
د عیسی مسیح په هکله د مرقوس انجیل

د کتاب پېژندنه

دا انجیل د روح القدس خه په الهام اخیستلو سره د مرقوس په نوم د یو کس له خوا د ۵۵
خه د ۶۵ میالدي کلونو ترمن لیکل شوی دی. کله چې عیسی په دې ن کې ؤ، هغه

هرای ته تللو او دا خبر به یې ورکاوه چې د خدای پاچاهي ن ته د هغه په راتللو سره
راغلې ده. په هغه وخت کې مرقوس نوی وان شوی ؤ. مرقوس د پطروس سره چې د

عیسی د شاردانو خه ؤ، آشنا شو. وروسته له دې چې عیسی مسیح بېرته اسمان ته
وخوت، مرقوس د خالصون د هغه زېري په رسولو کې چې د عیسی مسیح له خوا ؤ، د

پطروس سره همکار شو.

مرقوس د عیسی کیسه په ساده او په زه پورې توه بیانوي او په هغو کارونو باندې ینار
کوي چې عیسی سرته رسولي وو. هغه د تعمید غسل ورکوونکي یحیی د پیغام په هکله د

یوې لنې مقدمې نه وروسته د تعمید او د عیسی د وسوسو په هکله خبرې کوي. وروسته له
دې چې عیسی شاردانو ته بلنه ورکه چې په هغه پسې روان شي، هغوی ولیدل چې عیسی

معجزې ایي، پېریان وباسي، د خلکو ناهونه بخي او په پوره واک او اختیار سره تعلیم
ورکوي. خو هغوی د هغه د مینې او بیا راژوندي کېدلو تر وخته د هغه په مقصد پوه نه

شول. له بلې خوا د عیسی مخالفینو د هغه سره خپله دمني نوره هم زیاته که. په پای کې
مرقوس د عیسی د دنیاوي ژوند د وروست هفتې پېې او په صلیب باندې د هغه د مینې

او د مو نه بیا راژوندي کېدل بیانوي.

مرقوس په دې انجیل کې مون ته ایي چې عیسی خپل ان ته د «انسان زوی» وایي. په
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بل عبارت هغه وک چې په مکه او اسمان باندې د خدای د واک او اختیار استازیتوب
کوي. دا هغه وک دی چې خپل ژوند به له السه ورکوي، ترو خلک د ناهونو خه

خالص کي. هغه خپل قدرت او واک او اختیار د پېریانو په ویستلو، د ناهونو په بخلو
او ناروغانو ته په شفا ورکولو سره کاره کوي. هغه دا تعلیم هم ورکوي چې هروک چې
د هغه شارد شي، نو هغه به د ورونو او کاوونو سره مخ کیي، لکه نه چې هغه خپله

باید کاوونه وزغمي او م شي. خو بیاهم په پای کې جالل او تلپاتې ژوندون د عیسی په
پیرو ترالسه کیي.

همدارنه د مرقوس په انجیل کې خدای عیسی ته خپل ران زوی وایي، بې له شکه د
جسماني ایکو په خاطر نه بلکې په دې خاطر چې هغه ک م هماغه فطرت درلود کوم
چې خدای یې لري. نو له دې امله عیسی هغه ته «پالر» ویل. د عیسی دغه لقبونه یعنې د

«انسان زوی» او د «خدای زوی» د عیسی دوه وني خصلتونه یا ذات رندوي چې هغه
هم انسان دی او هم الهي ذات دی.

د موضوعانو لست:
د انجیل پیل: ۱: ۱ - ۱۳

په جلیل کې د عیسی خدمتونه: ۱: ۱۴- ۹: ۵۰
له جلیل خه تر اورشلیمه د عیسی تعلیم او معجزه: ۱۰: ۱ - ۵۲

په اورشلیم او شاوخوا سیمو کې د عیسی د ژوند وروستن هفته: ۱۱ - ۱۵ فصلونه
د عیسی بیا راژوندي کېدل، کاره کېدل او اسمان ته ختل: ۱۶: ۱ - ۱۹
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 هغه داسې پیل شو لکه نه چې  دا د خدای د زوی عیسی مسیح د زېري پیل دی.   ۱
د اشعیا نبي په کتاب کې لیکل شوي دي: «وره، زه به خپل استازی ستا خه مخکې ولېم چې ستا

دپاره الره تیاره کي.

 یو وک چیغې وهي دته کې

کئ تیاره د تن دپاره الره

الره کئ سمه د هغه دپاره»

د تعمید غسل ورکوونکي یحیی وعظ
(متي ۳: ۱ - ۱۲ او لوقا ۳: ۱ - ۱۸ او یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

 د تعمید ورکوونکی یحیی په دته کې راکاره شو او وعظ یې کاوه چې خلک باید د خپلو

 د ولې یهودیې خلک او د ناهونو د بخنې په خاطر توبه وباسي او د تعمید غسل واخلي. 
اورشلیم ول اوسېدونکي یحیی ته راتلل. هغوی په خپلو ناهونو باندې اقرار کاوه او د اردن په سیند

 یحیی داسې کالي اغوستل چې د او د ویو کې یې د هغه په الس د تعمید غسل اخیسته. 
خه جو شوي وو او د رمنې کمربند به یې له مال تلو او ملخان او نلي شات به یې خول.
 هغه اعالن کاوه او ویل به یې: «زما خه وروسته چې کوم وک راروان دی، هغه زما خه

 زه ېر زورور دی، زه د دې الیق هم نه یم چې ی شم او د هغه د پلیو تسمې خالصې کم. 
تاسو ته په اوبو باندې د تعمید غسل درکوم، خو هغه به درته په روح القدس د تعمید غسل درکي.»

د عیسی د تعمید غسل او د هغه ازمېت
(متي ۳: ۱۳ - ۴: ۱۱ او لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲، ۴: ۱ - ۱۳)

 داسې وشول چې په هماغو ورو کې عیسی د جلیل د والیت د ناصرې د ار خه راغی او

 کله چې عیسی د اوبو خه د اردن په سیند کې یې د یحیی په الس د تعمید غسل واخېست. 
راووت، نو ویې لیدل چې نااپه اسمان سوری شو او روح القدس د کوترې په شکل په هغه باندې
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 او له اسمان نه یو اواز راغی چې ویل یې: «ته زما ران زوی یې، زه ستا خه رانازل شو 
 هغه لوېت  .تې ته په تللو مجبور ک سمدالسه روح القدس هغه د خوشحاله یم.» 

ورې په دته کې ؤ او شیطان د هغه ازمېت کاوه. عیسی په هغه ای کې ؤ چېرته چې نلي
ناور وو او فرتو د هغه خدمت کاوه.

عیسی لورو ماهي یرانو ته بلنه ورکوي
(متي ۴: ۱۲ - ۲۲ او لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵، ۵: ۱ - ۱۱)

 کله چې یحیی په زندان کې واچول شو، نو عیسی جلیل ته ال او هلته یې د خدای زېری

 او ویل یې: «اوس هغه وخت رارسېدلی دی او د خدای پاچاهي رانژدې شوې ده. توبه اعالناوه 
وباسئ او په زېري باندې ایمان راوئ.»

 کله چې عیسی د جلیل د بحیرې په غاه رېده، نو شمعون او د هغه ورور اندریاس یې

 عیسی هغوی ته وویل: ولیدل. هغوی په بحیره کې جال اچاوه، که چې هغوی ماهيیران وو. 
 هغوی «ما پسې رائ او زه به تاسو ته وایم چې نه د ماهیانو په ای انسانان ونیسئ.» 

 کله چې عیسی ل واندې ال، نو هغه سمدالسه خپل جالونه پرېودل او هغه پسې روان شول. 
د زبدي زوی یعقوب او د هغه ورور یوحنا ولیدل چې په کشت کې ناست وو او خپل جالونه یې
 عیسی سمدالسه هغوی ته نارې کې او هغوی خپل پالر زبدي د مزدورانو سره په تیارول. 

کشت کې پرېودل او عیسی پسې روان شول.

عیسی د یو سي خه پېریان وباسي
(لوقا ۴: ۳۱ - ۳۷)

 عیسی او شاردان یې کپرناحوم ته الل او کله چې د سبت ور راورسېدله، نو عیسی کنیسې

 خلک د عیسی په تعلیم حیران شول، که چې هغه  .ته ننوت او هلته یې تعلیم ورکول پیل ک
د شریعت د عالمانو په شان نه بلکې په پوره اختیار سره هغوی ته تعلیم ورکاوه.
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 «ای  نااپه په کنیسه کې یو سي چې پېریانو نیولی ؤ، په لو اواز چیغې ووهلې: 

ناصري عیسی، زمون سره ه کار لرې؟ ته راغلی یې چې مون تباه کې؟ زه دې پېژنم چې ته
 عیسی پېري ته امر وک: «غلی شه او د دې سي خه وک یې، ته د خدای سپېلی یې.» 
  پېري هغه سي ته سخت کان ورک او په چیغو چیغو د هغه خه راووت.  راووه.» 

ول خلک دومره حیران شول چې یو له بله یې پوتنه کوله: «دا ه دي؟ دا خو یو نوی تعلیم دی.
 ېر زر هغه د جلیل په وله هغه په پوره اختیار سره پېریانو ته امر کوي او هغوی یې مني.» 

سیمه کې مشهور شو.

عیسی ېرو خلکو ته شفا ورکوي
(متي ۸: ۱۴ - ۱۷ او لوقا ۴: ۳۸ - ۴۱)

 بیا عیسی د کنیسې خه روان شو او د یعقوب او یوحنا سره یوای د شمعون او اندریاس کور

 د شمعون خواې تبې نیولې وه او په ک کې پرته وه. نه چې عیسی هلته ورسېده، ته الل. 
 عیسی ورغی، هغه یې له السه ونیوله او مرسته نو هغوی ورته سمدالسه د هغې په هکله وویل. 

.ودله او د هغوی خدمت یې پیل که تبې پرې ه چې راپورته شي. نو هغهیې ورسره وک

 کله چې لمر پرېوت او ماام شو، نو خلکو خپل ول ناروغان او هغه خلک چې پېریانو نیولي

 عیسی ېر  د ار ول خلک د هغه کور مخې ته راول شول.  وو هغه ته راوستل. 
ناروغان چې په ول ول ناروغیو اخته وو روغ کل او ېر پېریان یې وویستل. عیسی پېریان خبرو

ته پرېنودل، که چې هغوی پوهېدل چې هغه وک دی.

عیسی په جلیل کې وعظ کوي
(لوقا ۴: ۴۲ - ۴۴)

ای ته ال هو ېد، د کور نه ووت او یو سهار وختي چې ال تیاره وه، عیسی له خوبه راپا

 او چې کله یې  نو شمعون او د هغه ملري الل چې هغه ولوي،  او هلته یې دعا کوله. 
 عیسی هغوی ته وویل: «رائ چې هغه پیدا ک، نو ورته ویې ویل: «ول خلک تا لوي.» 
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شاوخوا کلیو ته ال شو ترو هلته هم خپل پیغام ورسوم، که چې زه د همدې کار دپاره راغلی
 عیسی په ول جلیل کې رېده، د هغوی په کنیسو کې یې وعظ کاوه او پېریان یې یم.» 

ویستل.

عیسی یو جذامي ته شفا ورکوي
(متي ۸: ۱ - ۴ او لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶)

 یو سی چې د جذام په ناروغ اخته ؤ، عیسی ته راغی، د هغه په مخکې په ونو شو او

 د زاري یې ورته وکه: «که چېرې ته وغواې، نو کوالی شې چې ما پاک او روغ کې.» 
عیسی زه ورباندې وسوېد، خپل الس یې وراود ک او په هغه باندې یې کېود او ورته ویې ویل:
 نو سمدالسه د هغه خه د جذام ناروغي لېرې شوه او هغه «هو، زه غوام، پاک او روغ شه.» 
 او ورته ویې ویل:  او سخت خبرداری یې ورک  بیا عیسی هغه زر رخصت ک پاک شو. 

«وره، په دې هکله هېچا ته ه ونه وایې، خو ال شه او خپل ان کاهن ته وروایه او کومه
قرباني چې موسی یې حکم کی دی واندې که، د دې دپاره چې خلکو ته ثابته شي چې ته پاک
 خو هغه سی ووت او ه چې شوي وو ول خلک یې پرې خبر کل. له او روغ شوی یې.» 
دې امله عیسی نور نه شو کوالی چې په کاره کوم ار ته ننوي بلکې د ار نه دباندې په وه

ایونو کې به پاتې کېده، خو بیاهم خلک به له هرای خه ورته راتلل.

عیسی شل سي ته بخنه او شفا ورکوي
(متي ۹: ۱ - ۹ او لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶)

 و ورې وروسته کله چې عیسی بېرته کپرناحوم ته ال، نو خلک خبر شول چې هغه په  ۲
 هلته دومره زیات خلک راول شول چې نور ای نه ؤ، تر دې چې د کور د کور کې دی. 

 په دې دروازې مخې ته هم ای پاتې نه شو او عیسی هغوی ته د خدای د کالم وعظ کاوه. 
 خو د ې وې له امله وخت کې لورو کسانو یو شل سی نیولی ؤ او عیسی ته یې راوست. 

یې ونه شو کوالی چې عیسی ته ورنژدې شي، نو هغوی د هغې کوې چت چې عیسی په کې ؤ،
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 کله چې  .کته کی په بستره کې وراو د هغه سوري له الرې یې هغه شل س سوری ک
 عیسی د هغوی ایمان ولید، نو هغه شل سي ته یې وویل: «زویه، ستا ناهونه وبخل شول.» 
 «دا سی په هغه ای کې د شریعت یو و عالمان ناست وو، هغوی د خپل ان سره وویل: 

ولې داسې خبرې کوي؟ هغه کفر وایي. ایا بې له خدایه وک کوالی شي چې ناهونه وبخي؟»
 عیسی سمدالسه پوه شو چې د هغوی په زه کې ه دي. نو هغوی ته یې وویل: «تاسو ولې په

 کومه خبره اسانه ده چې دې شل سي ته ووایم: ‹ستا خپلو زونو کې داسې فکرونه کوئ؟ 
 خو زه به ناهونه وبخل شول› یا دا چې ووایم: ‹پاېه او خپله بستره واخله او وره؟› 
تاسو ته ثابته کم چې د انسان زوی د مکې په مخ دا اختیار لري چې ناهونه وبخي.» نو هغه

 هغه  «زه تاته وایم پاېه، بستره دې واخله او کور ته ال شه.»  شل سي ته یې وویل: 
پاېد او په داسې حال کې چې ولو ورته کتل، زر یې خپله بستره واخېستله او روان شو. نو هغوی

ول حیران شول او د خدای ثنا یې وویله. هغوی وویل: «داسې کار مون هېکله نه ؤ لیدلی.»

عیسی یو مالیه ولوونکي ته بلنه ورکوي
(متي ۹: ۹ - ۱۳ او لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲)

 عیسی یول بیا د بحیرې غاې ته ال ، شمېر خلک ورته راغلل او هغه ورته تعلیم ورکول

 کله چې هغه په الره روان ؤ نو د حلفي زوی الوي یې ولید چې د مالیې ولولو په  .پیل ک
ای کې ناست ؤ. عیسی هغه ته وویل: «ما پسې راه.» نو الوي راپاېد او په هغه پسې روان شو.

 بیا عیسی د الوي په کور کې مېلمه شو. ېر مالیه ولوونکي او نور ناهکاران چې د عیسی

 کله چې د پیروان شوي وو هم د عیسی او د هغه د شاردانو سره دسترخوان ته ناست وو. 
شریعت ینو عالمانو چې د فریسیانو د لې خه وو ولیدل چې عیسی د مالیه ولوونکو او نورو

ناهکارانو سره و خوري، نو د هغه شاردانو ته یې وویل: «هغه ولې د مالیه ولوونکو او
 عیسی دا خبره واورېدله او هغوی ته یې وویل: «روغ خلک ناهکارانو سره و خوري؟» 

اکتر ته اتیا نه لري بلکې ناروغان ورته اتیا لري. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې پرهېزاران
راوبولم، بلکې ناهکاران راوبولم.»
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د روژې په هکله پوتنه
(متي ۹: ۱۴ - ۱۷ او لوقا ۵: ۳۳ - ۳۹)

 په یو وخت کې چې د یحیی شاردانو او فریسیانو روژه نیولې وه، نو ینې خلک عیسی ته

راغلل او د هغه خه یې پوتنه وکه: «ولې د یحیی شاردان او د فریسیانو شاردان روژه نیسي خو
 عیسی ورته وویل: «ایا دا کېدای شي چې د زوم ملري دې په ستا شاردان روژه نه نیسي؟» 
داسې حال کې چې زوم ورسره وي روژه ونیسي؟ بې له شکه چې نه، ترو پورې چې زوم د هغوی

 خو داسې وخت به راشي چې زوم به د سره وي، هغوی نه شي کوالی چې روژه ونیسي. 
 هېوک په زو کالیو هغوی خه بوتلل شي، نو په هغه وخت کې به هغوی روژه ونیسي. 

باندې نوی پیوند نه لوي. که داسې وکي، نو هغه پیوند به د زو کالیو خه راوشلیي او له مخکې
 هېوک تازه شراب په زو مشکونو کې نه اچوي. خه به هم یو لوی سوری په کې جو شي. 

ه اله به له مني، نو شراب به هغه مشکونه وشلوي او شراب او مشکونه دواکه چېرې داسې وک
شي. باید تازه شراب په نویو مشکونو کې واچول شي.»

د سبت د ورې په هکله پوتنه
(متي ۱۲: ۱ - ۸ او لوقا ۶: ۱ - ۵)

 د سبت په یوه ور عیسی د غنمو په پیو باندې تېرېده، نو شاردانو یې د غنمو د وو په

 فریسیانو هغه ته وویل: «وره، ستا شاردان ولې داسې کار کوي چې د سبت  .شکولو پیل وک
 عیسی واب ورک: «ایا تاسو دا نه دي لوستلي کله چې داود او د هغه په ور روا نه دی؟» 
 هغه نه د ملري وي شوي وو او د خوراک دپاره ورسره ه نه وو، نو هغه ه وکل؟ 

لوی کاهن ابیاتار په زمانه کې د خدای کور ته ورننوت او هغه سپېلې و یې چې پرته له کاهنانو
 بیا عیسی هغوی ته وویل: «د بل هېچا ته روا نه وه وخوله او خپلو ملرو ته یې هم ورکه.» 

 که چې د انسان سبت ور د انسان دپاره پیدا شوې ده، نه انسان د سبت د ورې دپاره. 
زوی د سبت د ورې خاوند هم دی.»
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عیسی د سبت په ور شفا ورکوي
(متي ۱۲: ۹ - ۱۴ او لوقا ۶: ۶ - ۱۱)

 ینو  عیسی یول بیا کنیسې ته ال او هلته یو سی ؤ چې الس یې وچ شوی ؤ.   ۳
خلکو هه کوله ترو یو دلیل پیدا کي چې په عیسی تور ولوي، نو هغوی دې ته کتل چې هغه د

 نو عیسی هغه سي ته چې الس یې وچ سبت په ور هغه سي ته شفا ورکوي او که نه. 
 بیا هغه د خلکو خه پوتنه وکه: «د شوی ؤ، وویل: «راپاېه او د ولو په مخکې ودرېه.» 

سبت په ور نېکي کول روا دي که بدي کول؟ د چا د ژوند ژغورل روا دي که له منه ول؟» خو
، عیسی په قهر سره هغوی ته وکتل او د هغوی په حال یې افسوس وک هغوی غلې پاتې شول. 
که چې زونه یې سخت وو. بیا یې هغه سي ته وویل: «خپل الس وغزوه.» هغه الس وغزاوه او

 بیا فریسیان د کنیسې خه ووتل او سمدالسه یې د هیرودیس د پلویانو الس یې روغ شو. 
سره یوه الره جوه که چې عیسی نه ووژني.

ېرو خلکو رات عیسی ته د شفا دپاره د

 عیسی د خپلو شاردانو سره د بحیرې غاې ته ال او زیات شمېر خلک ورپسې روان وو.

 اورشلیم، ادومیې، د اردن د سیند د بلې غاې له سیمو او د صور او هغوی د جلیل، یهودیې، 
صیدون له شاوخوا سیمو خه راغلي وو. دا ول خلک که عیسی ته راغلل چې د هغه د کارونو
 د خلکو د زیاتې ې وې له امله عیسی خپلو شاردانو ته وویل چې خه خبر شوي وو. 

 که چې هغه دومره ېر هغه ته کشت تیاره کي ترو خلک ورباندې زور رانه وي. 
 کله چې به پېریانو ناروغان روغ کي وو چې یو بل یې ېله کول ترو هغه ته الس وروي. 
 خو عیسی ولید، نو په پو کې به یې پرېوتل او چیغې به یې وهلې: «ته د خدای زوی یې.» 

عیسی پېریانو ته په کلکه حکم کاوه چې هېچا ته ونه وایي چې هغه وک دی.

عیسی دولس رسوالن اکي
(متي ۱۰: ۱ - ۴ او لوقا ۶: ۱۲ - ۱۶)
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 بیا عیسی غره ته ال او کوم کسان یې چې خو کي وو هغه یې راوغوتل او هغوی ورته

 عیسی دولس تنه واکل او هغوی یې د رسوالنو په نوم یاد کل چې د هغه سره به راغلل. 
 او دا واک او اختیار به ولري چې پېریان وباسي. اوسي او هغوی به ولېل شي چې وعظ وکي 

 د زبدي زوی  هغه دا دولس تنه واکل: شمعون چې عیسی ورباندې پطروس نوم کېود، 

یعقوب او د هغه ورور یوحنا چې په هغوی باندې یې د بوانیرس نوم کېود چې معنی یې ده د تندر
 او اندریاس، فیلیپوس، بارتولما، متي، توما، د حلفي زوی یعقوب، تدي، شمعون سرتېری، زامن، 

. او یهودا اسخریوتي چې د عیسی سره یې خیانت وک

عیسی او بعلزبول یعنې شیطان
(متي ۱۲: ۲۲ - ۳۲ او لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳، ۱۲: ۱۰)

 وروسته عیسی خپل کور ته ننوت او یول بیا دومره زیات خلک راول شول چې عیسی او

 کله چې د عیسی خپلوان خبر شول نو، هغوی شاردانو یې د و خولو وخت هم نه درلود. 
الل چې هغه د ان سره بوي، که چې دوی ویل چې هغه لېونی شوی دی.

 د شریعت کوم عالمان چې د اورشلیم خه راغلي وو، ویل یې: «هغه د بعلزبول یعنې د پېریانو

 نو عیسی خلک راوغوتل او په د مشر چې شیطان دی، د هغه په مرسته پېریان وباسي.» 
 که په یوه مثالونو کې یې ورسره خبرې وکې او ویې ویل: «شیطان نه شیطان ویستلی شي؟ 

 که په یوه کورن کې پاچاه کې بې اتفاقي راپیدا شي، نو هغه پاچاهي نه شي پاتې کېدلی. 
 که چېرې شیطان د خپل ان په بې اتفاقي راپیدا شي، نو هغه کورن نوره نه شي پاتې کېدلی. 

خالف راپورته شي او د ان سره بې اتفاقه شي، نو هغه نه شي پاتې کېدلی او قدرت یې له منه
 همدارنه هېوک نه شي کوالی چې د یو زورور سي کور ته ورننوي او د هغه د کور ي. 

سامان لو کي، ترو چې لومی هغه سی وتي او بیا یې کور لو کي.

 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې د انسان هر ول ناه او حتی هر کفر یې چې ویلی وي

 خو وک چې د روح القدس په خالف کفر ووایي هغه به هېکله ونه هغه به وبخل شي، 
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 عیسی که دا خبره وکه چې بخل شي، بلکې د هغې ناه به تل ترتله د هغه په غاه وي.» 
هغوی ویل: «هغه پېریانو نیولی دی.»

د عیسی مور او ورونه
(متي ۱۲: ۴۶ - ۵۰ او لوقا ۸: ۱۹ - ۲۱)

 بیا د عیسی مور او ورونه راغلل او د کور خه دباندې وال وو. هغوی یو وک ورولېه چې

 په دې وخت کې  شمېر خلک چې د عیسی چارچاپېره ناست وو، هغه ته هغه ته غ وکي. 
وویل: «ستا مور او ورونه دباندې وال دي او غواي چې تا وویني.»

 عیسی هغو  عیسی په واب کې وویل: «زما مور وک ده او زما ورونه وک دي؟» 

 خلکو ته چې د هغه چارچاپېره ناست وو وکتل او ویې ویل: «زما مور او زما ورونه دا دي. 
وک چې د خدای د ارادې سره سم کار کوي هغه زما ورور، زما خور او زما مور ده.»

د بزر مثال
(متي ۱۳: ۱ - ۹ او لوقا ۸: ۴ - ۸)

 عیسی یول بیا د بحیرې په غاه تعلیم ورکول پیل کل. او دومره زیات خلک ورته  ۴
راول شوي وو چې هغه ترې کشت ته وخوت او هلته کېناست او ول خلک د بحیرې په غاه
 هغه هغوی ته په مثالونو کې ېر شیان ورزده کول. کله چې هغه تعلیم ورکاوه، نو وال وو. 

.ي ته الر د تخم شیندلو دپاره خپل پ «واورئ، په یو وخت کې یو بز هغوی ته یې وویل: 
.ه تخم په الره کې ولوېد. بیا مرغان راغلل او هغه یې وخو  کله چې هغه تخم شینده، نو یو
 ه تخم په داسې مکه کې ولوېد چې تیې یې لرلې، نو هغه تخم زر راشین شو، که چې

 خو کله چې لمر راوخوت، نو هغه بوي وسوېدل او وچ شول، که چې خاوره یې کمه وه. 
 ه تخم په اغزو کې ولوېد او کله چې اغزي لوی شول، نو بوي یې ریې یې ژورې نه وې. 

 نور تخم په حاصلخیزه خاوره کې ولوېد او هغه راشین شو،  .ل او حاصل یې ورنه کالندې ک
«.او دېرش چنده، شپېته چنده او سل چنده حاصل یې ورک لوی شو، حاصل یې ورک
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 بیا عیسی وویل: «که وک غوونه لري، نو هغه دې واوري.»

د مثالونو مقصد
(متي ۱۳: ۱۰ - ۱۷ او لوقا ۸: ۹ - ۱۰)

 کله چې عیسی یوازې شو، نو دولسو شاردانو او نورو خلکو چې ورسره ملري وو د هغه

 عیسی واب ورک: «تاسو ته د خدای د خه پوتنه وکه چې د دې مثالونو مقصد ه دی. 
 ترو د خدای پاچاه پ راز درکل شوی دی، خو نورو ته هره په مثالونو کې ویل کیي، 

د کالم هغه لیکنه پوره شي چې وايي:

هغوی به تل وري خو ه به نه ویني. تل به اوري خو هېکله به پرې نه پوهیي، که که چېرې
هغوی اورېدلی او لیدلی، نو د خدای خواته به رارېدلي وای او بخل شوي به وای.»

د بزر د مثال تشریح
(متي ۱۳: ۱۸ - ۲۳ او لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵)

 بیا عیسی هغوی ته وویل: «تاسو چې په دې مثال نه پوهېئ، نو په نورو مثالونو به نه پوه

 ینې خلک د هغه تخم په شان دي چې په الره کې  بزر د خدای کالم خپروي.  شئ؟ 
لویي، نه چې کالم واوري، نو شیطان سمدالسه راشي او کوم کالم چې د هغوی په زونو کې
 ینې خلک د هغه تخم په شان دي چې په هغه مکه کې کرل شوی دی هغه ترې یوسي. 

 خو له کرل شوی چې تیې لري، نه چې هغوی کالم واوري، نو په خوشحال سره یې مني. 
دې امله چې کالم په هغوی کې ریې نه وي نیولې، نو هغه د زیات وخت دپاره نه پاتې کیي. نو

کله چې د کالم له امله په هغوی باندې سختي راشي او یا ووریي، نو زر خپل ایمان له السه
 نور خلک د هغه تخم په شان دي چې په اغزو کې کرل شوی وي. دا هغه خلک دي ورکي. 

 خو کله چې د ژوند اندېنې، د شتمن سره مینه او د نورو شیانو غوتنې چې کالم اوري، 
 نور خلک د هغه تخم په شان دي چې راپیدا شي، نو د کالم مخه نیسي او حاصل نه ورکوي. 
په ې خاورې کې لوېدلي وي، هغوی کالم واوري او قبول یې کي او هغوی دېرش چنده یا شپېته
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چنده یا سل چنده حاصل ورکوي.»

د راغ مثال
(لوقا ۸: ۱۶ - ۱۸)

 بیا عیسی د هغوی خه پوتنه وکه: «ایا تاسو راغ د دې دپاره راوئ چې هغه د کوم

 که داسې پ شی لوي او یا یې د ک الندې کېدئ؟ ایا هغه په راغدان باندې نه دئ؟ 
 که وک غوونه لري، نشته چې کاره نه شي او نه داسې پ راز شته چې کاره به نه شي. 
 بیا یې هغوی ته وویل: «ه چې اورئ، نو د هغه په هکله پام کوئ. نه نو هغه دې واوري.» 
چې تاسو یې اورئ، په هماغه اندازه زیاته پوهه به درکل شي او حتی د هغې نه زیاته به درکل شي.

 که وک چې زما تعلیم ته غو نیسي، نو هغه ته به نوره پوهه هم ورکل شي، خو وک

چې ورته غو نه نیسي، نو هغه له پوهه چې لري هغه به هم ترې واخیستل شي.»

د تخم د راشنه کېدلو مثال

  عیسی وویل: «د خدای پاچاهي داسې ده لکه چې یو بزر په خپل پي کې تخم وشیندي. 

هغه د شپې ویده وي او د ورې وی وي او تخم شین کیي او وده کوي، خو هغه پرې نه پوهیي
 مکه په خپله بوي شنه کوي او حاصل ورکوي. لومی چې دا تخم نه شین او لوی شو. 
 خو کله چې فصل پوخ شي نو بزر ورپسې لور نر نیسي، بیا وی او بیا وي دانې نیسي. 

راواخلي که چې د فصل د رېبلو وخت رارسېدلی وي.»

د ششمو د تخم مثال
(متي ۱۳: ۳۱ - ۳۲ او لوقا ۱۳: ۱۸ - ۱۹)

 عیسی وویل: «د خدای پاچاهي د ه شي سره پرتله کوالی شو او یا د هغه دپاره کوم مثال

 د خدای پاچاهي د ششمو د تخم په شان ده چې په مکه کې کرل کیي او د ویالی شو؟ 
 خو کله چې وکرل شي، نو هغه مکې په مخ د ولو تخمونو د دانو خه ېر ووکی دی. 
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غیي او د ولو بوو خه لو شي او انې یې دومره غې شي چې مرغان کوالی شي الې په
کې جوې کي.»

 عیسی به په داسې ېرو مثالونو سره خلکو ته خپل پیغام رساوه، ترو هغوی وکوالی شي

 هغه به د خلکو سره بې له مثالونو خبرې نه کولې، خو کله چې به د خپلو ورباندې پوه شي. 
شاردانو سره یوازې ؤ، نو هغوی ته به یې هره تشریح کول.

عیسی توفان ودروي
(متي ۸: ۲۳ - ۲۷ او لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵)

 د هماغې ورې په ماام عیسی خپلو شاردانو ته وویل: «رائ چې د بحیرې بلې غاې ته

 نو هغوی خلک پرېودل، شاردانو عیسی په هماغې کشت کې چې ناست ؤ د ان ال شو.» 
 نااپه یو سخت توفان سره بوته. نورو خلکو هم کشت ونیولې او د هغوی سره روان شول. 

 په دې وخت کې عیسی د کشت په راغی او پو کشت داسې ووهله چې نژدې وه وبه شي. 
اخر کې خپل سر په بالت باندې ایی ؤ او ویده شوی ؤ. شاردانو هغه راوی ک او ورته ویې

 هغه راپاېد او باد ته یې امر وک: «ارام ویل: «استاذه! ستا سره زمون غم نشته؟ مون وبیو!» 
 بیا عیسی خپلو شه.» او پو ته یې وویل: «ودرېئ.» نو باد ودرېده او کراره کراري شوه. 
 هغوی شاردانو ته وویل: «تاسو ولې دومره وېرېئ؟ ایا تاسو ال اوس هم ایمان نه لرئ؟» 

سخت وېرېدلي وو او یو بل ته یې وویل: «دا ال وک دی چې باد او پې یې هم امر مني؟»

عیسی یو پېریاني سي ته شفا ورکوي
(متي ۸: ۲۸ - ۳۴ او لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹)

 کله چې  عیسی او شاردان یې د بحیرې بلې غاې ته د جدریان سیمې ته الل.   ۵
عیسی د کشت خه راکته شو، نو هلته د یو پېریاني سي سره چې د هدیرې خه راوتلی ؤ،

 هغه په هدیره کې اوسېده او هېچا نه شو کوالی چې حتی هغه په زنیرونو وتي مخامخ شو. 
 که چې و و لې یې د هغه په پو او السونو کې ولنې او او را ایسار یې کي. 
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زنیرونه اچولي وو، خو هرل یې زنیرونه شکولي او ولنې یې ماتې کې وې او داسې قوي
 هغه به شپه او ور په قبرونو او غرونو کې رېده او سی نه ؤ چې هغه یې ارام کی وای. 

 کله چې هغه عیسی د لېرې تل به یې چیغې وهلې او خپل ان به یې په تیو زخمي کاوه. 
 او په لو اواز یې چیغې ووهلې: «ای خه ولید، نو منه یې که او د هغه په پو کې پرېوت 

 دا عیسی، ای د خدای تعالی زویه! زما سره ه کار لرې؟ د خدای په خاطر ما مه په عذابوه.» 
 بیا عیسی د هغه که چې عیسی هغه ته ویلي وو: «ای پېریه، د دې سي خه راووه.» 

خه پوتنه وکه: «ستا نوم ه دی؟» هغه واب ورک: «زما نوم لکر دی، که چې زمون شمېر
 هغه بیا عیسی ته ېره زاري وکه چې هغوی د هغې سیمې خه ونه شي. زیات دی.» 

 نو پېریانو  په دې وخت کې هلته د غون په لمنه کې د خوانو یوه لویه رمه رېدله. 

 عیسی ته زاري وکه: «مون خوانو ته ولېه او اجازه راکه چې په هغوی کې ورننوو.» 
عیسی هغوی ته اجازه ورکه او پېریان د هغه سي خه ووتل او په خوانو کې ورننوتل. وله رمه

 د چې شاوخوا دوه زره خوان وو، په منه له کمره خه کته بحیرې ته ولوېدله او وبه شوه. 
خوانو ساتونکي وتتېدل او دا خبر یې د ار او شاوخوا کلیوالي سیمو خلکو ته ورساوه. خلک د
 کله چې هغوی عیسی ته راغلل او هغه ار خه ووتل ترو ه چې پې شوي وو، وویني. 
لېونی چې ېر پېریان په کې وو، ولید چې کالي یې اغوستي وو او ذهن یې بېرته ه شوی ؤ او هلته
 کومو خلکو چې دا پېه لیدلې وه او د هغه پېریانو نیولي سي او ناست ؤ، نو هغوی ووېرېدل. 

 بیا هغو خلکو عیسی ته زار خوانو سره چې ه شوي وو هغه یې نورو خلکو ته وویل. 
 کله چې عیسی کشت ته ورختلو نو هغه سي چې وکلې چې د دوی د سیمې خه ال شي. 
 خو مخکې پېریانو نیولی ؤ، عیسی ته زاري وکه چې اجازه ورته ورکي چې ورسره ال شي. 
عیسی هغه ته اجازه ورنه که او ورته ویې ویل: «بېرته خپل کور او خپلې کورن ته ورشه او هغوی

 نو  «.ه یې په تا باندې رحم وکن او ومره لوی کار وک تن ستا دپاره ته ووایه چې
هغه سی ال او ه چې عیسی د هغه دپاره کي وو د هغو په هکله یې د دکاپولس په سیمه کې

ول خلک خبر کل او هغوی ول حیران شول.
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یوې ې ته شفا ورکول او د مې انجل راژوندي کول
(متي ۹: ۱۸ - ۲۶ او لوقا ۸: ۴۰ - ۵۶)

 کله چې عیسی یول بیا په کشت کې د بحیرې بلې غاې ته پورې وت، نو هلته د بحیرې په

 بیا د کنیسې یو مشر چې یایروس نومېده راغی او غاه  شمېر خلک ورخه راتاو شول. 
 ېره زاري یې ورته وکه او ویې ویل: «زما کله چې هغه عیسی ولید نو په پو کې یې پرېوت، 

کوچن لور د مر په حال کې ده. مهرباني وکه راشه او خپل الس په هغې باندې کېده چې روغه
. نو عیسی د هغه سره ال شي او ژوند پاتې شي.» 

 په هغوی  شمېر خلک ورسره روان شول او د هرې خوا خه ورباندې خلک راول شول. 
 هغه د ېرو کې یوه ه وه چې د دولسو کالو راهیسې د وینې بهېدلو په ناروغ اخته وه. 

اکترانو له السه په تکلیف شوې وه او هره چې هغې لرل هغه یې ولول، خو د دې په ای چې
 هغې د عیسی په هکله د خلکو خبرې اورېدلې وې، نو په ه شي هغه نوره هم بدېدله. 

 هغې د خپل ان سره  .ه کې د شا له خوا راغله او د عیسی چپنې ته یې الس وروو ه
 نه چې هغې د هغه ویل: «که زه یوازې د هغه کالیو ته هم الس وروم، نو روغه به شم.» 
کالیو ته الس ورو، نو سمدالسه یې وینه ودرېدله او په ان پوهه شوه چې ناروغي یې ه شوې

 په هماغه شېبه کې عیسی پوه شو چې د هغه خه یو قوت راووت. هغه د خلکو ې وې ده. 
 شاردانو یې ورته وویل: «ته وینې ته مخ راوااوه او ویې ویل: «چا زما کالیو ته الس ورو؟» 
 خو چې خلک نه ستا شاوخوا ته راول شوي دي او بیاهم وایې چې چا راته الس راو؟» 
 خو هغه ه پوه شوه چې ه ورباندې عیسی شاوخوا وکتل چې ووري دا کار چا کی دی. 

 شوي دي، نو له وېرې رپېدله، راغله او د هغه پو ته پرېوتله او ول حال یې ورته ووایه. 
ه شه او د تل دپاره د دې ناروغې. په خیر العیسی هغې ته وویل: «لورې، ته خپل ایمان روغه ک

خه خالصه شې.»

 عیسی ال خبرې کولې چې د کنیسې د مشر یایروس د کور نه و کسان راغلل او ویې ویل:

 عیسی د هغوی خبرو ته غو ونه نیوه «ستا لور مه شوه. نور ولې استاذ ته تکلیف ورکوې؟» 
 بیا هغه له پطروس، یعقوب او د او د کنیسې مشر ته یې وویل: «مه وېرېه، یوازې ایمان ولره.» 
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 کله چې هغوی د یعقوب ورور یوحنا پرته بل چاته اجازه ورنه که چې د هغه سره ال شي. 
کنیسې د مشر کور ته ورسېدل، عیسی د ویرجنو خلکو یوه له ولیدله او ویې لیدل چې په چیغو

 نو عیسی دننه ورغی او هغوی ته یې وویل: «تاسو ولې دا چیغو یې ژا او انوال کوله. 
 خو هغوی ورپورې شورماشور جو کی او ژاانې کوئ؟ انجل مه نه ده بلکې ویده ده.» 

وخندل. عیسی هغوی ول له کوره وویستل او د انجل مور او پالر او خپل درې شاردان یې د ان
 عیسی انجل له السه ونیوله او سره کل او هغې کوې ته ورننوتل چې انجل په کې پرته وه. 

 انجل ورته ویې ویل: «طلیتا قومي» چې معنی یې ده «ای انجل، تاته وایم راپاېه.» 
 خو سمدالسه راپاېدله او روانه شوه. هغه دولس کلنه وه. په دې کار هغوی ېر حیران شول. 

عیسی هغوی ته په کلکه امر وک چې له دې نه باید هېوک خبر نه شي او هغوی ته یې وویل:
«هغې ته ه شی ورکئ چې ویې خوري.»

د ناصرې خلک عیسی نه مني
(متي ۱۳: ۵۳ - ۵۸ او لوقا ۴: ۱۶ - ۳۰)

  عیسی له هغه ای خه روان شو او د خپلو شاردانو سره بېرته خپل ار ته راغی.   ۶
د سبت په ور عیسی په کنیسه کې په تعلیم ورکولو پیل وک او ېرو خلکو چې د هغه تعلیم واورېد،

نو حیران شول او پوتنه یې وکه: «دې سي دا خبرې چېرته زده کي دي؟ دا ه ول حکمت
 دا هغه نجار، یعنې د مریم دی چې هغه ته ورکل شوی دی؟ هغه نه دا معجزې ایي؟ 

زوی او د یعقوب، یوسف، یهودا او شمعون ورور نه دی؟ ایا د هغه خویندې دلته زمون سره نه
 عیسی هغوی ته وویل: «د یو پیغمبر په هرای کې  .ي؟» نو هغوی هغه قبول نه کاوسی

 نو هغه ونه درناوی کیي، خو په خپل وطن، خپلو خپلوانو او خپلې کورن کې یې نه کیي.» 
شو کوالی چې هلته کومه معجزه وایي، پرته له دې چې په یو و ناروغانو باندې یې خپل الس

 او عیسی د هغوی په بې ایمان حیران شو. کېود او هغوی یې روغ کل. 

عیسی دولس رسوالن لېي
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(متي ۱۰: ۵ - ۱۵ او لوقا ۹: ۱ - ۶)

عیسی کلي په کلي رېده او خلکو ته یې تعلیم ورکاوه.

 هغه خپل دولس رسوالن راوغوتل او هغوی یې دوه دوه تنه ولېل او هغوی ته یې د پېریانو

 او حکم یې ورته وک: «د سفر دپاره له یوې امسا پرته بل هې شی د  د ویستلو اختیار ورک
 تاسو کوالی شئ چې پل په پو ان سره وانخلئ، نه و، نه خورجین او نه پیسې. 

 او دا یې هم ورته وویل: «کله چې تاسو کوم کور ته کئ، خو اضافه کالي درسره مه اخلئ.» 
 او که چېرې په کوم ای ننوئ نو تر هغې پورې چې له هغه ار خه ئ، هلته پاتې شئ. 

کې خلک تاسو قبول نه کي او یا ستاسو خبرو ته غو ونه نیسي، نو له هغه ای خه ال شئ او د
 نو شاردان الل او خلکو خپلو پو خاورې ونئ ترو د هغوی په خالف شاهدي شي.» 

 هغوی ېر پېریان وویستل او د ېرو ناروغانو سرونه ته یې وعظ کاوه چې باید توبه وباسي. 
یې د زیتون په تېلو باندې غو کل او هغوی یې روغ کل.

د تعمید غسل ورکوونکي یحیی مینه
(متي ۱۴: ۱ - ۱۲ او لوقا ۹: ۷ - ۹)

 د دې کارونو خه هیرودیس پاچا خبر شو، که چې د عیسی نوم په هرای کې مشهور

شوی ؤ، ینو خلکو ویل: «تعمید ورکوونکی یحیی بیا راژوندی شوی دی، نو له دې امله هغه دا
 نورو به ویل: «هغه الیاس نبي دی.» او ینو به ویل: «دا د قدرت لري چې معجزې وایي.» 
 خو کله چې هیرودیس د عیسی د کارونو خه خبر پخوانیو پیغمبرانو په شان یو پیغمبر دی.» 

شو، نو ویې ویل: «دا هماغه یحیی دی چې ما یې سر پرې کی ؤ او اوس بېرته راژوندی شوی
 که چې هیرودیس په خپله امر کی ؤ چې یحیی دې ونیول شي، هغه دې وتل شي او دی.» 

په زندان کې دې واچول شي. هیرودیس دا کار د هیرودیا په خاطر کی ؤ. هیرودیا د هیرودیس د
 یحیی به هیرودیس ته ویل: «تاته ورور فیلیپوس ه وه، خو هیرودیس ورسره واده کی ؤ. 

 نو دهیرودیا په زه کې د یحیی سره روا نه ده چې د خپل ورور د ې سره واده وکې.» 
 که چې کینه پیدا شوې وه او غوتل یې چې هغه ووژني، خو هغې دا کار نه شو کوالی، 
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هیرودیس د یحیی خه وېرېده. هغه پوهېده چې یحیی نېک او پاک سی دی، نو د هغه ساتنه یې
کوله. چې کله به هغه د یحیی خبرې اورېدلې، نو ېر ناارامه کېده، خو بیاهم په شوق سره یې د هغه

خبرو ته غو نیوه.

 په پای کې هیرودیا یوه مناسبه موقعه پیدا که. هیرودیس د خپلې زېېدنې د کلیزې د لمانلو

په خاطر یوه مېلمستیا جوه که او په هغې کې یې خپل لو رتبه مامورین، عسکري قوماندانان او د
 په دې وخت کې د هیرودیا لور دننه راغله او ا یې وکه او جلیل مخور خلک رابللي وو. 
هیرودیس او د هغه مېلمانه یې دومره خوشحاله کل چې پاچا هغې انجل ته وویل: «هره چې
 او د هغې سره یې قسم وخو: «هره چې زما خه غواې ویې غواه، زه به یې درکم.» 

 هغه انجل دباندې ووتله او د خپلې وغواې زه به یې درکم، حتی خپله نیمه پاچاهي هم.» 
مور خه یې پوتنه وکه: «زه ترې ه وغوام؟» مور یې واب ورک: «د تعمید غسل ورکوونکي
 انجل په بیه بېرته پاچا ته ورغله او د هغه خه یې غوتنه وکه: «زه ستا خه یحیی سر.» 

 پاچا ېر غوام چې همدا اوس راته د تعمید غسل ورکوونکي یحیی سر په پتنوس کې راکې.» 
زیات غمجن شو، خو د خپل قسم په خاطر چې د خپلو مېلمنو په مخکې یې خولی ؤ ونه غوتل

 نو پاچا سمدالسه جالد ولېه او حکم یې ورته وک چې چې د هغې سره خپل قسم مات کي. 
 او هغه یې په یو پتنوس  او په زندان کې یې د یحیی سر پرې ک ي. جالد الد یحیی سر راو
 کله چې د یحیی شاردان له  .او هغې خپلې مور ته ورک ته یې ورک او هغې انجل کې راو

.خ ک او په قبر کې یې ی یې یوودې نه خبر شول، نو هغوی راغلل او د هغه م

عیسی پنه زره سیو ته خواه ورکوي
(متي ۱۴: ۱۳ - ۲۱ او لوقا ۹: ۱۰ - ۱۷ او یوحنا ۶: ۱ - ۱۴)

 رسوالن بېرته عیسی ته راغلل او هره چې هغوی کي وو او کوم تعلیم چې یې ورکی ؤ

 دومره ېر خلک تلل او راتلل چې عیسی او شاردانو یې دومره وخت  .هغه یې ترې خبر ک
هم نه درلود چې و وخوري، نو عیسی هغوی ته وویل: «رائ چې یو داسې ای ته ال شو

 بیا هغوی خپله په کشت کې یو وه ای ته الل. چې هلته یوازې اوسو او ل ارام وکو.» 
 خو ېرو خلکو هغوی ولیدل چې روان وو او هغوی یې وپېژندل او خلکو د ولو ارونو نه په
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 کله چې عیسی پو باندې هغه ای ته ورمنې کې او د هغوی خه مخکې هلته ورسېدل. 
د کشت خه کته شو او د خلکو یوه لویه ه وه یې ولیدله نو زه یې ورباندې وسوېد، که
چې هغوی د بې شپونه پسونو په شان وو. نو هغوی ته یې د ېرو شیانو په هکله تعلیم ورکول پیل

 کله چې ماام شو، نو شاردان یې ورته راغلل او ورته ویې ویل: «دا ای د دتې په کل. 
 خلک رخصت که چې شاوخوا کلیو او بانو ته ال شي او شان دی او ناوخته شوې ده. 

انونو ته د خولو دپاره کوم ه واخلي.»

 خو عیسی وویل: «تاسو خپله هغوی ته ه ورکئ چې ویې خوري.» هغوی ورته وویل: «ایا

مون ال شو او هغوی ته د سپینو زرو په دوه سوه سکو و واخلو او وریې کو چې ویې
 عیسی د هغوی خه پوتنه وکه: «ستاسو سره ومره و شته؟ ال شئ او ویې خوري؟» 

ورئ.» کله چې هغوی ولیدل، نو هغه ته یې وویل: «زمون سره پنه و دي او دوه ماهیان.»
 نو  بیا عیسی خپلو شاردانو ته امر وک چې خلک له له په شنو واو باندې کېنوي. 

 خلک په قطارونو کې له له کېناستل او په هره له کې سل سل او پنوس پنوس تنه وو. 
بیا عیسی هغه پنه و او دوه ماهیان راواخیستل، اسمان ته یې وکتل، د خدای شکر یې وویست
او و یې ماتې کې. هغه یې شاردانو ته ورکې چې په خلکو یې ووېشي. هغه همدارنه هغه

 شاردانو د پاتې  هغوی ولو وخول او ماه شول.  دوه ماهیان هم په هغوی ووېشل. 
 کومو خلکو چې و خولې وه شمېر شویو ویو او ماهیانو خه دولس وکر کې کې. 

یې پنه زره سیو ته رسېده.

عیسی د اوبو دپاسه ري
(متي ۱۴: ۲۲ - ۳۳ او یوحنا ۶: ۱۵ - ۲۱)

 بیا عیسی خپل شاردان مجبور کل چې کشت ته وخېژي او د هغه خه مخکې د بحیرې بلې

 کله چې عیسی د غاې بیت صیدا ته ال شي. عیسی هلته پاتې شو ترو خلک رخصت کي. 
 کله چې ماام شو، هغوی سره خدای پاماني وکه، نو په خپله غره ته وخوت چې دعا وکي. 
 عیسی ولیدل نو د شاردانو کشت د بحیرې په من کې وه او عیسی په وچه کې یوازې پاتې ؤ. 
چې شاردان یې په ېر زحمت سره کشت بیایي، که چې باد ورته مخامخ ؤ. سهار وختي چې ال
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تیاره وه عیسی د اوبو دپاسه رېده او شاردانو ته ورغی. هغه غوتل چې د هغوی له نه تېر
 خو کله چې شاردانو هغه ولید چې د اوبو دپاسه روان دی، نو فکر یې وک چې دا د مو شي، 

 که چې هغوی ولو هغه ولید او سخت ووېرېدل. خو عیسی ارواح ده نو چیغې یې کې، 
 بیا هغه د سمدالسه د هغوی سره خبرې وکې او ویې ویل: «زور اوسئ، زه یم، مه وېرېئ.» 
 خو د هغوی زونه هغوی سره کشت ته وخوت او باد ودرېده او هغوی ېر زیات حیران شول. 

سخت شوي وو، که چې هغوی د و د معجزې په معنی پوه نه شول.

عیسی په جنیسارت کې ناروغانو ته شفا ورکوي
(متي ۱۴: ۳۴ - ۳۶)

 هغوی د بحیرې خه پورې وتل، د جنیسارت سیمې ته ورسېدل او کشت یې هلته ودروله.
 او هغوی  کله چې هغوی له کشت خه کته شول، نو خلکو سمدالسه عیسی وپېژنده، 

په منه منه شاوخوا ولو سیمو ته الل او چېرته چې به خلکو وویل چې عیسی په هغه ای کې
 عیسی به چې هر کلي، ار او بانې دی، نو هغوی به خپل ناروغان ورته په کونو کې راول. 
ته تللو، نو خلکو به ورته بازارونو ته خپل ناروغان ول او زار به یې ورته کولې چې ناروغانو ته
دومره اجازه ورکي چې ل تر له د هغه لمنې ته الس وروي او هر چا چې به الس ورو، نو هغه

به روغېده.

د خدای حکمونه د نیکونو د روایتونو نه لو دي
(متي ۱۵: ۱ - ۹)

 ینې فریسیان او د شریعت عالمان چې له اورشلیم خه راغلي وو، د عیسی نه ردچاپېره  ۷
 هغوی ولیدل چې د هغه ینو شاردانو په ناپاکو السونو و خوله. راول شول. 

 فریسیانو او ولو یهودیانو به تر هغې پورې و نه خوله، ترو پورې چې خپل السونه به

 کله چې به هغوی د بازار خه راتلل، نو یې د خپلو نیکونو د روایتونو له مخې نه وو وینلې. 
تر هغې پورې چې غسل به یې نه ؤ کی، هې شی به یې نه خول. او د نورو ېرو رواجونو خه به
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یې پیروي کوله لکه د پیالو، دېونو او مسي لوو وینل.

 نو فریسیانو او د شریعت عالمانو د عیسی خه پوتنه وکه: «ستا شاردان ولې زمون د

نیکونو په رواجونو باندې عمل نه کوي، بلکې په ناپاکو السونو و خوري؟»

 عیسی واب ورک: «اشعیا نبي په حقه ؤ چې ستاسو منافقانو په هکله یې پېشويي کوله، لکه

نه چې هغه لیکلي وو:

 د هغوی عبادت ه نه لري، دا خلک په خوله زما عزت کوي، خو زونه یې زما نه لېرې دي. 
که چې هغوی د خدایي حکمونو په ای د انساني حکمونو تعلیم ورکوي.

 عیسی  نو تاسو د خدای حکمونه پریي دي او په انساني روایتونو باندې عمل کوئ.» 

هغوی ته دا هم وویل: «تاسو د خدای د حکمونو د ردولو دپاره ه الره موندلې، ترو په خپلو
 که موسی ویلي دي چې د خپل مور او پالر عزت کوه او رواجونو باندې عمل وکئ. 

 خو تاسو وایئ چې که هروک چې خپل مور او پالر ته کنلې وکي، باید ووژل شي. 
چېرې وک خپل مور او پالر ته ووایي چې زه ستاسو سره مرسته نه شم کوالی، که کوم ه چې
 نو په دې ول باید تاسو ته مې درکي وای ما نذر منلی دی چې هغه د خدای په نوم ورکم، 
 نو د خپل دود او دستور تاسو هغه نور نه پرېدئ چې د خپل مور او پالر سره مرسته وکي. 

په خاطر د خدای کالم ته ارزت نه ورکوئ. او تاسو داسې نور ېر کارونه هم کوئ.»

هغه شیان چې د انسان د ناپاک سبب ري
(متي ۱۵: ۱۰ - ۲۰)

 عیسی یول بیا خلک راوغوتل او ورته ویې ویل: «تاسو ول زما خبرو ته غو ونیسئ او

 هې داسې شی نشته چې انسان یې وخوري او ورباندې ناپاکه شي، ان ورباندې پوه کئ. 
 که وک خو کومې بدې خبرې چې د انسان د زه خه راوي هغه انسان ناپاکه کوي. [ 

غوونه لري، نو هغه دې واوري.]»
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 کله چې عیسی د خلکو خه رخصت شو او کور ته ننوت، نو شاردانو یې د دې مثال په هکله

 عیسی هغوی ته وویل: «ایا تاسو هم د نورو په شان ناپوهه یئ؟ ایا د هغه خه پوتنه وکه. 
 نه پوهېئ چې کوم شی چې له بهر نه د انسان وجود ته ننوي، نه شي کوالی هغه ناپاکه کي. 

که چې دا خواه د هغه زه ته نه ننوي بلکې د هغه خېې ته ي او وروسته بیا د بدن خه
وي.» په دې خبرې عیسی ول خواه حالل اعالن کل.

 که چې  او هغه زیاته که: «ه چې د انسان له دننه راوي هغه ورباندې ناپاکه کیي. 

 زناکاري، حرص، بدي، ي، د انسان د زه خه بد خیالونه، جنسي بد اخالقي، غال، قتل، 
 دا ول بد شیان له دننه خه شهوت پرستي، بخیلي، تور لول، غرور او بې عقلي راوي. 

راوي او انسان ناپاکه کوي.»

د یوې غیریهود ې ایمان
(متي ۱۵: ۲۱ - ۲۸)

 بیا عیسی له هغه ای خه روان شو او د صور سیمې ته ال. هغه یو کور ته ورغی او نه یې
غوتل چې وک ورباندې پوه شي چې هغه هلته دی، خو ویې نه شو کوالی چې پ پاتې شي.
 سمدالسه یوه ه چې لور یې پېریانو نیولې وه د عیسی نه خبره شوه او راغله او د هغه په

 هغه ه یونان وه او د سوریې د فینیقیې په سیمه کې زېېدلې وه. هغې پو کې پرېوتله. 
 خو عیسی هغې ته وویل: «پرېده چې عیسی ته زاري وکه چې د لور خه یې پېریان وباسي. 

لومی ماشومان ماه شي، دا سمه نه ده چې وک دې د ماشوم و واخلي او سپیو ته یې
 هغې واب ورک: «هو، اغلیه! خو د کور سپي هم د ماشومانو د و پاتې شونې واچوي.» 
 بیا عیسی هغې ته وویل: «دا چې ه واب دې ووایه نو خپل کور ته اله شه، ستا د خوري.» 
 کله چې هغه ه بېرته کور ته اله، نو ویې لیدل چې لور یې په لور خه پېریان وتلي دي.» 

ک کې پرته وه او پېریان ترې وتلي وو.

عیسی یو کو سي ته شفا ورکوي
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 بیا عیسی د صور له سیمې خه راستون شو او د صیدون او دکاپولس په الره د جلیل بحیرې

 په هغه ای کې ینو خلکو هغه ته یو سی چې کو ؤ او ژبه یې هم بندېدله،  .ته ال
 نو عیسی هغه راوست. هغوی ورته زاري وکه چې په هغه سي باندې خپل الس کېدي. 

سی د خلکو د ې وې خه یوې خواته بوته او خپلې وتې یې د هغه په غوونو کې کېودلې،
 بیا عیسی اسمان ته وکتل، اوسېلی بیا یې وتې په الو لمدې کې او ژبه یې ورته لمس که. 

یې وویست او هغه ته یې وویل: «افتح» چې معنی یې ده «خالص شئ.»

 سمدالسه د هغه سي غوونه خالص شول، د ژبې بندېدل یې ه شول او په عادي توه یې

 عیسی هغوی ته امر وک چې په دې هکله هېچا ته ه ونه وایي، خو خبرې کول پیل کل. 
هرومره چې عیسی هغوی د دې کار خه منع کول، همدومره به هغوی دا خبره نوره هم خپروله.
 خلک ېر زیات حیران شوي وو او ویل یې: «د هغه ول کارونه حیرانوونکي دي. حتی هغه

کاه روغ کل چې واوري او ونیان یې روغ کل چې خبرې وکي.»

عیسی لور زره کسانو ته خواه ورکوي
(متي ۱۵: ۳۲ - ۳۹)

 په هغو ورو کې یول بیا  شمېر خلک راول شول او د هغوی سره د خولو دپاره  ۸
 «په دې خلکو باندې زما هې شی نه ؤ، نو عیسی خپل شاردان راوغوتل او ورته ویې ویل: 

زه سوي، که چې درې ورې کیي هغوی زما سره دي او هې شی ورسره نشته چې ویې
 که چېرې هغوی خپلو کورونو ته وي رخصت کم نو په الره کې به بې حاله شي، خوري. 

که چې په هغوی کې ینې یې د لېرې ایونو خه راغلي دي.»

 شاردانو یې واب ورک: «په دې دته کې وک دومره خلکو ته و ورکوالی شي؟»

«.و اووه» :واب ورک دي؟» هغوی و و ه: «تاسو سرهتنه وک عیسی پو

 نو عیسی خلکو ته وویل چې په مکه کېني. بیا یې هغه اووه و راواخیستلې، د خدای
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شکر یې وویست، و یې ماتې کې او شاردانو ته یې ورکلې چې په خلکو باندې یې ووېشي او
 د هغوی سره یو و واه ماهیان هم وو. عیسی په هغو هم شکر شاردانو همداسې وکل. 

 خلکو هغه وخول او ول ورباندې وویست او شاردانو ته یې وویل چې هغه هم ووېشي. 
 په هغه ای کې نژدې ماه شول او د و د پاتې شویو وو نه اووه وکر کې شوې. 

ردانو سره په کشت او سمدالسه د خپلو شا لور زره کسان وو. عیسی هغوی رخصت کل، 
.کې سپور شو او د دلمانوته سیمې ته ال

د فریسیانو له خوا د معجزې غوتنه
(متي ۱۶: ۱ - ۴)

 فریسیان راغلل او د عیسی سره یې بحث پیل ک او د دې دپاره چې هغه وازمایي، نو د هغه

 هغه یو سو اوسېلی وویست او ویې خه یې وغوتل چې دوی ته یوه اسماني معجزه وایي. 
ویل: «د دې زمانې خلک ولې معجزه غواي؟ په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دې خلکو ته به
 بیا عیسی هغوی پرېودل او بېرته په کشت کې کېناست او هې یوه معجزه ونه ودل شي.» 

.ې ته الد بحیرې بلې غا

د فریسیانو او هیرودیس د تعلیم خه لېرې اوسئ
(متي ۱۶: ۵ - ۱۲)

 شاردانو دا هېر کي وو چې د ان سره و یوسي او په کشت کې د هغوی سره یوازې

 عیسی هغوی ته امر وک او ویې ویل: «پام کوئ، د فریسیانو او هیرودیس د یوه و وه. 
 نو شاردانو په خپل من کې سره بحث پیل ک او ویې ویل: «هغه خمیرې نه به انونه ساتئ.» 

که دا خبره کوي چې زمون سره و نشته.»

 عیسی پوه شو چې هغوی ه وایي، نو د هغوی خه یې پوتنه وکه: «تاسو ولې په دې هکله

بحث کوئ چې و درسره نشته؟ ایا تاسو تر اوسه خبر نه یئ او نه پوهېئ؟ ایا ستاسو زونه
 تاسو سترې لرئ خو لیدلی نه شئ او غوونه لرئ خو اورېدلی نه شئ؟ ایا سخت شوي دي؟ 
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 چې کله ما پنه و په پنه زره کسانو ووېشلې، نو تاسو د هغې تاسو ته په یاد نه دي 
 نو  «.وکر ې؟» هغوی وویل: «دولسکې ک وکر و خه وو د پاتې شویو و

عیسی پوتنه وکه: «چې کله مې اووه و په لورو زرو کسانو ووېشلې، د هغو د پاتې شویو
 نو عیسی وویل: «تاسو ال  «.وکر ې؟» هغوی وویل: «اووهکې ک وکر و خه مو وو

تر اوسه هم نه پوهېئ؟»

عیسی په بیت صیدا کې یو وند ته شفا ورکوي

 عیسی او شاردان یې بیت صیدا ته ورسېدل. هلته ینو خلکو عیسی ته یو وند سی راوست

 عیسی هغه وند له السه ونیوه او هغه ته یې زاري وکه چې په هغه باندې خپل الس کېدي. 
او د کلي خه یې دباندې بوته. بیا یې د هغه په سترو باندې الې پورې کې او خپل السونه یې

 د هغه سترې بینا شوې او ورباندې کېودل او پوتنه یې ترې وکه: «ایا ه شی وینې؟» 
 ویې ویل: «هو، زه خلک وینم چې ري او راري، خو هغوی راته د ونو په شان کاري.» 
عیسی یول بیا د هغه په سترو باندې خپل السونه کېودل او هغه بیخي بینا شو، د سترو نظر یې
 عیسی هغه خپل کور ته رخصت ک او ورته ویې بېرته جو شو او هره یې ه لیدلی شول. 

ویل: «ته کوالی شې چې بېرته خپل کور ته ال شې، خو په کلي کې مه ره.»

د عیسی په هکله د پطروس اقرار
(متي ۱۶: ۱۳ - ۲۰ او لوقا ۹: ۱۸ - ۲۱)

 بیا عیسی او شاردان یې د قیصریې فیلیپوس شاوخوا کلیو ته الل. هغه په الره کې د خپلو

 هغوی واب ورک» :ینې شاردانو خه پوتنه وکه: «خلک ه وایي چې زه وک یم؟» 
وایي چې ته تعمید ورکوونکی یحیی یې، ینې وایي چې الیاس نبي یې او نور وایي چې د پیغمبرانو

 بیا عیسی پوتنه وکه: «تاسو ه وایئ چې زه وک یم؟» پطروس خه یو پیغمبر یې.» 
 بیا عیسی هغوی ته په کلکه حکم وک چې د هغه په هکله دې واب ورک: «ته مسیح یې.» 

هېچا ته ه ونه وایي.
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عیسی د خپلو کاوونو او مر په هکله پېشویي کوي
(متي ۱۶: ۲۱ - ۲۸ او لوقا ۹: ۲۲ - ۲۷)

 بیا عیسی خپلو شاردانو ته تعلیم ورکول پیل ک چې د انسان زوی به خامخا زیات کاوونه

وزغمي او د یهودیانو د مشرانو، مشرانو کاهنانو او د شریعت د عالمانو له خوا به رد کای شي او وبه
 هغه په دې هکله کاره خبرې وکې. نو وژل شي او په درېمه ور به بیا راژوندی شي. 

 خو عیسی مخ راوااوه او خپلو شاردانو  .او د داسې خبرو نه یې منع ک ه کو پطروس هغه
ته یې وکتل او پطروس یې ورلو او ورته ویې ویل: «زما له مخې نه لېرې شه شیطانه! ته د انسانانو

په شان فکر کوې، نه د خدای په شان.»

 بیا عیسی خلک او خپل شاردان راوغوتل او هغوی ته یې وویل: «که وک وغواي چې

زما د پیروانو خه اوسي، نو باید د خپل ان خه تېر شي، خپل صلیب دې راواخلي او ما پسې
 که وک چې وغواي خپل ان وساتي نو هغه به له السه ورکي، خو که دې راي. 

 د یو چا وک زما او زما د زېري په خاطر خپل ژوند له السه ورکي، نو هغه به وژغوري. 
 انسان د خپل دپاره به ه ه وي چې وله ن السته راوي خو خپل ان له السه ورکي؟ 

 که چېرې وک په دې بې ایمانه او ناهکاره زمانه ژوند په بدل کې ه شی ورکوالی شي؟ 
کې په ما او یا زما په کالم شرمیي، نو د انسان زوی به هم کله چې د خپل پالر په جالل کې د

سپېلو فرتو سره راي، په هغه وشرمیي.»

 عیسی زیاته که: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دلته ینې داسې خلک وال دي  ۹
چې تر هغې پورې به مه نه شي، ترو یې د خدای پاچاهي چې په قدرت سره به راشي لیدلې نه

وي.»

د عیسی د ېرې بدلېدل
(متي ۱۷: ۱ - ۱۳ او لوقا ۹: ۲۸ - ۳۶)
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 شپ ورې وروسته عیسی پطروس، یعقوب او یوحنا د ان سره واخیستل او یو لو غره ته

 او د هغه یې بوتلل چې هلته یوازې اوسي. هلته د هغوی په مخکې د عیسی ېره بدله شوه. 
 بیا هغوی کالي سپین ولېدل، داسې سپین چې د مکې په مخ هېچا داسې نه شو سپینولی. 

 پطروس عیسی ته وویل: الیاس نبي او موسی ولیدل چې د عیسی سره یې خبرې کولې. 
«استاذه! ومره ه ده چې مون دلته یو. رائ چې درې خېمې جوې کو: یوه تاته، یوه موسی ته

 پطروس نه پوهېده چې ه وایي، که چې هغوی ول وېرېدلي وو. او یوه الیاس ته.» 

 بیا یوه ورې راکاره شوه او په هغوی باندې یې سیوری وک او د هغې ورېې خه یو اواز

 هغوی سمدالسه شاوخوا ته راغی چې ویل یې: «دا زما ران زوی دی، هغه ته غو ونیسئ.» 
وکتل، خو هېوک یې ونه لیدل، یوازې عیسی د هغوی سره ؤ.

 کله چې هغوی د غره خه راکته کېدل، نو عیسی هغوی ته امر وک» :ه چې مو لیدلي دي

د هغو په هکله تر هغه وخته پورې هېچا ته ه مه وایئ ترو پورې چې د انسان زوی بېرته د مو
 هغوی دا خبره د خپل ان سره وساتله او په خپلو کې یې سره خه راژوندی شوی نه وي.» 

 نو هغوی د عیسی نه پوتنه بحث کاوه چې د مو خه د بیا راژوندي کېدلو معنی ه ده. 
:واب ورک  عیسی وکه: «د شریعت عالمان ولې وایي چې لومی باید الیاس نبي راشي؟» 

«هو خامخا، الیاس به لومی راي چې هره سم کي. خو بیا ولې د خدای په کالم کې لیکل شوي
 خو زه تاسو دي چې د انسان زوی به ېر کاوونه وزغمي او په سپک نظر به ورته وکتل شي؟ 

ته وایم چې الیاس راغلی دی او لکه نه چې د هغه په هکله لیکل شوي دي، خلکو چې هره
غوتل د هغه سره یې وکل.»

عیسی یو پېریانو نیولي هلک ته شفا ورکوي
(متي ۱۷: ۱۴ - ۲۱ او لوقا ۹: ۳۷ - ۴۳)

 کله چې عیسی او د هغه درې شاردان بېرته راغلل، نو ویې لیدل چې  شمېر خلک د هغوی

 نه چې خلکو عیسی ولید، شاوخوا وال دي او د شریعت عالمان د هغوی سره بحث کوي. 
 عیسی د شاردانو خه پوتنه نو ېر حیران شول او په منه منه یې ستي مشي ته ورغلل. 

۲۸ / ۵۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 د ې وې له من نه یو سي واب وکه: «د ه شي په هکله د هغوی سره بحث کوئ؟» 
 کله ورک: «استاذه، ما خپل زوی تاته راوستلی دی. هغه پېریانو نیولی او خبرې نه شي کوالی. 
چې په هغه باندې پېریان راشي نو په مکه یې راوولي او د خولې خه یې ونه روان وي، خپل
غاونه چیچي او بدن یې شخ شي. ستا د شاردانو خه مې وغوتل چې پېریان ترې وباسي، خو

هغوی ونه شو کوالی.»

 عیسی په واب کې وویل: «ای د دې زمانې بې ایمانه نسله! ترو پورې به زه ستاسو سره

 نو هغوی هغه هلک عیسی یم؟ ترو پورې به تاسو ته حوصله کوم؟ هغه هلک ماته راولئ.» 
ته راوست. نه چې پېري عیسی ولید، نو سمدالسه په هلک باندې حمله راغله. هغه په مکه

 عیسی د هلک د پالر خه راولوېد، اخوا دې خوا رغېده او د خولې خه یې ونه راووتل. 
پوتنه وکه: «ومره موده کیي چې هلک په دې حال دی؟» هغه واب ورک: «د کوچنیوالي

 و و لې یې هغه په اور او په اوبو کې غورولی دی چې ویې وژني. خو که ته راهیسې. 
 عیسی وویل: «ته ولې وایې چې ه کوالی شې، نو په مون رحم وکه او مرسته راسره وکه.» 

 سمدالسه د که ته ه کوالی شې؟ هروک چې ایمان ولري د هغه دپاره هره ممکن دي.» 
هلک پالر چیغې کې: «زه ایمان لرم، خو ایمان مې کمزوری دی. زما سره مرسته وکه چې قوي

 کله چې عیسی ولیدل د خلکو ه وه زیاتیي، نو هغه پېری ورلو او ورته ویې ویل: شي.» 
 «ای ون او کو پېریه، زه تاته امر کوم چې د هغه خه راووه او بیا هېکله مه ورننوه.» 

پېري چیغې کې او هلک ته یې سخت کان ورک او بیا ترې ووت. هلک د مي په شان کاره
 خو عیسی هغه له السه ونیوه او هغه یې راپورته ک او کېده او ېرو وویل: «هغه م دی.» 

هلک ودرېده.

 عیسی کور ته ال او کله چې هلته نور وک نه وو، شاردانو یې ترې پوتنه وکه: «مون ولې

 عیسی واب ورک: «دا ول پېریان یوازې په دعا کولو ونه شو کوالی چې هغه پېری وباسو؟» 
سره وتلی شي.»
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عیسی یول بیا د خپل مر په هکله خبرې کوي
(متي ۱۷: ۲۲، ۲۳ او لوقا ۹: ۴۳ - ۴۵)

.ل او د جلیل په الره یې خپل سفر ته دوام ورکخه ال ای ردان یې له هغه عیسی او شا

 که چې هغه خپلو عیسی دا نه غوتل چې وک ترې خبر شي چې هغه چېرته دی، 
شاردانو ته تعلیم ورکاوه او هغوی ته یې ویل: «د انسان زوی به خلکو ته په الس ورکل شي او
 خو هغوی پوه نه شول هغوی به یې ووژني، خو درې ورې وروسته به بیا راژوندی شي.» 

چې د دې خبرې معنی ه ده او وېرېدل چې پوتنه ترې وکي.

د ولو نه لوی وک دی؟
(متي ۱۸: ۱ - ۵ او لوقا ۹: ۴۶ - ۴۸)

 بیا هغوی کپرناحوم ته راغلل او کله چې عیسی کور ته ننوت، نو د خپلو شاردانو خه یې

 خو هغوی واب ورنه ک ،که پوتنه وکه: «په الره کې مو د ه شي په هکله بحث کاوه؟» 
 چې هغوی په الره کې په دې باندې یو د بله سره بحث کاوه چې په ولو کې لوی وک دی. 
عیسی کېناست او دولس شاردان یې راوغوتل او ورته ویې ویل: «که وک غواي چې اول
 بیا هغه یو شي، نو هغه دې خپل ان د ولو نه وروسته کي او د ولو خدمتار دې شي.» 
ماشوم راوست او د هغوی په من کې یې ودراوه. هغه یې په غې کې ونیوه او هغوی ته یې وویل:

 «هروک چې زما په نوم داسې یو ماشوم قبول کي، نو هغه زه قبول کی یم او هروک چې

ما قبول کي، نو هغه یوازې زه نه بلکې هغه وک یې قبول کی دی چې زه یې رالېلی یم.»

وک چې زمون مخالف نه دی، نو هغه زمون ملری دی
(لوقا ۹: ۴۹ - ۵۰)

ی ولید چې ستا په نوم یې پېریان ویستل خو مونیو س  یوحنا عیسی ته وویل: «استاذه، مون

 خو عیسی ورته وویل: هغه د دې کار خه منع ک ،که چې هغه زمون د لې خه نه ؤ.» 
«هغه مه منع کوئ، که داسې وک نشته چې زما په نوم معجزه وایي او بیا وکوالی شي چې ما

۳۰ / ۵۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 په یقین سره  که وک چې زمون په خالف نه دی هغه زمون سره دی.  پسې بد ووایي. 
زه تاسو ته دا وایم چې هروک چې تاسو ته په دې خاطر چې د مسیح پیروان یئ یوه پیاله اوبه

درکي، نو هغه به بې اجره پاتې نه شي.

د ناه په خالف خبرداری
(متي ۱۸: ۶ - ۹ او لوقا ۱۷: ۱ - ۲)

 که چېرې وک د دې خلکو خه چې د ماشوم په شان په ما باندې ایمان لري کوم یو

بې الرې کي، نو د هغه دپاره به دا ه وي چې د ژرندې پل ورته په غاه کې واچول شي او بحیرې
 که چېرې ستا الس ستا د ناه سبب وري، نو هغه پرې که، که چې ته وغورول شي. 

ستا دپاره به دا ه وي چې د یو الس سره تلپاتې ژوندون ته الره پیدا کې، نه دا چې د دوو السونو
 هغه ای ته چې چینجي سره دوزخ ته ال شې یعنې هغه اور ته چې هېکله نه م کیي، [ 
 که چېرې ستا په ستا د ناه سبب وري، نو هغه یې نه مه کیي او اور یې نه م کیي.] 

پرې که. که چې دا ه ده چې د یوې پې سره تلپاتې ژوندون ته الره پیدا کې، نه دا چې دواه
 هغه ای ته چې چینجي یې نه مه کیي او پې دې روغې وي او دوزخ ته واچول شې، [ 
 او که چېرې ستا ستره ستا د ناه سبب شي نو هغه وباسه، که چې اور یې نه م کیي.] 

ستا دپاره به دا ه وي چې د یوې سترې سره د خدای پاچاه ته ننوې، نه دا چې د دواو سترو
ي او اور یې نه مه کیای ته چې چینجي یې نه م  هغه سره دوزخ ته وغورول شې، 

کیي.

 که چې هروک به په اور باندې پاکیي. [په ولو نذرانو باندې باید ماله واچول شي.]
 ماله ه شی دی، خو که ماله خپل خوند له السه ورکي، نو هغه به نه بېرته خپل خوند

پیدا کئ؟ په خپلو انونو کې د مالې خاصیت ولرئ او یو د بله سره په سوله کې ژوند تېروئ.»

د طالق په هکله د عیسی تعلیم

۳۱ / ۵۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


(متي ۱۹: ۱ - ۱۲ او لوقا ۱۶: ۱۸)

 بیا عیسی له هغه ای نه روان شو او د یهودیې سیمې ته چې د اردن د سیند بلې غاې  ۱۰
پرته ده، ال. یول بیا  شمېر خلک ورته راغلل او د خپل عادت له مخې یې هغوی ته تعلیم

.ورکول پیل ک

 ینې فریسیان راغلل او د دې دپاره چې هغه وازمایي، نو پوتنه یې ترې وکه: «ایا دا روا ده

 عیسی په واب کې د هغوی خه پوتنه وکه: چې یو سی دې خپله ه طالقه کي؟» 
 هغوی وویل: «موسی اجازه ورکې ده چې «موسی په دې هکله تاسو ته ه حکم کی دی؟» 

 خو عیسی هغوی ته یو سی کوالی شي خپلې ې ته طالق نامه ورکي او هغه پرېدي.» 
 خو د ن د وویل: «موسی دا حکم د دې دپاره تاسو ته ولیکه چې ستاسو زونه سخت وو. 
 له همدې امله سی خپل مور او پیدایت نه داسې وو: ‹خدای انسانان نر او ه پیدا کل. 

 او دواه یو بدن شي.› نو هغوی به نور دوه تنه پالر پرېدي او د خپلې ې سره یوای شي 
 نو رنه چې خدای هغوی سره یوای کي دي، انسان باید هغوی سره نه بلکې یو تن وي. 

بېل نه کي.»

 کله چې هغوی بېرته کور ته ننوتل، نو شاردانو د دې موضوع په هکله د عیسی خه پوتنه

 هغه ورته وویل: «هروک چې خپله ه طالقه کي او د بلې ې سره واده وکي، وکه. 
 په همدې ول که یوه ه خپل مېه ته نو هغه د خپلې لومن ې په واندې زنا کوي. 

طالق ورکي او د بل سي سره واده وکي، نو هغه هم زنا کوي.»

عیسی ماشومانو ته برکت ورکوي
(متي ۱۹: ۱۳ - ۱۵ او لوقا ۱۸: ۱۵ - ۱۷)

 خلکو عیسی ته خپل ماشومان راوستل چې خپل الس په هغوی باندې کېدي، خو شاردانو

 خو کله چې عیسی ولیدل چې هغوی ه کوي، نو خفه شو او خپلو شاردانو ته هغوی ورل. 
یې وویل: «ماشومان پرېدئ چې ماته راشي، هغوی مه منع کوئ، که چې د خدای پاچاهي د
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 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم هروک چې د خدای پاچاهي د یو ماشوم همداسې خلکو ده. 
 بیا عیسی ماشومان په غې کې ونیول او په ېر ونه مني، نو هغه به هېکله هم وردننه نه شي.» 

.ود او هغوی ته یې برکت ورکخپل الس یې د هغوی په سرونو باندې کې

شتمن خلک او د خدای پاچاهي
(متي ۱۹: ۱۶ - ۳۰ او لوقا ۱۸: ۱۸ - ۳۰)

 کله چې عیسی په خپله الره روان ؤ، نو یو سي رامنه که او د هغه په مخکې په ونو شو

 او پوتنه یې ترې وکه: «ای نېک استاذه! زه باید ه وکم ترو تلپاتې ژوندون وم؟» 
 ته په عیسی هغه ته وویل: «ولې ماته نېک وایې؟ بې له خدایه بل هېوک نېک نه دی. 

حکمونو باندې پوهېې: زنا مه کوه، قتل مه کوه، غال مه کوه، په دروغو شاهدي مه ورکوه، ي مه
 هغه سي واب ورک: «استاذه، ما د وان له وخته په کوه او د خپل مور او پالر عزت کوه.» 

 عیسی هغه ته وکتل او په هغه باندې یې مینه راغله دې ولو حکمونو باندې عمل کی دی.» 
او ورته ویې ویل: «په تا کې د یو شي کمی شته، ال شه او هره چې لرې هغه خر که او پیسې
 په یې غریبانو ته ورکه، نو ته به په اسمان کې خزانې ولرې او بیا راشه او زما پیروي وکه.» 

دې خبره د هغه ېره بدله شوه او غمجن ال ،که چې هغه ېر شتمن سی ؤ.

ردانو ته یې وویل: «شتمنو خلکو ته د خدای په پاچاه عیسی شاوخوا ته وکتل او خپلو شا

 شاردان د هغه په خبرو حیران شول، خو عیسی یول بیا کې ننوتل ومره ران کار دی.» 
 د ستنې د سوري هغوی ته وویل: «ای بچیانو، د خدای پاچاه ته ننوتل ومره ران کار دی. 

خه د او تېرېدل اسان دي له دې نه چې یو شتمن سی دې د خدای پاچاه ته ورننوي.»
 شاردان ېر زیات حیران شول او یو بل ته یې وویل: «نو بیا وک کوالی شي چې خالصون

 عیسی هغوی ته وکتل او ویې ویل: «د انسان دپاره دا ناشونې ده خو د خدای دپاره ومومي؟» 
 بیا پطروس هغه ته وویل: «ووره، مون هره نه، که چې د خدای دپاره هره ممکن دي.» 

 عیسی وویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم هرچا پریي دي او تا پسې روان شوي یو.» 
چې زما او زما د زېري د رسولو په خاطر خپل کور یا خپل ورونه یا خویندې یا مور او پالر یا خپل
 په دې ن کې به اوس هغوی سل چنده السته راوي. اوالدونه یا خپلې مکې پریي وي، 

۳۳ / ۵۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


هغوی به سل چنده نور کورونه، ورونه، خویندې، میندې، اوالدونه او مکې السته راوي او د دې
 خو ېر چې اوس اول دي تر ن به ووریي او په اخرت کې به تلپاتې ژوندون ومومي. 

هغوی به اخر شي او ېر چې اوس اخر دي هغوی به اول شي.»

عیسی د درېم ل دپاره د خپل مر په هکله پېشویي کوي
(متي ۲۰: ۱۷ - ۱۹ او لوقا ۱۸: ۳۱ - ۳۴)

 عیسی د خپلو دولسو شاردانو سره د اورشلیم په الره روان ؤ او هغه د شاردانو خه مخکې

روان ؤ. شاردان حیران پاتې وو او کوم خلک چې په هغوی پسې روان وو وېرېدل. عیسی یول بیا
 او خپل دولس شاردان وه کل او ورته ویې ویل چې په هغه باندې به کومه پېه کیي. 

هغوی ته یې وویل: «ورئ، مون اوس اورشلیم ته و او د انسان زوی به مشرانو کاهنانو او د
شریعت عالمانو ته په الس ورکل شي. هغوی به ورباندې د مر حکم وکي او غیریهودیانو ته به
 هغوی به په هغه باندې ملنې ووهي، الې به ورتو کي، په دورو به یې ووهي یې وسپاري. 

او وبه یې وژني، خو درې ورې وروسته به بیا راژوندی شي.»

د یعقوب او یوحنا غوتنه
(متي ۲۰: ۲۰ - ۲۸)

 بیا د زبدي زامن یعقوب او یوحنا عیسی ته راغلل او ورته ویې ویل: «استاذه، مون چې ستا

 عیسی د هغوی خه پوتنه وکه: «زما خه خه کوم ه غواو هغه زمون دپاره وکه.» 
 هغوی ورته وویل: «کله چې ته د خپل جالل خه کې ه غوائ چې درته ویې کم؟» 

پاچاه په تخت باندې کېنې، نو مون ته اجازه راکه چې یو ستا ي الس ته او بل دې چپ الس
 عیسی هغوی ته وویل: «تاسو نه پوهېئ چې ه غوائ. کومه پیاله چې زه یې ته کېنو.» 

م، تاسو هغه لی شئ او یا د تعمید کوم غسل چې ماته راکول کیي تاسو یې اخیستلی شئ؟»
 هغوی واب ورک: «هو، مون یې کوالی شو.» عیسی هغوی ته وویل: «کومه پیاله چې زه

 خو دا م، تاسو به یې وئ او د تعمید کوم غسل چې زه یې اخلم، تاسو به یې هم اخلئ. 
زما په اختیار کې نه ده چې وک به زما ي یا چپ الس ته کېني. دا ایونه د هغو خلکو دپاره
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دي چې له مخکې نه ورته تیار شوي دي.»

 نو  کله چې نور لس شاردان له دې نه خبر شول، نو د یعقوب او یوحنا خه خفه شول. 

عیسی هغوی راوغوتل او ورته ویې ویل: «تاسو پوهېئ چې کوم خلک چې د غیریهودیانو
حاکمان ل کیي، هغوی په خپلو خلکو باندې باداري کوي او مشران یې ورته خپل زور ایي.

 خو په تاسو کې دې داسې نه وي، که په تاسو کې وک غواي چې تر ولو لوی ول شي نو

 او په تاسو کې چې وک غواي مشر شي، نو هغه باید هغه دې ستاسو ولو خدمتار شي 
 که چې د انسان زوی د دې دپاره نه دی راغلی چې خدمت یې ستاسو ولو خدمتار شي. 

وشي بلکې د نورو خدمت وکي او خپل ژوند د ېرو خلکو دپاره قربان کي.»

عیسی بارتیماوس بینا کوي
(متي ۲۰: ۲۹ - ۳۴ او لوقا ۱۸: ۳۵ - ۴۳)

 بیا هغوی د اریحا ار ته راغلل او کله چې عیسی د خپلو شاردانو او  شمېر خلکو سره د

ار خه وتلو، نو یو وند سوالر چې بارتیماوس نومېده او د تیماوس زوی ؤ د سرک په غاه
 کله چې هغه خبر شو چې دا ناصري عیسی دی، نو په چیغو وهلو یې پیل وک: «ای ناست ؤ. 

 ېرو خلکو هغه ورلو او ورته ویې ویل چې عیسی، د داود زویه! په ما باندې رحم وکه.» 
 عیسی غلی شه، خو هغه نورې هم چیغې وهلې: «ای د داود زویه، په ما باندې رحم وکه.» 

ودرېده او ویې ویل: «هغه ته غ وکئ چې راشي.» هغوی هغه وند سي ته غ وک او ورته ویې
 نو هغه خپله چپنه یوې خواته وغوروله، د ویل: «خوشحاله اوسه، پاېه، هغه دې غواي.» 

 عیسی هغه ته وویل: «زما خه ه غواې خپل ای خه راپورته شو او عیسی ته راغی. 
 چې درته ویې کم؟» هغه وند سي واب ورک: «زما استاذه، زه غوام چې بېرته بینا شم.» 

عیسی هغه ته وویل: «ه، ته خپل ایمان روغ کې.» نو سمدالسه هغه بینا شو او په عیسی پسې
روان شو.
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عیسی په بریالیتوب سره اورشلیم ته ننوي
(متي ۲۱: ۱ - ۱۱ او لوقا ۱۹: ۲۸ - ۴۰ او یوحنا ۱۲: ۱۲ - ۱۹)

 کله چې عیسی او د هغه شاردان اورشلیم ته نژدې شول او بیت فاجي او بیت عنیا ته  ۱۱
 او هغوی ته یې وویل: چې د زیتون په غره کې وو ورسېدل، نو عیسی خپل دوه شاردان ولېل 
«مخامخ کلي ته ورشئ. نه چې هلته ورننوتلئ، نو هلته به یو کوی ووینئ چې تل شوی به وي

 که او تر اوسه پورې وک ورباندې سپور شوی نه دی. هغه را ایله کئ او دلته یې راولئ. 
وک درخه پوتنه وکي: دا ه کوئ؟ نو ورته ووایئ چې هغه زمون د استاذ په کار دی او

سمدالسه به یې بېرته دلته راولېي.»

 هغوی الل او دباندې په کوه کې یې یو کوی ولید چې د دروازې په مخکې تل شوی ؤ.

 نو ینې خلک چې په هغه ای کې وال وو، د هغوی کله چې هغوی هغه کوی راخالصولو، 
 نو لکه نه چې عیسی ورته ویلي وو، دوی خه پوتنه وکه: «دا کوی ولې ایله کوئ؟» 

 هغوی هغه کوی عیسی ته ورته هماغسې واب ورک او بیا یې هغوی پرېودل چې ال شي. 
 ېرو خلکو ورته په راوست او خپلې چپنې یې ورباندې واچولې او عیسی ورباندې سپور شو. 
 الره کې خپل کالي وغوول او نورو د ونو انې راپرې کلې او په الره کې یې ورته واچولې. 

او کوم خلک چې د هغه خه مخکې روان وو او هغه چې شاته ورپسې روان وو، چیغې وهلې:
 مبارکه دې وي زمون «ژوندی دې وي! مبارک دې وي هغه وک چې د تن په نوم راي. 

د نیکه داود راتلونکې پاچاهي. ثنا دې وي تن تعالی ته.»

 عیسی اورشلیم ته ورسېده او د خدای کور ته ننوت او هلته شاوخوا ولو شیانو ته یې وکتل.

.ردانو سره بیت عنیا ته اله چې ناوخته ؤ، نو د هغو دولسو شارن خو

عیسی د انر په ونې لعنت وایي
(متي ۲۱: ۱۸ - ۱۹)

 په بله ور کله چې عیسی او شاردان یې د بیت عنیا خه راروان وو، نو عیسی وی شو.
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 هغه له لېرې نه د انر یوه ونه ولیدله چې په پاو کې په وه، هغه ورغی چې ه انر په کې

پیدا کي. خو کله چې هلته ورسېده، نو بې له پاو یې په کې بل هې شی ونه موندل، که چې دا د
 نو هغې ونې ته یې وویل: «نور به هېوک هم هېکله ستا مېوه انرانو د پخېدلو موسم نه ؤ. 

ونه خوري.» او د هغه شاردانو واورېدل چې هغه ه وویل.

عیسی د خدای د کور نه سوداران شي
(متي ۲۱: ۱۲ - ۱۷ او لوقا ۱۹: ۴۵ - ۴۸ او یوحنا ۲: ۱۳ - ۲۲)

 کله چې هغوی اورشلیم ته ورسېدل، نو عیسی د خدای کور ته ننوت او له هغه ای خه یې

د خروونکو او اخیستونکو په شلو پیل وک. د صرافانو مېزونه او د کوترو خروونکو چوک انې
 او چاته یې اجازه نه ورکوله چې د خدای د کور د حوېل په الره کوم یې په بل مخ واولې، 

 بیا هغه خلکو ته تعلیم ورکاوه او ویل یې: «ایا د خدای په کالم کې دا نه دي لیکل شی یوسي. 
شوي:

زما کور به د ولو قومونو دپاره د دعا کور بلل کیي

خو تاسو ترې د غلو د پېدلو ای جو کی دی.»

 مشرانو کاهنانو او د شریعت عالمانو چې دا واورېدل، نو په دې له کې شول چې د عیسی د

وژلو دپاره کومه الره پیدا کي. خو هغوی وېرېدل، که چې ول خلک د هغه تعلیم ته حیران وو.

 کله چې ماام شو، نو عیسی او شاردان یې د ار خه ووتل.

د انر د ونې خه عبرت اخیستل
(متي ۲۱: ۲۰ - ۲۲)

 بله ور سهار وختي کله چې هغوی په الره تېرېدل، نو ویې لیدل چې هغه د انر ونه له بېخه

 پطروس هغه خبره رایاده که چې عیسی د انر ونې ته کې وه او ویې ویل: وچه شوې وه. 
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«استاذه! وره، د انر په هغې ونې چې تا لعنت ویلی ؤ هغه وچه شوې ده.»

 په یقین سره زه تاسو ته  عیسی ورته په واب کې وویل: «په خدای باندې ایمان ولرئ. 

دا وایم چې که وک ایمان ولري او په زه کې شک ونه کي، نو که دې غره ته ووایي چې د خپل
 نو له دې امله زه تاسو ای خه پورته شه او په بحیرې کې وغورېه، نو همداسې به وشي. 

ته وایم هره چې تاسو یې په دعا کې وغوائ، نو یقین ولرئ چې السته به یې راوئ او هغه به
 او هرکله چې تاسو د دعا دپاره ودرېئ، نو که ستاسو په زونو کې د چا په ستاسو شي. 

 خالف کوم ه شی وي هغه وبخئ، ترو ستاسو اسماني پالر هم ستاسو ناهونه وبخي. 
[خو که چېرې تاسو نور خلک ونه بخئ، نو ستاسو اسماني پالر به هم ستاسو ناهونه ونه

بخي.]»

د عیسی د اختیار په هکله پوتنه
(متي ۲۱: ۲۳ - ۲۷ او لوقا ۲۰: ۱ - ۸)

 هغوی یول بیا اورشلیم ته راغلل. کله چې عیسی د خدای په کور کې رېده، نو مشران

 او د هغه خه یې پوتنه وکه: «ته ه کاهنان، د شریعت عالمان او د قوم مشران ورته راغلل 
 عیسی حق لرې چې دا کارونه کوې؟ چا تاته دا اختیار درکی دی چې دا کارونه وکې؟» 

واب ورک: «زه هم ستاسو خه یوه پوتنه کوم او که تاسو واب راک، نو زه به هم درته ووایم
 د یحیی د تعمید ورکول د خدای له خوا ؤ یا د انسان چې زه په کوم اختیار سره دا کارونه کوم. 

له خوا؟ واب راکئ.»

 هغوی په خپل من کې سره بحث وک او ویل یې: «که چېرې ووایو چې د خدای له خوا ؤ، نو

 خو که ووایو چې د انسان له خوا هغه به ووایي چې بیا تاسو ولې په هغه باندې ایمان رانه و؟ 
 ؤ، نو بیا به ه وشي؟» (هغوی د خلکو خه وېرېدل، که چې ولو خلکو یحیی پیغمبر لو.) 
نو هغوی عیسی ته په واب کې وویل: «مون نه پوهېو.» عیسی ورته وویل: «نو زه هم تاسو ته نه

وایم چې په کوم اختیار دا کارونه کوم.»
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د انورو د باغ د اجارې مثال
(متي ۲۱: ۳۳ - ۴۶ او لوقا ۲۰: ۹ - ۱۹)

 بیا عیسی هغوی ته په مثالونو کې خبرې پیل کې: «یو سي د انورو باغ جو ک او  ۱۲
دېوال یې ورخه تاو ک، د انورو د شربت د ویستلو دپاره یې په کې یو ای جو ک او د ارنې

دپاره یې په کې یو برج هم جو ک. بیا یې هغه باغوانانو ته په اجاره ورک او خپله په سفر روان شو.
 کله چې د انورو د راولولو وخت راورسېد، نو هغه خپل یو نوکر باغوانانو ته ورولېه چې

 خو باغوانانو هغه نوکر ونیوه، هغه یې وواهه او تش الس یې خپله برخه انور ترې واخلي. 
  .ه. هغه یې هم په سر سر وواهه او بې عزته یې ک بیا هغه یو بل نوکر ورولې بېرته ولېه. 
بیا هغه بل نوکر ورولېه او هغه یې م ک. هغه نور ېر نوکران هم ورولېل، خو ینې یې ووهل او
 یوازېنی کس چې ورته پاتې ؤ چې ور ویې لېي هغه یې خپل ران زوی ینې یې مه کل. 

 ؤ. په پای کې یې خپل زوی ورولېه او فکر یې وک چې هغوی به زما د زوی لحاظ وکي. 
خو باغوانانو یو بل ته وویل: ‹دا یې وارث دی، رائ چې م یې کو او میراث به یې زمون شي.›
 نو هغوی هغه ونیوه او م یې ک او د هغه می یې د انورو د باغ خه دباندې وغوراوه.»

 عیسی پوتنه وکه: «د باغ خاوند به اوس ه کوي؟ هغه به راشي او باغوانان به ووژني او باغ

 ایا تاسو د خدای په کالم کې دا نه دي لوستلي: به نورو ته ورکي. 

کومه تیه چې رد کې لکارانو وه

هغه اوس شوه اصلي تیه د تهداب

 دا کار وشو د تن له خوا نه

او عجیبه کاري زمون نظر کې»

 د یهودیانو مشرانو هه کوله چې عیسی ونیسي، که چې هغوی پوه شول چې هغه دا مثال د

هغوی په هکله وویلو. خو هغوی د خلکو خه وېرېدل، نو هغه یې پرېود او الل.
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د مالیې ورکولو په هکله پوتنه
(متي ۲۲: ۱۵ - ۲۲ او لوقا ۲۰: ۲۰ - ۲۶)

 بیا هغوی ینې فریسیان او د هیرودیس پلویان ولېل چې عیسی په خپلو خبرو کې راونیسي.
 هغوی راغلل او عیسی ته یې وویل: «استاذه! مون پوهېو چې ته یو رتینی سی یې او د

هېچا طرفداري نه کوې که هغه هروک وي بلکې په رتینې توه د خدای د الرې تعلیم ورکوې.
 خو ایا د روم امپراتور ته مالیه ورکول روا دي که نه؟ مون باید ورته مالیه ورکو که نه؟» 

عیسی د هغوی په منافقت پوه شو او ورته ویې ویل: «تاسو ولې هه کوئ چې ما وازمایئ؟ ماته د
 هغوی یوه سکه راوله او هغه ترې پوتنه وکه: سپینو زرو یوه سکه راوئ چې ویې ورم.» 

 بیا عیسی «په دې باندې د چا تصویر او د چا نوم دی؟» هغوی واب ورک: «د امپراتور.» 
هغوی ته وویل: «ه چې د امپراتور دي هغه امپراتور ته ورکئ او ه چې د خدای دي هغه خدای

ته ورکئ.» هغوی د هغه په خبرو حیران شول.

د قیامت د ورې په هکله پوتنه
(متي ۲۲: ۲۳ - ۳۳ او لوقا ۲۰: ۲۷ - ۴۰)

 بیا صدوقیان چې د مر خه وروسته د بیا راژوندي کېدلو خه منکر وو، عیسی ته راغلل او

 «استاذه! موسی په شریعت کې مون ته لیکلي دي چې که د هغه خه یې یوه پوتنه وکه: 
چېرې د یو سي ورور م شي او بې اوالده ه ترې پاتې شي، نو د هغه سي ورور باید د هغې

 کونې سره واده وکي ترو اوالدونه یې پیدا شي او هغه یې د مه ورور اوالدونه ول شي. 
 بیا دوهم ورور د هغې په یو وخت کې اووه ورونه وو، لومني یې واده وک او بې اوالده م شو. 

 ې سره واده وک، خو هغه هم بې اوالده م شو او د درېم ورور سره هم همداسې وشول. 
 اخر اووه واه مه شول او د هې یو اوالد ونه شو. له ولو نه وروسته هغه ه هم مه شوه. 

نو د قیامت په ور چې خلک راژوندي کیي هغه به د کوم یو ه وي؟ که چې اووه واو
ورسره واده کی ؤ.»

 عیسی هغوی ته وویل: «ستاسو غلطي په دې کې ده چې نه د خدای په کالم پوهېئ او نه د
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 کله چې مي راژوندي شي، نو نه خو سي ودونه کوي او نه خدای د قدرت خه خبر یئ. 
 ایا تاسو د هم ې ورکول کیي چې واده شي، بلکې هغوی به د اسمان د فرتو په شان وي. 

مو د بیا راژوندي کېدلو په هکله د موسی په تورات کې د سوېدونکي بوي په کیسه کې نه دي
لوستلي چې خدای نه موسی ته وویل: ‹زه د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای او د یعقوب خدای

 خدای د مو خدای نه بلکې د ژوندیو خدای دی. تاسو ېر بې الرې شوي یئ.» یم.› 

لوی حکم
(متي ۲۲: ۳۴ - ۴۰ او لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸)

 د شریعت یو عالم راغی او د هغوی بحث یې واورېد او ویې لیدل چې عیسی صدوقیانو ته ه
واب ورک، نو د عیسی خه یې پوتنه وکه: «د ولو حکمونو خه ېر مهم حکم کوم یو دی؟»
 عیسی واب ورک: «تر ولو مهم حکم دا دی: ‹ای د اسراییلو خلکو، واورئ! یوازېنی خدای

 د خپل تن خدای سره د زه له کومي، په چې وجود لري هغه زمون تن خدای دی.› 
 دوهم حکم دا دی: ‹د خپل خپل ول روح، خپل ول عقل او خپل ول قوت سره مینه کوه. 

اوني سره د خپل ان په شان مینه کوه.› د دې حکمونو خه بل لوی حکم نشته.»

 د شریعت هغه عالم عیسی ته وویل: «استاذه، تا ه وویل، تا رتیا وویل چې خدای یو دی او

 د خدای سره د زه له کومي، ولې پوهې او په ول قوت سره مینه له هغه پرته بل خدای نشته. 
کول او د خپل ان په شان د خپل اوني سره مینه کول د ولو سوېدونکو نذرانو او قربانیو خه

 کله چې عیسی ولیدل چې هغه په هویار سره واب ورک، نو هغه ته یې ېر مهم دي.» 
وویل: «ته د خدای له پاچاه خه لېرې نه یې.» له هغې وروسته بیا هېچا دا جرات ونه ک چې له

عیسی خه نورې پوتنې وکي.

مسیح د داود نه لوی دی
(متي ۲۲: ۴۱ - ۴۶ او لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴)

 کله چې عیسی د خدای په کور کې تعلیم ورکاوه، نو ویې ویل: «د شریعت عالمان نه
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 داود په خپله د روح القدس په وسیله ویلي کوالی شي ووايي چې مسیح د داود زوی دی؟ 
دي:

تن وویل زما بادار ته

کېنه زما ي الس ته

ترو چې ستا دمنان ستا د پو الندې کم.

 داود په خپله مسیح ته تن وایي، نو بیا نه کېدای شي چې مسیح د داود زوی وي؟»

 شمېر خلکو په شوق سره د هغه خبرې اورېدلې.

د شریعت د عالمانو په خالف خبرداری
(متي ۲۳: ۱ - ۳۶ او لوقا ۲۰: ۴۵ - ۴۷)

 عیسی د تعلیم ورکولو په وخت کې وویل: «د شریعت د عالمانو خه ان ساتئ. هغوی دا

 او په خووي چې په اودو چپنو کې وري او په بازارونو کې ورته خلک سالم واچوي 
 هغوی د کونو کنیسو کې په مخکې ایونو او په مېلمستیاوو کې په لوو ایونو کې کېني. 
مالونه خوري او د ان ودنې دپاره اودې اودې دعاانې کوي. د داسې خلکو سزا به د نورو نه

سخته وي.»

د یوې کونې ې نذرانه
(لوقا ۲۱: ۱ - ۴)

 عیسی د خدای د کور خزانې ته مخامخ ناست ؤ او کتل یې چې خلکو نه په هغې کې پیسې

 بیا یوه غریبه کونه ه راغله او دوه سکې اچولې. ېرو شتمنو خلکو زیاتې پیسې واچولې. 
 عیسی خپل شاردان راوغوتل او ورته ویې چې شاوخوا دوه روپ کېدلې په کې واچولې. 
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ویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دې غریبې کونې د خدای د کور په خزانه کې د نورو
 که چې هغوی ولو هغه پیسې واچولې چې د هغوی د اتیاوو ولو نه زیاتې پیسې واچولې. 
خه زیاتې وې، خو سره له دې چې هغه غریبه وه نو ه چې یې لرل او هره چې هغې ورباندې

خپل ژوند تېراوه، هغه یې ورکل.»

د خدای د کور د ورانېدلو پېشويي
(متي ۲۴: ۱ - ۲ او لوقا ۲۱: ۵ - ۶)

 کله چې عیسی د خدای د کور خه وتلو، نو یو شارد یې ورته وویل: «وره استاذه،  ۱۳
 عیسی هغه ته وویل: «ته دا لویې لویې ودان وینې؟ ومره کلې تیې او لویې ودان دي.» 

دلته به یوه تیه هم د بلې تیې دپاسه پاتې نه شي او ولې به راونیي.»

په ایمان کې تر اخره ین پاتې شئ

 عیسی د زیتون په غره کې د خدای کور ته مخامخ ناست ؤ، نو کله چې پطروس، یعقوب،

 «مون ته یوحنا او اندریاس د هغه سره یوازې پاتې شول، نو د هغه خه یې پوتنه وکه: 
ووایه چې دا هره به کله پې شي او د دې ولو کارونو د پوره کېدلو نه به ه وي؟»

 ېر به زما په نوم  عیسی هغوی ته وویل: «پام کوئ چې وک مو بې الرې نه کي. 

 کله چې تاسو د جنونو په راشي او وایي به: ‹زه مسیح یم› او ېر خلک به بې الرې کي. 
هکله خبرېئ او د جنونو اوازې واورئ، نو مه وارخطا کېئ. دا شیان به خامخا پېیي. خو دا د

 یو قوم به د بل قوم سره او یوه پاچاهي به د دې معنی نه لري چې اخرنی وخت رارسېدلی دی. 
بلې پاچاه سره جنیي. د ن په ېرو ایونو کې به زلزلې وشي او قحطي به راشي او دا شیان

به لکه د لنون د دردونو د پیل کېدلو په شان وي.

 خو تاسو په خپلو انونو باندې پام کوئ. تاسو به د محاکمې دپاره شوراانو ته سپارل کېئ،

په کنیسو کې به وهل کېئ او زما په خاطر به د والیانو او پاچاهانو په مخکې درول کېئ، ترو د
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 خو مخکې له دې چې اخري وخت راورسیي، نو اول باید هغوی په مخکې شاهدي ورکئ. 
 نو کله چې تاسو ونیول شئ او محکمې ته یوول شئ، نو ولو قومونو ته زېری ورسول شي. 
مخکې له مخکې مه پرېشانه کېئ چې ه به وایئ بلکې ه چې په هغه ساعت کې د روح القدس
په وسیله تاسو ته ویل کیي ووایئ، که چې هغه به ستاسو خبرې نه بلکې د روح القدس خبرې

 ورور به د ورور سره خیانت وکي چې ووژل شي او پالر به د خپلو اوالدونو سره. وي. 
 اوالدونه به د خپلو میندو او پلرونو په خالف راپورته شي او د هغوی د مینې سبب به شي. 
ول خلک به زما د نوم له امله ستاسو خه کرکه کوي. خو وک چې تر اخره پورې ین پاتې

شي، هغه به خالصون ومومي.

لوی مصیبت
(متي ۲۴: ۱۵ - ۲۸ او لوقا ۲۱: ۲۰ - ۲۴)

 کله چې تاسو هغه نجس شی چې د برباد سبب ري، په هغه ای کې وال ووینئ چې

باید هلته نه وي، (لوستونکی دې پوه شي چې د دې معنی ه ده) نو وک چې په یهودیې کې وي
 که وک د بام په سر وي، نو هغه دې د کوم شي د ولو دپاره هغه دې غرونو ته وتتي. 

 او که وک په پي کې وي، نو هغه دې د الندې راکته نه شي او خپل کور ته دې نه ننوي. 
 افسوس د هغو و په حال چې په هغو ورو کې خپلې چپنې پسې بېرته کور ته نه وري. 

 دعا کوئ چې دا شیان په امیدوارې وي یا په هغو و چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي. 
 که چې په هغو ورو کې به داسې مصیبت رامنته شي چې د کوم ژمي کې پې نه شي. 

 که چېرې وخت نه چې خدای ن پیدا کې ده تر اوسه پورې نه دی راغلی او نه به بیا راشي. 
خدای دغه راتلونکې ورې لنې کې نه وای، نو هېوک به ژوندی پاتې نه وای. خو هغه د خپلو

 که په هغه وخت کې وک تاسو ته غوره شویو خلکو په خاطر هغه ورې لنې کې دي. 
 که چې داسې کسان ووایي: ‹وورئ، مسیح دلته دی یا هلته دی.› نو باور ورباندې مه کوئ. 

به پیدا شي چې په دروغو به دعوه کوي چې مسیح او پیغمبران دي او معجزې به وایي او
حیرانوونکي کارونه به کوي او که امکان ولري، نو د خدای غوره شوي خلک به هم بې الرې کي.

 نو پام کوئ، تاسو مې له مخکې نه د دې ولو شیانو نه خبر کئ.
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د انسان د زوی رات
(متي ۲۴: ۲۹ - ۳۱ او لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸)

 خو په هغو ورو کې به د هغه مصیبت نه وروسته لمر تیاره شي او سپوم به نوره را نه

 بیا به  ستوري به د اسمان خه راولویي او اسماني موجودات به ولزیي.  ورکوي، 
 هغه هغوی وویني چې د انسان زوی به د لوی قدرت او جالل سره په ورېو کې راروان وي. 
به فرتې ولېي او د ولې ن د یو سر نه تر بل سر پورې به خپل غوره شوي خلک سره راول

کي.

د انر د ونې نه عبرت اخیستل
(متي ۲۴: ۳۲ - ۳۵ او لوقا ۲۱: ۲۹ - ۳۳)

 د انر د ونې خه عبرت واخلئ. کله چې د هغې انې غو ونیسي او پاې وکي، نو تاسو

 په همدې ول کله چې تاسو دا شیان ووینئ، نو پوه شئ چې پوهېئ چې اوی رانژدې دی. 
 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دا نسل به تر هغه وخت نژدې دی بلکې رارسېدلی دی. 

 مکه او اسمان به هغې پورې له منه ال نه شي، ترو دا ولې پېې رامنته شوې نه وي. 
له منه ال شي، خو زما خبرې به هېکله له منه الې نه شي.

نامعلومه ور او وخت
(متي ۲۴: ۳۶ - ۴۴)

 خو د هغې ورې او هغه ساعت نه هېوک خبر نه دي، نه د اسمان فرتې او نه زوی، یوازې

 پام کوئ او بېداره اوسئ، که چې تاسو نه پوهېئ چې هغه وخت به کله پالر پرې خبر دی. 
 دا د هغه سي په مثال دی چې د کور نه په سفر روان شي او خپلو نوکرانو ته اختیار راي. 

 ورکي چې هر یو دې خپل کار وکي او د دروازې ساتونکي ته حکم وکي چې بېدار اوسي. 
نو تاسو هم بېداره اوسئ، که چې تاسو نه پوهېئ چې د کور خاوند به کله راي، ماام یا په نیمه
 هسې نه چې هغه نااپه راشي او تاسو په شپه کې، په چر بان یا د لمرخاته په وخت کې، 
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 زه چې تاسو ته ه وایم، نو هغه ولو ته وایم: بېداره اوسئ.» خوب ویده وویني. 

د عیسی په خالف دسیسه
(متي ۲۶: ۱ - ۵ او لوقا ۲۲: ۱ - ۲ او یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳)

 د فسحې او د فطیرې و اختر ته دوه ورې پاتې وې. مشران کاهنان او د شریعت  ۱۴
 هغوی وویل: «خو دا عالمان په دې له کې وو چې نه عیسی په په راونیسي او ویې وژني. 

کار باید د اختر په ورو کې ونه شي، هسې نه چې خلک شور او غوغا جوه کي.»

یوه خه د عیسی په سر باندې عطر اچوي
(متي ۲۶: ۶ - ۱۳ او یوحنا ۱۲: ۱ - ۸)

 عیسی په بیت عنیا کې د شمعون په کور کې چې مخکې یې د جذام ناروغي لرله، دسترخوان ته

ناست ؤ. یوه ه راغله او د مرمرو بوتل ورسره ؤ چې د سنبل د قیمتي عطرو خه ک ؤ. هغې د
 په هغه ای کې د حاضرو خلکو خه بوتل سر مات ک او د عیسی په سر باندې یې واچول. 

 ینې یې په قهر شول او یو بل ته یې سره وویل: «دا عطر ولې داسې بېایه ضایع شول؟ 
کېدای شول چې دا عطر د سپینو زرو د درې سوه سکو خه په زیاته بیه خر شوي وای او پیسې
 خو عیسی وویل: «د هغې سره یې غریبانو ته ورکل شوې وای.» نو هغوی هغه ه ورله. 
 غریبان به تل ستاسو سره وي کار مه لرئ! هغه ولې تنوئ؟ هغې زما سره ه کار کی دی. 

 دې او هر وخت چې وغوائ د هغوی سره مرسته کوالی شئ، خو زه به تل ستاسو سره نه یم. 
ې چې ه کوالی شول ویې کل. هغې زما په بدن باندې عطر واچول چې د خولو خه مې

 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې د ن په هرای کې چې زېری ورکول مخکې تیار کي. 
کیي، نو دې ې چې ه کي دي خلک به هغه یادوي.»

د عیسی سره د خیانت کولو دسیسه
(متي ۲۶: ۱۴ - ۱۶ او لوقا ۲۲: ۳ - ۶)
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 بیا یهودا اسخریوتي چې د هغو دولسو شاردانو خه ؤ، مشرانو کاهنانو ته ورغی چې عیسی

 کله چې هغوی دا واورېدل، نو خوشحاله شول او د هغه سره یې د هغوی ته په الس ورکي. 
پیسو وعده وکه. نو یهودا د یوې موقعې په له کې ؤ ترو عیسی هغوی ته په الس ورکي.

و د فسحې د اختر
(متي ۲۶: ۱۷ - ۲۵ او لوقا ۲۲: ۷ - ۱۴، ۲۱ - ۲۳ او یوحنا ۱۳: ۲۱ - ۳۰)

 د فطیرې و د اختر په لوم ور یعنې په هغه ور چې هغوی د فسحې وری قرباني

 کاوه، د عیسی شاردانو هغه ته وویل: «ته چېرته غواې چې د فسحې و درته تیاره کو؟» 
نو عیسی خپل دوه شاردان ولېل او ورته ویې ویل: «ار ته ال شئ، یو سی به ووینئ چې د اوبو

 او کوم کور ته چې هغه ورننوت، تاسو هم ورشئ او د کور منی وي. په هغه پسې ال شئ 
خاوند ته ووایئ: ‹استاذ وایي د مېلمنو هغه کوه چېرته ده چې زه او زما شاردان به په کې د فسحې
 هغه به تاسو ته پاس په باالخانه کې یوه لویه فرش شوې کوه دروایي. هلته و وخورو؟› 

 بیا شاردان روان شول او ار ته الل نو هغوی ول شیان زمون دپاره و تیاره کئ.» 
 هماغه شان ولیدل لکه نه چې عیسی ورته ویلي وو، نو هغوی د فسحې و تیاره که. 

 کله چې هغوی دسترخوان ته کله چې ماام شو، نو عیسی د دولسو شاردانو سره راغی. 
کېناستل او و یې خوله، عیسی وویل: «په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې په تاسو کې به یو

 په دې خبره شاردان ېر غمجن تن چې زما سره و خوري، زما سره خیانت وکي.» 
:واب ورک  عیسی هغوی ته شول او هر یو د عیسی خه پوتنه وکه: «ایا هغه زه یم؟» 

 لکه نه «هغه ستاسو دولسو تنو خه دی چې زما سره په یوه کاسه کې الس کته کوي. 
چې د خدای په کالم کې لیکل شوي دي، د انسان زوی باید م شي، خو افسوس د هغه چا په حال

چې د انسان د زوی سره خیانت کوي! د هغه سي دپاره به ه وه چې هې پیدا شوی نه وای.»

د تن غوره ماامی
(متي ۲۶: ۲۶ - ۳۰ او لوقا ۲۲: ۱۴ - ۲۰ او لومی قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵)

 د و خولو په وخت کې عیسی یوه و راواخیستله، شکر یې پرې وویست، هغه یې
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 بیا هغه پیاله ماته که، شاردانو ته یې ورکه او ویې ویل: «دا واخلئ، دا زما بدن دی.» 
 راواخیستله او د خدای شکر یې وویست او هغوی ته یې ورکه او د هغې نه ولو ول. 

عیسی وویل: «دا زما وینه ده چې د خدای او انسان ترمن لوظ ینوي چې د ېرو خلکو دپاره
 په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې بیا به تر هغې ورې پورې دا د انورو شربت توییي. 

 بیا د یوې روحاني سندرې د ویلو ونه م ترو د خدای په پاچاه کې یې بیا ونه م.» 
خه وروسته د زیتون غره ته الل.

د پطروس د انکار په هکله پېشویي
(متي ۲۶: ۳۱ - ۳۵ او لوقا ۲۲: ۳۱ - ۳۴ او یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸)

 عیسی خپلو شاردانو ته وویل: «تاسو ول به وتتئ او ما به پرېدئ، که چې د خدای په

کالم کې لیکل شوي دي:

زه به شپون ووهم او پسونه به خواره واره شي.

 پطروس عیسی  خو کله چې بیا راژوندی شم، نو ستاسو نه مخکې به جلیل ته ال شم.» 

 عیسی پطروس ته ته وویل: «حتی که ول تا پرېدي، خو زه به دې هېکله هم پرېندم.» 
وویل: «په یقین سره زه تاته دا وایم چې همدا نن شپه به مخکې له دې چې چر دوه لې اذان

 خو پطروس په ینه وویل: «که زه تا سره وکي، ته به درې لې ووایې چې ما نه پېژنې.» 
م هم شم، خو هېکله به ونه وایم چې تا نه پېژنم.» او نورو ولو شاردانو هم همداسې وویل.

عیسی په جتسیماني کې دعا کوي
(متي ۲۶: ۳۶ - ۴۶ او لوقا ۲۲: ۳۹ - ۴۶)

 هغوی د جتسیماني په نوم یو ای ته ورسېدل، نو عیسی خپلو شاردانو ته وویل: «تاسو دلته

 بیا هغه پطروس، یعقوب او یوحنا د ان سره بوتلل. عیسی ېر غمجن کېنئ او زه دعا کوم.» 
 او هغوی ته یې وویل: «زما زه له غمه چوي او مر ته نژدې یم. شو او زه یې تن شو، 
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 عیسی ل لېرې ال او په مکه پرېوت او دعا یې وکه چې که دلته پاتې شئ او بېداره اوسئ.» 
 هغه وویل: «ابا، یعنې ای پالره! چېرې کېدای شي، نو دا د کاو ساعت دې زما خه تېر شي. 

ستا دپاره هره ممکن دي. دا پیاله زما خه لېرې که، خو زما رضا نه بلکې لکه نه چې ستا
 بیا عیسی بېرته شاردانو ته راغی او ویې لیدل چې هغوی ویده دي. نو پطروس ته رضا وي.» 
 بېداره اوسئ او یې وویل: «ای شمعونه، ویده یې؟ ایا یو ساعت هم وی نه شوې پاتې کېدلی؟ 

 عیسی دعا وکئ چې د وسوسو سره مخامخ نه شئ، زه غواي خو بدن کمزوری دی.» 
 کله چې هغه بېرته راغی، نو هغوی یې بیا په خوب ویده یول بیا ال او هماغه دعا یې وکه. 

 ولیدل، که چې د هغوی سترې له خوبه کې وې او په دې نه پوهېدل چې هغه ته ه ووایي. 
کله چې هغه د درېم ل دپاره راغی، نو هغوی ته یې وویل: «تاسو ال ویده یئ او ارام کوئ؟ بس

 دی. هغه ساعت رارسېدلی دی چې د انسان زوی به ناهکارانو ته په الس ورکول کیي. 
پاېئ، رائ چې و، هغه وک چې غواي زما سره خیانت وکي، رارسېدلی دی.»

د عیسی سره خیانت او د هغه نیول
(متي ۲۶: ۴۷ - ۵۶ او لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳ او یوحنا ۱۸: ۳ - ۱۲)

 عیسی ال خبرې کولې چې سمدالسه یهودا چې د هغو دولسو شاردانو خه ؤ، د یوې لې

خلکو سره چې تورې او کوتکونه ورسره وو، راورسېد. هغه د مشرانو کاهنانو، د شریعت د عالمانو او
 هغه خاین هغوی ته یوه نه ورکې وه او ورته ویلي یې قومي مشرانو له خوا رالېل شوی ؤ. 

وو: «وک چې زه کل کم، نو دا هماغه سی دی. هغه ونیسئ او تر پوره ارنې الندې یې
 کله چې یهودا راورسېد، نو سمدالسه عیسی ته ورغی او ورته ویې ویل: «استاذه!» او بوئ.» 
 بیا د هغو کسانو  نو هغوی عیسی ته الس ورواچاوه او هغه یې ونیوه.   .کل ک هغه یې
او د هغه غو وزار وک وو یو یې توره راوویستله او د لوی کاهن په نوکر یې خه چې هلته وال
 بیا عیسی هغوی ته وویل: «ایا زه کوم داه مار یم چې د تورو او کوتکونو سره  .یې پرې ک

 زه هره ور ستاسو سره د خدای په کور کې وم او تعلیم به مې زما د نیولو دپاره راغلي یئ؟ 
 بیا ولو ورکاوه او تاسو زه ونه نیولم، خو د خدای کالم چې ه وایي هغه باید پوره شي.» 

 په دې وخت کې یو وان چې د کتان یوه وه یې د ان شاردانو هغه پرېود او وتتېدل. 
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 خو هغه خپل کالي پرېودل خه تاوه کې وه، د عیسی پسې روان شو. هغوی هغه هم ونیوه، 
او لو وتتېده.

د یهودیانو د شورا له خوا د عیسی محاکمه
(متي ۲۶: ۵۷ - ۶۸ او لوقا ۲۲: ۵۴ - ۵۵، ۶۳ - ۷۱ او یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴، ۱۹ - ۲۴)

 هغوی عیسی لوی کاهن ته بوتو او هلته مشران کاهنان، قومي مشران او د شریعت عالمان سره

 پطروس د لوی کاهن تر حوېل پورې په هغه پسې شاته شاته روان ؤ او دننه راول شوي وو. 
 مشرانو کاهنانو او ولې ورغی او هلته د ساتونکو سره کېناست او اور ته یې ان تودولو. 
شورا هه کوله چې د عیسی په خالف کوم ثبوت پیدا کي ترو هغه ووژل شي، خو هغوی کوم

 ېرو خلکو د هغه په خالف په دروغو شاهدي ورکه، خو د هغوی شهادت د  .ثبوت پیدا نه ک
 بیا ینې خلک پاېدل او د هغه په خالف یې داسې د دروغو شاهدي یو بل سره یوشان نه ؤ. 
 «مون د هغه د خولې نه واورېدل چې ویې ویل: زه به دا د خدای کور چې د انسانانو په ورکه: 
الس جو شوی دی ورانوم او په درې ورو کې به بل داسې کور جو کم چې هغه به د انسانانو په

 بیا لوی  خو بیاهم د دې خلکو شاهدي سره یوشان نه وه.  السونو نه وي جو شوی.» 
کاهن د هغوی ولو په مخکې ودرېده او د عیسی خه یې پوتنه وکه: «ایا ته دې تورونو ته چې

 خو عیسی غلی پاتې شو او هې واب یې هغوی یې درباندې لوي، واب نه ورکوې؟» 
 ورنه ک. یول بیا لوی کاهن ترې پوتنه وکه: «ایا ته مسیح، د مبارک خدای زوی یې؟» 
عیسی وویل: «هو، زه یم او تاسو به د انسان زوی ووینئ چې د مطلق قادر خدای ي الس ته

 لوی کاهن خپل کالي وشکول او ویې ناست وي او د اسمان په ورېو کې به راروان وي.» 
 تاسو دا کفر ویل واورېدل. ستاسو پرېکه ه ده؟» ویل: «مون نورو شاهدانو ته ه اتیا لرو؟ 

 ینو خلکو ورباندې نو هغوی ولو هغه محکوم ک او ویې ویل چې هغه د مر الیق دی. 
الې ورتو کې او سترې یې ورته وتلې او په سوکانو یې واهه او ورته ویل یې: «اوس له غیبو

ووایه چې ته چا ووهلې.» بیا ساتونکو هغه ونیوه او ویې واهه.
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پطروس له عیسی خه انکار کوي
(متي ۲۶: ۶۹ - ۷۵ او لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ او یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸، ۲۵ - ۲۷)

 او  په دې وخت کې پطروس الندې په حوېل کې ؤ چې د لوی کاهن یوه وینه راغله 

ویې لیدل چې پطروس اور ته خپل ان تودوي، نو هغې ورته په یر سره وکتل او ویې ویل: «ته
 خو هغه منکر شو او ویې ویل: «زه هغه نه پېژنم او نه پوهېم هم د عیسی ناصري سره وې.» 
 هغې  .اذان وک ه وایې.» بیا هغه دباندې داالن ته ووت او په هماغه وخت کې چر چې ته
وینې پطروس هلته ولید او په هغه ای کې والو خلکو ته یې بیا وویل: «دا هم د هغوی د لې
 خو پطروس بیا منکر شو. له شېبه وروسته حاضرو خلکو یول بیا پطروس ته خه دی.» 

 خو پطروس وویل: «بې له شکه چې ته د هغوی د لې خه یې، که چې ته هم جلیلي یې.» 
قسم وخو: «که زه دروغ وایم، نو په ما دې د خدای لعنت وي، تاسو چې د کوم سي په هکله

 او سمدالسه د دوهم ل دپاره چر اذان وک. او پطروس ته خبرې کوئ زه هغه نه پېژنم.» 
ور په یاد شول چې عیسی ورته ویلي وو: «مخکې له دې چې چر دوه لې اذان وکي، نو ته به

درې لې ووایې چې زه هغه نه پېژنم.» د هغه زه مات شو او په ژا شو.

عیسی د پیالتوس په حضور کې
(متي ۲۷: ۱ - ۲، ۱۱ - ۱۴ او لوقا ۲۳: ۱ - ۵ او یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۸)

 سهار وختي مشرانو کاهنانو د قومي مشرانو او د شریعت د عالمانو او د شورا نورو ولو  ۱۵
غو سره یوه غونه جوه که او یوه پرېکه یې وکه. هغوی عیسی په زنیرونو وتلو او روان یې

 پیالتوس د هغه خه پوتنه وکه: «ایا ته د یهودیانو پاچا یې؟» ک او پیالتوس ته یې وسپاره. 
 مشرانو کاهنانو په هغه باندې زیات تورونه ولول، عیسی واب ورک: «ته په خپله وایې.» 

 نو پیالتوس د هغه خه بیا پوتنه وکه: «ایا تا سره هې واب نشته؟ وره هغوی په تا

 خو عیسی واب ورنه ک، نو په دې باندې پیالتوس حیران شو. باندې ومره تورونه لوي.» 
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په عیسی باندې د اعدام حکم
(متي ۲۷: ۱۵ - ۲۶ او لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵ او یوحنا ۱۸: ۳۹ - ۱۹: ۱۶)

 په هغه وخت  پیالتوس به د فسحې په هر اختر کې د خلکو په غوتنه یو بندي ازادولو. 
کې یو سی چې باراباس نومېده او د یاغیانو سره یې د اله ولې په وخت کې قتل کی ؤ بندي ؤ.

 خلک پیالتوس ته ورغلل او د هغه خه یې وغوتل چې زمون دپاره هغه کار وکه لکه

 پیالتوس د هغوی خه پوتنه وکه: «ایا تاسو نه چې هر وخت دې په اختر کې کاوه. 
 که چې پیالتوس په دې پوهېده چې غوائ چې د یهودیانو پاچا درته راخالص کم؟» 

 خو مشرانو کاهنانو خلک مشرانو کاهنانو د بخیل له امله عیسی هغه ته په الس ورکی دی. 
 ولمسول چې د پیالتوس خه وغواي چې د عیسی په ای ورته باراباس ازاد کي. 

پیالتوس یول بیا هغوی ته وویل: «نو بیا د هغه سي سره چې تاسو ورته د یهودیانو پاچا وایئ ه
 پیالتوس د هغوی  هغوی بیا چیغې کې: «هغه په صلیب باندې وند کئ.»  وکم؟» 

خه پوتنه وکه: «ولې، هغه ه جرم کی دی؟» خو هغوی چیغې نورې هم زیاتې کې: «هغه په
 پیالتوس غوتل چې خلک خوشحاله کي، نو باراباس یې ورته صلیب باندې وند کئ.» 

ازاد ک. بیا یې حکم وک چې عیسی په دورو باندې ووهي او هغه دې عسکرو ته وسپاري چې په
صلیب باندې یې وند کي.

عسکر په عیسی باندې ملنې وهي
(متي ۲۷: ۲۷ - ۳۱ او یوحنا ۱۹: ۲ - ۳)

 هغوی عیسی ته  .ول کک یې راول کن ته بوته او  عسکرو عیسی دننه د والي ما

 بیا یې هغه ته سالمي وکه او ویې  .بانجاني چپنه ورواغوستله او د اغزیو تاج یې ور په سر ک
 هغه یې په لري باندې په سر سر وهلو او الې یې ویل: «ژوندی دې وي د یهودیانو پاچا.» 

ورباندې تو کولې او د هغه په مخکې په ونو شول چې دا وایي چې وندې درناوی یې کوي.
 کله چې هغوی ملنې وهل بس کل، نو هغه بانجاني چپنه یې ترې وویستله او خپل کالي یې

ورته بېرته ورواغوستل. بیا یې هغه دباندې بوته چې په صلیب باندې یې وند کي.
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عیسی په صلیب باندې مېخ کیي
(متي ۲۷: ۳۲ - ۳۴ او لوقا ۲۳: ۲۶ - ۴۳ او یوحنا ۱۹: ۱۷ - ۲۷)

 هغوی په الره کې د شمعون په نوم د یو سي سره چې د کلیوالي سیمې خه ار ته راروان

ؤ، مخامخ شول. عسکرو هغه مجبور ک چې د عیسی صلیب یوسي. شمعون د قیروان خه ؤ او د
 هغوی عیسی د جلجتا په نوم هغه ای ته بوته چې معنی یې ده د سکندر او روفس پالر ؤ. 
 هغه ته یې داسې شراب ورکول چې د مر کن په نوم یوه دوا په کې ه سر د کوپ ای. 

 بیا هغوی عیسی په صلیب باندې مېخ ک او پچه یې واچوله او د شوې وه، خو هغه ونه ل. 
 د سهار نهه بجې وې چې هغه کالي یې په خپل من کې سره ووېشل چې کوم شی د چا شي. 

 په هغه باندې لول شوی تور چې په یوه تخته باندې  .ند کو هغه یې په صلیب باندې
 د هغه سره یې دوه داه ماران هم په صلیب باندې داسې لیکل شوی ؤ: «د یهودیانو پاچا.» 

 په دې ول د پیغمبرانو هغه لیکنې وند کل، یو د هغه ي الس ته او بل چپ الس ته. [ 
 وک چې په الره تېرېدل، نو خپل پوره شوې چې وایي: «هغه په بدکارانو کې وشمېرل شو.»] 

سرونه به یې خوول، عیسی ته به یې کنلې کولې او ویل به یې: «واه، تا غوتل چې د خدای
 اوس خپل ان وژغوره او د صلیب کور وران کې او په درې ورو کې یې بېرته جو کې، 

 همدارنه مشرانو کاهنانو او د شریعت عالمانو په خپل من کې په هغه خه راکته شه.» 
 باندې ملنې وهلې او ویل یې: «هغه نور خلک ژغورل، خو خپل ان نه شي ژغورلی. 

پرېدئ چې مسیح د اسراییلو پاچا اوس د صلیب خه راکته شي، ترو مون هغه ووینو او ایمان
ورباندې راوو.» هغو دوو کسانو چې د عیسی سره په صلیب وند کای شوي وو هم هغه ته

کنلې کولې.

د عیسی مینه
(متي ۲۷: ۴۵ - ۵۶ او لوقا ۲۳: ۴۴ - ۴۹ او یوحنا ۱۹: ۲۸ - ۳۰)

 د غرمې د دولسو بجو خه د ماسپین تر درې بجو پورې په ول وطن کې تیاره راخپره شوه
 او درې بجې عیسی په لو اواز چیغه که: «ایلي، ایلي، لما سبقتني؟» چې معنی یې ده: «ای زما

خدایه، ای زما خدایه، زه دې ولې پرېودم؟»
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 ینې خلک چې هلته نژدې وال وو دا یې واورېدل او ویې ویل: «وورئ، هغه الیاس نبي ته

 د هغوی خه یو کس منه که او یو اسفنج یې په تروو شرابو کې لوند ک او هغه نارې وهې.» 
یې د لري په سر کېود او عیسی ته یې ورک چې ویې ي او ویې ویل: «صبر وکئ. پرېدئ
 بیا عیسی یوه ووینو چې ایا الیاس نبي راي یا نه، چې هغه د صلیب خه راکته کي.» 
 د خدای د کور پرده د سر نه تر بېخه پورې وشکېدله او دوه چیغه ووهله او ساه یې ورکه. 
 کله چې هغه رومي منصبدار چې عیسی ته مخامخ وال ؤ ولیدل چې هغه نه وې شوه. 

ساه ورکه، نو ویې ویل: «دا سی په رتیا د خدای زوی ؤ.»

 په هغه ای کې یو و ې هم وې چې له لېرې یې کتل. په هغوی کې مریم چې د مجدلیې

 کوم وخت چې عیسی په د ار خه وه او مریم د کشر یعقوب، یوشا او سالومې مور وه. 
جلیل کې ؤ، نو دا ې ورسره ملرې وې او خدمت یې ورته کاوه. ېرې نورې ې چې د هغه

سره اورشلیم ته راغلې وې هم په هغه ای کې وې.

د عیسی خول
(متي ۲۷: ۵۷ - ۶۱ او لوقا ۲۳: ۵۰ - ۵۶ او یوحنا ۱۹: ۳۸ - ۴۲)

 دا د جمعې ور وه یعنې د سبت خه یوه ور مخکې د اختر دپاره د تیاري نیولو ور وه.

 یوسف چې د رامه د ار خه ؤ او د شورا یو عزتمن غی ؤ او د نه چې ماام شو، 
خدای د پاچاه د راتللو انتظار یې کاوه، په زورتیا سره پیالتوس ته ورغی او د عیسی می یې
 کله چې پیالتوس خبر شو چې عیسی م شوی دی، نو هغه حیران شو. هغه ترې وغوت. 
 کله چې عسکري منصبدار یې راوغوت او پوتنه یې ترې وکه: «ایا هغه م شوی دی؟» 

پیالتوس د هغه منصبدار له خوا خبر شو چې عیسی وخته م شوی دی، نو یوسف ته یې اجازه
 نو یوسف د کتان کفن راواخیست، د عیسی می یې د صلیب خه ورکه چې می یوسي. 
راکته ک، په هغه کې یې تاو ک او په یو قبر کې چې په یو  کې کیندل شوی ؤ کېود. بیا یې

 مریم مجدلیې او د یوشا مور مریم ولیدل چې د عیسی یوه غه تیه د غار خولې ته راورغوله. 
می یې په کوم ای کې ایی دی.
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د عیسی بیا راژوندي کېدل
(متي ۲۸: ۱ - ۸ او لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲ او یوحنا ۲۰: ۱ - ۱۰)

 کله چې د سبت ور تېره شوه، مریم مجدلیې او د یعقوب مور مریم او سالومې  ۱۶
 د یکشنبې په ور خوشبویه تېل واخیستل او اللې چې د عیسی په مي باندې یې واچوي. 

 هغوی په خپلو کې یو بل ته وویل: «مون سهار د لمر راختلو نه وروسته هغوی قبر ته ورغلې. 
 خو کله چې هغوی وکتل، نو ویې لیدل چې ته به د قبر د خولې خه تیه وک ورغوي؟» 
 کله چې هغوی قبر ته ورننوتلې، نو هلته یې یو هغه تیه چې ېره غه وه شاته رغېدلې وه. 
وان سی ولید چې سپین کالي یې اغوستي وو او د قبر ي خواته ناست ؤ. نو هغوی ووېرېدلې.

 خو هغه وویل: «مه وېرېئ، زه پوهېم چې تاسو ناصري عیسی لوئ چې په صلیب باندې

وند شوی ؤ. هغه دلته نشته، هغه راژوندی شوی دی. ورئ، دا هغه ای دی چې د هغه می په
 اوس الې شئ او د هغه شاردانو او پطروس ته ووایئ چې هغه ستاسو کې ایودل شوی ؤ. 

خه مخکې جلیل ته روان دی. لکه نه چې هغه خپله تاسو ته ویلي وو، تاسو به هغه هلته
ووینئ.»

 هغوی د قبر خه راووتلې او وتتېدلې، که چې د ېرې وېرې لزېدلې او وارخطا شوې

وې. هغوی هېچا ته ه ونه ویل، که چې وېرېدلې وې.

عیسی مریم مجدلیې ته کاره کیي
(متي ۲۸: ۹ - ۱۰ او یوحنا ۲۰: ۱۱ - ۱۸)

 کله چې عیسی د یکشنبې په ور سهار وختي د مو نه راژوندی شو، نو لومی مریم  ]
ه چې پې ه او هغه ال مجدلیې ته چې هغه ورخه اووه پېریان ویستلي وو کاره شو. 

 کله چې هغوی شوي وو هغه یې د عیسی نژدې ملرو ته چې ویر او ژاانې یې کولې، وویل. 
.واورېدل چې عیسی ژوندی شوی دی او مریم لیدلی دی، نو باور یې ورباندې ونه ک
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عیسی دوو شاردانو ته کاره کیي
(لوقا ۲۴: ۱۳ - ۳۵)

 له هغې وروسته عیسی په بله ېره کې خپلو دوو شاردانو ته چې د اورشلیم خه کلي ته

 هغوی بېرته الل او نور شاردان یې خبر کل، خو هغوی یې په خبره روان وو، کاره شو. 
.باندې باور ونه ک

عیسی خپلو یوولسو شاردانو ته کاره کیي
(متي ۲۸: ۱۶ - ۲۰ او لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ او یوحنا ۲۰: ۱۹ - ۲۳ او د رسوالنو عملونه ۱: ۶ - ۸)

 وروسته بیا عیسی خپل ان یوولسو شاردانو ته چې و ته ناست وو، ورکاره ک. هغوی

یې د بې ایمان او سختو زونو د لرلو په خاطر ورل، که چې هغوی د هغو خلکو په خبرو یقین
 نو هغوی ته یې وویل: «په وله ونه ک چې هغه یې د راژوندي کېدلو خه وروسته لیدلی ؤ. 

 هروک چې ایمان راوي او د تعمید غسل ن کې ورئ او دا زېری ولو ته ورسوئ. 
 واخلي نو هغه به خالصون ومومي، خو وک چې ایمان رانه وي نو هغه به محکوم کای شي. 

وک چې ایمان راوي، نو هغوی ته به دا نه ورکل شي چې زما په نوم به پېریان وباسي او په
 هغوی به ماران نیسي او که زهر وخوري، نو زیان به ورته نه رسیي نویو ژبو به خبرې کوي، 

او کله چې په ناروغانو باندې خپل السونه دي، نو هغوی به ه کیي.»

اسمان ته د عیسی ختل
(لوقا ۲۴: ۵۰ - ۵۳ او د رسوالنو عملونه ۱: ۹ - ۱۱)

 د هغوی سره د خبرو کولو نه وروسته تن عیسی اسمان ته پورته یوول شو او د خدای ي

 بیا شاردان الل او په هرای کې یې وعظ کاوه او تن ورسره مرسته الس ته کېناست. 
کوله او د معجزو په ودلو یې دا ثابته که چې د هغوی پیغام رتینی دی.]
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