
د مال عيس مسيح په حقله د حضرت
لوقا زېرے

پېژندلو

د حضرت لوقا زيرے د يو خط په شل ک دے چ تيوفيلوس ته ليلے
شوے دے. کله چ حضرت لوقا رسول د حضرت عيس مسيح په حقله ډېر په

احتياط سره حقائق راول کل نو بيا ي دا زيرے وليلو. حضرت لوقا د
حضرت عيس د پېدايت نه مخ خبرې، د هغۀ خدمت، مرګ او د مو نه د

دمت د روحخپل خ ى دى. حضرت عيسل کېدلو په حقله ليبيا ژوندى پا
القُدس په طاقت سره کولو، او د خالصون د زيرى اعالن به ي کولو. هغۀ

بشمېره خپل رحم غريبانانو او هغه خلقو ته چ هيچا به ي تپوس نۀ کولو
سر ته ورسولو چ ه او خپل مقصد يپوره ک وئے دے. هغۀ پېشند کر
ورک شوى ولوى او بچ ي کى. حضرت لوقا زمون سوچ او خيال دې خبرې

ته راروى چ خُدائ پاک په خپله د تاريخ لوئ واکدار دے چ په کائنات
او وروست وروست وړومب چ لوئ بدلون راوستے دے په کوم ک ي ک

وړومب شول، کبرژن عاجز کے شول او عاجزان لوئ کے شول. حضرت
لوقا د پېش په لحاظ طبيب وو او د پولوس رسول نزدې ملرے وو، او د هغۀ

ول خبرې ي په تفصيل سره وليل. د حفظ کولو دپاره ۶: ۲۲ آيت ”تاسو
بختور ي کله چ خلق تاسو نه نفرت کوى او د خپل مين نه مو شى او درته

سپ سپورې وائ او د ابن آدم د مريدۍ په وجه په تاسو الزام لوى.“
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مقدمه

 ډېرو خلقو په دې الس پورې کے دے چ د هغه واقعاتو ترتيب وار  ۱
 بل هغوئ مون ته بيان وکى کوم چ زمون په مين ک تير شوى دى. 

خبرې حواله کې دى او چا چ دا واقعات د سر نه په خپلو سترو ليدل ۇو
 نو زۀ هم په خپل وار، اے خوږه تيوفيلوسه، ستا هغوئ د زيرى خادِمان ۇو. 
 دا د دې دپاره دپاره د پوره تحقيق نه پس دا ول خبرې په ترتيب سره ليم. 

.ے شوے يتۀ خبر ک د کومو نه چ ستا په هغه خبرو پوره يقين وش چ

وئت پېشد پېداي د حضرت يحي

نوم ي مام وو چيو يهودى ا  د يهوديه د هيروديس بادشاه په زمانه ک

ه د هارون د اوالده وه. د هغ زکرياه وو. دے د ابياه د خاندانه وو. د هغۀ
ۇو او د مال تين دوئ دواړه د خُدائ پاک په وړاندې ر نوم اليشبع وو. 

 خو د هغوئ اوالد نۀ وو ه خُدائ ول حمونه او قانونونه ي بعېبه منل. 
 يو ل چ د زکرياه د چ اليشبع شنه وه او دوئ دواړه د ډېر عمر ۇو. 
 نو د امامت د خاندان د خدمت وار وو او هغۀ د امامت فرض پوره کولو، 

خُدائ کور ته ننو د مال راووتلو چ هس په مطابق د هغۀ د نام طريق
 دا د خوشبوي د سيزولو وخت وو او بهر وله جمع او خوشبوئ وسيزى. 
 چ د مال خُدائ يوه فرته د خوشبوي د په عبادت ک مشغوله وه، 

 د دې په ليدلو زکرياه حېران شو قرباناه  طرف ته والړه اره شوه. 
 خو فرت هغۀ ته وفرمائيل، ”زکرياه. يرېه مه. ستا دعا او يرې واخستو. 

قبوله شوه، ستا د  اليشبع به يو زوئ وش او تۀ به د هغۀ نوم يحي کېدې.
 ستا زړۀ به د خوشحال نه وپونه وه او ډېر خلق به د هغۀ په پېدايت

 ه چ هغه به د مال خُدائ په نزد لوئ وى. هغه به مے  ،خوشحاله ش
او شراب کله هم نۀ ، د مور د ېې نه به هغه په روح القُدس معمور وى،
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 هغه به  او هغه به ډېر بن اسرائيل د مال خُدائ پاک الرې ته راواړوى. 

د الياس په روح او طاقت د مال نه وړاندې روان وى، چ د پالرانو په زړونو
ک خپلو بچو دپاره دوباره مينه واچوى او چ نافرمانه د صادقانو حمت ته

 زکرياه راوروى او خلق د مال خُدائ د تابعدارۍ دپاره تيار کى.“ 
فرت ته وفرمائيل، ”زۀ نه په دې باور کولے شم؟ زۀ په خپله بوډا يم او زما
 فرت جواب ورکو چ، ”زۀ جبرائيل يم، زۀ د خُدائ ه هم بوډۍ ده.“ 

پاک په حضور ک ودرېم او زۀ ي تا سره د خبرو کولو او د دې زېرى
 خو اوس واوره چ تۀ به د خبرو طاقت بائيل او درکولو دپاره رالېلے يم. 
د دې کار د کېدو پورې به ستا خولۀ بنده وى ه چ تا په ما باور ونۀ کو، او
 په دې دوران ک خلق  “.په خپل مقرر وخت به زما خبره صحيح ثابته ش
د زکرياه په انتظار ۇو او سوچ ي کولو چ هغه د خُدائ په کور ک ول دومره
 کله چ هغه راووتو نو د هغوئ سره ي خبرې نۀ شوې کولے او ايسار شو. 

ۀ رويا وليده. او هغوئ ته ي هغۀ د خُدائ په کور ک هغوئ پوهه شُو چ
ختم دمت ورد هغۀ د خ  کله چ اشارې کول خو ژبه ي نۀ چلېده. 

 د دې نه پس د زکرياه ه اليشبع اُميدواره شوې نو زکرياه کور ته الړو. 
 دا ي ووئيل چ، ”دا د شوه او پينۀ مياشت هغ خپل ان پ وساتلو. 

مال خُدائ رضا ده چ اوس هغۀ زما ستر اوچت کې او زۀ ي د بن آدمو
په وړاندې په خپل فضل سره د سپاوى نه بچ کم.“

وئت پېشد پېداي د حضرت عيس

 بيا د هغ په شپمه مياشت خُدائ پاک جبرائيل فرته د ليل ناصرت

 چ کوژدن ي د داؤد د خاندان يوسف نوم ار ته يوې پېغل ته ورولېله 
 هغ ته فرته اره نوم سى سره شوې وه او د دې پېغل نوم مريم وو. 
شوه او ورته ي وفرمائيل، ”مبارک شه. په تا ډېر فضل شوے دے، مال خُدائ

 هغ چ ۀ وفرمائيل مريم په هغ ډېره فرمنده شوه او ستا مل دے.“ 
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 بيا فرت هغ ته وفرمائيل حېرانه وه چ د دې مبارک ۀ مطلب دے. 
 وره، تۀ به چ، ”مريم. يرېه مه. خُدائ پاک په تا مهربانه شوے دے. 

 هغه اُميدواره ش او يو زوئ به دې وش او تۀ به د هغۀ نوم عيس کېدې. 
به لوئ وى او هغه به د خُدائ تعال زوئ وبللے ش. مال خُدائ پاک به هغۀ ته

 هغه به د تل دپاره د يعقوب په خاندان د خپل نيۀ داؤد تخت ورکى. 
،وفرمائيل چ  مريم بادشاه کوى او بادشاه به ي هيله نۀ ختميى.“ 
 فرت جواب ورکو، ”دا نه کېدے ش؟ زۀ خو ال وادۀ شوې هم نۀ يم.“ 
”روح القُدس به په تا نازل ش او د خُدائ تعال قُدرت به په تا سورے وکى او
 بله دا چ  .په دې وجه به هغه مقدس ماشوم د خُدائ پاک زوئ بللے ش
وک چ مر به زوئ راوړى اوستا خپلوانه اليشبع هم اُميدواره ده او په زوړ ع

 ه چ هي يو په شنه مشهوره وه، د هغ د اُميدوارۍ شپمه مياشت ده. 
زۀ د مال” ، مريم وفرمائيل چ کار د خُدائ پاک دپاره ناممنه نۀ دے.“ 
ته د هغبيا فر “.دې وش دى، هم داس ۀ فرمائيل ه يم. تا چخُدائ وين

نه الړه.

د بب مريم د اليشبع سره مالقات

 په دغه وخت مريم نېغه راپاېدله او يو ار ته الړه کوم چ د يهوداه په

 هغه د زکرياه کره ورغله او په اليشبع ي سالم غريزه عالقه ک وو. 
 کله چ اليشبع د مريم سالم واورېدو نو ماشوم د هغ په ېه واچولو. 

 او په زوره ي ک په وپونو شو نو اليشبع د روح القُدس نه معموره شوه. 
 زۀ ووئيل، ”په ولو و ک تۀ مبارکه ي او ستا د ېې مېوه مبارکه ده. 
 چ نه ستا سالم وک يم چ زما د مال مور دې زما تپوس له راش؟ 
 ومره بختوره زما تر غوږو شو نو زما په ېه ک زما بچ وپ ووهلو. 

“.خُدائ قول به پوره ش د مال ايمان دے چ په دې ي ده هغه چ

۴ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د بب مريم حمد و ثنا وئيل

  او مريم وفرمائيل چ، ”اے زما زړۀ. د مال خُدائ لوئ بيان که. 

اے زما زړۀ. خوشحال وکه، خوشحال وکه. زما د خالصوون خُدائ پاک
 چ هغۀ د خپل عاجزې وين په حال دومره لوئ نظر کے دے. په نوم، 
 ه هغۀ زما  .ۍ ما ته بختوره وائپي ول نه پس به راتلون د نن ور

 او وک چ د هغۀ دپاره دومره لوئ کارونه کى دى. د هغۀ نوم پاک دے. 
 او هغه کارونه چ د هغۀ نه يريى، په هغوئ د هغۀ رحم پيۍ په پيۍ دے. 

الس کى دى، د هغۀ قوت رندوى. کبرژن او مغروره ي په خپلو خيالونو
 هغۀ حمرانان د تختُونو نه راغورزول دى خو سره دانه وانه کى دى. 

 اوږى ي په ۀ يزونو ماړۀ کى غريبانان ي لويو مرتبو ته رسول دى. 
 هغۀ د خپل خادِم بن اسرائيل مدد دى او مالدار ي تش الس شل دى. 

 هغۀ په ابراهيم او د هغۀ کے دے، له چ زمون نيونو ته هغۀ وئيل ۇو، 
پات  مريم د اليشبع سره درې مياشت په اوالد رحم کول چرې هېر نۀ کل.“ 

شوه او بيا کور ته واپس راغله.

د حضرت يحي پېدايت

  بيا د اليشبع د بچ پېدا کېدو وخت پوره شو او د هغ زوئ پېدا شو. 

ي يانو او خپلوانو دا واورېدل نو ډېره زياته خوشحالاون د هغ هر کله چ
 او هغوئ په اتمه ورځ ورسره وکه چ مال خُدائ پرې لوئ رحم وکو. 

بيا راغلل چ ماشوم سنت کى او هغوئ دا غوتل چ د هغۀ د پالر نوم
 خو د هغۀ مور ورته ووئيل چ، ”نه. دے به يحي بللے زکرياه پرې کېدى. 
 خو هغوئ ووئيل چ، ”ستا په خاندان ک خو د هيچا هم داس نوم  “.ش

 بيا هغوئ د هغۀ د پالر نه په اشارو تپوس وکو چ، ”د دۀ نوم ۀ نشته.“ 
 هغۀ د ليلو يوه تخت راوغوته او په دې ول حېران اېودل په کار دى؟“ 
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 سمدست د هغۀ شول چ هغۀ دا وليل چ، ”د دۀ نوم به يحي وى.“ 
 ول شونې او ژبه آزاد شول او هغه ويا شو او د خُدائ پاک ثنا ي ووئيله. 

يان په دې خبره هيبت واخستل او دا خبرې د يهوديه په غريزه عالقه کاون
 چا چ دا واورېدل په هغوئ ډېر اثر وشو او وې  .هرې خوا ته خورې شول
وئيل چ، ”د دې ماشوم نه به ۀ جوړيى؟“ ه چ د مال خُدائ الس د دۀ

په سر دے.

د حضرت زکرياه نبوت

 بيا د هغۀ پالر زکرياه د روح القُدس نه معمور شو او دا پېشوئ ي وکه،
 ”ثنا دې وى د بن اسرائيل په مال خُدائ پاک، ه چ هغۀ په خپلو

 او د خپل بنديانو نظر وکو، او هغوئ ي په بيعه واخستل او آزاد ي کل. 
 او له چ هغۀ خادِم داؤد په کور ک ي يو زورور خالصونے پېدا کو. 
 چ هغه به د وړومبو مقدسو نبيانو په خولۀ و پيۍ وړاندې وعده کې وه 

وک چ ولو د السونو نه ى او د هغوئد خپلو دشمنانو نه خالص ک مون
 او دا چ هغه به زمون په پالر نيۀ رحم وکى او خپله  .راسره کينه سات
 هم دا قَسم هغۀ زمون د پالر ابراهيم سره کے  .مقدسه وعده به ياده سات

 چ هغه به مون د دشمنانو د السه بچ سات، او د يرې نه به امان راکى وو، 
 او اے  چ مون ول عمر په پاک او په صداقت د هغۀ عبادت وکو. 

زما وړوکيه، تۀ به د خُدائ تعال نب بللے ش ه چ تۀ به د مال په وړاندې
 او تۀ به د هغۀ خلق په دې پوهه کې تير ش چ د هغۀ الرې تيارې کې، 

 زمون د خُدائ پاک د خالص چ خالصون د ناهونو په معاف ک دے. 
 او په هغوئ به وليى وک رحم په وجه به د سحر نمر په مون راوخېژى، 

چ په تيارۀ ک او د مرګ په سورى ک ناست وى او چ زمون قدمونه د
دغه ماشوم لوئېدو نو روحان ه چن  خير او سالمت په الره سم کى.“ 
هغه بن و چاوسېدو تر پورې په بيابان ک ور موندو او تر هغ قوت ي
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اسرائيلو ته اره رارند شو.

د حضرت عيس پېدايت

 په هغه ورو ک د روم قيصر اووستوس د طرف نه دا فرمان  ۲
  .ولو خلقو مردمشمارى وش دې د ک بادشاه په روم جارى شو چ
دا وړومب مردمشمارى وه چ د شام د ورنر کيرينيوس په وخت ک وشوه.
  د دې دپاره هر يو کس خپل خپل اري ته د مردمشمارۍ دپاره الړو. 

نو دغه شان يوسف هم د ليل د ناصرت نه يهوديه ته الړو چ د داؤد په اريه
 او هغه بيتلحم ک خپل نوم ولي ه چ هغه د داؤد د خاندان نه وو. 
سره د مريم الړو وک چ د هغۀ چنغله وه او هغه د مخ نه اُميدواره وه.
 او کله چ هغوئ ال هلته ک ۇو نو د هغ ماشوم د پېدا کېدو ور پوره

 او د هغ اول زوئ پېدا شو. هغ هغه په اوړن ک ونغتو او په يو شوې، 
اخور ک ي کېودو ه چ په سرائ ک د هغوئ دپاره ائ نۀ وو.

تاو فر شپون

 هم په دغه عالقه ک ۀ شپون ۇو چ په پو ک ي د شپ د خپلو

 چ ناهانه د مال خُدائ فرته د هغوئ په وړاندې رمو وکيدارى کوله، 
رارنده شوه او د مال خُدائ نُور د هغوئ چارچاپيره خور شو او هغوئ يرې
 خو فرت هغوئ ته وفرمائيل چ، ”يرېئ مه. ما تاسو له يو ۀ واخستل. 
 نن د زېرے راوړے دے چ د ولو خلقو دپاره به يوه لويه خوشحال وى. 

هغه مسيح مال ے پېدا شوے دے چستاسو خالصون ار ک داؤد په
ک تاسو به يو ماشوم په اوړن ه ده چ او ستاسو دپاره د هغۀ دا ن دے. 
 ناهانه د هغ فرت سره د آسمان لر  “.وموم تے په اخور کانغ
 ”د خُدائ پاک  ،ووئيله چ نده شوه او د خُدائ پاک دا ثنا يريوه ډله را
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حمد دې وى پاس په آسمان ک، او په زمه دې د هغه خلقو دپاره خير او
 کله چ فرت د هغه ايه آسمان سالمت وى د چا نه چ هغه رضا دے.“ 

اوس سمدست چ ” ،و يو تر بله ووئيلخصت شوې نو شپونطرف ته ر
بيتلحم ته الړ شُو او دا شوے کار ووينو کوم چ مال خُدائ مون ته رند

 هغوئ په منه الړل د مريم او يوسف پته ي ولوله او هغه کے دے.“ 
 کله چ هغوئ هغه ماشوم وليدو ماشوم ي په اخور ک پروت وموندلو. 

 نو زر ي دا خبره خوره که ۀ چ دوئ ته د هغۀ په حقله وئيلے شوى ۇو. 
 خو مريم او د دې شپونو خبره چ چا واورېدله، ول حق حېران شول. 

 خو شپونو په واپس  .ساتل ي ولو واقعو سوچ کولو او په زړۀ ک په دې
تلو ک د خُدائ پاک ثناء صفت بيانولو ه چ بلل هر ۀ ي هغه شان

 اتۀ ور پس وليدل او واورېدل له نه چ فرت ورته فرمائيل ۇو. 
هغه سنت شو او د هغۀ نوم ي عيس کېودو. دا هغه نوم وو چ د هغۀ د مور

په ېه کېدو نه مخ فرت په هغۀ اېودے وو.

د خُدائ په کور ک د حضرت عيس پېش کول

 نو د موس د شريعت په مطابق چ د هغوئ د لوېت ور پوره شوې

د مال ه چ ل نو يروشلم ته ي بوتلو چ مال خُدائ ته ي پېش کى، 
خُدائ په شريعت ک ليل دى چ، ”هر وړومبے نر ماشوم چ پېدا ش هغه

 نو هغوئ بيا د مال خُدائ د شريعت په  “.خُدائ ته وقف ش به مال
 په هغه  .کوړو جوړه يا د کونترو دوه بچيوه د ک ه، يعنوک مطابق قربان

ورو ک په يروشلم ک شمعون نوم يو سے وو. هغه رتينے او
پرهيزاره وو، وک چ د بن اسرائيلو د بچ کېدو په طمع وو او د روح القُدس
 روح القُدس هغۀ ته دا پېغام ورکے وو، ترو پورې چ تا د نه معمور وو. 

 نو هغه د روح القُدس مال خُدائ مسيح ليدلے نۀ وى تر هغ به تۀ نۀ مرې. 
مور پالر هغه ماشوم عيس د عيس په هدايت د خُدائ کور ته راغلو. او کله چ
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 نو شمعون هغه دننه راوړو چ د شريعت په مطابق ي خُدائ ته وقف کى، 
  ،ووئيل چ ي ووئيله، او داس واخستو او د خُدائ پاک ثنا ي ک په غې

”اے ماله، نن تۀ خپل خادِم د خپل وعدې په مطابق په سالمت سره
 چ  ه چ ما په خپلو سترو ستا هغه خالصون وليدلو  رخصتوې، 

 هغه به د د غېريهوديانو دپاره را تا د ولو قومونو په وړاندې تيار کے دے. 
 د ماشوم مور او پالر هغه خبرو ته وى او بن اسرائيلو ته به جالل ورکى.“ 
 بيا شمعون وته په خولۀ وو کوم خبرې چ د هغۀ په حقله وئيلے شوې. 
د هغۀ دپاره برکت وغوتو او د هغۀ مور مريم ته ي ووئيل چ، ”دا ماشوم په

ربادېدو او آبادېدو دپاره مقرر شوے دے، او د بن اسرائيلو ک د ډېرو د ب
 خُدائ پاک د طرف نه داس نه ده چ ډېر خلق به د هغۀ مخالفت کوى 

ه چ د ډېرو خلقو د زړونو پ خيالونه به اره ش. او د غم په وجه به ستا
 په دغه ورو حال داس وى له ستا زړۀ چ په تُوره وهلے شوے وى.“ 

ک د آشر په خيل ک حناه نوم يوه پېغمبره وه وک چ د فنواېل لور وه.
 او بيا د هغه ډېره بوډۍ ه وه او د وادۀ په اوؤم کال کونه شوې وه، 

لورو اتياو کالو پورې کونه وه. هغ د خُدائ د کور د تلو راتلو پابندى کوله،
 نو په هغه ساعت هغه شپه او ورځ به ي روژې ساتل او دعا به ي کوله 

راغله او د خُدائ پاک شُر ي وکو. نو هغ هغه ولو خلقو ته د هغه ماشوم په
 هرکله چ يوسف حقله خبرې وکې چ د يروشلم د آزادۍ په انتظار ۇو. 
او مريم د مال خُدائ د شريعت په مطابق هر ۀ پوره کل نو هغوئ په ليل
 نو دغه ماشوم لوئېدو، قوت او ک خپل اري ناصرت ته واپس شول. 

حمت ي موندلو او د خُدائ پاک فضل ورسره وو.

د خُدائ په کور ک حضرت عيس

 او چ  د عيس مور پالر به هر کال يروشلم ته د فسح اختر له تلل. 

 هغه د دولسو کالو شو نو هغوئ د خپل دستور په مطابق د اختر دپاره الړل. 
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نو چ د اختر ور پوره شوې او هغوئ کور ته واپس روان شول نو عيس په
 او هغوئ وله ورځ په يروشلم ک ايسار شو خو مور پالر ته ي پته نۀ وه. 
دې خيال سفر وکو چ ن هغه به په قافله ک چرته وى، خو ماام ي بيا

 چ وې نۀ موندلو په خپلو خپلوانو او دوستانو ک د هغۀ لون شروع کو. 
 په درېمه ورځ ي هغه د نو يروشلم ته راواپس شول چ هلته ي ولوى. 

خُدائ په کور ک ناست وموندلو چ د اُستاذانو سره ناست وو او د هغوئ
 او هغوئ ول چا چ د خبرو ته ي غوږ نيولے وو او تپوسونه ي ترې کول. 
 مور پالر هغۀ خبرې واورېدې، د هغۀ په پوهه او په جوابونو اريان دريان ۇو. 

زويه. تا مون” ،د هغۀ په ليدو حق حېران شول او د هغۀ مور ورته ووئيل چ
 هغۀ  “.ولرمندۍ سره لل؟ ستا پالر او ما تۀ ډېر په فوک ول سره داس
ورته وفرمائيل چ، ”تاسو زۀ ول لولم؟ تاسو ته پته نۀ وه چ ما ته د خپل پالر
 خو هغوئ د هغۀ د خبرې په مطلب ونۀ په کور ک پات کېدل په کار وو؟“ 
 بيا هغه د هغوئ سره ناصرت ته واپس الړو او د هغوئ د تابعدارۍ رسېدل. 

 او د  .وساتل پ خبرې په زړۀ ک ول دا وخت تېرولو. مور ي الندې ي
ي آدمو په نظر ک مت او ونه لوئېدل او د خُدائ پاک او د بنح عيس

قبوليت وموندو.

د حضرت يحي بپتسمه ورکوون وعظ کول

 د قيصر تيبريوس د حومت په پينلسم کال ک پنطوس پيالطوس د  ۳
يهوديه ورنر وو او هيروديس د ليل ورنر، د هغۀ ورور فيليپوس د اتُوريه او

 د مشرانو امامانو اناس او تراخونيتيس او ليسانياس د ابيلينے ورنران ۇو. 
کائفس په وخت ک د زکرياه په زوئ يحي باندې په بيابان ک د خُدائ پاک

 هغه د اُردن په وله سيمه ک ېرچاپېره ورېدو او دا کالم نازل شو. 
  .ناهونه به معاف ش او ستاسو بپتسمه واخل د توب کولو چ بيان ي
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نه چ د يشعياه نب په صحيفه ک ليلے شوى دى چ، ”په بيابان ک د
ئ او د هغۀ الرې نېغخُدائ الره جوړه ک د مال ،آواز دے چ نعرې وهون

 هره دره به ډکه ش، هره غونۍ او غر به هوار ش. کاږۀ به نېغ کے کئ. 
 او ول مخلوق به د خُدائ پاک  .ے شاو ناهمواره الر به هواره ک ،ش
  خلق بهر راووتل چ د يحي نه بپتسمه واخل خو  “.خالصون ووين
هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”اے د مارانو بچو، تاسو ته چا خبردارے درکو

 نو داس کارونه وکئ چ ورنه ستاسو د چ د راتلون غضب نه وتت؟ 
توب ايستلو پته ول. تاسو ان سره داس سوچ مۀ کوئ چ ن تاسو د

ابراهيم اوالد ي ،ه چ زۀ درته دا وايم چ خُدائ پاک د دې کاو نه هم د
 اوس هم د ونو جرړو ته تبر نيولے شوے  .براهيم دپاره اوالد پېدا کولے شا
دے او هره هغه ونه چ ۀ مېوه نۀ نيس هغه به پرې کے ش او د اور لمبو ته
 هغۀ  خلقو ترې تپوس وکو، ”نو بيا مون ۀ وکو؟“   “.به اچولے ش

جواب ورکو چ، ”د کوم سى سره چ دوه قميصونه وى، يو دې هغۀ له
ورکى چ د چا سره يو هم نۀ وى، او د چا سره چ خوراک وى هغه دې هم

 ين محصولچيان هم بپتسم اخستلو له راغل ۇو او هغوئ داس وکى.“ 
، هغۀ ورته وفرمائيل چ ترې تپوس وکو چ، ”اُستاذه. مون ۀ وکو؟“ 

 سپاهيانو  “.نه زيات مۀ اخل ۀ مقرر شوى دى د هغ ستاسو دپاره چ”
رېنه دا تپوس وکو چ، ”مون ۀ وکو؟“ هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”د هم ت
چا نه په زوره پېس مۀ اخل او په چا د دروغو الزام مۀ لوئ، په خپله تنخواه
 خو ول خلق د مسيح په انتظار ۇو او د يحي په حقله ي په صبر کوئ.“ 
 خو يحي هغوئ خپلو زړونو ک سوچ کولو چ ن هغه به مسيح وى. 

وک چ زۀ تاسو له په اوبو بپتسمه درکوم خو” ،ولو ته وفرمائيل چ
راتلونے دے هغه زما نه ډېر زورور دے، او زۀ د هغۀ د پېزار د تسمو د پرانستلو

 جوه هم نۀ يم. هغه به تاسو ته په روح القُدس او په اور بپتسمه درکوى. 
اخ د هغۀ په الس ک ده. هغه به خپل درمند په ۀ شان پاکوى او غنم به په
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خپله خمبه ک جمع کوى، خو بوس به په هغه اور ک سوزوى چ هيله
 په دې شان سره هغۀ خلق نور هم ډاډه کول او زېرے ي ورته نۀ مرى.“ 

 خو يحي هيروديس ورنر د خپل ورور د  هيرودياس سره په اورولو. 
 خو د دې ولو بدو کارونو وادۀ کولو او په نورو بدو کارونو مالمته کو. 

دپاسه ي يحي رفتار کو او په قېدخانه ک ي واچولو.

د حضرت عيس بپتسمه

هم بپتسمه واخسته، او چ ولو خلقو بپتسمه واخسته نو عيس  کله چ

 او روح القُدس د يوې کونترې په شل دعا ي کوله نو آسمان پرانستے شو، 
،تۀ زما محبوب زوئ ي” ،راکوز شو او د آسمان نه يو آواز راغلو چ په عيس

ستا نه زۀ راض يم.“

شجره د حضرت عيس

 ۀ وخت چ عيس خپل خدمت شروع کو نو تقريباً د دېرشو کالو وو او

 زوئ د متات، زوئ د  ،د خلقو په خيال دے د يوسف زوئ وو، زوئ د عيل
 زوئ د متتياه، زوئ د ليوى، زوئ د مل، زوئ د ينا، زوئ د يوسف، 

 زوئ د ماعت، زوئ د  ،سلياه، زوئ د نجوم، زوئ د اعاموس، زوئ د نح
 زوئ د يوحنا، زوئ د متتياه، زوئ د شمع، زوئ د يوسيچ، زوئ د يوداه، 
 زوئ د مل، زوئ د ريسا، زوئ د زربابل، زوئ د شلتاېل، زوئ د نيرى، 

 زوئ د يشوع، زوئ د ادى، زوئ د قوسام، زوئ د المدام، زوئ د عير، 
 زوئ د شمعون، زوئ د العزر، زوئ د يوريم، زوئ د متات، زوئ د ليوى، 

 زوئ د ملياه، زوئ د يهوداه، زوئ د يوسف، زوئ د يونام، زوئ د الياقيم، 
 زوئ د يس، زوئ د عوبيد، مناه، زوئ د متتاه، زوئ د ناتن، زوئ د داؤد، 

 زوئ د عمنداب، زوئ د زوئ د بوعز، زوئ د سلمون، زوئ د نحشون، 
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 زوئ ادمين، زوئ د ارن، زوئ د حصرون، زوئ د فارص، زوئ د يهوداه، 
 زوئ د د يعقوب، زوئ د اسحاق، زوئ د ابراهيم، زوئ د تارح، زوئ د نحور، 

 زوئ د قينان، سروګ، زوئ د رعو، زوئ د فلج، زوئ د عبر، زوئ د سلح، 
 زوئ د متهوشله،  ،سد، زوئ د شيم، زوئ د نوح، زوئ د لمزوئ د ارف
 زوئ د انوش، زوئ د حنوک، زوئ د يارد، زوئ د مهللايل، زوئ د قينان، 

زوئ د شيث، زوئ د آدم چ د خُدائ پاک د طرف نه وو.

د حضرت عيس آزمېت

 عيس چ د روح القُدس نه معمور وو او د اُردن د سيند نه واپس شو نو  ۴
 چرته چ هغه تر لوېتو ورو پورې په روح القُدس هغه بيابان ته بوتلو، 
و کوآزمائيلے شو. په دې دومره ور بليس په لمسون کد ا بيابان ک

 ابليس هغۀ ته ووئيل عيس هي ونۀ خوړل او په آخر ک هغه نار نهور شو. 
  “.ش رو ه چم وکته ح نو دې کا کۀ تۀ د خُدائ پاک زوئ ي” ،چ

  “.نۀ پائ آدم تش په رو بن ،چ فرمائ و، ”صحيفجواب ورک عيس
و په رپ کد ستر ي بادشاه ول نيابليس هغه په لوړه وخېژولو او د دبيا ا

 او ابليس ورته ووئيل چ، ”زۀ به د دې ولو اختيار تا له وراره کې. 
درکم او هغه شان او شوکت هم چ د دې سره تل وى ه چ دا ما ته په

اختيار ک راکے شوى دى او زۀ ي هغه چا له ورکوم چا له چ ي زما زړۀ
 کۀ تۀ ما ته صرف سجده وکې نو دا هر ۀ به زۀ تا له درکم.“ غواړى. 

 عيس جواب ورکو، ”صحيف فرمائ چ، تۀ تش مال خُدائ پاک ته

 بيا ابليس هغه يروشلم ته بوتلو سجده کوه او صرف هم د هغۀ عبادت کوه.“ 
او د خُدائ پاک د کور د مينارې په سر ي ودرولو او ورته ي ووئيل چ، ”کۀ تۀ

صحيف ه چ  د خُدائ زوئ ي نو خپل ان دلته نه ته وغورزوه، 
وائ چ، هغه به ستا په حقله خپلو فرتو له حم ورکى چ ستا حفاظت
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په کا نه چ ى هسپورته ک  او هغوئ به تا په خپلو السونو ک وکى. 
،و، ”دا وئيلے شوى دى چهغۀ ته جواب ورک  عيس تيندک وخورې.“ 

 دغه شان چ د ابليس تاسو په خپل مال خُدائ پاک آزمېت مۀ کوئ.“ 
 ول لمسون سر ته ورسېدو نو هغه ي تر بل موقع پورې انله پرېودو. 
لول م ليل ته واپس راغلو او په القُدس د قُدرت نه معمور د روح بيا عيس

 او هغۀ د هغوئ په عبادتخانو ک ک د هغۀ آوازه ېرچاپېره خوره شوله. 
تعليم ورکولو او ولو خلقو د هغۀ لوئ بيانوله.

په ناصرت ک د حضرت عيس رد کېدل

 بيا هغه ناصرت ته راغلو چرته چ هغه لوئ شوے وو او د سبت په ورځ

 عبادتخان ته د معمول په مطابق الړو. هغه د کالم د تالوت دپاره ودرېدلو، 
او ورته د يشعياه نب طومار ورکے شو. هغۀ طومار کوالو کو او هغه ائ ته
 ”د مال خُدائ روح په ما نازل دے ه  ،ۇو چ للي په ک راغلو چ

چ زۀ هغۀ مسح کے يم، او دې له ي رالېلے يم چ غريبانانو له زيرے
ورکم، چ قېديانو ته د آزادۍ اعالن وکم او ړندو ته د بينائ اعالن وکم، او
 او په دې کال به د مال خُدائ د احساناتو اعالن چ مظلومان آزاد کم، 
 هغۀ طومار ونغتو، خادِم ته ي واپس ورکو او کېناستو او په وکم.“ 

 بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”نن عبادتخانه ک ولو خلقو هغۀ ته نېغ کتل. 
 هغوئ ولو د هغۀ صفت چ تاسو کوم کالم واورېدلو، نو هغه پوره شو.“ 
وکو او د هغۀ د خول نه د داس برکتناک کالم په اورېدو حېران شول. هغوئ

 بيا عيس وفرمائيل، ووئيل چ، ”ول دا د يوسف زوئ نۀ دے ۀ؟“ 
”بشه چ تاسو به ما ته دا متل ضرور واوروئ چ، حيمه. خپل ان روغ

که او دا به وواي چ، تا چ هر ۀ په کفرنحوم ک کى دى مونه هغه
 خو زۀ تاسو ته اورېدل دى، هغه ۀ دلته په خپله اريه ک هم وکه. 

 خو زۀ رتيا وايم چ يو نب هم په خپل ار ک چا قبول کے نۀ دے. 

۱۴ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


تاسو ته وايم چ د الياس په ورو ک په بن اسرائيلو ک ډيرې ضرورتمندې
لول م باران نۀ وو شوے او په د درې نيمو کالو راس ه چ ې وېکون

 خو الياس په دوئ ک يو ته هم د امداد باندې سخت قحط راغلے وو. 
دپاره ونۀ لېلے شو بغېر د هغ غېر يهودى کونې نه وک چ د صيدا په

په زمانه ک  او بيا د اليشع نب عالقه د صارفت په اريه ک اوسېدله. 
په اسرائيل ک ډېر جذاميان ۇو، خو د نعمان شام نه بغېر په هغوئ ک يو
 په دې اورېدو د عبادتخان ول خلق په قهر شول. هم پاک نۀ کے شو.“ 
نه بهر وويستو او د هغه غرۀ سر ته ي اري د  هغوئ پورته شول، هغه ي

بوتلو چ دغه اريه پرې آباده وه، مطلب ي دا وو چ د هلته نه ي ته
 خو هغه د هغوئ د مين نه ووتو او الړو. وغورزوى. 

پيريانو نيولے سے

 نو بيا د ليل کفرنحوم اري ته په راکوزېدو عيس د سبت په ورځ خلقو له

 هغوئ د دۀ په تعليم حق حېران شول ه چ هغۀ په پوره تعليم ورکولو. 
 په عبادتخانه ک يو سے وو چ پيريانو نيولے  .اختيار سره خبرې کول
 ”تۀ زمون نه ۀ غواړې اے عيس ناصرى؟ تۀ وو. هغۀ په زوره چغ کې، 
راغل چ مون هالک کې ۀ؟ زۀ دې پېژنم چ تۀ وک ي، تۀ د خُدائ پاک

 عيس هغه ورلو او وې وفرمائيل چ، ”غلے شه او د دۀ نه  “.قُدوس ي
راوه.“ بيا پيرى هغه سے د خلقو په مين ک په زمه راوويشتو او بغېر د
 خلق حق حېران شول او يو بل ته ي ووئيل، ۀ نقصانه ي هغه پرېودو. 

”د دې سى په ژبه ک ۀ کمال دے؟ هغه پوره په اختيار پيريانو ته حم
لول م  نو دغه شان د هغۀ په حقله دا خبره په  “.ورکوى او هغوئ راو

ک خوره شوه.
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د ډېرو خلقو روغول

سخت نه په وتو هغه د شمعون کور ته الړو، د شمعون خوا  د عبادتخان

 هغه ورغے تب نيول وه او هغوئ هغۀ ته خواست وکو چ مدد ي وکه. 
نه تبه الړه، سمدست له، نو د هغور ودرېدلو او تبه ي په خوا ک او د هغ
 د نمر پرېوتو په وخت ولو پاېده او د هغوئ په خدمت کولو شروع شوه. 

خلقو خپل دوستان خپلوان چ په مختلفو بيمارو آخته ۇو، هغۀ له راوستل او
 د ډېرو نه پيريان هغۀ په هر يو باندې خپل السونه کېودل او روغ ي کل. 
هم پاېدل او دا چغ ي وهل چ، ”تۀ د خُدائ پاک زوئ ي.“ خو هغۀ هغوئ
ورل او د خبرو نه ي منع کل ه چ هغوئ ته پته وه چ دے مسيح دے.

زيرے د هر چا دپاره دے

 چ سحر شو نو عيس بهر يو خوش بيابان ته الړو خو خلقو د هغۀ تالش
شروع کو نو چ وې موندلو په سخته ي ورته ووئيل چ، ”مون نه مۀ ه.“

 خو هغۀ ورته وفرمائيل، ”په کار دى چ زۀ د خُدائ پاک د بادشاه زيرے

 دغه نورو ارونو ته هم ورسوم ه چ زۀ د دې دپاره رالېلے شوے يم.“ 
شان د يهوديه په عبادتخانو ک ي بيان جارى وساتلو.

د اولنو مريدانو بلل

 يوه ورځ چ عيس د نيسرت درياب په غاړه والړ وو نو لويه ه ترې  ۵
 نو هغۀ دوه کشت د اوبو په غاړه راچاپيره وه چ د خُدائ کالم واورى، 

 هغه وليدل چ ماهيران ترې نه راکوز شوى ۇو او خپل جالونه ي وينل. 
يوې کشت ته وروختو کومه چ د شمعون وه او هغۀ ته ي وفرمائيل چ، ”د
ېناستو او خلقو ته يک ک شته.“ بيا هغه په که وراخوا کل غاړې نه ي
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ې نو شمعون ته يهغۀ خبرې بس ک  هر کله چ تعليم شروع کو. 
 وفرمائيل چ، ”ژورو اوبو ته الړ شه او د ار دپاره خپل جالونه واچوه.“ 
شمعون ورته جواب ورکو، ”اُستاذه. مون وله شپه خوارى وکه خو هي مو

 هغوئ داس ونۀ نيول خو چ تۀ داس وائ نو زۀ به جالونه ورواچوم.“ 
 نو هغوئ د وکل او ډېر کبان ي راونيول او د هغوئ جالونه په شلېدو شول. 

ئ.“ هغوئ داسمدد وک او زمون راش” ،ې چک رو ته چغمل شتک بل
 کله وکل او دواړه کشت ي دومره ډک کې چ ډوبېدو ته نزدې شوې. 

،و پرېوتو او وې وئيل چپه پ شمعون پطروس دا نظاره وليدله نو د عيس چ
 ه چ هغه او د هغۀ ”اے ماله، زما نه الړ شه ه چ زۀ ناه ار يم.“ 

 او دغه شان د ول ملرى د ډېرو کبانو په ليدو سخت حېران شوى ۇو، 
زبدى زامن يعقوب او يوحنا چ د شمعون ملرى ۇو هم حېران پات شول.

“.ه، د دې نه پس به تۀ انسانان نيسمۀ يرې” ،شمعون ته وفرمائيل چ عيس
 کله چ هغوئ کشت غاړې ته راوستل نو هر ۀ ي پرېودل او په هغۀ

پس روان شول.

د يو جذام پاکول

 يو ل هغه په يوه اريه ک وو چ هلته يو سے وو چ سخت جذام

پرې لېدلے وو. هغۀ چ کله عيس وليدو نو هغه ورته په سجده پرېوتو او منت
 عيس  “.ه، کۀ تۀ وغواړې نو ما روغولے شمال” ،ه چورته وک زارى ي
خپل الس وراوږد کو، او په هغۀ ي کېودو او وې فرمائيل چ، ”آو، زۀ غواړم.

 عيس هغۀ ته حم پاک شه.“ او په هغه ساعت د جذام نه ج جوړ شو. 
،او وې فرمائيل چ “.ۀ ونۀ وائ هيچا ته د دې په حقله وره چ” ،و چورک

”الړ شه او خپل ان امام ته وايه او کومه شرانه چ موس مقرره کې ده
 خو د هغۀ په  “.ش واه ه دا به د هغوئ دپاره ستا د روغېدوهغه ورک

حقله دا خبرې نورې هم خورې شوې. ډېر خلق د هغۀ اورېدو له راغونېدل او د
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 او هغه به د دعا دپاره خوش بيابان ته تلو. خپلو رنونو نه روغېدل. 

د يو شل سى روغول

 يوه ورځ عيس تعليم ورکولو او فريسيان او د شرع عالمان ورته هم نزدې

ۇو، او د مال نه راغل ليل، د يهوديه او د يروشلم د هر کل د ناست ۇو چ
 نو بيا يو و کسانو يو شل سے خُدائ د شفا ورکولو قوت د هغۀ سره وو. 
په مخ ى او د عيسهغه وردننه ک و چراوړو. هغوئ کوشش وک په ک

 خو ه دومره زياته وه چ هي الره ي ونۀ موندله. نو هغوئ ي کېدى. 
پاس وختل او بره د چت نه ي چوک اخوا کې او سورے وکو او په بستره
ک ي راته کو او د خلقو په مين ک ي د عيس په مخ کېودو.

 کله چ عيس د هغوئ ايمان وليدو نو وې فرمائيل، ”رانه، ستا ناهونه

 نو د شرع عالمانو او فريسيانو يو بل ته ووئيل چ، ”دا معاف شول.“ 
وک دے چ کفر وائ؟ د خُدائ پاک نه بغېر هم ال وک د چا ناهونه

 خو عيس د دوئ په خيال پوهه وو چ دوئ ۀ خيال بخلے ش ۀ؟“ 
خيالونه ول داس تاسو په خپلو زړونو ک” ،و چورک کوى نو جواب ي

 آيا دا آسانه خبره ده چ ووائ چ ناهونه دې معاف شُو، او کۀ دا راول؟ 
چ تاسو په دې پوهه ش ه چ  خو دا چ ووائ چ پاه او وره؟ 
ابن آدم سره په دنيا ک د ناهونو د بخلو اختيار هم شته.“ هغه شل سى ته
ي وفرمائيل چ، ”زۀ تا ته وايم چ پاه، او بستره دې واخله او کور ته ه.“

 او هغه د هغوئ په وړاندې سمدست پاېدو او هغه بستره چ دے پرې

 پروت وو، ي واخسته او کور ته روان شو او د خُدائ پاک ثنا ي ووئيله. 
هغوئ ول سخت حېران شول او د خُدائ پاک ثنا ي ووئيله او يرې واخستل او

وې وئيل چ، ”نن مون ۀ عجيبه کارونه وليدل.“
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د حضرت عيس مت رابلل

وليدو چ يو محصولچ بهر الړو نو هغۀ ليوى نوم بيا عيس  وروستو چ

 د محصول په کرس ناست وو او هغۀ ته ي وفرمائيل چ، ”ما پس راه.“ 
 بيا وروستو او هغه پاېدو، هر ۀ ي پرېودل او په هغۀ پس روان شو. 
 له. په دې مېلمنو کلويه مېلمستيا وک د عيس ليوى په خپل کور ک
 فريسيانو او د هغوئ د فرق د محصولچيان او نور خلق هم شري ۇو. 

شرع عالمانو د عيس مريدانو ته دا يله وکله چ، ”تاسو د محصولچيانو او
 عيس هغوئ ته جواب ورکو ناهارو سره ول يو ائ رو خورئ؟“ 

 زۀ د دې چ، ”روغو خلقو ته د طبيب حاجت نۀ وى خو بيمارانو ته ي وى. 
دپاره نۀ يم راغلے چ صادقانو ته دعوت ورکم بل د ناهارو دپاره چ توبه

وکى.“

د روژې په حقله تپوس

 بيا هغوئ عيس ته وفرمائيل چ، ”د يحي مريدان خو روژې نيس او

عبادتونه کوى او دغه شان د فريسيانو مريدان هم، خو ستا مريدان خورى
 عيس جواب ورکو، ”ول تاسو په جنجيانو هغه وخت روژه نيولے  “.

چ  خو يو وخت به راش ش کوم وخت چ زلمے د هغوئ سره وى؟ 
 عيس  “.او دغه وخت به دوئ روژې نيس زلمے به د دوئ نه بوتلے ش

هغوئ ته دا مثال هم وفرمائيلو چ، ”هيوک هم د نوې چوغ نه د دې دپاره وه
نۀ شلوى چ زړه پرې پيوند کى. کۀ چرې هغه داس وکى نو هغه به په نوې

چوغ ک سورے وکى او دا نوې وکه به د زړې سره هي سمون ونۀ
 او وک هم نوى مے په زړو مشونو ک نۀ اچوى، ن نو نوى خورى. 
 نو په  .ونه به تباه شاو مش ونه وشلوى او مے به ضائع شمے به مش

 او هر چا چ  .واچولے ش ونو کنوى مے په نوؤ مش کار دى چ
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زاړۀ مے ل وى د نوؤ ميو خواهش به نۀ کوى، ه چ هغه وائ چ زاړۀ
ۀ دى.“

د سبت په ورځ وږى شوکول

 نو يو ل د سبت په ورځ عيس د فصل په پو تېرېدو او د هغۀ مريدانو  ۶
 ينو فريسيانو دا  .ل او خوړل يم په السونو ک ږى شوکول، هغه يو
 ووئيل چ، ”تاسو هغه کار ول کوئ کوم چ د سبت په ورځ ناروا وى؟“ 

عيس ورله جواب ورکو، ”تاسو دا نۀ دى لوستل کله چ داؤد او د هغۀ
 هغه د خُدائ پاک کور ته ننوتو او دوستان اوږى ۇو نو هغوئ ۀ وکل؟ 

پېش کے شوې رو ي راواخسته او وې خوړه، ار چ هغه په دۀ او د دۀ په
ملرو ناروا وه او صرف امامانو ته روا وه. او هغۀ ۀ خپلو دوستانو له هم

 بيا هغۀ دا وفرمائيل چ، ”ابن آدم د سبت د ور مال دے.“ ورکه.“ 

د يو ۇچ الس سى روغول

 د يو بل سبت په ورځ عيس عبادتخان ته ننوتو او تعليم ي ورکولو. هلته په

 او د شرع عالمانو ه ک يو سے وو چ ے الس ي اوچ شوے وو. 
او فريسيانو دې ته کتل چ عيس به د سبت په ورځ دے روغ کى او کۀ نه؟ د
 خو هغه پوهېدو دې دپاره چ په هغۀ باندې د هغۀ خالف ۀ الزام ولوى. 

چ د دوئ په زړونو ک ۀ دى. نو هغۀ هغه سى ته چ الس ي ۇچ وو،
 وفرمائيل چ، ”پاه او دلته ودرېه.“ نو هغه پاېدو او هلته ودرېدلو. 

د سبت په ورځ نې چ تاسو راته دا وواي” ،بيا هغوئ ته وفرمائيل چ عيس
 هغۀ ولو ته ېرچاپېره کول روا دى کۀ بد، ژوند بچ کول کۀ تباه کول؟“ 

ه.“ نو هغۀ داسخپل الس اوږد ک” ،ى ته وفرمائيل چهغه س وکتل او بيا ي
 خو هغوئ د غص نه سرۀ شول او يو وکل او د هغۀ الس روغ جوړ شو. 
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بل ته ي ووئيل چ، ”مون د عيس سره ۀ وکو؟“

د دولسو رسوالنو غوره کول

 هم په دغه ورو ک عيس غرونو ته الړو چ دعا وکى او وله شپه ي د

 چ سحر شو نو هغۀ خپل مريدان راوبلل او د خُدائ پاک نه دعا وغوتله. 
 شمعون په هغوئ نه ي دولس کسان خوښ کل او هغوئ ي رسوالن وبلل: 

چا چ هغۀ پطروس نوم کېودو، او د هغۀ ورور اندرياس، يعقوب، يوحنا،
 مت، توما، د حلف زوئ يعقوب، او شمعون چ ورته فيليپوس، برتلماۍ، 
 او د يعقوب زوئ يهوداه، او يهوداه اسريوت چا  ،يالے هم وئيلے شنن

چ وروستو د هغۀ جاسوس وکه.

د حضرت عيس تعليم او شفا ورکول

 عيس د هغوئ سره د غرۀ نه راکوز شو او په هوار مېدان ک ودرېدو. په

دغه ائ ک د هغۀ د مريدانو ډله او ډېر خلق، چ ول د يهوديه او يروشلم او
 او د هغۀ اورېدو ته د صور او د صيدا د سمندرى غاړې نه راول شوى ۇو، 
راغل ۇو او چ دوئ د خپلو رنونو نه شفا وموم. او هغه وک چ پيريانو
 ولو خلقو کوشش کولو چ الس وروړى ه چ د نيول ۇو، روغ شول. 

هغۀ نه يو طاقت راوتلو او ول به ي روغول.

برکتونه او غمونه

تاسو بختور ي” ،خپلو مريدانو ته مخ راواړولو او وې فرمائيل چ  بيا عيس

 تاسو بختور ي چ غريبان ي ،ه چ د خُدائ پاک بادشاه ستاسو ده. 
چ اوږى ي، ستاسو لوږه به په مېدو بدله ش. تاسو بختور ي چ اوس ژاړئ،
 تاسو بختور ي کله چ خلق تاسو نه نفرت  .ستاسو ژړا به په خندا بدله ش
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کوى او د خپل مين نه مو شى او درته سپ سپورې وائ او د ابن آدم د
 نو په هغه ورځ تاسو خوشحال کوئ او مريدى په وجه په تاسو الزام لوى. 
په خوشحال وپونه وه ه چ په آسمان ک ستاسو دپاره لوئ اجر دے.

 هم دغه شان د دوئ پالر نيونو هم د نبيانو سره دغه شان سلوک کے وو. 
خو اے مالدارو. په تاسو افسوس دے ه چ تاسو خپل د خوشحال دور تير

 په تاسو افسوس چ اوس ماړۀ ي ه چ تاسو به اوږى ش. په کو. 
تاسو افسوس چ اوس خاندئ، ه چ تاسو به په غم آخته ش او ژاړئ به.

 افسوس دے په تاسو کله چ ول خلق ستاسو ۀ تعريف کوى نو دغه شان

د هغوئ پالر نيونو د دروغژنو نبيانو تعريف هم کولو.

دشمنانو سره مينه

 خو ما ته غوږ ش چ زۀ درته ۀ وايم د خپلو دشمنانو سره مينه کوئ او

 د هغوئ دپاره وک چ ستاسو نه نفرت کوى د هغوئ سره ۀ کوئ. 
برکت غواړئ وک چ په تاسو لعنت کوى او د هغوئ دپاره دعا کوئ وک

 کۀ وک تاسو په يو مخ ووه نو هغۀ ته بل مخ هم چ تاسو بعزته کوى. 
 ورواړوئ. کۀ وک ستاسو چوغه واخل نو هغۀ ته خپل قميص هم ورکئ. 
وک هم چ ستاسو نه ۀ وغواړى هغوئ له ي ورکئ. کله چ تاسو نه وک
 د نورو سره داس هم ستاسو يز واخل نو د هغۀ نه ي بيا تپوس مۀ کوئ. 

 کۀ تاسو سلوک کوئ له نه سلوک چ تاسو د ان دپاره غواړئ. 
صرف د هغوئ سره مينه کوئ وک چ تاسو سره مينه کوى نو بيا تاسو د کوم

اجر اُميدوار ي؟ ه چ ناه ار هم د هغه چا سره مينه کوى وک چ د
 او کۀ چرې تاسو د هغه چا سره نې کوئ وک هغوئ سره مينه کوى. 

چ تاسو سره ېه کوى نو ستاسو ۀ اجر دے؟ ه چ ناه ار خو هم
 او کۀ چرې تاسو تش هغه چا له قرض ورکوئ چ ستاسو دغس کوى. 

باور وى چ تاسو ته به ي واپس کى نو په دې ک ستاسو اجر ۀ دے؟ ه
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 خو چ ناه ار هم يو بل له قرض ورکوى او يو بل ته ي پوره واپس کوى. 
تاسو د خپلو دشمنانو سره مينه او نې کوئ او قرض بغېر د ۀ اللچه ورکوئ.

ه چ زامن ش تاسو به بيا د خُدائ تعال .نو تاسو به ډېر لوئ اجر وموم
 ترس ناک ش له هغه په خپله هم په ناشُرو او په شريرانو مهربانه دے. 

نه چ ستاسو پالر هم ترس ناک دے.

په نورو خلقو الزام لول

 په نورو الزام مۀ لوئ نو په تاسو به هم الزام ونۀ لولے ش. بل وک مۀ

مجرموئ نو تاسو به هم مجرم ونۀ لے ش. معاف کوئ نو تاسو به هم معاف
 ورکئ، نو تاسو ته به واپس درکے ش. نو ستاسو جول ته به  .ے شک

نو چ .الو شواپس م خول ۀ ډکه تر خول دربل لۀ من ستاسو برخه
“.به واپس ستاسو ناپ تول کولے ش ه تاسو د بل ناپ تول کوئ دغه رنن

 او عيس هغوئ ته يو مثال هم وئيلو چ، ”ول يو ړوند بل ړوند ته الر

 شارد د ودلے ش ۀ؟ آيا دواړه به په کنده ک ونۀ غورزيى ۀ؟ 
خپل اُستاذ نه لوئ نۀ وى خو هر هغه وک چ پوره تربيت حاصل کى نو هغه

ته ول خس  تاسو د خپل ورور د ستر  .به د خپل اُستاذ په شان ش
 تۀ نه خپل ورور وته نيس خو په خپله ستره ک درته تير نۀ ارى؟ 

ته دا وئيلے ش چ، وروره، راشه چ ستا د ستر نه دا خسے وباسم، خو
ارى؟ اے رياکاره، اول د خپل درته تير نۀ ه کپه خپله ستر حال دا چ
د خپل ورور د ستر ى چيوغ نه تير وباسه، نو بيا به ستا ستر ستر

.ے وباسنه خس

ونه د مېوې نه پېژندلے ش

  ،ۀ مېوه نۀ نيس له بده ونهاو هي ،ۀ ونه بده مېوه نۀ نيس له هي
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ر نۀ شو نه اينى. تۀ د ازغو بومېوې پېژندلے کي هره ونه په خپل ه چ
 ۀ سے به د خپل  .ور راشوکولے شو نه انولولے او نۀ د جاړو بورا
زړۀ د خزان نه ۀ يزونه راوباس او بد سے به د خپل زړۀ د بدې خزان نه

بدې خبرې وباس ،ه چ کوم خبرې چ په خولۀ را هغه د زړۀ نه
.راو

دوه قسمه بنيادونه

زۀ ي له هم نۀ کوئ چاو هغه کار هي واي مال مال  تاسو ما ته ول

 هر هغه وک چ ما له را او زما خبرې اورى او عمل پرې درته وايم؟ 
 هغه د يو داس کوى نو زۀ به تاسو ته وايم چ هغه د چا په شان دے. 

سى په شان دے چا چ د کور جوړولو دپاره ۀ ژور بنيادونه وکنستل او بنياد
ي په پوخ  کېودلو. او هر کله چ سېالب راغلو نو په کور وروختو خو هغه
 خو وک چ زما ي ونۀ خوولے شو ه چ هغه پوخ جوړ شوے وو. 

خبرې اورى او عمل پرې نۀ کوى نو هغه د داس سى په شان دے چا چ د
خپل کور بنياد د زم په مخ جوړ کو. کله چ سېالب راغلو نو په کور

وروختو نو هغه ي راوغورزولو او بلل تباه ي کو.“

د صوبه دار د نوکر روغول

 کله چ ي ول خبرې خلقو ته خالص کې نو عيس کفرنحوم ته  ۷
 هلته د صوبه دار يو نوکر وو کوم چ په هغۀ ډېر ران وو. او هغه الړو. 

 نو کله چ صوبه دار د عيس په حقله واورېدل نو مر حال پروت وو. 
هغۀ يو و يهوديان مشران ورولېل او خواست ي ورته وکو چ هغه راش او

نت يله راغلل او ډېر زارى م  هغوئ عيس د هغۀ نوکر له شفا ورکى. 
 ه ورته وکو او ورته ي ووئيل چ، ”صوبه دار ستا د مدد حقدار دے، 
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چ هغه زمون د قوم خوږمن دے او هغۀ زمون دپاره عبادتخانه هم جوړه کې
 عيس د هغوئ سره الړو. نو چ هغه کور ته نزدې شو نو صوبه دار يو ده.“ 
و دوستان په دې غرض ورولېل چ، ”ماله، نور تليف مۀ کوه ه چ زۀ

 زۀ په خپله خو ۀ هم نۀ يم نو په  .تۀ زما کور ته راش ه نۀ يم چد دې جو
دې وجه زۀ تاسو ته حاضر نۀ شوم. خو کۀ تاسو صرف حم وکئ نو زما نوکر

 ه چ زۀ پوهېم چ زۀ په خپله د بل د حم الندې يم او  .به جوړ ش
سپاهيان زما د حم الندې دى. زۀ چ يو ته ووايم چ الړ شه نو هغه الړ ش، او

خپل غالم ته ووايم چ او چ دېخوا راشه، نو هغه راش بل ته ووايم چ چ
 کله چ عيس دا واورېدل نو د هغۀ داس وکه نو هغه ي هغه شان کوى.“ 

ايمان ته حېران شو، نو هغۀ  ته وفرمائيل چ، ”زۀ تاسو ته دا وايم چ ما
 او هغه مشران داس ايمان په بن اسرائيلو ک چرته هم نۀ دے ليدلے.“ 

چ کور ته واپس راغلل نو هغوئ هغه نوکر روغ جوړ وليدو.

د نائن د کونې  زوئ ژوندے کول

 پس له هغ عيس نائن نوم اري ته الړو. د هغۀ سره خپل مريدان او نور

 کله چ هغه د اري دروازې ته ورسېدلو نو يوه  خلق هم ورسره ۇو. 
جنازه ي وليده. دغه جنازه د يوې کونې د ي يو زوئ وه او د دې سره د

 کله چ مال عيس هغه وليدله نو زړۀ ي پرې اري  خلق ۇو. 
 د دې سره هغه وروړاندې وسوزېدلو او وې فرمائيل، ”بس نوره مۀ ژاړه.“ 

شو او د جنازې په ک ي الس کېودلو او جنازه وړون ودرېدل. بيا هغۀ
ېناستو او په خبرو يے ک هغه م وفرمائيل چ، ”راپاه اے زلميه.“ 

 په هغه ولو خلقو شروع وکه او عيس هغه خپل مور ته بيا حواله کو. 
باندې زبردسته يره خوره شوله او هغوئ ولو د خُدائ پاک ثنا ووئيله او وې

وئيل چ، ”زمون په مين ک يو لوئ نب رااره شوے دے او خُدائ پاک د
 عيس چ ۀ کى ۇو هغه قيصه د خپلو خلقو د مدد دپاره راغلے دے.“ 
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يهوديه په وله عالقه او خوا او شا ک خوره شوه.

د حضرت يحي پېغام وړون لېل

 د يحي مريدانو هغه په دې هر ۀ خبر کو. هغۀ خپل دوه مريدان

 او مال له ي ولېل چ تپوس وکى چ، ”تۀ هغه راتلونے راوغوتل 
 هغه پېغام وړون عيس له الړل ي يا دا چ مون د بل چا انتظار وکو؟“ 

او ورته ي ووئيل، ”بپتسمه ورکوون يحي مون تا له رالېل يو چ تپوس
 هم په هغه وکو چ تۀ هغه راتلونے ي کۀ مون د بل چا انتظار وکو؟“ 
له، طاعون او بد پيريان يډېرو خلقو ته د بيماريانو نه شفا ورک ساعت عيس
 بيا هغۀ هغه مريدانو ته جواب لرې کل او ډېرو ړندو له ي بينائ ورکه. 

چ ته وواي ورئ هغه يحي تاسو اورئ او ۀ چ او هر الړ ش” ،و چورک
ړاندۀ بينا کيى، شل ر، جذاميان پاکيى، کاۀ اورى، مى بيا ژوندى کيى

 او بختور دى هغه وک چ ما نۀ ازاروى.“ او غريبانان ۀ زيرے اورى. 
 کله چ د يحي مريدان رخصت شول نو عيس د هغۀ په حقله خلقو ته

وفرمائيل چ، ”تاسو د ۀ ليدلو دپاره بيابان ته تل وئ؟ يوه لوخه چ باد
جام قيمت وئ؟ يو کس چ ۀ ليدو له وتل  نو بيا تاسو د خووله ۀ؟ 

ي اچول وې؟ ورئ، د چا چ قيمت لباس وى او عېش عشرت کوى هغوئ په
 نو بيا تاسو بهر د ۀ ليدو له وتل وئ؟ يو نب ليدو محلونو ک ژوند کوى. 
 دا هغه وک دے چ د چا له؟ آو، زۀ دا وايم چ د يو نب نه هم ډېر لوئ. 
په حقله چ ليلے شوى دى چ” ،وره، زۀ خپل پېغمبر ستا نه وړاندې لېم

 زۀ تاسو ته وايم د زم په مخ بل وک د چ ستا مخ ته الره تياره کى.“ 
يحي نه لوئ نشته خو بيا هم د خُدائ پاک په بادشاه ک د ولو نه کمزورے
 او ولو خلقو چا چ د عيس خبرې واورېدل نو کس د هغۀ نه لوئ دے.“ 

نه ي د يحي ه چ لهد خُدائ پاک الر سمه و سره د محصولچيانو ي
 خو ب د فريسيانو او د شرع د عالمانو نه چا چ د بپتسمه اخست وه، 
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هغۀ د بپتسم نه انار کے وو او د ان دپاره ي د خُدائ پاک د حم نه مخ
 ”د دې پيۍ د خلقو مثال په ۀ درکم؟ هغوئ د چا په شان اړولے وو. 

 هغوئ په بازار ک د ناستو ماشومانو په شان دى وک چ يو بل ته دى؟ 
ه. مونا ونۀ ک او تاسو ولوغ تاسو ته شپيل مون ،چ او وائ وه چغ

ے يحيبپتسمه ورکوون ه چ  ژړا انوال وکه او تاسو وير ونۀ کو. 
راغلو چ هغۀ نۀ رو خوړله او نۀ ي مے ل نو تاسو وئيل چ، په هغۀ

نو تاسو واي  خورى بن آدم راغلو چا  او کله چ پيريان ناست دى. 
چ، دۀ ته وورئ. دا يور شراب د محصولچيانو او ناهارو دوست دے.

 خو بيا هم حمت په خپلو کارونو کولو صادق ثابت شو.“

يوه ناهاره ه معاف کول

 يو فريس د عيس مېلمستيا وکله. هغه د فريس کور ته الړو او خوراک ته

 نو په هغه ار ک يوه زناکاره ه چ د عيس د راتلو نه کېناستو. 
خبر شوله چ د يو فريس په کور ک مېلمه دے نو قيمت عطر ي د مرمرو په

 هغه د عيس د پو سره وروستو ودرېدله او په ژړا عطردان ک راوړل. 
شوه او د هغۀ پ د هغ په اوو لمدې شوې او هغه هغ په خپلو وېتو

 کله چ د هغۀ کوربه وچ کې او ل ي کې او عطر ي پرې واچول. 
فريس دا وليدل نو د ان سره ي ووئيل، ”کۀ دا سے چرې رتينے نب وے

نو هغه به په دې خبر وے چ دا الس وروړون ه وک ده او دا نه ه
 عيس د هغۀ په زړۀ پوهه شو او ورته ي وفرمائيل ده يعن يوه ناهاره ده.“ 

 چ، ”شمعونه. زۀ تا ته ۀ وئيل غواړم.“ هغۀ ووئيل چ، ”ووايه ماله.“ 
عيس ورته وفرمائيل چ، ”د يو سودخور دوه قرضدارى ۇو. يو ته ي پينۀ سوه

 د دواړو سره د قرض ورکولو هي ديناره قرض ۇو او په بل ي پنوس. 
درک نۀ وو نو دواړو ته ي وبخل. نو اوس ووايه چ په دې دواړو ک به د
 شمعون جواب ورکو، ”زما په خيال هغۀ سره زياته مينه کوم يو کوى؟“ 
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چ کوم سى ته ي زيات وبخل.“ عيس وفرمائيل چ، ”بشه تۀ صحيح
 بيا ي  ته مخ ورواړولو او شمعون ته ي وفرمائيل چ، ”تۀ دا  “.وائ
ه وين؟ زۀ ستا کور ته راغلم او تا زما د پو دپاره اوبۀ قدرې هم رانۀ کې

خو دې  زما پ په خپلو اوو لمدې کې او هغه ي په خپلو وېتو
 تا زۀ ل قدرې نۀ کم خو د کوم وخت نه چ زۀ راغلے يم وچ کې. 
 تا زما سر په تېلو غوړ نۀ کو او هغ زما په هغه ليا ده زما پُ لوى. 
 زۀ تا ته دا وايم چ هغ دومره مينه وکله ه چ د پو عطر واچول. 

هغ ډېر ناهونه بخلے شوى دى. د چا چ ل ناهونه بخلے شوى وى هغه
 بيا عيس هغ ته وفرمائيل چ، ”ستا ناهونه وبخلے له مينه کوى.“ 

 نو مېلمنو په خپلو ک ووئيل چ، ”دے ال وک دے چ ناهونه شول.“ 
 او بيا عيس هغ  ته وفرمائيل چ، ”تۀ خپل ايمان بچ هم بخ؟“ 

کې، په خير الړه شه.“

زنانه مريدان د حضرت عيس

 د دې نه پس عيس ار په ار او کل په کل رېدو، بيان ي کولو او  ۸
د خُدائ پاک د بادشاه زيرے ي اورولو. او هغۀ سره هغه دولس مريدان هم

 او يو و  وې وک چ د پيريانو نه خالص شوې وې او د ۇو، 
رنونو نه جوړې شوې وې. په دوئ ک مريم چ د مدلين په نوم يادېده د
 او يوانه چ د هيروديس د خُوزا چا نه چ اووۀ پيريان شلے شوى ۇو، 

نوم ناظر ه وه او سوسناه او نورې ډيرې  چ په خپل مال دولت ي د
هغوئ خرچه کوله.

د زميندار مثال

 او ډېر خلق د مختلفو ارونو نه عيس ته راجمع کېدل نو هغۀ په دې مثال
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 ”يو زميندار د تخم کرلو دپاره بهر الړو نو چ کله هغۀ ک خبرې وکې، 
په خپل پ ک تخم نوستلو نو ۀ تخم ترې نه په الره پرېوتو او د پو د الندې
 ۀ تخم په کايزه زمه پرېوتو شو او د هوا مارغان راغلل هغه ي وخوړو. 
 او ۀ او ۀ وخت پس زرغون شو او اوچ شو ه چ د نم کمے وو. 

 او تخم په غنو ک پرېوتو، ازغ ورسره لوئ شول او فصل ي الندې کو. 
وکېدو او لوئ شو يو په سل غله يه پرېوتو او راوۀ تخم په زرخيزه زم

وکه.“ هر کله چ عيس دا وفرمائيل نو آواز ي وکو، ”کۀ وک د اورېدو
غوږونه لرى نو هغه دې واورى.“

د مثالونو مطلب

 نو هغۀ  د هغۀ مريدانو تپوس ترې وکو چ د دې مثال مطلب ۀ وو؟ 

د خُدائ پاک د بادشاه ے شوې ده چتاسو ته دا موقع درک” ،وفرمائيل چ
په رازونو پوهه ش، خو زۀ د نورو دپاره په مثالونو ک تعليم ورکوم، ”هغوئ

ورى خو وين نه، اورى خو پوهيى نه.“

د زميندار د مثال تشريح

 او د الرې  د دې مثال مطلب دا دے چ تخم د خُدائ پاک کالم دے. 

په غاړه هغه وک دى چ وک دا اورى خو وروستو ابليس راش او هغه کالم
 په  .ايمان راوړى او خالصون بياموم نه چ هس ،د هغوئ د زړۀ نه يوس
کايزه زمه د کرلے شوى تخم مثال د هغه چا دے چ هر کله چ کالم واورى

په خوشحال سره ي قبول کى خو جرړې ي نۀ وى او د ل وخت دپاره پرې
 او په غنو ک د ايمان راوړى نو د آزمېت په وخت ک تيندک وخورى. 

پرېوتل تخم مثال د هغه چا دے وک چ کالم واورى خو نوره وده ي د مال
.پخه نۀ ش ى او مېوه يدولت اللچ او د ژوند د خوشحالو په وجه مرۍ خپه ک
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 خو د  زم مثال د هغه چا دے وک چ په ۀ او پاک زړۀ سره کالم

واورى او پرې مضبوط ش او په دې د صبر مېوه راوړى.

د ان د الندې ډيوه

 داس هيوک نشته چ ډيوه بله کى او بيا ي د لو د الندې په کى او

ے کس يهر راتلون په ډيوټ ږدى چ هغه ي دى بلالندې کې د ک يا ي
پ او نۀ داس اره نۀ ش هغه به يز نشته چ پ  داس  .ا ووينر
 نو خبردار ش چ تاسو نه اورئ  .اره نۀ ش هغه به راز شته چ

ه چ د هر چا سره چ ۀ وى هغۀ له به نور هم ورکے ش، او د چا سره
چ ۀ نۀ وى هغۀ نه به هغه ۀ هم واخستلے ش چ ورسره وى.“

د حضرت عيس رتين رشتهدار

 بيا د عيس مور او وروه راغلل خو د  له کبله هغۀ ته ورونۀ رسېدل.
 چا هغۀ ته ووئيل چ، ”ستا مور او وروه بهر والړ دى، هغوئ تا سره

 هغۀ جواب ورکو، ”زما مور او زما وروه هغه وک دى مالوېدل غواړى.“ 
چ د خُدائ پاک کالم اورى او عمل پرې کوى.“

د حضرت عيس په درياب ک طوفان ودرول

سور شو او ورته ي ک د خپلو مريدانو سره په کشت  يوه ورځ عيس
وفرمائيل، ”را چ د درياب پورې غاړې ته الړ شُو.“ نو هغوئ روان شول.
 او کله چ هغوئ په کشت ک روان ۇو، نو هغه اودۀ شو. خو په درياب

ک يو زورور طوفان راغلو، او کشت د اوبو نه په ډکېدو شوه او هغوئ په
 مريدان هغۀ له ورغلل او په چغو ي رابېدار کو، سخته خطره ک ۇو. 

.لور ي او د اوبو چپ و.“ هغه بېدار شو او سيلډوبي ه، مونه، مالمال”
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 هغۀ ترې تپوس وکو، طوفان ودرېدو نو په هغه ساعت قالره قالرى شوه. 
”ستاسو ايمان چرته دے؟“ هغوئ په يره او حېرانتيا يو بل ته ووئيل چ، ”دا ال
ۀ قسم سے دے چ هوا او چپو له حم ورکوى او هغوئ ي حم من؟“

په راسينيانو ک د پيريانو نيولے سے روغول

 بيا عيس د خپلو مريدانو سره د راسينيانو عالق ته ورسېدلو کوم چ د

ے يته راکوز شو نو يو س وچ عيس ه چن  ليل په بله غاړه وو. 
وليدو چ پيريانو نيولے وو او د ډېر وخت نه ي نۀ خو جام اغوست وې او نۀ
هغۀ عيس  کله چ کور ک اوسېدلے وو خو په قبرستان ک دېره وو. 

،اے عيس” ،وهل ي ه او دا چغورته وک ې او سجده يک ي وليدلو نو چغ
د خُدائ پاک زويه، تۀ زما نه ۀ غواړې؟ د خُدائ تعال دپاره ما مۀ په عذابوه.“
 ه چ عيس پيريانو ته حم کے وو چ دې سى نه راو. ډېر له

لے شو او زولنوت يرونو کهغه نيولے وو او د حفاظت د کبله به په زن ي
به ورواچولے شوې خو هر ل به هغۀ ان خالصولو او پيريانو به هغه بيابان ته

 بيا عيس د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”نوم دې ۀ دے؟“ هغۀ ووئيل بوتلو. 
 هغوئ چ، ”زما نوم لر دے،“ ه چ هغه ډېرو پيريانو نيولے وو. 

 نو منت زارى ورته وکه چ دا حم مۀ راکوه چ تاترين ته وغورزېئ. 
هلته د غرۀ په خوا ک د خنزيرانو يوه لويه رمه رېده او پيريانو منت زارى

ورته وکه چ، ”مون له اجازت راکه چ په دوئ ک ورننوو.“ نو هغۀ
ى نه راووتل او په خنزيرانو ک بيا پيريان د س هغوئ له اجازت ورکو. 

ورننوتل او وله رمه په منه شوه او د کمر نه ته درياب ته پرېوته او ډوبه
 د خنزيرانو ساتونو چ دا وليدل نو وتتېدل. هغوئ ار او بانو ته شوه. 

 او خلق د دې تماش دپاره بهر راووتل. کله چ هغوئ دا خبر ورسولو. 
ي جام وليدو چ ۇو ي پيريان ترې تلل ے چله راغلل هغه س عيس

 اغوست وې او سم دم د عيس په پو ک ناست وو او هغوئ ويرېدل. 
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کومو خلقو چ دا واقعه ليدل وه هغوئ نورو ته ووئيل چ دا پيريانو نيولے
 نو د راسينيانو د مل ولو خلقو عيس ته منت سے نه روغ شو. 

زارى وکه چ د دې عالق نه الړ شه. ه چ هغوئ ډېر يرې اخست ۇو. نو
 د کوم سى نه چ پيريان پاېدل ۇو هغه کشت ته وختلو او واپس الړو. 
هغۀ ورته خواست وکو چ ورسره ملرے ش. خو عيس هغه رخصت کو

 ”خپل کور ته واپس الړ شه او هغه هر ۀ بيان  ،وفرمائيل چ او ورته ي
که چ خُدائ پاک ستا دپاره وکل.“ هغه الړو په ار ک هرې خوا ته

ورېدو او چ عيس د هغۀ دپاره ۀ کى ۇو هغه ي خلقو ته بيان کل.

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

 کله چ عيس راواپس شو نو خلقو ورته هرکلے ووې ه چ هغوئ ول

 بيا يائير نوم يو سے راغلو چ د عبادتخان يو مشر ورته په انتظار ۇو. 
وو. هغه د عيس په پو پرېوتو او منت زارى ي ورته وکه چ، ”ما سره کور ته

 ه چ د هغۀ د دولسو کالو ي يو لور وه چ مر حال وه. الړ شه.“ 
 په هغوئ ک کله چ عيس ورسره الړو نو د خلقو په ه ک راېر شو. 

يوه ه وه چ د دولسو کالو راس ي وينه بهېدله او هيچا ي عالج نۀ شو
 هغه د شا د طرفه راغله او د هغۀ د جامو لمن له ي الس وروړو او کولے. 
 عيس وفرمائيل، ”دا چا ما له الس راوړو؟“ ول سمدست ي وينه ودرېده. 

منر شول او پطروس ووئيل، ”ماله، ه درباندې راوله ده او خلق درته
ه چ چا خو ما له الس راوړو” ،وفرمائيل چ  خو عيس راجختيى.“ 

 کله چ ه پوهه شوه چ هغه زۀ پوهه شوم چ يو طاقت ما نه بهر شو.“ 
رېوتله او د ولو پېدے نۀ ش، نو په رپېدو سره راغله او د هغۀ په پو ک پ

خلقو په وړاندې ي د دې اقرار وکو چ هغ ول هغۀ له الس وروړو او نه
 نو هغۀ هغ ته وفرمائيل چ، ”زما لورې، ستا هغه سمدست جوړه شوه. 
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 هغۀ ال دا خبرې کول چ د ايمان تۀ روغه کې، په خير الړه شه.“ 
عبادتخان د مشر د کور نه وک راغلو چ خبر ورکى چ، ”ستا لور مه شوه

دا واورېدل نو هغۀ ته ي چ  خو عيس او اُستاذ نور مۀ په تليف کوه.“ 
 کله چ  “.ه مۀ. صرف ايمان وساته نو هغه به بچ شيرې” ،وفرمائيل چ

هغه کور ته ورسېدو هغۀ د پطروس، يوحنا، يعقوب او د جين د مور پالر نه
جين ولو د هغ  هغوئ عالوه ان سره نور وک ننوتلو ته پرې نۀ ودل. 
دپاره ژړا انوال کوله. خو هغۀ وفرمائيل چ، ”مۀ ژاړئ، هغه مه نۀ ده، هغه خو
 خو هغوئ ورپورې وخندل ه چ ۀ خبر ۇو چ هغه مه ده. اوده ده.“ 

“.ه زما بچپا” ،وفرمائيل چ هغه د السه ونيوله او ورته ي  خو عيس
 د هغ روح واپس راغلو، هغه سمدست پاېده بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل

 د هغ مور پالر اريان دريان شول خو هغۀ چ هغ ته د خوړلو ۀ ورکئ. 
“.وشول دا چا ته مۀ واي ۀ چ هر” ،و چم ورکهغوئ ته ح

د دولسو رسوالنو لېل

 بيا عيس دولس مريدان راوغوتل او هغوئ له ي د پيريانو د شلو او  ۹
 او هغۀ هغوئ د خُدائ پاک د بادشاه د د بيماريانو د شفا اختيار ورکو. 
 هغوئ ته ي وفرمائيل چ” ،ان بيانولو او د بيمارانو د شفا دپاره ولېل. 

 سره هي مۀ اخل، نۀ امسا، نۀ تيل، نۀ رو او نۀ پېس او نۀ دوېم قميص. 
  .خصت شاو هم هلته نه ر ش نو هلته پات تاسو ننو کوم کور ته چ

او کوم خلق چ تاسو قبول نۀ کى نو چ کله تاسو د هغوئ ار پرېدئ نو د
 نو هغوئ روان  “.ش واه د هغوئ خالف ئ چنو نه دوړې وخپلو پ
شول، کل په کل رېدل او په هر ائ ک ي زيرے خورولو او بيمارانو له

ي شفا ورکوله.
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د هيروديس پرېشان

ۀ په حقله خبر شو او په سوچ ک ورنر هيروديس هم د دې هر  اوس

ډوب شو ه چ ين خلقو دا وئيل چ يحي بيا د مو نه راژوندے شوے
 او چا وئيل چ الياس رااره شوے دے او ينو وئيل چ د پخوانو دے. 
 هيروديس ووئيل چ، ”د يحي سر ما پېغمبرانو نه يو راژوندے شوے دے. 
په خپله پرې کے دے خو دا ال وک دے چ دا دومره زور شور ي دے؟“ نو

هغه د عيس سره د مالوېدو په کوشش ک وو.

پينۀ زره سو او ورسره و او ماشومانو له رو ورکول

 کله چ رسوالن واپس راغلل نو عيس ته ي خپله کار زارى بيان که نو

 خو خلق خبر شول او هغه هغوئ سره بيتِصيدا نوم اري ته پ الړو. 
ورپس الړل. هغۀ خلقو ته هرکلے ووئيلو او هغوئ ته ي د خُدائ پاک د

د عالج ضرورت وو، هغوئ له ي ې او چا ته چپه حقله خبرې وک بادشاه
 کله چ ماام شو نو هغه دولس مريدان هغۀ له ورغلل او ورته شفا ورکه. 
ي ووئيل، ”دا خلق رخصت که چ خوا او شا کلو او بانو ته الړ ش او ان

دلته په خوش مون ه چ ىتېرولو او د خوراک بندوبست وک له د شپ
 خو عيس جواب ورکو چ، ”تاسو د انه دوئ ته د بيابان ک يو.“ 

خوراک ۀ ورکئ چ وې خورى.“ نو هغوئ ووئيل چ، ”مون سره خو پينۀ
رو او دوه کبان دى، نور هي نشته، ترو چ مون په خپله الړ نۀ شُو او د

 دا خوا او شا پينۀ زره دوئ دپاره د خوراک اک بندوبست ونۀ کو.“ 
سى ۇو. هغۀ خپلو مريدانو ته وفرمائيل چ، ”د دوئ نه د پنوسو پنوسو

  هغوئ هم داس وکل او ول ي کېنول.  کسانو پېنې جوړې کئ.“ 
بيا عيس هغه پينۀ رو او دوه کبان واخستل او آسمان ته ي پاس وکتل،

برکت ي ورکو، مات ي کې او مريدانو له ي ورکې چ په خلقو ي تقسيم
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ې چوک پات و او کومه خوراک وکې هۀ په م ولو  هغوئ کى. 
راول کے شوې نو دولس وکرۍ ترې ډک شوې.

د حضرت عيس په حقله د پطروس اقرار

 يوه ورځ چ عيس يوا دعا کوله او د هغۀ مريدان هم حاضر ۇو نو هغۀ

 هغوئ د هغوئ نه تپوس وکو چ، ”خلق ۀ وائ چ زۀ وک يم؟“ 
جواب ورکو، ”ين وائ چ بپتسمه ورکوونے يحي دے، نور دې الياس

 نو ، او ين وائ چ د پخوانو نبيانو نه يو بيا راژوندے شوے دے.“ 
هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”تاسو ۀ واي چ زۀ وک يم؟“ پطروس جواب

“.و، ”تۀ د خُدائ پاک مسيح يورک

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

 بيا هغۀ هغوئ په سخت سره منع کل او حم ي ورکو چ، ”هيچا ته مۀ

 او هغۀ وفرمائيل چ، ”ابن آدم به خامخا ډيرې سخت وزغم او  “.واي
مشران، مشران امامان او د شرع عالمان به ي رد کى، او هغه به ووژلے

 بيا هغۀ هغوئ ولو ته وفرمائيل،  “.او په درېمه ورځ به راژوندے ش ،ش
”کۀ وک زما مريدان جوړېدل غواړى، هغه دې د خپل ان نه منر ش، او
 وک چ خپل  .دې را او ما پس راواخل هره ورځ دې خپله سول

ان ساتل غواړى هغه به ي بائيل، خو وک چ زما د خاطره خپل ژوند
 کۀ وک د خپل ابدى ژوند په بدله ک وله بائيل، نو هغه به ي بچ کى. 

 وک چ په ما او زما په کالم دنيا وموم نو هغۀ ان له ۀ فائده ورکه؟ 
شرميى نو ابن آدم به د هغوئ نه وشرميى، کله چ هغه په خپل جالل او د پالر
ين دلته تيا وايم چ خو زۀ تاسو ته ر  .تو جالل سره راشاو د پاکو فر

داس کسان والړ دى چ هغوئ به تر هغ نۀ مرى ترو چ د خُدائ پاک
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“.ونۀ وين بادشاه

د حضرت عيس شل بدلېدل

 د دې خبرو نه اتۀ ور پس هغۀ پطروس، يوحنا او يعقوب د ان سره

 هر کله چ هغۀ دعا کوله نو د هغۀ شل کل او د دعا دپاره غرۀ ته الړل. 
 نو ناهانه هغوئ دوه بدل شو او د هغۀ جام برېېدون سپين شوې. 

  .خبرې کول د هغۀ سره ي او الياس ۇو، چ موس ى وليدل چس
ې چخبرې وک اره شول او د هغۀ د مرګ په حقله ي هغوئ په جالل ک

 په دې وخت ک پطروس او د هغۀ په يروشلم ک پوره کېدون وې. 
ملرى په ۀ خوب ورغل ۇو، خو هر کله چ هغوئ بېدار شول نو هغوئ د دۀ
 او کله چ هغوئ د جالل وليدو او هغه دوه سى ي هم ورسره والړ وليدل. 

عيس نه رخصتېدل نو پطروس عيس ته ووئيل چ، ”ماله، زمون دپاره دلته
پات کېدل ۀ دى. مون پرېده چ درې جونې جوړې کو، يوه ستا دپاره،
يوه د موس دپاره او يوه د الياس دپاره.“ خو هغه نۀ پوهېدو چ ۀ ي وئيل.
 هغۀ ال دا خبرې کول چ يوه وري راخوره شوه او په هغوئ ي سورے

 بيا د وري نه يو آواز وکو. هغوئ ويرېدل نه چ په وري ک ننوتل. 
راغلو چ وې فرمائيل، ”دا زما زوئ دے، زما غوره کے. د دۀ خبرې واورئ.“

پات وليدلو. نو مريدان غل يوا ي آواز ختم شو نو عيس  هر کله چ

شول او هر ۀ چ ي ليدل ۇو، په هغه وخت ي هيچا ته هم حال ونۀ وې.

پيريانو نيولے هل روغول

 بله ورځ چ هغوئ د غرۀ نه راکوز شول نو ډېره لويه ه ورته راوله شوې

زما په ي ه، ”اُستاذه، زارى درته کوم چى چغه کنه يو س   بيا د وه. 
تاو راتاو ي ،ترې وباس چغ ،پيرے نيس  هر وخت ي يو زوئ نظر وکه. 
زخم ډېر بد ي او چ ونه رامات ش ى او را وى غورزوى او په خوله يک
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 ما ستا مريدانو ته خواست وکو چ دا ترې نه  .ى نو هله ترې الړ شک
 عيس جواب ورکو، ”اے بايمانه او وباس خو هغوئ پات راغلل.“ 

بدکاره پيۍ. زۀ به ترو تاسو سره يم او تاسو به زغمم؟ خپل زوئ دلته راوله.“
 خو د راوستو نه مخ پيريانو هغه ماشوم راوپرزولو او تاو راتاو ي کو،

 خو عيس پيرے ورلو، هل ي روغ کو او پالر ته ي واپس حواله کو. 
او هغوئ ول د خُدائ پاک د لوي او د هغۀ د شان او شوکت يرې واخستل.

وئد خپل مرګ په حقله بيا پېش د حضرت عيس

ول خلق د دۀ په دې ولو کارونو حېران شول او عيس په دې وخت ک خپلو
 ”پرېدئ او دا خبرې په کوالو غوږونو واورئ. ابن آدم مريدانو ته وفرمائيل، 
 خو هغوئ د هغۀ په دې وينا پوهه  “.ے شبه د دشمنانو السونو ته حواله ک

نۀ شول ه چ د دې مطلب د هغوئ نه پ وو د دې دپاره چ هغوئ په دې
ونۀ رس او هغوئ په دې حقله د هغۀ نه د تپوس کولو نه هم يرېدل.

د ولو نه لوئ وک دے؟

 د هغوئ په مين ک دا بحث شروع شو چ په مون ک د ولو نه لوئ

 عيس په دې پوهه وو چ د دوئ په زړونو ک ۀ تېريى نو وک دے. 
 او هغوئ ته ي هغۀ يو ماشوم د السه ونيولو او په خپله خوا ک ي ودرولو 

وفرمائيل، ”وک چ زما په نوم داس ماشوم قبول کى هغه ما قبلوى، او
وک چ ما قبلوى هغه، هغه وک قبلوى چ زۀ ي رالېلے يم. ه چ په

تاسو ولو ک ورکوے په تاسو ولو ک لوئ دے.“

هغه وک چ ستا مخالف نۀ دے، ستا ملرے دے

 يوحنا ووئيل، ”ماله، مون يو سے وليدو چ ستا په نوم پيريان شى، او
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 خو عيس مون د هغۀ د منع کولو کوشش وکو ه هغه زمون نه نۀ وو.“ 
هغۀ ته وفرمائيل، ”هغه مۀ منع کوئ ه چ وک ستاسو مخالف نۀ دے، هغه

ستاسو ملرے دے.“

په سامريه ک د حضرت عيس نه انار

پاس آسمان ته وخېژولے ش عيس هغه وخت رانزدې شو چ  هر کله چ

 او هغۀ د ان نه وړاندې پېغام نو هغۀ يروشلم ته د تلو پوخ نيت وکو. 
وړون ولېل. هغوئ الړل او د سامريه يو کل ته ورغلل چ د هغۀ دپاره د ائ
 خو د کل خلقو هغه قبول نۀ کو ه چ هغۀ مخه د يروشلم تيارى وکى. 
 هر کله چ د هغۀ مريدانو يعقوب او يوحنا دا حال وليدلو نو په لور تل وه. 
وې وئيل، ”ماله، مون د آسمان نه د دې کل د سوزولو دپاره اور وغواړو ۀ؟“

 نو بيا هغوئ بل کل ته الړل.  خو هغۀ ورته مخ ورواړوو او وې رل. 

د حضرت عيس د مريد کېدو شرطونه

 کله چ هغوئ په الره روان ۇو نو يو سى هغۀ ته ووئيل، ”هر چرته چ تۀ

 عيس ورته وفرمائيل چ، ”د لومبو خپل ، زۀ به هم درپس م.“ 
غارونه وى او د مارغانو جال، خو ابن آدم دومره ائ قدرې هم نۀ لرى چ سر
 بل چا ته هغۀ وفرمائيل چ، ”په ما پس راه.“ خو سى په ک ولوى.“ 

 جواب ورکو، ”ماله، اول ما ته اجازت راکه چ خپل پالر خ کم.“ 
خو عيس ورته وفرمائيل، ”مى پرېدئ چ مى خوى خو تۀ خامخا الړ شه
 او بيا يو بل ووئيل، ”ماله، زۀ او د خُدائ پاک د بادشاه زيرے ورکوه.“ 

به درپس يم خو دومره اجازت راکه چ د خپل کور د خلقو نه رخصت
 عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”کوم سے چ قُلبه کول شروع کى بيا واخلم.“ 

شاته ورى هغه د خُدائ پاک د بادشاه الئق نۀ دے.“
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دوه اويا مريدان لېل

 د دې نه پس بيا مال نور دوه اويا کسان مقرر کل او هغوئ ي دوه  ۱۰
دوه کسان هر ار او کل ته د ان نه وړاندې ولېل، کومو ته چ د هغۀ د

 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”فصل ډېر دے خو مزدوران ل دى. ورتلو اراده وه. 
د دې دپاره تاسو د فصل مال ته خواست وکئ چ د خپل فصل دپاره

 په خپله الره  او ورئ، زۀ تاسو له د و په شان د مزدوران راولېى. 
 د ان سره بوه مۀ اخل، نۀ تيل او نۀ پېزار. او په شرمخانو مين ته لېم. 
 هر کله چ تاسو يو الره د چا سره په دعا سالم ډېر وخت مۀ ضائع کوئ. 
 کور ته ننو نو اول دا وواي، په دې کور ک دې خير او سالمت وى. 

کۀ چرې هلته يو کس خير خواه وى نو ستاسو سالمت به د هغۀ دپاره وى، او کۀ
 هم هغه کور ک پات ش او د  .نۀ وى نو هغه به تاسو ته راواپس ش

هغوئ سره خوړل ل وکئ او ست مۀ غواړئ ه چ مزدور د مزدورۍ
 هر کله چ تاسو يوې اري ته  .ر حقدار وى. کور په کور مۀ

ورننو او هغوئ تاسو ته هرکلے ووائ نو کوم خوراک چ تاسو ته درکى،
 هلته بيماران روغ کئ او هغوئ ته وواي چ د خُدائ پاک هغه وخورئ. 

 خو چ تاسو يو ار ته ننو او هغوئ بادشاه ستاسو مين ته راغل ده. 
اري  ستاسو د  ،او وواي و ته بهر ووى نو د دې کوتاسو قبول نۀ ک
دا کومه دوړه چ زمون په پو پورې انت ده، مون ي ستاسو خالف نو.

 خو دا خبره ياده لرئ چ د خُدائ پاک بادشاه ستاسو مين ته راغل ده. 
زۀ تاسو ته دا وايم چ د قيامت په ورځ به د سدوم حال د دغه ار نه زيات د

زغملو وى.

په ناتوبه ار ار باندې افسوس

 افسوس دې وى په تا اے خورازينه، افسوس دې وى په تا بيتِصيدا، ه
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کوم معجزې چ په تا ک وشوې کۀ چرې دا په صور او صيدا ک شوې
وې نو دوئ به ډېر پخوا د ان نه د اټ جام تاو کې وې او په ايرو ک به

 خو د قيامت په ورځ به د صور او صيدا ناست ۇو او توبه به ي ويست وه. 
 او اے کفرنحومه، ول تۀ دا  چ ستا حالت ستاسو نه ډېر غوره وى. 

  .ۀ؟ نه، تۀ به تاترين ته وغورزولے ش ے شمقام به تر آسمانه پورته ک
وک چ او هر هغه ما ته غوږ نيس ،ستاسو خبرې ته غوږ نيس وک چ هر
ستاسو خبره رد کوى، هغه ما رد کوى او وک چ ما رد کوى، هغه هم هغه رد

کوى چ زۀ ي رالېلے يم.“

د دوو اوياؤ مريدانو واپس راتلل

 بيا هغه دوه اويا کسان خوشحاله واپس راغلل او وې وئيل چ، ”اے ماله،

 هغۀ جواب ورکو، ”ما دا ستا په نوم پيريان هم زمون تابعدارى کوى.“ 
 ورئ، ما وليدل چ شېطان له د برېنا په شان د آسمان نه راکوز شو. 

تاسو له اختيار درکو چ ماران او لمان د پو الندې کئ او د دشمن طاقت
 خو په دې مۀ هم ختموئ او هي يز به هم تاسو ته نقصان نۀ ش درکولے. 

چ په دې خوشحاله ش پيريان ستاسو تابعدارى کوى بل ئ چخوشحالې
ستاسو نومونه په آسمان ک وليلے شول.“

د حضرت عيس خوشحالېدل

ه او عيسوک لويه خوشحال القُدس ک په روح  هم په دغه وخت عيس

وفرمائيل، ”اے پالره، د آسمان او د زم ماله، زۀ ستا ثنا او صفت کوم ه
چ تا دا خبرې د پوهانو او هويارو نه پ کې او وړو ماشومانو ته دې

 هر ۀ ما ته زما پالر سپارل دى، رندې کې. آو، پالره، دا ستا رضا وه. 
او هيوک ب د پالره زوئ نۀ پېژن، او نۀ وک پالر پېژن ب له زويه او ب له
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 بيا هغه خپلو مريدانو ته هغوئ نه چ زوئ ي ورته په وته کوى.“ 
راورېدو او ان له ي ورته وفرمائيل، ”هغه ستر بختورې دى چ هغه ۀ
 زۀ تاسو ته وايم چ د ډېرو نبيانو او بادشاهانو دا  .وين تاسو ي چ وين
ارمان ۇو چ هغه ۀ ووين ۀ چ تاسو وين خو هغوئ ونۀ ليدل او هغه ۀ

واورى چ تاسو ي اوس اورئ خو هغوئ وانۀ ورېدل.“

د نې سامرى مثال

 په يوه موقع يو د شرع عالم راغلو او په عيس ي د آزمېت دپاره دا سوال

 عيس وکو، ”اُستاذه، زۀ داس ۀ وکم چ د ابدى ژوندون وارث شم؟“ 
 هغۀ ورته وفرمائيل، ”په شريعت ک ي ۀ ليل دى؟ تۀ ي نه لول؟“ 
ورته جواب ورکو، ”د مال خپل خُدائ پاک سره په پوره زړۀ او په پوره ان

او په پوره طاقت او په پوره عقل سره مينه سات، او، د خپل اونى سره د خپل
 عيس ورته وفرمائيل چ، ”هم دغه صحيح جواب  “.ان په شان مينه سات

 خو هغۀ خپل ان د صحيح  “.دے. دغه شان کوه نو ژوندے به اوس
 عيس ثابتولو دپاره د عيس نه تپوس وکو چ، ”زما اونى وک دے؟“ 

ورته جواب ورکو چ، ”يو سے د يروشلم نه يريحو ته روان وو چ په الره
ډاکوانو ېر کو، جام ي ترې وويستل، وې وهلو او مر حال ي پرېودلو
 اتفاق يو امام په دغه الر تېرېدو، چ هغه ي وليدو نو د الرې رېنه الړل.  او ت

 هم دغه شان يو ليوى هغه ائ ته بل طرف ته واوړېدو او ترې نه الړو. 
راغلو او چ هغه ي وليدلو نو بل طرف ته ترې نه واوړېدو او دے هم په مخه

هغه ي هغۀ له نزدې راغلو او چ  خو يو سامرى مسافر چ ترې الړو. 
 هغه ورغلو او د هغۀ زخمونه ي په تېلو او وليدو نو زړۀ ي پرې وسوزېدو. 

ميو ووينل او پ ي پرې ولوله او بيا ي په خپل اروى سور کو او يو
 بله ورځ هغۀ سرائ ته ي د ان سره بوتلو او هلته ي د هغۀ خدمت وکو. 
ل او ورته يورک له ي مال دوه ديناره د خپل جيب نه راوويستل او د سرائ
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ک دمت کوه او کۀ نوره خرچه دې پرې راغله نو په واپسد دۀ خ ووئيل چ
 ستاسو ۀ خيال دے چ په دې درېو واړو ک د هغه سى به ي درکم. 
 هغۀ جواب ورکو، رتينے اونى وک دے کوم چ غلو وهلے وو؟“ 

”هغه وک چا چ په هغۀ رحم وکو.“ عيس ورته وفرمائيل، ”الړ شه او هم
دغس کوه له چ هغۀ وکل.“

حضرت عيس دپاره د مرتا او مريم مېلمستيا

مرتا نوم ته راغلو چرته چ يو کل هغوئ په الره تلل نو عيس  هر کله چ

نوم ي يوه خور وه چ  د هغ يوې  په خپل کور ک مېلمه کو. 
 مريم وو. هغه د مال په پو ک کېناستله او د هغۀ کالم ي اورېدلو. 
خو چ مرتا د ډېر کار په وجه پرېشانه وه نو هغۀ ته ورغله او ورته ي ووئيل،

”ماله، تۀ دا خيال نۀ کوې چ زما خور زۀ خدمت ته يوا پرې يم؟ هغ ته
 مال په جواب ک ورته وفرمائيل، ووايه چ راش او زما مدد وکى.“ 

 خو د دې نه  .ډوبه شوې ي يزونو په سوچونو ک مرتا، مرتا، تۀ د ډېرو”
يوه خبره ضرورى ده او مريم چ کومه خوه کې ده هغه بهتره ده او دا به د

“.له وانۀ خستلے شنه هي هغ

د دعا په حقله تعليم

عا کوله. هغۀ چد ائ ک په يو عيس وشول چ  يوه ورځ داس  ۱۱
دعا خالصه که نو د هغۀ يو مريد ورته ووئيل، ”ماله، مون ته د دعا کولو
 عيس طريقه وايه له نه چ يحي خپلو مريدانو ته ودل وه.“ 

جواب ورکو، ”هر کله چ تاسو دعا کوئ نو داس واي، اے پالره، ستا نوم
 مون له خپل روزمره رزق راکه.  .دې راش دې پاک وى او ستا بادشاه
 او زمون ناهونه معاف که، نه چ مون خپل قصوروار معاف کۇو. او
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 بيا عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”فرض کئ مون په آزمېت ک مۀ اچوه.“ 
او ورته ووائ رى کور ته ورشيو کس په نيمه شپه د خپل مل کۀ په تاسو ک

 ه چ زما يو ملرے د سفر نه زما ملريه، ما له له رو راکه. 
 او راغلے دے او ما کره د خوړلو دپاره هي هم نشته چ هغۀ ته کېدم. 

هغه ورته په جواب ک ووائ چ ما مۀ تنوه. په دې نيمه شپه خو ورونه بند
دى، زۀ او زما بچ په ک ک اودۀ يو، په دې وخت اوس زۀ تا له ۀ نۀ شم

 خو زۀ تاسو ته وايم، کۀ چرې د دوست په وجه درله ۀ درنۀ درکولے. 
کى خو ستا د زيات منت کولو په وجه به هغه راپا او تا له به هر ۀ درکى.

 او دغه شان زۀ تاسو ته وايم چ وغواړئ نو تاسو ته به درکے ش، ولوئ

 ه هر  .ے شوئ نو درته به کوالو کور و ،وموم نو تاسو به ي
ون کوى، هغه يل چ وک ي ى، اوغواړى، هغۀ ته مالوي چ وک ي

 کۀ چرې ستاسو ماشومان موم، او وک چ ور وى، هغۀ ته کوالويى. 
تاسو نه کب وغواړى نو ول تاسو به ورله مار ورکئ ۀ؟ په تاسو ک به کوم
 او يا چ ماشوم ترې ه وغواړى نو ول تاسو به ورله پالر داس وکى؟ 

 نو کۀ بيا تاسو چ دومره ناهاران ي، په دې پوهېئ لم ورکئ ۀ؟ 
چ خپل اوالد له ۀ يزونه ورکئ نو ستاسو آسمان پالر به ومره زيات

روح القُدس هغه چا له ورکى چ وک ي ترې غواړى.“

حضرت عيس او بعلزبول

 يوه ورځ عيس د يو سى نه ونے پيرے وشلو چا چ خبرې نۀ شوې

کولے نو کله چ پيرى پرېودو نو دې سى خبرې شروع کې، او خلق په دې
 خو ينو په ک ووئيل چ، ”دے خو د پيريانو د کار حق حېران شول. 
 او نورو د آزمېت په توه ورنه ۀ سردار بعلزبول په مدد پيريان شى.“ 

 خو هغه د هغوئ په زړونو پوهه شو او ورته ي آسمان نه وغوته. 
وفرمائيل چ، ”هره بادشاه چ په خپلو ک باتفاقه ش نو هغه تباه کيى،
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 هم دغه شان کۀ چرې ابليس د خپل او په باتفاق سره بادشاه ورانيى. 
ان خالف ش نو نه به ي بادشاه پات ش؟ له نه چ ستاسو مان

 نو کۀ چرې زۀ پيريان د دے چ زۀ د بعلزبول په مدد پيريان وباسم، 
بعلزبول په مدد شم نو ستاسو مريدان ي د چا په وسيله شى؟ نو په هم دې
 خو کۀ چرې زۀ د خُدائ پاک په قدرت وجه به هغوئ تاسو مالمته کى. 

پيريان شم نو بيا پوهه ش چ د خُدائ پاک بادشاه ستاسو په مين ک ده.
 هرکله چ يو زورور وسله وال سے د خپل کور ساتنه کوى نو د هغۀ مال

 خو هرکله چ د هغۀ نه زيات زورور سے په هغۀ حال به محفوظ وى. 
ورپې ش او دے قابو کى نو هغه وسله ترې واخل چ په کومه د دۀ باور

 وک چ ما وى او د هغۀ لوټ شوے مال حال په خپلو ک تقسيم کى. 
سره نۀ دے، هغه زما خالف دے. وک ي چ ما سره يو ائ نه راولوى نو

.نول هغه ي

د يو پيرى واپس راتلل

 کله چ د يو کس نه پيرے بهر ش نو هغه په صحراانو سر ش چ آرام

وموم، خو چ وې نۀ موم نو هغه بيا د خپل ان سره داس ووائ چ زۀ به
واپس راش  نو هغه چ واپس هغه ائ ته الړ شم د کوم نه چ راوتلے يم. 

 بيا هغه الړ  .ه بيامومے او د اوسېدو جوو کائ صفا او جار نو هغه
ش او نور اووۀ پيريان د ان سره راول چ د دۀ نه هم زيات خراب وى او

هغوئ ول راش او په پيرى نيول کس دېره ش او د هغۀ اَنجام د پخوا نه هم ال
چغ  يوې ه ک دا خبره کوله په عيس  کله چ  “.خراب ش

 کې، ”بختوره ده هغه مور چ تۀ ي زيولے ي او تا له ي پ درکى دى.“ 
نو هغۀ جواب ورکو، ”نه، بختور هغه دى وک چ د خُدائ پاک کالم اورى او

عمل پرې کوى.“
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نه غوتل

 کله چ عيس ته د خلقو ه زياتېدله نو هغۀ داس وفرمائيل، ”دا يوه

ناهاره پيۍ ده. دوئ ن غواړى خو د يونس نب د ن نه سېوا يوه نه به
 له نه چ يونس د نينوه د خلقو دپاره نه  .ے شهم دوئ له ورنۀ ک
 د شيبا  .ره وۍ دپاره نبن آدم هم د دې پيېدو، دغه شان به ارو
مله به د قيامت په ورځ د دې پيۍ د خلقو خالف په عدالت ک ودريى او

دوئ به مجرمان ثابت کى، ه چ هغه د دنيا د بل سر نه د سليمان د حمت
خبرو اورېدو له راغل وه، او وک چ دلته دے هغه د سليمان نه هم لوئ دے.
 د نينوه خلق به هم د دې زمان د خلقو په خالف د قيامت په ورځ ودريى او

دا پيۍ به مجرمه ثابته کى ه چ هغوئ د يونس په بيان توبه ار شوى ۇو،
او اوس وک چ دلته دے، هغه د يونس نه لوئ دے.

د وجود را

 هيوک بله شوې ډيوه په پ ائ ک او يا د لو الندې نۀ ږدى بل د

 ستا ستر  .ا ووينر خلق ي کور ته راتلون ږدى چ ډيوټ دپاسه ي
ستا د بدن دپاره ډيوې دى. کۀ ستا ستر روغ وى، نو ستا ول بدن به د را نه

ډک وى. خو کۀ ستا ستر خراب وى، نو ستا په ول بدن ک به تورتم وى.
 کۀ  نو بيا پام کوه چ کومه را په تا ک ده چ هغه تورتم نۀ وى. 

چرې ستا ول بدن د را نه ډک وى، او يو اندام دې هم په تورتم ک نۀ وى، نو
ستا ول ژوندون به روانه وى، داس له چ يوه ډيوه په تا ليى.“

د فريس او د شرع عالم مالمتول

 کله چ عيس خبرې ختم کې نو يو فريس هغۀ ته د رو دعوت

 فريس په دې ليدو حېران شو ورکو. هغه دننه ورغلو او ورسره کېناستو. 
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 خو مال هغۀ ته چ هغۀ د رو خوړلو نه مخ السونه ونۀ وينل. 
وفرمائيل، ”تاسو فريسيان خو د کنول او رکېب بهر مخ وين خو دننه تاسو د

 اے کم عقلو، چا چ بهرن حصه حرص او بدکارۍ نه ډک کى وى. 
ۀ چ  خو جوړه کې ده، ول هغۀ دننه حصه نۀ ده جوړه کې ۀ؟ 

ستاسو په لوو ک دى هغه خېرات ورکئ. نو بيا به تاسو دننه او بهر ممل
 اے فريسيانو، په تاسو دې افسوس وى. تاسو د باغ د پودين او  .پاک ش
سپېلنو او د هر قسم سبزۍ لسمه حصه خو ورکوئ خو د انصاف او د خُدائ

پاک سره د مين نه انار کوئ. په کار خو دا وو چ تاسو په دې هم عمل کولے
 اے فريسيانو، په تاسو دې افسوس وى. تاسو او هغه مو هم نۀ پرېودلے. 
په عبادتخانو ک د مشرۍ کرس خووئ او په بازارونو ک په سالمونو ډېر

 افسوس چ تاسو د هغه قبرونو په شان ي چ نه ي نۀ خوشحالېئ. 
 د دې په جواب  “.ر سره دپاسه خيالى او خلق پرې په بمعلومي

ک يو د شرع عالم ووئيل، ”اُستاذه، کله چ تاسو داس خبرې کوئ نو دا
 عيس ورته وفرمائيل، ”اے د شرع عالمانو په زمونه سپاوے کوئ.“ 

تاسو دې هم افسوس وى. ه چ تاسو په خلقو باندازې بوج وراچوئ ول په
 په تاسو دې خپله د دې د اوچتولو دپاره يوه وته قدرې هم نۀ وروړئ. 

افسوس وى چ تاسو د هغه نبيانو زيارتونه جوړوئ کوم نبيان چ ستاسو پالر
 او تاسو په خپله په دې کار د خپل پالر نيۀ په جرمونو نيونو وژل ۇو. 

 ک شري شوئ، هغوئ پېغمبران ووژل او تاسو پرې زيارتونه جوړ کل. 
ه خو خُدائ پاک په خپل حمت ک وئيل دى چ زۀ به تاسو ته نبيان او

رسوالن درولېم او په دوئ ک به ين ووژلے ش او ين به وزورولے
 نو دغه شان به د دنيا د شروع نه تر اوسه پورې د دې موجوده پيۍ نه  .ش

 د هابيل د وين نه د  ،ے شولو نبيانو د تويو شوو وينو تپوس وک د
ک اه په ميند خُدائ د کور او قربان وک چ ،پورې زکرياه تر وين

وژلے شوے وو. زۀ تاسو ته دا وايم، چ دې پيۍ ته به د دې ولو د وينو تويولو
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ه چ .عالمانو، په تاسو دې افسوس وى  اے د شرع سزا مالويى. 
تاسو د علم کنجيان قبضه کې دى، تاسو په خپله هم په ک داخل نۀ شوئ او
 کله چ عيس د کوره بهر وک چ داخلېدل هغوئ مو هم پرې نۀ ودل.“ 
شو نو فريسيانو او د شرع عالمانو دا کوشش وکو چ د هغۀ سخت مخالفت
 او په دې انتظار ۇو شروع کى او د دۀ نه بواره بواره تپوسونه وکى، 

چ هغه په خپلو خبرو ک راېر کى.

د منافقت خالف خبردارے

 په دې دوران ک د زرونو خلقو ه جوړه شوې وه او داس يل  ۱۲
جوړ شوے وو چ خلقو يو بل د پو الندې کول. نو عيس اول خپلو مريدانو ته

خبرې شروع کې چ، ”د فريسيانو د خمبيرې نه ان سات. زما مطلب د
 داس يو پ يز نشته چ هغه به اره نۀ ش او هغوئ د منافقت نه دے. 

 نو هر هغه ۀ چ تاسو په  .اره نۀ ش هغه به راز شته چ پ نۀ داس
تيارۀ ک واي، هغه به په را ورځ واورېدلے ش او هغه ۀ چ تاسو په بندو
کمرو ک يو بل ته په غوږ ک وئيل دى، هغه به د چت نه په چغه واورولے

.ش

د چا نه يرېدل

 اے دوستانو، زۀ تاسو ته دا وايم، د هغه چا نه مۀ يرېئ وک چ ستاسو

 خو زۀ به بدن وژن خو د مرګ نه پس نور تاسو سره هي نۀ ش کولے. 
تاسو خبردار کم چ د چا نه يره په کار ده. د هغه چا نه يرېئ وک چ د

وژلو نه پس دوزخ ته د اچولو طاقت هم لرى. آو، زۀ تاسو ته وايم چ د هم هغۀ
 ول پينۀ چچ په دوو پېسو نۀ خريى ۀ؟ او خُدائ پاک نه يره کوئ. 

 خو ستاسو د سر ول وېتۀ هم بيا هم په دوئ ک يوه هم نۀ هېروى. 
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.ي و نه زيات قيمتچشمېره چئ، تاسو د بشمېرلے شوى دى. نو بيا مۀ يرې

د خلقو په وړاندې د حضرت عيس اقرار

 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ هر هغه وک چ د خلقو په وړاندې زما اقرار

 وکى نو ابن آدم به هم د خُدائ پاک د فرتو په وړاندې د هغۀ اقرار وکى. 
خو وک چ د خلقو په وړاندې زما نه انار کوى نو د خُدائ پاک د فرتو په
 هر هغه وک چ د ابن آدم په خالف ۀ  .ار وشنوړاندې به د هغۀ نه ا

خبره وکى نو هغه به وبخلے ش، خو وک چ د روح القُدس په خالف کفر
 کله چ تاسو د عبادتخانو او د  .ے شنو هغه به معاف نۀ ک ووائ

حاکمانو او د اختيار د خاوندانو په وړاندې د عدالت دپاره ودرولے ش نو په دې
ک تاسو به د دوئ په وړاندې په خپله صفائ نه مۀ کوئ چاندې وخت ک
 ه چ روح القُدس به هغه ساعت تاسو ته وائ چ ۀ وئيل  .ۀ واي

په کار دى.“

د نادانه مالدار مثال

 په ه ک يو سى عيس ته ووئيل، ”اُستاذه، زما ورور ته ووايه چ زما

 هغۀ جواب ورکو چ، ”وروره، زۀ چا سره د ميراث تقسيم وکى.“ 
 بيا هغۀ خلقو ته وفرمائيل، ”خبردار ستاسو منصف او ثالث مقرر کے يم؟“ 

ش. د هر قسم حرص نه ان سات ه چ د بن آدم ژوند په ډېر مال دولت
 او بيا ورته عيس دا مثال پېش کو چ، ”يو مالداره پورې تلے نۀ دے.“ 

 هغۀ د ان سره ووئيل، ما سے وو چ په زمه ک ي ۀ فصل وشو. 
ته ۀ کول پار دى؟ ما سره خو دومره ائ هم نشته چ دا غله په ک انبار

وم او لوئبه ون خمب خپل م چوک زۀ به داس  بيا هغۀ ووئيل چ کم. 
به ي جوړې کم او په هغ ک به خپله وله غله او نور مال دولت سمبال کم.
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 او بيا به خپل ان ته ووايم، سيه، ډېر يزونه دې جمع کل چ د ډېرو

کالونو پورې ستا دپاره کاف دى، اوس په آرام ژوند کوه، خوره ه او
 خو خُدائ پاک هغۀ ته وفرمائيل، اے کم عقله. هم په دې خوشحاله ره. 
شپه به دې ساه وخېژى. او تا چ کوم مال دولت راجمع کو، دا به اوس د چا

 دا د هغه چا مثال دے چا چ د خپل ان دپاره مال دولت راجمع ش؟ 
کو، خو دے د خُدائ پاک په نزد مالداره نۀ دے.“

اندېن مۀ کوئ

 بيا هغۀ خپلو مريدانو ته وفرمائيل، ”ه زۀ تاسو ته دا وايم چ د خپل

 ه ژوندون دپاره دا اندېن مۀ کوئ چ ،ۀ به خورو يا ۀ به اغوندو. 
 کارغانو ته وورئ، دوئ چ ژوندون د رو او بدن د جامو نه بهتر دے. 
نۀ خو کرى او نۀ رېب، نۀ خو د دوئ ذخيرې شته، نۀ خمب، خو بيا هم خُدائ
.پاک هغوئ له رزق ورکوى. نو بيا تاسو هغۀ ته د مارغانو په نسبت ډېر اهم ي

 په تاسو ک داس وک شته چ هغه په اندېنو خپل ژوند يو ساعت

 کۀ چرې تاسو دا معمول کار قدرې هم نۀ ش کولے نو قدرې زيات کى؟ 
 نل لونو ته خو ل خيال وکئ، نۀ خو بيا نورو اندېنو ول اخست ي؟ 

جوړوى خو زۀ تاسو ته دا وايم چ ان دپاره جام هغوئ خوارى کوى او نۀ
سليمان چرې هم سره د خپل ول شان او شوکت د دې لونو په شان ائسته
جام و ته داسو وا خو کۀ چرې خُدائ پاک د پ جام اچول نۀ وې. 

ورکوى، کوم چ نن شته او سبا په تنور ک غورزولے ش، نو ول هغه به بيا
 نو ه تاسو تاسو له ل جام درنۀ کى ۀ؟ اے د کم ايمان خاوندانو. 
 د خوراک اک پس منې مۀ وه، تاسو د دې يزونو اندېنه مۀ کوئ. 

ه چ د دنيا نور قومونه په دې يزونو پس په منه دى خو ستاسو پالر د
 خو تاسو د هر ۀ نه اول د مخ نه ستاسو د حاجتونو نه ۀ خبر دے. 
هغۀ د بادشاه په لون ک ش نو بيا به هغه ستاسو ول حاجتونه پوره کى.
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 اے وړې قبيل. مۀ يرېئ. ه چ ستاسو د پالر دا خوه ده چ تاسو له

 خپل مال حال خرڅ کئ او حاجتمندو ته ي ورکئ او د بادشاه درکى. 
ان دپاره داس بوې تيارې کئ چ هيله نۀ زړيى او خپل ان له په

آسمان ک داس خزان جوړې کئ چ هيله نۀ ختميى، چرته چ نۀ غل
 ه چ چرته ستا خزانه وى هلته به ستا زړۀ هم وى. شته او نۀ وينۀ. 

هر وخت بېداره نوکران

 د هغو سو په شان  .سات ډيوې بل او خپل دمت دپاره تيار اوس د خ

نتظار وى نو چنه د واپس راتلو په ا د وادۀ د رو د خپل مال وک چ ش
هغه ۀ وخت راش، او ور ووى نو چ سمدست هغوئ ورته ور کوالو کى.
 هغه خادِمان بختور دى چ مال ي د خپل راتلو په وخت بېدار ووين. زۀ

تاسو ته رتيا وايم چ مال به په خپله د کار جام واچوى او دوئ به خوراک
 بختور دى هغه خادِمان کله ته کېنوى او په خپله به د دوئ خدمت کوى. 
.او هغه دوئ بېدار ووين په نيمه شپه او يا سحر سبا راش د هغوئ مال چ

 خو ياد سات، کۀ د کور مال خبر وے چ غل به د شپ په کوم وخت
ک را نو هغه به بېدار وے او خپل کور به ي کنر کېدو ته پرېے نۀ وو.

را وخت ک بن آدم به په داسا ه چ  نو بيا تاسو هم تيار اوس

 پطروس ووئيل چ، ”ماله، چ ستاسو به په خيال خاطر ک هم نۀ وى.“ 
،ورته وفرمائيل چ  مال تۀ دا مثال يوا مون ته وائ او کۀ ولو ته؟“ 

”نو بيا وفادار او خيال ساتونے نوکر وک دے؟ هغه وک چا ته چ مال د
کور اختيار ورکے وى چ د کور د نورو نوکرانو خيال سات او هغوئ له

 بختور دے هغه نوکر چ د مال د راتلو په وخت مناسب خوراک ورکوى. 
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ مال به دۀ ته د خپل ول په خپل کار آخته وى. 

ووائ ان سره داس  خو کۀ هغه نوکر د خپل مال واک اختيار ورکى. 
چ بويه چ زما مال را او بيا د نورو نوکرانو په وهلو الس پورې کى او په
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 نو مال به ي په داس ورځ خوړلو او لو آخته وى او په نشه ک وى، 
راش چ د دۀ په خيال خاطر ک به نۀ وى او په داس وخت به راش چ هغه
به ي ايمانانو کى او په بشين ک په وهلو ت به خبر هم نۀ وى، نو هغه به ي

 خو هغه نوکر چ د خپل مال په طبيعت پوهيى خو بيا هم د وشميرى. 
 خو وک چ د هغۀ په مرض عمل ونۀ کى، هغه به سخت وهل وخورى. 

خپل مال په مرض نۀ پوهيى او غلط کارونه کوى نو د هغۀ سزا به له وى.
ے شوے وى د هغۀ نه به زيات تپوس کولے شزيات ورک ى ته چکوم س

او ومره زيات چ چا ته ۀ سپارلے شوى وى، هومره زيات به د هغۀ نه
.تلے شغو

د حضرت عيس په وجه بيلتون

 زۀ دې له راغلے يم چ په زمه اور پورې کم او زما دا ومره خواهش

 زۀ به د يوې سخت بپتسم نه تېرېم او د وو چ دا د مخ نه بل وى. 
تاسو دا سوچ کوئ چ  ول هغ د پوره کېدو پورې به په ما دروند بار وى. 
زۀ دنيا ته د امن راوستو دپاره راغلے يم؟ خو زۀ د دې دپاره راغلے يم چ خلق

ۀ تنه خپلو کپين  د دې نه پس به په يو کور ک په خپلو ک جدا کم. 
 دوئ به په  ،درې به د دوو خالف او دوه به د درېو خالف ش ،اتفاقه شب
خپلو ک مخالفت شروع کى، پالر به د زوئ او زوئ به د پالر خالف، مور به

د لور او لور به د مور خالف، خوا به د انور او انور به د خوا خالف
“.ش

وخت او زمانه پېژندل

رېواتۀ طرف ته  عيس خلقو ته دا هم وفرمائيل، ”هر کله چ تاسو نمرپ

وري په راختو ووين نو تاسو بيا زر دا واي چ باران کېدونے دے نو بيا هم
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چ باد د جنوب د طرفه وى نو تاسو واي  او هر کله چ  .باران وش داس
 اے منافقانو. تاسو د زم او د  .وش ده او هم داس چپه راتلون رم د

آسمان حالت معلومولے ش نو بيا تاسو نه د اوسن زمان په حالت نۀ
پوهېئ؟

د خپل مخالف سره روغه کول

 کله چ تاسو د  نو تاسو بيا په خپله سم فېصل ول نۀ ش کولے؟ 

خپل مخالف سره عدالت ته په الر روان ي نو دا کوشش کوئ چ په الره ک د
هغۀ سره روغه جوړه وکئ. ن هغه به تاسو قاض ته پېش کى او قاض به
 زۀ تاسو ته تاسو سپاه ته حواله کى او سپاه به مو جيل ک واچوى. 
دا وايم چ تاسو به تر هغ آزاد نۀ ش ترو چ مو خپله جرمانه پېسه پېسه ادا

کې نۀ وى.“

توبه يا مرګ

 هم په دغه وخت ک ين کسانو عيس د هغه ليليانو په حقله  ۱۳
هغوئ قربان ووژل کله چ پيالطوس هغوئ د خُدائ په کور ک و چخبر ک

 عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”ستاسو ۀ خيال دے چ په کومو کوله. 
ليليانو چ دا زياتے وشو، هغوئ د نورو ليليانو نه زيات ناه ار ۇو ۀ؟

 بلل نه، زۀ تاسو ته وايم چ، خو کۀ تاسو هم توبه ار نۀ ش نو ول به هم

 يا هغه اتلس کسان چ په سيلوم ک پرې برج راونېدو  .هغه شان تباه ش
او دوئ ترې الندې مۀ شول، ستاسو دا خيال دے چ هغوئ په يروشلم ک د

ل نه، زۀ تاسو ته دا وايم چ بل اوسېدونو ولو خلقو نه زيات ناه ار ۇو؟ 
“.ول به هم هغه شان تباه ش ار نۀ شوئ نو کۀ تاسو توبه
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د شن اينر مثال

 بيا عيس دا مثال وفرمائيلو چ، ”د يو سى په باغ ک د اينر ونه والړه

 نو هغۀ وه. نو هغه مېوې لولو له ورغلو خو هي ي په ک پېدا نۀ کل. 
باغوان ته ووئيل، وره، د تېرو درېو کالو راس زۀ په دې اينر ک د مېوې
لولو په طمع رام خو هي مېوه په ک نۀ وى. نو بس دا د بېخه وباسه. دې
کال ي و، صاحبه، س خو باغوان جواب ورک هس ائ نيولے دے؟ 

 کۀ په پرېده، مۀ ي وباسه چ زۀ ورته ائ جوړ کم او سره ورله ورکم. 
راتلون موسم ک ي مېوه ونيوله نو ډېر ۀ، ن بيا ي د بېخه وباسه.“

د سبت په ورځ د يوې کوب  جوړول

 نو يوه ه  د سبت په ورځ عيس په يوه عبادتخانه ک تعليم ورکولو. 

وه چ د اتلسو کالو راس پيريانو نيول وه او بحاله کې ي وه او مال ي ورله
 کله چ عيس هغه داس که کې وه چ هيله نېغه نۀ شوه ودرېدلے. 
وليده نو راوې بلله او ورته ي وفرمائيل، ”اے مورې، تۀ د خپل تليف نه آزاده
 او بيا ي خپل السونه په هغ کېودل، نو بيا سمدست هغه نېغه شوې.“ 

 خو د عبادتخان مشر د سبت په ورځ ودرېده او د خُدائ پاک ثنا ي ووئيله. 
د عيس د روغولو په عمل ډېر خفه شو او موجودو خلقو ته ي ووئيل چ، ”د

کار دپاره شپ ور مقرر شوې دى. په هغو ورو ک د شفا حاصلولو دپاره
 خو مال هغۀ ته جواب ورکو او وې  “.خو د سبت په ورځ مۀ را را

فرمائيل، ”اے منافقانو، په تاسو ک يو کس هم داس شته وک چ د سبت
 او  .نۀ بو يا خر د اخور نه نۀ پرانيزى او اوبو له ي په ورځ خپل غوائ

دلته دا مور د ابراهيم لور ده چ د اتلسو کالو راس شېطان قېد کې وه ول دا
 د هغۀ په ۀ خبره نۀ ده چ د سبت په ورځ هغه د دې قېد نه آزاده ش؟“ 
دې وينا د هغۀ ول مخالفين شرمنده شول او خلقو د دۀ په دې عجيبه کارونو
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کولو ډېره خوشحال وکه.

د ششمو د تخم مثال

 بيا عيس وفرمائيل چ، ”د خُدائ پاک بادشاه په ۀ شان ده؟ زۀ د خُدائ

 دا د ششمو د هغه تخم په شان ده چ يو بادشاه د ۀ سره بيان کم؟ 
سى راواخستو او په خپل باغ ک ي وکرلو او چ ششم راووکېدل نو له د
“.جوړول جال به ي و کان لوئ شول نو مارغان راتلل او په په رن ون

د خمبيرې مثال

  هغۀ بيا دا وفرمائيل، ”زۀ د خُدائ پاک بادشاه د ۀ سره بيان کم؟ 

ي راواخسته او په درېو قلپو اوړو ک  يوې دا د خمبيرې په شان ده چ
ه که نو بيا هغه درې واړه خمبيره شول.“

تنه دروازه

اريو تېرېدو او په تلو تلو ک يروشلم ته تلو نو په کلو او عيس  کله چ

رېنه تپوس وکو، ”ماله،  يو کس ت ي خلقو ته ائ په ائ تعليم ورکولو. 
 ول صرف يو و تنه به بچ ش؟“ نو هغۀ ورته په جواب ک وفرمائيل، 

زۀ درته دا وايم چ ه چ ،ه دروازه ورداخل شپه تن ئ چکوشش وک”
 خو چ کله د کور  .ډېر به د داخلېدو کوشش کوى خو داخلېدلے به نۀ ش

مال راپا او د خپل کور دروازه بنده کى کۀ تاسو بهر والړ ي او دروازه
وئ او منت کوئ چ ماله، مون ته دروازه کوالو که. خو هغه به جواب

 نو بيا به تاسو داس  .وک ي تاسو زۀ خو تاسو نۀ پېژنم چ ى چدرک
واي چ، مون خو تا سره يو ائ خوړل ل کى دى او تا زمون په کوو

 خو هغه به بيا درته داس ووائ چ، زۀ خو تاسو د ک تعليم ورکولو. 
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.ول بدکاران زما نه ورک ش تاسو .ي ائ نه راغل د کوم سره نۀ پېژنم چ
 بيا به هلته تاسو ووين چ ابراهيم، اسحاق او يعقوب او نور ول پېغمبران د

خُدائ پاک په بادشاه ک دى خو تاسو به هغه ائ ته غورزولے ش چرته
 د دنيا د هر وټ نه به خلق د خُدائ چ ژړا وير او د غاونو چيچل وى، 
 بشه يو و کسان چ په ک آخر  .مېلمستيا ته را پاک د بادشاه

دى، هغوئ به د ولو نه اول ش او يو و کسان چ اول دى هغوئ به د ولو نه
“.آخر ش

د يروشلم په باب ک وير

 په هم دغه وخت يو و فريسيان راغلل او عيس ته ي ووئيل چ، ”تۀ د دې

 خو ايه ووه او الړ شه ه چ هيروديس ستا د وژلو نيت کے دے.“ 
هغۀ جواب ورکو، ”الړ ش او هغه يدړ ته وواي چ واوره. نن او سبا به زۀ

پيريان وباسم او د شفا ورکولو کار به جارى ساتم او په درېمه ورځ به خپل کار
 بيا هم ما ته پار دى چ زۀ نن او سبا په خپله الره تلل سر ته ورسوم. 
وکم او په بله ورځ هم، ه چ د نب دپاره دا ناممنه ده چ هغه دې د
 اے يروشلمه، اے د يروشلم  .ش م ائ ک يروشلم نه بغېر په بل

اري چ تۀ نبيان وژن او رسوالن سنساروې کوم چ تا ته رالېلے شوى
دى. ما و له دا ارمان وکو چ ستا بچ راغون کم، داس له چ چره

 ووره، ستا کور تا خپل بچ د وزرو الندې راغونوى، خو تا دا نۀ غوتل. 
ته وران ويجاړ پات کيى او زۀ تا ته دا وايم چ تۀ به ما تر هغ په سترو ونۀ
وين ترو چ تۀ دا ونۀ وائ چ، بختور دے هغه وک چ د مال خُدائ په

“.نوم را
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د پسوب بيمارى روغول

 د سبت په ورځ عيس د يو مشر فريس په کور ک رو خوړلو له  ۱۴
 هلته يو سے وو چ ورته د پسوب ورغلو او د خلقو په هغۀ نظر ۇو. 

 عيس د شرع د عالمانو او فريسيانو نه تپوس وکو بيمارى لېدل وه. 
 هغوئ الجوابه چ، ”د سبت په ورځ خلقو له شفا ورکول روا دى او کۀ نه؟“ 

خصت يه او رورک ے د السه ونيولو او شفا يهغه س شُو نو عيس پات
 بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”کۀ چرې د سبت په ورځ ستاسو زوئ يا کو. 
 اروے په کوه ک پرېو، ول تاسو به هغه سمدست راونۀ باس؟“ 

نو د هغوئ سره د دې خبرې هي جواب نۀ وو.

د کوربه او مېلمنو دپاره نصيحت

 کله چ عيس دا وکتل چ مېلمنو نه د عزت ايونه کتل نو هغۀ هغوئ

 ”کله چ تاسو وک د وادۀ رو ته وغواړى نو د عزت ته دا مثال تير کو، 
په ائ مۀ کېن. کېدے ش چ ستاسو نه وک زيات عزتمند رابللے شوے

 نو کوربه به راش او تاسو ته به ووائ چ دې سى ته خپل ائ وى. 
پرېده او بيا به تۀ په هغه وخت ډېر کچه ش کله چ تۀ د ولو نه وروستو
 کله چ تا ته بلنه درکے ش نو الړ شه او د ولو نه وروستو  .ېنک

کېنه ه چ کله چ کوربه راش نو هغه به درته ووائ، زما آشنا، وړاندې
راشه. نو ستا ول ملرى مېلمانۀ به ستا د هغه عزت تماشه وکى، کوم چ تا ته
 ه چ هر هغه وک چ ان اوچتوى، هغه به عاجز کے درکے شو. 

 بيا عيس  “.ى، هغه به اوچت شان عاجز ک وک چ او هر هغه ش
خپل کوربه ته وفرمائيل، ”هر کله چ تۀ د غرم يا ماام د رو دپاره وک

راغواړې نو خپلو دوستانو، وروو، عزيزانو او اميرانو اونيانو ته بلنه مۀ ورکوه
 خو هر ه چ هغوئ به هم تا ته بلنه درکى او بدل به دې خالص کى. 
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 او دغه شان کله چ تۀ دعوت کوې نو غريبانان، شل وډ او ړاندۀ راوبله، 
به تاسو برکت وموم ه چ هغوئ تاسو ته د بدل درکولو جوه نۀ دى، خو د

قيامت په ورځ به خُدائ پاک تاسو له د صادقانو سره اجر درکى.“

د لوئ مېلمستيا مثال

 په دې خلقو ک يو کس چ د عيس سره رو ته ناست وو نو په دې

خبرې اورېدو سره ي هغۀ ته ووئيل، ”بختور دى هغه وک چ د خُدائ پاک د
 عيس جواب ورکو، ”يو سى د بادشاه په مېلمستيا ک ون وکى.“ 
 د رو په يوې لوئ مېلمستيا بندوبست کے وو او  خلق ي رابلل ۇو. 

ووئيل چ لو او ورته يولې وخت هغۀ خپل نوکر رابللے شوو مېلمنو پس
 خو هغوئ ولو ۀ نه ۀ بهانه وکه.  .تياره ده راش ئ، رووک مهربان
ورم. نو مهربانهغه و م چ ده، زۀ ه اخسته زمو ووئيل، ما يوه وړومب
 دوېم ووئيل چ، ما پينۀ قلب غويان اخست دى، وکه زما عذر قبول که. 

 بل زۀ م چ هغوئ جوت کم. نو مهربان وکه، زما عذر قبول که. 
 کله چ ووئيل، ما اوس اوس وادۀ کے دے، په دې وجه درتلے نۀ شم. 

نوکر واپس شو نو دا هر ۀ ي خپل مال ته ووئيل. د کور مال په غصه شو
او نوکر ته ي ووئيل چ زر د ار کوو او بازارونو ته الړ شه خواران، شل وډ
 نوکر ووئيل، صاحبه، ستا حم په ائ او ړاندۀ راول که او دلته ي راوله. 

 نو مال ورته ووئيل چ الړ شه او لويو کے شو خو بيا هم ائ شته. 
.زما کور د دوئ نه ډک ش نت سره راوله چه او خلق په مو ته ووالرو کو
 خو دا درته وايم وک چ اول رابللے شوى ۇو په هغوئ ک به يو تن هم

“. ونۀ دا رو

د حضرت عيس د مريدۍ قيمت
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 اوس چ يوه لويه ه د عيس سره جوړه شوې وه، هغۀ هغوئ ته مخ

 ”هغه وک چ زما مريد جوړېدل غواړى نو راواړولو او ورته ي وفرمائيل، 
کۀ هغه د خپل مور، پالر، ، بچو، وروو، خوېندو او د خپل ان نه زړۀ

 او کوم سے چ خپله  .ى نو هغه زما مريد جوړېدے نۀ شصبر نۀ ک
سول په خپله نۀ پورته کوى او په ما پس نۀ را، هغه زما مريد جوړېدے نۀ

 ول په تاسو ک داس وک شته چ هغه يو برج جوړول غواړى او  .ش
د مخ نه به د خرچ اندازه ونۀ لوى چ په هغ ي سر ته رسولے ش او

سر ته نۀ ش وى او بيا ي کۀ چرې هغۀ د دې بنيادونه اې ن  کۀ نه؟ 
 هغوئ به وائ چ دۀ رسولے نو ول ليدون به ورپورې خندا ان کوى. 
 يا کوم بادشاه به ته ورئ چ کار ي شروع کو او سر ته ي ونۀ رسولو. 
داس وى چ هغه به د بل بادشاه سره د جنېدو نه وړاندې دا اندازه نۀ لوى

چ د لسو زرو کسانو سره زۀ د هغه بادشاه مقابله کولے شم وک چ د شلو
 او کۀ هغه نۀ ش کولے نو د حمل کولو زرو کسانو سره په ما حمله کوى؟ 

نه وړاندې به هغه خپله جره هغۀ ته ورولېى او د صلح د شرطُونو به ورنه
 هم دغه شان تاسو ک يو کس هم تر هغ زما مريد خواست وکى. 

کېدے نۀ ش ترو چ هغۀ خپل ول مال دولت ته شا کې نۀ وى.

بخونده ماله

 ماله ۀ يز دے، خو کۀ ماله بخونده ش، نو بيا به نه مالينه ش؟
 بيا دا نۀ په زمه او نۀ په ډيران پاريى، دا بس د عبث غورزولو ده. کۀ

وک د اورېدو غوږونه لرى نو هغوئ دې واورى.“

د ورک شوې ې مثال

 ول محصولچيان او نور بدکاره خلق راغون ۇو چ د عيس خبرې  ۱۵

۵۸ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 خو فريسيانو او د شرع عالمانو په خپلو ک غورېدل شروع کل واورى. 
او داس ليا ۇو، ”ورئ دا سے خو ناهارانو ته هرکلے وائ او ورسره

 ”کۀ چرې په تاسو  نو عيس ورته دا مثال تير کو،  خوراک هم کوى.“ 
رېنه ورکه ش نو ول هغه به دغه نورې يو کم ک د يو تن سل ې وى او يوه ت

سل تر هغ په تش مېدان پرې نۀ ږدى ترو چ ي هغه ورکه شوې موندل نۀ
 کله چ ي وموم نو هغه به دا اوږو ته پورته کى او خوشحال به وى؟ 

 او کله چ هغه کور ته واپس ش نو خپلو دوستانو او اونيانو له به وکى، 
.ش شري ک ما سره زما په خوشحال ،ى او ورته به ووائدعوت ورک
 دغه شان زۀ تاسو ته وايم ه چ ما خپله ورکه شوې ه بيا وموندله. 

چ په آسمان ک هم دا رن د يو ناه ار په توبه ار کېدو بحسابه
خوشحال کيى، په نسبت د هغه يو کم سلو صادقانو چ د توب حاجت نۀ

لرى.

د ورک شوې سي مثال

رېنه  يا دا چ کۀ د يوې  سره لس د سپينو زرو سي وى او يوه ت

ورکه ش. ول هغه به ډيوه نۀ بلوى، کور به نۀ جارو کوى او د کور وټ وټ
 نو کله چ ي وموم نو به تر هغ نۀ لوى ترو چ ي هغه موندل نۀ وى؟ 
ما سره خوشحال چ او ورته به ووائ راوبل ياناون رې اومل هغه به خپل
 زۀ تاسو ته وايم چ وکئ ه چ ما خپله ورکه شوې سيه بيا وموندله. 
هم دغه شان خوشحال تو کار په توبه کولو د خُدائ پاک په فر ناه د يو

کيى.“

د ورک شوى زوئ مثال

 نو کشر خپل پالر ته  عيس بيا وفرمائيل چ، ”د يو سى دوه زامن ۇو. 
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ووئيل، پالره، زما برخه جائيداد ما له راکه. نو پالر خپل جائيداد په هغوئ تقسيم
ي و، پېسول جائيداد خرڅ ک ه موده پس هغه کشر زوئ خپل ل کو. 

پرې نغدې کې او چرته لرې مل ته الړو او هلته ي خپل مال په بدچلن دوړه
 کله چ هغۀ هر ۀ خرچ کل نو په هغه مل ک سخت قحط راغلو کو، 

 نو بيا هغه په هم هغه مل ک د يو زميندار سره او هغه ضرورتمند شو، 
نوکر شو نو زميندار هغه خپلو پو ته ولېلو چ خنزيرانو له د خوراک بندوبست
 د هغۀ ډېر زړۀ کېدو چ د هغه پوستو نه ېه ډکه کى کوم چ به وکى. 

 خو کله چ د هغۀ عقل سر خنزيرانو خوړل خو دۀ ته د دې اجازت نۀ ۇو. 
ته راغلو نو وې وئيل، زما د پالر ولو نوکرانو سره د خپل ضرورت نه زيات

، زۀ به الړ شم خپل پالر ته به ووايم چ خوراک شته او زۀ دلته د لوږې مرم. 
 نور زۀ د دې قابل نۀ يم پالره، ما د خُدائ پاک او ستا خالف ناه کې ده. 

 نو په دې نيت چ زۀ ستا زوئ ولے شم، نو ما خپل ان سره نوکر که. 
هغه پاېدو او د خپل پالر کور طرف ته روان شو. خو هغه ال ډېر لرې وو چ د

پالر پرې نظر شو نو زړۀ ي پرې درد وکو او ورمنه ي که او ورترغاړه وتو او
 خو زوئ ووئيل، پالره، ما د خُدائ پاک او ستا خالف ناه ل ي کو. 

 خو پالر ي خپلو کې ده. د دې نه پس زۀ ستا د زوئ وئيلو قابل نۀ يم. 
نوکرانو ته ووئيل، زر ش. زما د ولو نه ۀ چوغه راوړئ او دۀ ته ي ورواغوندئ

 زمون هغه ُلے او او وته ورپه الس کئ او پل ورپه پو کئ. 
ورب سخے راول او حالل ي کئ او را چ په شريه خوشحال وکو.

 ه چ زما دا م زوئ بيا راژوندے شو، دے خو ورک شوے وو او بيا

 نو په هم دې وخت وموندے شو. او دغه شان هغوئ خوشحال شروع که. 
ک مشر زوئ ي په پو ک کار کولو کله چ کور ته واپس راروان شو نو په

 هغۀ د خپل يو نوکر نه الر ک د ساز او ا آوازونه د هغۀ تر غوږه شُو. 
 نوکر ورته ووئيل، ستا ورور خپل کور ته تپوس وکو چ دا ۀ مېله ده؟ 

هغه ي ه چ ولے سخے حالل ک راواپس شوے دے او ستا پالر هغۀ ته
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غصه شو او کور ته د ننوتو نه ي  خو مشر زوئ ي روغ رم بيا موندلو. 
 انار وکو. د هغۀ پالر بهر راغلو او ورته ي منت زارى وکه چ دننه راه. 

خو هغۀ ورته په جواب ک ووئيل، دا دومره کالونه ما ستا له د غالم په شان
تابعدارى کې ده او کله م هم ستا د حم نه مخ نۀ دے اړولے او تا ما له يو

 چېلے هم نۀ دے راکے چ ما پرې خپلو دوستانو ته مېلمستيا کے وے. 
خو چ اوس ستا دا زوئ راغلو چ ستا مال ي په کنجرو والوولو نو تا هغۀ ته
 نو پالر ي په جواب ک ورته ووئيل، زما زويه، لے سخے حالل کو. 

 نو مون ته ه تۀ خو مدام ما سره ي او ۀ چ زما دى هغه ول ستا دى. 
خوشحال او جشن کول په کار دى چ ستا دا م ورور اوس بيا راژوندے شو،

دے خو ورک وو او مون بيا وموندلو.“

د بايمانه ناظر مثال

 بيا عيس خپلو مريدانو ته وفرمائيل چ، ”يو دولتمند سى ته د هغۀ  ۱۶
 نو هغۀ هغه د ناظر په سر چا شايت وکو چ هغه ستا مال الووى. 

راوبللو او ورته ي ووئيل، دا ستا په حقله زۀ ۀ خبرې اورم؟ خپل حساب کتاب
 ناظر د ان سره ووئيل،  .د دې نه پس به تۀ زما ناظر نۀ ي ه چ راوړه

زما دا نې چ م د نوکرۍ نه وباس نو اوس به زۀ ۀ کوم؟ زۀ خو دومره
 نو بيا اوس ته نۀ يم چ خ لو وکم او په خير غوتلو هم شرمېم. 
زۀ په دې پوهېم چ ۀ وکم. چ کله م دے د نوکرۍ نه وباس نو زما ډېر
 هغۀ د خپل مال قرضدارى ان ان له دوستان به زما مدد ته تيار وى. 
 راوبلل او اول کس ته ي ووئيل چ زما د مال په تا ومره قرض دے؟ 

هغۀ جواب ورکو، د زيتُونو تېل تقريباً درې زره ليره. هغۀ ورته ووئيل چ خپل
 بيا ي بل ته ووئيل، او په بِل دې واخله او زر کېنه او لور سوه ي وليه. 

تا ومره قرض پات دے؟ هغۀ ورته ووئيل، سل بورۍ غنم. هغۀ ورته ووئيل،
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 او مال د خپل بايمانه ناظر د دې خپل بِل دې واخله او اتيا بورۍ وليه. 
هويارتيا ستائينه وکه، ه چ د دې پيۍ خلق په خپلو ک په لېن دېن

 نو ه زۀ تاسو ته وايم چ د کولو ک د ايماندارانو نه زيات هويار دى. 
دنيا په مال دولت خپل ان له دوستان جوړ کئ نو چ کله مال دولت درنه الړ
په ل ے چ کوم س ش نو دا خلق به تاسو په ابدى کور ک قبول کى. 
کار ک ديانتداره وى، هغه به په غ کار ک هم ديانتداره وى او کوم سے

 نو کۀ چ په ل ک بدديانته وى، هغه به په ډېرو ک هم بدديانته وى. 
و نو په حقيقديانتداره ثابت نۀ ک نيا په دولت کان د دې د چرې تاسو

 او کۀ چرې تاسو په پردى دولت ک به په تاسو باندې وک اعتبار وکى؟ 
مال دولت ک ان بدديانته ثابت کے وى نو بيا به داس وک وى چ تاسو

دمت نۀ شانو خ يو غالم هم د دوو مال له به خپل مال دولت درکى؟ 
کولے، ه چ يا خو به هغه د يو نه نفرت کوى او د بل سره مينه، او يا به هغه

د يو وفادار وى او د بل نه به کرکه کوى. تاسو د خُدائ پاک او د مال دولت
دواړو يو ائ خدمت نۀ ش کولے.“

شريعت او د خُدائ بادشاهت

 او فريسيان وک چ په مال مئين ۇو هغوئ چ دا خبرې واورېدل نو په

 عيس ورته وفرمائيل، ”هم تاسو خلق خپل عيس پورې ي خندا وکه. 
اولس په دې دوکه کوئ چ ن تاسو صادقان ي خو خُدائ پاک ستاسو زړونه
پېژن .ه چ کوم يزونه چ د خلقو په نظر ک د صفت وى، هغه د خُدائ

 د يحي تر وخته د شريعت او نبيانو سلسله پاک په نظر ک پليت وى. 
جارى وه. د دې نه پس د خُدائ پاک د بادشاه د زيرى بيان اورولے شو نو د
 د زم او آسمان ختمېدل د  .داخل ش ک په هغ هر چا زړۀ وو چ
 کوم شريعت نه د يو حرف يا زبر قدرې ورانولو په نسبت آسان کار دے. 
سے چ خپله ه طالقه کى او د بل سره وادۀ وکى نو هغه زنا کوى او
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هغه سے وک چ د طالق شوې  سره وادۀ وکى نو هغه هم زنا کوى.

مالداره سے او لعزر

 يو مالداره سے وو چ کاسن او د نرم کتان جام ي اچول او هره ورځ

ے چ او يو عاجز س به ي ډېر په شان شوکت خلقو له دعوتونه ورکول. 
وې، د هغۀ په دروازه ک راختل ډيرې دان لعزر وو او په وجود ي نوم ي
 او هغه به د هغه وکو خوړلو په طمع وو کوم به چ د دې پروت وو. 
مالداره سى دسترخوان نه پات شوې وې، بل سپ به هم راتلل او د هغۀ

 آخر يوه ورځ هغه عاجز سے م شو او فرتو يوړو او زخمونه به ي ل. 
د ابراهيم په غې ک ي واچولو. هغه مالداره سے هم م شو او خ کے

 او په عالم ارواح ک چرته چ هغه په عذاب وو، هغۀ چ پورته وکتل شو، 
 هغۀ چغ کې، اے پالره، نو لرې ي لعزر د ابراهيم په غې ک وليدلو. 
سر په اوبو ک وت خپل د ه چه. دا لعزر راولېبراهيمه. په ما رحم وکا

لوند کى چ زما ژبه پرې يخه کى ه چ زۀ په دې اور ک ډېر په عذاب
نيا که زويه. په دهغه وخت ياد ک ،براهيم ورته وفرمائيل چ خو ا يم. 

ول نعمتونه ستا په نصيب ۇو او ول بدبخت د لعزر په نصيب وې. اوس هغه
 خو بله خبره دا ده چ زمون او  .ي دلته په آرام دے او تۀ په عذاب ک

رېنه ستا تر مينه يوه لويه کنده ده چ د هغ نه نۀ وک پورې وتلے ش او نۀ ت
 مالداره سى جواب ورکو چ بيا نو پالره، زۀ  .وک دېخوا راتلے ش
 چرته چ زما پينۀ درته زارى منت کوم چ تۀ دے زمون کور ته ولېه 
هغوئ هم په دې عذاب ک نه چ ى، هسهغوئ خبرداره ک ه دى چورو
 خو ابراهيم ورته وفرمائيل چ د هغوئ سره موس او نور نبيان  .ېر ش

،و چ خو هغۀ جواب ورک  .دوئ هغوئ ته غوږ ونيس شته، په کار دى چ
نه، پالره ابراهيمه. کۀ د مو نه وک هغوئ ته الړ ش نو هغوئ به هله توبه ار
 ابراهيم جواب ورکو، کۀ چرې هغوئ د موس او د نورو نبيانو خبرو  .ش
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ته غوږ نۀ ږدى نو کۀ وک د قبر نه ورپا هم نو هغوئ به پرې باور ونۀ کى.“

د حضرت عيس يو و خبرې

خو چ خپلو مريدانو ته وفرمائيل، ”تيندکونه به خامخا را  عيس  ۱۷
 د هغۀ دپاره به دا ۀ د چا د السه دا را، د هغوئ په حال افسوس دے. 

او په درياب ک د ژرندې پل واچولے ش د هغۀ په غاړه ک وى چ
وغورزولے ش، په ائ د دې چ په دې وړو ک يو له هم تيندک ورکى.

 خبردار اوس. کۀ چرې ستاسو ورور ۀ ناه وکى نو وې ر او کۀ هغه

 او کۀ چرې هم هغه په ورځ ک اووۀ له ستا  .نو وې بخ ېمانه شپ
خالف ناه وکى او بيا اووۀ له درله راش او داس ووائ چ زۀ توبه کوم نو

 مريدانو مال ته ووئيل چ، ”زمون ايمان قوى که.“ تۀ ي معاف که.“ 
شمو د دانو، ”کۀ چرې ستاسو ايمان د شورته جواب ورک  نو مال

هومره هم وى نو کۀ تاسو د تُوت دې ون ته وواي چ د بېخه ووه او په سمندر
 کۀ چرې د يو کس نوکر د يوې  .م ومنالهو شه، نو دا به ستاسو ح ک

او و رولو نه راواپس ش، نو ول د هغۀ نې به ورته دا وائ چ زر راشه او
 نه، هغه به ورته دا وائ چ زما رو تياره که، ما سره رو ته کېنه؟ 

 مال تلے ودرېه او زما خدمت کوه. او تۀ به زما نه وروستو رو وخورې. 
 ول هغه به د هغه نوکر شُر زارى ونۀ کى چ د دۀ حم ي منلے وو؟ 

دغه شان کله چ تاسو هغه هر ۀ چ تاسو ته ي حم شوے دے پوره کئ نو
و خو موند تعريف قابل نوکران نۀ ي مون وئيل په کار دى چ بيا تاسو ته داس

صرف خپل فرض پوره کو.“

د لسو جذاميانو روغول

 کله چ عيس يروشلم ته روان وو نو هغه د سامريه او د ليل تر مينه
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 کله چ هغه يو کل ته ورسېدو نو لس جذاميان ي هلته وليدل. تېرېدلو. 
 او عيس ته ي نعرې کې، ”اے ماله، هغوئ په ۀ فاصله ک والړ ۇو، 

 هر کله چ هغۀ هغوئ وليدل نو ورته ي وفرمائيل، ”الړ په مون رحم وکه.“ 
ش او خپل انونه امامانو ته واي.“ او کله چ هغوئ ال په الره روان ۇو نو

 نو په هغوئ ک چ يو تن خپل ان روغ وليدلو هغوئ پاک کے شول. 
 هغه د عيس په نو واپس شو او په چغو چغو ي د خُدائ پاک ثناء ووئيله. 

 بيا پو ک پرېوتو او د هغۀ شريه ي ادا که. او هغه يو سامرى وو. 
عيس وفرمائيل چ، ”ول لس واړه پاک نۀ کے شوئ؟ نو هغه نور نهۀ ۀ

 ب له دې يو مسافر نه بل يو هم داس نۀ وو چ واپس راغلے وے او شول؟ 
 او عيس هغه سى ته وفرمائيل، ”پاه د خُدائ پاک ثناء ي وئيلے وے؟“ 

او الړ شه، خپل ايمان تۀ جوړ کې.“

د خُدائ پاک د بادشاه راتلل

 فريسيانو د عيس نه تپوس وکو چ، ”د خُدائ پاک بادشاه به کله

را؟“ هغۀ وفرمائيل چ، ”تاسو د نو په ليدلو دا نۀ ش وئيلے چ د خُدائ
 نۀ وک داس وئيلے ش چ ورئ هغه دلته  .به کله را پاک بادشاه
ستاسو په مين د خُدائ پاک بادشاه په حقيقت ک ه چ .ده. يا هلته ده
چ وخت به راش داس” ،مريدانو ته وفرمائيل چ  بيا عيس ک ده.“ 

 خلق به  .ليدلے نۀ ش خو تاسو به ي بن آدم د راتلو په طمع يتاسو به د ا
تاسو ته وائ چ ورئ هغه هلته دے يا دلته دے، خو هلته مۀ  او مۀ هغوئ

 له نه چ برېنا د آسمان د يو سر نه تر بله سره  .ې وهمن پس
 خو اول به هغه خامخا ډېر پورې رس، دغه شان به د ابن آدم راتلل وى. 
 له نه چ د نوح په زمانه مصيبت وزغم او دا پيۍ به ي رد کى 

  .وش و کبن آدم د راتلو په ورشوى ۇو، هم هغه شان به د ا ک
نوح خپل و چکول تر ل او ودونه ي پورې خوړل ور هغوئ تر هغ
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 او له نه کشت ته ننوتو او سېالب راغلو او هغوئ ول ي غرق کل. 
چ د لوط په زمانه ک شوى ۇو هغوئ هم خوړل ل او سودارى ي کوله

 خو په کومه ورځ چ لوط د سدوم نه  .کول ي رل او ودانک ي او بو
ووتلو نو د آسمان نه اور او و ورېدل شروع شول او دوئ ي ول تباه کل.

وک چ  په هغه ورځ هر  دغه شان به د ابن آدم د راتلو په ورځ هم وى. 

د چت دپاسه وى او سامان ي ته وى نو هغه دې د سامان اوچتولو دپاره
هيله هم ته نۀ راکوزيى او هم دغه شان وک چ په پ ک وى هغه
 وک چ خپل  د لوط ه راياده کئ.  دې کور ته نۀ واپس کيى. 

.وسات هغه به ي ،ان بائيل وک چ خو ،بائيل ان ساتل غواړى هغه به ي
 زۀ تاسو ته وايم چ په هغه شپه به په يو ک ک دوه کسان وى، يو به

 او دوه  به يو ائ مېچن  .ودلے شاو بل به پرې واخستلے ش
ى به په پ دوه س  .ودلے شاو بله به پرې کوى، يوه به واخستلے ش

 هغوئ چ دا  “.ودلے شاو بل به پرې وى، يو به واخستلے ش ک
واورېدل نو تپوس ي وکو، ”دا به چرته وى ماله؟“ عيس ورته وفرمائيل،

”چرته چ مرداره وى هلته به پوسان راوليى.“

د يوې کونې او د يو قاض مثال

 بيا عيس مريدانو ته يو مثال ووئيلو، او ورته ي دا وودل چ هغوئ  ۱۸
، نو هغۀ وفرمائيل چ  .عا غواړى او زړۀ دې نۀ بائيلدې ضرور بار بار د

”په يو ار ک يو قاض وو چ نۀ ورسره د خُدائ پاک يره وه او نۀ ي د
 او هم په دغه ار ک يوه کونه وه چ هغه به بيا بيا خلقو پرواه کوله. 

هغۀ له راتله او ورته به ي وئيل چ زما د مخالفينو او زما تر مينه انصاف
 ډېره موده هغۀ انار کولو خو آخر ي په زړۀ ک ووئيل، حقه خو دا وکه. 

 خو اوس ده چ زۀ نۀ خو د خُدائ پاک نه يرېم او نۀ د خلقو پرواه کوم، 
دا کونه زما دپاره داس بال جوړه شوې ده او زۀ به د دې حق دې له ورکم،
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 بيا مال عيس وفرمائيل،  “.په بار بار راتلو ما تر پوزې راول نۀ چ هس
 نو ول خُدائ ”تاسو دې بانصافه قاض ته غوږ ش چ دۀ ۀ ووئيل. 
پاک به د خپلو غوره شوو دعا نۀ اورى وک چ ورته شپه او ورځ زارى او
 زۀ منت کوى؟ ول هغه به د دوئ په مدد کولو ک ډېر وخت ولوى؟ 

تاسو ته وايم، هغه به ډېر زر د هغوئ سره انصاف وکى. خو کله چ ابن آدم
دوباره راش، نو ول هغه به وک ايماندار په زمه پېدا کى؟“

د فريس او يو محصولچ مثال

 عيس هغه خلقو ته هم چ په خپل ان ي باور کولو چ مون صادقان يو

 ”دوه سى د دعا دپاره د خُدائ کور او نور ي سپ ل، دا مثال ووئيلو، 
عا يد ودرېدو او داس  فريس  .وو او بل محصولچ ته الړل، يو فريس
شروع که، اے خُدايه پاکه، ستا شُر دے چ زۀ د نورو خلقو په شان نۀ خو

 زۀ دوکه مار، نۀ بايمانه، نۀ زناکار او نۀ له د هغه محصولچ په شان يم. 
په هفته ک دوه روژې نيسم او ۀ چ م خُدائ پاک ته د هغ نه لسمه

 خو محصولچ لرې والړ وو او پاس آسمان ته ي نۀ کتل او خپله ورکوم. 
سينه ي وهله او وئيل ي، اے خُدايه پاکه، په ما رحم وکه، زۀ ستا ناه ار يم.
 زۀ تاسو ته وايم چ هم دا سے د هغه اولن سى نه زيات صادق کور ته

واپس الړو، ه هر وک چ ان اوچتوى، هغه به عاجز کے ش او وک
“.ے شى، هغه به اوچت کان عاجز ک چ

ماشومانو له برکت ورکول

 خلقو عيس له خپل ماشومان راوستل چ د برکت دپاره الس پرې کېدى.

 خو عيس هغه ماشومان راوبلل او کله چ مريدانو دوئ وليدل نو وې رل. 
وې فرمائيل، ”ماشومان ما ته راپرېدئ، دوئ مۀ منع کوئ ه چ د خُدائ

۶۷ / ۹۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 زۀ تاسو ته رتيا وايم، هر وک چ د پاک بادشاه هم د داس خلقو ده. 
له په دې کى، هغوئ به هيه د ماشوم قبوله نۀ کل خُدائ پاک بادشاه

“.داخل نۀ ش

يو مالدار حاکم

م چۀ وک ه اُستاذه. داسو، ”اے نېنه دا تپوس وک م د عيس يو حاک

 عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”تۀ ما ته نې ول وائ؟ د تل ژوندون وارث شم؟“ 
 تا ته د شريعت حمونه خو د خُدائ پاک نه بغېر بل هيوک نې نشته. 

معلوم دى، زنا مۀ کوه، قتل مۀ کوه، غال مۀ کوه، د دروغو واه مۀ کوه او د
 حاکم جواب ورکو چ، ”ما د وان نه په دې خپل مور پالر عزت کوه.“ 
 د دې په اورېدو عيس ورته وفرمائيل چ، ”په تا هر ۀ عمل کے دے.“ 

ک اوس هم د يو يز کمے دے. الړ شه، خپل ول مال حال خرڅ که او
ه، او ما پسبيا را .وموم ه، نو بيا به تۀ د آسمان خزانورک خوارانو له ي

 په دې خبرو د حاکم زړۀ په ډوبېدو شو ه چ هغه ډېر مالداره شه.“ 
 عيس چ د هغۀ حاالت وليدل نو وې فرمائيل، ”د مالداره دپاره سے وو. 

 د يو مالداره د خُدائ پاک په بادشاه ک داخلېدل ومره ران کار دے. 
داخلېدل د يو اوښ دپاره د ستن ک ى په نسبت د خُدائ پاک په بادشاهس
 چا چ دا واورېدل نو تپوس ي وکو، په سورى ک تېرېدل آسان دى.“ 
د بن ۀ چ” ،وجواب ورک  عيس ”نو وک به بيا خالصون وموم؟“ 

 پطروس ووئيل، آدم دپاره ناممنه وى هغه خُدائ پاک ته ممن وى.“ 
 عيس ”ووره مون خپل کورونه پرې دى چ په تاسو پس روان شو.“ 
وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته دا وايم چ چا چ د خُدائ پاک د بادشاه دپاره خپل

 نو هغه کور، خپله ه، خپل وروه، خپل مور پالر او خپل بچ پرې دى 
به په دې دنيا ک په و چنده وموم او په آخر ک به د تل ژوندون بيا

“.موم
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په درېم ل د حضرت عيس د خپل مرګ او د بيا ژوندى کېدلو په
وئحقله پېش

 عيس دولس مريدان ان له کل او ورته ي وفرمائيل، ”مون اوس يروشلم

ته و او د ابن آدم په حق ک هر ۀ چ د نبيانو په وسيله ليلے شوى دى،
 هغه به غېريهوديانو ته حواله کے ش، هغوئ به په هغۀ  .هغه به پوره ش
  .به پرې وتوک ى او توکابه ورسره وک ى او بد سلوکوک وق پورې

هغوئ به ي په کوړو ووه او م به ي کى او په درېمه ورځ به هغه بيا ژوندے
 خو هغوئ په دې هي ونۀ رسېدل او ۀ چ وئيلے شوى ۇو،  “.راپا

مطلب ي د هغوئ نه پ وو ه چ هغوئ ي په مطلب نۀ پوهېدل.

په يريحو ک د يو ړوند سى بينا کول

 کله چ عيس يريحو ته نزدې شو نو يو ړوند سے د الرې په غاړه ناست

 هغۀ چ د و خلقو د تېرېدو آوازونه واورېدل نو وو او خير ي غوتو. 
عيس” ،و چ هغوئ خبر ک تپوس ي وکو چ، ”دا ۀ چل دے؟“ 

 نو هغۀ چغ کې، ”اے عيس د داؤد زويه، په ناصرى په دې الره تېريى.“ 
 مخ چ کوم خلق روان ۇو، هغوئ ورته په سخته ووئيل ما رحم وکه.“ 
چ، ”چپ شه.“ خو هغۀ چغ ال نورې هم زيات کې چ، ”اے د داؤد زويه. په
 عيس ودرېدلو او خلقو له ي حم ورکو چ، ”دے ما له ما رحم وکه.“ 

 ”تۀ ۀ غواړې راول.“ کله چ هغه نزدې راغے نو تپوس ي ترې وکو، 
 چ زۀ ي ستا دپاره وکم؟“ هغۀ ووئيل، ”ماله، زۀ خپل نظر غواړم.“ 

 نو سمدست عيس هغۀ ته وفرمائيل چ، ”بينا شه، تۀ خپل ايمان بچ کې.“ 
هغه بينا شو او په هغۀ پس روان شو. او د خُدائ پاک ثنا ي وئيله. او ولو خلقو

چ دا ننداره وليده نو د خُدائ پاک ثنا ي ووئيله.
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حضرت عيس او زکاۍ

 هلته  بيا عيس يريحو ته ننوتو او د ار په مين ک تېرېدو.   ۱۹
 د زکاۍ نوم يو سے وو. دے د محصولچيانو سردار او ډېر مالداره وو. 
هغۀ دا تلوسه وه چ عيس به نه سے وى، خو په قد مندرے وو او د و
 نو هغۀ د خلقو نه وړاندې منه که او خلقو له وج ي هغه ليدلے نۀ شو. 
يوې ي ون ته وختلو چ هغه ووين ،ه چ عيس هم په دغه طرف روان

 او کله چ عيس هغه ائ ته راورسېدو نو پورته ي وکتل او وې وو. 
فرمائيل چ، ”اے زکايه، زر راکوز شه. زۀ ضرور نن ستا کور ک مېلمه

 نو هغه زر راکوز شو او ډېر په خوشحال ي ورته هرکلے ووئيلو. کېم.“ 
 نو خلقو چ دا وليدل نو ول ان سره وغورېدل او وې وئيل، ”هغه د يو

 خو زکاۍ ودرېدو او  “.ورسره مېلمه ش ى کور ته ورغلو چار س ناه
مال ته ي ووئيل، ”ماله، زۀ خپل نيم مال خوارانو له ورکوم او کۀ ما له چا نه

 عيس په دوکه باندې ۀ اخست وى نو هغۀ له به يو په لور واپس ورکم.“ 
هغۀ ته وفرمائيل چ، ”هم نن دې کور ته نجات راغلے دے ه چ دے هم د

 ه چ ابن آدم دې له راغلے دے چ ورک شوى ابراهيم زوئ دے. 
ولوى او بچ ي کى.“

د لسو سيو مثال

 د هغوئ ال دې ته غوږ وو چ عيس ورته يو مثال ووئيلو ه چ هغه اوس

يروشلم ته رانزدې وو او د هغوئ دا مان وو چ د خُدائ پاک بادشاه اوس زر
 هغۀ وفرمائيل، ”د يو لوئ خاندان يو سے په اوږد سفر په اره کېدو ده. 

يو بل مل ته الړو د دې دپاره چ هغه بادشاهت حاصل کى او بيا واپس
 خو اول هغۀ خپل لس نوکران راوبلل او هر يو ته ي په دې وينا د  .راش

سرو زرو يوه يوه سيه ورکه چ دوئ پرې سودارى کوى ترو چ زۀ
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ي خلقو ورسره کينه کوله او په هغۀ پس ل خو د خپل م راواپس نۀ شم. 
 خو بيا هم يوه جره ولېله چ، مون دا سے خپل بادشاه کېدل نۀ غواړو. 
هغه د بادشاه په حيثيت واپس راغلو او کومو نوکرانو ته چ ي پېس ورکې وې

هغوئ ته ي سوال جواب ولېلو چ دا معلومه کى چ په دوئ ک هر يو
 وړومبے راغے او وې وئيل، صاحبه، ستا د سرو زرو ومره ه کې ده. 
.ۀ نوکر ي و، شاباش، تۀ ډېر هغۀ جواب ورک سي لس نورې ل دى. 
ه چ تا په لو ک خپل ان ايمانداره ثابت کو، تۀ د لسو ارونو حاکم
 بيا دوېم راغلو او وې وئيل چ، ماله، ستا د سرو زرو سيو پينۀ شوې. 

 او هغۀ ته ي ووئيل چ، تۀ هم د پينو ارونو حاکم شوې. نورې ل دى. 
 بيا بل نوکر راغلو او وې وئيل، ماله، دا ستا د سرو زرو سيه ده. ما دا په

 زۀ ستا نه يرېدم ه چ تۀ رومال ک انغت وه او سمباله کې م وه. 
يو ظالم سے ي. هغه ۀ اخل ۀ چ ستا نۀ وى او هغه ۀ رېب کوم چ تا

 هغۀ جواب ورکو، اے بد تميزه. زۀ به هم ستا په خولۀ تا سره کرل نۀ وى. 
انصاف وکم. تا ته دا معلومه وه چ زۀ يو سخت سے يم او هغه ۀ حاصلوم

 نو بيا چ کوم ما نۀ وى ورکى او هغه ۀ رېبم چ کوم ما نۀ وى کرل؟ 
بيا ما په واپس چ ه د صرافانو سره نۀ ده اېزما د سرو زرو سي تا ول

 هغۀ حاضرينو ته مخ راواړولو او وې وئيل ک سره د  اخستے وے. 
چ، دغه د سرو زرو سيه د دۀ نه واخل او هغۀ له ي ورکئ چ د چا سره

 هغوئ جواب ورکو چ ماله، د هغۀ سره خو د اول نه لس چ لس دى. 
 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، زۀ تاسو ته دا وايم چ د چا سره چ ۀ وى دى. 

هغۀ ته به نور هم ورکے ش تر دې چ ورسره ال نور زيات ش، خو د چا سره
 چ ۀ نۀ وى د هغۀ نه به هغه ۀ هم واخستلے ش کوم چ ورسره وى. 

خو زما هغه دشمنانو چ زۀ بادشاه کېدل نۀ غوتم، هغوئ راول او زما په
وړاندې ي قتل کئ.“
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په يروشلم ک د عيس کاميابه استقبال

 د دې خبرو کولو نه پس عيس خپلو مريدانو نه مخ يروشلم ته روان

 هر کله چ هغه بيتِفے او بيتِعنياه ته ورنزدې شو کوم چ د زيتُونو وو. 
 ”دې  ،ل چپه غرۀ ودان دى نو هغۀ دوه مريدان د دې هداياتو سره ولې

مخامخ کل ته ورش نو چ نه ورننو نو تاسو به يو کوچاے تلے
ې. هغه پرانيزئ او دلته ينۀ ده ک تر اوسه پرې هيچا ال سورل چ وموم

 او کۀ وک درنه دا تپوس وکى چ تاسو دا کوچاے ول پرانيزئ  .راول
 دواړه په مخه الړل او هم هغه نو ورته وواي چ زمون د مال په کار دے.“ 

 او کله چ هغوئ شان ي وموندل له چ عيس ورته فرمائيل ۇو. 
ے ولتاسو دا کوچا” ،و چرينه تپوس وک کوچاے پرانستو نو د دې مالانو ت

  هغوئ جواب ورکو چ، ”دا زمون د مال په کار دے.“  پرانيزئ؟“ 
جام باندې خپل له راوستو، بيا هغوئ په کوچا ے عيساو هغوئ کوچا
 کله چ هغه په الره تېرېدو نو واچول او عيس ورباندې سورل وکه. 
 اوس ۀ وخت چ هغه د  .غوړول جام خپل خلقو ورته په الر ک

زيتُونو د غرۀ نه مخ په کوزېدو وو نو ولو ملرو او مريدانو ي په هغه ولو عجيبه
 ”مبارک دے هغه معجزو چ هغوئ ليدل وې د خُدائ پاک ثنا ووئيله. 

راتلونے بادشاه چ د مال خُدائ په نامه را. سالمت دې وى په آسمان
 ينو فريسيانو په دې ه  “.او جالل دې وى په اوچت آسمان ک ک

 عيس  “.ش غل ته ووئيل، ”اُستاذه، خپلو مريدانو ته ووايه چ عيس ک
جواب ورکو، ”زۀ تاسو ته وايم کۀ چرې هغوئ غل پات ش نو کا بو به په

“.چغو سر ش

د حضرت عيس د يروشلم په حال ژړل

  هر کله چ هغه نزدې راغلو، ار ي وليدلو نو هغۀ په دې باندې وژړل، 
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او وې فرمائيل، ”کۀ چرې نن ورځ تا ته دا معلومه وے چ کومه د خير الره ده،
 يو وخت به په تا داس راش چ ستا خو نه، دا ستا د نظر نه په ده. 

دشمنان به ستا محاصره وکى، هغوئ به ستا نه چاپير ش او د هرې خوا نه به
 نو تاسو به سره د خپلو بچو يو ائ په زمه رازار کى دې راېر کى. 
او ستا يو کاے به هم د بل کا دپاسه پرې نۀ ږدى ه چ تاسو د خُدائ د

خالصون هغه مقرر وخت ونۀ پېژندلو.“

د خُدائ پاک کور پاکول

 عيس بيا د خُدائ کور ته ورننوتو او هغۀ هغه ول خلق چ د خُدائ په کور

فرمائ وفرمائيل، ”صحيف  او ورته ي ک ي سودارى کوله، وشل 
رېنه د ډاکوانو اډه جوړه چ، ”زما کور به د دعا کور بللے ش،“ خو تاسو ت

 د خُدائ په کور ک به هره ورځ عيس تعليم ورکولو. او مشران کې ده.“ 
امامان او د شرع عالمان د دۀ د وژلو په تالش ک ۇو چ د اولس مشرانو

 خو هغوئ په دې ک بوسه ۇو، ه چ د خلقو د مرسته هم ورسره وه. 
عيس په خبرو يقين وو.

د حضرت عيس د اختيار په حقله تپوس

 يوه ورځ چ عيس د خُدائ په کور ک خلقو له تعليم ورکولو او  ۲۰
ورته ي زيرے اورولو نو مشران امامان، د شرع عالمان او د قوم مشران ورله
 او هغوئ ورته ووئيل، ”مون ته ووايه چ تۀ دا کارونه په کوم اختيار راغلل. 
 عيس هغوئ له جواب ورکو، کوې؟ او دا اختيار تا له چا درکے دے؟“ 

 چ د يحي بپتسمه ”زۀ هم ستاسو نه يو تپوس کوم، تاسو ي جواب راکئ 
 په دې هغوئ د يو بل سره په بحث د آسمان د طرف نه وه او کۀ د انسان؟“ 

شول چ، ”کۀ چرې مون ووايو چ د آسمان نه، نو هغه به راته ووائ چ بيا
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 خو کۀ چرې مون ووايو چ د انسانانو د تاسو په هغۀ ايمان ول رانۀ وړو؟ 
يحي چ هغوئ دا من ه چ ىسار کسن ول خلق به مون طرف نه وه، نو
 نو عيس ورته  نو هغوئ جواب ورکو چ، ”مون خبر نۀ يو.“  نب وو.“ 

وفرمائيل، ”بيا به زۀ هم دا درته ونۀ وايم چ زۀ په کوم اختيار دا کارونه کوم.“

د انورو باغ او د باغوانانو مثال

 نو بيا عيس خلقو ته دا مثال تير کو چ، ”يو زميندار وو چ د انورو باغ

ي ولولو، او زميندارانو له ي په اجاره ورکو او يو بل مل ته د ډيرې مودې
لو چموسم راغلو نو هغۀ يو نوکر اجاره دارو له ورولې  کله چ دپاره الړو. 

د هغوئ نه د هغۀ د انورو د پېداوار برخه وصول کى خو زميندارو هغه ۀ
 هغۀ بيا بل نوکر ورولېلو خو هغوئ ووهلو او خال الس ي واپس ولېلو. 

 هغۀ بيا درېم هغه هم ووهلو او بعزته ي کو، او تش الس ي واپس ولېلو. 
 بيا د سے ورولېلو خو هغه ي هم زخم کو، او بهر ي وغورزولو. 

انورو د باغ مال ووئيل چ اوس ما له ۀ کول په کار دى؟ زۀ به خپل خوږ
 خو هر کله چ اجاره دارو هغه زوئ ورولېم. شايد چ د دۀ خاطر وکى. 
وليدو نو يو بل ته ي ووئيل، دا د باغ وارث دے، را چ م ي کو او ميراث
 نو اجاره دارو هغه د انورو د باغ نه بهر وغورزولو  .ش ته پات مون به ي

او م ي کو. نو بيا تاسو دا وواي چ د انورو د باغ مال به د هغوئ سره
 هغه به راش او دا ول اجاره دار به مۀ کى او د انورو باغ به ۀ وکى؟ 
بل چا له ورکى.“ هر کله چ هغوئ دا واورېدل نو وې وئيل، ”خُدائ مۀ که.“
 خو عيس ورته نېغ نېغ وکتل او وې فرمائيل، ”نو بيا د صحيفو د دې عبارت

ۀ مطلب دے، ”کوم کاے چ لارانو رد کے وو هم هغه د وټ سر کاے
،ش و و سره تيندک وخورى هغه به د دې کا وک چ  هر شو“؟ 
 د شرع عالمانو او او کۀ په هر چا دا راپرېو نو هغه به ريز مريز کى.“ 

ه چ هغۀ ته هم په هغه وخت الس ورواچوى تل چمامانو غومشرانو ا
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هغوئ ته دا پته ولېدله چ دا مثال د هغوئ په خالف دے خو هغوئ ورسره ۀ
ونۀ کل ه چ هغوئ د خلقو نه يرېدل.

قيصر له محصول ورکول

و. نو جاسوسان يېر کرا ه به ين ۇو چ ون ک نو هغوئ په دې ل

پ د صادقانو په جامه ک ورولېل چ په هغۀ ک ۀ داس خبرې راپېدا
 هغوئ کى چ د هغ په بهانه هغه راېر کى او ورنر ته ي حواله کى. 
د هغۀ نه تپوس وکو، ”اُستاذه، مون په دې خبر يو چ تۀ ۀ وائ او کوم تعليم

چ ورکوې هغه ي دے او د هيچا طرفدارے نۀ کوې خو په رتيا سره د
 نو بيا مون ته دا ووايه چ د روم قيصر له خُدائ پاک د الرې تعليم ورکوې. 
 عيس د هغوئ په چل پوهه شو نو ورته محصول ورکول روا دى او کۀ نه؟“ 
 ”ما ته د سپينو زرو يوه سيه واي. په دې د چا تصوير دے ي وفرمائيل، 

 عيس ورته وفرمائيل او د چا نوم؟“ هغوئ جواب ورکو چ، ”د قيصر.“ 
 دغه شان چ” ،ۀ ده، قيصر ته خپل حق ورکئ او خُدائ پاک له خپل.“ 
د خلقو په وړاندې د دوئ دا کوشش چ هغه په خبرو ک راېر کى کامياب

نۀ شو، او د هغۀ په جواب هغوئ حق حېران او غل پات شول.

د بيا ژوندى کېدلو په باب ک تپوس

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

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

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

 بيا درېم هغ سره وادۀ وکو هم دغه شان اووۀ واړه مۀ شول خو د يو هم
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 د قيامت په ورځ به دغه  آخر هغه ه هم مه شوه.  اوالد ونۀ شو. 
 عيس ه د چا وى ه چ اووۀ واړو وروو ورسره وادۀ کے وو؟“ 
 خو هغه وک هغوئ ته وفرمائيل، ”د دې دنيا سى او  وادۀ کوى، 

 چ د بل دنيا الئق لے شوى دى، هغوئ به نۀ وادۀ کوى نۀ به وادۀ کيى. 
ه چ د هغ نه پس به هغوئ نۀ مرى، هغوئ به د فرتو په شان وى. ه

چ هغوئ د مرګ نه پس بيا راژوندى شوى دى نو ه د خُدائ پاک بچ لے
 او دا چ مى به راژوندى کولے ش، دا خو موس په خپله هم د کيى. 

جاړو د سوزولو په واقعه ک بيان کے دے چرته چ د مال خُدائ په حقله
فرمائ، ”د ابراهيم خُدائ پاک، د اسحاق خُدائ پاک او د يعقوب خُدائ پاک.“
 نو هغه د مو خُدائ پاک نۀ دے، بل د ژوندو خُدائ پاک دے. د هغۀ په

 په دې د شرع ينو عالمانو ووئيل، ”اُستاذه، ډېر ۀ نزد ول ژوندى دى.“ 
 او د دې نه پس په چا ک دا جرأت نۀ وو چ د هغۀ نه بل دې ووئيل.“ 
چ ه وائن هغوئ ته وفرمائيل، ”هغوئ بيا دا  بيا عيس سوال وکى. 

،چ فرمائ داؤد په خپله په زبور ک ه چ  مسيح د داؤد زوئ دے؟ 
 ترو چ زۀ ستا ”مال زما مال ته وفرمائيل، زما  الس ته کېنه، 

 داؤد خو په خپله هغۀ ته مال وائ، نو دشمنان ستا د پو الندې نۀ کم.“ 
بيا هغه د داؤد زوئ نه کېدے ش؟“

د شرع عالمان مالمته کول

 ”د شرع د  د ولو خلقو په وړاندې عيس خپلو مريدانو ته وفرمائيل، 

عالمانو نه ان سات وک چ په لويو لويو چوغو ک ر او په بازارونو
ى او په عبادتخانو او په مېلمستياو کد عزت په سالمونو ډېر خوشحالي ک
 هم دا هغه خلق دى چ د کونو مالونه د مشرۍ په ائ کېناستل غواړى. 

خورى او د ريا اوږدې اوږدې دعاان کوى، دوئ به د ولو نه سخته سزا
“.موم
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د کونې  شرانه

 عيس چ پاس وکتل نو وې ليدل چ مالداره خلق د خُدائ د کور په  ۲۱
 او هغۀ يوه غريبه کونه وليدله چ دوه د خزانه ک خپل شران اچوى. 
 هغۀ وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دې  .ورواچول ي سي تانب
 ه چ دې نورو چ په  .واچول ولو نه زيات ې د دې نوروکون غريب
په سبب واچول خو د هغ ۀ هم واچول هغوئ د مال د زياتوال ک رانش

“واچول ي ول زارې نه هم کم ۇو، هغه د خپل سره چ

وئد خُدائ پاک د کور د بربادېدو په حقله پېش

 ين خلقو د خُدائ د کور او د هغ د لو کاو او په ورکے شوو نذرانو

چ ائسته کے شوى ۇو، د هغۀ په حقله خبرې کول. عيس ورته وفرمائيل
 ”دا يزونه چ تاسو وين، داس وخت راتلونے دے چ په دې  ،چ

“.ولے شول به ون او نۀ ش ے هم د بل دپاسه پاتبه يو کا ک

اونو نليفونو او کد ت

 هغوئ عيس نه تپوس وکو چ، ”اُستاذه، دا هر ۀ به کله پېيى؟ او د

 عيس هغوئ ته وفرمائيل، ”خيال کوئ دې د رانزدې کېدو ن به ۀ وى؟“ 
چ وک مو بالرې نۀ کى ه چ ډېر به زما په نوم راش او دعوٰى به کوى

. مۀ يم، او وخت نزدې راغلے دے خو هغۀ پس زۀ عيس به چ او وائ
 او کله چ تاسو د جنونو او ال ول خبر واورئ نو مۀ وار خطا کېئ

 بيا ه چ دا يزونه به ضرور اول کيى خو ال به آخر وخت نۀ وى.“ 
به د بادشاه هغۀ دا وفرمائيل، ”قومونه به د قومونو په خالف وى، بادشاه

ائ را ائ په به اناو قحطونه، وبا زلزل لوئ  لوئ مخالفت کوى. 
 خو د دې هر ۀ او په آسمان ک به هيبتناک او لوئ ن اره کيى. 
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کېدو نه مخ به هغوئ تاسو ونيس او تاسو به وزوروى. تاسو به عبادتخانو ته
حواله کېئ او بندىخانو ته به اچولے کېئ. تاسو به د بادشاهانو او حاکمانو په

واه  نو دا به ستاسو دپاره د  .وړاندې زما د نوم په سبب راوستلے ش
 خو ياد سات چ د مخ نه د خپل صفائ په حقله د  .رموقع و

زۀ به په خپله تاسو ته د وينا داس ه چ  جواب ورکولو فر مۀ کوئ، 
ه نۀ وى چستاسو يو مخالف به هم د دې جو م چمت درکطاقت او ح

 تر دې چ ستاسو مور ستاسو د خبرو مقابله وکى يا ي دروغ ثابت کى. 
پالر، وروه، ستاسو خاندان او دوستان به هم تاسو حواله کى، په تاسو ک به

 او زما د نوم په وجه به ول ستاسو نه نفرت کوى.  ،ے شۀ کم ين
 د خپل صبر په  ،تۀ قدرې به هم ضائع نۀ ش خو ستاسو د سر يو وې

.وجه به تاسو ژوندون و

وئد يروشلم د بربادېدو په حقله پېش

 خو کله چ تاسو دا ووين چ د يروشلم نه فوجونه راچاپېر شوى دى نو

 نو بيا هغه وک چ په تاسو پوهه ش چ د هغ بربادى رانزدې شوې ده. 
يهوديه ک دى، غرونو ته دې وتت. او وک چ په ار ک وى، هغوئ دې
د ار نه بهر و او وک چ د ار نه بهر په کلو ک وى هغوئ دې ار ته
 ه چ په هم دې وخت ک به خُدائ پاک خپل بدل اخل او ۀ  . نۀ
و چ  افسوس دے په هغه  .ول به پوره ش لے شوى دى، هغهلي چ

ه چ .بچو له سينه ورکوى اُميدوارې وى او په هغوئ چ په دغه وخت ک
په زمه به ډېر لوئ مصيبت شروع وى او په دې خلقو به لوئ غضب نازل وى.
 هغوئ به په تُوره هالک کے ش او ولو ملونو ته به له د قېديانو بوتلے

و چو الندې وى تراو تر هغه وخت پورې به يروشلم د غېريهوديانو تر پ ش
د غېرو قومونو زمانه پوره شوې نۀ وى.
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د ابن آدم راتلل

 په نمر، سپوږم او په ستورو ک به خاص ن اره ش. د سمندر د

 په خلقو ک به په شور او چپو نه به په زمه ول قومونه پرېشانه وى. 
آسمان ه چ نۀ وى و واقعاتو د يرې له کبله ساه پاتېدونه د پېزم
 بيا به هغوئ دا ووين چ ابن آدم به په طاقتونه به لزولے شوى وى. 

 کله چ دا هر ۀ وريو ک په ډېر شان او شوکت سره راروان وى. 
پېېدل شروع ش نو پا او بره وورئ ه چ ستاسو خالصون نزدې

دے.“

د اينر د ون سبق

 بيا عيس هغوئ ته دا مثال تير کو چ، ”د اينر ون ته وورئ يا ولو ونو

چ او پوهه به ش ى نو تاسو به په خپله وينوسپ دا غو  کله چ ته. 
ۀ په کېدو ووين تاسو دا هر  هم دغه شان چ اوړے رانزدې شوے دے. 

تيا وايم چ زۀ تاسو ته ر نو پوهه ش چ د خُدائ پاک بادشاه نزدې ده. 
  .خبرې ونۀ ش ول دا و چتر ختمه نۀ ش ۍ به تر هغدا موجوده پي

.خو زما کالم به هيچرې فنا نۀ ش ه او آسمان به فنا شزم

د بېدار اوسېدلو تاکيد

 خيال سات او پام کوئ. خپل زړونه په بد مست، نشو او په دنياوى غمونو

 مۀ آخته کوئ، ه چ هغه ورځ ناهانه تاسو له د ل راېر نۀ کى. 
ه چ هغه ورځ په هر چا راتلون ده وک چ په دې دنيا ک اوسيى.
 خو هر وخت بېدار اوس او دا دعا غواړئ چ تاسو د دې پېو په وخت

ک دومره ته ي چ خپل ان بچ کولے ش او چ د ابن آدم په وړاندې د
 عيس دا ور د خُدائ په کور ک په تعليم ورکولو  “.ه شودرېدو جو
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 او سحر وخت تېرول او بيا به هغه د شپ تېرولو دپاره د زيتُونو غرۀ ته تلو. 
به ول خلق د خُدائ کور ته راولېدل چ د هغۀ خبرې واورى.

د حضرت عيس د قتل سازش

 خو اوس د پتيرې رو د اختر ورځ رانزدې شوې وه کوم ته چ د  ۲۲
 نو په دې موقع مشرانو امامانو او د شرع عالمانو دا  .فسح اختر وئيلے ش
کوشش کولو چ ۀ داس بهانه ولوى چ عيس قتل کى، ه چ هغوئ د

 خو بيا شېطان په يهوداه اسريوت ک ورننوتو چ په هغه خلقو نه يرېدل. 
 او يهوداه د مشرانو امامانو او د خُدائ د کور د دولسو مريدانو ک يو وو. 

آفسرانو سره مشورې له الړو چ داس ۀ بهانه پېدا کى چ عيس به نه
 هغوئ ډېر خوشحاله شول او د هغۀ سره ي د پېسو هغوئ ته حواله کى. 

په تالش ک موقع  نو هغه په دې کار رضا شو او بيا د داس وعده وکه. 
شو چ کله هغۀ سره نور خلق نۀ وى نو هغوئ ته به ي حواله کى.

د فسح د اختر تيارے

ورے قربان د فسح ورځ راغله په کومه ورځ چ  بيا د پتيرې رو

،ل چبيا پطروس او يوحنا د دې هداياتو سره ولې  نو عيس کېدونے وو. 
 هغوئ ”الړ ش او زمون دپاره د فسح خوراک تيار کئ چ وې خورو.“ 

تپوس وکو چ، ”ستا کوم ائ خوښ دے چ مون په ک تا له د فسح
ار ته ننو تاسو ه چن” ،و چ هغۀ جواب ورک خوراک تيار کو؟“ 

نو تاسو به يو سے ووين چ د اوبو منے به وړى. هغه چ کوم کور ته
 او د کور خاوند ته دا پېغام ورکئ،  .نو هم هغه کور ته ورننو ورننو

اُستاذ وائ چ هغه د مېلمنو کمره کومه يوه ده چرته چ به زۀ د مريدانو سره د
 نو هغه به تاسو ته يوه لويه تياره کے شوې باالخانه فسح خوراک کوم؟ 
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 هغوئ الړل او هلته ي هر وائ، زمون دپاره هلته د فسح تيارى وکئ.“ 
يز د هغۀ د وينا په مطابق وليدلو. هغوئ د فسح دپاره تيارے وکو.

د عشاء ربان مقررول

 کله چ هغه وخت راورسېدو نو عيس سره د خپلو رسوالنو رو ته

 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”زما دا ډېر ارمان وو چ د کېناستو. 
 ه چ زۀ مصيبت زغملو نه وړاندې زۀ تاسو سره د فسح خوراک وکم. 

تاسو ته دا وايم چ د دې نه پس به زۀ تر هغ بيا دا رو هيچرې ونۀ خورم
 بيا  “.د دې مقصد پوره نۀ ش ک د خُدائ پاک په بادشاه و چتر

عيس يوه پياله راواخسته او د شُر کولو نه پس ي وفرمائيل، ”دا واخل او په
 ه چ زۀ تاسو ته دا وايم چ د دې نه پس به خپلو ک ي تقسيم کئ. 

زۀ د انورو رس بيا تر هغ ونۀ م ترو چ د خُدائ پاک بادشاه رانۀ
 بيا هغۀ رو راواخسته، شُر ي پرې وکو او ماته ي که او هغوئ  “.ش
له ي ورکه او وې فرمائيل، ”دا زما بدن دے چ ستاسو دپاره ورکے کيى.

نه پس پيال د رو  او هم دغه شان ي زما په ياد ک دغه شان کوئ.“ 
واخسته او وې فرمائيل چ، ”دا پيال زما په هغه وينه ک کومه چ ستاسو

 خو ورئ، دپاره توئيى، د خُدائ پاک او انسانانو تر مينه نوے لوظ دے. 
 ه چ ابن آدم زما د مخبر الس هم ما سره په دسترخوان باندې دے. 
نه چ مقرر شوے دے، هغه شان به مرګ ته ور، خو افسوس په هغه

 په دې خبره هغوئ په خپلو ک په سى دے چ په ابن آدم مخبرى کوى.“ 
بحث شُو چ په مون ک به دا کار وک کوى.

د لويوال په حقله بحث کول

 بيا د هغوئ په مين ک دا بحث شروع شو چ په دوئ ک به د ولو نه
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 خو عيس وفرمائيل چ، ”د قومونو بادشاهان په خپلو لوئ وک وى. 
خلقو حومت کوى او وک چ پرې اختيار لرى هغوئ ته د خلقو خير خواه

 خو په تاسو ک دې داس نۀ وى. په تاسو ک دې د ولو وئيلے کيى. 
نه مشر ان د ولو نه کشر  او ستاسو مشر دې له ستاسو د خادِم په شان

 نو په دوئ ک وک لوئ دے؟ هغه وک چ رو ته ناست وى او وى. 
کۀ هغه وک چ خدمت کوى؟ يقيناً هغه وک چ رو ته ناست وى. خو زۀ
 تاسو هغه خلق ي چ زما دلته ستاسو په مين ک د خدمتار په شان يم. 

 او اوس زۀ هغه بادشاه تاسو له په آزمېتونو ک ما سره والړ وئ. 
ک  نو تاسو به زما په بادشاه درکوم کومه چ زما پالر ما له راکې ده. 

زما په دسترخوان خوړل ل کوئ، او په تختونو به د بن اسرائيلو د دولسو
.ېنقبيلو د فېصلو دپاره ک

د حضرت عيس د پطروس د انار پېشوئ کول

 شمعونه، اے شمعونه، ووره، خبردار شه. شېطان غواړى چ هغه تاسو

 خو ما ستا دپاره دا دعا کې ده چ ستا ايمان له د غنمو د دانو ونى. 
 الړ نۀ ش او کله چ تۀ ما ته راور نو تۀ خپل وروه مضبوط که.“ 

 پطروس جواب ورکو چ، ”ماله، زۀ تا سره جيل او مرګ ته هم تيار يم.“ 
نن شپه به چرګ تر هغ هغۀ ته وفرمائيل، ”پطروسه، زۀ تا ته وايم چ عيس

“.ارى نۀ شنله ا لو نه درېتۀ زما د پېژند و چتر ونۀ وائ بان

په خُدائ پاک باندې توکل کول

 عيس خپلو مريدانو ته وفرمائيل، ”کله چ ما تاسو بپېسو، ببوې او

بپيزاره تش الس لېل وئ، ول تاسو د ۀ يز حاجتمند شوئ؟“ هغوئ
 عيس وفرمائيل چ، ”اوس د چا سره چ بوې جواب ورکو چ، ”نه.“ 
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وى، هغه دې د ان سره واخل او خپل کوړې دې هم ورسره وى، او کۀ تُوره
  .ى خو تُوره دې واخله کوغه خرورسره نۀ وى، نو هغه دې خپله چ

ه چ صحيف فرمائ چ، ”هغه په باغيانو ک حساب کے شو،“ او دا
الفاظ به ضرور زما په حقله پوره کيى، بشه هر ۀ چ زما په حقله ليلے
 هغوئ ووئيل، ”ووره ماله، مون سره دا شوى دى، هغه به پوره کيى.“ 

دوه تُورې دى.“ هغۀ وفرمائيل، ”دا کاف دى.“

د زيتُونو په غر د حضرت عيس دعا

 بيا عيس بهر ووتو او د خپل دستور په مطابق د زيتُونو غر ته الړو او

ائ ته ورسېدو نو هغوئ ته ي هغه هغه  هر کله چ مريدان هم ورسره ۇو. 
 هغه په خپله  “.ت په وخت ناکامه نۀ شد آزمې ئ چعا وکوفرمائيل، ”د

 د هغوئ نه يو و قدمه وړاندې الړو، په وډو شو او دعا ي شروع که، 
”اے پالره، کۀ دا چرې ستا رضا وى نو دا پياله زما نه اخوا که. زما مرض نه

 بيا يوه فرته د آسمان نه راغله چ هغه  “.دې پوره ش ستا مرض بل
 او په سخته پرېشان ک ي ال نوره هم په جوش سره دعا مضبوط کى. 

 کله چ وکه او د هغۀ خوله له د وينو د او په شان په زمه ېدله. 
عيس د دعا نه پاېدو او خپلو مريدانو له راغلو نو هغوئ ي غم زپل اودۀ

 هغوئ ته ي وفرمائيل، ”دا تاسو ول اودۀ ي؟ پا او دعا وکئ وموندل. 
“.ت په وخت ناکامه نۀ شد آزمې چ

د حضرت عيس مخبرى کول او د هغۀ رفتارول

 خو چ عيس ال دا خبرې کول نو ډېر خلق راغلل، او يهوداه نوم سے

وک چ د دولسو مريدانو نه يو وو، د هغوئ نه مخ وو. هغه عيس له
 خو عيس ورته وفرمائيل، ”يهوداه، تۀ د ابن آدم راغلو چ ل ي کى. 
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 کله چ د عيس ملرو دا وليدل چ ۀ مخبرى په ُلولو کوې ۀ؟“ 
 او په کيى نو هغوئ ووئيل، ”ماله، مون د خپلو تُورو نه کار واخلو ۀ؟“ 
هغوئ ک يو د مشر امام په نوکر زار وکو او د هغۀ ے غوږ ي پرې کو.
 خو عيس جواب ورکو، ”بس مۀ کوئ.“ بيا هغۀ د هغه سى په غوږ الس

 بيا عيس مشرانو امامانو او د خُدائ د کور کېودو او روغ ي کو. 
حفاظت کوونو آفسرانو او مشرانو ته کوم چ د هغۀ نيولو له راغل ۇو

و سره زما نيولو له راغلتُورو او کوت چ  تاسو ما ډاکو وفرمائيل، ”ول
 زۀ هره ورځ تاسو سره د خُدائ په کور ک وم نو تاسو ما ته الس وانۀ ي؟ 

چولو خو اوس دا ستاسو دپاره موقع ده او د تورې تيارې اختيار.“

د حضرت عيس نه د پطروس انار

بوتلو او پطروس ورپس مام کور ته يو او د مشر ارفتار ک عيس  بيا ي

ک هغوئ د صحن په مين  کله چ په ۀ فاصله ک وروستو روان وو. 
ک ېناستل نو پطروس هم د هغوئ په مينېرچاپېره ترې ک و اواور بل ک
هغه وليدو نو ورته ي ا کد اور په ر چ  نو بيا يوې وين کېناستو. 

 خو پطروس د دې نه نېغ وکتل او وې وئيل، ”دا سے خو هم ورسره وو.“ 
 له شېبه وروستو بل انار وکو. هغۀ ووئيل، ”اے ، زۀ ي ۀ پېژنم؟“ 
چا وليدو او وې وئيل چ، ”تۀ خو هم په هغوئ ک يو ي.“ خو پطروس ووئيل

 يوه ينه به تيره وه چ يو بل تن نور هم په کله چ، ”نۀ، زۀ هغه نۀ يم.“ 
 ووئيل چ، ”بشه، دا سے هم ورسره وو ه چ دے هم ليل دے.“ 
خو پطروس ووئيل، ”سيه، زۀ خبر نۀ يم چ دا تۀ ال ۀ وائ.“ په هغه ساعت

 بيا مال پطروس ته وکتل او چ هغۀ ال خبرې کول نو چرګ بان ووئيلو. 
پطروس ته د مال خبرې رايادې شوې چ ورته ي فرمائيل ۇو، ”نن هم په دې

 نو  “.ارى شنله زما نه ا به تۀ درې وئيلو نه مخ شپه د چرګ د بان
هغه بهر ووتو او په چغو چغو ي وژړل.
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د حضرت عيس سپاوے او وهل

 کومو خلقو چ د عيس وکيدارى کوله، هغوئ ورپورې وق وکل او

 ستر ي ورله وتل او د هغۀ نه ي بار بار دا تپوسونه کول، وې وهلو. 
 او دغه شان هغوئ د  “.تۀ چا ووهل ته دا ووايه چ نو مون ي کۀ تۀ نب”

هغۀ نور ډېر سپاوے هم کولو.

حضرت عيس د جر په وړاندې

 چ ورځ شوه نو اولس مشران، مشران امامان او د شرع عالمان راول

 هغوئ ووئيل، ”مون ته شول او عيس ي د خپل جر وړاندې پېش کو. 
ووايه چ تۀ په رتيا مسيح ي؟“ هغۀ جواب ورکو، ”کۀ زۀ درته وايم نو تاسو
 او کۀ زۀ درنه تپوس وکم نو تاسو به جواب رانۀ به په ما يقين ونۀ کئ. 

  خو د دې نه پس به ابن آدم د خُدائ پاک  الس ته ناست وى.“  کئ. 
هغوئ ولو ووئيل، ”نو بيا تۀ د خُدائ پاک زوئ ي ۀ؟“ هغۀ جواب ورکو، ”دا
 بيا هغوئ ووئيل، ”ول د دې نه پس مون ته د نورې تاسو واي چ زۀ يم.“ 
واه حاجت شته ۀ؟ مون د دۀ د خپل خول نه په خپله دا خبره واورېده.“

د پيالطوس په وړاندې پېش د حضرت عيس

 او  د دې سره وله غونه پاېدله او عيس ي پيالطوس له بوتلو.   ۲۳
زمون ے وليدلو چدا س ه، ”موند هغۀ خالف دعوٰى شروع ک په دې وينا ي

د قوم خلق بالرې کوى او قيصر ته د محصول ورکولو نه خلق منع کوى او
 بيا پيالطوس د هغۀ نه تپوس وکو، ”ول تۀ وائ چ زۀ مسيح بادشاه يم.“ 

 نو بيا د يهوديانو بادشاه ي ۀ؟“ هغۀ وفرمائيل چ، ”دا ستا وينا ده.“ 
ى کزۀ په دې س” ،مامانو او حاضرو خلقو ته ووئيل چپيالطوس مشرانو ا
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 خو هغوئ اصرار وکو چ، ”د هغۀ تعليمات په وله هي جرم نۀ وينم.“ 
يهوديه ک خلق بلوه کوى. چ د ليل نه راشروع شو او تر دې اره

راورسېدو.“

د هيروديس په وړاندې پېش د حضرت عيس

ليل ےدا س ول” ،و چوک پيالطوس دا واورېدل نو تپوس ي  کله چ

 او چ د دې نه خبر شو چ عيس د هيروديس د حومت دے ۀ؟“ 
اختيار الندې دے نو هغۀ دا مقدمه هيروديس له ولېله وک چ په خپله په هغه

 کله چ هيروديس عيس وليدو نو ډېر ورو ک د يروشلم په دوره وو. 
خوشحاله شو ه چ د هغۀ په حقله ي اورېدل ۇو او د ډېر وخت نه ي دا
خواهش وو چ هغه ووين او په دې طمع وو چ د هغۀ د الس نه ۀ معجزه
 هيروديس د عيس نه ډېر تپوسونه وکل خو هغۀ هي جواب ورنۀ  .ووين

عالمان راوړاندې شول او د عيس مامان او د شرع خو مشران ا کو. 
 بيا هيروديس او د هغۀ سپاهيانو د هغۀ خالف ي سخت الزامونه شروع کل. 

سپاوے وکو او بعزته ي کو او په لېدونو جامو ک ي پيالطوس له
 هم په هغه ورځ هيروديس او پيالطوس دوستان شول، د دې نه واپس ولېلو. 

وړاندې دوئ په خپلو ک دشمنان ۇو.

په حضرت عيس د مرګ فتوٰى

 او ورته  پيالطوس بيا مشران امامان، مشران او ۀ نور خلق راوبلل، 

ي ووئيل، ”تاسو دا سے ما ته د خلقو د بالرې کولو په الزام ک راوستے
دے خو له چ تاسو ورئ ما په خپله ستاسو په وړاندې د هغۀ نه معلومات

وکو او په هغۀ ک م هغه جرم ونۀ موندلو چ تاسو پرې د کوم دعوٰى کې
 او نۀ هيروديس په ک ۀ وموندل ه چ هغۀ هغه واپس ما له ده. 
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راولېلو. دې نه دا پته ل چ دۀ داس ۀ جرم نۀ دے کے چ د مرګ الئق
 نو زما په خيال د يو و کوړو سزا تېرولو نه وروستو به ي پرېدم.“ وى. 
 د اختر په موقع به هغۀ ته دا اجازت وو چ د هغوئ په وينا يو قېدى آزاد

 خو هغوئ ولو په جمع شور جوړ کو، ”دا سے ختم که. مون ته کى. 
 برابا هغه وک وو چ په ار ک د بغاوت او قتل په برابا آزاد که.“ 

 پيالطوس هغوئ ته بيا مخاطب شو او دا ي الزام ک قېد کے شوے وو. 
دے په سول” ،وهل  خو هغوئ چغ غوتل چ عيس آزاد کى. 

 پيالطوس په درېم ل بيا راوړند کئ. دے په سول راوړند کئ.“ 
هغوئ ته ووئيل، ”ول؟ دۀ ۀ ناه کې ده؟ ما هغۀ ک داس ۀ جرم ونۀ
ليدو چ د مرګ سزا ورکم، ه زۀ به د کوړو سزا ورکم او بيا به ي آزاد
 خو هغوئ په ينه او په چغو ووئيل چ، ”دے دې په سول کے کم.“ 
 نو پيالطوس دا فېصله وکه چ د ش.“ او د هغوئ چغ ومنلے شوې. 

 هغۀ هغه سے آزاد کو چ هغوئ غوتو  .کار دې وش هغوئ د خو
وک چ د بغاوت او قتل په جرم ک قېد شوے وو، او عيس ي د هغوئ

مرض ته وسپارلو.

د حضرت عيس په سول کول

ے يس نوم کولو له بوتلو نو شمعون کرين په سول هغوئ عيس  چ

پس عيس ه او هغه يهغۀ ته په اوږه ک ي نه راتلو، سول د کل راونيولو چ
 ډېر خلق ورپس ۇو چ په ک   هم وې، چ انونه روان کو. 

هغوئ ته مخ راواړولو او ورته ي  عيس ي وهل او په هغۀ ي وير کولو. 
وفرمائيل، ”اے د يروشلم لوو. ما پس ژړا مۀ کوئ خو په خپل ان او د خپل

هغوئ به وائ دى چ راتلون هغه ور ه چ  اوالد دپاره وير وکئ. 
چ شنې بختورې دى، چ کله ي هم بچ نۀ دى راوړى او کله ي هم سينه نۀ

 بيا به هغوئ غرونو ته وائ چ په مون راورغئ. او غونو ته به ده ورکې. 
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 ه چ د شن ون دا حال وى نو د وچ به ۀ وائ چ مون پ کئ. 
هغۀ سره په سول نه بغېر دوه نور مجرمان هم ۇو چ  د عيس حال وى؟“ 
 کله چ هغوئ کوپۍ نوم ائ ته ورسېدل نو هلته کولو له بوتلے شول. 

ي هغه د دوو مجرمانو سره په سول کو. يو ي د هغۀ  او بل ي ورسره س
 عيس وفرمائيل، ”پالره، دوئ معاف که. ه الس ته راوړند کے وو. 

چ هغوئ نۀ پوهيى چ ۀ کوى.“ سپاهيانو د هغۀ په جامو خسے واچولو او
 او خلق ي تماش ته والړ ۇو او د هغوئ حاکمانو  .وويشل ي په خپلو ک

په هغۀ پورې وق کول، ”هغۀ خو نور خلق بچ کول، اوس دې خپل ان بچ
 کى کۀ چرې دے په رتيا د خُدائ پاک غوره شوے مسيح وى.“ 

 او ورته ي سپاهيانو هم په هغۀ پورې وق وکې او هغۀ له ي سرکه ورکه. 
 د هغۀ د وئيل چ، ”کۀ چرې تۀ د يهوديانو بادشاه ي نو خپل ان بچ که.“ 

سر دپاسه ي يوه تخت لول وه چ پرې داس ليل ۇو چ، ”دا د يهوديانو
 په هغه مجرمانو ک يو چ ورسره په ن ک راوړند بادشاه دے.“ 

وو عيس ته پېغور ورکو، ”ول تۀ مسيح نۀ ي ۀ؟ نو بيا خپل ان او مون هم
 خو دوېم مجرم په دې هغه ورلو او ورته ي ووئيل چ، ”تۀ د بچ که.“ 

 مون خُدائ پاک نه نۀ يرېې ۀ؟ تا ته هم د دۀ په شان سزا درکولے کيى. 
سره خو انصاف شوے دے. مون ته خو د خپل عمل سزا مالو شوه، ول دۀ خو

 او هغۀ ورته ووئيل، ”اے عيس، کله چ تۀ هي بد کار نۀ دے کے.“ 
 عيس جواب ورکو، ”زۀ تا خپل بادشاه ته ورسيى نو ما هم ياد ساته.“ 

“.ائ ي يو تۀ به نن ما سره په جنت فردوس ک ته دا وايم چ

د حضرت عيس وفات کېدل

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

 نو  نمر پ شو او د خُدائ د کور پده په مين دوه شوه.  بجو پورې وه. 
بيا عيس يوه تېزه کريه وويسته او وې فرمائيل، ”اے پالره، زۀ خپل روح ستا
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 نو د دې هر ۀ په ليدلو السونو ته سپارم.“ او دې وئيلو سره ي ساه ورکه. 
صوبه دار د خُدائ پاک ثنا ووئيله او وې وئيل چ، ”بشه چ دا سے

ته راجمع شوى ۇو کله چ دې تماش ول خلق چ  خو هغه بناه وو.“ 
 د عيس هغوئ دا واقعه وليدله نو ماتم ي وکو او کورونو ته واپس الړل. 

ول دوستان هلته لرې والړ ۇو او کوم  چ د ليل نه ورپس راغل وې،
هغوئ هم ورسره والړې وې او دا هر ۀ هغوئ په خپله وليدل.

د حضرت عيس خول

 نو بيا هلته يوسف نوم يو سے وو چ د جر ممبر او نې او صادق

 د هغۀ د هغوئ په دې فېصل او صالح ک ورسره راض نۀ سے وو. 
تعلق وو او د خُدائ پاک د بادشاه سره ي اري د يهوديانو د ارمتيه وو. چ
 نو هغه بيا پيالطوس له الړو او د عيس الش ي ترې وغوتو. په انتظار وو. 
و او په غار کورک و او د کتان کفن ينه راکوز ک  بيا هغۀ الش د سول

ي په کنستلے شوى قبر ک کېودو چ د دې نه وړاندې په ک وک
 دا د تيارۍ کولو ورځ وه او د سبت ورځ شروع اېودے شوے نۀ وو. 

 کوم  چ ورسره د ليل نه راغل وې هغوئ يوسف کېدون وه. 
پس وې او هغوئ قبر په نه کو او دا ي کتل چ د عيس الش ي چرته خ
 بيا هغوئ کور ته الړې او عود او لوبان ي تيار کل خو د شريعت په کو. 

مطابق ي د سبت په ورځ آرام وکو.

د حضرت عيس بيا ژوندى کېدل

 خو د اتوار په ورځ سحر وخت هم هغه  قبر له راغل او هغه  ۲۴
 خو هغوئ د غار نه کاے تيارې کې خوشبوي ي د ان سره راوړې. 

 خو کله چ هغوئ دننه ورغل هغوئ د مال عيس الش رغېدلے وليدو. 
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 دوئ ال په دې واقعه حېران والړې وې چ ناهانه دوه هلته ونۀ موندلو. 
 هغوئ يرېدل او خپل سى په برېناکو جامو ک هغوئ سره ودرېدل. 

سرونه ي زم ته ي کل خو سو ورته وفرمائيل چ، ”تاسو ژوندى په مو
 هغه دلته نشته، هغه بيا ژوندے شوے دے. تاسو هغه ک ول لوئ؟ 

خبرې رايادې کئ ۀ وخت چ هغه ال په ليل ک وو او درته ي کې وې
 چ، ابن آدم به ضرور د ناهارو سو السونو ته حواله ش او په سول به

 بيا هغوئ ته د عيس  “.او په درېمه ورځ به بيا ژوندے پا ے شک
 او د قبر نه په واپس هغوئ دا ول خبرې هغه يوولسو خبرې وريادې شوې، 
 دا مريم مدلين، يوانه او د يعقوب  .ولو خلقو ته واورول مريدانو او نورو
مور مريم وه او دوئ سره نورې  وې چا چ رسوالنو ته دا خبرې وکې.

 خو دا خبرې هغوئ ته بکاره اره شوې او په هغوئ ي باور ونۀ کو.
 خو پطروس پاېدلو او قبر له په منه الړو او چ غار ته وري شو او دننه

ي وکتل نو هغۀ صرف د کتان کفن وليدو، بيا هغه په دې شوې واقعه کور ته په
سوچونو ک ډوب الړو.

اماوس ته تلل

 هم په هغه ورځ اماوس نوم کل ته د دوئ نه دوه کسان روان ۇو چ د

 هغوئ په خپلو ک يو بل سره په دې يروشلم نه تقريباً اووۀ ميله لرې دے. 
 کله چ هغوئ يو بل سره په دې بحث ک ليا ۇو نو  .واقعاتو خبرې کول

 خو د هغوئ په عيس په خپله راغلو او د هغوئ سره يو ائ روان شو. 
 هغۀ د هغوئ نه  .هغه ونۀ پېژن و پرده اچولے شوې وه د دې دپاره چستر
تپوس وکو چ، ”دا تاسو په تلو تلو ک د يو بل سره په ۀ خبره بحث کولو؟“
 نو په هغوئ ک يو کس چ نوم ي کليوپاس وو هغوئ غم زپل ودرېدل. 

ورته جواب ورکو، ”ول تۀ په يروشلم ک واحد مسافر ي چ د دې واقع نه
 هغۀ ورته ناخبره ي چ په تېرو و ورو ک هلته ۀ شوى دى؟“ 
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وفرمائيل چ” ،ۀ شوى دى؟“ هغوئ جواب ورکو چ، ”د عيس ناصرى په
حقله چ د خُدائ پاک او ولو خلقو په نظر ک په کالم او عمل دواړو ک يو

 او زمون مشرانو امامانو او حاکمانو هغه حواله کو چ د زورور نب وو. 
 خو زمون دا طمع وه چ هم مرګ حم پرې وش او په سول ي کى. 
دے به بن اسرائيلو له خالصون ورکوى. خو نن درېمه ورځ ده چ دا واقعه

 خو د دې هر ۀ نه عالوه زمون د قبيل يو و و مون په دې شوې ده. 
 خو چ خبره حق حېران کو. هغوئ سحر وخت د هغۀ قبر له تل وې. 

تهغوئ ته فر چ هغوئ د هغۀ الش ونۀ موندو او د دې خبر سره واپس راغل
 نو زمون يو و اره شوې او ورته ي وفرمائيل چ عيس ژوندے دے. 

ملرى قبر له الړل او ۀ چ هغه و وئيل ۇو رتيا هم هغه شان ۇو خو
 عيس جواب ورکو چ، ”اے نادانو خلقو تاسو هغوئ هغه هلته ونۀ ليدو.“ 

 ول د ومره ساده ان ي چ د نبيانو په کالم مو باور نۀ دے کے. 
او په خپل جالل ک هغه به دا زحمتونه وزغم مسيح دپاره دا مقرر نۀ ۇو چ
 بيا عيس د خپل ان په حقله هغوئ ته د موس نه راواخله به داخل ش؟“ 

راغل په صحيفو ک چ ې کومولو نبيانو پورې هغه خبرې تشريح ک تر
ان داس خپل ته نزدې شُو نو عيس ماوس کلهغوئ ا  کله چ وې. 

 خو هغوئ هغۀ ته په کله ظاهر کو چ ن ال نور هم مخ روان دے. 
ووئيل چ، ”مون سره پات شه اوس ناوخته دے توره شپه راروانه ده.“ نو هغه

 کله چ هغه د هغوئ سره خوراک ته ورسره الړو او د هغوئ سره پات شو. 
کېناستو نو رو ي راواخسته، شُر ي پرې وويستو، ُې ي که او هغوئ

 بيا د هغوئ ستر وغېدل او هغه ي وپېژندلو خو هغه د له ي ورکه. 
په زړونو ک  هغوئ يو بل ته ووئيل، ”زمون هغوئ د نظر نه غېب شو. 

ومره جذبه راغل وه. کله چ په الره هغۀ مون سره خبرې کول او د صحيفو
 بيا هغوئ هم په هغه وخت يروشلم ته واپس روان شول. تشريح ي کوله.“ 

 او وئيل هلته هغوئ د هغه يوولسو مريدانو او نور ملرو سره مالقات وکو، 
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ي، ”دا رتيا دى چ مال راژوندے شوے دے او شمعون ته اره شوے
 نو بيا هغوئ دواړو ورته د خپل الرې واقعه بيان که چ هغوئ دے.“ 

مال د رو ماتولو په وخت ک نه وپېژندلو.

د حضرت عيس خپلو مريدانو ته رندېدل

ک په خپله د هغوئ په مين اپه عيسنا چ  مريدانو ال دا خبرې کول

 هغوئ يرې او هيبت واخستل ودرېدو او ورته ي وفرمائيل، ”السالم عليم.“ 
 خو هغۀ ورته وفرمائيل او په دې سوچ ک شُو چ ن پيرے ي وليدو. 
چ، ”تاسو داس وار خطا ول ي او ان سره ول واي چ دا وک دے؟
 زما السونو او پو ته خيال وکئ چ دا زۀ په خپله يم. ما له الس راوړئ

 کله چ هغۀ دا او وورئ، د پيرى بدن نۀ وى له نه چ زما دے.“ 
 د هغوئ د خبرې وکې نو خپل السونه او پ ي هغوئ ته وودل. 

خوشحال په وجه اوس ال هم په هغۀ باور نۀ راتلو او حېران ۇو، نو هغۀ هغوئ ته
 نو هغوئ ورله د وفرمائيل چ، ”تاسو سره د خوراک ۀ بندوبست شته؟“ 
 او هغۀ واخستله او د هغوئ په وړاندې ماه يوه وريته شوې ډکره ورکه. 
 عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”دا زما هغه کالم دے چ کله ي وخوړله. 
زۀ تاسو سره وم نو درته به م وئيل چ د موس په شريعت ک د نبيانو په
صحيفو ک او په زبور ک چ ۀ زما په حقله ليلے شوى دى، هغه به

 بيا هغۀ د هغوئ ذهنونه کوالو کل چ په صحيفو پوهه  “.ضرور پوره ش
 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”د پخوا نه دا ليلے شوى دى چ مسيح  .ش

 او د هغۀ په  .و نه بيا ژوندے پااو په درېمه ورځ به د م به زحمت وزغم
نامه به ولو قومونو ته د ناهونو نه د توب او د معاف وعظ کولے ش. چ د

 ورئ، زۀ  .واهان ي ۀ  هم تاسو د دې هر  .يروشلم نه به شروع ش
تاسو ته هغه وک درلېم د چا چ زما پالر تاسو سره وعده کې وه، خو په دې
ار ک تر هغ پات ش ترو چ په تاسو آسمان قوت نازل شوے نۀ وى.“
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د حضرت عيس آسمان ته ختل

 بيا عيس هغوئ بهر د بيتِعنياه پورې بوتلل او خپل السونه ي اوچت کل

 کله چ هغۀ هغوئ له برکت ورکولو نو هغه د او هغوئ له ي برکت ورکو. 
 نو هغوئ د هغۀ عبادت هغوئ نه جدا شو او آسمان ته پورته کے شو. 

 او هغوئ خپل ول وخت وکو او ډېر په خوشحال يروشلم ته واپس راغلل. 
د خُدائ پاک په کور ک د خُدائ په ثنا وئيلو ک تېرولو.
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