
د مال عيس مسيح په حقله د حضرت
مت زېرے

پېژندلو

د حضرت مت زيرے د انجيل شريف اولنے کتاب دے. د حضرت مت دا
زيرے تقريباً دوه زره کاله وړاندې په يونان ژبه ک د حضرت مت رسول په

وسيله ليلے شوے دے، وک چ د حضرت عيس مسيح واه او شارد وو.
په دې زېرى ک هغه واقعات درج دى چ حضرت عيس مسيح نه معجزې
وکې، مثالونه ي بيان کل، او د خُدائ پاک د الرو تعليمات ي ورکل او دا هم
بيانوى چ په هغۀ مخبرى نه وشوه او نه په سول م شو. هغه بيا دوباره
ژوندے شو او خپلو شاردانو ته ي حم وکو چ زېرے خور کئ. حضرت
مت دا بيان وکو چ حضرت عيس نه مسيح دے، هم هغه چ خُدائ پاک

غوره کے دے چ خلقو ته د ناهونو نه خالصون ورکى. حضرت مت د
ى چدا خبره ثابته ک ې دى چاستعمال ک نه ډيرې حوال زړې لوظنام

ويے شوى په حقله د پېشد مسح ک ه په خپل وجود کن حضرت عيس
لوظونه پوره کوى. حضرت عيس مسيح چ د بادشاهانو بادشاه دے هغه د دې
اعالن کولو دپاره راغلو چ د خُدائ پاک بادشاه نزدې ده. حضرت عيس لوظ

ے دے کوم چے دے، او د هغه لوظ پوره کوونے شوے خالصونک
حضرت ابراهيم سره خُدائ پاک کے وو چ د دنيا ولو قومونو له به هغه

برکت ورکوى. حضرت عيس په خپل خدمت ک، تر مره پورې او د مو نه
بيا ژوندى کېدو ک هغۀ د صداقت ژوند تېر کو، او مون ته د دې اظهار کوى
چ په خپله نې او تابعدارۍ مون صادق نۀ شُو جوړېدلے بل دا چ مون په
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خُدائ پاک باور وکو چ د ايمان په وسيل سره مو هغه صادقان وروى. د
سختو مشالتو باوجود حضرت مت خلقو ته هدايت ورکوى چ د مخالفينو په

مقابله ک ين ودريى. او په ډېر سون سره دې خپل حفاظت د خُدائ پاک
په بادشاه ک محسوس کى. حضرت مت د دې خبرې اظهار کے دے
چ د دنيا هر يو اُمت، قوم، قبيله او د هر نسل او هرې ژب خلق په حضرت

عيس مسيح ک خالصون حاصلولے ش. د حفظ کولو دپاره ۱۱: ۲۸ آيت
”اے تاسو ول چ خوارى کوئ او پن مو دروند دے، ما له راش او زۀ به آرام

درکم.“
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د حضرت عيس نسبنامه

 ابراهيم د  د عيس مسيح نسبنامه، نسل د داؤد، نسل د ابراهيم.   ۱
اسحاق پالر وو، اسحاق د يعقوب، يعقوب د يهوداه او د هغۀ د وروو پالر وو.

 او يهوداه د فارص او زارح پالر وو، د دوئ مور تامار وه. فارص نه

 د رام نه عمنداب پېدا شو. د حصرون او حصرون نه رام پېدا شو. 
 د سلمون نه بوعز، د عمنداب نه نحشون پېدا شو او د نحشون نه سلمون، 

،سدۀ مور راحب وه، د بوعز نه عوبيد پېدا شو، د دۀ مور روت وه. د عوبيد نه ي
 او د يس نه داؤد بادشاه پېدا شو. داؤد د سليمان پالر وو، د هغۀ مور اول د

 د سليمان زوئ رحبعام وو، د رحبعام زوئ ابياه، د ابياه اورِياه ه وه، 
 د آسا زوئ يهوسفط، د يهوسفط زوئ يورام او د يورام زوئ زوئ آسا. 

زياه زوئ يوتام او د يوتام زوئ احاز، د احاز زوئ حزقياه،  او د ع زياه،  ع
 د  د حزقياه زوئ منس، د منس زوئ امون، د امون زوئ يوسياه، 

يوسياه زوئ يونياه، او د هغۀ وروه په هغه زمانه ک پېدا شول چ بابل ته
 د جالوطن او بابل ته د دوئ د بوتللو نه پس د يونياه جالوطن کے شو. 

 زربابل د ابيهود، او ابيهود نه شلتاېل پېدا شو او شلتاېل د زربابل پالر وو، 
 او د عازور نه صدوق پېدا شو، صدوق د الياقيم او الياقيم د عازور پالر وو. 

 اليهود د العزر، العزر د متان، متان د د اخيم پالر وو، اخيم د اليهود، 
عيس  او يعقوب د يوسف پالر وو. يوسف د مريم خاوند وو چ يعقوب، 

ول براهيم نه تر داؤد پورې د ا ترې پېدا شو وک چ مسيح بللے کيى. 
وارلس پيۍ دى، او د داؤد نه بابل ته د جالوطن پورې وارلس پيۍ، او د

جالوطن نه تر مسيح پورې وارلس پيۍ دى.

د حضرت عيس پېدايت

 نو د عيس مسيح د پېدايت قيصه داس ده چ هرکله چ د هغۀ مور
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د هغ ېده چمريم يوسف ته کوژدن شوه نو د وادۀ نه وړاندې دا پته ول
 يوسف د هغ چنغول يو نې سے وو، نو اُميدوارى د روح القُدس نه ده. 

هغۀ د هغ د بدنام نه د بچ کولو دپاره په پده ک د کوژدن ماتولو اراده وکه.
 هغۀ دا اراده کې وه چ په دې ک د مال خُدائ يوه فرته په خوب

ک ورته راغله او وې فرمائيل چ، ”اے د داؤد زويه يوسفه، د مريم سره د
 وادۀ کولو نه مۀ يرېه ه چ د هغ اُميدوارى د روح القُدس په قدرت ده. 

د هغ به زوئ وش او تۀ پرې عيس نوم کېده، ول چ هغه به خپل اُمت د
 دا هر ۀ ه وشول چ مال خُدائ د پېغمبر په ناهونو نه خالصوى.“ 
 ”وره، يوه پېغله به اُميدواره ش او  ،ۇو هغه پوره ش ۀ فرمائيل وسيله
زوئ به ي وش او د هغۀ نوم به عمانوايل کېدى، چ مطلب ي دے، خُدائ

 هرکله چ يوسف د خوبه بېدار شو نو د مال خُدائ پاک زمون مل دے.“ 
 نو د فرت حم ي ومنلو او مريم سره ي وادۀ وکو او کور ته ي راوسته. 

بيا هغه تر هغه وخته پورې د هغ سره مالو نۀ شو ترو چ د هغ زوئ پېدا
شوے نۀ وو. نو هغۀ پرې عيس نوم کېودو.

نذران پېش کول

 د هيروديس بادشاه په ورو ک د يهوديه په بيتلحم ک عيس پېدا  ۲
لم لرونت نه پس يروشلم ته د نمرخاتۀ طرف نه د ستورو عشو. د هغۀ د پېداي

 او وئيل ي چ، ”هغه د يهوديانو بادشاه کېدونے ماشوم چ پېدا راغلل 
شوے دے چرته دے؟ ه چ مون د نمرخاتۀ نه د هغۀ ستورے په راختو
 هيروديس بادشاه او د ليدلے دے او د هغۀ عبادت کولو له راغل يو.“ 
 هغۀ د يهوديانو ول يروشلم ول خلق په دې اورېدو سره پرېشانه شول. 

،و چدا تپوس وک عالمان راوبلل او د هغوئ نه ي مامان او د شرعمشران ا
“.د يهوديه په بيتلحم ک” ، هغوئ ووئيل چ ”مسيح به چرته پېدا کيى؟“ 
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او هغوئ د هغ پېشوي حواله ورکه چ په ک د نب په وسيله ليلے شوى
 ”اے د يهوداه د زم بيتلحم اري. تۀ د يهوداه په لويو ارونو  ،دى چ
ک هيله هم ورکو نۀ ي ،ه چ ستا نه به هغه سردار راو چ زما د
 هيروديس بيا د ستورو علم لرون په پده خلقو بن اسرائيلو شپون به وى.“ 

 هغۀ بيا دوئ ک راوبلل او د ستورى د راختو وخت ي ترې معلوم کو. 
بيتلحم ته ولېل او ورته ي ووئيل چ، ”الړ ش او د هغه ماشوم په حقله پوره
پوره تالش وکئ، او چ ي بياموم نو ما خبر کئ چ زۀ هم ورشم او ورته

 د بادشاه په حم هغوئ روان شول او هغه ستورے چ دوئ سجده وکم.“ 
په راختو ليدلے وو د دوئ په وړاندې روان وو او آخر په هغه ائ ودرېدو چرته
 هغوئ د ستورى په ليدو ډېر زيات خوشحاله شول. چ ماشوم پروت وو. 
 کور ته په ننوتو ي ماشوم د خپل مور مريم په غې ک وليدو او ورته په

سجده پرېوتل. پس له هغ ي خپل تيل پرانستل او هغۀ ته ي نذران پېش کې
 خُدائ چ په ک سرۀ زر، او د خوشبوي دپاره لوبان او د مر چي وو. 

پاک هغوئ ته په خوب ک دا خبردارے ورکو چ هيروديس بادشاه له واپس
مۀ ، نو هغوئ بيا په بله الر خپل مل ته واپس شول.

مصر ته هجرت کول

 کله چ هغوئ رخصت شول نو يوسف ته د مال خُدائ يوه فرته په

خوب ک راغله او ورته ي وفرمائيل چ، ”پاه، ماشوم او مور ي د ان
سره که او مصر ته هجرت وکه، او تر هغ هلته ايسار شه چ زۀ درته ووايم،
 نو ه چ هيروديس د دې ماشوم په تالش ک دے چ قتل ي کى.“ 
يوسف د خوبه بېدار شو او شپه په شپه ي ماشوم او د هغۀ مور مصر ته بوتلل،

 او هلته د هيروديس تر مره پورې ايسار وو. دا د مال خُدائ هغه وينا

پوره کول ۇو چ هغۀ د نب په وسيله فرمائيل ۇو چ، ”ما خپل زوئ د مصر نه
راوبللو.“
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د ماشومانو قتل

 هر کله چ هيروديس د ستورو علم لرونو په دوکه پوهه شو نو سخت په

ول ماشومان چ د بيتلحم او د خوا او شا هغه و چوک م يقهر شو او ح
عمر ي دوه کاله يا د دې نه کم وى، قتل ي کئ. نو د ستورو د علم لرونو د

وئهغه پېش  دغه رن معلوماتو په مطابق هغۀ دا د وخت اندازه لول وه. 
 ”په راما ک د چغو  ،د يرمياه پېغمبر په وسيله شوې وه پوره شوه چ چ
آواز واورېدلے شو، د لوئ ماتم او ژړا آواز. راحيل په خپلو بچو ژړا کوى، هي

قسم تسل نۀ قبلوى ه چ د هغ ماشومان مۀ شوى دى.“

صر نه واپسد م

صر کته په مخُدائ فر  نو د هيروديس د مرګ نه وروستو، د مال

 ”پاه. ماشوم او  ،وفرمائيل چ راغله او ورته ي يوسف له په خوب ک
ه چ ،ته الړ شه لسرائيلو ما ه او د دوئ سره د بنان سره ک د مور ي

 نو هغه د چا نه چ د دې ماشوم سر ته خطره وه هغه م شوے دے.“ 
پاېدو، ماشوم او مور ي د ان سره روان کل او د بن اسرائيلو مل ته

 خو کله چ يوسف دا واورېدل چ د خپل پالر هيروديس په ائ راغلل. 
ارخالوس د يهوديه بادشاه شوے دے، نو هلته د تللو نه وويرېدو. نو کله چ بيا
 په خوب ک ورته دا خبردارے ورکے شو نو هغه د ليل عالق ته الړو، 

هلته هغه په ناصرت نوم ار ک ډېره شو. دا د نبيانو په وسيله د وئيلے
“.هغۀ ته به ناصرى وئيلے ش” ،تر سره کول ۇو چ وئشوې هغه پېش

د حضرت يحي بپتسمه ورکوون وعظ کول

 په دغه ورو ک بپتسمه ورکوونے يحي راغے چ د يهوديه په  ۳
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د آسمان بادشاه ه چ ار ش  ”توبه  ،دا بيان کولو چ ي بيابان ک
 دا هغه وک دے چ د يشعياه نب په وسيله ي ذکر نزدې راغل ده.“ 

شوے دے، يعن، ”په بيابان ک د نعرې وهون آواز دے چ د مال خُدائ
 د يحي جام د اوښ د وړۍ وې الره جوړه کئ او د هغۀ الرې نېغ کئ.“ 

او د رمن پ ي د مال نه تل وه او ملخان او نل شات ي خوراک وو.
 د يروشلم، يهوديه، او د اُردن د يرچاپيره وطن ول خلق هغۀ ته راول شوى

 هغۀ هغوئ ته د خپلو ناهونو په اقرار کولو سره د اُردن د سيند په اوبو ۇو. 
 خو کله چ يحي وليدل چ ډېر فريسيان او صدوقيان د بپتسمه ورکه. 

بپتسم دپاره را نو ورته ي وفرمائيل، ”اے د مارانو بچو، تاسو ته چا دا
 او داس کارونه وکئ خبردارے درکو چ د راتلون غضب نه وتت؟ 

 تاسو ان سره داس سوچ مۀ  .ايستلو پته ول ورنه ستاسو د توب چ
کوئ چ ن تاسو د ابراهيم اوالد ي ،ه چ زۀ درته دا وايم چ خُدائ پاک
 اوس هم د ونو جرړو  .براهيم دپاره اوالد پېدا کولے شو نه هم د اد دې کا
ته تبر نيولے شوے دے او هره هغه ونه چ ۀ مېوه نۀ نيس هغه به پرې کے

 زۀ تاسو له د توب دپاره په اوبو  .او د اور لمبو ته به واچولے ش ش
بپتسمه درکوم خو وک چ به زما نه وروستو را هغه زما نه ډېر زورور

دے. زۀ د هغۀ د پلو پورته کولو جوه هم نۀ يم. هغه به تاسو له په روح القُدس
 اخ د هغۀ په الس ک ده. هغه به خپل درمند او په اور بپتسمه درکوى. 
په ۀ شان پاکوى او غنم به په خپله خمبه ک جمع کوى، خو بوس به په هغه

اور ک سوزوى چ هيله نۀ مرى.“

د حضرت عيس بپتسمه

 بيا عيس د ليل نه د اُردن د سيند خوا ته راغلو چ د يحي نه بپتسمه

 خو يحي هغه منع کو او ورته ي وفرمائيل چ، ”ما ته په کار دى  .واخل
،ورته وفرمائيل چ  عيس چ زۀ ستا نه بپتسمه واخلم او تۀ ما له راغل؟“ 
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”په دې وخت هم داس کول په کار دى ه چ مون له دغه شان د خُدائ پاک
 د بپتسم نه پس صداقت پوره کول مناسب دى.“ او بيا يحي دا ومنله. 

عيس د اوبو نه سمدست راوختلو او په هغه وخت ورته آسمان کوالو شو او د
 او د خُدائ پاک روح ي وليدو چ د کونترې په شل په هغۀ راکوزېدو. 
آسمان نه يو آواز راغلو چ، ”دا زما خوږ زوئ دے چ زۀ ترې راض يم.“

د حضرت عيس آزمېت

 روح القُدس هغه وخت عيس بيابان ته بوتلو چ د ابليس په لمسون  ۴
 هغۀ لوېت ور او لوېت شپ روژه ونيوله  .وآزمائيلے ش ک

 بيا ابليس ورغلو او ورته ي ووئيل، ”کۀ تۀ او په آخر ک هغه نار نهور شو. 
 عيس جواب  “.ش رو و ته ووايه چنو دې کا د خُدائ پاک زوئ ي
ورکو، ”صحيف وائ چ، بن آدم تش په رو نۀ پائ خو هغه په هره هغه

 بيا ابليس هغه مقدس ار  “.نه راو د خُدائ پاک د خول چ خبره پائ
 او ورته ي ووئيل چ، ”کۀ تۀ ته بوتلو او د خُدائ د کور په مناره ي ودرولو 

صحيف ه چ ،ته وغورزوه ان دلته نه نو خپل د خُدائ پاک زوئ ي
وائ چ، هغه به ستا په حقله خپلو فرتو له حم ورکى، او هغوئ به تا په

 عيس خپلو السونو ک پورته کى هس نه چ په کا تيندک وخورى.“ 
جواب ورکو چ، ”صحيف دا هم وائ چ، تاسو په خپل مال خُدائ پاک

 بيا ابليس هغه د يو ډېر اوچت غرۀ وک ته وخېژولو او آزمېت مۀ کوئ.“ 
 او ورته ي د دنيا ول بادشاه او د هغ شان او شوکت ي وراره کل 
ووئيل چ، ”دا هر ۀ به تا له درکم خو کۀ تۀ راته صرف سجده وکې او زما
بليسه. صحيفورک شه ا” ،ورته وفرمائيل چ  خو عيس عبادت وکې.“ 

وائ چ، تۀ تش مال خُدائ پاک ته سجده کوه او صرف هم د هغۀ عبادت
دمت کاو د هغۀ په خ راغل تودو او فربليس هغه پرې نو ا کوه.“ 
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حاضرې شوې.

د حضرت عيس په ليل ک خدمت شروع کول

 هرکله چ عيس واورېدل چ يحي رفتار شوے دے نو هغه ليل ته

ډېره شو چ ک اري ومودو او په کفرنحپرې  ناصرت ي واپس راغلو. 
 دا د د درياب په غاړه دے چ د زبولون او نفتال په سرحد ک دے. 

 ”د زبولون او د نفتال عالقه، د درياب  ،خبرې پوره کول ۇو يعن يشعياه نب
 کوم خلق چ په تيارۀ طرف ته د اُردن نه په خوا ک، د غېريهوديانو ليل، 

ک ناست ۇو، هغوئ يوه لويه را وليدله، او وک چ په زمه د مرګ په
 د هغ ور نه عيس دا بيان سورى ک ناست ۇو، پرې را ولېده.“ 

شروع کو چ، ”توبه ار ش ه چ د خُدائ پاک بادشاه ستاسو مين ته
راغل ده.“

لورو ماهيرو ته د حضرت عيس دعوت

 عيس د ليل درياب په غاړه رېدو چ دوه وروه ي وليدل، يو شمعون

ى او د هغۀ ورور اندرياس. هغوئ په درياب کد پطروس په نوم يادي چ
ما پس” ،ورته وفرمائيل چ  عيس جال اچولو ه چ هغوئ ماهير ۇو. 

 هغوئ سمدست خپل جالونه را او زۀ به تاسو آدمير جوړ کم.“ 
 کله چ عيس د دې ائ نه وړاندې پرېودل او په هغۀ پس روان شول. 
الړو نو دوه وروه ي وليدل، يعقوب د زبدى زوئ او د هغۀ ورور يوحنا چ په

 کشت ک ي د خپل پالر زبدى سره جالونه مرمت کول. هغوئ ي راوبلل. 
هغوئ سمدست کشت او خپل پالر پرېودل او په هغۀ پس روان شول.
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د حضرت عيس تعليم، بيان او بيمارانو ته شفا ورکول

 عيس په ول ليل ک رېدو، د يهوديانو په عبادتخانو ک ي تعليم

ورکولو او د خُدائ پاک د بادشاه د زيرى بيان ي کولو او د خلقو هر رن او
خوره شوه او د هر رن ول شام ک  د هغۀ آوازه په بيمارى ي روغوله. 

بيماران چ په عذاب آخته ۇو، يعن هغوئ چ پيريانو نيول ۇو، ميرو نيول او
 ډېر خلق ورپس روان شول چ د شل ي ورله راوستل نو هغۀ روغ کل. 
ليل، د دِکپولس، د يروشلم، د يهوديه او د اُردن د پورې غاړې اوسېدون ۇو.

په غر دپاسه د حضرت عيس بيان

 کله چ عيس  خلق وليدل نو غرۀ ته وختلو او هلته کېناستو. او  ۵
 نو هغۀ ورته داس تعليم شروع کله چ د هغۀ مريدان ورته راول شول، 

د آسمان بادشاه ه چ د روح غريبان دى  ”بختور دى هغوئ چ کو، 
  .وموم غمژن دى، هغوئ به تسل  بختور دى هغوئ چ د هغوئ ده. 

  .وارثان ش دوئ به د زم ه چ حليمان دى بختور دى هغوئ چ
  .ے شى دى، دوئ به ماړۀ کد صداقت اوږى ت بختور دى هغوئ چ

 بختور دى  .ے شرحم کوى، په هغوئ به رحم وک بختور دى هغوئ چ
 بختور هغوئ چ زړونه ي پاک دى، هغوئ به د خُدائ پاک ديدن وکى. 

 بختور دى  .خُدائ پاک به هغوئ ته خپل زامن ووائ ،دى د امن راوستون
هغوئ چ د خُدائ پاک د رضا پوره کولو دپاره زورولے کيى، د آسمان

،سپورې وائ خلق درته سپ کله چ  تاسو بختور ي بادشاه د هغوئ ده. 
او زوروى مو او زما له وج خلق ستاسو په حقله هر قسم دروغژن بدې خبرې

 دا هر ۀ تاسو په خوشحال او روڼ تندى وزغم ه چ په آسمان کوى. 
ک ستاسو دپاره لوئ اجر دے، ه چ ستاسو نه وړاندې هم دغه رن دوئ
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 تاسو د دنيا دپاره ماله ي. کۀ ماله بخونده ش، نو بيا به نبيان وزورول. 
او بهر وغورزولے ش يز دپاره په کار نۀ را ؟ دا بيا د هيينه شه مالن

 تاسو د ول دنيا دپاره را ي. کوم ار  .ه شو الندې کولو جواو د پ
 چ ډيوه بله ش نو وک پرې  .ېدے نۀ شپه غرۀ آباد وى هغه پ چ

لوے نۀ ږدى، بل د ډيوټ دپاسه کېودلے ش چرته چ د کور ولو خلقو ته
 او تاسو هم دغه رن د خلقو د وړاندې را خوره کئ د دې را ورکوى. 
نو هغوئ به ستاسو د آسمان ۀ کارونه ووين هرکله هغوئ ستاسو دپاره چ
 دا خيال مۀ کوئ چ ن زۀ د دې دپاره راغلے يم پالر، لوئ بيان کى. 
چ شريعت او د نبيانو کتابونه منسوخ کم. زۀ د هغوئ منسوخ کولو له نۀ يم
 زۀ تاسو ته رتيا وايم، ترو پورې راغلے بل پوره کولو له راغلے يم. 

چ آسمان او زمه ختم شوى نۀ وى نو د شريعت يو حرف يا د حرف نه يو زبر
 نو کۀ وک قدرې به ختم نۀ ش، ترو چ دا هر ۀ سر ته رسېدل نۀ وى. 

ورنه د شريعت يوه ذره شان هم مات کى او نورو خلقو ته د داس کولو تعليم
ورکى نو د آسمان په بادشاه ک به د دوئ ائ د ولو نه الندې وى. خو

هغه وک چ په شريعت عمل وکى او نورو ته ي تعليم هم ورکوى، هغه به د
 زۀ تاسو ته دا وايم، ترو چ تاسو  .بياموم لوئ ک آسمان په بادشاه
په صداقت کولو ک د فريسيانو او د شرع د عالمانو نه زيات نۀ ي نو تاسو
 تاسو اورېدل  .داخلېدے نۀ ش ک له هم د آسمان په بادشاهبيا هي
وک چ قتل مۀ کوئ. هغه ،ۀ ته وئيلے شوى ۇو چپالر ني زمون دى چ

 خو زۀ تاسو  .سزا ورکولے ش ى هغۀ ته به ضرور په عدالت کقتل وک
ته دا وايم چ هر وک چ يو ورور ته غصه هم وکى، هغۀ ته به په عدالت

ک ضرور سزا ورکے ش. او کۀ هغه ورته کم عقل ووائ نو هغه به ضرور
عدالت ته جواب ورکوى، او کۀ چرې ورته ليونے ووائ نو هغۀ ته به د دوزخ د
 کۀ چرې تاسو د قربان ائ ته کوم يز راوړئ او په دې اور خطره وى. 

 نو وخت ک درته راياد ش چ ستا ورور په ۀ خبره درنه خفه دے، 
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خپله قربان په هغه ائ پرېده. الړ شه، اول خپل ورور رضا که او بيا راشه او
 کۀ د چا سره ستا مقدمه وى نو زر ورسره روغه خپل نذر وړاندې که. 
جوړه وکه، کله چ ورسره عدالت ته په الره روان ي. هس نه چ هغه دې

 زۀ تاسو ته دا وايم  .ته، او تۀ قېد ش سپاه ى او قاضته پېش ک قاض
چ تاسو به تر هغ آزاد نۀ ش ترو چ مو خپله جرمانه پېسه پېسه ادا کې نۀ
  تاسو اورېدل ۇو چ هغوئ ته وئيلے شوى ۇو چ، زنا مۀ کوئ.  وى. 
خو زۀ تاسو ته دا وايم چ کۀ يو سے يوې  ته په بد نيت سره وورى نو
 کۀ چرې ستا  ستره تا هغۀ په خپل زړۀ ک د هغ سره زنا کې ده. 

ناه ته ولمسوى نو وې باسه او وې وغورزوه. ستا دپاره به دا ۀ وى چ د
  .ول وجود دوزخ ته وغورزولے ش ستا نه چ ،خپل وجود يو اندام بائيل
او کۀ چرې ستا ے الس د ناه سبب ش نو پرې ي که او وې غورزوه. ستا

دپاره دا بهتره ده چ د خپل وجود يو اندام بائيل، نۀ دا چ ستا ول وجود
.دوزخ ته الړ ش

د طالق په حقله تعليم

 هغوئ ته وئيلے شوى ۇو، کوم سے چ خپله ه طالقه کى نو ضرور

 خو زۀ درته دا وايم چ کوم سے چ د دې هغ له طالق نامه ورکى. 
زناکارۍ د جرم نه په بله ۀ وجه خپله ه طالقه کى نو په هغ باندې زنا

 کوى، او هر وک چ طالق شوې  سره وادۀ وکى هغه زنا کوى. 
بيا به تاسو دا اورېدل وى چ زمون پالر نيۀ ته وئيلے شوى ۇو چ، خپل قسم
 خو زۀ تاسو مۀ ماتوئ خو خپل قسم د مال خُدائ دپاره ضرور پوره کوئ. 
ته دا وايم چ هيله هم قسم مۀ خورئ، نۀ په آسمان، ه چ دا د خُدائ پاک

 او نۀ په زمه ه چ دا د هغۀ د پو چوک ده، او نۀ په تخت دے، 
 او نۀ په خپل سر ه چ تۀ د يروشلم ه چ دا د لوئ بادشاه ار دے، 

 تاسو  .نۀ سپينولے او نۀ تورولے ش تۀ هم په خپله مرضدې يو وې
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يوا د ”آو“ په ائ ”آو،“ او د ”نه“ په ائ ”نه“ جواب ورکوئ. د دې نه زيات
چ دے هغه د ابليس کار دے.

د بدل په حقله تعليم

 تاسو خبر ي چ دا وئيلے شوى ۇو چ، د ستر په بدل ک ستره او

 خو زۀ تاسو ته دا وايم چ د هغه سى خالف د غاښ په بدل ک غاښ. 
مۀ ودرېئ وک چ درسره بد کوى. کۀ وک درله په  مخ پېه درکى
 کۀ چرې يو سے ستا په قميص دعوٰى وکى نو نو س مخ هم ورواړوه. 

 کۀ چرې يو اختيار لرونے تا يو ميل په بيار تۀ خپل کوټ هم ورله ورکه. 
 چ وک درنه ۀ وغواړى هغه ورکه بو نو تۀ ورسره دوه ميله الړ شه. 

او د داس سى نه مخ مۀ اړوه وک چ درنه قرض غواړى.

د دشمن سره مينه کول

 تاسو خبر ي چ وئيلے شوى ۇو چ، د خپل اونى سره مينه سات او د

 خو زۀ درته دا وايم چ د خپلو دشمنانو سره مينه خپل دشمن نه کرکه. 
 چ په دې تاسو کوئ، او وک چ تاسو زوروى د هغوئ دپاره دعا کوئ، 
د خپل آسمان پالر زامن ش ،وک چ په بدو او په و يو شان نمر راخېژوى
 کۀ تاسو صرف د هغوئ سره او په نېو او بدو خلقو يو شان باران وروى. 

مينه کوئ وک چ تاسو سره مينه کوى نو بيا تاسو د کوم اجر اُميدوار ي؟
 کۀ چرې تاسو يوا په خپلو ول محصولچيان دغه شان نۀ کوى ۀ؟ 

 وروو سالم اچوئ نو دا کومه نا آشنا خبره ده؟ دغه ۀ خو بدينه هم کوى. 
تاسو کامل ش له نه چ ستاسو آسمان پالر کامل دے.“
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د خېرات په حقله تعليم

 ”خبردار چ د خپل پرهيزارۍ ودنه د خلقو په مخ ونۀ کئ. کۀ  ۶
 هرکله تاسو داس وکئ نو د آسمان پالر سره ستاسو دپاره هي اجر نشته. 

ي ه چن هوره کوئ، لمۀ ډن ل يۀ خېرات کوئ نو په بي تاسو چ
رياکاران په عبادتخانو او کوو ک کوى چ خلق ي صفت وکى. زۀ تاسو

 خو تاسو چ کله هم ته رتيا وايم چ هغوئ ته اجر پوره مالو شوے دے. 
چ س الس مو په دې خبر نۀ ش کوئ چ ي خېرات کوئ نو په داس

 ستاسو خېرات دې ضرور په پده ک وى نو ستاسو ے الس ۀ کوى. 
ستاسو آسمان پالر چ دا هر ۀ وين چ تاسو ي په پده ک کوئ، هغه به

د دې بدل درکى.

د دعا په حقله تعليم

 بيا دا چ تاسو کله هم دعا کوئ نو د رياکارانو په شان مۀ جوړېئ. هغوئ

دا ډېر خووى چ په عبادتخانو او چوکونو ک د دعا دپاره ودريى چ هر
وک ي ووين. زۀ تاسو ته رتيا وايم چ هغوئ ته خپل اجر پوره مالو شو.

 خو کله چ تاسو دعا کوئ نو خپل کو ته ننو، ور پورې کئ او خپل

پالر ته په زارو ش ،وک چ د پدې په دغه ائ ک موجود دے. او ستاسو
 او کله چ آسمان پالر وک چ پ رازونه وين، هغه به بدل درکى. 

تاسو دعا کوئ نو په دعا ک د بدينه قومونو په شان د بمطلبه خبرو ترار مۀ
.د ډېرو وئيلو په وجه به د هغوئ واورېدے ش دا خيال وى چ کوئ، د چا چ

 د هغوئ پې مۀ کوئ، ستاسو آسمان پالر ستاسو د غوتو نه وړاندې

عا کوئ، اے په آسمان کد  نو داس ستاسو په حاجتونو خبر دے. 
 ستا بادشاه دې راش، ستا مرض دې زمون پالره، ستا نوم دې پاک وى. 

 مون له خپل په زمه هم پوره ش نه چ په آسمان ک پوره کيى. 
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 او زمون ناهونه معاف که، له نه چ مون خپل روزمره رزق راکه، 
 او مون په آزمېت ک مۀ اچوه، خو مون د بدۍ قصوروار معاف کۇو. 
ئ، نو ستاسو آسمانمعاف ک ه کۀ تاسو د نورو نافرمان  نه بچ که. 

 خو کۀ تاسو نور نۀ معاف کوئ نو ستاسو پالر به هم تاسو معاف کى. 
آسمان پالر به هم ستاسو نافرمان معاف نۀ کى.

د روژې په حقله تعليم

 هر کله چ تاسو روژه نيس نو د رياکارانو په شان انونه خفه مۀ اره

کوئ. هغوئ خپل مخونه ه ورانوى چ خلق ووائ چ ن د دوئ روژه ده.
 خو هر زۀ تاسو ته رتيا وايم چ هغوئ ته خپل اجر پوره مالو شوے دے. 

 د دې دپاره چ  ،نو خپل سر غوړوئ او مخ وين روژه نيس کله چ
وک دا ونۀ وائ چ ن ستا روژه ده، خو تش ستا آسمان پالر وک چ په

پده ک دے. او ستا آسمان پالر چ په رازونو خبر دے، هغه به تا له ستا
اجر درکى.

د آسمان خزان

 په زمه ان له خزان مۀ جمع کوئ چرته چ هغه وينۀ وه او زن کيى

 خو خپل ان له خزان په آسمان  .وى ير کوى او پکن او غلۀ ورپس
ى، چرته چک دا خراب چ نۀ وينۀ شته او نۀ زن جمع کوئ چرته چ ک
 ه چ چرته ستا خزانه وى هلته به ستا نۀ غل کنر کوى او نۀ ي پوى. 

زړۀ هم وى.

د وجود را

 ستر د بدن دپاره ډيوې دى. کۀ ستا ستر روغ وى نو ستا ول بدن به

۱۵ / ۸۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


ول بدن به په توره تيارۀ ک وى نو ستا دې خراب  خو کۀ ستر را وى. 
وى. او کۀ چرې کومه را چ په تا ک ده، کۀ هغه هم تيارۀ ده نو بيا دا ومره

لوئ تورتم دے.

د خُدائ پاک مال

 يو غالم هم د دوو مالانو خدمت نۀ ش 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.
نه مۀ کوئ چد خپل ژوندون دپاره دا اندې ه زۀ تاسو ته دا وايم چ 

ۀ به وخورو، ۀ به وو، او يا ۀ به اغوندو. ول ژوندون د رو، او بدن د
 د هوا مارغانو ته وورئ، دوئ نۀ خو کرى جامو نه ډېر غوره نۀ دے ۀ؟ 

او نۀ رېب او نۀ ي خمبو ک جمع کوى خو بيا هم ستاسو آسمان پالر هغوئ
 په تاسو له رزق ورکوى. نو بيا تاسو هغۀ ته د هغوئ نه ډېر اهم نۀ ي ۀ؟ 

ک داس وک شته چ هغه په اندېنو خپل ژوند يو ساعت قدرې زيات
لونو ته خو ل لن و کۀ دپاره؟ په پ بيا د ن د جامو اندې کى؟ 

خيال وکئ، چ هغه نه راوکيى، نۀ خو هغوئ خوارى کوى او نۀ ان
 خو زۀ تاسو ته دا وايم چ سليمان چرې هم سره د دپاره جام جوړوى. 

 خپل ول شان او شوکت د دې لونو په شان ائسته جام اچول نۀ وې. 
خو کۀ چرې خُدائ پاک د پو واو له داس جام ورکوى، کوم چ نن شته او
سبا به په تنور ک غورزولے ش، نو ول هغه به بيا تاسو ته ل جام در نۀ

 نو دا اندېنه مۀ کوئ چ ۀ به کى ۀ؟ اے د کم ايمان خاوندانو. 
 په دې ولو يزونو پس بدينه وخورو، ۀ به وو يا ۀ به واغوندو. 

 تاسو د زغل، خو ستاسو آسمان پالر ستاسو د حاجتونو نه ۀ خبر دے. 
هر ۀ نه اول د خُدائ پاک د بادشاه او د هغۀ د رتينوال لون کوئ، نو بيا به
 ه د سبا غم مۀ کوئ، سبا به خپل هغه دا ول يزونه هم تاسو ته درکى. 
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غم په خپله کوى. د نن دپاره نننے غم کاف دے.“

په نورو خلقو الزام لول

  .ولے شلزام ونۀ لوئ نو په تاسو به هم الزام مۀ ل ”په نورو ا  ۷
ه چ نه تاسو په نورو الزامونه لوئ دغه شان به په تاسو هم الزامونه

ولولے ش، نو چ نه تاسو د بل ناپ تول کوئ، دغه رن به ستاسو ناپ
 تاسو د خپل ورور د ستر خس ته ول وته نيس خو  .تول کولے ش

 او تۀ نه خپل ورور ته دا وئيلے په خپله ستره ک درته تير نۀ ارى؟ 
ش چ، راشه چ ستا د ستر نه دا خسے وباسم، خو حال دا چ په خپله
 اے رياکاره، اول د خپل ستر نه تير ستره ک درته تير نۀ ارى؟ 

وباسه، نو بيا به ستا ستر وغيى چ د خپل ورور د ستر نه خسے
 پاک يزونه سپو له مۀ ورکوئ، خپل ملغلرې خنزيرانو ته مۀ  .وباس

ريچ او ريچ رى او په تاسو به راوو الندې کد پ غورزوئ. هغوئ به ي
به مو کى.

غوتل، لول او ول

 وغواړئ نو تاسو له به درکے ش، ولوئ نو تاسو به ي وموم، ور

 ه هر وک چ ي غواړى، هغۀ ته  .ے شوئ نو درته به کوالو کو
مالويى، او وک ي چ لون کوى، هغه ي موم، او وک چ ور وى،

زوئ ترې رو وک شته چ داس  په تاسو ک هغۀ ته کوالويى. 
 او يا دا چ ورنه کب وغواړى نو وغواړى او هغه به ورله کاے ورکى؟ 

ئ چپه دې پوهې ،اران يناه دومره  نو کۀ بيا تاسو چ مار به ورکى؟ 
خپل اوالد له ۀ يزونه ورکئ، نو ستاسو آسمان پالر به ومره ۀ يزونه

 د نورو سره تل داس سلوک رېنه غواړى.  هغه چا له ورکى چ وک ي ت
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کوئ له نه سلوک چ تاسو د ان دپاره خووئ، دا د شريعت او د ولو
نبيانو د تعليم مجموعه ده.

تنه دروازه

 په تنه دروازه ورداخل ش .ه چ د تباه دروازه کوالو ده، الره ي ۀ

 خو کومه دروازه چ د ژوند په لورې ده هغه  . پلنه ده او ډېر په دغه الره
وړه ده او الره ي تنه ده، او د دې پېدا کوون هم ل دى.

ونه په مېوه پېژندل

ل کو په ش د کسان چ داس ، د دروغژنو نبيانو نه خبردار ش

 تاسو به هغوئ په تاسو له را او په اصل ک هغه داړون شرمخان دى. 
خپله مېوه وپېژن. ول د ازغو جاړو بوو نه وک انور، يا د جاخو نه وک
 هم دغه شان ه ونه ه مېوه نيس او د بدې اينر راشوکولے ش ۀ؟ 

ه مېوه نۀ ش نيولے او بده ونه ه ونه بده مېوه نۀ ش  ون مېوه بده وى. 
 او کومه ونه چ ه مېوه نۀ نيس هغه به پرې کے ش او په اور نيولے. 

 ه زۀ وايم چ تاسو به هغوئ په خپله مېوه  .به وغورزولے ش ک
.وپېژن

ما تۀ چرې هم نۀ وې پېژندلے

ک هغه به د آسمان په بادشاه وائ مال ما ته مال وک چ  هر هغه
ورداخل نۀ ش، خو صرف هغه کس چ زما د آسمان پالر په رضا کار کوى.
 په ورځ د قيامت به ډېر ما ته وائ چ ماله، ماله، مون ستا په نوم نبوت

نۀ وو کے ۀ؟ او ستا په نوم مو پيريان نۀ ۇو شل ۀ؟ او هم ستا په نوم مو
اره ووايم چ  نو زۀ به هغوئ ته په ډيرې معجزې نۀ وې اره کې ۀ؟ 
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.خلق زما نه ورک ش شرعتاسو ب ،پېژندل ما تاسو چرې هم نۀ ي

دوه قسمه بنيادونه

 هر هغه وک چ زما دا خبرې اورى او عمل پرې کوى، هغه به د هغه

هويار کس په شان ولے ش چا چ خپل کور د يو سخت  دپاسه آباد
 او چ باران وشو، سېالب راغلو، زل زول او طوفان تير شو او د کے وى. 

دۀ کور سره ي ډغرې وخوړې، خو دا راپرې نۀ وتو ه چ بنيادونه ي د يو
 خو د هغه چا به بيا ۀ اَنجام وى چ زما دا خبرې سخت  دپاسه ۇو. 
اورى او عمل پرې نۀ کوى؟ د هغۀ مثال د هغه ناپوهه کس دے چا چ په شو
 باران وورېدو، سېالب راغلو، زول او طوفان تېر خپل کور جوړ کے وو. 

شو او د دغه کور سره ي ډغرې وخوړې او راوې غورزولو او بلل ي تباه
 ۀ وخت چ عيس دا خبرې بس کې نو خلق د هغۀ په تعليم حق کو.“ 

 ه چ هغۀ د هغوئ د شرع عالمانو په شان نه، خو په پوره حېران شول، 
اختيار سره ي تعليم ورکولو.

د يو جذام روغول

  ۀ وخت چ عيس د غرۀ نه راکوز شو نو  خلق ورپس شُو.   ۸
خو بيا يو جذام وروړاندې شو او په سجده ورته پرېوتو او وې وئيل، ”ماله، کۀ
 عيس خپل الس وراوږد کو او په  “.تۀ صرف وغواړې نو ما روغولے ش

م.“ بيا يوک داس آو، زۀ غواړم چ” ،ودو او وې فرمائيل چکې هغۀ ي
 بيا وفرمائيل چ، ”پاک شه.“ او په هغه ساعت د جذام نه روغ جوړ شو. 

عيس هغۀ ته وفرمائيل، ”وره چ هيچا ته د دې په حقله ۀ ونۀ وائ. خو الړ
شه او خپل ان امام ته وايه او کومه شرانه چ موس مقرره کې ده، هغه

“.ش واه ه. دا به ستا د روغولوورک

۱۹ / ۸۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د روم صوبه دار نوکر شفا موندل

 او کله چ عيس کفرنحوم ار ته وردننه شو نو يو روم صوبه دار ورغلو

ه، زما يو نوکر په کور ک ”مال  ،چ و او وئيل ينت وکم او هغۀ ته ي
 عيس ورته وفرمائيل، ”زۀ شل وډ پروت دے او ډېر په تليف ک دے.“ 

 خو صوبه دار جواب ورکو چ، ”ماله، زۀ د به درشم او روغ به ي کم.“ 
دې جوه نۀ يم چ تۀ زما کور ته راش. خو کۀ تاسو صرف حم وکئ نو زما
 ه چ زۀ پوهېم چ زۀ په خپله د بل د حم الندې يم  .نوکر به جوړ ش
،الړ شه نو هغه الړ ش يو ته ووايم چ م الندې دى. زۀ چاو سپاهيان زما د ح
خپل غالم ته ووايم چ او چ دېخوا راشه، نو هغه راش بل ته ووايم چ او چ

 عيس په حېرانتيا د هغۀ خبرې داس وکه نو هغه ي هغه شان کوى.“ 
ما داس تيا وايم چزۀ تاسو ته ر” ،وفرمائيل چ ته ي  واورېدې نو هغه
 زۀ تاسو ته دا وايم چ ايمان په بن اسرائيلو ک چرته هم نۀ دے ليدلے. 
رېواتۀ نه به ډېر خلق داس راش چ د ابراهيم، اسحاق او د نمرخاتۀ او د نمرپ

 خو د  ،ېنائ ک يو په مېلمستيا ک يعقوب سره به د آسمان د بادشاه
بادشاهت وارثان به بهر تيارې ته وغورزولے ش کوم ائ چ به ژړا وير او د

 بيا عيس صوبه دار ته وفرمائيل چ، ”اوس خپل کور غاونو چيچل وى.“ 
ته الړ شه، نو ستا د ايمان په وجه دې داس وش.“ نو هم په هغه ساعت د هغۀ

نوکر روغ شو.

د ډېرو خلقو روغول

تب د پطروس خوا بيا د پطروس کور ته الړو او وې ليدل چ  عيس

 نو د هغ الس ته ي الس وروړو نو د هغ نه تبه الړه. هغه پاېده نيول وه. 
 کله چ ماام شو نو خلقو عيس له او د هغۀ په خدمت کولو شروع شوه. 

ډېر داس کسان راوستل چ پيريانو نيول ۇو او هغۀ د هغوئ نه په يو حم
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 چ دغه شان د يشعياه نب په پيريان وشل او ول بيماران ي روغ کل، 
وسيله وئيلے شوې هغه پېشوئ پوره ش چ، ”هغۀ زمون بيمارۍ او کمزورۍ

اوچت کې.“

د حضرت عيس مسيح د مريدۍ قيمت

 عيس چ د ان نه چاپېره ه وليده نو حم ي وکو چ را چ د

،عالم ورغلو او وې وئيل چ  يو د شرع درياب پورې غاړې ته الړ شُو. 
 عيس ورته وفرمائيل ”اُستاذه، هر چرته چ تۀ ، زۀ به هم درپس م.“ 

چ، ”د لومبو خپل غارونه وى او د مارغانو جال، خو ابن آدم دومره ائ
 يو بل مريد ورته ووئيل، ”ماله، اول قدرې هم نۀ لرى چ سر پرې ولوى.“ 
 عيس ورته وفرمائيل چ، ”تۀ ما ته اجازت راکه چ خپل پالر خ کم.“ 

ما پس راه، مى پرېدئ چ مى خوى.“

د حضرت عيس په درياب ک طوفان آرامول

  بيا عيس په کشت ک سور شو او مريدان هم ورسره سوارۀ شُو. 

په کشت اوچتېدې چ داس ور طوفان راغلو او چپيو زور خو په درياب ک
،و چرابېدار ک  نو هغوئ ورغلل او هغه ي راواوړېدې. خو هغه اودۀ وو. 

تاسو ول” ، هغۀ ورته وفرمائيل چ ”ماله، مون بچ که. مون ډوبيو.“ 
دومره يرېئ، ستاسو ايمان ومره کمزورے دے؟“ بيا هغه ودرېدو، طوفان او

 مريدان په دې د اوبو چپ ي ورل نو په هغه ساعت قالره قالرې شوه. 
ننداره ډېر حېران شول او دوئ ووئيل چ، ”دا ال ۀ قسم سے دے چ هوا او

چپ ي هم حم من؟“
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د دوو پيريانو نيولو سو روغول

 عيس چ د دريانو عالق ته پورې وتو نو د قبرستان نه دوه سى راووتل

چ پيريانو نيول ۇو او دومره خطرناک ۇو چ وک هم په هغه الره ترې نۀ شُو
 هغوئ چغ کې، ”اے د خُدائ پاک زويه. تۀ زمون نه ۀ تېرېدلے. 

غواړې؟ تۀ دلته د دې دپاره راغلے ي چ مون د قيامت نه وړاندې په عذاب
 او پيريانو زارى  نو ل لرې د خنزيرانو يوه لويه رمه رېدله.  کې ۀ؟“ 

ورته وکه، ”کۀ چرې تۀ مون شل غواړې نو مون د خنزيرانو دغ رم ته
 هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”الړ ش.“ نو هغوئ راووتل او په خنزيرانو ولېه.“ 
ک ورننوتل او د خنزيرانو وله رمه په منه شوه او د کمر نه ته درياب ته

 د خنزيرانو ساتون نزدې ار ته رېوته او په اوبو ک ډوبه شوه.  پ
وتتېدل او هر چا ته ي هغه وله قيصه بيانوله، ۀ چ په پيريانو نيول سو تير

او کله چ ،ووين عيس ول خلق بهر راووتل چ  بيا د کل شوى ۇو. 
هغوئ وليدو نو ورته ي منت زارى وکه چ د دې عالق نه الړ شه.

د يو شل سى روغول

 نو عيس په کشت ک کېناستو او د سيند بل غاړې ته خپل ار ته  ۹
 نو ورله ۀ کسانو يو شل سے په ک ک پروت راوړو. د هغوئ راغلو 
ايمان ي چ وليدو نو عيس هغه شل سى ته وفرمائيل چ، ”زما زويه، خاطر
 په دې ين د شرع عالمانو د ان جمع که، ستا ناهونه معاف شول.“ 

 عيس په دې پوهه وو چ د دوئ سره ووئيل چ، ”دا ي ال ۀ کفر ووئيلو.“ 
بد خيالونه ول تاسو داس” ،وفرمائيل چ ۀ تير شول نو ورته ي په زړۀ ک
 آيا دا آسانه خبره ده چ ووائ چ ناهونه دې معاف شُو او کۀ دا کوئ؟ 
چ تاسو په دې پوهه ش ه چ  نو دا چ ووائ چ پاه او وره؟ 
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ابن آدم سره په دنيا ک د ناهونو د بخلو اختيار هم شته،“ نو هغه شل سى
 او هغه پاېدو ته ي وفرمائيل چ، ”پاه، بستره دې واخله او کور ته ه،“ 

آدم ته په داس  خلق په دې ننداره هيبت واخستل او بن او کور ته الړو. 
اختيار ورکولو ي د خُدائ پاک ثنا ووئيله.

مت ته دعوت ورکول

 نه چ عيس له دې ايه الړو نو هغۀ مت نوم سے د محصول په

کرس ناست وليدو او هغۀ ته ي وفرمائيل چ، ”ما پس راه.“ مت پاېدو او
 ۀ وخت چ عيس د مت په کور ک د خپلو په هغۀ پس روان شو. 

مريدانو سره رو ته ناست وو نو ډېر محصولچيان او بدکاران راغلۀ او د دوئ
 او چ کله فريسيانو دا وليدل نو د هغۀ سره په دسترخوان کېناستل. 

مريدانو ته ي وفرمائيل چ، ”دا ستاسو اُستاذ د محصولچيانو او ناهارو سره
 عيس چ دا واورېدل نو وې فرمائيل ول يو ائ رو ته ناست دے؟“ 

 الړ ش چ، ”روغو خلقو ته د طبيب حاجت نۀ وى خو بيمارانو ته ي وى. 
“.قربان زۀ رحم غواړم، نه چ” ،ئ چان پوهه ک او د دې صحيفو په معن
زۀ د دې دپاره نۀ يم راغلے چ صادقانو ته دعوت ورکم بل ناهارانو ته.“

د روژې په حقله تپوس

 خو بيا د يحي مريدان عيس له راغلل او دا تپوس ي ترې وکو چ” ،ۀ

 وجه ده چ مون او فريسيان خو روژې نيسو خو ستا مريدان ي نۀ نيس؟“ 
عيس جواب ورکو چ، ”تاسو چرته جنجيان د وادۀ د زلم سره په ژړا ناست

ليدل دى ۀ؟ خو يو وخت به راش چ د وادۀ زلمے به د دوئ نه جدا کے
 هي وک هم نوے پيوند په زړه  .او بيا به هغه وخت دوئ روژه نيس ش

چوغه نۀ لوى ه چ دا پيوند به چوغه نوره هم شلوى او نور لوئ سورے به
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 کله هم وک نوى مے په زړو مشونو ک نۀ اچوى،  .جوړ ش په ک
ه چ مشونه به وشليى او مے به ي توئ ش او مشونه به تباه ش، خو

“.او دغه شان به دواړه بچ ش ،اچولے ش ونو کنوى مے په نوؤ مش

د  او جين په ايمان سره روغول

 عيس ال دا خبرې کول چ هغۀ ته د عبادتخان يو مشر راغلو او په سجده

ورته پرېوتو او وې وئيل چ، ”په دې ساعت م لور مه شوه، خو تۀ ما سره الړ
 عيس پاېدو، او هغۀ  “.ده نو هغه به ژوندۍ ششه او خپل الس پرې کې

 نو سمدست يوه ه چ د سره روان شو او مريدان هم ورسره الړل. 
دولسو کالو راس ي وينه بهېدله، د شا د طرفه راغله او د هغۀ د چوغ لمن له

 ه چ د هغ دا باور وو چ، ”کۀ زۀ صرف د هغۀ جامو ي الس وروړو 
مخ ورواړولو او هغه ي  خو عيس له الس هم وروړم، نو جوړه به شم.“ 

وليده او ورته ي وفرمائيل، ”ډاډه اوسه، زما لورې، ستا ايمان تۀ روغه کې.“ او
 کله چ عيس د مشر کور ته راغلو نو په هم هغه ساعت هغه روغه شوه. 

هغۀ د شپېل غوونو او ډېرو خلقو د ژړا انوال او د جنازې د ساز ډله وليدله،
 خو هغۀ وفرمائيل چ، ”اخوا ش، جين مه نۀ ده، هغه خو اوده ده.“ خو

 ۀ وخت چ ه وه بهر کے شوه نو هغه هغوئ ورپورې وخندل. 
 دا خبره په وله عالقه ورننوتو او جين ي د السه ونيوله، نو هغه راپاېده. 

ک خوره شوه.

د دوو ړندو سو روغول

،وهل ي شول او دا چغ وړاندې الړو نو دوه ړاندۀ ورپس عيس  کله چ

 کله چ هغه کور ته دننه شو نو هغه ”اے د داؤد زويه، په مون رحم وکه.“ 
ړاندۀ سى ورله راغلل او عيس ترې تپوس وکو چ، ”ول تاسو په دې يقين
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لرئ چ، زۀ هغه کار کولے شم ۀ چ تاسو غواړئ؟“ هغوئ ووئيل چ، ”آو،
 بيا هغۀ د هغوئ سترو له الس وروړو او وې فرمائيل چ” ،نه ماله.“ 

 نو د هغوئ ستر بينا  “.دې وش ستاسو ايمان دے، نو هم دغس چ
شوې. عيس په سخته هغوئ ته وفرمائيل، ”ورئ چ وک درنه په دې کار
 خو هغوئ چ بهر ووتل نو په وله عالقه ک ي د هغۀ په  “.خبر نۀ ش

حقله دا خبره خوره که.

د يو چاړا سى روغول

 هغوئ په وتو ک ۇو چ ۀ کسانو يو سے عيس له راوستو چ په ژبه

 او کله چاړا وو او خبرې ي نۀ شوې کولے ه چ هغه پيريانو نيولے وو. 
چ پيرے ي ترې وشلو، نو د هغۀ ژبه ويا شوه. ول خلق حق حېران شول او

 خو وې وئيل چ، ”په بن اسرائيلو ک هيله هم داس نۀ دى شوى.“ 
فريسيانو ووئيل چ، ”د پيريانو د سردار په مدد دے پيريان شى.“

په خلقو د عيس مسيح زړۀ وسوزېدلو

 دغه شان عيس په ولو کلو او ارونو ک رېدو او د هغوئ په

عبادتخانو ک ي تعليم ورکولو او د بادشاه زېرے ي ورکولو او هره بيمارى
ه وليده نو په هغوئ ي هغۀ د خلقو  کله چ او هره کمزورتيا ي روغوله. 
زړۀ وسوزېدلو. هغوئ له د هغه و په شان پرېشانه او بوسه ۇو چ شپون
 بيا هغۀ خپلو مريدانو ته وفرمائيل چ، ”فصل ډېر دے خو ورسره نۀ وى. 

 د دې دپاره تاسو د فصل مال ته خواست وکئ چ هغه مزدوران ل دى. 
د فصل رېبلو دپاره مزدوران راولېى.“
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د حضرت عيس دولس مريدان

 بيا عيس خپل دولس مريدان راوغوتل او هغوئ له ي د پيريانو  ۱۰
 د هغه دولسو شلو او د هر قسم بيماريانو او مرضونو شفا اختيار ورکو. 

مريدانو نومونه دا دى، اول شمعون چ پطروس ورته وائ او د هغۀ ورور
 فيليپوس او برتلماۍ، اندرياس، د زبدى زوئ يعقوب او د هغۀ ورور يوحنا، 
 شمعون ننيالے او توما او مت محصولچ، د حلف زوئ يعقوب او تدى، 

يهوداه اسريوت، يعن هغه سے چ په عيس ي جاسوس وکه.

رسوالنو ته هدايت

 عيس دا دولس کسان د دې هداياتو سره ولېل چ، ”د غېر يهودى قومونو

ائ د بن په  خو د هغ  ،ار ته مۀ ننو او د سامريانو  په طرف مۀ
 او په تلو تلو ک دا پېغام  .و له الړ ش سرائيلو د خاندان ورکو شووا
 بيماران جوړوئ، مى ورکوئ چ د آسمان بادشاه رانزدې شوې ده. 

ژوندى کوئ، جذاميان پاکوئ او پيريان شئ. تاسو ته دا اختيار مفت درکے
 سرۀ زر يا سپين زر يا تانبه په خپل تيل ک مۀ شو او مفت ي ورکوئ. 

 د ان سره نۀ د سفر تيل، نۀ دوېم قميص، نۀ اضاف پېزار او مۀ  .اخل
ار يا کل  کوم امسا اخل ،ه چ مزدور د خپل مزدورۍ حقدار دے. 
ته چ تاسو ننو نو د داس يو عزتمند سى کور ته ور چ د ورتلو قابل

 کوم  .خصت شائ ته ر ايه بل د هغه چ تر هغ ش وى، او هلته پات
 کۀ هغه د دې الئق وى نو کور ته چ تاسو ننو، د هغوئ سالمت غواړئ. 

ستاسو سالمت به ورورسيى، او کۀ الئق نۀ وى نو ستاسو سالمت به واپس
 خو کۀ چرې وک تاسو قبول نۀ کى او غوږ درته ونۀ  .رتاسو ته راو

نيس نو چ کله تاسو هغه کور يا ار پرېدئ نو د خپلو پو نه دوړې ونئ.
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ په ورځ د قيامت به د سدوم او د عموره د خلقو
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حال د دې ار د خلقو د حال نه ۀ وى.

د راتلون عذاب په حقله

 ورئ، زۀ تاسو له د و په شان د شرمخانو مين ته لېم. د مارانو په

 خبردار اوس چ دوئ به  .آزاره اوسيار او د کونترو په شان بشان هو
  ،به مو په کوړو وه تاسو عدالتونو ته حواله کوى او په خپلو عبادتخانو ک

او زما د خاطره به تاسو حاکمانو او بادشاهانو ته وړاندې کوى چ د هغوئ او
 خو هر کله چ تاسو ونيولے ش نو د دې  .واهان ش غېريهوديانو دپاره

سوچ مۀ کوئ چ تاسو به ۀ او نه وواي. چ وخت راش نو هغه خبرې به
ه کوم  په خپله ستاسو خول ته راش چ تاسو ته ي ضرورت وى. 

خبرې چ تاسو کوئ دغه به تاسو په خپله نۀ کوئ، خو ستاسو په ذريعه به
 ورور به د ورور د مرګ جاسوس ستاسو د آسمان پالر روح خبرې کوى. 
ش او پالر به د زوئ، او اوالد به د مور پالر خالف ش او مرګ ته به ي حواله

 ول به زما د نوم په سبب تاسو سره کينه کوى خو هغه وک چ تر کوى. 
 کله چ تاسو په يو ار ک وزورولے  .هغه به بچ ش ش آخره قائم پات

تاسو د بن د دې نه وړاندې چ تيا وايم چزۀ درته ر .نو بل ته الړ ش ش
 شارد د  .بن آدم به واپس راشنو ا رو ارونو ک ولو سرائيلو پها

 د شارد دپاره دا خپل اُستاذ نه لوئ نۀ وى او نۀ نوکر د خپل مال نه. 
کاف ده چ د اُستاذ په شان ش او نوکر د خپل مال په شان. کۀ د يو کور

مال ته بعلزبول وئيلے ش نو د هغۀ د کور کسان به د دې نه هم په خراب نوم
.ے شياد ک

د چا نه يرېدل په کار دى

 نو د هغوئ نه يره مۀ کوئ ه چ داس پ يز نشته چ اره به نۀ
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 ۀ چ زۀ تاسو ته  .اره نۀ ش هغه به راز شته چ پ او نۀ داس ،ش
تاسو ته په غوږ ک ۀ چ .واي ا کپه ر وايم نو تاسو ي په تيارۀ ک
 د هغه چا نه مۀ يرېئ  .هغه تاسو د چت دپاسه په چغو واي ووئيلے ش

وک چ ئوژلے، خو د هغه چا نه يرې خو روح نۀ ش وجود وژن وک چ
 ول دوه چچ په يوه  .ربادولے ش روح او بدن دواړه په دوزخ ک ب

پېسه نۀ خريى ۀ؟ خو بيا هم ستاسو د پالر د رضا نه بغېر يوه هم په زمه نۀ
  خو دا چ ستاسو د سر ول وېتۀ هم شمېرلے شوى دى.   .راپرېو

.ي و نه زيات قيمتچشمېره چئ، تاسو د بنو بيا مۀ يرې

د خلقو په وړاندې د مسيح اقرار کول

 هر وک چ د خلقو په وړاندې زما اقرار وکى، زۀ به په آسمان ک د

 خو هر وک چ د خلقو په وړاندې خپل پالر په وړاندې د هغۀ اقرار وکم. 
زما نه انار وکى، زۀ به په آسمان ک د خپل پالر په وړاندې د هغۀ نه انار

وکم.

امن نه خو جن

 تاسو دا خيال مۀ کوئ چ زۀ ن دنيا ته د امن راوستو دپاره راغلے يم.

 زۀ دې له نه، زۀ د امن راوستو دپاره نه، خو د جن دپاره راغلے يم. 
  .ور د خوانلور د مور، او ا ،ے د خپل پالر خالف شس راغلے يم چ

 داس کس زما قابل نۀ دے او د سى دشمنان به د هغۀ د کور خلق وى. 
چ د خپل مور پالر سره زما نه زياته مينه کوى او هغه وک هم چ زما نه

 داس خلق زما جوه نۀ دى وک زياته مينه د خپل زوئ يا لور سره کوى. 
 وک چ خپل  . نۀ پورته کوى او زما په نقش قدم نۀ خپله سول چ

ان ساتل غواړى هغه به ي بائيل، خو وک چ زما د خاطره خپل ژوند
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بائيل، هغه به ي حاصل کى.

اجر

 وک چ تاسو قبلوى هغه ما قبلوى او وک چ ما قبلوى نو هغه هغه

 هر هغه وک چ يو نب د نب په نوم وک قبلوى چ زۀ ي رالېلے يم. 
قبلوى هغۀ ته به د نب اجر مالويى، او هر هغه وک چ يو صادق د صادق په
وک کۀ يو جام يخ  هر هغه نوم قبلوى، هغۀ ته به د صادق اجر مالويى. 

اوبۀ دې ورکو له په دې وجه ورکى چ هغه زما مريد دے، نو زۀ درته دا
“.نۀ ش اجره پاتهغه کس به ب وايم چ

د حضرت يحي بپتسمه ورکوون پېغام وړون حضرت عيس له
لېل

 کله چ عيس خپلو دولسو مريدانو ته هدايت ورکول ختم کل نو بيا  ۱۱
هغه د هغه ائ نه روان شو چ د هغوئ په ارونو ک تعليم ورکى او بيان

 کله چ يحي بپتسمه ورکوونے په قېدخانه ک د مسيح د کارونو وکى. 
نه خبر شو، نو خپل يو و مريدان ي ورولېل چ د عيس نه دا تپوس وکى

 ”ول هغه راتلونے تۀ ي ۀ؟ او يا کۀ نه، مون د بل چا انتظار  ،چ
 عيس ورله جواب ورکو، ”الړ ش ،ۀ چ تاسو اورئ او ورئ، وکو؟“ 
 چ ړاندۀ بينا کيى، شل ر، جذاميان پاکيى، کاۀ  ته وواي هغه يحي
 او بختور دى اورى او مى بيا ژوندى کيى او غريبانان ۀ زېرے اورى. 

 ۀ وخت چ د يحي مريدان واپس رخصت هغه وک چ ما نۀ ازاروى.“ 
شول نو عيس خلقو ته د يحي په حقله دا وفرمائيل، ”تاسو د ۀ ليدلو دپاره

 نو بيا تاسو د ۀ ليدو له بيابان ته تل وئ؟ يوه لوخه چ باد خووله ۀ؟ 
وتل وئ؟ يو کس چ ل او نرم جام ي اچول وې؟ ورئ، هغه وک
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 نو بيا تاسو بهر د ۀ چ نرم جام اچوى هغه په محلونو ک اوسيى. 
ليدو له وتل وئ؟ د يو نب ليدلو ته؟ آو، رتيا چ د يو نب نه هم ۀ ډېر لوئ.
 دا هغه وک دے چ د چا په حقله چ ليلے شوى دى چ” ،وره، زۀ

 زۀ تاسو خپل پېغمبر ستا نه وړاندې لېم چ ستا مخ ته الره تياره کى.“ 
ته رتيا وايم د زم په مخ بل وک د يحي بپتسمه ورکون نه لوئ نشته خو

بيا هم د خُدائ پاک په بادشاه ک د ولو نه کمزورے کس د هغۀ نه لوئ
 د بپتسمه ورکون يحي د راتلو د ورو نه پس ال تر اوسه د آسمان په دے. 

 ه چ د يحي د  .په زور رانيس ور ياو زور زور کولے ش بادشاه
 راتلو نه وړاندې ولو نبيانو او د موس شريعت د دې وخت انتظار کے وو. 
نو کۀ تاسو غواړئ چ هغه ومن نو هغه په خپله الياس دے وک چ راتلونے

 زۀ د دې پيۍ مثال  وک چ غوږونه لرى نو هغه دې واورى.  دے. 
نه درکم؟ دوئ له په بازار ک د ناستو ماشومانو په شان دى چ يو بل ته

 ”مون درته شپيل وغوله او تاسو  نۀ شوئ، مون درته  ،چ نعرې وه
 ه کله چ يحي روژه په ان ووهلو او وير مو وکو خو تاسو ونۀ ژړل.“ 

 ابن آدم په خوړلو خولۀ راغلو نو هغوئ وئيل چ هغه پيرى نيولے دے. 
لو ورته راغلو او دوئ وائ چ دۀ ته ورئ، يو يور او شراب، د

محصولچيانو او بدکارانو ملرے. خو بيا هم خلقو ته حمت په خپلو کارونو
کولو صادق ثابت شو.“

په بايمانه ارونو افسوس

 نو بيا عيس په توبه نۀ کولو د هغه ارونو خلق مالمته کل چرته چ هغۀ

 هغۀ وفرمائيل چ، ”افسوس اے ډيرې معجزې سر ته رسول وې. 
خورازينه، په تا افسوس بيتِصيدا، ه کوم معجزې چ په تا ک وشوې کۀ

چرې دا په صور او صيدا ک شوې وې نو دوئ به ډېر پخوا د انه اټ تاو
 خو زۀ تاسو ته دا وايم چ د کے وو او په ايرو ک به ي توبه ويست وه. 
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 او اے قيامت په ورځ به د صور او صيدا حال ستاسو د حال نه ۀ وى. 
کفرنحومه، ول تۀ دا  چ ستا مقام به تر آسمانه پورته کے ش ۀ؟ نه، تۀ

به تاترين ته وغورزولے ش .ه چ کوم معجزې چ په تا ک اره
 خو زۀ کے شوې، کۀ په سدوم ک شوې وے نو سدوم به تر ننه آباد وو. 

تاسو ته دا وايم چ د قيامت په ورځ به د سدوم د خلقو حال ستاسو د حال نه
ۀ وى.“

د آرام دپاره ما ته راش

اے پالره، د آسمان او د زم” ،وفرمائيل چ داس  په هغه وخت عيس

يارو نه پتا دا خبرې د پوهانو او هو فت کوم چه، زۀ ستا ثنا او صمال
 آو، پالره، دا ستا رضا وه. کې او وړو ماشومانو ته دې رندې کې. 

 هر ۀ ما ته زما پالر سپارل دى، او هيوک ب د پالره زوئ نۀ پېژن، او نۀ
وک پالر پېژن ب له زويه او ب له هغوئ نه چ زوئ ي ورته په وته کوى.
 اے تاسو ول چ خوارى کوئ او پن مو دروند دے، ما له راش او زۀ به

 زما جغ په غاړه کئ او زما نه زده کئ، ه چ زۀ په زړۀ آرام درکم. 
 نرم او په روح ک عاجز يم، او تاسو به په زړۀ ک آرام حاصل کئ. 

ه چ زما جغ په وړلو ک پوست دے او زما پن سپ دے.“

د سبت په ورځ وږى شوکول

په ورځ د فصل په يو پ د خال د سبت يعن  په هغه وخت عيس  ۱۲
ه او په خوړلو يتېرېدو نو د هغۀ مريدانو د لوږې نه د وږو په ماتولو شروع وک
 خو کله چ فريسيانو دا وليدل نو هغۀ ته ي ووئيل چ” ،وره، ليا شول. 

 هغۀ ورله ستا مريدان داس کار کوى چ د سبت په ورځ ناروا دے.“ 
جواب ورکو چ، ”تاسو دا نۀ دى لوستل کله چ داؤد او د هغۀ دوستان اوږى
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 هغه د خُدائ کور ته ننوتو او پېش کے شوى ۇو نو هغوئ ۀ کى ۇو؟ 
شوې رو ي وخوړه، ار چ هغه په دۀ او د دۀ په ملرو ناروا وه او صرف

 او تاسو په شريعت ک دا نۀ دى وئيل چ د خُدائ په امامانو ته روا وه. 
 زۀ کور ک امامانو د سبت ورځ ماته که او هغوئ پرې ناه ار نۀ شُو. 
 تاسو ته وايم چ دلته د خُدائ د کور نه ۀ نور هم لوئ يز موجود دے. 
کۀ چرې تاسو د دې په مطلب پوهه وئ چ، ”زۀ رحم خووم، قربان نه،“ نو

بن آدم د سبت د ورا ه چ  تاسو به بناه خلق ناه ار کى نۀ ۇو. 
مال دے.“

يو سے چ الس ي شل وو

 هلته ي  بيا عيس هغه ائ پرېودلو او د هغوئ عبادتخان ته ورننوتو. 

يو سے وليدو چ الس ي اوچ شوے وو او هغه خلقو د عيس نه تپوس وکو
چ، ”ول د سبت په ورځ روغول روا دى ۀ؟“ ه چ هغوئ په دۀ د الزام
 خو هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”فرض کئ چ تاسو يوه لولو بهانه لوله. 

ه لرئ او هغه د سبت په ورځ کندې ته وغورزيى، په تاسو ک داس يو کس
 او هم شته چ هغه به د سبت په ورځ د هغ د راخېژولو کوشش نۀ کوى؟ 

ه د سبت په ورځ نې .دے ې نه ډېر زيات قيمت انسان د ه چشب
 بيا هغۀ هغه سى ته وفرمائيل چ، ”خپل الس اوږد که.“ کول روا دى.“ 
 خو هغۀ الس اوږد کو او د بل الس په شان ي هغه الس روغ رم شو. 

فريسيان د عبادتخان نه بهر ووتل او په خپلو ک ي د عيس د وژلو منصوبه
شروع که.

د خُدائ پاک مقرر شوے خادِم

ائ نه الړو. ډېر خلق په هغۀ پس په دې خبر شو نو د هغه چ  خو عيس
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 او هغوئ ته ي په سخته روان شول او هغۀ د هغوئ ول بيماران روغ کل. 
 دا د يشعياه نب د دې پېشوي پوره وفرمائيل چ، ”ما به نۀ اره کوئ.“ 
ے دے، زما محبوب چما غوره ک  ”دا زما خادِم دے چ  ،کول ۇو چ

روح م پرې خوشحاله دے. زۀ به خپل روح په هغۀ سورے کم، او هغه به ولو
 هغه به نۀ جن کوى، نۀ شور، او نۀ به په کوو قومونو ته انصاف رسوى. 

 هغه به يوه که لوخه هم نۀ ماتوى او نۀ به  .د هغۀ آواز اورېدے ش ک
.نصاف قائم وساتو هغه په وفادارۍ سره اه کوى. ترډيوه م کمه بلېدون

“.ول قومونه اُميدونه سات  د هغۀ په نوم به

حضرت عيس او شېطان

 بيا هغوئ ورته يو ړوند ونا سے راوستو چ پيرى نيولے وو. عيس هغه

 ول خلق حق حېران روغ کو، ژبه ي ويا شوه او په سترو بينا شو. 
مون دا د داؤد زوئ نۀ دے د چا چ ول” ،شول او دا خبره خوره شوه چ
 خو کله چ فريسيانو دا واورېدل نو هغوئ ووئيل چ، ”دا تالش کۇو؟“ 

 عيس په دې پوهه سے د پيريانو د سردار بعلزبول په مدد پيريان شى.“ 
وو چ دوئ ۀ سوچ کوى، نو ه ي هغوئ ته وفرمائيل، ”هره بادشاه چ په

چ ار يا کور ک ى، او په يونو هغه تباه کي اتفاقه شب خپلو ک
 کۀ چرې ابليس، ابليس  .جدا ش نو هغه به په خپلو ک راش اتفاقب

ه پاتن ان خالف شو، نو د هغۀ بادشاه بليس په خپله دى نو بيا خو اش
 نو کۀ چرې زۀ پيريان د بعلزبول په مدد شم نو ستاسو مريدان کېدے ش؟ 
 خو ي د چا په وسيله شى؟ نو په هم دې وجه به هغوئ تاسو مالمته کى. 

م نو د خُدائ پاک بادشاهکۀ زۀ دا پيريان د خُدائ پاک د روح په مدد ش
 بيا نه يو سے د يو زورور سى په کور ستاسو په مين ک ده. 

ورتلے ش او د هغۀ مال حال لوټ کولے ش؟ ترو چ اول هغۀ دا زورور
 وک چ ما سره نۀ سے تلے نۀ وى د هغۀ کور نۀ ش لوټ کولے. 
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ولوى نو هغه يائ نۀ را ما سره يو چ وک ي .دے، هغه زما خالف دے
 نو ه زۀ تاسو ته دا وايم چ يوه ناه او يو کفر داس نشته چ د  .نول

بن آدمو بخلے نۀ ش، سېوا د هغه کفر نه چ د روح القُدس په خالف لولے
،لے شهغه به وبخ ۀ وائ بن آدم خالفد ا وک چ  هر شوے وى. 
خو هر هغه وک چ د روح القُدس په خالف خبرې کوى هغه به نۀ په دې دنيا

.لے شوبخ نيا کاو نۀ په بله د ک

ونه او د هغ مېوه

 يا خو ونه او د هغ مېوه ۀ و او يا ونه او د هغ مېوه بده و ،ه

 اے د مارانو بچو، ستاسو خبرې  .په مېوه پېژندلے ش تاسو ونه د هغ چ
نه  کېدے ش چ په خپله تاسو ۀ نۀ ي؟ ه چ کوم خبرې چ په

نه نې ے د زړۀ د خزانۀ س   .هغه د زړۀ نه راو خولۀ را
  .بده وى هغه ترې بدى راوباس د زړۀ خزانه ي ے چاو بد س راوباس

زۀ تاسو ته دا وايم، هر وک چ ۀ فضول خبرې هم کوى نو د قيامت په ورځ
 ه چ تاسو به په خپلو خبرو سره صادق به ورسره د هغ حساب کيى. 

“.ار ثابت ش ناه يا

معجزه غوتل

 ين د شرع عالمانو او فريسيانو ووئيل چ، ”اُستاذه، مون غواړو چ تۀ

 هغۀ ورته جواب ورکو، ”دا يوه  “.ائه معجزه وپه تو ته د ن مون
بدکاره او زناکاره پيۍ ده چ ن غواړى خو د يونس نب د ن نه سېوا يوه
 نو له نه چ يونس د کب په ېه  .ے شه به هم دوئ ته ورنۀ کن

بن آدم هم درې ورې نو دغه شان به اتېرې ک او درې شپ درې ور ک
 د نينوه خلق به هم د دې زمان او درې شپ د زم په تَل ک تېرې کى. 
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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 جنوب مله به د قيامت په ورځ د دې پيۍ خالف په د يونس نه لوئ دے. 
عدالت ک ودريى او دوئ به مجرمان ثابت کى، ه چ هغه د دنيا د بل
وټ نه د سليمان د حمت خبرو اورېدو له راغل وه، او وک چ دلته دے

هغه د سليمان نه هم لوئ دے.

د پيريانو واپس راتلل

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

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

 بيا هغه الړ ش او نور اووۀ  .ه بيا مومے او د اوسېدو جوو کجار
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 خراب ش. نو دغه

حال به هم د دې نافرمانه پيۍ وى.“

د حضرت عيس رتين رشتهدار

 عيس ال د خلقو سره په خبرو ليا وو چ د هغۀ خپله مور او وروه بهر

 په دې ک چا هغۀ ته والړ ۇو او غوتل ي چ د هغۀ سره خبرې وکى. 
ووئيل چ، ”ستا مور او وروه بهر والړ دى، هغوئ تا سره مالوېدل غواړى.“

 عيس هغه سى ته وفرمائيل چ، ”زما مور وک ده؟ او زما وروه وک

 نو بيا هغۀ خپلو مريدانو ته اشاره وکه او وې فرمائيل چ، ”زما مور دى؟“ 
 ه هر هغه وک چ زما د آسمان پالر رضا کوى، او زما وروه دا دى. 

هغه زما ورور، خور او مور ده.“
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د زميندار مثال

 هم په دغه ورځ عيس د کور نه بهر شو او د درياب په غاړه  ۱۳
 او دومره ډېر خلق ورته راول شوى ۇو چ هغه ترې کشت ته کېناستو. 
 هغۀ وختلو او هلته کېناستو او ول خلق ورته د درياب په غاړه ودرېدل. 
هغوئ ته ډيرې خبرې په مثالونو ک وکې. هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”واورئ،
 نو چ کله هغۀ په خپل پ ک تخم يو زميندار د کروندې دپاره بهر الړو. 
 نوستلو نو ۀ تخم ترې نه په الره پرېوتو نو مارغان راغلل هغه ي وخوړو. 

ۀ تخم په کايزه زمه پرېوتو چرته چ له شان خاوره وه او دا زر راووکېدلو
ي نمر راوختلو نو هغه بو  خو چ خو چ هلته الندې نوره خاوره نۀ وه. 
ۀ تخم په غنو ک  وسوزول او هغه اوچ شُو ه چ جرړې ي نۀ وې. 

 او ۀ تخم په زرخيزه زمه پرېوتو، ازغ لوئ شول او فصل ي الندې کو. 
پرېوتو او غله ي وکه، ين يو په سل، ين يو په شپېتۀ او ين يو په دېرش.

 کۀ وک د اورېدو غوږونه لرى هغه دې واورى.“

د مثال مقصد

 مريدان عيس ته ورنزدې شول او تپوس ي ترې وکو چ، ”تۀ دوئ ته په

 هغۀ جواب ورکو، ”تاسو له دا موقع مثالونو ک خبرې ول کوې؟“ 
درکے شوې ده چ د آسمان د بادشاه په رازونو پوهه ش، خو هغه نورو ته
 ه چ د هر چا سره چ ۀ وى هغۀ له به نور هم نۀ ده ورکے شوې. 
ورکے ش تر دې چ ورسره ال زيات ش، خو د چا سره چ ۀ نۀ وى هغۀ

 ه زۀ هغوئ ته په نه به هغه ۀ هم واخستلے ش چ ورسره وى. 
مثالونو ک خبرې کوم، ه چ، ”هغوئ ورى خو وين نه، اورى خو

،وائ ى چپوره کي وئيوه پېش د يشعياه نب  په هغوئ ک پوهيى نه.“ 
”تاسو به ي بيا بيا اورئ خو پوهېئ به پرې نه، تاسو به ي په سترو وين خو
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د دې اُمت زړونه سخت شوى دى، غوږونه ي ه چ  رسېئ به پرې نه. 
کاۀ شوى او ستر ي پ شوې دى. ن د هغوئ سترو خو به ليدل، د هغوئ
ېدلرغوږونو به اورېدل او د هغوئ زړونه به پوهېدل، او بيا به هغوئ واپس را

ه چ بختورې دى  خو ستاسو ستر وے او ما به روغ کى وے.“ 
 زۀ تاسو ته رتيا وايم وين، او ستاسو غوږونه بختور دى ه چ اورئ. 

تاسو وين ۀ چ ۀ ووين هغه انو دا ارمان وو چد ډېرو نبيانو او زبر چ
خو هغوئ ونۀ ليدل، او هغه ۀ واورى چ تاسو ي اوس اورئ خو هغوئ وانۀ

ورېدل.

د زميندار د مثال تشريح

يو کس د خُدائ پاک د بادشاه  کله چ  نو بيا د زميندار مثال واورئ. 

کالم اورى خو پوهيى پرې نه، نو شېطان راش او هغه ۀ ترې هم وباس ۀ
چ د هغۀ په زړۀ ک کرلے شوى وى، دا هغه ۀ دى ۀ چ په الره کرلے
 په کايزه زمه د کرلے شوى تخم مثال د هغه چا دے چ هر شوى ۇو. 

 خو چ کله چ کالم واورى نو په خوشحال سره ي سمدست قبول کى. 
جرړې ي نۀ وى، نو د زغم طاقت په ک د ل وخت دپاره وى، نو بيا کله چ د

کالم په وجه په هغوئ تليف يا سخت راش نو بيا سمدست هغوئ تيندک
 په غنو ک د پرېوتل تخم مثال د هغه چا دے وک چ کالم وخورى. 

.ش مېوې پاتاو کالم ب نيادارى او د دولت مينه په دۀ غالبه شواورى خو د
 خو کوم تخم چ په زرخيزه زمه پرېو د دې مثال د هغه چا دے وک

چ کالم اورى، پرې پوهه ش او يو په دېرش، يو په شپېتۀ او يو په سل مېوه
راوړى.“

د غنمو په مين ک د جمدر مثال
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 عيس يو بل مثال هغوئ ته وړاندې کو چ، ”د آسمان بادشاه داس ده

 او کله چ وک اودۀ وى چ يو سے په خپل پ ک ۀ تخم وکرى. 
.رى او الړ شه ورته د غنمو سره جمدر هم وکاو په هغه زم راش او دشمن ي
.اره ش نو جمدر په ک ږى وباساو و فصل زرغون ش  هر کله چ

ه، په کوم پنې ،او ورته وائ له الړ ش  او د زميندار نوکران خپل مال

 هغه ک چ تاسو ۀ تخم کرلے وو هغه خو اوس د جمدرو نه ډک دے. 
په جواب ک وائ چ دا د دشمن کارونه دى. بيا هغوئ ووائ چ، مون الړ

 هغۀ جواب ورکو چ، نه، کله چ تاسو شُو او دغه جمدر ترې وکاږو؟ 
 پرېدئ چ دواړه يو جمدر وکاږئ هس نه چ غنم هم ورسره وکاږئ. 

ائ پاخۀ ش، نو د لَو په وخت به زۀ لَورو ته ووايم چ اول جمدر وريب او د
او زما درمند ته ي نه غنم وريب ئ، پس له هغۍ کې سوزولو دپاره ي

راوړئ.“

د ششم د دان او خمبيرې مثال

 او يو بل مثال عيس هغوئ ته وړاندې کو چ، ”د آسمان د بادشاه مثال

ى راواخستو او په خپل پيو س شمو د هغه تخم په شان دے کوم چد ش
ے وى خو کله چولو تخمونو نه ورکو د ر چ دا تخم ا ک ي وکرلو. 
چ ے شبو او داس ،کروندې نه لوئ ش نو دا د باغ د هرې بل دا لوئ ش

 عيس ورته دا مثال هم  “.ېنو کان په او د هغ د هوا مارغان را
ورکو چ، ”د آسمان بادشاه د خمبيرې په شان ده چ يوې  راواخسته

او په درېو قلپو اوړو ک ي ه که نو بيا هغه درې واړه خمبيره شوې.“

د مثالونو استعمال

 عيس هغه خلقو ته دا ول خبرې په مثالونو ک وکې او رتيا خو دا

 دا د نب د پېشوي تصديق وو دى چ يوه خبره ي هم بمثاله ونۀ که. 
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چ، ”زۀ به د خبرو شروع په مثالونو سره وکم، او هغه خبرې به رندې کم
چ د دنيا د پېدايت راس پ ساتلے شوې دى.“

د جمدر د مثال تشريح

 هغۀ بيا خلق رخصت کل او کور ته ورننوتو او مريدان ورله راغلل او ورته

 هغۀ په جواب ي ووئيل چ، ”مون په پ ک د جمدر په مثال پوهه که.“ 
 پے دا ک وفرمائيل چ، ”ابن آدم زميندار دے وک چ ۀ تخم کرى، 
 او هغه دنيا ده، ۀ تخم د بادشاه اوالد دے او جمدر د شېطان اوالد دے. 

دشمن چا چ جمدر کرل دى هغه ابليس دے، لو د قيامت ورځ ده او لَورى
 له نه چ جمدر په آخره ک راولولے ش او په اور فرت دى. 
تفر بن آدم خپلبه ا  دغه شان په آخره ک ک سوزولے کيى، 

ولېى او د هغۀ د بادشاه نه به هر هغه يز راغون کى چ سے پرې تيندک
 دوئ به د اور ب ته خورى او هغه ول خلق چ بشرع کارونه کوى 

 او بيا وغورزوى يعن هغه ائ ته چرته به چ ژړا او د غاونو چيچل وى. 
به صادقان د خپل پالر په بادشاه ک له د نمر ليى. وک چ غوږونه

لرى نو هغه دې واورى.

درې مثالونه

 د آسمان بادشاه د هغه خزان په مثال ده چ په پ ک په وى. کوم

سى چ دا وموندله نو بيا ي خه که او په خوشحال ي خپل هر ۀ خرڅ
 د آسمان د بادشاه دا يو بل مثال دے کل او هغه پے ي پرې واخستو. 
 هغۀ يوه ډېره غوره ملغلره چ يو سودار د و ملغلرو په تالش ک وو. 

ل او هغه يۀ خرڅ ک خپل هر د حاصلولو دپاره ي وموندله او د هغ
 بيا د آسمان بادشاه د هغه جال په شان ده چ سمندر ته واخسته. 
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 هر کله چ ډک شو نو واچولے شو او په ک رنارن ماهيان راېر شُو. 
غاړې ته ي رالو، نو بيا سى ورته کېناستل او ۀ ماهيان ي ترې نه جدا
 دغس به د کل او په وکرو ک ي واچول او خراب ي ترې وغورزول. 
 او قيامت ورځ وى، فرت به ورش او نېان به د بدکارانو نه راجدا کى، 

بدکاران به د اور ب ته وغورزوى، يعن هغه ائ ته چرته به چ ژړا او د
غاونو چيچل وى.“

نوې او زړې خزان

 عيس ورنه تپوس وکو چ، ”ول تاسو په دې ولو خبرو ورسېدئ؟“ او

 بيا هغۀ دوئ ته وفرمائيل، ”هرکله چ د هغوئ دا جواب ورکو چ، ”آو.“ 
ېناستو نو هغه د کور د مالې ته کيو اُستاذ زده ک ک آسمان په بادشاه

“.يزونه راوباس ودام نه زاړۀ او نوى د خپل وک چ ،ثال دےپه م

د حضرت عيس په ناصرت ک رد کېدل

 ۀ وخت چ عيس د مثالونو بيان ختم کو نو هغه د هغه ائ نه روان

 او خپل ار ته راغلو چرته چ هغۀ خلقو ته د هغوئ په عبادتخانو شو، 
ک تعليم ورکولو. نو هغوئ حېران شول او تپوس ي ترې وکو چ، ”دا

 ول دے د حمت او د معجزو طاقت ي له کومه ايه حاصل کے دے؟ 
ترکاڼ زوئ نۀ دے؟ ول د دۀ مور مريم نۀ ده او د دۀ وروه يعقوب، يوسف،

 او ول د دۀ ول خوېندې دلته زمون سره نۀ شمعون او يهوداه نۀ دى ۀ؟ 
 دغه شان هغوئ هغه رد دى ۀ؟ نو بيا دا حمت دۀ چرته زده کے دے؟“ 

کو. خو عيس په دې وينا مجبور شو چ، ”د نب په هر ائ ک عزت وى
 هغۀ هلته زيات بغېر د خپل ار او د خپلو خپلوانو او د خپل خاندان نه.“ 

معجزې اره نۀ کې ه چ د هغوئ ايمان نۀ وو.
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د حضرت يحي بپتسمه ورکوون مرګ

 هم په دغه ورو ک هيروديس چ د ليل ورنر وو، کله چ د  ۱۴
 نو هغۀ خپلو نوکرانو ته ووئيل چ، ”بشه عيس د کارونو نه خبر شو، 

چ دا بپتسمه ورکوونے يحي دے. هغه د مو نه راژوندے شوے دے، ه
 ه هيروديس د خپل ورور فيليپوس خو ورسره د معجزو طاقت هم دے.“ 

د  هيرودياس په وجه يحي رفتار کے وو، په زنير ي تلے وو او په
،ۇو چ هغۀ ته فرمائيل يحي  په دې وجه چ قېدخانه ک ي اچولے وو، 
 هيروديس به هغه م کے وو خو د ”د دې سره ناح کول په تا حرام دى.“ 
 خو د هيروديس د سالرې په خلقو نه يرېدلو ه چ خلقو هغه نب لو. 

ورځ د هيرودياس لور د مېلمنو په وړاندې داس وېدله او هيروديس دومره
 چ هغۀ قسم وخوړو چ، ”هر ۀ چ تۀ غواړې، زۀ زيات خوشحاله شو 

 د مور په وينا هغ ووئيل چ، ”ما له دلته د بپتسمه به ي درکم.“ 
 بادشاه چ دا واورېدل نو غمژن ورکوون يحي سر په تال ک راوړه.“ 

شو، خو د خپلو قسمونو او مېلمنو په وجه هغۀ دا حم وکو چ دا خواست دې
 نو د هغۀ  او د يحي د سر پرې کولو حم ي وکو.   .ے شپوره ک

سر ي په تال ک ورله راوړو او جين له ي ورکو او هغ خپل مور له يوړو.
 بيا د يحي مريدان راغلل او د هغۀ الش ي واخستو او خ ي کو. او

هغوئ الړل او عيس ته ي حال ووې.

پينۀ زره سو او ورسره و او ماشومانو له رو ورکول

 کله چ عيس دا خبر واورېدو نو په يوه کشت ک هغه د هغه ايه يو

خوش بيابان ته الړو چ يوا وى. خو خلق خبر شُو او په دۀ پس د ارونو
 هغه چ غاړې ته راورسېدو نو يوه لويه ه ي وليده، نه پياده روان شُو. 

 زړۀ ي پرې وسوزېدو او چ په ک وک بيماران ۇو هغه ي روغ کل. 
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کله چ ماام شو د هغۀ مريدان هغۀ له ورغلل او وې وئيل چ، ”دا خوشے
بيابان دے او ناوخته دے، خلق کلو ته رخصت که چ الړ ش چ خپل ان
 خو عيس جواب ورکو، ”د دوئ د تلو  “.يزونه واخل ۀ له د خوراک
 هغوئ ووئيل حاجت نشته، تاسو د انه دوئ ته د خوراک ۀ ورکئ.“ 

 هغۀ چ، ”مون سره دلته نور ۀ نشته خو پينۀ رو او دوه کبان دى.“ 
 بيا هغۀ خلقو ته حم ورکو چ په کبل پېنه وفرمائيل، ”دا ما له راوړئ.“ 

جوړه کئ. بيا هغۀ دا پينۀ رو او دوه کبان واخستل، آسمان ته ي پاس
وکتل، برکت ي ورکو او رو ي مات کې او هغه ي مريدانو له ورکې او

 هغوئ ولو ۀ په مه ېه خوراک وکو مريدانو هغه په خلقو تقسيم کې. 
او هغوئ چ پات شوې وکې راول کې نو دولس وکرۍ ترې ډک شوې.
 نو خوا او شا پينۀ زره سو دغه رو خوړل وه چ  او ماشومان

په ک شمار نۀ ۇو.

په اوبو باندې رېدل

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

خلق ي  او چ درياب پورې غاړې ته الړ ش او د خلقو ه ي خوره که. 
رخصت کل نو په خپله غرۀ ته الړو چ يوا دعا وکى او کله چ ماام

 په هم هغه وخت ک مريدانو ته د وچ نه ناوخته شو، هغه هلته يوا وو. 
ډېر وړاندې په اوبو ک تليف جوړ شو ه چ کشت د سختو چپو او د

 عيس په شپه ک د مخالف هوا په وجه په درياب ک په چورليدو وه. 
 سحر کېدو نه ل وړاندې د اوبو دپاسه روان وو او د مريدانو خوا ته راغلو. 
ي مريدانو هغه د اوبو دپاسه روان وليدو نو هغوئ ويرېدل، او چغ هر کله چ

 عيس ورته سمدست وفرمائيل چ، ”مۀ يرېئ. کې، ”دا خو پيرے دے.“ 
 پطروس عيس ته ووئيل چ، ”ماله، کۀ چرې دا زۀ يم چ يره ونۀ کئ.“ 

 عيس ورته دا تۀ ي نو ما ته حم راکه چ زۀ هم د اوبو دپاسه درشم.“ 
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نه کوز شو او د اوبو دپاسه د عيس شته.“ بيا پطروس د کرا” ،وفرمائيل چ
 خو هر کله چ هغۀ د طوفان زور وليدلو نو هغه خوا ته ورروان شو. 

 عيس وويرېدو، او چ ډوبېدو نو چغ ي کې چ، ”ماله، ما بچ که.“ 
سمدست خپل الس وراوږد کو او هغه ي د السه ونيوو او ورته ي وفرمائيل،
 هغوئ چ کله په ”ستا عقيده ومره کمزورې ده. ش دې ول وکو؟“ 

 نو په کشت ک ناست کشت ک سوارۀ شول بيا طوفان ودرېدلو. 
مريدان ورته په سجده شول او وې وئيل، ”بشه، چ تۀ د خُدائ پاک زوئ

“.ي

د نيسرت په عالقه ک بيماران جوړول

 کله چ هغوئ پورې غاړې ته ورسېدل نو هغوئ د نيسرت عالق ته راغلل.
 د هغه ائ خلقو عيس وپېژندو او ېرچاپېره خلق ي خبر کل او ول

 او هغۀ ته ي منت وکو چ دوئ ته دومره بيماران ي ورله راوستل. 
اجازت ورکه چ ستا لمن له الس وروړى، او هر چا چ الس وروړو، هغوئ

بلل روغ رم شول.

د مشرانو رسمونه

 بيا د فريسيانو او د شرع د عالمانو يوه ډله د يروشلم نه عيس له  ۱۵
 ”ستا مريدان ول پخوان رسمونه  ،و چترې وک راغله او دا تپوس ي
ماتوى او دوئ له چ نه د رو نه وړاندې السونه وينل په کار دى، نۀ

 هغۀ ورته په جواب ک وفرمائيل چ، ”دا تاسو ۀ کوئ چ د وين؟“ 
 ه چ خُدائ پاک خپلو رواياتو د خاطره د خُدائ پاک حم ماتوئ؟ 

فرمائيل دى چ د خپل مور او پالر عزت کوئ، او هر وک چ خپل مور يا
 خو تاسو خلقو ته دا تعليم ورکوئ  .ے شهغه دې قتل ک پالر ته بدرد وائ
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ستا چ” ،چ وک خپل مور او پالر ته دا ووائ کۀ خبره ده چ ي دا چ
ۀ په کار ۇو هغه ما د خُدائ پاک په نامه ورکل، مطلب دا چ ما د خُدائ

 نو هغه نور د مور او پالر د حق نه مجبور نۀ دے. نو پاک په نامه ورکل،“ 
 دغه شان تاسو د خپلو رواياتو په وجه د خُدائ پاک حمونه منسوخ کوئ. 

اے منافقانو، يشعياه نب ستاسو په حقله په رتيا سره دا پېشوئ کې وه، کله
 دا خلق تش په خولۀ زما عزت کوى خو زړونه ي  ،هغۀ وفرمائيل چ چ

 دوئ بفائدې زما عبادت کوى، ه چ دوئ خلقو ته د رانه ډېر لرې دى. 
انسانانو حمونه د تعليم په ډول ورکوى.“

هغه يزونه چ انسان پليتوى

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

 ۀ چ په خولۀ دننه کيى په هغ يو کس نۀ پليتيى، خو پرې پوهه کئ. 
 بيا مريدان  “.نه راو د هغۀ د خول ۀ چ ىپه هره هغه خبره پليتي

عيس له راغلل او وې وئيل چ، ”تۀ خبر ي چ فريسيانو ستا دا خبرې بدې
 هغۀ جواب ورکو چ، ”هر يو بوے چ زما آسمان پالر ل دى؟“ 

 د دوئ پرواه مۀ کوئ. دا ړاندۀ  .ولے نۀ وى هغه به د بېخه وويستلے شل
الرودون دى، نو کۀ چرې يو ړوند بل ړوند ته الرودنه کوى نو دواړه به په
 بيا پطروس ووئيل چ، ”مون ته دا مثال تشريح کنده ک وغورزيى.“ 

 عيس جواب ورکو، ”ول تاسو هم ال تر اوسه د نورو په شان ناپوهه که.“ 
 ول تاسو دا نۀ وين چ کوم يز چ په خولۀ دننه ش، خې ته الړ ي؟ 
 خو چ ۀ په خول وئيلے ش هغه د ش او بيا هغه د بدن نه بهر و؟ 

 ه چ ول وران زړۀ نه راو او دغه خبرې دى چ انسان پليتوى. 
خيالونه، له قتل، زنا، حرامارى، غال، د دروغو واه او غېبت د زړۀ نه

 او دا هغه کارونه دى چ انسان پليتوى، خو په ناوينلو السونو  .راو
باندې په خوراک کولو، انسان نۀ پليتيى.“
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د کنعان  عقيده

 او د  بيا عيس هغه ائ پرېودو او د صور او د صيدا عالق ته راغلو 

هغ عالق يوه کنعان ه بهر راووتله او په چغه ي ووئيل، ”اے ماله، په ما
 خو هغۀ هي رحم وکه. اے د داؤد زويه، زما لور پيريانو سخته نيول ده.“ 
جواب ورنۀ کو. د هغۀ مريدان راغلل او زارى ي وکه چ، ”دا ه لرې که
 عيس جواب ورکو ”زۀ صرف  “.وه واره چغب پس په مون ه چ

 خو د بن اسرائيل د خاندان د ورکو شوو و دپاره رالېلے شوے يم.“ 
هغه ه راغله، د دۀ په پو پرېوته او چغ ي کې، ”ماله، زما مدد وکه.“
 عيس په جواب ک وفرمائيل، ”دا مناسب نۀ دى چ د ماشومانو برخه

 هغ جواب ورکو چ، ”آو رو دې وک واخل او سپو ته دې واچوى.“ 
ماله، خو بيا سپ هم هغه وکې خورى کوم چ د مالانو د دسترخوان نه

 نو بيا عيس جواب ورکو چ، ”تۀ ومره د لوئ ايمان وغورزيى.“ 
لرون ه ي، نو نه چ تۀ غواړې، هغه شان دې وش.“ او هم په هغه

ساعت د هغ لور جوړه شوه.

د ډېرو خلقو جوړول

 کله چ عيس د دغه ايه د ليل درياب په غاړه روان شو نو هغه بيا غرۀ

 نو ډېر خلق ورله راغلل چ ورسره وډيان، ته بره الړو او هلته کېناستو. 
ړاندۀ، شليان، ونيان، او نور ډېر بيماران ۇو. او هغوئ هغه خلق د عيس پو

 هغه خلق په دې ډېر حېران شول چ ته ملول او هغۀ هغوئ روغ کل. 
چاړاانو خبرې وکل، مات وډ خلق روغ شول او رېدل او ړاندۀ بينا شول

او ولو په دې د بن اسرائيلو د خُدائ پاک لوئ بيان که.
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لورو زرو خلقو له رو ورکول

 عيس خپل مريدان راوبلل او ورته ي وفرمائيل چ، ”په دې خلقو زما زړۀ

زما سره دى او د خوراک دپاره ورسره هي و راسسوزى، دوئ د درېو ور
نشته. زۀ دوئ اوږى رخصتول نۀ غواړم، هس نه چ په الره ک بهوشه
 مريدانو جواب ورکو چ، ”په دې خوش بيابان ک به دومره  “.ش

 عيس ورته وفرمائيل چ، ”تاسو سره خلقو له مون رو د کومه راوړو؟“ 
 و رو دى؟“ هغوئ جواب ورکو چ، ”اووۀ رو او يو و واړۀ کبان.“ 
 نو هغه اووۀ رو او کبان  .ېنه کپه زم خلقو ته وفرمائيل چ نو عيس
ي راواخستل، او د خُدائ پاک شُر ي پرې وويستو، رو او کبان ي وکې
 ولو انونه ۀ کل او مريدانو له ي ورکل، او مريدانو په خلقو وويشل. 
ماړۀ کل. او چ ۀ وکې ترې پات شوې نو هغه ي راول کل. هغه دومره
 د بچو او و نه عالوه لورو وې چ اووۀ غ وکرۍ ترې ډک شوې. 
 هغۀ بيا خلق رخصت کل، کشت ته وختلو زرو کسانو هغه رو وخوړه. 

او د مدن عالق ته الړو.

د نو غوتل

 فريسيان او صدوقيان عيس له راغلل او د آزمېت په توه ي ورته  ۱۶
،و چ هغۀ جواب ورک وفرمائيل چ، ”مون ته يوه آسمان معجزه وايه.“ 

 ”تاسو په ماام ک واي چ موسم به ۀ ش ه چ آسمان سور دے، 
او د سحر په وخت واي چ نن به سيل راش ه چ آسمان سور او دوند

 دے. تاسو د آسمان د مخ تعبير کولے ش خو د زمانو په نو نۀ پوهېئ. 
دا يوه بدکاره او زناکاره پيۍ ده چ ن غواړى خو د يونس نب د ن نه

سېوا يوه نه به هم دوئ ته ورنۀ کے ش.“ نو بيا هغه ترې روان شو او هغوئ
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ي پرېودل.

د فريسيانو او صدوقيانو خمبيره

ېده چغاړې ته واوړېدل نو بيا مريدانو ته دا پته ول هغوئ بل  خو کله چ

 عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”د فريسيانو او د رو ورنه د ياده وتل ده. 
 هغوئ په خپلو ک يو بل ته ووئيل  “.ان سات صدوقيانو د خمبيرې نه

په دې خبر شو چ  عيس چ، ”دا ه چ مون رو نۀ ده راوړې.“ 
هغوئ د ۀ په حقله خبرې کوى، نو د هغوئ نه ي تپوس وکو، ”اے بايمانه

 تاسو ال خلقو، دا تاسو داس خبرې ول کوئ چ ن رو درسره نشته؟ 
تر اوسه نۀ پوهېئ؟ ول تاسو ته هغه پينۀ رو د پينۀ زره کسانو دپاره يادې
 بيا هغه اووۀ رو د نۀ دى، او تاسو ومره وکرۍ ترې اوچت کې وې؟ 

 لورو زرو کسانو دپاره، او ومره غ وکرۍ تاسو ته پات شوې وې؟ 
تاسو نه په دې خبره پوهه نۀ شوئ چ ما خو د رو ذکر نۀ کولو؟ ما درته
 بيا  “.ان سات د فريسيانو او صدوقيانو د خمبيرې نه به ۇو چ فرمائيل
هغوئ په دې مطلب پوهه شول چ د رو او د خمبيرې نه ان ساتل نۀ دى،

خو د فريسيانو او صدوقيانو د تعليم نه ان ساتل دى.

د حضرت عيس په حقله د پطروس اقرار

 خو کله چ هغوئ د قيصريه فيليپ عالق ته راغلل نو عيس د خپلو

 هغوئ مريدانو نه تپوس وکو چ، ”خلق ۀ وائ چ ابن آدم وک دے؟“ 
جواب ورکو، ”ين وائ چ بپتسمه ورکوونے يحي دے، ۀ دې الياس

 هغۀ ورته  “. ۀ نور دې اوس هم يرمياه يا د نبيانو نه يو او ،
 شمعون پطروس جواب وفرمائيل چ، ”تاسو ۀ واي، چ زۀ وک يم؟“ 

 بيا عيس وفرمائيل، ”اے  “.و، ”تۀ مسيح د ژوندى خُدائ پاک زوئ يورک
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د يوحنا زويه شمعونه، تۀ بشه بختور ي. تا دا خبره د فان انسان نه نۀ ده زده
 خو زۀ تا ته دا کې بل زما آسمان پالر دا ستا په زړۀ ک اچول ده. 
وايم چ تۀ پطروس ي، چ معن ي  دے، چ زۀ به خپل جماعت په دې

 زۀ به تا له د  .له غالبېدے نۀ شآبادوم، او په دې به مرګ هم هي 
آسمان د بادشاه چابيان درکم، تۀ چ په زمه ۀ منع کې هغه به په آسمان
ک هم منع ش، او ۀ چ تۀ په زمه روا کې هغه به په آسمان ک هم روا

چ هيچا ته مۀ واي” ،ل چسره منع ک  بيا هغۀ مريدان په سخت  “.ش
هغه مسيح دے.“

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

 د هغه وخت نه عيس خپلو مريدانو ته دا خبره رنده که چ، ”هغه به

ضرور يروشلم ته الړ ش او د مشرانو او د مشرانو امامانو او د شرع د عالمانو
د السه به ډيرې سخت وزغم، او هغه به ووژلے ش او په درېمه ورځ به بيا
 بيا پطروس هغه د الس نه ونيوو او يوې خوا ته ي ورته  “.راژوندے ش

  “.له هم ونۀ شهي ه، په تا دې داسى مالخُدائ دې نۀ ک” ،ووئيل چ
بيا عيس مخ ورواړولو او پطروس ته ي وفرمائيل، ”رانه لرې شه شېطانه، تۀ زما
د الرې خن ي، تۀ د بن آدمو په شان سوچ کوې، نه چ د خُدائ پاک په شان.“

 بيا عيس خپلو مريدانو ته وفرمائيل چ، ”کۀ وک زما مريد جوړېدل

او ما پس دې راواخل خپله سول ،ر شان نه من غواړى، هغه دې د خپل
 وک چ خپل ان ساتل غواړى هغه به ي بائيل، خو وک  .دې را
 کۀ وک د چ زما د خاطره خپل ژوند بائيل، هغه به ي حاصل کى. 

خپل ابدى ژوند په بدله ک وله دنيا وموم نو هغۀ ان ته ۀ فائده ورکه؟ او
 ه چ ابن آدم به د خپل د خپل ژوند په بدله ک هغه ۀ ورکولے ش؟ 

پالر په لوي ک د خپلو فرتو سره را او بيا به هغه هر چا ته د خپل عمل
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دلته ين داس کسان والړ دى بدله ورکوى. 
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چ تر هغ به نۀ مرى ترو چ هغوئ ابن آدم خپل بادشاه ته په راتلو ونۀ
“.وين

د حضرت عيس شل بدلېدل

 شپ ور پس عيس د ان سره پطروس يعقوب او د هغۀ ورور  ۱۷
 او د هغوئ په وړاندې د هغۀ شل بدل يوحنا يو اوچت غرۀ ته وخېژول. 

کے شو او د هغۀ مخ له د نمر ولېدو او د هغۀ جام له د را سپين شوې.
 نو ناهانه هغوئ ته موس او الياس اره شُو چ د هغۀ سره ي خبرې

 نو پطروس عيس ته ووئيل چ، ”ماله، زمون دپاره دلته پات کېدل  .کول
ې، يوه ستا دپاره، يوه موسۀ دى. کۀ تۀ غواړې نو زۀ به دلته درې جون

 هغۀ ال دا خبرې کول چ ناهانه يوه دپاره او يوه الياس دپاره جوړه کم.“ 
پقېدون وري راخوره شوه او په هغوئ ي سورے وکو او د وري نه آواز

وفرمائيل، ”دا زما محبوب زوئ دے د چا نه چ زۀ راض يم. د هغۀ خبرې
 خو بيا  د دې آواز په اورېدو مريدان د يرې نه پمخ پرېوتل.  واورئ.“ 

عيس هغوئ له ورغلو، په هغوئ ي الس ولولو او ورته ي وفرمائيل، ”پا، مۀ
 او کله چ هغوئ بره نظر واچولو نو وک ي هم ونۀ ليدل خو يرېئ.“ 

 نو کله چ هغوئ د غرۀ نه راکوزېدل نو صرف عيس د هغوئ سره والړ وو. 
ۀ مۀ واي چا ته د دې رويا په حقله تر هغ” ،و چم ورکهغوئ ته ح عيس

 نو ترو چ ابن آدم د مو نه بيا ژوندے پورته کے شوے نۀ وى.“ 
وائ ول عالمان داس د شرع بيا زمون” ،و چمريدانو د هغۀ نه تپوس وک

 هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”آو، الياس چ الياس به ضرور وړومبے را؟“ 
 خو زۀ تاسو ته وايم چ الياس خو راغلے به را او هر ۀ به سموى. 
دے، خو هغوئ نۀ دے پېژندلے او ۀ چ دوئ غوتل ورسره ي وکل. او
 بيا مريدان پوهه شول دغه شان به ابن آدم هم د هغوئ د السه ودرديى.“ 

۴۹ / ۸۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


.فرمائ په باب ک يحي هغه د بپتسمه ورکوون چ

د پيرى نيول هل روغول

 کله چ هغوئ خلقو ته واپس راغلل نو يو سے عيس له راغلو، د هغۀ په

 او وې وئيل، ”ماله، زما په زوئ رحم وکه. په هغۀ وړاندې په وډو شو 
مر را او ډېر ي زوروى کله ي په اور او کله ي په اوبو ک غورزوى.
 عيس  ما هغه ستا مريدانو له راوستو خو هغوئ روغ نۀ کے شو.“ 

جواب ورکو، ”اے بايمانه او بدکاره پيۍ، زۀ به ترو تاسو سره يم او زۀ به
 بيا عيس هغه پيرے ورلو نو هغه  “.و تاسو زغمم؟ هغه ما له دلته راولتر
 د دې نه پس مريدان عيس له ي پرېودو او سمدست هغه هل روغ شو. 

 هغۀ - يوا راغلل او تپوس ي وکو چ، ”دا مون ول نۀ شُو شلے؟“ 
جواب ورکو چ” ،ه ستاسو ايمان ډېر کمزورے دے. زۀ تاسو ته رتيا
وايم، کۀ ستاسو ايمان د ششمو د تخم هومره هم وى نو چ تاسو دې غر ته

وواي چ دلته نه هلته الړ شه، نو هغه به روان ش. او هي کار به ستاسو دپاره
ناممن نۀ وى.“

حضرت عيس يو ل بيا د خپل مرګ پېشوئ وکله

 کله چ هغوئ په ليل ک يو ائ ۇو نو عيس ورته وفرمائيل چ، ”ابن

 هغوئ به دے قتل کى، په  .ے شآدم به د دشمنانو السونو ته حواله ک
درېمه ورځ به هغه بيا راژوندے ش.“ نو په دې اورېدو هغوئ ډېر غمژن شول.

د خُدائ پاک د کور محصول ورکول

 کله چ دوئ کفرنحوم ته راغلل نو د خُدائ د کور خزانچ پطروس له

راغلو او تپوس ي ترې وکو چ، ”ول ستا اُستاذ د خُدائ د کور محصول
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ورکوى.“ خو کله چ هغه ي” ، پطروس ورته ووئيل چ ورکوى ۀ؟“ 
پطروس دننه الړو نو عيس د هغۀ د وينا نه وړاندې وفرمائيل چ، ”اے شمعونه،

تۀ په دې باره ک ۀ وائ چ د دنيا بادشاهان د چا نه محصول او ماليه
 پطروس جواب ورکو چ، ”د پردو اخل، د خپلو خلقو نه کۀ د پردو نه؟“ 

 خو هرکله نه.“ عيس وفرمائيل، ”نو بيا خو د دوئ خپل خلق معاف دى. 
چ مون بد نۀ خووو نو تۀ الړ شه، د درياب په اوبو ک کنه واچوه او کوم

کب چ تۀ اول ونيس، د هغۀ خولۀ کوالو که، نو تۀ به په ک يوه د سپينو زرو
سيه وموم. هغه يوسه او ور ي که، دا به زما او ستا دواړو محصول پوره

کى.“

د ولو نه لوئ وک دے؟

 په هغه وخت مريدان عيس له راغلل او تپوس ي ترې وکو چ، ”د  ۱۸
 هغۀ يو ماشوم راوبللو آسمان په بادشاه ک د ولو نه لوئ وک دے؟“ 

 او ورته ي وفرمائيل چ، ”زۀ تاسو ته او د هغوئ په وړاندې ي ودرولو. 
ئ او د ماشومانو په شان نۀ شان بدل نۀ ک تاسو خپل و چتيا وايم ترر

 هر هغه وک  .داخل نۀ ش ک بادشاه له هم په آسماننو تاسو به هي
چ ان د دې ماشوم په شان عاجز کى نو هغه به په آسمان بادشاه ک د
 او وک چ زما په نوم داس ماشوم قبول کى هغه ما ولو نه لوئ وى. 

قبلوى.

د ناه لمسون

 خو هر هغه وک چ په دې وړو ماشومانو ک چ په ما ي ايمان

راوړے دے، يو ته تيندک ورکوى، نو د هغۀ دپاره دا بهتره ده چ د هغۀ په غاړه
 په دنيا دې  .ډوب ش او په سمندر ک د ژرندې پل واچولے ش ک
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افسوس وى چ انسان د دې يزونو په وجه ناه کوى. دا يزونه به ضرور
 کۀ چرې ستا الس يا را خو افسوس په هغۀ د چا د السه چ به پېى. 
په تا له تيندک درکوى، نو ان نه ي پرې که او زار ي که ستا دپاره به دا

ۀ وى چ تۀ په ابدى ژوندون ک شل وډ ننو، په ائ د دې چ تۀ په
 او کۀ ستا ستره تا  .او ابدى اور ته واچولے ش و سم يدواړو السو پ

ناه ته ولمسوى نو وې باسه او وې غورزوه. ستا دپاره به دا ۀ وى چ په يوې
ستر سره په ابدى ژوندون ک داخل ش، په ائ د دې چ په دواړو

.او د دوزخ اور ته وغورزولے ش و روغ يستر

د ورک شوې ې مثال

 خبردار، په دې وړو ک يو ته هم سپ مۀ ورئ. زۀ تاسو ته دا وايم چ د

پالر په حضور ک هر وخت زما د آسمان په آسمان ک تدوئ فر
 ه چ ابن آدم د دې دپاره راغلے دے چ ورک شوو ته موجودې وى. 
 ستاسو ۀ خيال دے؟ فرض کئ چ د يو سى سل خالصون ورکى. 

هغه به دا نورې يو کم سل د هغ ول ،الرې شيوه ب ک ې دى. کۀ په هغ
 او چ کله هغه دا بيا يوې د لولو دپاره د غرۀ په خوا ک پرې نۀ ږدى؟ 
موم نو زۀ تاسو ته رتيا وايم چ د هغ په موندلو به هغه د دې نورو يو کم

 هم دغه شان ستاسو  .الرې شوې نۀ دى، زيات خوشحاله شب سلو نه چ
.د دې ماشومانو نه دې يو هم هالک ش پالر دا رضا نۀ ده چ د آسمان

يو ورور چ ناه کوى

 کۀ چرې ستاسو يو ورور ستاسو خالف ۀ ناه وکى نو الړ ش او هغه په

پرده ک په دې مالمته کئ او کۀ هغه تاسو ته غوږ کېدى نو تاسو خپل ورور
 خو کۀ هغه ستاسو خبره وانۀ ورى نو بيا يو يا دوه کسان دوباره وموندلو. 
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نور د ان سره ملرى کئ د دې دپاره چ هره خبره د دوو يا د درېو واهانو
 کۀ هغه د هغوئ هم وانۀ ورى نو دا خبره جماعت  .ے شپه وړاندې ثابته ک

ته وړاندې کئ او کۀ چرې هغه د جماعت خبره هم ونۀ من نو بيا د هغۀ سره
.سره کولے ش د يو غېر يهودى، يا محصولچ ه چئ لسلوک وک داس
 زۀ تاسو ته دا وايم، هر ۀ چ تاسو په زمه منع کئ هغه به په آسمان

ک هم منع ش او ۀ چ تاسو په زمه روا کئ هغه به په آسمان ک هم
 زۀ تاسو ته بيا دا وايم، کۀ چرې په تاسو ک دوه کسان په يوه  .روا ش

خبره متفق ش هغوئ چ ۀ سوال وکى نو زما آسمان پالر به هغه ورکى.
 نو کۀ چرې دوه يا درې تنه چرته هم زما په نوم يو ائ ش نو زۀ به د دوئ

په مين ک يم.“

د نابخلے شوى نوکر مثال

 بيا پطروس عيس له راغلو او تپوس ي وکو، ”ماله، کۀ زما ورور زما

 خالف ۀ بد کوى نو زۀ به ي و له معاف کوم؟ تر اووۀ لو پورې ۀ؟“ 
عيس جواب ورکو، ”زۀ دا نۀ وايم چ اووۀ له، زۀ دا وايم چ اويا وارې
 نو په دې وجه د آسمان بادشاه له د هغه بادشاه په شان ده اووۀ له، 

 نو په اول سر ک چ يو ل ي د خپلو نوکرانو سره حساب شروع کو، 
 خو د هغۀ سره يو سے داس پې شو چ د هغۀ قرضه په لونو ک وه، 

هي هم نۀ ۇو. نو د هغۀ مال دا حم وکو چ هغه دې سره د ، اوالد او
  .ے شاو قرض دې ترې پوره ک ے شلرى خرڅ ک ۀ مال حال چ هر

سے د خپل مال په پو پرېوتو او وې وئيل چ ما ته صبر وکه، زۀ به ستا
 نو د هغۀ د مال په زړۀ ک هغۀ ته رحم راغلو ول قرض خالص کم. 
 خو هر کله چ دا نوکر بهر هغۀ هغه آزاد کو او قرض ي ورته وبخلو. 

راووتو نو د خپلو ملرو نوکرانو نه يو نوکر ورسره مالو شو په چا چ د دۀ سل
ديناره قرض ۇو. هغه ي راونيوو، او په مرۍ ورته غلے شو او ورته ي ووئيل
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 نو هغه ملرے نوکر ي په پو پرېوتو او دۀ چ زما قرض ما ته واپس که. 
 ته ي منت وکو چ ما ته صبر وکه، زۀ به ستا قرض تا ته واپس کم. 

خو هغۀ ورسره ونۀ منله او په قېدخانه ک ي واچولو ترو چ قرض واپس نۀ
دا حال وليدلو نو ډېر خفه شول. هغوئ خپل مال  نورو نوکرانو چ کى. 

 هغۀ دا نوکر راوبللو او ورته ي له الړل او وله قيصه ي ورته تيره که. 
ووئيل چ اے بد کاره، چ کله تا ما ته منت وکو نو ما درته ول قرض

 ول په تا ک دومره سيتوب نۀ وو چ په خپل ملرى نوکر دې وبخلو. 
 د هغۀ مال ډېر غصه شو او داس رحم کے وے له چ ما په تا وکو؟ 

دے ي د قېدخان مشر ته حواله کو ترو چ ي ول قرض واپس کے نۀ
 کۀ چرې تاسو خپل ورور د زړۀ د اخالصه معاف نۀ کئ نو زما وى. 

آسمان پالر به هم تاسو هر يو سره داس کوى.“

د طالق په حقله تعليم

 ۀ وخت چ عيس دا خبرې خالص کې نو د ليل نه روان شو  ۱۹
  خلق ورپس ۇو او هغۀ او د اُردن نه پورې غاړه د يهوديه عالق ته الړو. 
 نو ين فريسيان راغلل او د آزمېت په طور ي ترې هغوئ هلته روغ کل. 

دا تپوس وکو، ”ول يو سى ته دا روا دى چ په هره وجه چ وى خپله ه
 هغۀ په جواب ک ورته وفرمائيل چ، ”ول تاسو دا نۀ دى طالقه کى؟“ 
 په دې وجه لوست چ خالق په اول سر ک هغوئ نر او ه پېدا کل؟ 

به سے خپل مور پالر پرېدى او د خپل  سره به يو ائ ش، او دا
 نو بيا دوئ دوه نه خو يو بدن وى. ه چ خُدائ  .دواړه به يو بدن ش
 پاک دوئ يو ائ کى دى نو بن آدم دې ي هيله هم نۀ جدا کوى.“ 
هغوئ دا اعتراض وکو چ، ”بيا موس ول په شريعت ک خاوند ته دا

 هغۀ اجازت ورکے دے چ طالق نامه دې ولي او ه دې پرېدى؟“ 
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جواب ورکو چ، ”موس تاسو ته د خپل  د پرېودو اجازت ستاسو د
 زۀ زړونو د سختوال په وجه درکو، خو د شروع نه خبره داس نۀ وه. 

 ۀ وجه خپل وک بغېر د زناکارۍ د جرم نه په بله کۀ تاسو ته وايم چ
 مريدانو عيس ته له طالق ورکى او بل وادۀ وکى نو هغه زنا کوى.“ 

ووئيل، ”کۀ د سى د خپل  سره دا حال وى نو دا به ۀ وى چ وک
 د دې په جواب ک عيس وفرمائيل چ، ”خبره دې بلل وادۀ نۀ کوى.“ 

داس ده چ هر وک ي نۀ ش منلے خو صرف هغه خلق چ خُدائ پاک
 ين داس خلق دى چ د مور د ېې ورته د زغملو طاقت ورکے وى. 
دى چ داس ين ى دى، خوک آدمو خص پېدا دى او يا بن نه يا خو خص
هغوئ خپل انونه د آسمان د بادشاه دپاره خص کوى. وک ي چ منلے

“.هغه دې ومن ش

د حضرت عيس ماشومانو ته برکت ورکول

 يوه ورځ هغوئ عيس له ماشومان راوستل چ د برکت دپاره الس پرې

 عيس ورته کېدى، خو د هغۀ مريدانو هغه خلق ورل چا چ راوستل. 
وفرمائيل چ، ”ماشومان ما ته راپرېدئ، دوئ مۀ منع کوئ ه چ د آسمان
 بيا هغۀ خپل السونه د هغوئ په سر د برکت بادشاه هم د داس خلقو ده.“ 

دپاره رال او روان شو.

د مالدارۍ نقصان

و، ”اُستاذه، زۀ داسترې وک له راغلو او تپوس ي ے عيس او بيا يو س

 عيس ورته وفرمائيل، ”د کومه نې وکم چ د ابدى ژوندون وارث شم؟“ 
نې په حقله ول تپوس کوې؟ نې خو يوا يو ذات دے، خو کۀ تۀ غواړې

 چ ابدى ژوندون حاصل کې نو د موس د شريعت په حمونو عمل کوه.“ 
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هغه سى تپوس وکو چ، ”کوم حمونه؟“ عيس ورته وفرمائيل، ”قتل مۀ
 د مور پالر کوئ. زنا مۀ کوئ. غال مۀ کوئ. د دروغو واه مۀ ورکوئ. 
 هغه  “.ان په شان مينه سات ى سره د خپلاون عزت کوئ او د خپل

وان جواب ورکو چ، ”ما په دې ولو عمل کے دے خو په ما ک د ۀ
 عيس ورته وفرمائيل، ”کۀ تۀ کامل کېدل غواړې نو الړ شه، کمے دے؟“ 

خزان ه، نو بيا به تۀ آسمانورک ه او خوارانو له يول مال حال خرڅ ک خپل
 هغه وان چ دا خبره واورېده نو وموم. بيا راه، او په ما پس شه.“ 

 عيس خپلو مريدانو ته خفه زهير الړو ه چ هغه ډېر مالداره سے وو. 
يو مالدار ته د آسمان په بادشاه تيا وايم چزۀ تاسو ته ر” ،وفرمائيل چ

 زۀ درته دوباره دا وايم چ د يو مالداره سى ک داخلېدل ران کار دے. 
په نسبت د خُدائ پاک په بادشاه ک داخلېدل د يو اوښ دپاره د ستن په
 مريدانو چ دا واورېدل نو حق حېران سورى ک تېرېدل آسان دى.“ 

 خو عيس شول. هغوئ تپوس وکو، ”نو بيا به وک خالصون وموم؟“ 
هغوئ ته وکتل او ورته ي وفرمائيل چ، ”د بن آدم دپاره خو دا ناممنه ده خو
 په دې خبرې پطروس ووئيل چ” ،وره خُدائ پاک ته هر ۀ ممن دى.“ 

مون خو د دې دپاره هر ۀ پرې دى چ تاسو پس روان شُو، نو هلته به
 عيس ورته په جواب ک وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته دا زمون دپاره ۀ وى؟“ 
وايم، هر کله چ د قيامت په ورځ ابن آدم د خپل لوي په تخت کېن نو تاسو
چ ما پس روان شوى ي به هم ما سره په دولسو تختونو کېن او تاسو به د
 او هر هغه چا چ زما د خاطره  .سرائيلو د دولسو قبيلو قاضيان شا بن
وروه، خوېندې، مور پالر، اوالد، زمه، جائيداد او کورونه پرې دى هغوئ به
 خو ډېر اول به آخر کے  .او د تل ژوندون به بيا موم يو په سل بيا موم

“.ے شاو آخر به اول ک ش
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د انورو د باغ مزدوران

سحر وخت مال د يوې زم ه چده ل داس  ”د آسمان بادشاه  ۲۰
کله ي  او چ د کور نه ووتو، چ خپل د انورو باغ دپاره مزدوران ولوى. 

 بيا مزدورانو سره د ور مزدورى مقرره که نو هغوئ ي کار له ولېل. 
 کچه غرمه هغه بهر ووتو نو په بازار ک ي يو و اوزار کسان نور وليدل. 
هغوئ ته ي ووئيل چ  د هغه نورو مزدورانو سره د انورو په باغ ک کار

 نو هغوئ الړل. غرمه او وکئ او زۀ به تاسو له مناسبه مزدورى درکم. 
ر ک په مازي ماسپين هغه بيا بهر ووتو او هغه شان بندوبست ي وکو. 
تاسو ول اره وليده. نو هغۀ دوئ ته ووئيل چاوز هغه بيا ووتو او يوه بله ډله ي

 هغوئ ورته ووئيل چ وله ورځ داس خوش ر او هي کار نۀ کوئ؟ 
مون ته چا د ۀ کار نۀ دى وئيل. هغۀ ورته ووئيل چ ، تاسو هم د نورو

 چ ماام شو نو د باغ  .ائ ش يو ورو په باغ کمزدورانو سره د ان
مال خپل ناظر ته ووئيل چ مزدوران راوغواړه او د هغوئ مزدورى ورکه، د

 چا چ مازير وروست قبيل نه ي شروع که او په وړومب ي ختمه که. 
 کار شروع کے وو هغوئ ورغلل او ورته ي د پوره ور مزدورى ورکه. 

او چ د وړومبو مزدورانو وار راغے نو د هغوئ دا طمع وه چ ۀ زيات به
ورته مالو ش، خو هغوئ ته هم هغه ۀ مالو شول ومره چ ي نورو له

ته وغورېدل چ مزدورى واخسته نو د باغ مال  هغوئ چ ورکى ۇو. 
 دې وروستنو خلقو خو يوه ينه کار کے دے او مون سره دې يو برابر

 هغۀ ورته کل چا چ وله ورځ په سره غرمه د انه خول ويست دى. 
ووئيل، زما ملريه، ما درسره هي زياتے نۀ دے کے. تا د ور په مزدورۍ
 خپله مزدورى واخله او کور ته ه. دا زما راسره فېصله نۀ وه کې ۀ؟ 

خوه ده چ وروستن سى له هم هغه ۀ ورکم ۀ چ م تا له درکى دى.
 دا زما اختيار نۀ دے ۀ چ زۀ خپل مال نه وويشم؟ تۀ په دې راته په بد

 دغه شان وروستن به اول ش او اول به آخر نظر ورې چ زۀ سخ يم؟ 
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“.ش

وئل پېش د خپل مرګ په حقله په درېم د حضرت عيس

 عيس يروشلم ته روان وو او په الره ي دولس مريدان ان له کل او ورته

 ”مون اوس يروشلم ته و او ابن آدم به مشرانو امامانو او د ي وفرمائيل، 
 او شرع عالمانو ته حواله کے ش. هغوئ به پرې د مرګ حم وکى. 

غېريهوديانو خلقو ته به ي حواله کى هغوئ به ورپورې وق وکى، په کوړو به
ي ووه او په سول به ي وخېژوى، او په درېمه ورځ به هغه بيا ژوندے پورته

“.ے شک

د يعقوب او يوحنا د مور درخواست

رېوتله او  بيا د زبدى د زامنو مور د خپلو زامنو سره ورغله، په سجده ورته پ

 عيس ورته وفرمائيل، ”تۀ ۀ غواړې؟“ هغ ورته خواست ي ترې وکو. 
ووئيل چ، ”زۀ دا غواړم چ ستا په بادشاه ک دې زما دواړه زامن ستا په

 عيس ن ک ناست وى، يو ستا  الس ته او بل س الس ته.“ 
هغوئ ته وفرمائيل، ”تاسو چ ۀ غواړئ په هغ نۀ پوهېئ. کوم د مصيبتونو
کنول به چ زۀ م ول تاسو به هغه ولے ش؟“ هغوئ جواب ورکو
 بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”بشه چ، ”آو، مون ي لے شُو.“ 
کوم کنول چ زۀ م، تاسو به ي و خو دا زما په اختيار ک نۀ دى
چ خپل  او س الس ته وک کېنوم، دا د هغه چا په برخه دى چ زما
 کله چ هغه نورو لسو مريدانو دا واورېدل نو پالر ورته مقرر کى دى.“ 

هغوئ راوبلل او ورته ي  خو عيس هغوئ د هغه دوو وروو نه خفه شول. 
وفرمائيل چ، ”تاسو ته پته ده چ په دنيا ک د غېر يهودى قومونو حاکمان

خپل خلق د قابو الندې سات او د هغوئ اميران په هغوئ خپل رعب استعمالوى.
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 خو په تاسو ک دې داس نۀ وى. په تاسو ک چ وک مشرى غواړى

 او هر هغه وک چ په تاسو ک مشر کېدل  هغه دې ستاسو خادِم ش
 ه چ ابن آدم د دې  .ولو خادِم ش ه دغواړى هغه دې په خپله خو

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

د دوو ړندو سو بينا کول

 د  کله چ هغوئ د يريحو ار نه وتل نو ډېر خلق ورپس روان ۇو. 

الرې په غاړه دوه ړاندۀ ناست ۇو. هغوئ چ دا واورېدل چ عيس په دې الره
 تېريى نو هغوئ چغ کې، ”اے ماله، د داؤد زويه، په مون رحم وکه.“ 
خو هغوئ ال نورې هم چغ .چپ ش ووئيل چ ل او ورته يخلقو هغوئ ور

 عيس زيات کې چ، ”ماله، په مون رحم وکه. اے د داؤد زويه.“ 
ودرېدو او هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”تاسو ۀ غواړئ چ زۀ ي ستاسو دپاره

 د عيس زړۀ  هغوئ ووئيل، ”ماله، مون خپل نظر غواړو.“  وکم؟“ 
پرې وسوزېدو او د هغوئ سترو له ي الس وروړو نو سمدست هغوئ بينا شول

او په هغۀ پس روان شول.

په يروشلم ک د حضرت عيس کاميابه استقبال

 هغوئ يروشلم ته نزدې شول او کله چ دوئ د زيتُونو په غر ک د  ۲۱
،ل چدوه مريدان د دې هداياتو سره ورولې ته ورسېدل نو عيس ے کلبيتِف

 ”دې مخامخ کل ته ورش نو تاسو به يوه خره تل وموم چ خپل

 کۀ وک درته ۀ  .راول ے به ورسره وى. هغه پرانيزئ او ما له يکوچا
تاسو سره سمدست په کار دى او هغه به ي دا د مال چ نو ورته وواي وائ
 دا د هغ پېشوي پوره کول دى چ په ک وئيلے شوى دى راپرېدى.“ 
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وک چ ،وره، ستا بادشاه درروان دے چ  ”صيون لور ته وواي  ،چ
 مريدان الړل او حليم دے، په خرۀ سور، په کوچاے يعن په کوچ باندې.“ 
ے يکوچا  خره او د هغ هغه ۀ ي وکل چ عيس ورته فرمائيل ۇو. 
 و خلقو راوستل، هغوئ خپل جام پرې واچول او هغه پرې سور شو. 

رامات ان خلقو د ونو ين او وغوړول د هغۀ په الره ک جام خپل
 او بيا کومه ډله چ ورنه وړاندې وروستو کې او الره ي ورته ائسته که. 

روانه وه هغوئ ولو دا چغ وهل، ”مبارک دې وى د داؤد د زوئ. مبارک دے
دې په هغۀ مبارک په آسمان ک .خُدائ په نامه را د مال وک چ هغه
 کله چ عيس يروشلم ار ته ورننوتو نو ول ار ک بلوه جوړه وى.“ 
 او  ورته جواب ورکو شوه او تپوس ي وکو چ، ”دا وک دے؟“ 

چ، ”د ليل د ناصرت نه دا عيس پېغمبر دے.“

د خُدائ د کور پاکول

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

ک ي سودارى کوله، وشل او د صرافانو تخت او د کونترو د خروونو
 او ورته ي وفرمائيل چ، ”صحيف وائ چ زما کرس ي نسورې کې، 

 کور به د دعا کور بللے ش، خو تاسو ترې د ډاکوانو اډه جوړه کې ده.“ 
او د خُدائ په کور ک ورته ړاندۀ او شل خلق راغلل او هغوئ ي روغ کل.

 امامانو او د شرع عالمانو چ دا حېرانون معجزې وليدل چ هغۀ

وکل او د خُدائ په کور ک چ د ماشومانو چغ واورېدې چ، ”مبارک دې
 نو هغۀ ته ي ووئيل چ، ”دا ماشومان وى د داؤد زوئ،“ نو دوئ خفه ۇو. 

اورم. ول آو، زۀ ي” ،و چجواب ورک اورې؟“ عيس تۀ ي ،ۀ وائ چ
تاسو صحيف نۀ دى لوستل چ، د وړو او ت رودونو خولۀ دې ته جوړه که

 بيا د دوئ نه رخصت شو او د ار نه بهر بيتِعنياه ته  “.ستا ثنا ووائ چ
الړو او هلته ي شپه تيره که.
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د اينر په ون لعنت

 د الرې په غاړه ي د  بل سحر چ عيس ار ته راتلو نو اوږے شو. 

اينر يوه ونه وليده او هغ له ورغلو خو د پاو نه بغېر ي په ک هي ونۀ
موندل. هغۀ ون ته وفرمائيل چ، ”تۀ دې پس د دې نه تل تر تله شنه ي.“ او ونه

 مريدان په دې ننداره حېران شول. هغوئ تپوس په هغه  اوچه شوه. 
وکو چ، ”دا ال ۀ چل دے؟ دا د اينر ونه نه داس سمدست اوچه شوه؟“

 عيس ورله جواب ورکو چ، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم کۀ چرې ستاسو

ايمان کامل وى او ش نۀ کوئ نو تاسو به هم هغه ۀ وکئ کوم چ د اينر د
ون سره وشول، خو ال د دې نه هم زيات. کۀ تاسو دې غرۀ ته وواي چ د دې

خپل ايه اوچت شه او سمندر ک وغورزېه، نو ۀ چ تاسو واي هغه شان
“.وله قبوله ش تاسو په ايمان وغواړئ نو هغه به عا چ کومه د  .به وش

د حضرت عيس د اختيار په حقله تپوس

 عيس د خُدائ کور ته ننوتو او کله چ ي تعليم ورکولو نو مشر امام او د

قوم مشران ورله راغلل او دا سوال ي پرې وکو چ، ”تۀ دا کارونه په کوم
،و چجواب ورک  عيس اختيار کوې او دا اختيار تا له چا درکے دے؟“ 

”زۀ هم ستاسو نه يو تپوس کوم، تاسو ي جواب راکئ نو زۀ به هم تاسو ته دا
 د يحي بپتسمه د آسمان د وايم چ په کوم اختيار زۀ دا کارونه کوم. 

لورى وه او کۀ د انسان نه؟“ په دې هغوئ د يو بل سره په بحث شول چ، ”کۀ
مون دا ووايو چ د آسمان نه، نو هغه به راته ووائ چ بيا تاسو په هغۀ ايمان
نه چ د انسانانو د لورى وه، نو هس  او کۀ دا ووايو چ ول رانۀ وړو؟ 
 نو هغوئ خلق مو ونيس ه چ هغوئ ول دا من چ يحي نب وو.“ 

جواب ورکو چ، ”مون خبر نۀ يو.“ عيس ورته وفرمائيل چ، ”بيا به زۀ هم دا
درته ونۀ وايم چ زۀ په کوم اختيار دا کارونه کوم.
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د دوو زامنو مثال

 خو تاسو په دې حقله ۀ خيال کوئ چ د يو سى دوه زامن ۇو. هغه اول

ورو په باغ کزويه، الړ شه او نن د ان ووئيل چ مشر له ورغلو او ورته ي
 هل ورته جواب ورکو چ پالره، زۀ نۀ م، خو وروستو هغه کار وکه. 

 بيا پالر کشر زوئ له ورغلو او ورته ي هم هغه شان پېمانه شو او الړو. 
 په ووئيل. خو هغۀ جواب ورکو چ زۀ به الړ شم، خو هغه باغ ته ال نۀ ړو. 

دواړو ک کوم يو د پالر په رضا کار وکو؟“ هغوئ ووئيل چ، ”مشر.“ بيا
عيس ورته وفرمائيل، ”زۀ تاسو ته رتيا وايم چ محصولچيان او کنجرې به هم
 ه چ کله د خُدائ پاک په بادشاه ک ستاسو نه مخ داخليى. 

چ يحي تاسو ته د سم الرې د ودلو دپاره راغلو نو تاسو پرې يقين ونۀ کو،
خو محصولچيانو او کنجرو پرې ايمان راوړو. خو سره د دې چ تاسو دا وليدل،

تاسو پېمانه نۀ شوئ او هغه مو ونۀ منلو.

د انورو باغ او د زميندارانو مثال

 يو بل مثال واورئ، يو زميندار وو چ د انورو باغ ي ولولو، ېرچاپېره

ي دېوال ترې تاو کو او په ک ي د انورو دپاره لنرۍ ولوله او د
وکيدارۍ دپاره ي په ک يو برج جوړ کو او بيا ي زميندارانو له په اجاره

 کله چ د مېوې موسم راغلو هغۀ يو نوکر اجاره ورکو او بل مل ته الړو. 
 خو دارو له ورولېلو چ د هغوئ نه د هغۀ د پېداوار برخه وصول کى. 

هغوئ د هغۀ نوکران ونيول، يو ي ووهلو، دوېم ي م کو او درېم ي سنسار
 بيا هغۀ نور نوکران ورولېل، دا ل زيات کسان ۇو او هغوئ ورسره کو. 
لو چخپل زوئ په دې خيال ورولې ي  په آخر ک هم هغه سلوک وکو. 
 خو چ زميندارو د دۀ زوئ وليدو نو ن زما د زوئ خاطر خو به وکى. 
و او ميراث به يک ي م چ هم دغه وارث دے، را ووئيل چ يو بل ته ي
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ي بهر وغورزولو او م ورو د باغ نه يراونيوو د ان  او هغه ي  .ش زمون
 کله چ د انورو د باغ مال راش نو هغه به د دې زميندارو سره ۀ کو. 

 هغوئ جواب ورکو چ، ”هغه به دا بدکارى په خراب سلوک وکى؟“ 
مرګ ووژن او باغ به نورو زميندارو له په اجاره ورکى، وک چ به په موسم

 بيا عيس هغوئ ته وفرمائيل ک د دۀ د مېوې برخه پوره پوره ورکوى.“ 
چ، ”تاسو چرې په صحيفو ک دا نۀ دى وئيل چ، ”کوم کاے چ لارانو

رد کو، هم هغه د وټ سر کاے شو. دا د مال خُدائ له خوا وشو، او دا
 ه زۀ تاسو ته وايم چ د خُدائ پاک زمون په نظر ک عجيبه ارى.“ 

ي وک چ ے شاو هغه قوم له به ورک به تاسو نه واخستے ش بادشاه
 هر وک چ د دې کا سره تيندک وخورى هغه به پوره مېوه ورکوى. 

 کله چ و و ش، او کۀ په چا دا راپرېو نو هغه به ريز مريز کى.“ 
مشرانو امامانو او فريسيانو دا مثالونه واورېدل نو هغوئ پوهه شول چ دا ول

 هغوئ غوتل چ دے رفتار کى خو د خلقو مثالونه په هغوئ پورې دى. 
نه يرېدل ه چ هغوئ عيس نب لو.

د وادۀ د مېلمستيا مثال

 ”د آسمان  بيا عيس هغوئ ته په مثالونو ک وفرمائيل،   ۲۲
بندوبست ي د خپل زوئ د وادۀ د رو د هغه بادشاه په شان ده چ بادشاه

 خو کله چ هغۀ خپل نوکران رابللے شوو مېلمنو پس ولېل نو کے وو. 
ووئيل چ ل او ورته يولې  هغۀ بيا نور نوکران ورپس هغوئ رانۀ غلل. 
رابللے شوو خلقو ته دا وواي چ دا رو ما ستاسو دپاره کې ده. ما خپل
غويان او اربۀ اروى ستاسو دپاره حالل کى دى، هر ۀ تيار دى، د وادۀ

 خو هغوئ ي هي پرواه ونۀ که، يو خپل پ ته الړو او بل  .له راش رو
 او نورو د هغۀ نوکران ونيول، بعزته ي کل او خپل سودارۍ پس الړو. 
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 بادشاه غصه شو، هغۀ د هغه قاتالنو د وژلو دپاره فوج ولېلو او د وې وژل. 
 بيا هغۀ خپلو نوکرانو ته ووئيل، د وادۀ رو تياره هغوئ ار ي وسوزولو. 

 لويو الرو ده خو کوم مېلمانۀ چ ما رابلل ۇو هغوئ د دې عزت الئق نۀ ۇو. 
 او چوکونو ته الړ ش او هر وک چ بيا موم د رو دعوت ورکئ. 
نوکران بازار ته ووتل او ۀ او بد ول ي راوبلل او دغه شان د مېلمنو نه هال

 خو ۀ وخت چ بادشاه راغلو چ مېلمانۀ ووين نو هغۀ وکتل ډک شو. 
 بادشاه ورته ووئيل چ چ يو سى د وادۀ مناسب جام اچول نۀ وې. 

زما ملريه، تۀ د وادۀ د جامو نه بغېر دلته نه راغل؟ هغۀ سره هي جواب نۀ
 نو بادشاه خپلو خادِمانو ته ووئيل چ د دۀ الس او پ وتئ او بهر په وو. 
تيارۀ ک ي وغورزوئ، هغه ائ چ ژړا او د غاونو چيچل به په ک وى.

 ه چ رابلل شوى خو ډېر دى، خو غوره شوى ل دى.“

د روم قيصر له ماليه ورکول

 بيا فريسيان الړل او په خپلو ک ي منصوبه جوړه که چ هغه نه په

 هغوئ خپل ين مريدان د هيروديوس د خپلو خبرو ک راېر کو. 
طرفدارانو سره عيس له ورولېل، هغوئ ورته ووئيل چ، ”اُستاذه، مون خبر يو

چ تۀ يو رتينے سے ي او د هيچا طرفدارى نۀ کوې، کۀ هغه هر وک هم
 مون ته په دې وى، خو تۀ د خُدائ پاک د الرې تعليم په رتيا سره ورکوې. 

حقله خپله فېصله راکه چ ول مون ته دا روا دى چ د روم قيصر له
 خو عيس د هغوئ په سازش پوهه وو او هغوئ محصول ورکو او کۀ نه؟“ 

 تاسو ما ته د ته ي وفرمائيل چ، ”اے منافقانو، تاسو ما ول راېروئ؟ 
 عيس محصول سه واي.“ هغوئ د سپينو زرو يوه سه ورته ورکه. 

 تپوس وکو چ، ”دا د چا تصوير دے او د چا نوم پرې ليلے دے؟“ 
هغوئ جواب ورکو چ، ”د قيصر.“ هغۀ دوئ ته وفرمائيل، ”ۀ چ د قيصر

 وى، هغه قيصر له او ۀ چ د خُدائ پاک وى، هغه خُدائ پاک له ورکوئ.“ 
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په دې جواب هغوئ حق حېران شول او هغه ي پرېودو او ترې روان شول.

د قيامت په حق ک تپوس

 هم په دغه ورځ ين صدوقيان وک چ د قيامت نه منر دى هغۀ له

ودل ته دا مون  ”اُستاذه، موس  ،و چدا تپوس وک راغلل او هغۀ نه ي
دى چ کۀ د چا ورور م ش او ه ي پات ش او بچ ي نۀ وى نو بل ورور
 نو اوس اووۀ وروه دې هغه کونه وادۀ کى او د هغۀ نسل دې پېدا کى. 
ۇو، وړومب وادۀ وکو او باوالده م شو. د هغۀ اوالد نۀ وو، نو د هغۀ ه د
 دغه شان بيا دوېم، درېم تر دې چ خبره تر اوومه هغۀ ورور ته پات شوه. 

 نو دا راته ووايه چ د  آخر هغه ه هم مه شوه.  پورې ورسېده. 
 قيامت په ورځ به دغه ه د چا وى، ه چ ورسره ولو وادۀ کے وو؟“ 

عيس جواب ورکو چ، ”تاسو په غلطه ي ه چ نۀ خو تاسو په صحيفو
 ه چ په قيامت ک به  .ئ او نۀ د خُدائ پاک په قدرت خبر يپوهې

 او سى يو بل سره وادۀ نۀ کوى. هغوئ به د آسمان د فرتو په شان وى.
 خو د مو د بيا راژوندى کېدو په حقله تاسو د خُدائ پاک هغه قول نۀ دے

 ”زۀ د ابراهيم خُدائ پاک، د  ،دى چ خُدائ په خپله فرمائيل لوستلے چ
اسحاق خُدائ پاک او د يعقوب خُدائ پاک يم.“ هغه د مو خُدائ پاک نۀ دے

 خلقو د هغۀ خبرې واورېدل او د هغۀ په خو د ژوندو خُدائ پاک دے.“ 
تعليم حېران شول.

په شريعت ک د ولو نه لوئ حم

 فريسيان چ په دې خبر شول چ عيس د صدوقيانو خول بندې کې دى

  د هغوئ يو عالم د آزمېت دپاره دا تپوس وکو،  نو راغون شول. 
 هغۀ ورله ”اُستاذه، په شريعت ک د ولو نه لوئ حم کوم يو دے؟“ 
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جواب ورکو چ، ”د مال خپل خُدائ پاک سره په پوره زړۀ، په پوره ان او
 او  دا د ولو نه لوئ او اول حم دے.   .په پوره عقل سره مينه سات

دوېم حم هم په دې شان دے چ، د خپل اونى سره د خپل ان په شان مينه
 د شريعت او د نبيانو د تعليم ول بنياد په دې دواړو حمونو دے.“  .سات

د داؤد د نسل په حقله تپوس

 ”تاسو د مسيح په  ،و چد راجمع شوو فريسيانو نه تپوس وک  عيس

حقله ۀ واي؟ هغه د چا زوئ دے؟“ هغوئ جواب ورکو چ، ”د داؤد زوئ
 هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”داؤد بيا نه هغۀ ته د روح القُدس په الهام دے.“ 

ته وفرمائيل چ زما مال مال” ،هغه وائ ه چ  ک مال وائ؟ 
 زما  الس ته کېنه، ترو چ زۀ ستا دشمنان ستا د پو الندې نۀ کم.“ 
 يو کۀ چرې داؤد ورته مال وائ نو بيا هغه د داؤد زوئ نه کېدے ش؟“ 

کس هم د هغۀ په جواب ۀ ونۀ وئيل او د دې ور نه پس هيچا هم د هغۀ نه د
تپوس کولو همت ونۀ کو.

د حضرت عيس د فريسيانو او د شرع د عالمانو مالمته کول

 ”د  ې چخبرې وک بيا خپلو مريدانو او خلقو ته داس  عيس  ۲۳
 نو هر ۀ چ دوئ شرع عالمان او فريسيان د موس په دۍ ناست دى، 
تاسو ته وائ هغه کوئ د هغوئ خبرو ته غوږ نيس، خو د هغوئ په شان کارونه
درانۀ پي  دوئ مذهب مۀ کوئ ه چ دوئ وائ يو ۀ او کوى بل ۀ. 

تى او د خلقو په اوږو ي باروى خو دا نۀ غواړى چ يو ته د اوچتولو دپاره
 دوئ چ هر ۀ کوى دا د خلقو د ليدو دپاره کوى. خپله وته هم وروړى. 
 دوئ په هغوئ خپل تعويذونه غ جوړوى او د خپلو چوغو زونى لويوى. 
  ،رسد مشرۍ ک وى او په عبادتخانو کايونه خو خاص دعوت ک
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او په بازارونو ک د عزت په سالمونو ډېر خوشحاليى چ د اُستاذ په نامه ياد
 خو تاسو ته دې وک اُستاذ ونۀ وائ ه چ ستاسو خو يو اُستاذ  .ش

ه چ هيچا ته پالر مۀ واي نيا ک په دې د  .ه يول ورو شته او تاسو
 او تاسو ته دې وک ستاسو خو يو پالر شته او هغه په آسمان ک دے. 
 په تاسو اُستاذ ونۀ وائ ه چ ستاسو يو اُستاذ شته او هغه مسيح دے. 

 او هر هغه وک چ ان ک دې د ولو نه لوئ ستاسو خادِم وى. 
اوچتوى، هغه به عاجز کے ش او هر هغه وک چ ان عاجز کى، هغه به

.ے شاوچت ک

د حضرت عيس په منافقانو پابندى

ه چ عالمانو، فريسيانو  خو په تاسو دې افسوس وى، اے د شرع -

سخته سزا ستاسو دپاره مقرر شوې ده. اے منافقانو، ه چ تاسو د آسمان د
بادشاه دروازې د خلقو دپاره بندوئ. او تاسو نۀ په خپله په ک ورننو او نۀ
ه چ ،نافقانوعالمانو، فريسيانو، م  اے د شرع ورته نور خلق پرېدئ. 
تاسو په زمه او سمندر سفر کوئ د دې دپاره چ يو کس خپل دين ته راواړوئ

او کله چ هغه راواړوئ نو تاسو هغه د خپل ان نه دوه چنده دوزخ جوړ کئ
 اے ړندو الرودونو، په تاسو دې افسوس وى،  .تاسو ي ه چن هل

ه چ تاسو واي چ کۀ وک د خُدائ په کور قسم وخورى نو دا ۀ خبره
نۀ ده، خو کۀ چرته يو کس د هغۀ په سرو زرو قسم وخورى، نو هغه د خپل قسم

 اے ړندو کم عقلو، په دې دواړو ک کوم يز اهم دے، سرۀ زر پابند دے. 
 يا تاسو دا واي کۀ وک په او کۀ د خُدائ کور چ سرۀ زر هم پاکوى؟ 

راناه په شوک د قربان خبره نۀ ده، خو کۀ اه قسم وخورى نو هيقربان
 اے ړندو، کوم يز زيات اهم دے، قسم وخورى نو هغه به پابند وى. 

 نو هرکله چ وک په شرانه کۀ هغه قرباناه چ شرانه هم پاکوى؟ 
قرباناه قسم خورى نو هغه په قرباناه او د هغ په شرانو دواړو قسم خورى.
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 وک چ د خُدائ په کور قسم خورى، نو هغه په هغۀ او وک چ هلته

 او وک چ په آسمان قسم خورى نو دا اوس، په دواړو قسم خورى. 
داس دى له چ هغه د خُدائ پاک په تخت او د خُدائ په ذات باندې قسم

نافقانو، په تاسو افسوس چعالمانو، فريسيانو، م  اے د شرع خورى. 
تاسو خو د پودين د کاږو او د زېرې لسمه حصه ورکوئ خو د شريعت معتبرې

خبرې له انصاف، رحم او وفادارى مو پرې ده. په اصل ک په کار دا ۇو
 اے ړندو چ تاسو په دې هم عمل کولے او هغه مو هم نۀ پرېودلے. 

 الرودونو، تاسو خو اوبۀ د ماش دپاره چاڼ کوئ خو اوښ لواړ تېروئ. 
اے د شرع عالمانو، فريسيانو، منافقانو، په تاسو افسوس. تاسو خو د کنول او

رکېب بهر مخ وين خو دننه مو هغه د لوټ او د خود غرض د مال نه ډک
 اے ړندو فريسيانو، اول د دننه نه کنول او رکېب وين، نو بهر کى وى. 

 اے د شرع عالمانو، فريسيانو، منافقانو، په تاسو  .لے شنه به هم وين
افسوس. ستاسو مثال د هغه قبرونو دے چ بهر سپين کى او ائسته ارى
 دغه حال ستاسو هم خو دننه د مو د هوکو او د نورې ند نه ډک وى. 

شرعارئ، خو د دننه د منافقت او ب دے، په ظاهره خو تاسو صادقان
.کارونو نه ډک ي

د حضرت عيس پېشوئ د منافقانو د سزا په حقله

 اے د شرع عالمانو، فريسيانو، منافقانو، په تاسو افسوس چ تاسو د

 او دا واي چ کۀ نبيانو زيارتونه جوړوئ او د صادقانو قبرونه سيناروئ 
ژوندى وے نو د نبيانو په قتلولو ک ۀ په زمانه کد خپل پالر ني چرې مون

 دغس تاسو په ان واه کوئ چ تاسو د هغو به شري شوى نۀ ۇو. 
 نو  او د خپل پالر نيۀ نيمے خلقو زامن ي چا چ نبيان وژل ۇو. 

 اے مارانو او د مارانو بچو، تاسو به د دوزخ د سزا نه کنول ډک کئ. 
 ه زۀ تاسو ته نبيان، هوياران او د خُدائ پاک د نه خالص ش؟ 
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الرې عالمان درلېم نو په تاسو ک به ين مۀ کى، ين به په سول کى
او ين به په خپلو عبادتخانو ک په کوړو ووه او د يو ار نه به ي بل ار

 دغه شان به په زمه د ولو صادقانو د توئ شوې وين ذمه وارى ته وشى. 
ستاسو په غاړه وى، د بناه هابيل نه د برکياه د زوئ زکرياه تر وين پورې،

 زۀ تاسو وک چ تاسو د خُدائ د کور او قرباناه په مين ک م کو. 
ته رتيا وايم، چ دې پيۍ ته به د دې ولو سزا مالويى.

د حضرت عيس يروشلم دپاره خفان کول

 اے يروشلمه، اے د يروشلم اري چ تۀ نبيان وژن او رسوالن

و چله دا ارمان وک و لے شوى دى. ماتا ته رالې ساروې کوم چسن
ستا بچ راغون کم، داس له چ چره خپل بچ د وزرو الندې راغونوى،
 او اوس ووره، هغه دے ستاسو کور خوشے او شاړ خو تا دا نۀ غوتل. 
 خو بشه زۀ تاسو ته دا وايم چ تاسو به تر هغه وخته ما ونۀ پات کيى. 

وين ترو چ دا ونۀ واي چ، مبارک دے هغه وک چ د مال خُدائ په
“.نوم را

وئد خُدائ د کور د بربادۍ پېش د حضرت عيس

 عيس د خُدائ د کور نه په وتو وو چ مريدان ي ورنزدې شُو او د  ۲۴
 هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”دې خُدائ د کور عمارت ي ورته په وته کو. 

ولو آبادو ته وورئ، زۀ تاسو ته رتيا وايم چ دلته به يو کاے هم د بل دپاسه
“.ولے شول به ون او نۀ ش پات

د مشالتو شروع کېدل
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 ۀ وخت چ عيس د زيتُونو په غرۀ ناست وو نو مريدان ي ورغلل چ د

هغۀ سره په پرده ک خبرې وکى. هغوئ ووئيل، ”مون ته دا وايه چ دا هر
 عيس ۀ به کله وش او ستا د راتلو او د قيامت د ور نه به ۀ وى؟“ 

 ه چ ډېر به جواب ورکو، ”پام کوئ چ وک مو بالرې نۀ کى. 
زما په نوم راش او دعوٰى به کوى چ زۀ مسيح يم، او ډېر خلق به بالرې کى.

 داس وخت به راش چ تاسو به په خپل خواوشا ک د جنونو چغ او

ه چ ئورئ تاسو مۀ وار خطا کې ونو خبر به اورئ، خوسورې او د جن
 قومونه داس يزونه به ضرور پېيى خو آخر وخت به ال نۀ وى راغلے. 

ايونو ک سره، په ډېرو به د بادشاه وى، بادشاه به د قومونو سره په جن
 خو دا ول خبرې به له د لنون د دردونو د  .او قحطونه را به زلزل

 تاسو به بيا د تنسيا او د مرګ دپاره حواله ش او شروع کېدو په شان وى. 
 په دغه وخت ک ول قومونه به زما د نوم په سبب تاسو سره کينه کوى. 
به ډېر تيندک وخورى او د يو بل مخبرى به کوى او د يو بل سره به کينه کوى.
 او چ  ډېر دروغژن نبيان به راپورته ش او ډېر خلق به بالرې کى. 

 خو  .نو د خلقو به د يو بل سره مينه ختمه ش کارونه زيات ش شرعب
 او په وله دنيا ک به  .هغه به بچ ش ش تر آخره قائم پات وک چ هغه
د بادشاه زېرے خور ش او د ولو قومونو دپاره به واه ش او بيا به قيامت

وى.

لوئ افت

 يوه ورځ راتلون ده هر کله چ تاسو د دانيال د پېشوي په مطابق په

مقدس ائ ک هغه پليت بت چ تباه راول والړ ووين، (لوستون دې
.تدى غرونو ته دې وت په يهوديه ک وک چ  نو هغه  (پرې پوهه ش

 کۀ وک د چت دپاسه وى هغه دې د سامان اوچتولو دپاره ته نۀ

 او وک چ په پو ک وى هغه دې د خپل چوغ راخستلو راکوزيى. 
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و کپه دغه ور و چ  افسوس دے په هغه دپاره نۀ واپس کيى. 
 دعا کوئ چ ستاسو اُميدوارې وى او په هغوئ چ بچو له سينه ورکوى. 
 ه چ هغه به د  .او نۀ د سبت په ورځ راش ک ته نۀ خو په ژمتې

لوئ مصيبت ورځ وى. داس وخت د دنيا د شروع نه تر اوسه ال نۀ دے راغلے
 کۀ هغه د تليف ور لنې کے شوې نۀ وې نو  .او نۀ به بيا چرته راش
هي يو بشر به هم بچ شوے نۀ وے، خو د خُدائ پاک د غوره شوو د خاطره به
 او کۀ بيا تاسو ته په دغه وخت ک وک دا  .ے شې کلن هغه ور

 ووائ چ وورئ مسيح دلته دے يا هلته دے، نو باور پرې مۀ کوئ. 
دروغژن مسيحيان او دروغژن نبيان به رااره ش او لوئ معجزې او ن به
 ورئ، اره کوى، او کۀ ممن وى نو غوره شوى خلق به بالرې کى. 

چ  کۀ هغوئ تاسو ته ووائ ما تاسو د دې د کېدو نه مخ خبردار کئ. 
هغه هلته په بيابان ک دے نو هغۀ پس بهر مۀ ، او کۀ هغوئ ووائ چ هغه
 له نه چ برېنا د مشرق دننه په کوه ک دے نو باور پرې مۀ کوئ. 
 چرته چ مرداره نه تر مغرب پورې رس دغه شان به د ابن آدم راتلل وى. 

وى هلته به پوسان راوليى.

د ابن آدم دوباره راتلل

 او هر کله چ د دغه ورو تنسيا تيره ش نو ”سمدست به نمر تور ش او

د سپوږم را به ورکه ش، ستورى به د آسمان نه راپرېو او آسمان طاقتونه
،اره ش هبن آدم د راتلو ند ا  بيا به په آسمان ک  “.زولے شبه ول
د دنيا ول قومونه به ژړا انوال کوى او هغوئ به ابن آدم ووين چ د آسمان په

تفر  او هغه به خپل  .سره را به د قدرت او د ډيرې لوي و کوري
د بيل په لوئ آواز سره راولېى او هغوئ به د لورو طرفونو نه، يعن د آسمان

د يو سر نه تر بله سره، غوره شوى خلق راول کى.
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د اينر د ون مثال

ونيس غو ان نازک د هغ هر کله چ .نه سبق واخل ر د ون د اين

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

ختمه نۀ ش ۍ به تر هغدا موجوده پي  زۀ تاسو ته دا وايم چ والړ دے. 
 زمه او آسمان به فنا ش خو زما کالم به  .خبرې ونۀ ش ول دا و چتر

.هيچرې فنا نۀ ش

نامعلومه ورځ او وخت

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

 له نه چ د نوح په ورو شته او نۀ زوئ ته، خو يو پالر پرې خبر دے. 
و ک په هغه ور  .بن آدم په راتلو هم وشوشول نو دغه شان به د ا ک
کول او ودونه ي ل، ودونه ي ،د سېالب د راتلو نه اول ۇو هغوئ خوړل چ
 او دوئ تر هغ ورکول، تر هغ ور پورې چ نوح په کشت ک ننوتلو. 
هي خبر نۀ ۇو ترو چ سېالب رانۀ غلو او دوئ ي الهو نۀ کل. دغه شان به د

 نو هغه وخت به دوه کسان په پ ک وى، يو به ابن آدم په راتلو هم وى. 
 دوه  به مېچن کوى، يوه به بوتلے  .ودلے شاو بل به پرې بوتلے ش
 نو بيا تاسو بېدار اوس ،ه چ تاسو په دې  .ودلے شاو بله به پرې ش
کۀ د کور مال ، خو ياد سات  .به په کومه ورځ را مال خبر چ نۀ ي

خبر وے چ غل به د شپ په کوم وخت ک را نو هغه به بېدار وے او
 نو بيا تاسو هم تيار اوس ه خپل کور به ي کنر کېدو ته پرېے نۀ وو. 
چ ابن آدم به په داس وخت ک را چ ستاسو به په خيال خاطر ک هم

نۀ وى.
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وفادار يا بوفا نوکر

وک چا ته چ وک دے؟ هغه ے نوکر نو بيا وفادار او خيال ساتون

مال د کور اختيار ورکے وى چ د کور د نورو نوکرانو خيال سات او هغوئ
 بختور دے هغه نوکر چ د مال د راتلو په له مناسب خوراک ورکوى. 
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ مال به دۀ له د وخت په خپل کار آخته وى. 
 خو کۀ هغه بد نوکر د خپل ان سره خپل ول مال واک اختيار ورکى. 

 او بيا د نورو نوکرانو په وهلو  ،را زما مال بويه چ ،چ ووائ داس
 نو الس پورې کى او په خوړلو او لو آخته وى او په نشه ک وى، 
مال به ي په داس ورځ راش چ د دۀ په خيال خاطر ک به نۀ وى او په

په وهلو ت  نو هغه به ي داس وخت به راش چ هغه به خبر هم نۀ وى، 
شين کى او دغه شان به ي په منافقانو ک شامل کى. چرته چ به ژړا او د

غاونو چيچل وى.“

د لسو پېغلو مثال

د لسو پېغلو په شان وى چا چ  ”په هغه وخت به د آسمان بادشاه  ۲۵
ۀ کم عقل پين  .استقبال له ورو د وادۀ د زلم مشعلونه واخستل چ

 هرکله چ کم عقلو مشعلونه پورته کل نو د ان وې او پينۀ هويارې. 
 خو هغه هويارو د ان سره د تېلو کوپ هم سره ي تېل وانۀ خستل. 

 کله چ د وادۀ زلمے په راتلو ک ايسار شو نو هغوئ ولو له  .واخستل
 خو په نيمه شپه ک چغ شوې، وورئ د خوب ورغلو او اودې شوې. 
 بيا ول پېغل راپاېدل او خپل وادۀ زلمے راغلو. راش چ وې ورئ. 

 کم عقلو هويارو ته ووئيل چ د خپلو تېلو نه مون له مشعلونه ي سم کل. 
 هغوئ ورته ووئيل چ مون سره ل راکئ ه چ زمون مشعلونه مرى. 
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دومره تېل نشته چ د ولو کار پرې وش ،ۀ به دا وى چ تاسو دوکان ته الړې
 ۀ وخت چ هغوئ تېلو پس تلل وې نو د وادۀ  .ان له تېل واخل او ش

زلمے راغلو. کوم پېغل چ تيارې وې هغوئ ورسره د وادۀ مېلمستيا ته
ي او چغ ۀ هم واپس راغل او بيا هغه نورې پين ورننوت او ور بند شو. 

 خو هغۀ ورته جواب ورکو، کې، ماله، ماله، مون ته دروازه کوالو که. 
 ه بېدار اوس، ول چ تاسو ته د خبره دا ده چ زۀ تاسو نۀ پېژنم. 

ور او د وخت هي پته نشته.

د درېو نوکرانو مثال

 بيا د آسمان د بادشاه مثال د هغه سى په شان دے وک چ په سفر تلو

 يو له ي د ساتلو دپاره د او نوکران ي راوبلل او خپل مال ي ورته وسپارلو. 
سرو زرو پينۀ تيل ورکې، دوېم له ي دوه او درېم له ي يوه، هر يو له ي د

 چا ته چ پينۀ خپل قابليت په مطابق ورکې، بيا هغه د مل نه روان شو. 
تيل ورکے شوې وې هغه سمدست الړو او سودارى ي پرې شروع که او
دوه تيل چا ته چ  او هم هغه شان چ  .لپرې نورې و ي ۀ تيلپين

 خو چا له چ يوه تيل ورکے  .لے شوې وې هغۀ دوه نورې وورک
شوې وه هغه الړو او په زمه ک ي کنده وکنستله او د مال هغه پېس ي په
 ډېره موده پس د هغوئ مال واپس راغلو او د هغوئ نه  .لک خ ک
 چا له چ ي د سرو زرو پينۀ تيل ورکې وې، هغه ي حساب وغوتو. 

راغلو او پينۀ نورې ي ورسره کېودې او ورته ي ووئيل چ وره ماله، تا ما
 مال ووئيل،  .لۀ نورې وې وې، ما ورسره پينراک ۀ تيلله پين

شاباش زما اعتبارى او ايمانداره نوکره، تا په ل ۀ ک ان اعتبارى ثابت
په خوشحال م. راشه او د خپل مالۀ اختيارمند ک و، اوس به زۀ تا د ډېرک
 بيا د دوو تيلو هغه کس راغلو او وې وئيل، ماله، تا ما ته ک شري شه. 
 مال ورته ووئيل،  .لوره، ما ورسره دوه نورې و ،وې سپارل دوه تيل
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شاباش، زما اعتبارى او ايمانداره نوکره. تا په ل ۀ ک ان اعتبارى ثابت
په خوشحال م. راشه او د خپل مالۀ اختيارمند ک و، اوس به زۀ تا د ډېرک
 بيا هغه وک راغلو چا ته چ يوه تيل ورکے شوې وه ک شري شه. 

او وې وئيل، ماله، ما ته پته وه چ تۀ يو سخت سے ي، تۀ ي هلته رېب چرته
 چ دې کرل نۀ وى، او هلته ي راولوې چرته چ دې تخم نوستلے نۀ وى. 

نو زۀ ويرېدلم، ه الړم او ستا سرۀ زر م په زمه ک خ کل. وره ۀ
 مال ورته ووئيل، اے بدکاره نوکره، تا ته معلومه چ ستا ۇو هغه دا دى. 
ولوم چرته چرا نۀ وى او هلته ي رلک م هلته رېبم چرته چ زۀ ي وه چ

 نو بيا تا ته پار ۇو چ زما پېس دې صرافانو له م تخم نوستلے نۀ وى؟ 
 هغۀ ورکے وے، نو په واپس به ما هغه مال د  سره حاصل کے وو. 

ووې چ د دۀ نه د سرو زرو هغه تيل واخل او د لسو تيلو واال له ي ورکئ.
چ تر هغ ے شۀ وى هغۀ ته به نور هم ورک د چا سره چ ه چ 

ۀ ترې سېوا هم ش، خو د چا سره چ ۀ نۀ وى هغۀ نه به هغه ۀ هم
 نو دا بکاره نوکر تيارې ته وغورزوئ، واخستلے ش چ ورسره وى. 

چرته به چ د ژړا او د غاونو چيچل وى.

د قومونو عدالت

 هر کله چ ابن آدم په پوره شان سره راش او ول فرت ورسره وى، هغه

 او ول قومونه به د هغۀ په  .ېنتخت ک سره په خپل آسمان به بيا په لوي
ه چن هى لجدا ک هغه به خلق په دوو ډلو ک ے شوړاندې راجمع ک

الس ته او چېل  ې  او هغه به شپونے ې د چېلو نه جدا کوى. 
 بيا به بادشاه د  الس خلقو ته ووائ چ را زما د س الس ته کى. 
پالر بختورو خلقو، د بادشاه وارثان ش چ د دنيا د پېدايت راس تاسو له

 کله چ زۀ اوږے وم تاسو ما له  .ورداخل ش ک جوړه شوې وه په هغ
خوراک راکو، او چ تے وم د لو دپاره مو اوبۀ راکې، او چ مسافر وم
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ربن وم نو تاسو په جامو پ کم، کله  او چ ب نو تاسو خپل کور ته بوتلم، 
چ زۀ ناجوړه وم نو تاسو زما خيال وساتلو او چ په جيل ک وم نو تاسو

ه، دا کله ۇو چى، مال نو صادقان به جواب ورک  .زما مالقات له راغل
مون تۀ اوږے وليدل او خوراک مو درکو، يا تے وې او د لو دپاره مو

ربن وې او د  او يا مسافر وې او کور ته مو دننه کې، ب اوبۀ درکې، 
 مون تۀ کله ناروغه يا په قېد ک ليدلے اغوستلو دپاره مو جام درکې؟ 
 خو بادشاه به جواب ورکى، زۀ تاسو ته وې او مالقات له دې درغل ۇو؟ 
د عاجز نه عاجز يو کس سره هم چ و کتاسو زما په ورو تيا وايم چر
 بيا به هغه هغوئ ته ووائ ،وک ۀ کى دى نو زما دپاره مو کى دى. 

چ به د هغۀ س الس ته وى، اے لعنتيانو، زما د سترو نه اخوا ش او هغه تل
 ابدى اور ته الړ ش چ د شېطان او د هغۀ د فرتو دپاره تيار شوے دے. 

کله چ زۀ اوږے وم تاسو ما له خوراک رانۀ کو، او چ تے وم د لو
م، چمسافر وم نو کور ته مو دننه نۀ ک  او چ دپاره مو اوبۀ رانۀ کې، 
ربن وم تاسو د اغوستلو دپاره جام رانۀ کې، او کله چ زۀ ناروغه او جيل ب
 او هغوئ به هم په جواب ک  .وم نو تاسو زما مالقات له رانۀ غل ک

ناروغه يا په جيل ک ،ربن ووائ، ماله، دا کله مون تۀ په لوږه، تنده، مسافر، ب
 نو هغۀ ورته جواب ورکو، ليدلے ي او ستاسو خدمت مو نۀ دے کے؟ 

زۀ تاسو ته رتيا وايم، کله چ تاسو د دوئ نه د يو کس سره هم مدد نۀ دے
 نو بيا به هغوئ ابدى عذاب ته کے، نو دا تاسو ما سره مدد نۀ دے کے. 

ولېلے ش، خو صادقان به د تل ژوندون حاصل کى.“

د حضرت عيس د قتل سازش

ې نو خپلو مريدانو ته يک خبرې خالص خپل عيس  کله چ  ۲۶
 ”تاسو خبر ي چ دوه ور پس به د فسح اختر وى، او ابن آدم وفرمائيل، 
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 بيا مشران امامان او د قوم مشران د  “.کولو ته وسپارلے ش به په سول
 او هلته هغوئ دا سازش کولو مشر امام کائفس په محل ک جره شول. 

 خو هغوئ ووئيل چ، ”دا دې د اختر چ عيس په په ونيسو او م ي کو. 
“.به بلوا جوړه ش په خلقو ک ن ،په ورځ نۀ وى

د حضرت عيس په سر عطر اچول

  کله چ عيس د شمعون جذام په کور ک په بيتِعنياه ک وو، 

يوه ه راغله چ د مرمرو په عطردان ک ورسره قيمت خوشبويه عطر ۇو،
 او نه چ هغه خوراک ته کېناستو هغ ورله په سر عطر واچول. 

 مريدانو چ دا وليدل نو خفه شول. هغوئ ووئيل، ”دا دې ول ضائع کل؟ 
دا خو به په ډېرو پېسو خرڅ شوې وے او پېس به ي د چا غريبانانو په کار

 عيس په دې خبر وو او هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”تاسو دا راغل وے.“ 
 ه چ غريبانان خو به ه ول تنوئ؟ هغ ما سره ډېر ۀ کى دى. 

 هغ چ دا عطر زما په بدن تل تاسو سره وى خو زۀ به درسره تل نۀ يم. 
 زۀ تاسو ته رتيا وايم چ هر واچول نو زۀ ي د خولو دپاره تيار کم. 
چرته چ په دنيا ک دا زېرے خوريى نو ۀ چ هغ وکل نو دا به هم په

دې ياديى.“

د يهوداه اسريوت مخبرى

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

 او ورته ي ووئيل، ”کۀ زۀ په عيس جاسوس وکم نو تاسو امامانو له الړو، 
 د به ما له ۀ راکئ؟“ نو هغوئ ورله دېرش د سپينو زرو سي ورکې. 

هغه وخت نه پس هغه د مخبرۍ د موقع په تالش ک وو.
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مريدانو سره فسح خوړل

،له مريدان راغلل او وې وئيل چ د اختر په اوله ورځ عيس  د پتيرې رو
”ستا کوم ائ خوښ دے چ مون په ک تا له د فسح خوراک تيار کو؟“
 هغۀ ورله جواب ورکو چ، ”په ار ک فالن سى له ورش او ورته

وواي چ اُستاذ وائ چ زما مقرر وخت رانزدې دے، زۀ به د مريدانو سره
 مريدانو د عيس د وينا په مطابق کار ستا په کور ک د فسح اختر کوم.“ 
 کله چ ماام شو عيس هغه وکو او هلته ي د فسح خوراک تيار کو. 

 او د رو په وخت هغۀ ورته وفرمائيل، ”زۀ دولسو مريدانو سره کېناستو. 
 هغوئ ورته تاسو ته رتيا وايم چ په تاسو ک به يو زما مخبرى کوى.“ 

 هغۀ جواب نمبر په نمبر ډېر په پرېشان سره ووئيل، ”ماله زۀ خو به نۀ يم؟“ 
ورکو، ”چا چ زما سره په دې تال ک الس ته کو هغه به په ما مخبرى
 د ابن آدم په حق ک چ په صحيفو ک ۀ راغل دى هغه به په کوى. 
هغه الره ، خو افسوس په هغه سى دے چ په ابن آدم جاسوس کوى. کۀ
 بيا هغه سے پېدا شوے نۀ وے نو د هغۀ په حق ک به دا ډېره ۀ وه.“ 
يهوداه، وک چ مخبر وو ورته ووئيل، ”ماله زۀ خو به نۀ يم؟“ عيس جواب

ورکو چ، ”دا ستا وينا ده.“

عشاء ربان

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

ي که. په مريدانو ي وويشله او وې فرمائيل، ”دا واخل، وې خورئ، دا زما
 بيا هغۀ د ميو يوه پيال راواخسته، د خُدائ پاک شُر ي پرې بدن دے.“ 

  .ول و د دې نه” ،ه چهغوئ له ورک وويستو او په دې وينا سره ي
دا زما وينه ده چ د خُدائ پاک او د انسانانو تر مين د لوظ نه ده چ د ډېرو

 زۀ تاسو ته دا وايم چ د انورو رس خلقو د ناهونو د معاف دپاره توئيى. 
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د خپل پالر په بادشاه زۀ ي و چم تر پورې ونۀ ور به زۀ بيا تر هغ
 د حمد وئيلو نه پس دوئ د زيتُونو غرۀ ته ک تاسو سره تازه ونۀ م.“ 

الړل.

وئار په حقله پېشند پطروس د ا

 بيا عيس دوئ ته وفرمائيل چ، ”تاسو ول به نن شپه زما په وجه تيندک

ې به ي زۀ به شپون ووهم، او” ،لے شوى دى چدا لي ه چ ،وخورئ
 خو هر کله چ زۀ بيا پاولے شم نو زۀ به ستاسو نه  “.خورې ورې ش

 پطروس جواب ورکو، ”ستا په وجه کۀ بل هر يو وړاندې ليل ته الړ شم.“ 
 عيس هغۀ ته هم تيندک وخورى، خو زۀ به هيچرې تيندک ونۀ خورم.“ 

وفرمائيل چ، ”زۀ تا ته رتيا وايم چ تۀ به نن شپه د چرګ د بان نه وړاندې
 پطروس ورته ووئيل، ”کۀ زۀ تا سره م هم  “.ارى شنله زما نه ا درې

شم خو ستا نه به هيچرې انارى نۀ شم.“ او ولو مريدانو هم داس اقرار وکو.

د يتسمن په باغ ک دعا کول

 نو بيا عيس سره د مريدانو يتسمن نوم ائ ته الړو او هلته ي هغوئ ته

 هغۀ پطروس او د  “.ېنعا کوم تاسو دلته کزۀ د و چتر” ،وفرمائيل چ
 او زبدى زامن د ان سره کل، نو ډېر غمژن شو او پرېشان پرې راغله. 

هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”زما زړۀ د غمه چوى، دلته ايسار ش او ما سره
،ه چوک عا يپرېوتو او دا د مخو قدمه الړو، پ  هغه يو  “.بېدار اوس
ه، زما مرضليف پياله زما نه اخوا کنو دا د ت اے زما پالره، کۀ کېدے ش”

 بيا دے مريدانو له راغلو نو هغوئ ي  “.دې پوره ش ستا مرض نه بل
اودۀ وموندل نو هغۀ پطروس ته وفرمائيل، ”ول تاسو ما سره يوه ينه قدرې هم
 بېدار ش، او دعا وکئ چ د آزمېت په وخت بېدار نۀ شوئ پات کېدے؟ 
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 هغه په ناکامه نۀ ش .ه چ روح خو تيار دے خو بدن کمزورے دے.“ 
دوېم ل الړو او دعا ي وغوته چ، ”اے زما پالره، کۀ چرې دا د تليف پياله

 چ يو ل  “.نو ستا رضا دې وش ،لو نه بغېر اخوا کېدے نۀ ش زما د
درن د هغوئ ستر ه چ اودۀ وموندل بيا هغه واپس راغلو نو هغوئ ي

 بيا هغۀ هغوئ پرېودل او الړو او په درېم ل ي دعا وغوتله شوې وې. 
 بيا هغه مريدانو له راغلو او ورته ي  .لبيا وک خبرې ي ېناو هغه مخ

وفرمائيل چ، ”ول تاسو ال هغه شان اودۀ ي، هغه شان ال آرام کوئ؟ خو وخت
 پا ، چ و.  .ارانو السونو ته حواله شناه بن آدم به دا راغلو چ

زما مخبر نزدې راغلے دے.“

د حضرت عيس مخبرى او نيول

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

وو، هغه او ډېر خلق چ تُورې او کوت ورسره وې رااره شول هغوئ
 جاسوس مشرانو امامانو، د شرع عالمانو او اولس مشرانو رالېل ۇو. 
“.م هم هغه دے، وې نيسل ک زۀ وک چ” ،وه ول ههغوئ ته دا ن

ل ي اُستاذه سالم.“ او” ،وروړاندې شو، وې وئيل چ  نو هغه سمدست

 عيس ورته وفرمائيل، ”ملريه، تۀ چ ۀ کول غواړې کوه.“ بيا کو. 
 په هغه وخت هغوئ راوړاندې شول، عيس ي راين کو او وې نيولو. 
ک د عيس په ملرو ک يو تُورې ته الس کو او راوې ويستله او د مشر
 خو عيس هغۀ ته امام په غالم ي زار وکو او د هغۀ غوږ ي پرې کو. 
وفرمائيل چ، ”خپله تُوره په تي ک کېده. وک چ تُوره چلوى په تُوره

 ول تۀ په دې نۀ پوهېې چ زۀ د خپل پالر نه مدد وغواړم او هغه به مرى. 
 په دې ساعت زما د مدد دپاره د فرتو د دولسو لرو نه زيات راولېى؟ 

وئيلے شوى دى چ په ک ى چه تر سره کين نو بيا د صحيفو دا وينا به
،هغه خلقو ته وفرمائيل چ  هم په دغه وخت عيس دا به ضرور کيى؟“ 
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ي راغل و سره زما په نيولو پسد تُورو او کوت چ  تاسو ما ډاکو ول”
ۀ؟ زۀ هره ورځ تاسو سره د خُدائ په کور ک وم او تعليم م درکولو خو

 خو دا هر ۀ هم ه وشول چ د نبيانو تاسو ما له الس نۀ راوړلو. 
صحيف پوره ش.“ نو بيا ولو مريدانو هغه يوا پرېودو او ترې وتتېدل.

په وړاندې پېش د جر

 عيس نيولے تلے د مشر امام کائفس کور ته بوتلے شو چرته چ د

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

.ۀ اَنجام ووين د دې هر ېناستو چورغلو او هلته هغه د سپاهيانو سره ک
په خالف داس د عيس و چدا کوشش وک جر ول مامانو او مشرانو ا

 خو داس واه ي پېدا ۀ واه پېدا کى چ د مرګ حم پرې وکى. 
نۀ کے شوه، سره د دې چ ډېر کسان د دروغو واه دپاره راوړاندې شوى
 ”دۀ فرمائيل ۇو چ زۀ د خُدائ  ،ه چوک واه و داۇو. آخر دوو س
 په دې پاک کور نولے شم او په درېو ورو ک ي بيا آبادولے شم.“ 

مشر امام پاېدو او عيس ته ي ووئيل چ، ”ول تا سره جواب نشته؟ دا
 خو عيس چپ الزامونه د ۀ دى چ هغوئ ستا خالف واه ورکوى؟“ 
زۀ د ژوندى خُدائ پاک قَسم درکوم چ” ،مام ووئيل چشو. نو بيا مشر ا پات

 عيس جواب ووايه، تۀ په رتيا مسيح، د خُدائ پاک زوئ ي کۀ نه؟“ 
ورکو چ، ”دا ستا وينا ده، خو زۀ تاسو ته دا وايم چ د نن نه پس به تاسو ابن
“.په راتلو ووين و کالس ته ناست او د آسمان په وري  آدم د خُدائ پاک

 په دې وينا مشر امام خپله چوغه وشلوله او وې وئيل چ، ”دے خو کفر

وائ. د دې ستاخ نه پس هم د نورو واهانو حاجت شته ۀ؟ تاسو په خپله دا
 ستاسو فېصله ۀ ده؟“ هغوئ جواب ورکو چ، ”دے کفر واورېدو. 
 بيا هغوئ د هغۀ په مخ وتُوکل او په مجرم دے او د قتلولو جوه دے.“ 

۸۱ / ۸۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 او وئيل ي، ”اے مسيح، کۀ تۀ سوکونو ي ووهلو او ينو په پېو ووهلو، 
“.چا ووهل نو دا راته ووايه چ ي تيا نبپه ر

د پطروس د حضرت عيس نه منرېدل

 نو په دې دوران ک پطروس بهر په صحن ک ناست وو چ يوه وينه

 خو پطروس ورغله او ورته ي ووئيل، ”تۀ خو هم د عيس ليل سره وې.“ 
د ولو په مخ منر شو او وې وئيل چ، ”زۀ نۀ پوهېم، چ دا تاسو ۀ

 بيا هغه د ډيوډۍ په لور روان شو او هلته يوې بل وين چ هغه واي؟“ 
وليدو نو موجودو خلقو ته ي ووئيل چ، ”دا سے هم د عيس ناصرى سره

 يو ل بيا هغه منر شو او په قسمونو شو چ، ”زۀ دا سے نۀ پېژنم.“ وو.“ 
و کسان راغلل او پطروس ته ي ه شېبه وروستو د والړو کسانو نه يو ل
“.نه دا پته ل ستا د لهج ه چ ه تۀ د هغوئ نه يو يشب” ،ووئيل چ
 په دې هغه په بدو ردو سر شو او قسمونه ي وخوړل چ، ”زۀ دا سے نۀ

 او پطروس ته د عيس هغه پېژنم.“ په دغه وخت ک چرګ بان ووئيلو. 
خبره راياده شوه چ فرمائيل ي ۇو چ، ”د چرګ د بان نه مخ به تۀ زما

نه درې له انارى ش.“ هغه بهر ووتو او په چغو چغو ي وژړل.

د حضرت عيس پيالطوس له بوتلل

 چ سبا شو نو مشران امامان او د قوم مشران راول شول او دا  ۲۷
 بيا ي هغه وتلو او روان منصوبه ي جوړه که چ عيس به نه وژنو. 

ي کو او روم ورنر پيالطوس ته ي حواله کو.

د يهوداه اسريوت خودکش کول

 کله چ يهوداه مخبر ته پته ولېده چ په عيس باندې جرم ثابت شوے
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دے نو هغه پېمانه شو او هغه د سپينو زرو دېرش سي ي مشرانو امامانو او
 هغۀ ووئيل، ”ما ناه کې ده چ يو بناه قوم مشرانو ته واپس کې. 

سى ته د مرګ سزا مالو شوې ده.“ خو هغوئ ووئيل چ، ”زمون پرې ۀ؟ تۀ
 نو هغۀ بيا د سپينو زرو سي د خُدائ په پوهه شه او ستا کار پوهه شه.“ 
پانس ان ي او د هغوئ نه روان شو، او خپل ه وغورزولپه زم کور ک

 مشرانو امامانو د سپينو زرو سي راوچت کې او وې وئيل چ، ”دا کو. 
سي د خُدائ د کور په خزانه ک اچول روا نۀ دى ه چ دا د قتل قيمت
 نو صالح ي وکه او د کالل زمه ي پرې واخسته چ د مسافرو دے.“ 

ه د خُون په پپورې هغه زم  تر نن ور قبرستان پرې جوړ کى. 
 دغه شان د يرمياه نب پېشوئ تر سره شوه چ، ”هغوئ دېرش د ياديى. 
 سپينو زرو سي واخستل چ هغه په بن اسرائيلو ک د سر قيمت وو، 

او هغه د سپينو زرو سي ي د کالل په زمه ورکې، له چ مال ما ته حم
راکے دے.“

د پيالطوس د حضرت عيس نه تپوسونه

 بيا ي عيس ورنر له راوستو او چ هغه هلته ودرېدو نو ورنر ترې تپوس

وکو چ، ”ول تۀ د يهوديانو بادشاه ي ۀ؟“ عيس وفرمائيل چ، ”دا ستا وينا
 او کوم الزام چ په هغۀ باندې مشرانو امامانو او اولس مشرانو ده.“ 

، بيا پيالطوس ورته ووئيل چ لولے وو د هغ ي هي جواب ورنۀ کو. 
 خو هغۀ په ”ول تۀ دا ول واه چ ستا په خالف کيى نۀ اورې ۀ؟“ 

جواب ک د يو  نه هم انار ونۀ کو او ورنر په دې ډېر حېران شو.

د حضرت عيس د مرګ سزا

 د اختر په ورځ د ورنر دا دستور وو چ د خلقو په خوه به ي يو قېدى
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  په دغه وخت ک برابا نوم يو بدنام سے په قېد ک وو.  آزادولو. 
کله چ خلق راغون شول نو پيالطوس ورته ووئيل چ، ”ستاسو په خوه زۀ

 ه چ هغۀ وک آزاد کم، برابا يا عيس چ ورته مسيح وئيلے ش؟“ 
 پيالطوس ته پته وه چ هغوئ عيس د حسد په وجه دۀ ته حواله کے وو. 

ال په تخت ناست وو چ د خپل  له طرفه ورته پېغام راغلو چ، ”دې
بناه سى ته ورے هي ونۀ وائ ه چ بياه په ما په دې وجه په خوب
 تر دې وخته مشرانو امامانو او نورو مشرانو ک ډېر مصيبت تير شو.“ 

 کله چ خلق دې ته لمسول ۇو چ د برابا آزادى وغواړى او د عيس قتل. 
ورنر دوباره ترې تپوس وکو چ، ”په دواړو ک وک آزادول غواړئ؟“

 پيالطوس ورته ووئيل چ، ”بيا د عيس سره ۀ هغوئ چغ کې، ”برابا.“ 
،ولو په يو آواز په چغو ووئيل چ “ى؟د مسيح په نوم يادي وک چ موک

 پيالطوس ووئيل چ، ”ول؟ په ۀ ناه؟“ ”دے په سول راوړند کئ.“ 
 پيالطوس پوهه شو خو هغوئ نورې هم چغ کې چ، ”په سول ي که.“ 
چ زۀ هي نۀ شم کولے او فساد جوړيى، نو هغۀ اوبۀ راوخستل، د ولو خلقو
په وړاندې ي خپل السونه ووينل او وې وئيل چ، ”زما السونه دې د دې سى
 ولو د خُون نه پاک وى، د دۀ د خون ذمه وارى دې ستاسو په غاړه وى.“ 
خلقو په يو آواز چغ کې چ، ”د دۀ خُون دې زمون او زمون د اوالد په غاړه

 نو هغۀ بيا برابا آزاد کو او عيس ي په کوړو ووهلو او په سول کولو وى.“ 
له ي ورکو.

د سپاهيانو په حضرت عيس پورې وق کول

 بيا د ورنر سپاهيانو عيس قلع ته بوتلو او وله فوج دسته ي ترې
 جام ي ترې وويستل او سره شان چوغه ي پرې واچوله. راچاپيره که. 
 او د ازغو تاج ي جوړ کو او ورته ي په سر کو او يو بينت ي په  الس

،چ ورپورې کول ي وق نو شول اوپه زن و، بيا د هغۀ په مخورک ک
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 هغوئ په هغۀ وتُوکل او بينت ي ترې ”اے د يهوديانو بادشاه سالمت.“ 
وغه يې نو چبس ک ي وق  او چ واخستو او په سر سر ي پرې ووهلو. 

ترې وويستله او خپل جام ي ورواغوستل. بيا ي هغه بهر په سول کولو له
بوتلو.

د حضرت عيس په سول کول

 کله چ دوئ په الره روان ۇو نو شمعون نوم کرين سے ي په نظر شو

 او بيا ولتا  .يوس سول د عيس ار راونيولو چپه زور په بي او هغه ي
 هلته ي عيس ته د نوم ائ ته ورغلل چ مطلب ي د کوپو ائ دے. 
لو نه وروستو يَ ل، خو دلو دپاره ورک ى مے دک  يز سره تريخ
 او چ کله ي دے په سول وخېژولو نو د هغۀ په جامو ي پچه ونۀ ل. 

 نو بيا ي هلته وکيدارۍ ته واچوله. او په خپلو ک ي تقسيم کې. 
 د هغۀ د سر دپاسه ي يوه تخته چ جرم پرې ليلے شوے وو کېناستل. 

 دوه ډاکوان ي هم د هغۀ  وهله چ، دا د يهوديانو بادشاه عيس دے. 
سره په سول کى ۇو، يو ي د هغۀ  او بل ي د هغۀ س الس ته راوړند

 په الرې تېرېدونو به عيس ته په چغو کنل کول او په مسخرو به کے وو. 
 ”اوس ان ته ووره، تۀ به د خُدائ پاک دا ي سرونه ورپورې خوول، 

کور ورانوې او بيا به ي په درېو ورو ک جوړوې. ه نو بيا کۀ تۀ په رتيا د
 دغه شان خُدائ زوئ ي خپل ان بچ که، او د دې سول نه راکوز شه.“ 

 او  ،عالمانو او مشرانو هم ورپورې مسخرې کول مامانو، د شرعمشرانو ا
وئيل ي چ، ”هغۀ خو نور خلق بچ کول خو خپل ان نۀ ش بچ کولے. بشه
کۀ دے د بن اسرائيلو بادشاه وى نو اوس دې د دې سول نه راکوز ش، نو بيا

 د دۀ په خُدائ پاک باور وو، اوس دې دے خُدائ به پرې مون ايمان راوړو. 
بچ کى کۀ هغه ي غواړى، ه چ دۀ وئيل چ، زۀ د خُدائ پاک زوئ يم.“

.سپورې وئيل شوو مجرمانو هم دۀ ته سپ د دۀ سره په سول  تر دې چ
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د حضرت عيس وفات کېدل

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

،ې، ”ايلپه اوچت آواز نعرې ک ين عيس او په تير ماسپ بجو پورې وه. 
اے زما خُدايه پاکه، اے زما خُدايه پاکه، زۀ دې ول” ،؟“ يعنلما شبقتن ،ايل

 ين والړو خلقو چ دا واورېدل نو وې وئيل چ، ”وورئ پرېودلم؟“ 
 په هغوئ ک يو سمدست منه که يو  “.دے اوس الياس ته نعرې وه

اسفنج ي د سرک نه ډک کو او د هغۀ شونو ته ي د يوې چوک په سر ونيولو
 خو نورو ووئيل چ، ”اوس به وورو چ الياس راش او  . وې چ

 هغه  عيس بيا يوه تېزه کريه که او ساه ي ورکه.  دے راکوز کى.“ 
وخت د خُدائ د کور پده د سر نه تر بېخه پورې په مين دوه شوه. او زلزله

 او قبرونه وسپدے شول او د خُدائ پاک ډېر راغله، ان وچاودل، 
 او د عيس د پاېدلو نه پس هغوئ د قبرونو مقدسين د خوبه رابېدار شول. 

 کله چ صوبه نه راووتل، يروشلم ته ننوتل او ډېرو خلقو ي ننداره وکه. 
دار او د هغۀ سپاهيانو چ د عيس وکيدارى ي کوله زلزله او دا ول واقعات
وليدل نو په هغوئ هيبت راغلو او وې وئيل، ”بشه چ دا سے د خُدائ پاک

 ډيرې  هم هلته موجودې وې او د لرې نه ي تماشه کوله. زوئ وو.“ 
 په هغوئ ک يوه هغوئ د ليل نه په عيس پس خدمت ته راغل وې. 

مريم مدلين وه او بله د يعقوب او د يوسف مور مريم، او د زبدى د زامنو مور
وه.

د حضرت عيس خول

 کله چ ماام شو نو د ارمتيه يو مالداره سے وو چ نوم ي يوسف وو

 هغه پيالطوس له ورغلو او د عيس الش ي ترې او د عيس مريد وو، راغلو. 
 يوسف هغه الش  .ے شور دې ک و چم وکتو او پيالطوس حوغو

۸۶ / ۸۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 او هغۀ په خپل نوې غار ک يوړو او په صفا کتان ک ي ونغتو، 
د قبر خول ے يکنستے وو. او يو لوئ کا ک  هغۀ په ودو کوم چکې

 او مريم مدلين او هغه بله مريم دواړه ي قبر ته ته راورغولو او ترې الړو. 
مخامخ ناست وې.

په قبر وکيداران

 په بله ورځ چ د سبت ورځ وه مشران امامان او نور فريسيان په جمع

 او وې وئيل چ، ”صاحبه، مون ته ياد دى چ هغه پيالطوس له راغلل، 
فريب چ ال ژوندے وو نو وئيل ي ۇو چ زۀ به په درېمه ورځ پورته کے شم.

 نو تۀ بيا دا حم ورکه چ تر درېو ورو پورې دې د دغه قبر وکيدارى

وکے ش. هس نه چ د هغۀ مريدان راش، الش ي په غال وباس او بيا خلقو
ته وائ چ هغه پورته کے شوے دے، او آخرى فريب ي د وړومب فريب نه
 پيالطوس ورته ووئيل چ” ، الړ ش، سپاهيان ان سره ډېر بد وى.“ 
 بو .نه مو چ خوه وى نو هغه شان سخته وکيدارى ي وکئ.“ 

نو هغوئ الړل، او د قبر د خول په کا ي مهرونه ولول او د وکيدارۍ دپاره
ي پرې سپاهيان مقرر کل.

د حضرت عيس بيا ژوندى کېدل

ے وو چسحر کېدون توار د ور د سبت ورځ تيره شوه او د ا  ۲۸
 ناهانه يوه سخته زلزله  .او هغه بله مريم د قبر ليدو له راغل دلينمريم م
راغله، د آسمان نه د مال خُدائ يوه فرته راکوزه شوه، غار له راغله او هغه

 مخ ي د برېنا په شان لېدو او کاے ي ورغولو او پرې کېناسته. 
 وکيداران ي په ليدو د يرې نه په جام ي له د واورو په شان سپين وې. 

 فرت بيا و ته وفرمائيل چ، ”مۀ لزېدو شول او له د مو پرېوتل. 
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په سول وک چ ي ليدو له راغل تاسو د عيس ئ، ما ته پته ده چيرې
 هغه دلته نشته، هغه بيا پورته کے شوے دے له نه چ هغۀ شوے وو. 

 نو بيا زر فرمائيل ۇو. راش، هغه ائ وورئ چرته چ هغه پروت وو. 
الړې ش او د هغۀ مريدان خبر کئ چ هغه له مو نه ژوندے پاولے شوے

ۀ چ .هلته ووين ليل ته روان دے، تاسو به ي دے او ستاسو نه وړاندې
 هغوئ د قبر نه په هيبت او خوشحال الړې او  “.درته ما ووئيل هغه ياد سات
 نااپ عيس په الره پرې پې شو او په منه شوې چ مريدان خبر کى. 

او سجده ي ونيول ي او د هغۀ پ سالم واچولو. هغوئ ورغل په هغوئ ي
 بيا عيس هغوئ ته وفرمائيل چ، ”يرېئ مه، الړې ش او زما ورته وکه. 

“.ما به هلته ووين ،ليل ته الړ ش هغوئ دې ئ چو له دا پېغام ورکورو

د وکيدارانو خبر راوړل

  ال په خپله الر تلل چ ين وکيداران ار ته ننوتل او مشرانو

 بيا هغوئ مشران راغون کل او صالح امامانو ته ي وله قيصه تيره که. 
 او ورته ي ي وکه. او مشرانو امامانو سپاهيانو ته غ رشوت ورکو، 

ووئيل چ، ”تاسو به دا وواي چ د شپ چ مون اودۀ شو نو د هغۀ مريدان
 او ورسره ي دا هم ووئيل چ، ”کۀ دا راغلل او د هغۀ الش ي پ کو.“ 
خبر د ورنر غوږو ته ورسېدو نو مون به د هغۀ سره خبره وکو او تاسو ته به
 نو هغوئ پېس واخستل او ۀ چ ورته وئيلے هي نقصان نۀ درکوى.“ 

شوى ۇو هم هغه شان ي وکل. دغه قيصه تر نن ور په يهوديانو ک خوره
ده.

مريدانو ته حم ورکول

 يوولس مريدان د ليل هغه غر ته روان شول د کوم چ عيس ورته د تللو
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 کله چ هغوئ هغه وليدو نو ورته په سجده شول خو دپاره فرمائيل ۇو. 
 بيا عيس ورغلو او ورته ي وفرمائيل چ، ”د آسمان او د ين شمن ۇو. 
ه خوارۀ شه تاسو په زم  زم ول اختيار ما ته راکے شوے دے. 
او ول قومونه زما مريدان کئ او د پالر، د زوئ او د روح القُدس په نامه ورته

 او دا تعليم ورکوئ چ په هغه ولو خبرو عمل کوئ چ ما بپتسمه ورکئ. 
تاسو ته حم کے دے. او دا يقين سات چ زۀ به تل او تر قيامته پورې تاسو

سره يم.“
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