی خه ینې یې فریسیانو ته ورغلل او  .ولیدل، نو په هغه باندې یې ایمان راو
 بیا فریسیانو او مشرانو کاهنانو شورا کوم کارونه چې عیسی کي وو هغوی ته یې وویل. 

 که راوغوتله او ویې ویل: «ه باید وکو؟ که چې دا سی ېرې معجزې کاره کوي. 
مون هغه پرېدو چې همداسې کارونه وکي نو ول خلک به ورباندې ایمان راوي، بیا به رومیان
 خو په هغوی کې یو تن راشي او زمون د خدای کور او زمون ول قوم به له منه یوسي.» 

 په دې نه پوهېئ چې چې قیافا نومېده او په هغه کال لوی کاهن ؤ، وویل: «تاسو نه پوهېئ! 
 ستاسو دپاره دا ه ده چې یو کس د ول قوم په خاطر م شي، نه دا چې ول قوم تباه شي.» 

هغه دا خبره له خپله انه ونه که بلکې د دې دپاره چې هغه په هغه کال لوی کاهن ؤ، نو هغه
 او یوازې د هغه قوم دپاره نه پېشویي وکه چې عیسی به د یهودو د قوم په خاطر م شي، 

 بلکې د خدای ول خواره واره اوالدونه چې په مختلفو ایونو کې اوسیي سره یوای کي. 
 له هغې وروسته عیسی نور د نو د هماغې ورې نه هغوی د عیسی د وژلو پرېکه وکه. 
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خلکو په من کې کاره نه رېده بلکې د هغه ای نه یوې سیمې ته چې دتې ته نژدې وه،
یعنې د افرایم په نوم ار ته ال او د خپلو شاردانو سره هلته پاتې شو.

 د یهودیانو د فسحې اختر نژدې ؤ او ېر خلک د کلیوالي سیمو نه اورشلیم ته راغلل چې د

 هغوی عیسی لاوه او نه چې هغوی د اختر نه مخکې د پاکوالي مراسم سرته ورسوي. 
خدای په کور کې سره راول شول نو یو بل ته یې وویل: «تاسو ه فکر کوئ، ایا هغه به د اختر
 مشرانو کاهنانو او فریسیانو دا حکم کی ؤ، که هروک پوه شي چې جشن ته رانه شي؟» 

عیسی چېرته دی، نو دوی ته دې خبر ورکي چې هغه ونیسي.

(متي ۲۶: ۶ - ۱۳ او مرقوس ۱۴: ۳ - ۹)

مریم د عیسی په پو باندې قیمتي عطر اچوي

 د فسحې د اختر نه شپ ورې مخکې عیسی بیت عنیا ته چې ایلعازر په کې اوسېده،  ۱۲
 هغوی هلته د یعنې هماغه سی چې هغه د مر نه وروسته بېرته راژوندی کی ؤ، راغی. 
عیسی دپاره د ماام و تیاره کې وه. مرتا د هغوی خدمت کاوه او ایلعازر هم د عیسی سره
 په دې وخت کې مریم یو بوتل قیمتي عطر چې نیم لیتر ؤ او د یو ول و ته ناست ؤ. 

خالصه خوشبویه ملهمو خه جو شوي وو، راواخیستل او د عیسی په پو باندې یې واچول او د
 هغه پې یې په خپلو ویتانو باندې وچې کلې او ول کور د عطرو د خوشبوی نه ک شو. 
خو یهودا اسخریوتي چې د عیسی د شاردانو خه ؤ او وروسته یې د هغه سره خیانت وک، وویل:

 «دا عطر ولې د درېو سوو سپینو زرو په سکو باندې خر نه شول چې پیسې یې غریبانو ته

 هغه دا خبره د دې دپاره ونه که چې نې د هغه سره د غریبانو غم ؤ، ورکل شوې وای؟» 
بلکې په دې خاطر چې هغه خپله غل ؤ او رنه چې هغه د پیسو د ساتلو مسوولیت په غاه

 عیسی وویل: «د هغې سره درلود، نو اکثره وخت به یې یو ه پیسې د خپل ان دپاره پولې 
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 که چې غریبان به تل ستاسو سره وي، خو کار مه لرئ، هغې زه د خولو دپاره تیار کم. 
زه به تل تاسو سره نه یم.»

د ایلعازر په ضد دسیسه

 زیات شمېر خلک خبر شول چې عیسی په بیت عنیا کې دی، نو هغوی هلته ورغلل. یوازې د

 نو دې دپاره نه چې عیسی وویني بلکې ایلعازر چې عیسی راژوندی کی ؤ، هم وویني. 
 که چې د هغه له امله ېرو خلکو مشرانو کاهنانو پرېکه وکه چې ایلعازر هم ووژني، 

.ودل او په عیسی باندې یې ایمان راوهغوی پرې

په بریالیتوب سره اورشلیم ته د عیسی ننوتل
(متي ۲۱: ۱ - ۱۱ او مرقوس ۱۱: ۱ - ۱۱ او لوقا ۱۹: ۲۸ - ۴۰)

 په بله ور  شمېر خلک چې د اختر دپاره راغلي وو، خبر شول چې عیسی اورشلیم ته

 نو هغوی د خرما د ونو انې واخیستلې او د هغه مخې ته ورووتل او چیغې یې راروان دی. 
وهلې: «ژوندی دې وي! مبارک دی وي هغه وک چې د تن په نوم راي! مبارک دي وي د

 عیسی یو کوی پیدا ک او په هغه باندې سپور شو، لکه نه چې د خدای په اسراییلو پاچا!» 
کالم کې لیکل شوي دي:

 «ای د صهیون خلکو، نور مه وېرېئ!

وره، ستا پاچا دی راروان

هغه سپور دی په کوي باندې.»
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 په پیل کې شاردان د دې شیانو په معنی باندې پوه نه شول، خو کله چې عیسی خپل جالل

ته ورسېده، نو هغوی ته ور په یاد شول چې دا شیان د هغه په هکله لیکل شوي وو او د هغه سره
همداسې وشول.

 کله چې عیسی ایلعازر ته غ وک او هغه یې راژوندی ک او د قبر خه یې راوویست، نو

زیات شمېر خلک هلته موجود وو. هغوی چې ه لیدلي او اورېدلي وو د هغې په هکله یې نورو
 نو  شمېر خلک د هغه هرکلي ته ورغلل، که چې هغوی خلکو ته شاهدي ورکوله. 

 نو بیا فریسیانو یو بل ته سره وویل: «تاسو ورئ اورېدلي وو چې عیسی دا معجزه ودلې وه. 
چې مون هې نه شو کوالی، وله ن هغه پسې روانه ده.»

ینې یونانیان غواي چې د عیسی سره خبرې وکي

 په اختر کې چې د عبادت دپاره اورشلیم ته کوم خلک راغلي وو په هغوی کې ینې یونانیان

 هغوی فیلیپوس ته چې د جلیل د بیت صیدا ؤ، راغلل او ورته ویې ویل: «ای اغلیه، هم وو. 
 فیلیپوس ال او اندریاس ته یې وویل او هغوی دواه الل مون غواو چې عیسی ووینو.» 
 عیسی هغوی ته وویل: «اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د انسان چې عیسی خبر کي. 

 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې که د غنمو یوه دانه په خاوره کې ونه زوی جالل ومومي. 
لویي او له منه اله نه شي، نو هغه به هماغه یوه دانه پاتې شي. خو که چېرې هغه له منه اله
 په چا باندې چې په دې ن کې خپل ان ران وي نو شي نو ېرې غلې دانې به راوي. 

هغه به له السه ورکي. خو که وک په ن کې د خپل ان نه تېر شي، نو هغه به تل ترتله خپل
 که وک غواي چې زما خدمت وکي، نو هغه دې ما پسې راي او چېرته ژوند وساتي. 

چې زه یم نو زما خدمتار به هم هلته وي. وک چې زما خدمت کوي نو زما پالر به هغه سرلوی
کي.
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عیسی د خپل مر په هکله خبرې کوي

 اوس زما زه ناارامه دی. ه ووایم؟ ایا ووایم: ‹ای پالره، ما د دې ساعت د کاو او

 ای پالره، خپل ورېدنې نه وساته؟› خو زه دې ن ته د دې دپاره راغلی یم چې وکېم. 
نوم ته جالل ورکه!» هغه وخت د اسمان نه یو اواز راغی او ویې ویل: «ما جالل ورکی دی او بیا
 کوم خلک چې په هغه ای کې وال وو او دا اواز یې واورېد، نو ینو به هم جالل ورکم.» 
 خو عیسی یې وویل: «دا د تندر اواز ؤ.» خو نورو وویل: «فرتې د هغه سره خبرې وکې.» 

 اوس د دې وخت هغوی ته وویل: «دا اواز زما په خاطر نه بلکې ستاسو په خاطر ؤ. 
رارسېدلی چې خدای به د ن د خلکو په هکله قضاوت کوي او د دې ن واکمن یعنې شیطان به

 کله چې زه د مکې نه پورته وخېژول شم، نو ول انسانان به خپل ان ته شل کیي. 
 د عیسی د خبرې اشاره دې ته وه چې هغه به په ه قسم مر م کیي. راکام.» 

 خلکو عیسی ته وویل: «زمون شریعت وایي چې مسیح به تل ترتله ژوندی وي. نو بیا ته

 نه ویلی شې چې د انسان زوی باید پورته وخېژول شي؟ دا د انسان زوی وک دی؟» 
عیسی هغوی ته وویل: «ستاسو سره د ل نور وخت دپاره را شته. ترو پورې چې دا را ستاسو

سره ده نو تاسو رئ، هسې نه چې تیاره درباندې راشي. که وک چې په تیاره کې ري هغه
 تر هغې پورې چې را درسره ده، نو په را باندې ایمان نه پوهیي چې چېرته روان دی. 

راوئ د دې دپاره چې تاسو د را بچیان شئ.»

کله چې عیسی خپلې خبرې پای ته ورسولې، نو ال او د هغوی نه پ شو.

ېرو خلکو په عیسی باندې ایمان رانه و
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 سره له دې چې عیسی د هغوی په مخکې ېرې معجزې وودلې خو هغوی په هغه باندې

 ترو د اشعیا پیغمبر هغه خبرې رتیا شي چې ویلي یې وو:  ،ایمان رانه و

«ای تنه، چا زمون په پیغام باندې باور کی دی؟

چاته تن خپل قدرت ودلی دی؟»

 نو هغوی ونه شو کوالی چې ایمان راوي. اشعیا پیغمبر دا هم ویلي دي:

 «خدای د هغوی سترې ندې کې دي،

او د هغوی زونه یې سخت کي دي،

چې په سترو باندې ه ونه ویني

او په زونو کې ورباندې پوه نه شي

او ماته را ونه ري

چې زه یې روغ کم.»

 اشعیا دا د دې دپاره وویل چې د عیسی جالل یې لیدلی ؤ او د هغه په هکله یې خبرې وکې.

 سره له دې بیاهم ېرو یهودي مشرانو په هغه باندې ایمان راو، خو د فریسیانو له وېرې یې د

 که چې هغوی د خپل ایمان راولو اقرار نه کاوه، هسې نه چې د کنیسې خه یې وشي، 
خدای له خوا د ستاینې په ای د انسان ستاینه زیاته خووله.
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د عیسی د کالم په وسیله قضاوت

 نو عیسی په لو اواز وویل: «هروک چې په ما باندې ایمان راوي، نو هغه نه یوازې دا چې

 په ما باندې یې ایمان راوی بلکې په هغه چا باندې یې هم راوی دی چې زه یم رالېلی یم. 
 زه ن ته لکه د یوې هروک چې ما ویني، نو هغه وک هم ویني چې زه یې رالېلی یم. 

را په شان راغلی یم د دې دپاره چې هروک چې په ما باندې ایمان راوي هغه په تیاره کې پاتې
 خو که چېرې وک زما خبرې واوري او عمل ورباندې ونه کي، نو زه هغه نه نه شي. 
محکوموم. زه ن ته د دې دپاره راغلی یم چې خلک وژغورم، د دې دپاره نه یم راغلی چې

 هروک چې ما رد کي او زما خبرې ونه مني، نو د هغه دپاره قاضي هغوی محکوم کم. 
 که چې زه له شته، یعنې هغه تعلیم چې ما ورکی دی هغه به د اخرت په ور مالمته کي. 
خپله انه خبرې نه کوم بلکې هغه پالر چې زه یې رالېلی یم ماته دا حکم کی دی چې ه ووایم

 زه پوهېم چې د هغه حکم خلکو ته تلپاتې ژوندون ورکوي، نو که او نه خبرې وکم. 
زه چې ه وایم هماغه ه دي چې پالر راته ویلي دي چې ویې وایم.»

عیسی د خپلو شاردانو پې ویني

 د فسحې د اختر نه یوه ور مخکې ؤ چې عیسی په دې پوه شو چې هغه وخت  ۱۳
راورسېد چې د دې ن نه ال شي او پالر ته ورشي. هغه د خپلو پیروانو سره چې د دې ن سره

و ام د د ما یې تاو درلود، مینه کوله او تر اخره پورې یې د هغوی سره مینه وکه. 
وخت ؤ او شیطان له مخکې نه د شمعون اسخریوتي د زوی یهودا په زه کې دا فکر اچولی ؤ چې د

 عیسی په دې پوهېده چې پالر ورته د ولو شیانو اختیار ورکی عیسی سره خیانت وکي. 
 نو هغه د و نه راپاېده، دی او هغه د خدای له خوا راغلی دی او بېرته خدای ته وري. 
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 بیا یې  .له او یو دستمال یې راواخیست او د خپلې مال نه یې راتاو کخپله چپنه یې لېرې ک
په لن کې اوبه واچولې او د خپلو شاردانو د پو په وینلو یې پیل وک او هغه یې په هغه

 هغه شمعون پطروس ته ورغی دستمال باندې چې د خپلې مال نه یې تاو کی ؤ، وچې کې. 
 عیسی په نو پطروس هغه ته وویل: «ای تنه، ایا ته غواې چې زما پې ووینې؟» 

 پطروس واب کې وویل: «ته اوس نه پوهېې چې زه ه کوم، خو وروسته به پوه شې.» 
ورته وویل: «ته به هېکله هم زما پې نه وینې.» عیسی وویل: «که زه ستا پې ونه وینم، نو
 شمعون پطروس وویل: «بیا نو تنه، یوازې پې مې ته به نور زما سره ملرتیا ونه لرې.» 

 عیسی ورته وویل: «چا چې ان وینلی وي نو هغه نه بلکې السونه او سر مې هم ووینه.» 
بیخي پاک وي او وینلو ته اتیا نه لري، یوازې پې یې باید ووینل شي. تاسو ول پاک یئ، خو
 که چې عیسی ته معلومه وه چې وک به ورسره خیانت په تاسو کې یو کس پاک نه دی.» 

کوي، نو که یې وویل: «تاسو ول پاک یئ پرته د یو کس نه.»

 کله چې عیسی د هغوی پې ووینلې، نو خپله چپنه یې بېرته واغوستله او بېرته دسترخوان

ته کېناست او د هغوی نه یې پوتنه وکه: «ما چې ستاسو دپاره ه وکل ایا تاسو د هغې په
 تاسو ماته استاذ او بادار وایئ او تاسو ه کوئ چې داسې وایئ، که معنی باندې پوه شوئ؟ 
 که چېرې ما چې ستاسو بادار او استاذ یم ستاسو پې ووینلې، نو تاسو چې زه همداسې یم. 

 ما تاسو ته یو مثال درک، ترو تاسو د یو بل سره همداسې هم باید د یو بل پې ووینئ. 
 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هې یو نوکر وکئ لکه نه چې ما ستاسو دپاره وکل. 

 اوس د خپل بادار خه لوی نه دی او هې یو استازی د خپل رالېونکي خه لوی نه دی. 
چې تاسو په دې شیانو باندې پوه شوئ، نو که عمل ورباندې وکئ، نو تاسو بختور یئ.

 زه ستاسو ولو په هکله خبرې نه کوم، کوم خلک چې ما غوره کي دي زه هغوی پېژنم. خو

د خدای د کالم دا وینا باید رتیا شي چې وایي: ‹هغه چا چې زما سره یې و خوله زما په ضد
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 اوس زه تاسو ته د هغې پېې د رامنته کېدلو نه مخکې وایم، د دې دپاره کله راپورته شو.› 
 په یقین سره زه تاسو چې هغه پېه وشي، نو تاسو به په دې ایمان راوئ چې زه هماغه یم. 
ته دا وایم وک چې هغه کس قبول کي چې زه یې لېم، نو زه یې قبول کی یم او هروک چې

ما قبول کي، نو هغه وک یې قبول کی چې زه یې رالېلی یم.»

د یهودا د خیانت په هکله د عیسی پېشویي
(متي ۲۶: ۲۰ - ۲۵ او مرقوس ۱۴: ۱۷ - ۲۱ او لوقا ۲۲: ۲۱ - ۲۳)

 کله چې عیسی دا خبرې وکې، نو د هغه روح ناارامه شو او په کاره یې وویل: «په یقین

 شاردانو یو بل سره زه تاسو ته دا وایم چې په تاسو کې به یو کس زما سره خیانت وکي.» 
 په شاردانو کې یو یې چې په ته وکتل او شکمن شول چې هغه د چا په هکله خبرې کوي. 
 شمعون پطروس هغه شارد ته اشاره عیسی باندې ېر ران ؤ د هغه په ن کې ناست ؤ. 
 نو وکه او ورته ویې ویل: «د عیسی نه پوتنه وکه چې هغه د چا په هکله خبرې کوي.» 

 عیسی هغه شارد عیسی ته ورنژدې شو او پوتنه یې ترې وکه: «استاذه، هغه وک دی؟» 
واب ورک: «دا هغه سی دی چې زه له و په کاسه کې لمدوم او ورته یې ورکوم.» نو هغه
 نه چې له و په کاسه کې لمده که او د شمعون اسخریوتي زوی یهودا ته یې ورکه. 

یهودا هغه له و واخیستله، نو شیطان یې وجود ته ورننوت. عیسی ورته وویل: «هره چې
 کوم خلک چې و ته ناست وو د هغوی خه هېوک پوه نه شو چې کوې زر یې وکه.» 
 رنه چې یهودا سره د پیسو ساتلو کوه وه، نو ینو د دې خبرې نه د هغه مقصد ه ؤ. 
شاردانو دا ومان وک چې عیسی هغه ته وویل چې ال شي او د اختر دپاره چې کوم ه په کار

 نه چې یهودا هغه له و واخیستله نو دي واخلي او یا غریبانو ته کوم ه ورکي. 
سمدالسه دباندې ووت. دا شپه وه.
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نوی حکم

 کله چې یهودا ال، نو عیسی وویل: «اوس به د خدای زوی جالل ومومي او د هغه په وسیله

 رنه چې خدای د هغه په وسیله جالل مومي نو خدای به په خپله به خدای جالل مومي. 
 زما بچیانو! زه به د ل نور وخت هم هغه ته جالل ورکي او ېر زر به ورته جالل ورکي. 

دپاره ستاسو سره یم. بیا به ما پسې رئ او پیدا کوالی به مې نه شئ او لکه نه چې مې یهودي
 زه مشرانو ته وویل، اوس یې تاسو ته هم وایم، زه چې چېرته م هلته تاسو نه شئ تللی. 

تاسو ته نوی حکم درکوم: د یو بل سره مینه کوئ، لکه نه چې ما ستاسو سره کې ده، نو تاسو
 که تاسو یو د بل سره مینه ولرئ، نو بیا به ول په دې پوه هم باید د یو بل سره مینه وکئ. 

شي چې تاسو زما شاردان یئ.»

د پطروس د منکرېدلو په هکله د عیسی پېشویي

 شمعون پطروس د هغه نه پوتنه وکه: «استاذه، ته چېرته ې؟» عیسی واب ورک: «زه

 پطروس چې کوم ای ته م ته اوس هلته ما پسې نه شې راتللی، خو وروسته به راشې.» 
وویل: «استاذه، اوس درپسې ولې نه شم درتلی؟ زه دې ته حاضر یم چې ستا په خاطر خپل ان

 عیسی واب ورک: «ایا ته حاضر یې چې زما په خاطر قربان کې؟ په یقین قربان کم.» 
سره زه تاته دا وایم چې د چر د اذان نه مخکې به درې لې ووایې چې ته ما نه پېژنې.»

عیسی پالر ته د ورتللو الره ده

 عیسی خپلو شاردانو ته وویل: «خپل زونه مه ناارامه کوئ. په خدای باندې ایمان  ۱۴
 زما د پالر په کور کې ېرې کوې دي. که داسې نه وای ولرئ او په ما باندې هم ایمان ولرئ. 
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 کله چې زه الم نو ما به تاسو ته ویلي نه وای چې زه م چې ستاسو دپاره ای تیار کم. 
او تاسو دپاره مې ای تیار ک، نو بېرته رام او تاسو د ان سره وم، ترو په کوم ای کې چې
  تاسو پوهېئ زه چې چېرته م هغه الره درته معلومه ده.»  زه یم هلته به تاسو هم یئ. 

 عیسی توما وویل: «تنه، مون نه پوهېو چې ته چېرته ې، نو الره به نه وپېژنو؟» 
واب ورک: «زه الره یم، زه حقیقت یم او زه ژوندون یم. هېوک نه شی کوالی چې زما د وسیلې
 که چېرې تاسو زه پېژندلی، نو زما پالر به مو هم پېژانده. نو له دې نه نه پرته پالر ته ورشي. 

وروسته تاسو هغه پېژنئ او هغه مو لیدلی دی. رنه چې تاسو زه وپېژندلم، نو زما پالر به هم
وپېژنئ او هغه مو لیدلی دی.»

 د عیسی بل شارد فیلیپوس هغه ته وویل: «استاذه، مون ته پالر وایه نو زمون قناعت به

 عیسی هغه ته وویل: «ای فیلیپوسه، دومره موده زه ستاسو سره وم خو بیاهم ما حاصل شي.» 
نه پېژنې؟ هر چا چې زه لیدلی یم نو پالر یې هم لیدلی دی. نو بیا ته نه وایې چې مون ته پالر

 ایا په دې باندې باور نه لرې چې زه په پالر کې یم او پالر په ما کې دی؟ زه چې وایه؟ 
تاسو ته کومې خبرې کوم هغه د خپل انه نه کوم، بلکې زما پالر چې په ما کې دی زما په وسیله

 کله چې زه وایم چې زه په پالر کې یم او پالر په ما کې دی، نو په دې خپل کارونه کوي. 
باندې باور وکئ. که زما په خبرو باندې باور نه کوئ نو کوم کارونه چې ما کي دي د هغو دپاره
 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هروک چې په ما باندې ایمان راوي، نو باور وکئ. 
کوم کارونه چې ما کي دي، هغه به یې هم وکي او له دې نه به هم لوی لوی کارونه وکي، که
 او تاسو چې هره زما په نوم وغوائ زه به هغه کوم، ترو د چې زه خپل پالر ته ورم. 

 که چېرې تاسو کوم ه زما په نوم زما نه وغوائ نو پالر جالل د زوی په وسیله کاره شي. 
زه به یې سرته رسوم.
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د روح القدس ورکولو وعده

 او زه به د  که چېرې تاسو زما سره مینه کوئ نو زما په حکمونو باندې به عمل کوئ 

پالر نه غوتنه وکم او هغه به تاسو ته یو بل مرسته کوونکی درولېي چې تل ترتله به ستاسو سره
 یعنې د حقیقت روح چې د ن خلک یې نه شي منلی، که چې هغه نه ویني او نه یې وي، 

 زه به تاسو پېژني. خو تاسو یې پېژنئ، که چې هغه ستاسو سره اوسي او په تاسو کې به وي. 
 ل وخت وروسته به د ن خلک نور لکه د یتیمانو په شان پرېندم، زه بېرته تاسو ته رام. 

ما ونه ویني خو تاسو به مې بیا وینئ. که چې زه به راژوندی کېم نو تاسو به هم ژوندي یئ.
 کله چې هغه ور راشي نو تاسو به پوه شئ چې زه په پالر کې یم، تاسو په ما کې یئ او زه

په تاسو کې یم.

 هروک چې زما حکمونه مني او عمل ورباندې کوي نو دا هغه وک دی چې زما سره مینه

کوي. وک چې زما سره مینه کوي نو زما پالر به ورسره مینه وکي، او زه به هم د هغه سره مینه
 یهودا (دا اسخریوتي یهودا نه دی) هغه ته وویل: وکم او خپل ان به ورته کاره کم.» 
«استاذه، ته ولې غواې چې خپل ان دې یوازې مون ته کاره کې او د ن خلکو ته نه؟»
 عیسی په واب کې وویل: «هروک چې زما سره مینه کوي نو هغه به زما په تعلیم باندې

عمل کوي. زما پالر به د هغه سره مینه کوي او زه او پالر به هغه ته ورو او د هغه سره به اوسېو.
 خو وک چې زما سره مینه نه کوي هغه زما په تعلیم باندې عمل نه کوي. کوم تعلیم چې

تاسو یې اورئ هغه زما تعلیم نه دی بلکې زما د پالر تعلیم دی چې زه یې رالېلی یم.

 خو ستاسو مرسته کوونکی  تر هغې پورې چې زه ستاسو سره یم دا خبرې درته کوم. 

یعنې روح القدس چې پالر به یې زما په نوم راولېي، هغه به ول شیان تاسو ته درزده کي او
هره چې ما درته ویلي دي هغه به در په یاد کي.
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 زه تاسو ته سوله درکوم داسې سوله چې یوازې زه یې ورکوالی شم. دا د هغې سولې په شان

نه ده چې ن یې ورکوالی شي. نو ه چې پېیي، د هغې په هکله مه ناارامه کېئ او مه
 تاسو واورېدل چې ما وویل زه م خو بېرته تاسو ته رام. که چېرې تاسو زما سره وېرېئ. 

مینه کوالی نو د دې خبرې په اورېدلو سره چې زه پالر ته ورم، تاسو به خوشحاله شوي وای،
 مخکې له دې چې دا کار وشي تاسو ته مې وویل نو کله که چې پالر زما نه ېر لوی دی. 

 زه نور زیات وخت نه لرم چې ستاسو سره خبرې چې دا کار وشي، تاسو به ایمان راوئ. 
 وکم، که چې د دې ن واکمن راروان دی. هغه په ما باندې هې واک او اختیار نه لري، 

خو ن باید په دې پوه شي چې زه د پالر سره مینه کوم، نو هماغه کار کوم چې هغه یې راته حکم
کوي. اوس رائ چې د دې ای نه ال شو.

عیسی د انورو اصلي تاک دی

 زما هره انه چې مېوه نه  زه د انورو اصلي تاک یم او زما پالر باغوان دی.   ۱۵
 نیسي هغه پرې کوي او هره انه چې مېوه نیسي هغه اصالح کوي، ترو ېره مېوه ونیسي. 
 په ما کې پاتې تاسو ال د مخکې نه په هغه تعلیم باندې چې درکی مې دی، پاک شوي یئ. 

شئ لکه نه چې زه په تاسو کې پاتې کېم. لکه نه چې یوه انه په خپله مېوه نه شي نیولی
ترو هغه په تاک کې پاتې نه وي، تاسو هم مېوه نه شئ نیولی ترو چې په ما کې پاتې نه شئ.

 زه د انورو تاک یم او تاسو انې یئ. هروک چې په ما کې پاتې شي او زه په هغه کې

 که چېرې پاتې شم نو هغه به ېره مېوه ونیسي، که چې تاسو بې له ما هې نه شئ کوالی. 
وک په ما کې پاتې نه شي هغه به لکه بېکاره انه لېرې وغورول شي او وچ به شي. هغه

 که چېرې تاسو په ما کې پاتې شئ او انې راولیي، په اور کې اچول کیي ترو وسوي 
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زما خبرې په تاسو کې پاتې شي، نو هره چې غوائ د هغو دپاره سوال وکئ او هغه به درکل
 زما د پالر جالل په دې کې دی چې تاسو ېره مېوه ونیسئ او دا ثابته کئ چې زما شي. 

 لکه نه چې پالر زما سره مینه کې ده ما هم ستاسو سره مینه کې ده. نو شاردان یئ. 
 که چېرې تاسو زما په حکمونو باندې عمل وکئ، نو زه به تاسو زما په مینه کې پاتې شئ. 
سره مینه کوم لکه نه چې ما د خپل پالر په حکمونو باندې عمل کی دی او زه د هغه په مینه

 ما دا شیان تاسو ته وویل ترو ستاسو زونه زما د خوشحال نه ک شي او کې اوسېم. 
ستاسو خوشحالي پوره شي.

 د  زما حکم دا دی: د یو بل سره مینه کوئ لکه نه چې ما تاسو سره مینه کې ده. 

 دې نه نوره زیاته مینه نشته چې یو سی دې د خپلو ملرو په خاطر خپل ان قربان کي. 
 زه نور تاسو که چېرې تاسو زما په حکمونو باندې عمل وکئ نو بیا به تاسو زما ملري یئ. 

ته نوکران نه وایم، که چې نوکران په دې نه پوهیي چې بادار یې ه کوي، خو ما تاسو ته
 ملري ویلي دي، که ما چې هره د خپل پالر نه اورېدلي دي هغه مې تاسو ته ویلي دي. 
تاسو زه نه یم غوره کی، بلکې ما تاسو غوره کي یئ او دا کار مې درته سپارلی دی چې ال شئ
او مېوه ونیسئ، داسې مېوه چې دوامداره وي. نو بیا چې تاسو هره زما په نوم د پالر نه وغوائ

 نو زه تاسو ته دا حکم کوم چې د یو بل سره مینه کوئ. هغه به تاسو ته درکي. 

د ن خلک به ستاسو نه کرکه کوي

 که چېرې د ن خلک ستاسو نه کرکه کوي، نو پوه شئ چې ستاسو نه لومی یې زما نه کرکه

 که چېرې تاسو د دې ن وای نو تاسو به د دې ن د خلکو سره مینه کولی، خو کې ده. 
ي یئ نو له همدې امله ننه غوره ک نه یئ او تاسو مې د دې ن ه چې تاسو د دې نرن

 ما چې کوم تعلیم تاسو ته درکې دی هغه در په یاد کئ چې یو نوکر د ستاسو نه کرکه کوي. 
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خپل بادار نه لوی نه دی. که هغوی زه ورولی یم نو تاسو به هم ووروي. که چېرې هغوی زما په
 هغوی به ستاسو سره تعلیم باندې عمل کی وي نو ستاسو په تعلیم باندې به یې هم وکي. 

 که زما د نوم په خاطر دا هره وکي، که چا چې زه رالېلی یم هغوی هغه نه پېژني. 
چېرې زه نه وای راغلی او د هغوی سره مې خبرې نه وای کې نو هغوی به ناهکار نه وای. خو
 وک چې زما نه کرکه کوي نو هغه اوس د هغوی سره د خپلې ناه دپاره کومه بهانه نشته. 
 که چېرې ما د هغوی په من کې داسې کارونه چې کوم بل چا زما د پالر نه هم کرکه کوي. 
هېکله کي نه دي، نه وای کي نو هغوی به ناهکاره نه وای، خو هغوی دا کارونه لیدلي دي او
 خو د هغوی په شریعت کې چې کوم ه لیکل بیاهم هغوی زما او زما د پالر نه کرکه کوي. 

شوي دي هغه باید رتیا شي:

هغوی بې له کوم دلیله زما نه کرکه کوله.

 خو کله چې ستاسو مرسته کوونکی چې زه به یې د پالر له خوا نه تاسو ته درلېم، راشي

 او تاسو یعنې د حقیقت روح چې د خدای له خوا راي، هغه به زما په هکله شاهدي ورکي. 
به هم زما په هکله شاهدي ورکوئ، که چې تاسو له پیل نه زما سره وئ.

 هغوی به  ما دا شیان تاسو ته د دې دپاره وویل چې ایمان له السه ورنه کئ.   ۱۶
تاسو د کنیسو نه وشي او داسې وخت به راشي وک چې تاسو ووژني، نو هغوی به ومان کوي
 هغوی به تاسو سره داسې کارونه کوي، چې په دې کار سره یې خدای ته خدمت کی دی. 

 دا شیان مې د دې دپاره تاسو ته وویل چې کله د که چې هغوی نه پالر پېژني او نه ما. 
هغوی د واک وخت راورسیي، نو تاسو ته به زما خبرې در په یاد شي.
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د روح القدس کار

 خو زه اوس هغه چاته ما دا شیان په پیل کې تاسو ته ونه ویل که زه په خپله تاسو سره وم، 
 ما ورم چې زه یې رالېلی یم او تاسو یو هم زما نه دا پوتنه نه کوئ چې ته چېرته ې؟ 

 خو زه تاسو ته حقیقت چې تاسو ته کوم ه وویل په هغې باندې ستاسو زونه غمجن شول. 
وایم چې زما ت ستاسو دپاره ه دی، که که زه ال نه شم نو تاسو ته به مرسته کوونکی رانه

 کله چې هغه راشي، نو د دې ن خلکو شي. خو که زه ال شم، نو هغه به تاسو ته درولېم. 
 د ن خلک د ناه ته به د ناه او د خدای د عدالت او قضاوت په هکله حقیقت کاره کي. 

 هغوی د عدالت په په هکله غلط فکر لري، که چې هغوی په ما باندې ایمان نه راوي. 
 هغوی د خدای د هکله غلط فکر لري، که چې زه پالر ته م او نور به مې ونه وینئ، 

قضاوت په هکله هم غلط فکر لري، که چې د دې ن واکمن ال پخوا محکوم کای شوی دی.

 ېرې نورې خبرې دي چې باید تاسو ته یې وکم خو اوس یې تاسو د اورېدلو توان نه لرئ.
 خو کله چې د حقیقت روح راشي نو تاسو ته به د حقیقت طرف ته بوي. هغه به له خپله

انه خبرې نه کوي بلکې ه چې هغه اوري هغه به وایي او په راتلونکي کې چې کوم ه کیي
 هغه چې زما نه کوم تعلیم تر السه کوي، نو تاسو به ورباندې تاسو به ورباندې خبر کي. 

 ه چې د پالر سره دي هغه زما دي، نو په خبروي او په دې ول به زما جالل کاره کوي. 
دې خاطر ما وویل هغه تعلیم چې روح القدس یې زما نه حاصلوي، تاسو به ورباندې خبروي.»

ستاسو غم به په خوشحال بدل شي

 عیسی خپلو شاردانو ته وویل: «د ل وخت دپاره به تاسو نور ما نه وینئ، خو له موده

 ینو شاردانو یو بل ته سره وویل: «د دې خبرې نه د هغه مقصد وروسته به مې بیا ووینئ.» 
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ه دی چې وایي: ‹د ل وخت دپاره به تاسو ما ونه وینئ، خو له موده وروسته به مې ووینئ› او
 هغوی وویل: «د دې لې مودې نه چې عیسی د هغې په ‹دا که چې زه پالر ته ورم؟›» 
 هکله خبرې کوي مقصد ه دی؟ مون نه پوهېو چې هغه د ه شي په هکله خبرې کوي.» 

عیسی پوه شو چې هغوی غواي په دې هکله ترې پوتنه وکي، نو هغوی ته یې وویل: «ایا تاسو
ه دی چې تاسو به د ل تنه کوئ چې زما د دې خبرې نه مقصدپه دې خاطر د یو بل نه پو

 په یقین سره زه تاسو ته وخت دپاره نور ما ونه وینئ، خو له موده وروسته به بیا ما ووینئ؟ 
دا وایم چې تاسو به ژائ او ویر به کوئ خو ن به خوشحاله وي. تاسو به غمجن یئ، خو ستاسو

 یوه ه د ماشوم د زېولو په وخت کې ېر دردونه زغمي، غم به په خوشحال بدل شي. 
خو کله چې ماشوم پیدا شي، نو هغه خپل دردونه هېروي، که چې هغه خوشحاله وي چې یو

 تاسو هم اوس غمجن یئ، خو زه به بیا تاسو ووینم او زونه به انسان یې ن ته راوی دی. 
 کله چې هغه مو خوشحاله شي او هېوک نه شي کوالی چې دا خوشحالي ستاسو نه واخلي. 

ور راشي نو تاسو به زما نه هې سوال نه کوئ. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې که چېرې
 تر اوسه پورې تاسو زما تاسو زما په نوم د پالر نه هره وغوائ نو تاسو ته به یې درکي. 
په نوم هې شی نه دی غوتی، وغوائ نو تاسو ته به درکل شي، ترو ستاسو خوشحالي پوره

شي.

په ن باندې بری موندل

 ما تاسو ته په مثالونو کې خبرې کولې، خو داسې وخت به راشي چې نور به تاسو ته په

 کله مثالونو کې خبرې نه کوم، بلکې په کاره توه به تاسو ته د پالر په هکله خبرې کوم. 
چې هغه ور راشي نو تاسو به زما په نوم هغه ته سوال کوئ او ماته به د دې اتیا نه وي چې

 که چې پالر په خپله تاسو سره مینه لري. که چې ستاسو په خاطر هغه ته خواست وکم، 
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تاسو ما سره مینه کوئ او په دې باندې تاسو ایمان راوی دی چې زه د خدای له خوا راغلی یم.
 زه د پالر له خوا دې ن ته راغلی یم او اوس ن پرېدم او پالر ته ورم.»

  بیا د عیسی شاردانو وویل: «ته اوس کاره خبرې کوې او د مثالونو نه کار نه اخلې. 

اوس مون پوهېو چې ته د هره نه خبر یې او الزمه نه ده چې کوم وک ستا نه د کوم شي په
 هکله پوتنه وکي. نو له همدې امله مون ایمان لرو چې ته د خدای له خوا راغلی یې.» 

 ورئ، هغه وخت راروان عیسی هغوی ته وویل: «ایا تاسو اوس په ما باندې پوره ایمان لرئ؟ 
دی او بلکې رارسېدلی دی چې تاسو ول به خواره واره شئ او خپلو کورونو ته به ال شئ او ما به
 ما دا هره د دې دپاره یوازې پرېدئ. خو بیاهم زه یوازې نه یم، که چې پالر راسره دی. 
تاسو ته وویل ترو په ما کې ارامي ولرئ. په دې ن کې به تاسو ورېئ او کېئ. خو زور

اوسئ! که چې زه په ن باندې بریالی شوی یم.»

عیسی د خپلو شاردانو دپاره دعا کوي

 د دې خبرو نه وروسته عیسی پورته اسمان ته وکتل او ویې ویل: «پالره، هغه ساعت  ۱۷
 که رارسېدلی دی. خپل زوی ته جالل ورکه ترو چې زوی دې هم تاته جالل درکي، 

چې تا هغه ته په ولو انسانانو باندې واک او اختیار ورکی دی ترو هغو ولو خلکو ته چې هغه
 او تلپاتې ژوندون دا دی چې هغوی تا وپېژني ته دې ورسپارلي دي، تلپاتې ژوندون ورکي. 
 ما د هغه کار چې ته یوازېنی رتینی خدای یې او عیسی مسیح چې تا رالېلی دی، وپېژني. 

 ای پالره! اوس  .کې تاته جالل درک په سرته رسولو سره چې تا راته راسپارلی ؤ په دې ن
ماته دې په خپل حضور کې جالل راکه، هماغه جالل چې د ن د پیدایت نه مخکې مې ستا په

حضور کې درلود.
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 ما ستا نوم هغو خلکو ته چې په ن کې دې غوره کل او ماته دې راکل، وروپېژانده. هغوی

 اوس هغوی پوهیي چې ستا وو او تا ماته راکل او هغوی ستا په کالم باندې عمل کی دی. 
 که چې هغه پیغام چې تا ماته راکی دی هغه هره چې تا راکي دي هغه ستا له خوا دي. 

مې هغوی ته رسولی دی او هغوی قبول کی دی. هغوی پوهیي چې دا رتیا دي چې زه ستا له
خوا راغلی یم او په دې باندې ایمان لري چې زه تا رالېلی یم.

 زه د هغوی دپاره دعا کوم، د ن دپاره یې نه کوم. زه د هغو خلکو دپاره دعا کوم چې تا راته

 زه چې کوم خلک لرم هغه ستا دي او تا سره چې کوم راکي دي که چې هغوی ستا دي. 
 زه نور په دې ن کې خلک دي هغه زما دي او د هغو په وسیله زما جالل رند شوی دی. 

نه پاتې کېم او هغوی به ال په دې ن کې پاتې وي او زه تاته درروان یم. ای سپېلی پالره، د
خپل نوم په قدرت سره هغه خلک چې ماته دې راکي وساته، ترو هغوی سره یو وي لکه نه

 هغه وخت چې زه د هغوی سره وم هغوی مې په هغه نوم چې تا راته چې مون سره یو یو. 
راکی ؤ وساتل او د هغوی نه یو هم هالک نه شو، پرته له یو نه چې باید هالک شي، ترو د

و پورې چې زه په دې ن خو زه اوس تاته درروان یم او تر خدای د کالم وینا رتیا شي. 
کې یم دا خبرې کوم د دې دپاره چې هغوی په خپلو زونو کې په پوره توه داسې خوشحالي ولري
 ما ستا کالم هغوی ته ورساوه خو د ن خلکو د هغه نه کرکه وکه، که لکه زما خوشحالي. 

 زه تاته دا دعا نه کوم چې چې هغوی د دې ن نه دي لکه نه چې زه د دې ن نه یم. 
 لکه نه هغوی د دې ن نه لېرې کې بلکې دا سوال کوم چې هغوی د شیطان نه وساتې. 

 هغوی د خپل کالم په وسیله چې چې زه د دې ن نه یم نو هغوی هم د دې ن نه دي. 
 لکه نه چې تا زه ن ته راولېلم نو رتینی کالم دی، وقف که چې ستا خدمت وکي. 

 ما خپل ان وقف ک چې ستا خدمت وکم، د دې دپاره چې ما هم هغوی ن ته لېلي دي. 
هغوی هم په پوره توه ستا خدمت ته وقف شي.
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 زه یوازې د دې شاردانو دپاره دعا نه کوم بلکې د هغو خلکو دپاره یې هم کوم چې د دوی د

 زه دعا کوم چې هغوی دې سره یو وي. ای پالره، پیغام په وسیله په ما باندې ایمان راوي. 
لکه نه چې ته په ما کې یې نو پرېده چې هغوی دې هم په مون کې وي، ترو د ن خلک په
 کوم جالل چې تا ماته راکی ؤ هغه ما هغوی ته دې باندې ایمان ولري چې زه تا رالېلی یم. 
 زه په هغوی کې اوسېم او ورک، ترو هغوی سره یو وي لکه نه چې زه او ته سره یو یو. 
ته په ما کې اوسېې، ترو هغوی په پوره توه سره یو وي او د ن خلک په دې پوه شي چې زه

تا رالېلی یم او د هغوی سره دومره مینه کوې لکه نه چې زما سره یې کوې.

 ای پالره، کوم خلک چې تا ماته راکي دي زه غوام چېرته چې زه یم هغوی دې هم زما

سره وي، ترو زما جالل وویني چې تا ماته راکی، که تا د ن د پیدایت نه مخکې ما سره
 ای عادل پالره! ن ته ونه پېژندلې، خو ما پېژندلی یې او دوی پوهیي چې تا مینه کې ده. 
 ما ته هغوی ته وروپېژندلې چې ته وک یې او نور به دې هم وروپېژنم، ترو زه رالېلی یم. 

هغه مینه چې ته یې په ما کې لرې په هغوی کې یې هم ولرې او زه به په هغوی کې اوسم.»

د عیسی سره خیانت او د هغه نیول
(متي ۲۶: ۴۷ - ۵۶ او مرقوس ۱۴: ۴۳ - ۵۰ او لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳)

 کله چې عیسی دعا وکه نو هغه د خپلو شاردانو سره د ار نه ووت او د قدرون د  ۱۸
 یهودا خاین ته هغه درې بلې خواته ال. هلته یو باغ ؤ چې عیسی او شاردان یې ورننوتل. 

 ای معلوم ؤ چې عیسی او شاردان به یې اکثره وختونه په هغه ای کې سره راولېدل. 
یهودا یوه له رومي عسکر او د خدای د کور ساتونکي چې د مشرانو کاهنانو او فریسیانو له خوا

رالېل شوي وو، د ان سره واخیستل او باغ ته ورغلل. د هغوی سره الینونه اوراغونه وو او په
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 که ه هم عیسی په دې پوهېده چې ه به ورته پېیي، خو بیاهم وسلو باندې سمبال وو. 
:واب ورک  هغوی مخکې ورغی او د هغوی نه یې پوتنه وکه: «تاسو وک لوئ؟» 

 «ناصري عیسی.» عیسی وویل: «هماغه زه یم.» او یهودا خاین هم هلته د هغوی سره وال ؤ. 
 کله چې عیسی هغوی ته وویل: «هماغه زه یم.» هغوی شاته شول او په مکه راوغورېدل. 

عیسی یول بیا د هغوی نه پوتنه وکه: «تاسو وک لوئ؟» هغوی واب ورک: «ناصري
 عیسی وویل: «ما تاسو ته وویل چې هماغه زه یم. که تاسو ما لوئ نو دا نور عیسی.» 

 هغه دا وویل ترو هغه ه چې هغه ویلي وو هغه رتیا شي: «ای پرېدئ چې ال شي.» 
پالره، تا چې وک ماته راسپارلي وو چې پام ورباندې وکم د هغو نه مې یو هم له السه نه دی

 بیا شمعون پطروس چې توره ورسره وه، هغه یې راوویستله او د لوی کاهن په نوکر ورکی.» 
 عیسی پطروس ته وویل:  .یې پرې ک ي غو او د هغه وزار وک ،یې چې ملخوس نومېده
«خپله توره دې بېرته په خپل ای کې کېده. ایا د مصیبت هغه پیاله چې پالر راته راکې ده ونه

م؟»

عیسی د حناس په مخکې

 رومي عسکرو د خپل قوماندان او د یهودي ساتونکو سره عیسی ونیوه او کلک یې وتلو.
 قیافا  هغه یې لومی حناس ته چې د قیافا خسر ؤ او په هغه کال کې لوی کاهن ؤ، بوته. 

هماغه سی ؤ چې یهودیانو مشرانو ته یې مشوره ورکې وه چې په دې کې به د هغوی خیر وي
چې یو کس د ول قوم په خاطر م شي.

پطروس د عیسی خه انکار کوي
(متي ۲۶: ۶۹ - ۷۰ او مرقوس ۱۴: ۶۶ - ۶۸ او لوقا ۲۲: ۵۵ - ۵۷)
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 شمعون پطروس او یو بل شارد د لوی کاهن د کور تر حوېل پورې عیسی پسې روان وو.

رنه چې هغه شارد د لوی کاهن سره آشنایي لرله، نو هغه د عیسی سره د لوی کاهن د کور
 خو پطروس دباندې په دروازه کې ودرېده. بیا هغه بل شارد چې د لوی حوېل ته ورننوت. 

کاهن سره یې آشنایي لرله بېرته راووت او د هغې ې سره یې چې د دروازې ساتونکې وه خبرې
 هغې چوکیدارې ې د پطروس نه پوتنه وکه: «ایا ته هم وکې او پطروس یې دننه بوته. 

 نوکرانو او د دې سي د شاردانو خه نه یې؟» پطروس واب ورک: «نه، زه نه یم.» 
ساتونکو د سکرو اور بل کی ؤ او ردچاپېره ترې وال وو او انونه یې تودول که چې هوا سه

وه. پطروس هم د هغوی په ن کې وال ؤ او ان یې توداوه.

لوی کاهن د عیسی نه ېنې کوي
(متي ۲۶: ۵۹ - ۶۶ او مرقوس ۱۴: ۵۵ - ۶۴ او لوقا ۲۲: ۶۶ - ۷۱)

 عیسی  لوی کاهن د عیسی نه د هغه د شاردانو او د هغه د تعلیم په هکله پوتنه وکه. 

واب ورک: «ما د ولو په مخکې کاره خبرې کي دي. ما تل په کنیسو او د خدای په کور کې
 نو بیا چې خلک په کې راولیي تعلیم ورکی دی او هېکله مې پې خبرې نه دي کي. 

ولې زما نه پوتنه کوې؟ د هغو خلکو نه پوتنه وکه چې زما خبرې یې اورېدلي دي. هغوی
 کله چې عیسی دا خبره وکه نو د خدای د کور یو ساتونکي پوهیي چې ما ه ویلي دي.» 

چې په هغه ای کې وال ؤ، عیسی ته په مخ پېه ورکه او ویې ویل: «ته نه لوی کاهن ته
 عیسی واب ورک: «که غلطه خبره مې کې وي نو ثابته یې که او داسې واب ورکوې؟» 
 بیا حناس هغه الس تلی لوی کاهن قیافا ته که سمه خبره مې کې وي نو ولې مې وهې؟» 

ولېه.
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پطروس یول بیا د عیسی نه انکار کوي
(متي ۲۶: ۷۱ - ۷۵ او مرقوس ۱۴: ۶۹ - ۷۲ او لوقا ۲۲: ۵۸ - ۶۲)

 په دې وخت کې شمعون پطروس په هغه ای کې وال ؤ او ان یې توداوه، نو ینو خلکو

چې هلته وال وو ورخه پوتنه وکه: «ایا ته هم د هغه د شاردانو خه نه یې؟» خو پطروس
 د لوی کاهن د نوکرانو نه یو کس چې د هغه سي منکر شو او ویې ویل: «نه، زه نه یم» 

خپلوان ؤ چې پطروس یې ورته غو پرې کی ؤ، هغه ته وویل: «ایا ته مې د هغه سره په باغ کې
.اذان وک ل بیا منکر شو او په هماغه وخت کې چر پطروس یو ونه لیدلې؟» 

د پیالتوس په حضور کې د عیسی محاکمه کېدل
(متي ۲۷: ۱ - ۲، ۲۷: ۱۱ - ۱۴ او مرقوس ۱۵: ۱ - ۵ او لوقا ۲۳: ۱ - ۵)

 سهار وختي هغوی عیسی د قیافا د کور نه د روم د والي ما ته یوو. یهودیان ما ته

وردننه نه شول، که چې هغوی نه غوتل چې په مذهبي توه ناپاکه شي او وکوالی شي د فسحې
 نو والي پیالتوس دباندې راووت او د هغوی نه یې پوتنه وکه: «تاسو په دې و وخوري. 
 هغوی په واب کې وویل: «که هغه مجرم نه وای نو تاته سي باندې د ه شي تور لوئ؟» 

 پیالتوس وویل: «هغه بوئ او د خپل قانون له مخې یې محاکمه کئ.» به مو نه راوست.» 
 په دې ول د عیسی هغه خبره یهودیانو ورته وویل: «مون ته اجازه نشته چې وک م کو.» 

رتیا شوه چې ویلي یې وو چې هغه به په کوم ول مر م شي.

 پیالتوس بېرته ما ته ننوت او عیسی یې راوغوت او پوتنه یې ترې وکه: «ایا ته د

 عیسی واب ورک: «ایا ته د خپل انه دا خبره کوې یا نورو درته زما یهودیانو پاچا یې؟» 
 پیالتوس وویل: «ایا زه یهودي یم؟ ته دې خپل قوم او مشرانو کاهنانو په هکله ویلي دي؟» 
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 عیسی وویل: «زما پاچاهي د دې ن پاچاهي نه ده. که ماته راوستلی یې. تا ه کي دي؟» 
زما پاچاهي د دې ن پاچاهي وای، نو زما پیروانو به جن کی وای، ترو زه یهودي مشرانو ته

 پیالتوس هغه ته وویل: «نو ته پاچا تسلیم نه شم. خو زما پاچاهي دنیاوي پاچاهي نه ده.» 
یې؟» عیسی واب ورک: «ته خپله وایې چې زه پاچا یم. زه د دې دپاره پیدا شوی یم او ن ته
راغلی یم چې د حقیقت په هکله شاهدي ورکم او وک چې حقیقت خووي هغه زما خبرو ته

غو نیسي.»

 پیالتوس پوتنه وکه: «حقیقت ه دی؟»

په عیسی باندې د مر حکم
(متي ۲۷: ۱۵ - ۳۱ او مرقوس ۱۵: ۶ - ۲۰ او لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵)

کله چې پیالتوس دا وویل، هغه بېرته دباندې راووت، یهودي مشرانو ته ال او اعالن یې وک: «زه
 لکه رنه چې زه هر کال د فسحې د اختر په ور تاسو ته د په ده کې کوم جرم نه وینم. 

 هغوی بیا زندان نه یو بندي خالصوم. ایا تاسو غوائ چې د یهودیانو پاچا درته ازاد کم؟» 
چیغې ووهلې: «نه، دا سی نه غواو، مون باراباس غواو!» او باراباس یو داه مار ؤ.

  وروسته بیا پیالتوس عسکرو ته امر وک چې عیسی په دورو باندې ووهي.   ۱۹
عسکرو د اغزو نه تاج جو ک او د هغه په سر یې کېود او بانجاني چپنه یې ورته ورواغوستله.

 هغوی به په وار وار هغه ته راتلل او ویل به یې: «ژوندی دې وي د یهودیانو پاچا!» او په مخ

 پیالتوس یول بیا دباندې راووت او یهودیانو ته یې وویل: «ورئ، زه به یې پېه ورکوله. 
 نو عیسی په هغه تاسو ته راولم ترو تاسو خبر شئ چې زه په هغه کې کوم جرم نه وینم.» 

داسې حال کې چې د اغزو تاج یې په سر ؤ او بانجاني چپنه یې اغوستې وه دباندې راووت.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 کله چې مشرانو کاهنانو او د خدای پیالتوس هغوی ته وویل: «وورئ، هغه سی دلته دی.» 
د کور ساتونکو هغه ولیده، نو په چیغو یې پیل وک او ویل یې: «هغه په صلیب باندې وند که!
هغه په صلیب باندې وند که!» پیالتوس هغوی ته وویل: «هغه بوئ او په خپله یې په صلیب
مون» :واب ورک  خلکو باندې وند کئ، که چې زه په هغه کې کوم جرم نه وینم.» 

قانون لرو او د هغه له مخې باید هغه ووژل شي، که چې هغه دعوه کوي چې د خدای زوی دی.»
 او بېرته ما ته ال او د عیسی  کله چې پیالتوس دا خبره واورېدله نو نور هم ووېرېده، 

 پیالتوس هغه ته  .واب ورنه ک ای یې؟» خو عیسی ورته ه: «ته د کومتنه وکنه یې پو
وویل: «ولې زما سره خبرې نه کوې؟ ایا ته په دې نه پوهېې چې زه دا واک او اختیار لرم چې تا
 عیسی واب ورک: «که چېرې خدای تاته ازاد کم او یا دې په صلیب باندې وند کم؟» 

واک او اختیار نه وای درکی، نو تا به زما سره هې هم نه شوی کوالی. نو چا چې زه تاته په الس
درکم، نو په دې کې زیاته ناه د هغه ده.»

 کله چې پیالتوس دا خبره واورېدله، نو کو یې وک چې هغه ازاد کي خو یهودیانو به بیا

چیغې وهلې او ویل یې: «که چېرې تا دا سی ازاد ک نو ته د امپراتور دوست نه یې. هروک چې
 کله چې پیالتوس دا دعوه کوي چې زه پاچا یم، نو هغه د امپراتور په خالف سرکي کوي.» 

خبرې واورېدلې، نو عیسی یې دباندې راوویست او بیا پیالتوس په هغه ای کې د قضاوت په
 چوک باندې کېناست چې د تیو د فرش په نوم یادېده او په آرامي ژبه کې ورته جباتا وایي. 

دا د فسحې د تیارولو ور وه او شاوخوا غرمه وه چې پیالتوس خلکو ته وویل: «وورئ، دا دی
 هغوی بیا چیغې کې: «هغه دې ووژل شي! هغه دې ووژل شي! په صلیب یې ستاسو پاچا!» 

وند که!» پیالتوس د هغوی نه پوتنه وکه: «ایا غوائ چې ستاسو پاچا په صلیب باندې
وند کم؟» مشرانو کاهنانو واب ورک: «مون د امپراتور نه پرته بل پاچا نه لرو.»

 نو بیا پیالتوس عیسی هغوی ته وروسپاره چې په صلیب باندې یې وند کي.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

په صلیب باندې د عیسی مېخ کول
(متي ۲۷: ۳۲ - ۴۴ او مرقوس ۱۵: ۲۱ - ۳۲ او لوقا ۲۳: ۲۶ - ۴۳)

 عیسی په داسې حال کې چې خپل صلیب یې په اوه ؤ د ار نه نو هغوی عیسی لېرې بوتلو. 
  .په نوم یادېده او په آرامي ژبه ورته جلجتا وایي، ال ای ته چې د سر د کوپ ووت او هغه

په هغه ای کې هغوی عیسی په صلیب باندې مېخ ک او د هغه سره یې دوه کسه نور هم چې یو
 یې یو اخ او بل یې بل اخ ته په صلیب باندې وند کل او عیسی د هغوی په من کې ؤ. 

پیالتوس امر وک چې په یوه تخته باندې دې ولیکل شي: «عیسی ناصري د یهودیانو پاچا» او د
 ېرو یهودیانو دا لیکنه ولوستله، که په کوم ای کې صلیب په سر باندې دې ولول شي. 

چې عیسی په صلیب باندې وند کای شو هغه ار ته نژدې ؤ. دا لوحه په آرامي، التین او
 د یهودیانو مشرانو کاهنانو پیالتوس ته وویل: «تا ولې ولیکل چې یونان ژبو لیکل شوې وه. 
 هغه د یهودیانو پاچا دی؟ تا باید لیکلي وای چې هغه دعوه کوي چې د یهودیانو پاچا دی.» 

پیالتوس واب ورک: «هره چې ما لیکلي دي، لیکلي مې دي.»

 کله چې عسکرو عیسی په صلیب باندې وند ک نو د هغه کالي یې راواخیستل او په لورو

برخو یې سره ووېشل، هر یو عسکر یوه برخه واخیستله او د هغه کمیس یې هم واخېست. دا کمیس
 نو د پاس نه نیولې تر کته پورې د یوې وې نه اوبدل شوې ؤ او هې درز په کې نه ؤ. 

عسکرو یو بل ته سره وویل: «رائ چې دا ېرې نه کو او پچه ورباندې واچوو او وورو چې د
چا کیي.» داسې وشول ترو د خدای کالم هغه لیکنه رتیا شي:

«اچوي پچه دوی زما په جامو

او وېشي یې په خپل من کې.»
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.نو عسکرو همدا کار وک

 د هغه صلیب ن ته چې عیسی ورباندې مېخ کای شوی ؤ، د عیسی مور، د هغه ترور،

 کله چې عیسی خپله مور ولیدله مریم چې د کلوپاس ه وه او مریم مجدلیه والې وې. 
چې د هماغه شارد په خوا کې چې په هغه باندې ران ؤ واله وه، نو هغې ته یې وویل: «مور

 بیا یې هغه شارد ته وویل: «دا ستا مور ده.» او د هماغه وخت نه جانې! دا ستا زوی دی.» 
هغه شارد هغه د خپلې کورن غې وله.

د عیسی مینه
(متي ۲۷: ۴۵ - ۵۶ او مرقوس ۱۵: ۳۳ - ۴۱ او لوقا ۲۳: ۴۴ - ۴۹)

 د هغه نه وروسته عیسی پوه شو چې ول کارونه سرته رسېدلي دي او هغه وویل: «زه تی

 په هغه ای کې د عادي شرابو نه ک یو یم.» په دې ول د خدای د کالم وینا رتیا شوه. 
لوی پروت ؤ. هغوی یو اسفنج په تروو شرابو باندې لوند ک او د وېلنې د انې په سر یې کېود

 کله چې عیسی هغه تروه شراب ول نو ویې ویل: «پوره او د هغه خولې ته یې ونیوه. 
شو!» بیا یې سر ی ک او خپل روح یې خدای ته وسپاره.

عسکر عیسی په بغل کې په نېزه وهي

 رنه چې دا د فسحې د تیارلو ور وه او یهودیانو نه غوتل چې په صلیب باندې د وند

شویو مي د هغه اني سبت په ور پاتې شي، نو هغوی د پیالتوس نه وغوتل چې د هغوی
 نو عسکر راغلل پې ماتې کي او کله چې هغوی مه شي نو د صلیب نه یې راکته کي. 
او د اولني سي پې یې چې د عیسی سره په صلیب وند کای شوی ؤ، ماتې کې او بیا یې د
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 خو کله چې عیسی ته راغلل نو ویې لیدل چې هغه ال مخکې هغه بل سي پې ماتې کې. 
 خو یو عسکر عیسی په نېزه باندې په بغل کې م شوی دی، نو د هغه پې یې ماتې نه کې. 

 یو سی چې په خپله د دې پېې وواهه او سمدالسه یې د بدن نه وینې او اوبه راوبهېدلې. 
شاهد ؤ دغه شاهدي ورکوي او د هغه شاهدي رتیا ده. هغه پوهیي چې د ه په هکله خبرې

 همداسې وشول ترو د خدای د کالم کوي او هغه رتیا وایي ترو تاسو هم ایمان راوئ. 
 او په بل ای کې وایي: وینا رتیا شي چې وایي: «د هغه یو هوکی به هم مات نه شي.» 

«.وري چې په نېزه باندې یې سوری ک ي تههغوی به هغه س»

د عیسی خول
(متي ۲۷: ۵۷ - ۶۱ او مرقوس ۱۵: ۴۲ - ۴۷ او لوقا ۲۳: ۵۰ - ۵۶)

 وروسته له هغې یوسف چې د رامه د ار خه ؤ او په په د عیسی پیرو ؤ که چې هغه د

یهودیانو نه وېرېده، پیالتوس ته ورغی او د هغه نه یې وغوتل چې اجازه ورته ورکي چې د
عیسی می واخلي او خ یې کي. پیالتوس ورته اجازه ورکه. نو هغه راغی او د عیسی می یې
 نیکودیموس یعنې هماغه سی چې د شپې له خوا وختي د عیسی لیدلو ته ورغلی ؤ،  .یوو

هم راغی او د ان سره یې د مر کن او د عود د بوي خه جوه شوې مساله چې شاوخوا
 هغوی دواو د عیسی می یوو او د یهودیانو د مو د خولو د لوردېرش کیلو وه، راوه. 
 په کوم ای کې چې عیسی په  .مراسمو له مخې یې د خوشبویه تېلو سره په کفن کې تاو ک

صلیب باندې ول شوی ؤ هلته یو باغ ؤ او په هغه باغ کې یو نوی قبر ؤ چې تر هغه وخته پورې
 رنه چې دا د فسحې د تیارولو ور وه او قبر هلته نژدې ؤ، په کې وک نه ؤ خ شوی. 

.خ ک ی هلتهنو هغوی د عیسی م
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د عیسی بیا راژوندي کېدل
(متي ۲۸: ۱ - ۸ او مرقوس ۱۶: ۱ - ۸ او لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲)

 د یکشنبې په ور سهار وختي چې ال تیاره وه مریم مجدلیه قبر ته راغله او ویې لیدل  ۲۰
 نو هغه په منه منه شمعون پطروس او هغه شارد چې د قبر د خولې نه تیه لېرې شوې ده. 

ته چې په عیسی باندې ېر ران ؤ ورغله او هغوی ته یې وویل: «هغوی زمون د عیسی می د قبر
 نو پطروس او هغه بل شارد نه وی او مون نه پوهېو چې په کوم ای کې یې اچولی دی.» 
 هغوی دواو منې وهلې، خو هغه بل شارد د پطروس نه مخکې ووتل او د قبر خواته الل. 

 هغه قبر ته وری شو او دننه یې وکتل او کفن یې شو او د هغه نه لومی قبر ته ورسېده. 
 بیا شمعون پطروس راورسېد او قبر ته ولیده چې هلته پروت ؤ، خو قبر ته وردننه نه شو. 

 او هغه دستمال چې د عیسی د سر نه تاو ؤ، ورننوت. هغه هم کفن ولیده چې هلته پروت ؤ، 
 بیا هغه بل هغه د کفن سره نه ؤ، بلکې هغه په خپله قات شوی ؤ او په بل ای کې پروت ؤ. 
،رد چې مخکې قبر ته رسېدلی ؤ، هم قبر ته ورننوت او چې کله یې هغه ولید، نو باور یې وکشا
 که چې هغوی ال تر دې وخته پورې د خدای په کالم باندې پوه شوي نه وو چې ویلي یې

 نو بیا هغه دواه شاردان بېرته کور ته الل. وو چې عیسی باید د مو نه بیا راژوندی شي. 

عیسی مریم مجدلیې ته کاره کیي
(متي ۲۸: ۹، ۱۰ او مرقوس ۱۶: ۹ - ۱۱)

 خو مریم د قبر نه دباندې واله وه او ژل یې. هغې ال ژل چې یه شوه او دننه قبر ته یې

 او دوه فرتې یې په سپینو کالیو کې ولیدلې چې په هغه ای کې چې د عیسی می وکتل 
 هغوی د هغې نه پوتنه وکه: «ای ې، پروت ؤ یوه یې سرته او بله یې پو ته ناسته وه. 

ته ولې ژاې؟» هغې ورته وویل: «که چې هغوی زما د استاذ می وی دی او زه نه پوهېم چې
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 کله چې هغې دا خبره وکه نو مخ یې راوااوه او عیسی یې ولیده چې چېرته یې اچولی دی.» 
 عیسی هغې ته وویل: «ای خورې، ته هلته وال دی، خو هغې ونه پېژانده چې دا عیسی دی. 

ولې ژاې؟ وک لوې؟» هغې دا ومان وک چې وندې هغه باغوان دی نو ورته ویې ویل:
«اغلیه، که چېرې تا د هغه می وی وي نو ماته ووایه چې هغه دې په کوم ای کې اچولی دی

 عیسی هغې ته وویل: «مریمې!» مریم هغه ته مخ چې زه اله شم او هغه راپیدا کم.» 
 عیسی وروااوه او په آرامي ژبه کې یې ورته وویل: «ربوني!» چې معنی یې ده «استاذه!» 
هغې ته وویل: «ماته الس مه راوه، که چې زه ال تر اوسه پالر ته نه یم تللی. خو زما ورونو

یعنې زما شاردانو ته ورشه او هغوی ته ووایه چې زه اوس خپل پالر ته چې ستاسو پالر هم دې او
 نو مریم مجدلیه اله او شاردانو ته خپل خدای ته چې ستاسو خدای هم دی، پورته ورم.» 

یې وویل چې ما عیسی لیدلی دی. بیا هغوی ته یې د هغه پیغام ورساوه.

عیسی خپلو شاردانو ته ان کاره کوي
(متي ۲۸: ۱۶ - ۲۰ او مرقوس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ او لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹)

 د هماغې یکشنبې په ماام کله چې شاردان د یهودیانو د مشرانو له وېرې د تلو دروازو

شاته سره راول شوي وو، عیسی راغی او د هغوی په من کې ودرېده او ویې ویل: «سالم دې وي
 کله چې هغه دا وویل، نو هغوی ته یې خپل السونه او خپل بغل وروودل. په تاسو باندې!» 

 عیسی یول بیا وویل: «سالم دې کله چې شاردانو خپل استاذ ولیده نو ېر خوشحاله شول. 
 بیا یې وي په تاسو باندې! لکه نه چې پالر زه رالېلی یم نو همداسې زه هم تاسو لېم.» 

 که چېرې تاسو د چا په هغوی وپوکل او ویې ویل: «زما له خوا روح القدس قبول کئ. 
ناهونه وبخئ، نو هغوی به وبخل شي. که تاسو هغوی ونه بخئ نو هغوی به ونه بخل شي.»
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عیسی او توما

 د دولسو شاردانو خه توما چې بل نوم یې غبرونی ؤ، په هغه وخت کې چې عیسی راغی د

 نو نورو شاردانو هغه ته وویل: «مون استاذ لیدلی دی.» خو هغه نورو سره هلته موجود نه ؤ. 
ورته وویل: «ترو پورې چې زه د هغه په السونو باندې د مېخونو نې ونه وینم او خپلې وتې

ورباندې کېندم او خپل الس د هغه د بدن په بغل کېندم نو هېکله به باور ونه کم.»

 یوه هفته وروسته د هغه شاردان یول بیا په کور کې سره راول شوي وو او توما هم د

هغوی سره ؤ. سره له دې چې دروازې بندې وې، خو عیسی راغی او د هغوی په من کې ودرېده او
 بیا یې توما ته وویل: «خپلې وتې دې دلته کېده، ویې ویل: «سالم دې وي په تاسو باندې!» 

زما السونو ته ووره او خپل السونه راواندې که او زما په بغل باندې یې کېده او نور شک مه
 عیسی هغه ته وویل:  توما وویل: «ای زما استاذه او زما خدایه.»  کوه بلکې ایمان ولره.» 
«په دې خاطر چې زه دې ولیدم نو ایمان دې راو؟ بختور دي هغه خلک چې زه یې نه یم لیدلی او

ایمان راوي.»

د دې کتاب مقصد

 عیسی د خپلو شاردانو په حضور کې ېرې نورې معجزې وودلې چې په دې کتاب کې نه

 خو دا نې د دې دپاره لیکل شوي دي چې تاسو په دې ایمان راوئ چې دي لیکل شوي. 
عیسی هماغه مسیح دی او د خدای زوی دی او په هغه باندې په ایمان راولو سره به د هغه په نوم

تلپاتې ژوندون ولرئ.
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عیسی اووه شاردانو ته ان کاره کوي

 ه موده وروسته عیسی یول بیا د تبریې د بحیرې په غاه شاردانو ته خپل ان  ۲۱
 شمعون پطروس او توما چې د غبروني په  :کاره ک ول ان په دې هغه خپل .کاره ک
نوم یادېده، نتناییل چې د جلیل د قانا خه ؤ، د زبدي دوه زامن او دوه نور شاردان هم هلته وو.
 شمعون پطروس هغوی ته وویل: «زه م چې ماهیان ونیسم.» هغوی وویل: «مون هم درسره

و.» هغوی روان شول او په کشت کې سپاره شول، خو په هغه شپه یې هې ونه نیول.

 کله چې سهار شو نو عیسی د بحیرې په غاه وال ؤ، خو شاردانو ونه پېژانده چې هغه

 عیسی هغوی ته نارې کې: «ای ملرو، کوم ه مو نیولي دي؟» هغوی واب عیسی دی. 
 عیسی هغوی ته وویل: «خپل جال مو د کشت ي خواته ورواچوئ نو یو ه ورک: «نه.» 

ماهیان به ونیسئ.» نو هغوی جال ورواچاوه او دومره ېر ماهیان یې ونیول چې دوی نه شو کوالی
 بیا هغه شارد چې په عیسی باندې ېر ران ؤ پطروس ته چې جال بېرته کشت ته راکاي. 

وویل: «هغه سی چې د بحیرې په غاه وال دی، هغه زمون استاذ دی!» کله چې شمعون پطروس
دا خبره واورېدله چې هغه عیسی دی، نو خپل لن یې وتلو، که چې هغه خپل لن ویستلی ؤ
 نور شاردان په کشت کې د بحیرې غاې ته راغلل او د ماهیانو  .وپ کاو اوبو ته یې ور

 کله چې ک جال یې راکش ک ،که چې هغوی د وچې نه شاوخوا سل متره لېرې وو. 
هغوی وچې ته راووتل، نو هلته یې د سکرو اور ولیده چې ماهي ورباندې پروت ؤ او له و هم
  عیسی هغوی ته وویل: «د خپلو ماهیانو نه چې همدا اوس مو ونیول ل ه راوئ.»  وه. 

شمعون پطروس بېرته کشت ته وخوت او جال یې وچې ته راوویست چې په کې یوسلو دري
 عیسی هغوی پنوس غ ماهیان وو، خو د دومره زیاتو ماهیانو سره بیاهم جال ونه شلېده. 
ته وویل: «راشئ د سهار و وخورئ.» په شاردانو کې هېچا هم دا جرات ونه ک چې د هغه نه

 نو عیسی پوتنه وکي: «ته وک یې؟» که چې هغوی پوهېدل چې دا د هغوی استاذ دی. 
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راواندې شو، و یې راواخیستله او هغوی ته یې ورکه او ماهیان یې هم ورکل.

 دا درېم ل ؤ چې عیسی د مو نه د راژوندي کېدلو نه وروسته شاردانو ته کاره شو.

عیسی او پطروس

 د و خولو نه وروسته عیسی د شمعون پطروس نه پوتنه وکه: «ای د یوحنا زویه

شمعونه، ته د دې نورو نه زما سره زیاته مینه کوې؟» پطروس واب ورک: «هو، استاذه، ته پوهېې
 عیسی په دوهم ل چې په ما باندې ران یې.» عیسی وویل: «زما په وریو باندې پام کوه.» 

:واب ورک ه: «ای د یوحنا زویه شمعونه، ایا زما سره مینه کوې؟» پطروستنه وکهغه نه پو
«هو، استاذه، ته پوهېې چې زه ستا سره مینه کوم.» عیسی هغه ته وویل: «زما په پسونو باندې پام
 په درېم ل عیسی د هغه نه پوتنه وکه: «ای د یوحنا زویه شمعونه، ایا ته زما سره کوه.» 
مینه کوې؟» پطروس غمجن شو که چې هغه ترې په درېم ل دا پوتنه وکه: «ایا ته زما سره

مینه کوې؟» نو پطروس هغه ته وویل: «استاذه، ته د هره نه خبر یې، ته پوهېې چې په ما باندې
 په یقین سره زه تاته دا وایم کله ران یې.» عیسی هغه ته وویل: «زما په پسونو باندې پام کوه. 

چې ته وان وې، نو خپله مال به دې خپله تله او هر چېرته چې دې غوتل نو هلته به تللې، خو
کله چې زو شې، نو السونه به دې بل چاته غولي وي چې مال دې وتي او هغه ای ته به دې

 عیسی دا خبره د دې دپاره وکه چې دا کاره کي چې بوي چې ته ورته تلل نه غواې.» 
پطروس به په ه ول م کیي، ترو خدای ته جالل ورکي. بیا عیسی هغه ته وویل: «ما پسې

راه.»

عیسی او د هغه ران شارد
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 پطروس مخ راوااوه او ویې لیدل چې هغه شارد ورپسې شاته راروان دی چې په عیسی

باندې ېر ران ؤ، یعنې هغه شارد چې د ماام و په وخت کې د عیسی په ن کې ناست ؤ
 او پوتنه یې ترې کې وه: «استاذه، هغه وک دی چې تا به خپلو دمنانو ته تسلیموي؟» 
کله چې پطروس هغه شارد ولیده، نو د عیسی نه یې پوتنه وکه: «په هغه باندې به ه کیي؟»
 عیسی واب ورک: «که زه وغوام چې هغه دې زما تر رات پورې ژوندی پاتې شي، نو په

 نو د عیسی د پیروانو په من کې دا خبره خپره دې کې ستا ه کار دی؟ ته ما پسې راه.» 
شوه چې هغه شارد به نه م کیي، خو عیسی داسې ونه ویل چې هغه به نه م کیي، هغه یوازې
دا ویلي وو: «که زه وغوام چې هغه دې زما تر رات پورې ژوندی پاتې شي، نو په دې کې ستا
 دا هماغه شارد دی چې دا شیان یې لیکلي دي او د هغو په هکله شاهدي ه کار دی؟» 

ورکوي او مون پوهېو چې د هغه شاهدي رتیا ده.

پای

 عیسی ېر نور کارونه هم کي دي. که هغه ول په کتابونو کې لیکل شوي وای نو زه ومان

کوم چې په وله ن کې به د دې کتابونو دپاره چې لیکل شوي وای، هې ای نه وای.
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