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رسیزه
درنو پښتنو!
په نېکو هېلو مو هر کلۍ کوو.
دا دی نن یوځل بیا د نړۍ د خالق او مالک د کالم د یوې
بلې برخې یانې د یوحنا د مبارک انجیل رسه ستاسو په
چوپړکې یو.
د خدای د کالم ژباړه په افغاين ستنډرد پښتو ژبه اته کاله
وړاندې د پښتنو مسیحیانو د ژباړې د کومېټې لخواپه
هندوستان کې د نوي ډیيل افغان کلیسا په مرسته په ډېرو
ستونزمنو رشایطو کې پیل شوه چې نن هم د خدای د دغه
ژوندي کالم ژباړه په همغو ستونزمنو رشایطو کې روانه ده،
چې د خدای په مرسته نوی لوظ په مکمله توګه ژباړل شوي
ده چې تر کره کتنې وروسته به چاپ ته وسپارل يش .خو د
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لوقا او مرقس انجیلونه او د رسوالنو لیکونه ال پخوا چاپ
شوې دي .
د خوشالۍ ځای دی چې نن دغه ژباړه د پښتنو مسیحیانو
د نړیوالې ټولنې د پښتو ژباړې د ټیم په زیار ژباړل شوې ده
چې تاسو ته وړاندې کېږي.
د خدای شکر دی چې اوس پښتانه مسیحیان خپله نړیواله
ټولنه لري او لدې الرې د خدای د کالم د خپراوي په موخه
هلې ځلې کوي.
د یوحنا انجیل
د یوحنا انجیل ته د ایمن انجیل هم وایي ،پر عیسی مسیح
هغه پوخ ایمن کوم چې د تلپاتې ژوندون باعث ګرځي.
دغه انجیل چې د خدای سپېڅلی کالم دی عیسی مسیح ته
د هغۀ ډېر نږدې او خوږ شاګرد چې یوحنا نومېده لیکلی
دی ،هغۀ پدغه انجیل کې دا خربه په تفصیل رسه واضحه
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کړې چې عیسی مسیح څوک دی او ولې هغۀ ته د خدای
زوی وايي؟ هغۀ په ډېر خواږه انداز د خدای د ازيل وجود
په هکله رانغښتنه کوي وايي « :عیسی مسیح د ژوند کالم
او رڼا ده ،هغه کالم او رڼا چې په ازل کې یې شتون درلود،
کالم د خدای رسه ؤ او کالم خپله خدای ؤ ،دغه کالم په
ازل کې د خدای رسه ؤ ،هرڅه د هغۀ پوسیله پېدا شول او
له هغۀ پرته هېڅ شی هم پېدا نشو ،ژوند له هغۀ څخه پېدا
شو او هغه ژوند د انسانانو رڼا وه ،رڼا په تیاره کې ځلېږي
او تیاره پرهغې برالسې نشوه » آمین
یوحنا پخپل انجیل کې د خدای جامع او هر اړخیز انځور
انسانانو ته وړاندې کوي ترڅو هغوی خپل حقیقي او ازيل
خدای وپېژين.
یوحنا عیسی مسیح د خدای د ازيل کالم په صفت راپېژين
او وايي چې د هغۀ د معجزو له کبله دا خربه ثابته شوې چې
هغه د خدای مسح شوی زوی او موعود ژغورونکی دی.
3

یوحنا چې د خپل خوږ عمر ډېره برخه یې له خپل خوږ
استاد عیسی مسیح رسه تېره کړې ده نو ځکه هغه د مسیح د
ژوندانه پر ټولو اړخونو لکه د هغۀ معجزی ،په خلکو کې د
هغۀ محبوبیت ،له هغه رسه د یهودو مخالفت کوم چې د
هغۀ په مرګ متام شو او پرصلیب وخېژول شو او درې
ورځې وروسته بیا راژوندی شو ،په تفصیيل توګه رڼا اچولې
ده هغه توانېدلی ترڅو په خپل انجیل کې د ژوند اړین توکي
لکه اوبه ،ډوډۍ ،رڼا ،شپول او شپونکی ،پسه ،رمه او تاک
په ډېر مهارت له روحاين چارو رسه وتړي او په زړه پوري
ډول یې د هغو تفصیل ته مټې رانغښتې وې.
درنو پښتنو!
دا د خدای کالم دی او پدې کې هېڅ شک نشته او لکه
څرنګه چې زموږ د ژباړې یواځينۍ موخه پښتنو ته د هغوی
په خپلې خوږي ژبې د خدای کالم رسول دي نو ستاسو هر
اړخیزې مرستې او دعاګانوته سرتګې په الر یو .دي کې
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شک نشته چې پدې کتاب کې به امالیې ،ګرامري او تایپي
غلطئ موجودې وي نو د اصالح په موخه د پښتنو
مسیحیانو نړیواله ټولنه ستاسو د آراو ،نظریاتو اوساملو
رغنده انتقادونو هرکلی کوي.
په درنښت
د پښتنو مسیحیانو نړیواله ټولنه
د ۲۰۲۰کال د جوالی میاشت
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د يوحنا انجيل
لومړۍ برخه
کالم جسم شو
۱په ازل کې کالم ؤ او کالم د خدای رسه ؤ او کالم خدای ؤ
۲او هغه په ازل کې د خدای رسه ؤ۳ .هرڅه د هغۀ پواسطه
پېدا شول او هېڅ شې له هغۀ پرته پېدا نه شو ۴په هغۀ کې
ژوندون ؤ او ژوندون د انسانانو رڼا وه۵ .رڼا په تیاره کې
ځلېږي او تیاره پرهغې برالسې نشوه۶ .یو سړی د خدای له
لوري راولېږل شو او د هغۀ نوم یحیی ؤ ۷هغه د ګواهۍ لپاره
راغی ترڅو د رڼا ګواهي ورکړي او ټول خلک پرهغۀ ایمن
راوړي ۸هغه خپله رڼا نه ؤ ،بلکې راغی ترڅو پرهغۀ رڼا
ګواهي ورکړي ۹او هغه حقیقي رڼا چې ټولو ته روښنایي
ورکوي نړۍ ته راتلونکې وه ۱۰هغه په دنیا کې ؤ او دنیا د
هغۀ پواسطه پېدا شوه ،خو دنیا هغه ونه پېژانده۱۱ .هغه خپل
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ځای ته راغی ،خو د هغۀ خپلو خلکو هغه قبول نکړ ۱۲خو
کومو خلکو چې هغه قبول کړ او د هغۀ په نوم یې ایمن
راوړ ،هغوی ته یې حق ورکړ ترڅو د خدای بچیان يش
۱۳ځکه هغوی نه له وینې ،نه له جسمين غوښتنې او نه د
انسان په رضا ،بلکې له خدای څخه پېدا شول۱۴ .نو کالم
جسم شو او زموږ په منځ کې مېشت شو ،هغه له جالل او
راستۍ څخه ډک ؤ او د هغۀ جالل مو ولید ،هغه جالل
چې د پالر د یواځیني زوی الیق دی ۱۵یحیی پرهغۀ ګواهي
ورکړه او نارې یې وهلې :دا هغه څوک دی چې ما به د هغۀ
په هکله ویل چې زما څخه وروسته به راځي خو زما څخه
به لومړی يش ،ځکه زما څخه وړاندې یې شتون درلود ۱۶د
هغۀ له ډکون څخه موږ ټول برخمن شو ،دفیض لپاسه فیض
۱۷ځکه چې رشیعت د موسی پواسطه ورکړل شو ،خو فیض
او حقیقت د عیسی مسیح پواسطه راغلل۱۸ .خدای هېڅکله
هم چا ندی لیدلی ،خو د خدای هغه یواځینی زوی چې د
پالر په غېږ کې دی ،خدای راښکاره کړی دی.
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د یحیی ګواهي
۱۹او دا د یحیی ګواهي ده ،کله چې یهودیانو له اورشلیم
څخه مذهبي مرشان او الویان ورولېږل ،ترڅو له هغۀ څخه
پوښتنه وکړي چې ته څوک یې ۲۰نو هغۀ اعرتاف وکړ او
انکار یې ونکړ ،هغۀ اقرار وکړ چې زه مسیح نه یم ۲۱او
هغوی له هغۀ څخه پوښتنه وکړه چې بیا ته څوک یې ،آیا ته
الیاس یې؟ نو هغۀ وویل :زه هغه نه یم ،آیا ته هغه نبي یې
چې موږ یې په مته یو؟ ویې ویل :نه ۲۲بیا یې هغۀ ته وویل:
نو ته څوک یې ،ترڅو موږ هغو خلکو ته ځواب ولرو چا
چې موږ رالېږيل یو او ته د ځان په هکله څه وايې؟ ۲۳نو
ويې وویل :زه په دښته کې د هغۀ نارې وهونکي ناره یم چې
وایي :د خدای الره نېغه کړئ ،لکه چې اشعیا نبي ویيل وو
۲۴نو قاصدان چې فریسیان وو ۲۵له هغۀ څخه يې پوښتنه
وکړه :که چېرې ته نه مسیح ،نه الیاس او نه نبي یې نو بیا
ولې تعمید ورکوې؟ ۲۶یحیی هغوی ته په ځواب کې وویل:
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زه تاسو ته په اوبو تعمید درکوم ،خو ستاسو په منځ کې
داسې څوک والړ دی چې تاسو هغه نه پېژنئ ۲۷هغه چې
زما څخه وروسته راځي حتی زه د دې لیاقت نلرم ترڅو د
هغۀ د څپلیو تسمې پرانیزم۲۸ .او دا پېښه په بېتعنیا کې،
چې د اردن بلې غاړې ته دی او یحیی به خلکو ته تعمید
ورکاوه رامنځ ته شوه.

د خدای ګډوری
۲۹او د هغې ورځې په سبا کله چې یحیی ولیدل چې عیسی
د هغۀ لور ته راروان دی نو هغۀ وویل :وګورئ! دا د خدای
هغه ګډوری دی چې د دنیا ګناه به پورته کوي ۳۰او دا هغه
څوک دی چې ما به د هغۀ په هکله ویل چې زما څخه
وروسته به داسې څوک راځي ،خو زما څخه وړاندې شوی
دی ،ځکه چې زما څخه وړاندې یې شتون درلود ۳۱ما هغه
نه پېژانده ،خو زه راغلم او په اوبو تعمید ورکوم ترڅو هغه
بني ارسائیلو ته وروپېژنم۳۲ .یحیی خپلې ګواهۍ ته ادامه
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ورکړه او ويې ویل :ما د خدای روح د یوې کوترې په څېر
ولید چې له آسمنه راکوز شو او پرهغۀ یې ځای ونیو ۳۳ما
هغه نه پېژانده ،خو چا چې زه رالېږلی یم ترڅو په اوبو رسه
تعمید ورکړم ،هغۀ ماته وفریل :هرکله چې ووینې چې روح
پرچا نازل يش او پرهغۀ ځای ونیيس ،نو هغه به په
روحالقدس رسه تعمید ورکوي ۳۴نو ما ولیدل او ګواهي
ورکوم چې دا د خدای زوی دی.

د عیسی لومړين شاګردان
۳۵او بله ورځ هم یحیی له خپلو دوو تنو شاګردانو رسه والړ
ؤ ۳۶چې عیسی د هغۀ له څنګه تېریده ،نو یحیی د هغۀ لور
ته وکتل او ویې ویل :وګورئ! دا د خدای ګډوری دی ۳۷او
کله چې هغو دوو شاګردانو د هغۀ خربه واورېدله ،نو د هغۀ
پسې روان شول۳۸ .کله چې عیسی شاته وکتل نو ویې لیدل
چې هغه دوه تنه د هغۀ پسې روان وو ،نو هغوی ته یې
رّب،
وفرمایل :تاسو د څه يش لټون کوئ؟ هغوی وویل ،ي
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یانې ای استاذه! ته چېرې اوسېږې؟ ۳۹نو عیسی ځواب
ورکړ :راشئ او وګورئ ،نو هغوی راغلل او ویې لیدل چې
هغه چېرې اوسېږي او هغه ورځ یې له هغۀ رسه تیره کړه،
ځکه چې د مازدیګر څلور بجې وې۴۰ .او له هغو دوو څخه
یو تن چې د یحیی د خربو له اورېدلو وروسته عیسی پسې
الړ ،د شمعون پطروس ورور اندریاس ؤ ۴۱هغه ترټولو د
مخه شمعون وموند او ورته یې وویل :موږ مسیح یانې مسح
شوی موندلی دی۴۲ .او کله یې چې هغه عیسی ته راوست
نو عیسی هغۀ ته وکتل او ورته یې وفرمایل :ته د یوحنا زوی
شمعون یې ،چې تر دې وروسته به کیپاس وبلل شې (یانې
پطروس)۴۳ .او کله چې سبا عیسی غوښتل جلیل ته الړ
يش نو فیلیپس یې وموند او هغۀ ته یې وفرمایل چې زما
پسې راشه ۴۴او فیلیپس هم د اندریاس او پطروس د ښار
بېتصېدا اوسیدونکی ؤ۴۵ .فیلیپس نتنائیل پېدا کړ او ورته
یې وویل :هغه کس چې موسی په رشیعت کې او انبیاو د
هغۀ یادونه کړې موږ هغه موندلی دی ،هغه د نارصي
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یوسف زوی عیسی دی ۴۶نتنائیل هغۀ ته وویل :آیا کېدای
يش چې په نارصیه کې هم ښه شی پېدا يش؟ نو فیلیپس
هغۀ ته وویل :راشه او وګوره! ۴۷او کله چې عیسی نتنائیل
ولید چې د هغۀ لور ته راروان دی نو ویې فرمایل :دا یو
رېښتینی ارسائیيل دی چې پده کې هېڅ ډول ټګي نشته.
۴۸نتنائیل هغۀ ته وویل :ما څنګه پېژنې؟ نو عیسی ورته په
ځواب کې وفرمایل :وړاندې لدې چې فیلیپس تا راوبويل،
کله چې ته د اینځر د ونې الندې وې نو ما ولیدلې ۴۹نو
نتنائیل ځواب ورکړ :استاذه! ته د خدای زوی يې ،ته د
ارسائیلو پاچا یې ۵۰عیسی ورته وفرمایل :آیا دا چې تاته مې
وویل چې ته مې د اینځر د ونې الندې ولیدې ،نو تا ایمن
راوړ؟ لدې وروسته به تر دې هم لوی شیان ووینې۵۱ .بیا
هغۀ وفرمایل :تاسو ټولو ته په یقین رسه وایم چې تاسو به
آسمن پرانېستی ووینئ او د خدای فرښتې به پداسې حال
کې ووینئ چې د انسان پر زوی به پورته او ښکته کېږي.
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دویمه برخه
د جلیل په قانا کې واده
۱او په دریمه ورځ د جلیل په قانا کې واده ؤ او د عیسی مور
هم هلته وه۲ ،عیسی او د هغۀ ملګري هم واده ته بلل شوي
وو۳ .او کله چې د هغوی رشاب ختم شول نو د عیسی مور
هغۀ ته وویل :هغوی نور رشاب نلري ۴نو عیسی هغې ته
وفرمایل :مورې! دا نو زما پورې څه اړه لري؟ زما وخت ال
تراوسه ندی رارسیدلی۵ .خو مور یې خادمانو ته وویل:
هرڅه چې تاسو ته وايي همغه شان وکړئ۶ .او هلته د اوبو
شپږ سنګي چاټۍ ایښې وې چې په هره یوه کې د شلو څخه
تر دیرشو ګیلنو ګنجایش ؤ چې د یهودو د پاکیدو په
مراسموکې ترې کار اخیستل کیده۷ .نو عیسی خادمانو ته
وفرمایل ،چاټۍ له اوبو ډکې کړئ او هغوی ترخلې ډکې
کړې۸ .نو هغوی ته یې وفرمایل :اوس لږ څه ترې واخلئ
او د محفل مرش ته یې یوسئ ،نو هغوی یوړل ۹او کله چې
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د محفل مرش هغه اوبه چې اوس په رشابو بدلې شوې وې
وڅښلې او هغۀ ته مالومه نه وه چې له کومه ځایه یې راوړي
دي ،خو خادمانو چې چاټۍ له اوبو ډکې کړې وې په هرڅه
پوهېدل۱۰ ،نو د محفل مرش زوم ته وویل :خلک ښه رشاب
لومړی راوړي او کله چې مست يش نو بیا کمزوري راوړي
خو تا ښه رشاب تراوسه ساتيل دي! ۱۱او دا د عیسی لومړۍ
معجزه وه چې د جلیل په قانا کې یې ښکاره کړه او شاګردانو
یې پرې ایمن راوړ۱۲ .لدې وروسته هغه له خپلې مور،
وروڼو او شاګردانو رسه کښته کپرناحوم ته الړ او هلته څو
ورځې پاتې شو.

د سپېڅيل کور پاکول
۱۳او لکه څرنګه چې د یهودو د فسحې اخرت نږدې ؤ نو
عیسی اورشلیم ته الړ ۱۴او هغۀ په سپېڅيل کور کې هغه
خلک ولیدل چې غوایان ،پسونه او کوترې یې پلورلې او
رصافان هلته ناست وو ۱۵نو له پړي څخه یې قمچینه جوړه
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کړه او ټول يې له سپېڅيل کورڅخه بهر وشړل ،پسونه،
غوایان او هرڅه ،د رصافانو سیکې یې وشیندلې او د هغوی
میزونه یې نسکور کړل ۱۶او کوترو خرڅونکو ته یې
وفرمایل :دا لدې ځایه بهر کړئ او زما د پالر له کور څخه
د خرڅالو خونه مه جوړوئ۱۷ .نو هغه وخت شاګردانو ته
وریاد شول چې لیکل شوي دي :ستا د کور غیرت په ما اور
بل کړی دی۱۸ .نو یهودیانو هغۀ ته وویل :کومه معجزه
ښایې ترڅو ثابته کړي چې ته حق لري دا کارونه وکړې؟
۱۹عیسی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :دا سپېڅيل کور
وران کړئ ،نو زه به یې بیا په درې ورځو کې درته ودان کړم.
۲۰یهودیانو وویل :دا سپېڅيل کور په شپږڅلوېښتو کلونو
کې جوړ شوی دی او ته یې راته په درې ورځو کې
جوړوې؟ ۲۱خو هغۀ د خپل بدن د سپېڅيل کور په هکله
خربه کوله۲۲ .او کله چې له مړو څخه راپورته شو نو
شاګردانو ته یې وریاد شول چې دا یې هغوی ته ویيل ؤ ،نو
په لیکنو او د عیسی په وېناو یې یقین راغی.
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عیسی ټول خلک پېژين
۲۳او په هغو ورځو کې چې عیسی د فسحې د اخرت لپاره په
اورشلیم کې ؤ ،نو ډېرو خلکو چې د هغۀ معجزې ولیدلې
پرهغۀ یې ایمن راوړ ۲۴خو عیسی پر هغوی اعتمد ونکړ،
ځکه چې هغۀ ټول ښه پېژندل ۲۵او هغۀ اړتیا نه درلوده ترڅو
څوک ورته د انسان په هکله ګواهي ورکړي ،ځکه هغه ښه
پوهېده چې د انسان په باطن کې څه شی دي.

دریمه برخه
عیسی او نیقودیموس
۱اوله فریسیانو څخه یو تن چې نیقودیموس نومیده او د
یهودیانو مرش ؤ ۲د شپې عیسی ته راغی او هغۀ ته یې وویل:
استاذه! موږ پوهېږو چې ته هغه ښوونکی یې چې د خدای
له لوري راغلی یې ،ځکه هېڅوک نيش کوالی چې ستا
پشان معجزې وکړي ،خو هغه څوک چې خدای له هغۀ رسه
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وي۳ .نو عیسی ځواب ورکړ :په یقین رسه تاته وایم ،ترڅو
چې سړی دویم ځيل پېدا نيش نو نيش کوالی چې د خدای
پاچاهي وویني۴ .نو نیقودیموس هغۀ ته وویل :څنګه
کېدای يش چې یو سړی بوډا يش او بیا دویم ځيل پېدايش؟
آیا کېدای يش چې هغه د مور ګېډې ته ننوځي او بیا
وزېږېږي؟ ۵عیسی ورته په ځواب کې وفرمایل :په یقین رسه
تاته وایم ،ترڅو چې یو سړی له اوبو او روح څخه پېدا نيش
نو هېڅکله به د خدای پاچاهۍ ته داخل نيش۶ .هغه چې
له جسم څخه پېدا کېږي جسم دی او هغه چې له روح
څخه پېدا کېږي روح دی۷ ،نو ما چې تاته څه وویل ،په
هغې مه حېرانېږه چې تاسو باید دویم ځلې وزېږېږئ۸ .باد
هر لور ته لګېږي ،ته یې آواز هم اورې خو پدې نپوهېږې
چې له کومه ځایه راځي او کوم لور ته ځي ،نو هرڅوک
چې له روح څخه وزېږېږي هغه هم همداسې وي.
۹نیقودیموس هغۀ ته وویل :څنګه شونې ده چې داسې یو
کار ويش؟ ۱۰نو عیسی هغۀ ته ځواب ورکړ :آیا ته چې د
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یهودیانو ښوونکی یې تراوسه په دې شیانو نپوهېږې؟ ۱۱په
یقین رسه تاته وایم ،موږ هغه څه وایو چې پرې پوهېږو او
هغه څه مو چې لیديل د هغې ګواهي ورکوو ،خو تاسو
زموږ ګواهي نه منئ۱۲ .کله چې زه د مځکنیو چارو په هکله
خربې کوم تاسو یې نه منئ ،نو که چېرې د آسمين چارو
په هکله وغږېږم نو تاسو به یې څنګه ومنئ؟ ۱۳او هېڅوک
پورته آسمن ته ندی ختلی ،خو هغه څوک چې له آسمنه
راکوز شو ،یانې د انسان زوی۱۴ .او لکه څرنګه چې موسی
په دښته کې مار پورته کړ ،نو همدغه شان باید د انسان زوی
هم پورته کړای يش ۱۵ترڅو هرڅوک چې پرهغۀ ایمن
راوړي نو تلپاتې ژوندون ومومي ۱۶ځکه خدای له نړۍ رسه
دومره مینه وکړه چې خپل یواځینی زوی یې ورکړ ترڅو
هرڅوک چې پرهغۀ ایمن راوړي نو هالک نيش ،بلکې
تلپاتې ژوندون ومومي۱۷ .ځکه خدای خپل زوی د دې لپاره
نړۍ ته راونه لېږه ترڅو د خلکو قضاوت وکړي ،بلکې د
دې لپاره چې د هغۀ پوسیله نړۍ وژغورل يش ۱۸څوک چې
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پرهغۀ ایمن راوړي نو له هغوی څخه به پوښتنه ونيش ،خو
څوک چې پرهغۀ ایمن رانوړي نو رسله اوسه پرهغۀ حکم
شوی دی ،ځکه چې د خدای پر یواځیني زوی یې ایمن
ندی راوړی ۱۹او د پوښتنې المل دا دی چې رڼا نړۍ ته
راغله ،خو خلکو د رڼا په پرتله له تیارې رسه ډېره مینه کوله،
ځکه چې د هغوی کارونه بد وو۲۰ .ځکه هرڅوک چې بد
کار کوي نو هغه له رڼا رسه دښمني کوي او د رڼا مخې ته
نه راځي ترڅو د هغۀ بد کارونه څرګند نيش۲۱ .خو هرهغه
څوک چې نیکي کوي ،نو د رڼا مخې ته راځي ترڅو څرګند
يش چې د هغۀ کارونه د خدای په وسیله دي.

د عیسی په هکله د یحیی وېنا
۲۲لدې وروسته عیسی له خپلو شاګردانو رسه د یهودیې
سیمې ته راغی ،له هغوی رسه هلته تم شو او تعمید یې
ورکاوه۲۳ .او یحیی له سالیم رسه نږدې په عینون کې تعمید
ورکاوه ،ځکه چې هلته اوبه ډېرې وې نو خلک به ورته
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راتلل او تعمید به یې اخیست ۲۴او دغه مهال ال یحیی په
زندان کې اچول شوی نه ؤ ۲۵او هغه وخت د یحیی د
شاګ ردانو او یو یهودي تر منځ د پاکوايل په هکله بحث
وشو۲۶ .نو یحیی ته راغلل او هغۀ ته یې وویل :استاذه! هغه
سړی چې د اردن په بله غاړه لتا رسه ؤ او تا د هغۀ په هکله
ګواهي ورکوله ،هغه تعمید ورکوي او ټول خلک هغۀ ته
ورځي ۲۷نو یحیی ځواب ورکړ :هېڅوک نيش کوالی چې
څه شی ترالسه کړي خو هغه چې له آسمنه ورته ورکړل
يش۲۸ .تاسو خپله پرما ګواه یاست چې ما وویل زه مسیح
نه یم ،بلکې زه د هغۀ نه مخکې رالېږل شوی یم ۲۹ناوې د
زوم وي خو د زوم ملګری چې هلته والړ وي نو د هغۀ د
غږ په اورېدو ډېر خوشالېږي ،نو ځکه زما دا خوشايل هم
پوره شوه ۳۰باید هغه لوی او زه وړوکی شم۳۱ .څوک چې
لپاسه راځي ،نو د ټولو لپاسه وي او څوک چې د مځکې
وي نو هغه د مځکې پورې اړه لري او د مځکې خربې
کوي ،خو څوک چې له آسمنه راځي هغه د ټولو لپاسه
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وي۳۲ .هغۀ چې څه لیديل او اورېديل دي نو د هغې ګواهي
ورکوي خو هېڅوک د هغۀ ګواهي نه مني۳۳ .او چا چې د
هغۀ ګواهي ومنله نو هغۀ اقرار وکړ چې خدای رېښتینی
دی۳۴څوک چې خدای رالېږلی وي نو هغه د خدای خربې
کوي ،ځکه چې خدای خپل روح بېاندازې ورکوي۳۵ .پالر
له زوی رسه مینه کوي او هرڅه یې هغۀ ته سپاريل دي
 ۳۶څوک چې پر زوی ایمن راړي نو تلپاتې ژوندون لري،
خو څوک چې د زوی اطاعت ونکړي نو هغه به دا ژوندون
ونه ویني ،بلکې پرهغۀ به د خدای غضب وي.

څلورمه برخه
عیسی او سامرۍ ښځه
۱او کله چې فریسیان پوه شول چې عیسی د یحیی په پرتله
ډېر شاګردان پېدا کړي او تعمید ورکوي ۲رسه لدې چې
عیسی په خپله نه بلکې د هغۀ شاګردانو تعمید ورکاوه۳ ،نو
یهودیه یې پرېښوده او بیا جلیل ته الړ ۴او پکار وو چې هغه
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له سامریې څخه تېر يش ۵نو د سامریې یو ښار ته چې
سوخار نومېده ورسید او دا هغې مځکې ته نږدې ؤ ،کومه
چې یعقوب خپل زوی یوسف ته ورکړې وه ۶او هلته د
یعقوب کوهې هم ؤ ،تقریباً غرمې مهال ؤ عیسی د سفر په
وجه ستړی شوی ؤ او د کوهي په غاړه ناست ؤ ۷چې یوه
سامرۍ ښځه د اوبو راویستلو لپاره راغله نو عیسی هغې ته
وفرمایل :ماته لږې اوبه راکړه۸ .دغه مهال د عیسی شاګردان
د خوراک اخیستلو لپاره ښار ته تليل وو ۹سامرۍ ښځې
هغۀ ته وویل :دا څنګه کېدای يش ځکه چې ته یو یهودي
او زه سامرۍ ښځه یم او ته زما څخه اوبه غواړې؟ ځکه
چې یهودو له سامریانو رسه مړی او ژوندی نه درلود.
 ۱۰عیسی هغې ته په ځواب کې وفرمایل :که چېرې ته پدې
پوهېدلې چې د خدای تحفه څه شی ده او هغه چې لتا څخه
اوبه غواړي څوک دی ،نو تا به له هغۀ څخه غوښتي وو او
هغۀ به تاته د ژوندون اوبه درکړې وای۱۱ .نو ښځې هغۀ ته
وویل :مالکه! تا رسه خو ډولچه هم نشته او دا کوهی ډېر
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ژور دی ،نو ته به څنګه ماته د ژوندون اوبه راکړې؟ ۱۲آیا ته
زموږ له نیکه یعقوب څخه هم ډېر لوی یې؟ چا چې موږ
ته دا کوهی راکړ او هغۀ پخپله ،زامنو او څارویو به یې له
هغې څخه اوبه څښلې ۱۳عیسی هغې ته وفرمایل :هر څوک
چې دا اوبه وڅښي نو بیا به هم تږی کېږي ۱۴خو زه چې چا
ته اوبه ورکړم او هغه وڅښي نو هېڅکله به تږی نيش ،بلکې
کومې اوبه چې زه ورکوم هغه به د هغۀ انسان په دننه کې په
یوه چینه بدلې يش چې د تل لپاره به بهېږي او هغۀ ته به
تلپاتې ژوندون ورکوي ۱۵نو ښځې هغۀ ته وویل :مالکه!
هغه اوبه ماته هم راکړه ترڅو زه نوره تږې نشم او دلته د اوبو
ویستلو لپاره رانشم۱۶ .عیسی هغې ته وفرمایل :الړه شه
خپل مېړه ته غږ کړه او بیا دلته راشه ۱۷ښځې هغۀ ته وویل:
زه مېړه نلرم ،نو عیسی ورته وفرمایل :ته رېښتیا وايې چې
مېړه نلرې ۱۸ځکه چې تا پنځه مېړونه لرل ،خو اوس چې
کوم یو لرې هغه ستا مېړه ندی ،دا خربه دې رېښتیا ده۱۹ .نو
ښځې ورته وویل :مالکه! ماته داسې ښکاري چې ته نبي
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یې ۲۰ .زموږ پلرونو په دې غره کې عبادت کاوه خو تاسو
یهودیان وایاست چې په اورشلیم کې یو داسې ځای دی
چې بايد هلته عبادت ويش ۲۱نو عیسی وفرمایل :ای ښځې!
یقین وکړه چې داسې وخت راتلونکی دی چې نه به تاسو
په دې غره کې او نه په اورشلیم کې د پالر عبادت وکړئ
۲۲تاسو سامریان د هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه پېژنئ،
خو موږ د هغه چا عبادت کوو چې هغه پېژنو ،ځکه چې
خالصون د یهودو لخوا دی۲۳ .داسې وخت راتلونکی دی،
بلکې اوس هم دی چې رېښتیني عبادت کوونکي به په روح
او رېښتیا رسه د پالر عبادت وکړي ،ځکه پالر هم دغه ډول
عبادت کوونکي غواړي۲۴ .خدای روح دی او هرڅوک چې
د هغۀ عبادت کوي نو باید په روح او رېښتیا رسه د هغۀ
عبادت وکړي۲۵ .نو ښځې هغۀ ته وویل :زه پوهېږم چې
مسیح یانې مسح کړی شوی راتلونکی دی او کله چې هغه
رايش نو موږ ته به هرڅه وښايي۲۶،عیسی هغې ته وفرمایل:
زه همغه یم چې لتا رسه خربې کوم۲۷ .او په دغه وخت کې
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د عیسی شاګردان بېرته راغلل نو هغوی حېران شول چې له
یوې ښځې رسه خربې کوي نو یو هم څه ونه ویل چې ته
څه کوې ،یا ولې له هغې رسه خربې کوي؟ ۲۸نو همغه
شېبه ښځې خپل منګی کېښود ،ښار ته الړه او خلکو ته یې
وویل ۲۹راشئ او یو سړی وګورئ ،ما چې هرڅه کړي وو
هغه ټول یې راته وویل ،آیا دا مسیح ندی؟ ۳۰نو خلک له
ښاره راووتل او هغۀ ته راتلل۳۱ .دغه مهال شاګردانو یې له
هغۀ څخه غوښتنه وکړه ویې ویل :ای استاذه! څه شی
وخوره۳۲ .نو هغۀ ورته وفرمایل :زه د خوړلو لپاره خوراک
لرم خو تاسو په هغې نپوهېږئ ۳۳نو شاګردانو یو بل ته
وویل :کېدای يش چا ورته خوراک راوړی وي ۳۴ .نو عیسی
هغوی ته وفرمایل :زما کار دا دی ترڅو د خپل رالېږونکي
غوښتنه پرځای کړم او د هغۀ کار پای ته ورسوم۳۵ .آیا تاسو
نه وایاست چې د لَو موسم ته څلور میاشتې پاتې دي؟
ګورئ! زه تاسو ته وایم ،سرتګې پورته کړئ او فصل ته
وګورئ لَو تیار دی۳۶ .لَوګري خپله اجوره اخيل او د تلپاتې
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ژوندون لپاره فصل راټولوي ،ترڅو کروندګر او لَوګري رسه
یوځای خوښي وکړي۳۷ .او دلته دا متل رېښتیا کېږي چې:
یو یې کري او بل یې رېبي۳۸ .ما تاسو ولېږلئ ترڅو هغه څه
لَو کړئ چې تاسو پکې کړاو ندی لیدلی ،نورو خواري وکړه
او تاسو د هغوی په خوارۍ کې شامل شوئ.

سامریان پرعیسی مسیح ایمن راوړي
 ۳۹او د هغې ښځې د ګواهۍ له امله په هغۀ ښار کې ډېرو
سامریانو پرهغۀ ایمن راوړ۴۰ .او کله چې سامریان هغۀ ته
راغلل نو له هغۀ څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو له هغوی رسه
پاتې يش ،نو دوه ورځې هلته پاتې شو۴۱ .او نورو ډېرو د
هغۀ د کالم پواسطه ایمن راوړ ۴۲او هغوی هغې ښځې ته
وویل :موږ اوس یواځې ستا د خربې له کبله پرهغۀ ایمن
نلرو ،ځکه موږ خپله له هغۀ څخه اوریديل او پوه شوي یو
چې هغه په رېښتیا د نړۍ ژغورونکی دی۴۳ .کله چې دوه
ورځې تېرې شوې له هغه ځایه راووت او د جلیل لور ته
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روان شو ۴۴ځکه عیسی په خپله فرمایيل وو چې یو نبي په
خپل وطن کې درنښت نلري۴۵ .او کله چې جلیل ته راغی
نو جلیلیانو د هغۀ هرکلی وکړ ،ځکه هغه څه چې هغۀ په
اورشلیم کې د اخرت پرمهال کړي وو ،هغو ټولو هغه لیديل
وو ،ځکه چې هغوی ټولو په اخرت کې ګډون درلود.

د یو افرس زوی ته روغتیا ورکول
۴۶او عیسی یو ځل بیا د جلیل قانا نومي ځای ته الړ ،چېرې
چې هغۀ له اوبو څخه رشاب جوړ کړي وو .او هلته يو
دولتي افرس ؤ چې زوی یې په کپرناحوم کې ناروغه پروت
ؤ۴۷ .او کله یې چې واورېدل عیسی له یهودیې څخه جلیل
ته راغلی ،نو هغۀ ته راغی او په زارۍ یې ورته وویل ترڅو
الندې رايش او د هغۀ زوی ته روغتیا ورکړي ،ځکه چې
مرګي حال ؤ۴۸ .عیسی هغۀ ته وفرمایل :ترڅو چې تاسو
نښې او معجزې ونه وینئ نو هېڅکله به ایمن رانوړئ.
۴۹خو افرس هغۀ ته وویل :مالکه! مخکې لدې چې زوی مې
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مړ يش نو الندې راشه۵۰ .عیسی هغۀ ته وفرمایل :کور ته
الړ شه نو زوی به دې ژوندی پاتې يش ،هغه سړي د عیسی
په خربه باور وکړ او روان شو۵۱ .هغه ال په الر کې ؤ چې
خادمان یې له هغۀ رسه مخامخ شول او زیری یې ورکړ چې
د هغۀ زوی په رغېدو دی۵۲ .نو هغۀ پوښتنه وکړه چې هغه
کله روغ شو؟ هغوی ورته وویل ،پرون ماسپښین تبې
پرېښې دی ۵۳ .نو پالر یې پوه شو چې په همدغه وخت کې
عیسی دا خربه کړې وه چې ستا زوی به ژوندی پاتې يش،
نو هغه او د هغۀ ټولې کورنۍ پرې ایمن راوړ۵۴ .او له
یهودیې څخه جلیل ته له راتګ وروسته دا د عیسی دویمه
معجزه وه چې ښکاره یې کړه.
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پنځمه برخه
د حوض په غاړه روغتیا ورکول
۱او لدې وروسته عیسی د یهودو په اخرت کې ګډون لپاره بر
اورشلیم ته الړ۲ .په اورشلیم کې د پسونو د دروازې ترڅنګ
یو حوض دی چې په ارامې ژبه کې ورته بېت ِحېسدا وايي
او پنځه داالنونه لري ۳چې په هغو کې به ګڼ شمیر
ناروغان ،ړانده ،ګوډان او شالن پراته وو۴ .او د اوبو د
خوځیدو انتظار یې کاوه ،ځکه کله به چې د خدای فرښته
په حوض کې داخله شوه او اوبه به يې وخوځولې او په
ناروغانو کې لومړی به چې څوک حوض ته ورداخل شو،
نو له هر ډول ناروغۍ څخه به روغ شو۵ .او هلته یو سړی
ؤ چې له اته دیرش کلونو راهېسې په ناروغۍ اخته ؤ۶ .او
کله چې عیسی هغه پروت ولید نو پوه شو چې له ډېرې
مودې راهیسې ناروغ دی ،نو هغۀ ته یې وفرمایل :آیا غواړې
چې روغ يش؟ ۷ناروغ هغۀ ته په ځواب کې وویل :ای
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مالکه! زه څوک نلرم ترڅو ما په حوض کې کوز کړي،
بلکې ترڅو چې حوض ته ورځم نو له ما څخه وړاندې بل
ورکوز شوی وي۸ .نو عیسی هغۀ ته وفرمایل :راپورته شه،
بسرته دې واخله او روان شه! ۹نو همغه شېبه هغه سړی
روغ شو ،خپله بسرته یې واخیسته او روان شو او هغه د
خايل ورځ وه۱۰ .نو یهودیانو هغه سړي ته چې روغ شوی
ؤ وویل :نن د خايل ورځ ده او تاته روا نده چې خپله بسرته
يوسې۱۱ .خو هغۀ ورته په ځواب کې وویل :چا چې ماته
روغتیا راکړه نو هغۀ راته وویل چې بسرته دې واخله او الړ
شه۱۲ .نو له هغۀ څخه یې پوښتنه وکړه ،هغه څوک دی چې
تاته یې وویل خپله بسرته واخله او الړ شه؟ ۱۳خو هغه روغ
شوی سړی نه پوهېد چې هغه څوک ؤ ،ځکه هلته ګڼه ګوڼه
وه او عیسی پناه شوی ؤ۱۴ .او له هغې وروسته عیسی هغه
سړی په سپېڅيل کور کې وموند او ورته یې وفرمایل :اوس
چې ته روغ شوی یې نو نوره ګناه مه کوه ترڅو لدې زیات
تکلیف درپېښ نيش۱۵ .هغه سړی الړ او یهودیان یې خرب
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کړل چې کوم سړي ماته روغتیا راکړې هغه عیسی دی۱۶ .او
لدې کبله یهودیانو عیسی ځوراوه ،ځکه چې دا کار یې د
خايل په ورځ کړی ؤ۱۷ .خو عیسی هغوی ته ځواب ورکړ:
زما پالر ال تراوسه کار کوي او زه هم کار کوم۱۸ .او پدې
خربه یهودیان نور هم د هغۀ د مرګ په لټه کې شول ،ځکه
هغۀ نه یواځې دا چې د خالی ورځ ماتوله ،بلکې خدای ته
یې خپل پالر ویل او له هغۀ رسه یې د ځان د برابرۍ دعوه
هم کوله.

د زوی واک
۱۹بیا عیسی هغوی ته وفرمایل :زه په یقین رسه تاسو ته وایم
چې زوی پخپله هېڅ کار نيش کوالی ،پرته له هغه کار نه
چې خپل پالر یې په کولو لیدلی وي ،ځکه څه چې هغه
کوي نو زوی هم همغه شان کوي ۲۰ځکه چې پالر له زوی
رسه مینه کوي او خپل ټول کارونه هغۀ ته څرګندوي او تر
دې لوی کارونه به هم هغۀ ته وښايي ترڅو تاسو حېران
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شئ۲۱ .او لکه څرنګه چې پالر مړي راژوندي کوي او
هغوی ته ژوند ورکوي نو همدغه راز زوی هم چې هرچاته
وغواړي ژوند ورکوي۲۲ .ځکه پالر هېڅکله د چا په هکله
قضاوت نه کوي بلکې ټول قضاوت یې خپل زوی ته
سپارلی دی ۲۳نو ټول هغه خلک چې د زوی درناوی کوي
باید همغه شان د پالر درناوی هم وکړي او څوک چې د
زوی درناوی نکوي نو هغه د هغۀ پالر درناوی نکوي چا
چې زوی رالیږلی دی۲۴ .او په یقین رسه تاسو ته وایم ،هر
څوک چې زما خربې واوري او زما په رالېږونکي ایمن
راوړي ،نو تلپاتې ژوندون لري .او د قضاوت الندې به
رانيش ،ځکه چې له مرګ څخه ژوندون ته اووښتی دی.
۲۵په یقین رسه تاسو ته وایم چې یو داسې وخت راتلونکی
دی ،بلکې همدا اوس راغلی دی چې مړي به د خدای د
زوی غږ اوري او هر څوک یې چې واوري نو راژوندی به
يش۲۶ .ځکه لکه څرنګه چې پالر تلپاتې ژوندون لري نو
همدغه شان یې خپل زوی ته هم د تلپاتې ژوندون واک
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ورکړی دی ترڅو تلپاتې ژوندون ولري۲۷ .او هغۀ ته یې دا
واک هم ورکړی ترڅو قضاوت وکړي ،ځکه چې د انسان
زوی دی ۲۸او پدې هم تعجب مه کوئ ،ځکه داسې یو
وخت راتلونکی دی چې کوم خلک چې په قربونو کې دي
هغوی به هم د هغۀ غږ واوري ۲۹او بهر به راووځي ،نو چا
چې نیکي کړي وي د تلپاتې ژوندون لپاره او چا چې بد
کړي وي د قضاوت لپاره به راپورته کړای يش۳۰ .او زه پخپله
هېڅ هم نشم کوالی ،بلکې څرنګه چې راته ویل شوي
همغه شان قضاوت کوم او زما قضاوت عادالنه دی ،ځکه
زه د خپلې رضا نه ،بلکې د هغۀ د رضا غوښتونکی یم چا
چې زه رالېږلی یم.

د عیسی ګواهان
 ۳۱که چېرې زه پرخپل ځان ګواهي ورکړم نو زما ګواهي به
رېښتینې نه وي۳۲ .بلکې یو بل څوک شته چې پرما ګواهي
ورکوي او زه پوهېږم چې هغه زما په هکله کومه ګواهي
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ورکوي هغه رېښتینې ده۳۳ .تاسو یحیی ته خلک ولېږل او
هغۀ په رېښتیاو ګواهي ورکړه ۳۴زه انساين ګواهۍ ته اړتیا
نلرم بلکې ستاسو د ژغورنې لپاره دا خربې کوم ۳۵هغه یو
بلېدونکی او ځلېدونکی څراغ ؤ او تاسو وغوښتل ترڅو د
هغۀ رڼا ته یوه شېبه خوښي وکړئ ۳۶خو زه له یحیی څخه
هم لویه ګواهي لرم ،ځکه کوم کارونه چې پالر ماته سپاريل
دي بای د هغه بشپړ کړم ،یانې کوم کارونه چې زه کوم پرما
ګواهي ورکوي چې زه پالر رالېږلی یم۳۷ .او پالر چې زه
یې رالېږلی یم ،هغه خپله پرما ګواهي ورکړې ده ،کوم چې
تاسو هېڅکله د هغۀ غږ ندی اوریدلی او نه مو د هغۀ
صورت لیدلی دی ۳۸خو د هغۀ کالم په تاسو کې ځای ندی
موندلی ،ځکه څوک چې پالر راولېږه تاسو پرهغۀ ایمن رانه
وړ۳۹ .تاسو صحیفې لټوئ او ګمن کوئ چې په هغو کې
به تلپاتې ژوندون بیا مومئ او هغه صحیفې زما ګواهي
ورکوي ۴۰خو بیا هم تاسو نه غواړئ چې زما څنګ ته راشئ
ترڅو ژوندون بیا مومئ۴۱ .زه له خلکو څخه د جالل مته
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نلرم ۴۲خو زه تاسو پېژنم چې په زړونو کې د خدای رسه مینه
نه لرئ۴۳ .زه د خپل پالر په نوم راغلی یم او تاسو ما نه منئ،
خو که چېرې څوک پخپل نوم رايش نو هغه به ومنئ.
۴۴تاسو څنګه کوالی شئ چې ایمن راوړئ ،پداسې حال
کې چې یو له بل څخه د عزت مته کوئ او هغه عزت نه
غواړئ کوم چې د یواځیني خدای له لوري څخه دی؟
۴۵ګمن مه کوئ چې زه به د پالر په وړاندې تاسو مالمته
کړم ،خو داسې څوک شته چې ستاسو مدعي دی او هغه
موسی دی چې تاسو د هغۀ پورې خپلې هیلې تړيل دي.
 ۴۶ځکه که چېرې تاسو پر موسی ایمن درلودای نو پرما به
مو هم ایمن راوړی ؤ ،ځکه هغۀ زما په هکله لیکيل دي.
۴۷خو کله چې د هغۀ پرلیکنو ایمن نه راوړئ نو زما خربې
به څنګه ومنئ؟
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شپږمه برخه
پنځه زره تنو ته خوراک ورکول
۱او لدې وروسته عیسی د جلیل د بحیرې بلې غاړې ته چې
د تربیاس بحیره ورته وایي الړ۲ .او یوه لویه ګڼه ورپسې وه
ځکه چې هغوی هغه معجزې لیدلې وې چې هغۀ د
ناروغانو د روغتیا لپاره کولې  ۳نو عیسی هلته غره ته وخوت
او له شاګردانو رسه کېناست۴ .د یهودیانو د فسحې اخرت هم
نږدی ؤ ۵او کله چې عیسی سرتګې پورته کړې نو یوه لویه
ګڼه یې ولیدله چې د هغۀ لور ته راروانه وه ،نو فیل يیپس ته
یې وفرمایل :له کومه ځایه ډوډۍ راوپېرو ترڅو دا خلک یې
وخوري؟ ۶او دا یې د هغۀ د آزمایښت په موخه وفرمایل،
ځکه هغه ښه پوهېده چې څه وکړي ۷فیلیپس ځواب ورکړ:
په دوو سوو دینارو به هم دومره ډوډۍ ونيش ترڅو دا خلک
لږه لږه وخوري ۸له شاګردانو څخه یې یو تن اندریاس چې
د شمعون پطروس ورور ؤ هغۀ ته وویل ۹دلته یو هلک دی
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چې د اوربشو پنځه ډوډۍ او دوه کبان وررسه دي ،خو هغه
به د دې ګڼې لپاره بس نيش۱۰ .عیسی وفرمایل :خلک
کېنوئ ،هلته ډېر واښه وو او هغه ډله چې خوا او شا پنځه
زره تنه وو هلته کېناستل ۱۱بیا عیسی ډوډۍ واخیسته ،شکر
یې وویست او شاګردانو هغو ناستو خلکو ته ورکړه او
همدغه شان یې له کبانو رسه هم وکړل او هغوئ چې څومره
غوښتل نو هغومره یې ورکړل ۱۲او کله چې ټول ماړه شول
نو خپلو شاګردانو ته یې وفرمایل :د ډوډی پاتې شوې ټوټې
راټولې کړئ ترڅو ضایع نيش۱۳ .نو پاتې ټوټې یې راټولې
کړې او د اوربشو د پنځو ډوډیو له پاتې شویو ټوټو څخه
یې دولس ټوکرۍ ډکې کړې۱۴ .او کله چې خلکو د عیسی
دا معجزه ولیدله نو ویې ویل :په حقیقت کې دا همغه
وعده شوی نبي دی چې باید نړۍ ته راغلی وای ۱۵خو کله
چې عیسی پوه شو چې هغوی غواړي ترڅو رايش ،په زور
یې بوځي او خپل پاچا یې کړي نو هغه بېرته غره ته ستون
شو.
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عیسی د اوبو لپاسه ګرځي
۱۶او کله چې ماښام شو نو شاګردان یې د سیند لوري ته
الړل ۱۷په کشتۍ کې کېناستل او د سیند بلې غاړې یانې
کپرناحوم ته روان شول ،کله چې تیاره شوه نو عیسی ال د
هغوی رسه نه ؤ یوځای شوی ۱۸او د تېز باد له امله سیند په
څپو راغی ۱۹او کله چې هغوی څلور پنځه کیلومرته مخکې
الړل نو عیسی یې ولید چې د اوبو لپاسه د کشتۍ لور ته
راروان دی ،نو سخت ووېرېدل ۲۰خو عیسی هغوی ته
وفرمایل چې ،مه وېرېږئ دا زه یم۲۱ .او کله چې هغوی
وغوښتل چې هغه کشتۍ ته راويل نو سمدالسه کشتۍ
هغې سیمې ته ورسېدله چې دوی ورته تلل۲۲ .بله ورځ هغو
خلکو چې د سیند بلې غاړې ته والړ وو ولیدل چې له هغې
کشتۍ پرته چې د عیسی شاګردان پکې سپاره شوي وو،
هلته بله کشتۍ نه وه او عیسی هم په هغې کې سپور شوی
نه ؤ۲۳ .خو له تربیاس څخه نورې کشتۍ همغه ځای ته
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راورسیدلې چې مالک ډوډۍ ته برکت ورکړی ؤ او خلکو
خوړلې وه۲۴ .او کله چې خلکو ولیدل چې عیسی او
شاګردان یې هلته نشته نو په کشتیو کې سپاره شول او د
عیسی په لټه کې کپرناحوم ته روان شول.

عیسی د ژوند ډوډۍ ده
 ۲۵او کله چې خلکو هغه د بحريې بلې غاړې ته وموند نو
ورته یې وویل :استاذه! ته کله دلته راغلې؟ ۲۶عیسی ورته په
ځواب کې وفرمایل :په یقین رسه تاسو ته وایم چې تاسو
پدې وجه ما نه لټوئ چې ګوندې زما څخه مو معجزې
لیديل ،بلکې پدې خاطر چې هغه ډوډۍ مو وخوړله او ماړه
شوئ۲۷ .د فاين خوراک لپاره خواري مه کوئ ،بلکې د هغه
خوراک لپاره کار وکړئ چې د تلپاتې ژوندون پورې پاتې
کېږي ،کوم چې به د انسان زوی تاسو ته درکړي ،ځکه چې
پالر خدای پرهغې مهر لګولی دی۲۸ .بیا هغوی هغۀ ته
وویل :موږ څه وکړو ترڅو د خدای لپاره کار وکړو؟
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 ۲۹عیسی هغوی ته ځواب ورکړ :د خدای کار دا دی چې
پرهغه چا ایمن راوړئ چې هغۀ رالېږلی دی۳۰ .نو هغوی
هغۀ ته وویل :آیا کومه معجزه ښکاره کولی شې ترڅو پر تا
ایمن راوړو؟ ته به څه وکړې؟ ۳۱زموږ نیکونو په دښته کې
من خوړل ،لکه څرنګه چې لیکل شوي دي :له آسمنه به
هغوی ته ډوډۍ راتلله ترڅو ویې خوري۳۲ .نو عیسی
هغوی ته وفرمایل :په یقین رسه تاسو ته وایم چې ،موسی
تاسو ته له آسمنه ډوډۍ نه وه درکړې بلکې زما پالر تاسو
ته له آسمنه حقیقي ډوډۍ درکوي ۳۳ځکه د خدای ډوډۍ
هغه ده چې له آسمنه راکوزېږي او نړۍ ته ژوندون
وربخښي۳۴ .نو هغۀ ته یې وویل :مالکه! دغه ډوډۍ د تل
لپاره موږ ته راکوه۳۵ .نو عیسی هغوی ته وفرمایل :زه د ژوند
ډوډۍ یم ،څوک چې ماته رايش نو هېڅکله به اوږی نيش
او څوک چې پرما ایمن راوړي نو هېڅکله به تږی نيش.
۳۶خو ما تاسو ته وویل :رسه لدې چې زه مو ولیدم خو ایمن
نه راوړئ۳۷ .هر څوک چې پالر ماته راکړي ،هغوی به زما
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لور ته رايش او څوک چې زما لور ته رايش نو زه به هغه بهر
ونه شړم۳۸ .ځکه زه له آسمنه د دې لپاره راکوز شوی نه یم
ترڅو په خپله خوښه کار وکړم ،بلکې د هغۀ په خوښه چې
زه یې رالېږلی يم۳۹ .او زما د رالېږونکي پالر رضا دا ده چې
کوم خلک یې ماته راکړي له هغوی څخه یو هم ورک نکړم
او د قیامت په ورځ هغوی راپورته کړم۴۰ .او زما د پالر
خوښه دا ده چې هر څوک زوی وویني او پرهغۀ ایمن
راوړي نو تلپاتې ژوندون به ولري او زه به د قیامت په ورځ
هغه راپورته کړم۴۱ .نو یهودیان د هغۀ په هکله یو له بل رسه
وګورېدل ،ځکه هغۀ دا ویيل وو چې ،زه هغه ډوډۍ یم
کومه چې له آسمنه راکوزه شوې ده۴۲ .او هغوی وویل :آیا
دا د یوسف زوی عیسی ندی چې موږ یې مور او پالر
پېژنو؟ نو بیا څنګه دی وایي چې زه له آسمنه راکوز شوی
یم؟ ۴۳عیسی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :یو له بل رسه
مه ګوریګئ۴۴ .هېڅوک نيش کوالی چې ماته رايش ،پرته
له هغه چا چې زما پالر يې زما لور ته راويل ،کوم چې زه
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رالېږلی یم ،او زه به د قیامت په ورځ هغوی راپورته کړم.
۴۵او دا انبیاو لیکيل چې ،هغوی ټول به له خدای څخه
تعلیم واخيل ،نو چا چې له خدای څخه واورېدل او تعلیم
یې واخیست ،هغه به ماته راځي ۴۶او هېچا پالر ندی لیدلی،
خو پرته له هغه چا څخه څوک چې د خدای له لورې راغلی
نو هغۀ پالر لیدلی دی۴۷ .په یقین رسه تاسو ته وایم ،هغه
څوک چې پرما ایمن راوړي نو تلپاتې ژوندون به ترالسه
کړي۴۸ .زه د ژوند ډوډۍ یم۴۹ .ستاسو پلرونو په دښته کې
من وخوړل خو مړه شول۵۰ .خو دا هغه ډوډۍ ده چې له
آسمنه راکوزه شوې هر څوک یې چې وخوري نو هغه به
مړ نيش۵۱ .زه د ژوندون هغه ډوډۍ یم چې له آسمنه راکوزه
شوې ده ،که څوک دغه ډوډۍ وخوري نو تل ترتله به
ژوندی پاتې يش او کومه ډوډۍ چې زه ورکوم هغه زما بدن
دی چې د نړۍ د ژوندون لپاره یې ورکوم۵۲ .یهودیان یو له
بل رسه په جګړه شول او ویل یې چې ،دا سړی څنګه کوالی
يش خپل بدن موږ ته د خوراک لپاره راکړي؟ ۵۳نو عیسی
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هغوی ته وفرمایل :په یقین رسه تاسو ته وایم ،که چېرې د
انسان د زوی بدن ونه خورئ او دهغۀ وینه ونه څښئ ،نو
ترهغې پورې به په خپل ځان کې ژوندون ونه وینئ۵۴ .او
څوک چې زما بدن وخوري او زما وینه وڅښي ،نو هغه د
تلپاتې ژوندون خاوند دی او زه به د قیامت په ورځ هغه
راپورته کړم۵۵ .ځکه چې زما بدن رېښتینی خوراک او زما
وینه رېښتینی څښاک دی۵۶ .او هغه څوک چې زما بدن
وخوري او زما وینه وڅښي ،نو هغه به په ما کې پايت کېږي
او زه به په هغۀ کې پاتې شم۵۷ .لکه څرنګه چې زه ژوندي
پالر راولېږمل او زه د پالر په وجه ژوندی یم ،نو همدغه راز
څوک چې زما بدن وخوري نو هغه هم زما په وجه ژوندی
کېږي۵۸ .دا هغه ډوډۍ ده چې له آسمنه راکوزه شوې ،نه
هغه ډوډۍ چې ستاسو پلرونو وخوړله او مړه شول ،بلکې
څوک چې دا ډوډۍ وخوري نو تل ترتله به ژوندی پاتې
يش۵۹ .او دا خربې یې هغه مهال وکړې کله یې چې د
کپرناحوم په کنیسه کې تعلیم ورکاوه۶۰ .او د هغۀ ډېرو
44

شاګردانو چې کله دا واورېدل نو ویې ویل :دا خربه ډېره
سخته ده ،څوک کولی يش چې هغه واوري؟ ۶۱او کله چې
عیسی له ځان رسه پوه شو چې شاګردان یې پدې هکله
ګونګوسی کوي نو هغوی ته یې وفرمایل :آیا دا خربې تاسو
ته تیندک درکوي؟ ۶۲خو کله چې د انسان زوی ووینئ چې
خپل لومړين ځای ته خېژي نو بیا به څه فکر کوئ؟ ۶۳دا
روح دی چې ژوند ورکوي او بدن هېڅ ګټه نلري او کوم
کالم چې زه تاسو ته وایم هغه روح او ژوندون دی۶۴ .خو
بیا هم په تاسو کې ځینې داسې دي چې ایمن نه راوړي،
ځکه عیسی له پېله پوهېده چې څوک ایمن نه راوړي او
هغه څوک دی چې د هغۀ جاسويس به وکړي۶۵ .نو ویې
فرمایل :لدې کبله مې تاسو ته وویل چې هېڅوک نيش
کوالی ماته رايش ترڅو پالر ورته دا توفیق ورنکړي۶۶ .نو
همغه وخت د هغۀ ډېر شاګردان له هغۀ څخه وګرځېدل او
بیا یې د هغۀ ملګرتیا ونکړه۶۷ .نو عیسی هغو دولسو
شاګردانو ته وفرمایل :آیا تاسو هم غواړئ چې الړ شئ؟
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۶۸نو شمعون پطروس ځواب ورکړ :مالکه چاته ورشو؟ د
تلپاتې ژوندون خربې خو لتا رسه دي ۶۹او موږ ایمن راوړی
او پېژندلی مو یې چې ته د خدای سپېڅلی یې۷۰ .عیسی
هغوی ته ځواب ورکړ :آیا ما تاسو دولس غوره کړي نه
یاست؟ حال دا چې یو لتاسو څخه ابلیس دی۷۱ .او دا یې
د شمعون اسخریوطي د زوی یهودا په هکله وویل ،ځکه
هغه له دولسو څخه یو تن ؤ چې د عیسی د جاسوسۍ تکل
یې درلود.

اوومه برخه
د عیسی وروڼه د هغۀ سپکاوی کوي
۱لدې وروسته عیسی په جلیل کې ګرځېده او نه یې غوښتل
چې یهودیې ته الړ يش ،ځکه چې یهودو د هغۀ د وژلو
تکل درلود۲ .نو کله چې د یهودو اخرت چې د کېږدیو اخرت
ؤ نږدې ؤ ۳نو وروڼو یې هغۀ ته وویل :لدې ځای څخه
ووځه او یهودیې ته الړ شه ترڅو ستا شاګردان هم ستا هغه
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کارونه وویني کوم چې ته کوې ۴ځکه څوک چې غواړي
مشهور يش نو هغه پټ کارونه نه کوي ،که چېرې غواړی
دا کارونه وکړی نو خپل ځان نړۍ ته ښکاره کړه۵ .د هغۀ
وروڼو هم پرهغۀ ایمن نه درلود۶ .نو عیسی هغوی ته
وفرمایل :زما وخت ال ندی رارسېدلی خو ستاسو لپاره هر
وخت سم دی۷ .نړۍ لتاسو رسه دښمني نيش کوالی خو
زما رسه دښمني کوي ،ځکه چې زه پرهغوی ګواهي ورکوم
چې کارونه یې بد دي۸ .تاسو دې اخرت ته الړ شئ او زه
اوس دې اخرت ته نه درځم ،ځکه چې تر اوسه زما وخت
رارسېدلی ندی۹ .او کله یې چې هغوی ته دا هرڅه وفرمایل
نو په جلیل کې پاتې شو۱۰ .او کله چې د هغۀ وروڼه اخرت
ته الړل نو عیسی هم په ښکاره نه بلکې په پټه الړ.
۱۱یهودیانو په اخرت کې د هغۀ لټون کاوه او ویل یې چې هغه
چېرې دی؟ ۱۲او د خلکو په منځ کې هم د هغۀ په هکله
ګونګوسی ؤ ،چا ویل چې ښه سړی دی او نورو ویل چې
نه ،د قام ګمراه کوونکی دی۱۳ .خو د یهودو له وېرې هېچا
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د هغۀ په هکله ښکاره خربې نه کولې۱۴ .د اخرت په منځ کې
عیسی سپېڅيل کور ته الړ او تعلیم یې ورکاوه۱۵ .یهودیان
ډېر حېران شول او ویل یې :دغه سړی رسه لدې چې
نالوستی دی نو دومره علم یې څنګه حاصل کړ؟ ۱۶عیسی
ورته په ځواب کې وفرمایل :دا تعلیم زما نه ،بلکې زما د
رالېږونکي دی۱۷ .که څوک وغواړي چې د هغۀ رضا پرځای
کړي ،نو هغه به د دې تعلیم په هکله پوه يش چې واقعاً د
خدای له لوري دی یا زه له ځانه خربې کوم۱۸ .څوک چې
له ځانه خربې کوي هغه خپل شان او شوکت غواړي ،خو
څوک چې د خپل رالېږونکي د شان او شوکت غوښتونکی
وي ،هغه رېښتینی وي او په هغۀ کې هېڅ ډول ناراستي نه
وي۱۹ .آیا موسی تاسو ته رشیعت ندی درکړی؟ خو پتاسو
کې داسې څوک نشته چې پررشیعت عمل وکړي ،نو بیا د
څه لپاره غواړئ چې ما ووژنئ؟ ۲۰هغوی ټولو ورته په
ځواب کې وویل :په تا پېریان ناست دي ،څوک غواړي چې
تا ووژنې؟ ۲۱عیسی په ځواب کې وفرمایل :ما یو کار وکړ
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او تاسو ټول حېران شوئ ۲۲وګورئ موسی تاسو ته د
سنتولو رشیعت درکړ او دا د موسی له لوري نه ؤ ،بلکې
ستاسو د نیکونو له وخته راروان ؤ او تاسو د خايل په ورځ
سړی سنتوئ۲۳ .نو که چېرې تاسو د خايل په ورځ د دې
لپاره سنتول کوئ چې د موسی رشیعت مات نيش ،نو بیا
ماته ولی غصه یاست چې د خايل په ورځ مې یو سړي ته
بشپړه روغتیا ورکړه؟ ۲۴نو ظاهري بڼې ته په کتلو فیصله مه
کوئ بلکې په انصاف رسه فیصله کوئ.

آیا دا مسیح دی؟
 ۲۵او بیا د اورشلیم ځینو اوسیدونکو وویل :آیا دا همغه
سړی ندی چې د وژلو تکل یې لري؟ ۲۶دا دی اوس ښکاره
خربې کوي او هېڅ هم ورته نه وايي ،آیا زموږ مرشانو یقین
کړی چې په حقیقت کې همدغه مسیح دی؟ ۲۷موږ دا سړی
پېژنو چې د کوم ځای دی خو کله چې مسیح رايش نو
هېڅوک به یې ونپېژين چې د کوم ځای دی۲۸ .او کله چې
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عیسی په سپېڅيل کور کې تعلیم ورکاوه نو په لوړ غږ رسه
یې وویل :تاسو ما پېژنئ او پدې هم پوهېږئ چې د کوم
ځای یم ،زه پخپله راغلی نه یم ،خو زما رالېږونکی رېښتینی
دی چې تاسو هغه نه پېژنئ۲۹ .خو زه هغه پېژنم ،ځکه چې
زه له هغۀ څخه یم او هغۀ زه رالېږلی یم۳۰ .هغه مهال هغوی
غوښتل چې هغه ونیيس خو هېڅا پرهغۀ الس وانه چولو
ځکه چې د هغۀ نېټه ال رارسیدلې نه وه۳۱ .او له هغې ډلې
څخه ډېرو خلکو پرهغۀ ایمن راوړ او ویې ویل :آیا کله چې
مسیح رايش نو لدې سړي څخه به ډېرې معجزې ښکاره
کړي؟

مذهبي مرشان د عیسی د نیولو په لټه کې
۳۲او کله چې فریسیانو د هغۀ په هکله د خلکو ګونګوسی
واورید نو فریسیانو او مذهبي مرشانو د سپېڅيل کور
ساتونکي ورولېږل ترڅو هغه ونیيس۳۳ .نو هغه وخت
عیسی وفرمایل :د لږې مودې لپاره تاسو رسه یم او بیا خپل
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رالېږونکي ته ورځم۳۴ .ما به ولټوئ خو پېدا به مې نکړئ،
ځکه په کوم ځای کې چې زه اوسېږم تاسو هلته نشئ
راتالی۳۵ .نو یهودیانو یو بل ته وویل :هغه به چېرې الړ يش
چې موږ به یې پېدا نکړو ،آیا اراده لري هغو خلکو ته وريش
چې په یونانیانو کې خواره واره پراته دي او یونانیانو ته تعلیم
ورکړي؟ ۳۶او دا څه خربه ده چې ویې کړه ،ما به ولټوئ خو
پېدا به مې نکړئ ،ځکه په کوم ځای کې چې زه اوسېږم
تاسو هلته نشئ راتالی۳۷ .او په آخره ورځ چې د اخرت لویه
ورځ وه ،عیسی ودرېد او په لوړ غږ رسه یې وفرمایل :هر
څوک چې تږی وي نو ماته دې رايش او ودې څښي.
۳۸څوک چې پرما ایمن راوړي ،لکه څرنګه چې صحیفې
وايي :د هغوی له زړونو څخه به د ژوندیو اوبو سیندونه
جاري يش۳۹ .او دا یې د روح په هکله وفرمایل ،چې هر
څوک پرهغۀ ایمن راوړي نو هغه به بیا مومي ،ځکه چې
ترهغه وخته روحالقدس نه ؤ نازل شوی او عیسی خپل
جالل ته هم رسیدلی نه ؤ۴۰ .هغه وخت له هغې ډلې څخه
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ګڼ شمیر خلکو چې کله د هغۀ دا خربې واورېدلې نو ویې
ویل :په رېښتیا چې دا سړی همغه نبي دی۴۱ .ځینو وویل:
دا مسیح دی او ځینو نورو وویل :آیا مسیح به له جلیل څخه
راځي؟ ۴۲آیا صحیفې نه وایي چې د داود له نسله ،له
بېتلحم څخه ،هغه کلی چې داود پکې ؤ مسیح به ترې
راښکاره يش؟ ۴۳او د هغۀ په هکله د خلکو په منځ کې
اختالف پېدا شو۴۴ .او ځینو غوښتل چې هغه ونیيس خو
هېچا هم هغۀ ته الس وانچوالی شو۴۵ .او کله چي د
سپېڅيل کور ساتونکي مذهبي مرشانو او فریسیانو ته
راستانه شول نو هغوی ورته وویل :ولې مو هغه رانه
ووست؟ ۴۶نو د سپېڅيل کور ساتونکو ورته په ځواب کې
وویل :هېڅوک هم داسې خربې نه کوي لکه دا سړی یې
چې کوي۴۷ .نو فریسیانو هغوی ته وویل :آیا تاسو هم
ګمراه شوي یاست؟ ۴۸آیا په مرشانو یا فریسیانو کې چا
پرهغۀ ایمن راوړی دی؟ ۴۹خو دغه ډله چې په رشیعت
نپوهېږي لعنتیان دي۵۰ .نو نیقودیموس چې د شپې هغۀ ته
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راغلی ؤ او یوله هغوی څخه ؤ هغوی ته یې وویل۵۱ :آیا
زموږ رشیعت پرته لدې چې د چا خربه واوري او یا د هغۀ
د کار په هکله پلټنه وکړي پرچا حکم کوي؟ ۵۲هغوی ورته
په ځواب کې وویل :آیا ته هم جلیيل یې؟ پلټنه وکړه او
وګوره چې هېڅ نبي له جلیل څخه ندی راپورته شوی.

امته برخه
د زنا کارې ښځې بخښل
۱بیا هغوی ټول خپلو کورونو ته الړل خو عیسی د زیتونو
غره ته الړ۲ .او سهار د وخته بیا سپېڅيل کور ته راغی ،ټول
خلک ورته راغونډ شول ،هغه کېناست او هغوی ته یې
تعلیم ورکاوه۳ .د رشعې عاملانو او فریسیانو هغه ښځه
راوستله چې په زنا کې یې نيولې وه او د ټولو په منځ کې یې
ودروله  ۴او هغۀ ته یې وویل استاذه! دا ښځه مو په زنا کې
نیولې ده ۵او موسی موږ ته په رشیعت کې حکم کړی چې
دا ډول ښځې باید سنګسارې يش ،ته پدې هکله څه وايې؟
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 ۶او دا یې د آزمایښت په موخه هغۀ ته وویل ،ترڅو پرهغۀ
کوم تور ولګوي ،خو عیسی ټیټ شو او په ګوته يې د
مځکې پرمخ لیکل کول۷ .او کله چې هغوی په خپله پوښتنه
ټینګار وکړ نو هغه نېغ ودرېد او هغوی ته یې وفرمایل:
لتاسو څخه چې چا ګناه نه وي کړې نو لومړی کاڼې دې
هغه وار کړي۸ .او یو ځل بیا هغه ټیټ شو او پرمځکه یې
لیکل پیل کړل۹ .کله چې هغوی دا خربه واورېدله نو پداسې
حال کې چې مرشان یې ترې مخکې ؤ ،یو یو بهر الړل او
عیسی له هغې ښځې رسه چې په منځ کې والړه وه یواځې
پاتې شو۱۰ .بیا کله چې عیسی نېغ ودرېد نو له هغې ښځې
پرته یې نور هېڅوک ونه لیدل او هغې ته یې وفرمایل :ای
ښځې! هغوی څه شول چې په تا یې تور پورې کړی ؤ؟ آیا
هېچا هم ته مالمته نکړ۱۱ .ښځې وویل :مالکه! هېچا هم
نه ،نو عیسی ورته وفرمایل :زه هم تا نه مالمتوم الړه شه او
بیا ګناه مه کوه.
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عیسی د نړۍ رڼا ده
۱۲عیسی بیا خلکو ته وېنا وکړه او ویې فرمایل :زه د نړۍ رڼا
یم ،څوک چې ما پسې رايش هغه به په تیاره کې نه ګرځي
بلکې د ژوندون رڼا به ومومي۱۳ .فریسیانو هغۀ ته وویل :ته
پرخپل ځان ګواهي ورکوې نو ځکه ستا ګواهي رېښتینې
نده۱۴ .عیسی ځواب ورکړ :که چېرې زه پرخپل ځان هم
ګواهي ورکوم نو زما ګواهي رېښتیا ده ،ځکه زه پوهېږم چې
له کومه ځایه راغلی یم او چېرې ځم ،خو تاسو نپوهېږئ
چې زه له کومه ځایه راغلی یم او چېرې ځم۱۵ .تاسو انساين
قضاوت کوئ خو زه پرهېچا قضاوت نه کوم۱۶ .او که زه
چېرې قضاوت هم وکړم نو زما قضاوت رېښتینی دی ،ځکه
زه یواځې نه یم او زما رالېږونکی پالر هم زما رسه دی۱۷ .او
همدغه راز ستاسو په رشیعت کې هم لیکل شوي چې د
دوو کسانو ګواهي رېښتینې ده۱۸ .زه پرخپل ځان ګواهي
ورکوم او همدغه راز زما رالېږونکی پالر هم زما ګواهي
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ورکوي۱۹ .نو هغۀ ته يې وویل :ستا پالر چېرې دی؟ عیسی
ځواب ورکړ چې ،نه خو تاسو ما پېژنئ او نه زما پالر او
هرکله مو چې زه وپېژندم نو زما پالر به هم وپېژنئ۲۰ .او
عیسی دا خربې د سپېڅيل کور په بېتاملال کې وکړې ،کله
یې چې هلته تعلیم ورکاوه ،خو هېڅا هغه ونه نیوه ځکه
چې د هغۀ نېټه ال نه وه رارسیدلې.
۲۱یو ځل بیا عیسی هغوی ته وفرمایل :زه لتاسو څخه ځم
او تاسو به ما لټوئ او په خپلو ګناهونو کې به مړه شئ او
چېرې چې زه ځم تاسو هلته نشئ راتللی۲۲ .نو یهودیانو
وویل :آیا د ځان وژنې تکل یې کړی چې وايي داسې ځای
ته ځم چې هلته تاسو نشئ راتللی؟ ۲۳نو هغوی ته یې
وفرمایل :تاسو د مځکې پورې اړه لرئ او زه د آسمن پورې،
تاسو د دې دنیا یاست خو زه لدې دنیا څخه نه یم ۲۴نو لدې
کبله مې تاسو ته وویل چې په خپلو ګناهونو کې به مړه شئ،
ځکه که چېرې باور ونکړئ چې زه هغه یم نو په خپلو
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ګناهونو کې به مړه شئ ۲۵نو هغۀ ته یې وویل :ته څوک یې؟
عیسی ورته وفرمایل :زه همغه یم چې له پیله مې تاسو ته
ویيل دي ۲۶ .زه ډېر څه لرم چې ستاسو په هکله یې ووایم
او قضاوت وکړم ،خو زما رالېږونکی رېښتینی دی او هغه
څه چې ما له هغۀ څخه اوریديل دي ،نړۍ ته یې اعالنوم
۲۷خو هغوی پوه نشول چې د پالر په هکله وررسه خربې
کوي ۲۸عیسی هغوی ته وفرمایل :کله چې تاسو د انسان
زوی پورته وخیژوئ نو هغه وخت به پوه شئ چې زه هغه
یم او په خپله خوښه کار نه کوم بلکې یواځې هغه خربې
کوم چې پالر ماته د هغې تعلیم راکړی دی ۲۹او هغۀ چې
زه رالېږلی یم زما رسه دی ،هېڅکله ما یواځې نپرېږدي،
ځکه چې زه تل د هغۀ د خوښې کارونه تررسه کوم۳۰ .او کله
چې هغۀ دا خربې وکړي نو ډېرو پرې ایمن راوړ.
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د خدای رېښتني بچي
 ۳۱بیا عیسی هغو یهودیانو ته چې پرهغۀ یې ایمن راوړی ؤ
وفرمایل :که چېرې تاسو زما په کالم کې پاتې شئ نو زما
رېښتیني شاګردان به یئ۳۲ .حقیقت به وپېژنئ او حقیقت به
تاسو آزاد کړي۳۳ .نو هغوی هغۀ ته ځواب ورکړ :موږ د
ابراهیم اوالد یو او هېڅکله د چا غالمان نه وو ،نو ته څنګه
وایې چې تاسو به آزاد شئ؟ ۳۴عیسی ورته په ځواب کې
وفرمایل :په یقین رسه تاسو ته وایم هرڅوک چې ګناه کوي
نو هغه د ګناه غالم دی۳۵ .غالم د تل لپاره د کورنۍ غړی نه
ګڼل کېږي خو زوی تل پاتې کېږي۳۶ .خو که چېرې زوی
تاسو آزاد کړي نو په رېښتیا به آزاد شئ۳۷ .زه پوهېږم چې
تاسو د ابراهیم اوالد یاست خو غواړئ چې ما ووژنئ او زما
کالم په تاسو کې ځای ونه مومي۳۸ .زه هغه څه وایم چې د
خپل پالر په حضور کې مې لیديل دي او تاسو هغه څه
کوئ چې له خپل پالر څخه مو اورېديل دي۳۹ .هغوی
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ځواب ورکړ :زموږ پالر خو ابراهیم دی ،نو عیسی هغوی
ته وفرمایل :که چېرې تاسو د ابراهیم اوالد وئ نو تاسو به
هغه څه کړي وو کوم چې ابراهیم کول ۴۰خو اوس غواړئ
چې ما ووژنئ او زه هغه سړی یم چې تاسو ته مې په رېښتیا
د خدای هغه خربې در ورسولې چې له هغۀ څخه مې
اوریديل دي ،ابراهیم داسې کار ونکړ۴۱ .تاسو هغه کارونه
کوئ کوم چې ستاسو پالر کول .نو هغوی هغۀ ته وویل:
موږ حرامیان نه یو او یو پالر لرو چې هغه خدای دی.
 ۴۲عیسی هغوی ته وفرمایل :که چېري خدای ستاسو پالر
وای نو تاسو به زما رسه مینه کوله ځکه زه د خدای له لوري
راغلی او دلته یم ،زه پخپله خوښه نه یم راغلی بلکې هغۀ
رالېږلی یم ۴۳ولی تاسو زما په خربو نپوهېږئ؟ دا ځکه چې
تاسو زما کالم اوریدلی نشئ۴۴ .تاسو د خپل پالر ابلیس
بچې یاست او تاسو په خپله خوښه د هغۀ غوښتنې پوره
کوئ ،هغه له پېله قاتل ؤ او په رېښتیاو والړ ندی ځکه چې
په هغۀ کې هېڅ رېښتیا نشته ،کله چې هغه دروغ وایي نو د
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خپل فطرت په اساس یې وایي ځکه چې هغه دروغژن او د
دروغو پالر دی۴۵ .او زه چې رېښتیا وایم نو لدې کبله په ما
باور نه کوئ۴۶ .پتاسو کې داسې څوک شته چې پرما ګناه
ثابته کړي؟ او که زه رېښتیا وایم نو بیا ولې پرما باور نه
کوئ؟ ۴۷څوک چې د خدای وي نو هغه د خدای کالم
اوري او تاسو یې ځکه نه اورئ چې د خدای څخه نه
یاست.

عیسی ابدي دی
۴۸نو یهودیانو ورته په ځواب کې وویل :آیا زموږ دا خربه
رېښتیا نه ده چې ته سامری یې او پېریان لرې؟ ۴۹عیسی ورته
وفرمایل :زه پېریان نلرم بلکې د خپل پالر درناوی کوم ،خو
تاسو زما سپکاوی کوئ۵۰ .زه د خپل جالل غوښتونکی نه
یم ،خو داسې څوک شته چې هغه یې غواړي او قضاوت
هم کوي۵۱ .زه تاسو ته په رېښتیا رسه وایم چې څوک زما پر
کالم عمل کوي نو هغه به هېڅکله مړ نيش۵۲ .نو یهودیانو
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هغۀ ته وویل :موږ اوس پوه شو چې ته پېری لرې ،ځکه
چې ابراهیم او انبیاء مړه دي خو ته وايې چې څوک زما
پرکالم عمل وکړي نو تر ابده به مرګ ونه ویني۵۳ .آیا ته زموږ
له پالر ابراهیم څخه چې مړ شو او له هغو نبیانو څخه چې
مړه شول لوی یې؟ ته خپل ځان څه شی ګڼې؟ ۵۴عیسی
ځواب ورکړ :که چېرې زه خپل ځان ته جالل ورکړم نو زما
جالل کومه مانا نلري ،خو دا زما پالر دی چې ماته جالل
راکوي ،همغه څوک چې تاسو وایئ زموږ خدای دی.
۵۵تاسو هغه نه پېژنئ خو زه هغه پېژنم او که چېرې زه ووایم
چې هغه نپېژنم نو بیا به ستاسو پشان دروغژن یم ،زه هغه
پېژنم او د هغۀ پروېناو عمل کوم۵۶ .ستاسو پالر ابراهیم ډېره
خوښي کوله ترڅو زما ورځ وویني ،هغۀ ولیده او خوشاله
شو۵۷ .یهودیانو هغۀ ته وویل :ته ال د پنځوسو کلونو هم نه
یې نو ابراهیم دې څنګه ولید؟ ۵۸نو عیسی هغوی ته
وفرمایل :په رېښتیا رسه تاسو ته وایم ،مخکې لدې چې
ابراهیم پېدا يش ،نو زه وم۵۹ .هغوی عیسی پسې کاڼې
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راواخیستل ترڅو سنګسار یې کړي ،خو عیسی ځان پټ
کړ ،د هغوی ملنځه تېر شو او له سپېڅيل کور څخه ووت.

نهمه برخه
د پېدایيش ړوند بینا کول
۱او کله چې په الر تېرېده نو یو پیدایيش ړوند یې ولید.
۲شاګردانو ورڅخه پوښتنه وکړه استاذه! ګناه چا کړي ده دې
سړي او که د ده مور او پالر چې دی ړوند پېدا شوی دی؟
۳عیسی ځواب ورکړ :نه خو دې سړي کومه ګناه کړې او نه
د هغۀ مور او پالر ،بلکې دا ځکه ړوند پیدا کړی شوی چې
د خدای قدرت په ده کې څرګند يش۴ .ترڅو چې ورځ ده
نو زه باید د خپل رالېږونکي په کارونو کې بوخت واوسم او
شپ ه راروانه ده چې په هغې کې هېڅوک هم کار نيش
کوالی۵ .ترڅو چې زه پدې دنیا کې یم نو د دې دنیا رڼا یم.
۶دا یې وفرمایل او خپلې الړې یې په مځکه توکړې ،په الړو
یې خټه جوړه کړه او هغه یې د ړوند په سرتګو ومږله ۷او هغۀ
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ته یې وفرمایل :الړ شه او د سیلوحا (چې مانا یې ده لیږل
شوی) ،په ډنډ کې یې ووینځه نو هغه الړ او سرتګې یې
ووینځلې او کله چې راستون شو نو بینا شوی ؤ۸ .نو
ګاونډیانو او هغو خلکو چې دی یې تر دې وړاندې لیدلی
ؤ وویل :آیا دا همغه سړی ندی چې دلته به ناست ؤ او
ګدايي به يې کوله؟ ۹ځینو وویل :هو دا همغه دی او ځینو
وویل نه ،د هغۀ همشکله دی نو هغۀ په خپله وویل :هو ،زه
همغه یم۱۰ .نو هغۀ ته یې وویل :ستا سرتګې څنګه بینا
شوې؟ ۱۱هغۀ ځواب ورکړ :یو سړی چې عیسی ورته وايي،
خټه یې جوړه کړه او زما په سرتګو یې ومږله او ماته یې وویل
چې د سیلوحا حوض ته الړ شه او ويې وینځه ،زه الړم
ومې وینځلې او بینا شوم۱۲ .هغۀ ته یې وویل :هغه سړی
چېرې دی؟ هغۀ ورته وویل :نپوهېږم۱۳ .نو هغه سړی چې
پخوا ړوند ؤ هغه یې فریسیانو ته راوست ۱۴او هغه ورځ چې
عیسی خټه جوړه کړې وه او د هغۀ سرتګې یې بینا کړې وې
د خايل ورځ وه۱۵ .نو فریسیانو ترې بیا پوښتنه وکړه چې
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څنګه بینا شوې؟ هغوی ته یې وویل :زما په سرتګو یې خټه
ومږله ،ما ووینځلې او بینا شوم۱۶ .نو ځینو فریسیانو وویل:
هغه سړی د خدای له لوري ندی ،ځکه چې د خايل درناوی
نه کوي ،خو نورو وویل :یو ګناهګار سړی څنګه کوالی
يش چې دا ډول معجزې ښکاره کړي؟ او د هغوی په منځ
کې اختالف پېدا شو۱۷ .بیا یې هغۀ ړوند ته وویل :ته د هغۀ
په هکله څه وايې چې ستا سرتګې یې بینا کړې؟ هغۀ وویل
چې هغه یو نبي دی۱۸ .نو یهودو پدې باور ونکړ چې دا
سړی واقعاً ړوند ؤ او بینا شوی دی ،تردې چې د بینا شوي
پالر او مور یې راوغوښتل ۱۹او له هغوی څخه یې پوښتنه
وکړه چې ،ستاسو دا زوی چې وايي ړوند پیدا شوی نو اوس
څنګه بینا شو؟ ۲۰پالر او مور یې په ځواب کې وویل :موږ
پوهېږو چې دا زموږ زوی دی او ړوند پېدا شوی ؤ۲۱ .دا
چې اوس بینا شوی موږ نپوهېږو چې چا د هغۀ سرتګې بینا
کړي دي ،هغه بالغ دی ،له هغۀ څخه پوښتنه وکړئ ترڅو
خپل احوال پخپله بیان کړي۲۲ .د هغۀ پالر او مور ځکه
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داسې وویل چې له یهودو څخه سخت وېرېدل ،ځکه
یهودو دا پتېلې وه چې که هرڅوک دا اقرار وکړي چې
عیسی مسیح دی نو له کنیسې څخه به یې وشړي۲۳ .نو لدې
کبله د هغۀ مور او پالر داسې وویل چې هغه بالغ دی ،تاسو
له هغۀ څخه پوښتنه وکړئ۲۴ .نو هغه سړی چې پخوا ړوند
ؤ ،بیا یې راوغوښت او ورته یې وویل :د خدای شکر وکړه،
موږ پوهېږو چې هغه سړی سخت ګناهګار دی۲۵ .هغۀ
ځواب ورکړ ،دا چې ګناهګار دی یا ندی زه نپوهېږم ،خو
دومره پوهېږم چې زه ړوند وم او اوس بینا شوی یم۲۶ .بیا
یې هغۀ ته وویل :لتا رسه یې څه وکړل او څنګه يې ستا
سرتګې بینا کړې؟ ۲۷هغۀ ځواب ورکړ :اوس خو مې تاسو
ته هرڅه وویل ،آیا تاسو وانوریدل نو تاسو بیا دڅه لپاره
غواړئ چې واورئ؟ آیا تاسو هم غواړئ ترڅو د هغۀ
شاګردان شئ؟ ۲۸نو هغۀ ته یې ښکنځلې وکړې او ورته یې
وویل :ته د هغۀ شاګرد یې خو موږ د موسی شاګردان یو.
۲۹موږ پوهېږو چې خدای له موسی رسه خربې وکړې ،خو
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پدې نپوهېږو چې دا سړی له کومه ځایه راغلی دی۳۰.هغه
سړي بیا ځواب ورکړ :عجیبه خربه ده چې تاسو اوس هم
نپوهېږئ چې هغه د کوم ځای دی ،حال دا چې زما سرتګې
یې بینا کړې ۳۱او دا ښکاره خربه ده چې خدای د ګناهګارانو
دعا نه اوري ،خو که څوک خدای پرسته وي او د هغۀ پروېنا
عمل کوي نو د هغۀ دعا اوري۳۲ .د نړۍ له پېدایښته تر اوسه
اورېدل شوي ندي چې چا د یو پېدایيش ړوند سرتګې بینا
کړي وي ۳۳او که چېرې دا سړی د خدای له لوري نه وي نو
هېڅ هم نيش کولی۳۴ .نو هغۀ ته یې وویل :ته څوک یې
چې موږ ته الر ښوونه کوې؟ ته خو په ګناه کې پېدا شوی
او لوی شوی یې .او هغه یې وشړلو.

روحاين ړانده
۳۵او کله چې عیسی واورېدل چې هغه یې شړلی دی ،نو
هغه یې پېدا کړ او ورڅخه یې پوښتنه وکړه چې آیا ته د
انسان پر زوی ایمن لرې؟ ۳۶هغۀ ورته وویل :مالکه! هغه
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څوک دی ترڅو پرهغۀ ایمن راوړم؟ ۳۷عیسی هغۀ ته
وفرمایل :تا هغه لیدلی او څوک چې تارسه خربې کوي هغه
همغه دی۳۸ .نو هغۀ وویل :ای مالکه! ایمن راوړم او بیا
یې د هغۀ عبادت وکړ۳۹ .بیا عیسی وفرمایل :زه دې نړۍ ته
د قضاوت لپاره راغلی یم ترڅو ړانده بینا او بینایان ړانده
کړم۴۰ .ځینې فریسیان چې هغۀ رسه نږدې والړ وو ،کله یې
چې دا خربه واورېده نو ویې ویل :آیا موږ ړانده یو؟ ۴۱نو
عیسی هغوی ته وفرمایل :که چېرې تاسو ړانده وای نو په
تاسو به هېڅ ګناه نه وه ،خو دا چې وايئ بینا یو نو ستاسو
ګناه پاتې کېږي.

لسمه برخه
د پسونو د شپول مثال
۱په رېښتیا رسه تاسو ته وایم چې هرڅوک د پسونو شپول ته
په دروازه نه ورننوځي او له بلې الرې ور اوړي نو هغه غل
او داړه مار دی۲ .خو هغه چې له دروازې ورننوځي هغه د
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پسونو شپونکی دی۳ .څوکیدار هغۀ ته ور خالصوي ،پسونه
د هغۀ غږ پېژين ،خپل پسونه په نوم رابيل او هغوی بهر
بیایي۴ .او کله چې خپل پسونه بهر بوځې نو د هغوی په مخ
کې روان وي او پسونه هغۀ پسې روان وي ،ځکه چې د هغۀ
غږ پېژين۵ .خو د نا آشنا سړي پسې هېڅکله نه ځې ،بلکې
له هغۀ څخه تښتي ځکه چې د نا آشنا سړي غږ نپېژين.
۶عیسی هغوی ته دا مثال راوړ خو هغوی نپوهېدل چې هغه
هغوی ته څه وایي۷ .نو عیسی بیا هغوی ته وفرمایل :په
رېښتیا رسه تاسو ته وایم چې زه د پسونو د شپول دروازه یم.
۸ټول هغه خلک چې له ما څخه وړاندې راغيل وو هغوی
غله او داړه مار وو او پسونو د هغوی خربو ته غوږ کېنښود.
 ۹زه دروازه یم ،هرڅوک چې زما له الرې ننوځي نو
خالصون به ومومي ،په دروازه به ځي او راځي او څرن
ځای به هم پېدا کوي۱۰ .غل راځي ترڅو غال وکړي ،قتل
او تباهي وکړي ،خو زه راغلی یم ترڅو خلک ژوندون
ومومي او په بشپړ ډول آرامه وي۱۱ .زه ښه شپونکی یم او
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ښه شپونکی د پسونو لپاره خپل ځان هم قربانوي۱۲ .خو
هغه مزدور چې شپونکی نه وي او پسونه د هغۀ نوي ،کله
چې لېوه وویني چې رايش نو پسونه پرېږدي او خپله تښتي،
نو لېوه رمه راونیيس او خوره وره یې کړي ۱۳هغه تښتي،
ځکه چې مزدور دی او د پسونو په فکر کې نه دی ۱۴زه ښه
شپونکی یم زه خپل پسونه پېژنم او هغوی ما پېژين۱۵ .لکه
څرنګه چې پالر ما پېژين ،نو زه پالر پېژنم او زه خپل ځان
د پسونو لپاره قربانوم ۱۶او زه نور پسونه هم لرم چې هغوی
لدې شپول څخه نه دي ،زه باید هغوی هم دلته راومل،
هغوی به زما غږ واوري نو بیا به یوه رمه يش او شپونکی به
هم یو وي ۱۷او لدې کبله پالر زما رسه مینه کوي چې زه
خپل ځان قربانوم ترڅو یې بیا مومم ۱۸دا زما څخه څوک په
زور نه اخيل بلکې زه یې په خپله خوښه قربانوم ،زه دا
قدرت لرم چې هغه قربان کړم او دا واک هم لرم چې بیا یې
ترالسه کړم او دا حکم خپل پالر ماته راکړی دی۱۹ .بیا د دې
خربې په وجه د یهودو ترمنځ اختالف پېدا شو۲۰ .له هغوی
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څخه ډېرو وویل چې هغه پېریان لري او لېونی دی ،ولې د
هغۀ خربو ته غوږ نیسئ؟ ۲۱خو نورو وویل ،څوک چې
پیریانو نیولی وي هغه داسی خربې نکوي ،آیا یو پېریانی
کوالی يش چې د ړوند سرتګې بینا کړي؟

یهودیان له مسیح څخه انکار کوي
۲۲دغه وخت په اورشلیم کې د وقف اخرت ؤ او ژمې ؤ ۲۳او
عیسی د سپېڅيل کور په سلیمين برانډه کې ګرځېده۲۴ .نو
یهودیان له هغۀ څخه راچاپېره شول او ورته یې وویل :ترڅو
به موږ په شک کې ساتې؟ که چېرې ته مسیح یې نو موږ ته
ښکاره ووایه۲۵ .عیسی هغوی ته وفرمایل :ما تاسو ته وویل
خو تاسو ایمن نه راوړئ ،کوم کارونه چې زه د خپل پالر
په نوم تررسه کوم هغه پرما ګواهي ورکوي۲۶ .خو تاسو پرما
ایمن نه راوړئ ،لکه څرنګه مې چې درته وویل تاسو زما
پسونه نه یاست۲۷ .زما پسونه زما غږ اوري ،زه هغوی پېژنم
او ما پسې راځي۲۸ .زه هغوی ته تلپاتې ژوندون ورکوم،
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هغوی به هېڅکله هم هالک نيش او هېڅوک هم نيش
کوالی چې هغوی زما له السه وبايس ۲۹زما پالر چې دوی
یې ماته راکړي ،هغه تر ټولو لوی دی او هېڅوک نيش
کوالی چې هغوی زما د پالر له السه وبايس۳۰ .زه او پالر
یو یو۳۱ .یهودیانو یوځل بیا عیسی پسې کاڼي راواخیستل
ترڅو هغه سنګسار کړي ۳۲عیسی هغوی ته وفرمایل :ما د
خپل پالر له لوري تاسو لپاره ډېر ښه کارونه وښودل نو د
کوم ښه کار لپاره ما سنګساروئ؟ ۳۳یهودیانو ورته وویل:
موږ ستا د نېک کار په وجه تا نه سنګساروو بلکې ستا د کفر
له کبله ،ځکه چې ته انسان یې خو د خدایۍ دعوه کوې.
۳۴عیسی ورته په ځواب کې وفرمایل :آیا ستاسو په رشیعت
کې لیکل شوي ندي چې ،ما وویل :تاسو خدایان یاست
۳۵نو که چېرې خدای هغه کسان چې کالم ورکړل شوی
خدایان وبلل او دا ناشونې ده چې د خدای کالم ملنځه الړ
يش ۳۶نو بیا تاسو ولې یواځې پدې وجه په ما د کفر تور
پورې کوئ چې ما وویل زه د خدای زوی یم؟ ۳۷که چېري
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زه د خپل پالر کارونه نه کوم نو په ما ایمن مه راوړئ ۳۸خو
که کوم یې او تاسو په ما ایمن نه راوړئ نو بیا زما په کارونو
ایمن راوړئ ،ترڅو پوه شئ او باور وکړئ چې پالر په ما
کې دی او زه په هغۀ کې یم۳۹ .هغوی یو ځل بیا هڅه وکړه
چې هغه ونیيس خو د هغوی له السونو څخه ووت۴۰ .او
بیا د اردن بلې غاړې ته الړ ،کوم ځای کې چې یحیی د
تعمید غسل ورکړی ؤ او هلته پاتې شو۴۱ .ډېر خلک هغۀ ته
راتلل او هغوی ویل :یحیی موږ ته یوه معجزه هم ونکړه خو
د دې سړي په هکله چې یحیی څه ویيل وو هغه رېښتیا
دي۴۲ .نو ډېرو خلکو هلته پرهغۀ ایمن راوړ.

یوولسمه برخه
د اېلعازر مرګ او ژوندي کېدل
۱او اېلعازر نومې سړی ناروغه ؤ ،هغه د بېتعنیا
اوسیدونکی ؤ کوم چې د مریمې او د هغې د خور مرتا کلی
ؤ۲ .او دا هغه مریمه وه چې په مالک یې عطر اچويل وو او
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د هغۀ پښې یې په خپلو وېښتانو وچې کړې وې او د هغې
ورور اېلعازر ناروغه ؤ۳ .نو د هغۀ خویندو عیسی ته پیغام
ولېږه ویې ویل :مالکه! ته چې له چا رسه مینه کوې هغه
ناروغه دی۴ .او کله چې عیسی دا واوریدل نو ويې فرمایل:
دا ناروغتیا مرګوين نده بلکې دا د خدای د جالل د
څرګندونې لپاره ده ،ترڅو د خدای زوی لدې الرې جالل
ومومي۵ .لکه څرنګه چې عیسی له مرتا او د هغې له خور
او اېلعازر رسه مینه درلوده۶ .خو کله یې چې واورېدل چې
هغه ناروغ دی ،نو په کوم ځای کې چې ؤ هملته دوه ورځې
تم شو۷ .او له هغې وروسته یې خپلو شاګردانو ته وفرمایل:
راځئ چې بېرته یهودیې ته الړ شو ۸نو شاګردانو یې هغۀ ته
وویل استاذه! ډېره موده نده شوې چې یهودو غوښتل تا
سنګسار کړي ،آیا ته غواړې چې بیا هلته الړ شې؟ ۹عیسی
ځواب ورکړ :آیا ورځ دولس ساعته نده؟ که چېرې څوک د
ورځې ګرځي هېڅکله به تیندک ونخوري ځکه چې هغه د
دې نړۍ رڼا ویني۱۰خو که چېرې څوک په شپه کې ګرځي
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نو خامخا به تیندک خوري ،ځکه چې رڼا پکې نشته۱۱ .تر
دې وېنا وروسته عیسی وفرمایل :زموږ دوست اېلعازر وېده
دی او زه ورځم ترڅو هغه راویښ کړم۱۲ .د هغۀ شاګردانو
وویل :مالکه! که چېرې وېده وي نو روغ به يش۱۳ .عیسی
د هغۀ د مړینې په هکله خربه کوله خو هغوی ګمن کاوه
چې ګوندې د هغۀ د عادي خوب په هکله وايي۱۴ .خو بیا
عیسی هغوی ته په ډاګه وویل چې اېلعازر مړ شوی دی
۱۵نو ستاسو لپاره خوشاله وم چې هلته نه وم ځکه اوس
کوالی شئ چې ایمن راوړئ ،راځئ چې هغۀ ته ورشو ۱۶او
بیا توما چې غربګونی هم ورته وايي نورو شاګردانو ته
وویل :راځئ چې موږ هم الړ شو ترڅو له هغۀ رسه مړه
شو.

عیسی قیامت او ژوندون دی
 ۱۷او کله چې عیسی هلته ورسېد نو خرب شو چې د هغۀ له
ښخېدو څخه څلور ورځې تېرې شوي دي۱۸ .او بېتعنیا
74

تقریباً درې کیلومرته له اورشلیم څخه لیرې ؤ ۱۹او تردې دمه
ګڼ شمېر یهودیان ،مریمه او مرتا ته د هغۀ د ورور د
غمرازۍ لپاره راغيل وو۲۰ .او کله چې مرتا د عیسی له راتګ
څخه خربه شوه نو د هغۀ هرکيل ته راووتله ،خو مریمه په
کور کې پاتې شوه۲۱ .نو مرتا عیسی ته وویل :مالکه! که
چېرې ته دلته وای نو زما ورور به نه مړ کېده۲۲ .خو اوس
هم پوهېږم چې ته له خدایه هرڅه وغواړې نو خدای به یې
تاته درکړي ۲۳عیسی هغې ته وفرمایل :ستا ورور به بیا
راژوندی يش۲۴ .مرتا هغۀ ته وویل :پوهېږم چې هغه به
راژوندی يش خو د قیامت په ورځ ۲۵نو عیسی هغې ته
وفرمایل :زه قیامت او ژوندون یم ،څوک چې پرما ایمن
راوړي که چېري هغه مړ هم يش نو بیا به راژوندی يش.
۲۶او څوک چې ژوندی وي او پرما ایمن راوړي نو تر ابده
به مړ نيش ،آیا ته پدې باور لرې؟ ۲۷هغې وویل :هو مالکه!
زه ایمن لرم چې ته مسیح د خدای زوی یې کوم چې دنیا
ته راتلونکی ؤ۲۸ .او کله یې چې دا وویل نو الړه او خپله
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خور مریمه یې په پټه راوبلله او ورته یې وویل :استاذ راغلی
او تا غواړي۲۹ .او کله چې هغې دا واورېدل نو ژر را
پاڅېدله او د هغۀ څنګ ته راغله۳۰ .او عیسی ال کيل ته نه
ؤ رسیدلی بلکې په همغې ځای کې ؤ ،چېرې چې مرتا
هغه لیدلی ؤ ۳۱او کوم یهودیان چې هغې ته د غمرازۍ لپاره
راغيل وو ،کله یې چې ولیدل مریمه له کوره څخه په منډه
ده نو د هغې پسې شول ،ځکه هغوی دا فکر کاوه چې
ګوندې هغه قرب ته د ژړا لپاره روانه ده ۳۲نو مریمه هغې ځای
ته الړه چېرې چې عیسی ؤ او کله یې چې هغه ولید نو
پرپښو ورپرېوته او ویې ویل :مالکه! که چېرې ته دلته وای
نو زما ورور به نه مړ کېده۳۳ .او کله چې عیسی هغه او
وررسه یهودیان په ژړا ولیدل نو یو اسویلې یې وکړ او ډېر
زهیر شو ۳۴او پوښتنه یې وکړه چې :هغه مو په کوم ځای
کې ښخ کړی دی؟ هغۀ ته یې وویل :مالکه راشه او وګوره!
۳۵نو عیسی په ژړا شو۳۶ .یهودیانو وویل :وګورئ هغه ورته
څومره ګران ؤ ۳۷له هغوی څخه ځینو وویل :آیا دغه سړی
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چې د هغه ړوند سړي سرتګې یې بینا کړې وي ،آیا دا یې
نشو کوالی ترڅو هغه یې له مرګ څخه ژغورلی وای؟

اېلعازر ژوندی کېږي
۳۸عیسی بیا یو اسویلې وکړ او د قرب څنګ ته ورغی او دا یو
غار ؤ چې ګټ ورته ایښودل شوی ؤ۳۹ .عیسی وفرمایل:
ګټ پورته کړئ ،نو د مړي خور مرتا هغۀ ته وویل :مالکه!
اوس به هغۀ بوی کړی وي ځکه چې څلور ورځې پرې
تېرې شوې دي۴۰ .نو عیسی هغې ته وفرمایل :آیا ما تاته
ندي ویيل چي ،که چېرې ایمن ولرې نو د خدای جالل به
ووینې؟ ۴۱نو ګټ یې د قرب له خلې څخه پورته کړ ،عیسی
پورته د آسمن لور ته وکتل او ویې فرمایل :ای پالره! ستا
شکر پځای کوم چې تا زما واورېدل ۴۲او زه پوهېږم چې ته
تل زما خربه اورې ،خو د دې حارضې ډلې په خاطر مې
وویل ترڅو دوی ایمن راوړي چې تا زه رالېږلی یم ۴۳او کله
یې چې دا وفرمایل نو په لوړ غږ یې وویل :ای اېلعازره! بهر
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راووځه۴۴ .نو هغه مړ سړی چې پښې او السونه یې په کفن
کې تړيل وو او مخ یې په دستمل کې نغښتی ؤ بهر راووت،
عیسی هغوی ته وفرمایل :هغه پرانېزئ او پرېږدئ چې الړ
يش.

د عیسی د وژلو پالن
 ۴۵بیا هغه ګڼ شمېر یهودیان چې له مریمې رسه راغيل وو
او هغه څه یې ولیدل چې عیسی وکړل نو پرهغۀ یې ایمن
راوړ۴۶ .خو ځینې یې فریسیانو ته ورغلل او له هغو کارونو
څخه یې خرب کړل چې عیسی کړي وو ۴۷بیا مذهبي مرشانو
او فریسیانو جرګه راغونډه کړه او ویې ویل :موږ باید څه
وکړو؟ ځکه دغه سړی ډېرې معجزې ښکاره کوي ۴۸او که
چېرې هغه همداسې پرېږدو نو ټول به پرهغۀ ایمن راوړي،
رومیان به رايش او زموږ ملک او قام به ونیيس۴۹ .له هغوی
څخه یو تن چې کیاپاس نومېده او په هغه کال د مذهبي
مرشانو مرش ؤ هغوی ته وویل :تاسو هېڅ نه پوهېږئ ۵۰او
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فکر نه کوئ چې تاسو لپاره ګټوره ده ترڅو یو تن د قام لپاره
مړ يش ،نه دا چې ټول ملت برباد او ملنځه الړ يش۵۱ .او
دا یې له ځانه ونه ویل بلکې دا چې په هغه کال ،هغه د
مذهبي مرشانو مرش ؤ نو پېش بیني یې وکړه چې عیسی باید
د قام لپاره مړ يش۵۲ .او نه یواځې د قام لپاره ،بلکې د دې
لپاره چې د خدای خواره واره بچي په یوځای کې رسه
راغونډ کړي۵۳ .او له همغې ورځې وروسته هغوی د هغۀ د
وژلو پالن جوړکړ ۵۴او لدي وروسته عیسی د یهودو په منځ
کې ښکاره نه ګرځېده بلکې له هغې ځایه راووت ،هغه
سیمه یې پرېښوده او د صحرا له لوري افرایم نومي ښار ته
الړ او له خپلو شاګردانو رسه هلته مېشت شو۵۵ .او کله چې
د یهودو د فسحې اخرت رانږدې شو نو له فسحې وړاندې
ډېر خلک له کلیو څخه اورشلیم ته راغلل ترڅو ځانونه پاک
کړي۵۶ .هغوی د عیسی په لټه کې وو او کله چې په سپېڅيل
کور کې والړ وو نو یو بل ته ویل :څه ګمن کوئ آیا د اخرت
لپاره به رانيش؟ ۵۷مرشانو ،مذهبي مرشانو او فریسیانو امر
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کړی ؤ چې که هرڅوک د هغۀ په هکله خرب ترالسه کړي نو
موږ ته دې ووايي ترڅو هغه ونیسو.

دولسمه برخه
پرعیسی عطر اچول
۱نو د فسحې له اخرت څخه شپږ ورځې وړاندې عیسی
بېتعنیا ته راغی چېرې چې د اېلعازر کور ؤ ،کوم چې هغه
له مړو څخه راژوندی کړئ ؤ۲ .او هلته یې د هغۀ لپاره
مېلمستیا جوړه کړه ،مرتا خدمت کاوه او اېلعازر هم له نورو
مېلمنو رسه یوځای له عیسی رسه ناست ؤ۳ .نو مریمې یوه
پېمنه د سنبلو سوچه عطر راوړل او د عیسی پرپښو یې
واچول او بیا یې د هغۀ پښې په خپلو وېښتانو وچې کړې،
تردې چې ټول کور د عطرو بوی ونیوه۴ .خو د هغۀ له
شاګردانو څخه یو تن د شمعون زوی یهودا اسخریوطي
کوم چې د هغۀ جاسويس وکړه وویل۵ :ولې دا عطر په درې
سوه سیکو خرڅ نکړای شول ترڅو غریبانو ته ورکړل شوي
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وای؟  ۶هغۀ دا خربه پدې خاطر ونکړه چې ګوندې هغه د
غریبانو خواخوږی ؤ بلکې هغه په خپله غل ؤ ځکه د
هدایاو کڅوړه چې هغۀ ته سپارل شوې وه او کومې پېسې
به چې په هغې کې راټولیدې نو له هغې څخه به یې غأل
کولې۷ .عیسی وفرمایل :هغه یواځې پرېږدئ ،هغې دا عطر
واخیستل چې زما د ښخولو د ورځې لپاره یې وسايت ۸ځکه
چې غریبان به تل لتاسو رسه وي خو زه به د تل لپاره تاسو
رسه نه یم۹ .او کله چې د یهودو یوه غټه ډله پدې پوه شوه
چې عیسی هلته دی نو راغلل ،نه یواځې د عیسی لپاره
بلکې د اېلعازر د لیدنې لپاره هم ،کوم چې یې له مړو څخه
راژوندی کړی ؤ۱۰ .بیا مذهبي مرشانو پالن جوړ کړ چې
اېلعازر هم مړ کړي ۱۱ځکه چې ډېر یهودیان د هغۀ له امله
عیسی ته ورتلل او پرهغۀ یې ایمن راوړلو.
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عیسی مسیح په بریالیتوب اورشلیم ته داخلېږي
۱۲او د هغې ورځې په سبا کله چې ګڼ شمېر خلک د اخرت
لپاره اورشلیم ته راغيل وو او هغوی واورېدل چې عیسی
اورشلیم ته را روان دی ۱۳نو د خرما د ونې څانګې یې
راواخیستې او د هغۀ هرکيل ته را ووتل او نارې یې وهلې
چې د خدای ثنا دې وي ،مبارک دې وي هغه څوک چې د
مالک په نوم راځې یانې د ارسائیلو پاچا! ۱۴عیسی یو کوټی
وموند او پرهغې سپور شو ،لکه څرنګه چې لیکل شوي دي
۱۵ای د صهیون لورې! ګوره مه وېرېږه ،دا دی ستا پاچا
پرکوټي سپور راروان دی۱۶ .په پېل کې د عیسی شاګردان
پدې پوه نشول خو کله چې عیسی جالل ته ورسېد نو
هغوی ته وریاد شول چې دا شیان د هغۀ په هکله لیکل
شوي وو او همدغه شان یې له هغۀ رسه کړي وو۱۷ .کله
چې عیسی اېلعازر له قرب نه راوبللو او له مړو څخه یې بیا
را ژوندی کړ نو کومو خلکو چې هلته شتون درلود ،هغوی
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چې څه لیديل او اوریديل ؤ په هغې یې ګواهي ورکړه۱۸ .او
له همدې امله هغې ډلې د هغۀ هرکلی وکړ ،ځکه هغوی
اوریديل وو چې هغۀ دا معجزه کړې ده۱۹ .نو فریسیانو یو
بل ته وویل :تاسو وینئ چې هېڅ ګټه مو ونکړه ،دا دی ټوله
نړۍ د هغۀ پسې تللې ده.

یونانیان د عیسی په لټه کې
۲۰او د هغو خلکو له ډلې څخه چې په اخرت کې د عبادت
لپاره راغيل وو ځینې یونانیان هم وو۲۱ .او هغوی فیلیپس
ته چې د ګلیل د بېتصېدا اوسیدونکی ؤ راغلل او ورته یې
وویل :مالکه! موږ غواړو چې عیسی ووینو۲۲ .بیا فیلیپس
راغی او اندریاس ته یې وویل ،اندریاس او فیلیپس الړل
عیسی ته یې وویل۲۳ .نو عیسی هغوی ته ځواب ورکړ :هغه
وخت رارسېدلی چې د انسان زوی جالل ومومي۲۴ .په
یقین رسه تاسو ته وایم که چېرې د غنمو یوه دانه په خاوره
کې ولوېږي او مړه نيش نو یواځې پاتې کېږي او که چېرې
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مړه يش نو ډېرې دانې ترې زرغونېږي۲۵ .څوک چې له ځان
رسه مینه کوي نو له السه به یې ورکړي خو څوک چې پدې
نړۍ کې له خپل ځان څخه کرکه کوي نو هغه به يې د تلپاتې
ژوندون لپاره وسايت۲۶ .که څوک زما خدمت کوي نو زما
پېروي دې وکړي نو چېرې چې زه یم ،هلته به هم زما خادم
وي او څوک چې زما خدمت وکړي نو زما پالر به هغۀ ته
عزت ورکړي.

د انسان زوی به پورته وخېژول يش
۲۷زما زړه اوس اندېښمن دی او زه څه ووایم؟ پالره! ما لدې
ساعت څخه وژغوره ،بلکې زه د همدې لپاره دې ساعت ته
رارسېدلی یم۲۸ .ای پالره! خپل نوم ته جالل ورکړه نو
همغه شېبه له آسمنه یو غږ راغی چې :ما جالل ورکړی
او بیا به هم جالل ورکړم۲۹ .نو کومه ډله چې هلته حارضه
وه ،کله یې چې دا واورېدل نو ویې ویل :آسمن وګړزېد او
ځینو نورو وویل :فرښتې له هغۀ رسه خربې وکړې۳۰ .عیسی
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هغوی ته وفرمایل :دا غږ زما لپاره نه بلکې ستاسو لپاره
راغی۳۱ .اوس د دې نړۍ د قضاوت وخت دی او د دې
نړۍ رسدار به بهر وغورځول يش۳۲ .او کله چې زه له
مځکې پورته کړای شم نو ټول به ځان ته راکاږم۳۳ .او دا د
هغې خربې لور ته اشاره وه چې هغه به په کوم ډول مرګ
مړ يش۳۴ .نو هغو خلکو ځواب ورکړ ،موږ له رشیعت
څخه اورېديل چې مسیح به تل ترتله پاتې وي نو ته څنګه
وایې چې د انسان زوی باید پورته کړای يش؟ او دا د انسان
زوی څوک دی؟ ۳۵عیسی هغوی ته وفرمایل :د لږې مودې
لپاره رڼا لتاسو رسه ده نو ترڅو چې رڼا لتاسو رسه ده په رڼا
کې الړ شئ ترڅو تیاره ترتاسو مخکې نيش .او څوک چې
تیاره کې په الره ځي نو نپوهېږي چې چېرې ځي۳۶ .ترڅو
چې رڼا لتاسو رسه ده نو پر رڼا ایمن راوړئ ترڅو د رڼا زامن
شئ او کله چې عیسی دا وفرمایل نو الړ او له هغوی څخه
پټ شو.
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د یهودو بېامياين
۳۷او رسه لدې چې عیسی د هغوی په وړاندې ډېرې معجزې
ښکاره کړې وې خو هغوی پرهغۀ ایمن رانه وړ ۳۸ترڅو هغه
کالم پوره يش کوم چې اشعیا نبي ویلی ؤ :ای مالکه! آیا
زموږ په خربو چا یقین کړی ،آیا د خدای مټ چاته څرګند
شوی دی؟ ۳۹او په همدې وجه هغوی ونشو کوالی چې
ایمن راوړي ترڅو د اشعیا نبي دا خربه هم پوره يش۴۰ :او
هغۀ د هغوی سرتګې ړندې کړې دي او د هغوی زړونه یې
سخت کړي دي ،هسې نه چې په خپلو سرتګو وویني او په
خپلو زړونو کې پرې پوه يش او راوګرځي او زه هغوی ته
روغتیا ورکړم۴۱ .او دا خربې اشعیا هغه وخت وکړې کله یې
چې د هغۀ جالل ولید او د هغۀ په هکله یې خربې وکړې.
 ۴۲رسه لدې ډېرو یهودي مرشانو پرهغۀ ایمن راوړ خو د
فریسیانو له وېرې یې اقرار ونکړ چې ګوا کې هغوی له
کنیسې څخه ونه شړي۴۳ .ځکه چې هغوی د خدای د جالل
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پرځای د خلکو جالل خوښاوه۴۴ .بیا عیسی په لوړ غږ رسه
وویل :چا چې پرما ایمن راوړ نو هغه نه یواځې پرما بلکې
پرهغۀ چا ایمن راوړی چې زه یې رالېږلی یم۴۵ .او چا چې
زه ولیدم نو زما رالېږونکی یې لیدلی دی۴۶ .زه د نړۍ رڼا یم
او څوک چې پرما ایمن راوړي نو په تیاره کې به پاتې نيش
۴۷او څوک چې زما کالم واوري او ایمن رانوړي نو زه به د
هغۀ په هکله قضاوت ونکړم ځکه زه د نړۍ د قضاوت لپاره
راغلی نه يم بلکې د دې لپاره راغلی یم ترڅو نړۍ وژغورم.
۴۸څوک چې ما رد کړي او زما کالم ونه مني نو داسې قايض
شته چې د هغۀ قضاوت وکړي ،یانې زما هغه کالم چې ما
ویلی دی او هغه به پرې د قیامت په ورځ قضاوت وکړي.
۴۹ځکه زه له خپل ځان څخه خربې نکوم ،خو هغه پالر
چې زه یې رالېږلی یم هغۀ ماته امر کړی چې څه ووایم او
څنګه یې ووایم ۵۰او زه پوهېږم چې د هغۀ امر تلپاتې
ژوندون دی نو څه چې پالر ماته ویيل زه هم همغه وایم.
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دیارلسمه برخه
عیسی د خپلو شاګردانو پښې وینځي
۱او د فسحې له اخرت نه وړاندې کله چې عیسی ته مالومه
شوه چې لدې نړۍ څخه د پالر لور ته د هغۀ د تلو وخت
رارسیدلی نو له خپلو پېروانو رسه ،چې پدې دنیا کې یې
وررسه مینه لرله تر پایه مینه وکړ۲ .او د ماښام له ډوډۍ نه
مخکې ابلیس د شمعون اسخریوطي د زوی یهودا په زړه
کې دا فکر اچولی ؤ ترڅو د هغۀ جاسويس وکړي ۳او
عیسی پدې پوهېده چې پالر هغۀ ته هرڅه ورکړي دي ،هغه
د خدای له لوري راغلی او بېرته د خدای لورته روان دی ۴نو
هغه د ماښام له ډوډی خوړلو وروسته راپاڅېد ،خپلې جامې
یې وویستلې ،یو څادر یې واخیست او له مال څخه یې تاو
کړ۵ .بیا یې په لګن کې اوبه واچولې او د شاګردانو د پښو
په وینځلو یې پېل وکړ او په هغه څادر یې وچولې چې له
مال څخه یې تاو کړی ؤ۶ .او کله چې شمعون پطروس ته
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ورسېد نو هغۀ ورته وویل :مالکه! آیا ته زما پښې وینځې؟
۷نو عیسی ځواب ورکړ :زه چې څه کوم اوس ته په هغې
نپوهېږې ،خو وروسته به پوه شې۸ .نو پطروس هغۀ ته
وویل :زه به هېڅ کله تا پرېنږدم چې زما پښې ووینځې.
عیسی هغۀ ته وفرمایل :که زه ستا پښې ونه وینځم نو ته به
زما نه بېبرخې اويس۹ .شمعون پطروس هغۀ ته وویل:
مالکه! نو بیا نه یواځې زما پښې بلکې زما السونه او رس هم
ووینځه۱۰ .نو عیسی وفرمایل :چا چې المبلې وي نو هغه
له پښو وینځلو پرته وینځلو ته رضورت نلري ،هغه ټول پاک
دی او تاسو پاک یاست ،خو ټول نه۱۱ .ځکه هغۀ خپل
جاسوس پېژانده نو ځکه یې وفرمایل :تاسو ټول پاک نه
یاست۱۲ .او کله یې چې د هغوی پښې ووینځلې نو خپلې
جامې یې واغوستې او هغوی ته یې وفرمایل :آیا تاسو پوه
شوئ چې ما لتاسو رسه څه وکړل؟ ۱۳تاسو ماته استاذ او
مالک وایاست او دا ښه وایاست ځکه چې زه یم۱۴ .نو کله
چې زه مالک او استاذ یم او ستاسو پښې مې ووینځلې نو
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تاسو ته هم الزم دي چې یو د بل پښې ووینځئ۱۵ .او تاسو
ته مې دا یوه بیلګه پرېښوده نو تاسو هم هغه څه وکړئ کوم
چې ما لتاسو رسه وکړل۱۶ .زه په یقین رسه تاسو ته وایم چې
خادم له بادار څخه لوی ندی او نه استازی له استوونکي
څخه۱۷ .که چېرې تاسو پدې پوهېږئ نو بختور یاست که
پرهغې عمل هم وکړ۱۸ .ستاسو ټولو په هکله نه وایم ،ما
چې څوک غوره کړي زه هغوی پېژنم خو د دې لپاره چې د
صحیفې خربه پوره يش :هغه څوک چې زما رسه ډوډۍ
خوري هغه زما پرخالف راپورته شوی دی۱۹ .زه اوس تاسو
ته د هغې پېښې له رامنځ ته کیدو د مخه وایم ترڅو پدې
ایمن راوړئ چې زه همغه یم ۲۰زه په یقین رسه تاسو ته
وایم چې څوک زما استازی ومني نو هغۀ زه ومنلم او چا
چې زه ومنلم نو زما رالېږونکی یې منلی دی.

90

د خپل جاسوس په هکله د عیسی پېش بیني
۲۱لدې وېنا وروسته عیسی روحاً اندېښمن شو او په ډاګه
یې وفرمایل :په یقین رسه تاسو ته وایم چې یو لتاسو څخه
به زما جاسويس وکړي۲۲ .نو شاګردانو یې یو بل ته وکتل او
شکمن شول چې د چا په هکله داسې وايي ۲۳او د هغۀ له
شاګردانو څخه یو تن چې عیسی رسه نږدې ناست ؤ او
عیسی له هغۀ رسه مینه کوله ۲۴نو شمعون پطروس هغۀ ته
اشاره وکړه ترڅو له عیسی څخه پوښتنه وکړي چې دچا په
هکله خربه کوي۲۵ .نو هغه شاګرد عیسی ته ورنږدې شو او
پوښتنه یې ترې وکړه مالکه! هغه څوک دی؟ ۲۶عیسی
ځواب ورکړ ،دا هغه سړی دی چې زه د ډوډۍ دا برخه
ملدوم او ورته یې ورکوم ،بیا یې هغه ملده کړه او د شمعون
زوی یهودا اسخریوطي ته یې ورکړه۲۷ .او کله چې عیسی
هغۀ ته ډوډۍ ورکړه نو شیطان پکې ننوت ،نو عیسی هغۀ
ته وفرمایل :هرڅه چې کوې نو ژر یې وکړه۲۸ .خو په ناستو
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خلکو کې یو هم پدې پوه نشو چې دا خربه یې د څه لپاره
وکړه۲۹ .ځکه چې یهودا د هدایاو د کڅوړې مسئول ؤ نو
ځینو دا فکر وکړ چې عیسی هغۀ ته وفرمایل چې د اخرت
لپاره څه اړتیاوې راوپېري ،یا دا چې غریبانو ته څه ورکړي.

د پطروس د انکار په هکله پېش بیني
۳۰له ډوډۍ اخیستلو وروسته یهودا سمدالسه بهر الړ او دا
شپه وه ۳۱او کله چې هغه بهر الړ نو عیسی وفرمایل :اوس
د انسان زوی جالل وموند او خدای په هغۀ کې جالل
وموند۳۲ .او که چېرې خدای د هغۀ په وسیله جالل مومي
نو خدای به هغۀ ته هم جالل ورکړي او ژر به یې ورکړي.
 ۳۳ای زما بچو! زه د لږ وخت لپاره تاسو رسه یم ،بیا به مې
لټوئ او لکه څرنګه مې چې یهودو ته ویيل وو او تاسو ته
هم وایم ،کوم ځای ته چې زه ځم تاسو هلته نشئ راتالی.
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نوی حکم
۳۴او تاسو ته نوی حکم درکوم چې یو له بل رسه مینه وکړئ،
لکه څرنګه چې ما لتاسو رسه مینه کړې ترڅو تاسو هم یو
له بل رسه مینه وکړئ ۳۵که چېرې تاسو یو له بل رسه مینه
کوئ نو ټول خلک به پدې پوه يش چې تاسو زما شاګردان
یاست۳۶ .شمعون پطروس ورته وویل :مالکه! چېرې ځې؟
عیسی ځواب ورکړ:چېرې چې زه ځم اوس ته نشې کوالی
چې ما پسې راشې خو وروسته به راشې۳۷ .پطروس ورته
وویل :مالکه! ولې نشم کوالی چې اوس تا پسې درشم؟
ستا لپاره به خپل ځان هم قربان کړم ۳۸نو عیسی ځواب
ورکړ :آیا رېښتیا به زما لپاره خپل ځان قربان کړې؟ په یقین
رسه درته وایم ،وړاندې لدې چې چرګ آذان وکړي نو ته به
درې ځلې زما څخه انکار وکړې.
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څوارلسمه برخه
عیسی د خدای لور ته یواځینۍ الره ده
۱تاسو زړونه دې غمژن نيش ،پرخدای ایمن ولرئ او پرما
هم ایمن ولرئ۲ .زما د پالر په کور کې خونې ډېرې دي او
که نه نو تاسو ته به مې ویيل وو چې زه ځم ترڅو ستاسو
لپاره ځای تیار کړم؟ ۳که زه هلته الړ شم او تاسو لپاره ځای
تیار کړم نو بیا راځم او تاسو به له ځان رسه بوځم ،په کوم
ځای کې چې زه یم تاسو به هم هلته واوسېږئ۴ .او کوم
ځای ته چې زه روان یم تاسو ته هغه الره مالومه ده۵ .توما
ورته وویل :مالکه! موږ نه پوهېږو چې ته چېرې ځې نو
څنګه به الر پېدا کړو؟ ۶عیسی هغۀ ته وفرمایل :زه الر،
رېښتیا او ژوندون یم .او هېڅوک زما له وسیلې پرته پالرته
نيش راتالی۷ .که چېرې تاسو زه پېژندالی نو زما پالر به مو
هم پېژندالی او لدې وروسته هغه پېژنئ او هغه مو لیدلی
دی ۸ .فیلیپس هغۀ ته وویل :مالکه! موږ ته پالر وښایه نو
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زموږ لپاره کايف ده۹ .عیسی هغۀ ته وفرمایل :فیلیپسه! دا
دومره موده چې لتاسو رسه وم ،آیا تا زه پېژندالی نه یم؟ چا
چې زه ولیدم نو هغۀ پالر لیدلې دی ،نو ته څنګه وایې چې
پالر راته وښایه؟ ۱۰آیا باور نه کوې چې زه په پالر کې یم او
پالر په ما کې دی؟ کومې خربې چې تاسو ته کوم هغه له
خپل ځان څخه نه کوم بلکې زما پالر چې په ما کې مېشت
دی او هغه په ما کې کار کوي۱۱ .په ما ایمن راوړئ ځکه
چې زه په پالر کې یم او پالر په ما کې دی او که نه نو زما د
کارونو په وجه پرما ایمن راوړئ۱۲ .په یقین رسه تاسو ته
وایم :څوک چې پرما ایمن راوړي نو هغه کارونه به وکړي
کوم چې زه کوم بلکې تر دې لوی کارونه به هم وکړي ،ځکه
چې زه د پالر لور ته روان یم۱۳ .او هرڅه چې زما په نوم
وغواړئ نو زه به یې درکړم ترڅو پالر په زوی کې جالل
ومومي۱۴ .او تاسو چې زما نه هرڅه وغواړئ تاسو ته به یې
درکړم.
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د روحالقدس وعده
 ۱۵او که چېرې زما رسه مینه کوئ نو زما د احکامو اطاعت
وکړئ۱۶ .او زه به له پالر څخه وغواړم ترڅو تاسو ته یو بل
مرستیال درکړي او هغه به د تل لپاره تاسو رسه وي ۱۷یانې
همغه رېښتینی روح چې نړۍ نيش کوالی هغه ومني ځکه
هغه نه ویني او نه یې پېژين خو تاسو هغه پېژنئ ،ځکه چې
لتاسو رسه اوسېږي او په تاسو کې به وي۱۸ .زه تاسو یتیمن
نپرېږدم او بېرته تاسو ته راځم۱۹ .لږه شېبه وروسته به دا نړۍ
نور ما ونه ویني خو تاسو به مې وینئ .ځکه چې زه ژوندی
یم او تاسو به هم ژوندي یاست۲۰ .نو په هغه ورځ به پوه
شئ چې زه په پالر کې یم ،تاسو په ما کې یاست او زه په
تاسو کې یم۲۱ .څوک چې زما حکمونه ومني او پرهغې
عمل وکړي نو دا هغه څوک دی چې زما رسه مینه کوي او
څوک چې زما رسه مینه کوي نو زما پالر به له هغۀ رسه مینه
وکړي ،زه به له هغۀ رسه مینه وکړم او خپل ځان به ورته
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ښکاره کړم۲۲ .نو یهودا (نه اسخریوطي یهودا) هغۀ ته وویل:
مالکه! ولې غواړې چې موږ ته خپل ځان وښایې ،نه نړۍ
ته؟ ۲۳عیسی ځواب ورکړ :څوک چې زما رسه مینه کوي نو
هغه به زما له وېنا رسه سم عمل کوي او زما پالر به له هغوی
رسه مینه کوي ،موږ به هغوی ته ورشو او هغوی رسه به خپل
کور جوړ کړو۲۴ .او څوک چې زما رسه مینه نه کوي هغه
زما په وېنا عمل نه کوي او کوم کالم چې تاسو اورئ هغه
زما ندی بلکې دا د هغۀ پالر کالم دی چې زه یې رالېږلی
یم ۲۵ .او کله چې زه لتاسو رسه وم نو دا ټولې خربې مې
تاسو ته وکړې۲۶ .خو مرستیال یانې روحالقدس چې پالر به
یې زما په نوم راولېږي هغه به تاسو ته د هرڅه په هکله تعلیم
درکړي او ما چې تاسو ته څه ویيل دي ،هغه ټول به دریاد
کړي۲۷ .زه تاسو ته سالمتي پرېږدم او خپله سالمتي تاسو ته
درکوم ،کومه چې نړۍ تاسو ته نيش درکوالی خو زه یې
تاسو ته درکوم ،نو ستاسو زړونه دې اندېښمن نيش او مه
وېرېږئ۲۸ .تاسو واورېدل چې ما تاسو ته وویل ،زه لتاسو
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څخه ځم او بیا تاسو ته راځم ،که چېرې زما رسه مو مینه
کوالی نو تاسو به خوشاله شوي وای چې زه پالر ته ور
روان یم ځکه چې پالر زما څخه لوی دی۲۹ .او ما تاسو ته
له وړاندې نه ویيل دي چې کله دا هرڅه پېښ يش نو ایمن
راوړئ۳۰ .لدې وروسته به تاسو رسه ډېرې خربې ونکړم
ځکه چې د دې نړۍ رسدار راځي او هغه پرما هېڅ قدرت
نلري ۳۱ .زه هغه کار کوم چې پالر ماته امر کړی دی ترڅو
نړۍ پدې پوهه يش چې زه له پالر رسه مینه کوم .نو راځئ
چې لدې ځای څخه الړ شو.

پنځلسمه برخه
زه حقیقي تاک یم
۱زه حقیقي تاک یم او زما پالر باغوان دی۲ .نو کومه څانګه
چې مېوه ونه نیيس هغه پرې کوي ،خو کومه چې مېوه
ونیيس نو هغه اصالح کوي ترڅو ډېره مېوه ونیيس۳ .اوس
تاسو د هغۀ کالم له امله چې تاسو ته مې درکړی دی پاک
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یاست ۴نو تاسو په ماکې واوسېږي ،زه به په تاسو کې
واوسېږم .او لکه څرنګه چې یوه څانګه په تاک کې له پاتې
کېدو پرته نيش کوالی مېوه ونېيس نو همدغه راز تاسو هم
ترهغه وخته مېوه نشئ نیولی ترڅو چې په ما کې ونه
اوسېږئ۵ .زه تاک یم او تاسو څانګې ،څوک چې په ما کې
اوسېږي نو زه به په هغۀ کې واوسېږم او ډېره مېوه به ونیيس
ځکه چې تاسو ملا پرته هېڅ هم نشئ کوالی۶ .او څوک
چې په ما کې نه اوسېږې نو هغه به د وچې څانګې په څېر
بهر وغورځول يش ،وچې څانګې به یو ځای ته راغونډې
کړای يش ،په اور کې به وغورځول يش او وبه سوزول يش.
۷که چېرې تاسو په ما کې واوسېږئ او زما کالم په تاسو کې
واوسېږي نو چې څه هم غواړئ د هغې غوښتنه وکړئ تاسو
ته به درکړل يش۸ .زما د پالر جالل پدې کې دی چې تاسو
ډېره مېوه ونیسئ او زما شاګردان شئ۹ .او لکه څرنګه چې
پالر زما رسه مینه کوي ،زه هم لتاسو رسه همغه شان مینه
کوم نو زما په مینه کې واوسېږئ۱۰ .که چېرې زما پر احکامو
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عمل وکړئ نو زما په مینه کې به واوسیږئ ،لکه څرنګه چې
ما د خپل پالر پر احکامو عمل کړی او د هغۀ په مینه کې
اوسېږم۱۱ .دا مې تاسو ته وویل ترڅو زما خوشايل په تاسو
کې وي او ستاسو خوشايل بشپړه يش۱۲ .دا زما امر دی چې
یو له بل رسه مینه وکړئ ،لکه څرنګه چې ما لتاسو رسه مینه
کړی ده۱۳ .او لدې څخه بله لویه مینه نشته چې یو څوک د
خپلو ملګرو لپاره ځان قربان کړي۱۴ .او تاسو زما ملګري
یاست خو که چېرې زما پر احکامو عمل وکړئ۱۵ .نور به
تاسو خادمان نه بومل ځکه خادم نپوهېږي چې د هغۀ بادار
څه کوي ،خو ما تاسو خپل ملګري بليل یاست ،ځکه هر
څه مې چې له پالر څخه اوریديل هغه مې تاسو ته بیان
کړي دي۱۶ .تاسو زه غوره کړی نه یم بلکې ما تاسو غوره
کړي یاست او تاسو مې ټاکيل یاست چې الړ شئ او مېوه
ونیسئ ،هغه مېوه چې تلپاتې ده ،ترڅو هرڅه چې له پالر
څخه زما په نوم وغواړئ نو تاسو ته یې درکړي۱۷ .زه تاسو
ته دا امر کوم چې یو له بل رسه مینه وکړئ.
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د دنیا کرکه
۱۸که نړۍ لتاسو څخه کرکه کوي نو پوه شئ چې ترتاسو
وړاندې یې زما څخه هم کرکه کړې ده۱۹ .که چېرې تاسو د
نړۍ پورې اړه درلودای نو نړۍ به تاسو رسه د خپلو په شان
مینه کړې وای ،خو دا چې تاسو د نړۍ نه یاست او ما تاسو
له نړۍ څخه غوره کړي یاست نو پدې وجه نړۍ لتاسو
څخه کرکه کوي ۲۰ .هغه څه مې چې وویل هغه یاد ساتئ،
خادم له خپل بادار څخه لوی نه وي ،دا چې دوی زه
وکړومل نو تاسو به هم وکړوي ،که چېرې دوی زما خربې
منلې وای نو ستاسو خربې به یې هم منلې وای۲۱ .دوی به
زما د نوم پخاطر لتاسو رسه دا ټول شیان وکړي ځکه چې
زما رالېږونکی نپېژين۲۲ .که چېرې زه راغلی نه وای او له
هغوی رسه مې خربې کړې نه وای نو هغوی به ګناهګار نه
وو ،خو اوس د خپلې ګناه لپاره هېڅ ډول عذر نلري
۲۳څوک چې زما څخه کرکه کوي نو هغه به زما له پالر څخه
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هم کرکه کوي ۲۴که چېرې ما په هغوی کې داسې کارونه نه
وای کړي ،کوم چې زما پرته بل هېچا هم ندي کړي نو
هغوی به مالمته نه وای ،خو اوس یې چې ولیدل دوی بیا
هم زما او زما له پالر څخه کرکه کوي ۲۵ترڅو هغه خربه
پوره يش کومه چې د هغوی په رشیعت کې لیکل شوې ده:
او هغوی زما څخه بېسببه کرکه وکړه ۲۶خو لکه څرنګه چې
تاسو ته د پالر له لوري څخه مرستیال یانې د حقیقت هغه
روح کوم چې له پالر څخه راوځي درلېږم ،نو هغه به په ما
ګواهي ورکړي۲۷ .او تاسو به هم په ما ګواهي ورکړئ ځکه
چې له پېل څخه زما رسه وئ.

شپاړسمه برخه
۱او دا مې تاسو ته وویل ترڅو تیندک ونه خورئ۲ .تاسو به
له کنیسو څخه بهر کړي ،بلکې داسې یو وخت به رايش که
څوک تاسو ووژين نو ګمن به کوي چې ګوندې د خدای
خدمت کوي۳ .او دا هرڅه به د دې لپاره تاسو رسه کوي
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چې نه پالر پېژين او نه ما۴ .او دا هرڅه مې د دې لپاره تاسو
ته وویل چې کله د هغې د پېښېدو وخت راورسېږي نو تاسو
زما خربې رایادې کړئ .او دا هرڅه مې له پیل څخه تاسو
ته ونه ویل ځکه چې زه خپله لتاسو رسه وم.

د روحالقدس کار
 ۵او زه اوس خپل رالېږونکي ته ورروان یم او په تاسو کې
هېڅوک زما څخه دا پوښتنه نه کوي چې چېرې ځې؟ ۶خو
زما پدې خربو چې تاسو ته مې وکړې ستاسو زړونه غمژن
شول ۷ .او زه تاسو ته رېښتیا وایم چې زما تلل ستاسو لپاره
ګټور دي ځکه که چېرې الړ نشم نو مرستیال به تاسو ته
رانيش ،خو زه ځم ترڅو هغه تاسو ته راولېږم۸ .او کله چې
هغه رايش نو نړۍ به د ګناه ،رېښتینولۍ او انصاف په هکله
مالمته کړي۹ ،د ګناه په هکله ،ځکه چې په ما ایمن نه
راوړي ۱۰او د رېښتینولۍ په هکله ،ځکه چې زه پالر ته ځم
او تاسو به بیا ما ونه وینئ۱۱ ،او د قضاوت په هکله ،ځکه
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چې د دې نړۍ رسدار محکوم شوی دی۱۲ .او نور ډېر شیان
هم شته چې باید تاسو ته یې ووایم خو اوس یې د اورېدو
طاقت نلرئ۱۳ .خو کله چې د حقیقت روح رايش نو هغه
به تاسو ته ټول حقیقت در زده کړي ځکه چې هغه له خپله
ځانه خربې نه کوي بلکې هغه څه به وايي چې اورېديل یې
وي او تاسو ته به د راتلونکو پېښو په هکله خرب درکوي.
۱۴او هغه به ماته جالل راکړي ځکه چې زما څخه به یې
اخيل او تاسو به پرې خربوي۱۵ .هرڅه چې زما د پالر دي
هغه زما دي ،نو ځکه مې وویل چې زما څخه به یې اخيل
او تاسو به پرې خربوي.

د عیسی په نوم دعا وکړئ
۱۶لږه شېبه وروسته به ما ونه وینئ خو لږ وخت وروسته به
بیا ما ووینئ۱۷ .نو ځینو شاګردانو یو بل ته وویل :ولې هغه
وايي چې لږه شېبه وروسته به ما ونه وینئ خو لږ وخت
وروسته به بیا ما ووینئ ځکه چې خپل پالر ته ورځم؟
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۱۸هغوی وویل :د دې لږ وخت څخه د هغۀ څه مقصد دی؟
چې هغه د هغې په هکله خربې کوي موږ نه پوهېږو چې
هغه څه وايي۱۹ .او کله چې عیسی پوه شو چې هغوی
غواړي چې ترې پوښتنه وکړي نو هغوی ته یې وفرمایل :آیا
تاسو په خپلو کې دا بحث کوئ چې ،لږه موده وروسته به
ما ونه وینئ خو لږ وخت وروسته به بیا ما ووینئ؟ ۲۰نو په
یقین رسه تاسو ته وایم چې تاسو به ژړا او وېر کوئ خو
نړۍ به خوشايل کوي او رسه لدې چې تاسو به په غم کې
ډوب یاست خو ستاسو غم به په خوښۍ بدل يش۲۱ .ښځه
د زېږون پرمهال اندیښمنه وي ځکه چې د هغې د زېږون
وخت رارسیدلی وي خو کله چې ماشوم وزېږوي نو بیا هغه
کړاو نه یادوي او خوشاله وي چې یو انسان په نړۍ کې
وزېږید۲۲ .نو تاسو هم اوس مهال اندېښمن یاست خو کله
چې بیا تاسو ووینم نو ستاسو زړونه به خوشاله يش او
هېڅوک نيش کوالی ترڅو هغه خوښي لتاسو څخه
واخيل۲۳ .او په هغه ورځ به تاسو زما څخه هېڅ ډول پوښتنه
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نه کوئ او په یقین رسه تاسو ته وایم ،هرڅه چې زما په نوم
له پالر څخه وغواړئ نو هغه به يې تاسو ته درکړي۲۴ .او تر
اوسه مو زما په نوم څه شی ندی غوښتی نو ویې غواړئ
چې درکړل يش او ستاسو خوښي پوره يش.

زه پر نړۍ بریالی شوی یم
 ۲۵دا هرڅه مې تاسو ته په مثالونو کې بیان کړل خو داسې
وخت به رايش چې نور به په مثالونو کې لتاسو رسه خربې
ونکړم او په ډاګه به د پالر په هکله تاسو رسه خربې وکړم.
۲۶په هغه ورځ به زما په نوم وغواړئ او زه دا نه وایم چې زه
به ستاسو لپاره پالر ته سوال کوم ۲۷ځکه چې تاسو پالر ته
ګران یاست او دا ځکه چې زه تاسو ته ګران یم او پرما مو
ایمن راوړی چې زه له خدای څخه راغلی یم۲۸ .زه له پالر
څخه راغلی یم او نړۍ ته راننوتی یم ،اوس دا نړۍ پرېږدم
او خپل پالر ته ورځم۲۹ .شاګردانو هغۀ ته وویل :اوس ته
په ډاګه خربې کوې او په مثالونو کې هېڅ خربې نه کوې.
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 ۳۰موږ اوس پوه شو چې ته په هرڅه پوهېږې او الزمه نده
چې څوک لتا څخه پوښتنه وکړي ،نو لدې کبله موږ باور
لرو چې ته له خدای څخه راغلی يې۳۱ .نو عیسی ځواب
ورکړ :آیا اوس پرما باور لرئ؟ ۳۲ګورئ داسې وخت راروان
دی ،بلکې راغلی هم دی چې تاسو به خواره واره شئ او
هر یو به خپلو کورونو ته الړ شئ او ما به یواځې پرېږدئ
خو زه یواځې نه یم ځکه چې پالر زما رسه دی۳۳ .او دا
هرڅه مې تاسو ته وویل ترڅو په ما کې ستاسو سالمتيا وي،
په نړۍ کې به تاسو ته کړاو وي خو زړور اوسئ ځکه چې
زه پر نړۍ بریالی شوی یم.

اوولسمه برخه
عیسی شاګردانو ته دعا کوي
۱او لدې وېنا وروسته عیسی خپلې سرتګې د آسمن لور ته
پورته کړې او ويې فرمایل :ای پالره! هغه شېبه رارسېدلې
چې خپل زوی ته جالل ورکړې ترڅو زوی هم تاته جالل
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درکړي ۲ځکه چې تا د برش واک هغۀ ته سپارلی ترڅو ټولوته
تلپاتې ژوندون وروبخښي۳ .او تلپاتې ژوندون دا دی چې
تا وپېژين چې ته یواځینی رېښتینی خدای يې او عیسی
مسیح هغه څوک دی کوم چې تا رالېږلی دی۴ .ما تاته د
مځکې پرمخ جالل درکړ او کوم کار دې چې راسپارلی ؤ
هغه مې بشپړ کړ۵ .ای پالره! اوس ماته په خپل حضور کې
جالل راکړه ،هغه جالل کوم چې مې د نړۍ له پېدایښت
څخه وړاندې لتا رسه درلود۶ .ما ستا نوم د نړۍ هغو خلکو
ته ښکاره کړ کوم چې تا له نړۍ څخه ماته راکړي دي،
هغوی ستا وو او تا ماته راکړي وو او هغوی ستا کالم منلی
دی۷ .او اوس هغوی پوهېږي چې هغه څه چې تا ماته
راکړي هغه ستا له لوري دي۸ .ځکه کوم کالم چې تا ماته
راکړی ؤ ،ما هغوی ته وسپاره او هغوی قبول کړ او په رېښتیا
رسه پوه شول چې زه لتا څخه راوتلی یم او هغوی په دې
ایمن راوړ چې تا زه رالېږلی یم۹ .زه د هغوی لپاره دعا کوم
او د دنیا لپاره یې نه کوم ،بلکې د هغو لپاره چې تا ماته
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راکړي دي ځکه چې هغوی ستا دي۱۰ .څه چې زما دي هغه
ستا دي او څه چې ستا دي هغه زما دي او ما په هغوی کې
جالل موندلی دی۱۱ .لدې وروسته زه په نړۍ کې نه یم خو
دوی پدې نړۍ کې دي او زه تاته درځم ،ای پاکه پالره! کوم
خلک چې تا ماته راکړي دي هغوی په خپل نوم رسه وساته
ترڅو یو واويس ،لکه څرنګه چې موږ دواړه یو یو۱۲ .ترڅو
چې زه پدې نړۍ کې له دوی رسه وم نو څوک چې تا ماته
راکړي وو هغوی مې ستا په نوم وساتل او یو هم هالک
نشو ،پرته د هالکت د زوی نه ،ترڅو دصحیفو لیکنه پوره
يش ۱۳ .خو زه اوس تاته در روان یم او د کومو شیانو په
هکله چې ما په نړۍ کې له دوی رسه خربې وکړې ،هغه دا
وې چې پدوی کې دې زما خوشايل بشپړه يش۱۴ .ما ستا
کالم دوی ته ورکړ خو نړۍ لدوی څخه کرکه وکړه ځکه
چې دوی له نړۍ څخه نه دي ،لکه څرنګه چې زه لدې نړۍ
څخه نه یم ۱۵زه تا ته دا دعا نه کوم ترڅو دوی لدې نړۍ
څخه وباسې بلکې دا چې هغوی له شیطان څخه وژغورې.
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۱۶دوی له نړۍ څخه نه دي ،لکه څرنګه چې زه له نړۍ څخه
نه یم ۱۷دوی د رېښتینولۍ په وسیله سپېڅيل وګرځوه ،ځکه
چې ستا کالم رېښتینی دی ۱۸لکه څرنګه چې تا زه دې نړۍ
ته رالېږلی یم ،همدغه را زما هم دوی نړۍ ته لېږيل دي.
۱۹او اوس زه د دوی لپاره ځان سپېڅلی کوم ترڅو دوی هم
په رېښتینولۍ کې سپېڅيل يش ۲۰او زه نه یواځې د دوی
لپاره دعا کوم بلکې د هغوی لپاره هم دعا کوم ،څوک چې
د دوی د کالم پوسیله پرما ایمن راوړي۲۱ .ترڅو ټول یو
يش ،لکه څرنګه چې ای پالره! ته په ما کې یې او زه پتا کې،
چې دوی هم په موږ کې یو واويس ترڅو نړۍ ایمن راوړي
چې زه تا رالېږلی یم۲۲ .او کوم جالل چې تا ماته راکړی ؤ
ما دوی ته ورکړ ،ترڅو یو واويس ،لکه څرنګه چې موږ یو
یو ۲۳ .زه په دوی کی یم او ته په ما کې ،چې دوی په بشپړ
ډول یو وي نو بیا به نړۍ په دې پوهه يش چې تا زه رالېږلی
یم او له هغوی رسه دی داسې مینه وکړه لکه څرنګه چې دې
ما رسه کوله۲۴ .ای پالره! کوم خلک چې تا ماته راکړي نو
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زه غواړم چې په کوم ځای کې زه اوسم هغوی هم زما رسه
وي ،ترڅو هغه جالل وویني کوم چې تا ماته راکړی دی،
ځکه چې تا د نړۍ تر جوړښت وړاندې زما رسه مینه کړې
ده ۲۵ .ای رېښتیني پالره! نړۍ ته نه پېژندې ،خو زه تا پېژنم
او دوی پوهېږي چې زه تا رالېږلی یم۲۶ .او ما ستا نوم دوی
ته وروپېژانده او نور به یې هم وروپېژنم ترڅو هغه مینه چې
تا زما رسه کړې په دوی کې واويس او زه هم پدوی کې
واوسم.

اتلسمه برخه
د عیسی نیول کېدل
۱او لدې خربو وروسته عیسی له خپلو شاګردانو رسه د
قیدرون له درې څخه پورېوت ،هلته یو باغ ؤ او له خپلو
شاګردانو رسه ورننوت۲ .او هغه ځای یهودا ته چې د هغۀ
جاسويس یې کوله مالوم ؤ ،ځکه عیسی به ډېر ځلې له
خپلو شاګردانو رسه هلته غونډې کول۳ .نو یهودا له یوې
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ډلې عسکرو او د سپېڅلې کور له ساتونکو رسه چې په
ډیوو ،مشالونو او وسلو سمبال وو او د مذهبي مرشانو او
فریسیانو له لوري رالېږل شوي وو باغ ته ورننوت۴ .نو
عیسی رسه لدې چې پوهېده څه به ورپېښېږي بهر راووت
او له هغوی څخه یې پوښتنه وکړه ،تاسو څوک لټوئ؟
۵هغوی ورته ځواب ورکړ ،نارصي عیسی ،نو عیسی هغوی
ته وفرمایل :هو! هغه زه یم .او یهودا چې د هغۀ جاسويس
یې کوله له هغوی رسه والړ ؤ۶ .او کله یې چې هغوی ته
وفرما یل چې هغه زه یم نو هغوی پشا الړل او پرمځکه
ولوېدل۷ .هغۀ بیا له هغوی څخه پوښتنه وکړه ،څوک لټوئ؟
هغوی وویل :نارصي عیسی۸ .عیسی هغوی ته وفرمایل :ما
تاسو ته وویل چې هغه زه یم ،که چېرې تاسو ما غواړئ نو
دا نور پرېږدئ چې الړ يش ۹ترڅو د هغۀ ،هغه خربه پوره
يش چې فرمایلې يې وو :تا چې ماته څوک راکړي ما له
هغوی څخه یو هم ندی ضایع کړی۱۰ .پدې وخت کې
شمعون پطروس خپله توره راوویستله ،د مذهبي مرشانو د
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مرش پرخادم یې وار وکړ او د هغۀ ښي غوږ یې غوڅ کړ او
هغه خادم ملوک نومیده۱۱ .نو عیسی پطروس ته وفرمایل:
خپله توره په پوښ کې واچوه ،کومه پیاله چې پالر ماته
راکړې آیا هغه ونه څښم؟

عیسی د اناس او کیاپاس په وړاندې
 ۱۲بیا د عسکرو ډلې د خپل قوماندان او د سپېڅلې کور له
یهودي ساتونکو رسه یو ځای عیسی ونیوه او ویې تړلو.
 ۱۳هغه یې لومړی اناس ته راوست چې د کیاپاس خرس ؤ او
هغه همغه کال د مذهبي مرشانو مرش ؤ۱۴ .کیاپاس هغه
سړی ؤ چې یهودو ته یې مشوره ورکړې وه چې د دوی لپاره
غوره ده ترڅو یو سړی د قام لپاره مړ يش ۱۵شمعون پطروس
او یو بل شاګرد د عیسی پسې روان شول ،دغه بل شاګرد د
مذهبي مرشانو له مرش رسه پېژندګلوي درلوده نو ځکه هغه
له عیسی رسه د مذهبي مرشانو د مرش کور ته ورننوت ۱۶او
پطروس له دروازې څخه بهر ایسار شو ،بیا هغه شاګرد چې
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د مذهبي مرشانو له مرش رسه یې پېژندګلوي درلوده بهر
راووت او له هغې خادمې انجلۍ رسه يې خربې وکړې چې
په دروازه کې یې څارنه کوله او پطروس یې دننه وېوړ.

د پطروس لومړی انکار
۱۷بیا هغې خادمې انجلۍ چې په دروازه کې وه پطروس ته
وویل :آیا ته د دې سړي له شاګردانو څخه نه یې؟ نو هغۀ
وویل :نه ،زه نه یم۱۸ .خادمانو او د سپېڅلی کور ساتونکو
د سکرو اور بَل کړی ؤ ،والړ وو او ځانونه یې تودول ځکه
چې یخنې وه ،نو پطروس هم له هغوی رسه ځان توداوه.
۱۹نو د مذهبي مرشانو مرش له عیسی څخه د هغۀ د شاګردانو
او تعلیم په هکله پوښتنه وکړه۲۰ .عیسی هغۀ ته په ځواب
کې وفرمایل :ما ټولې نړۍ ته په ډاګه خربې کولې ،ما هر
وخت په کنیسه او سپېڅيل کور کې چېرې چې ټول یهودیان
راټولېدل تعلیم ورکاوه او په پټه مې هېڅ هم ندي ویيل.
۲۱ولې زما څخه پوښتنه کوې؟ له هغو خلکو څخه پوښتنه
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وکړه چې زما خربې یې اوریديل دي ،دا چې ما هغوی ته
څه ویل او هغوی پوهېږي چې ما څه ویل۲۲ .او کله چې
هغۀ دا هرڅه وویل نو له افرسانو څخه یو تن چې هلته والړ
ؤ هغۀ ته په مخ څپېړه ورکړه او ویې ويل :آیا د مذهبي
مرشانو مرش ته داسې ځواب ورکوې؟ ۲۳عیسی ځواب
ورکړ :که بد مې ویلې وي نو په بدو مې ګواهي ورکړه او
که نه نو بیا ولې ما وهې؟ ۲۴بیا اناس هغه الس تړلی د
مذهبي مرشانو مرش کیاپاس ته ورولېږه.

د پطروس دویم او دریم انکار
۲۵شمعون پطروس هلته والړ ؤ او خپل ځان یې توداوه چې
ځینو ورته وویل :آیا ته هم د هغۀ له شاګردانو څخه نه یې؟
نو هغۀ انکار وکړ او ویې ویل :نه زه نه یم۲۶ .بیا د مذهبي
مرشانو مرش یو تن خادم چې د هغۀ سړي خپلوان ؤ ،کوم
چې پطروس د هغۀ غوږ غوڅ کړې ؤ هغۀ ته وویل :آیا ما
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ته له هغۀ رسه په باغ کې نه وې لیدلی؟ ۲۷نو پطروس بیا
انکار وکړ او په همدغه وخت کې چرګ آذان وکړ.

عیسی د پیالطوس په دربار کې
۲۸او سهار له وخته یې هغه د کیاپاس له کور څخه د وايل د
کارځای ته وېوړ او یهودیان د والی د کارځای ته دننه نشول
ترڅو پلیت نيش او وکوالی يش چې د فسحې خوراک
وخوري۲۹ .نو پیالطوس هغوی ته بهر راووت او له هغوی
څخه یې پوښتنه وکړه چې ،تاسو په دې سړي څه دعوی
لرئ؟ ۳۰نو هغۀ ته یې ځواب ورکړ :که چېرې دی مجرم نه
وای نو تاته به مو نه سپاره ۳۱پیالطوس هغوی ته وویل :تاسو
هغه بوځئ او د خپل رشیعت په اساس د هغۀ فیصله وکړئ،
نو یهودو هغۀ ته وویل :موږ د چا د وژلو واک نلرو ۳۲او
پدې ډول د عیسی هغه خربه پوره شوه چې هغه باید په څه
ډول مرګ مړ يش۳۳ .پیالطوس بیا د خپل کارځای ته ننوت،
عیسی یې راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه :آیا ته د یهودو
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پاچا یې؟ ۳۴عیسی ورته وفرمایل :آیا ته دا له ځانه وايې او
که نورو زما په هکله تاته ویيل دي؟ ۳۵پیالطوس ځواب
ورکړ :آیا زه یهودي یم؟ ستا قام او مذهبي مرشانو ته ماته
سپارلی یې ،تا څه کړی دي؟ ۳۶عیسی ځواب ورکړ :زما
پاچاهي د دې نړۍ نده ،که چېرې زما پاچاهي د دې نړۍ
وای ،نو زما خادمان به جنګیديل وای ترڅو یهودو ته ونه
سپارل شم ،خو زما پاچاهي د دې نړۍ پاچاهي نده۳۷ .نو
پیالطوس هغۀ ته وویل :نو ته پاچا یې؟ عیسی ځواب
ورکړ :ته وايې چې زه پاچا یم ،زه د دې مقصد لپاره پېدا
شوی یم او د دې مقصد لپاره نړۍ ته راغلی یم ترڅو د
رېښتیاو ګواهي ورکړم او څوک چې رېښتیا خوښوي ،هغه
زما خربه اوري۳۸ .نو پیالطوس هغۀ ته وویل :رېښتیا څه ته
وايي؟ او کله یې چې دا وویل نو بیا یهودو ته ورووت او
هغوی ته یې وویل :ما په دې سړي کې هېڅ جرم ونه موند.
۳۹او ستاسو رواج دا دی چې د فسحې په اخرت کې ستاسو
لپاره یو تن آزاد کړم ،نو آیا غواړئ چې ستاسو لپاره د یهودو
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پاچا آزاد کړم؟ ۴۰بیا ټولو نارې کړې :نه ،موږ دا سړی نه
غواړو ،باراباس آزاد کړه او باراباس یو الره شکوونکی غل
ؤ.

نولسمه برخه
د عیسی د مرګ حکم
۱بیا پیالطوس عیسی ونیو او په قمچینو یې وواهه۲ .او
عسکرو یې د اغزو تاج جوړ کړ ،هغۀ ته یې ور په رس کړ
او بانجاين چپنه یې ورواغوسته ۳هغوی هغۀ ته راتلل او
ویل یې :سالم ای د یهودو پاچا! او څپېړې یې ورکولې.
۴بیا پیالطوس بهر راووت او هغوی ته یې وویل :دا دی هغه
مې بیا تاسو ته راوست ترڅو پوه شئ چې ما په هغۀ کې
هېڅ ګناه ونه موندله۵ .بیا عیسی بهر راغی ،د اغزو تاج یې
په رس ؤ او بانجاين چپنه یې وراغوستې وه نو پیالطوس
وویل :وګورئ! دا دی هغه سړی۶ .او کله چې مذهبي
مرشان او د سپېڅلې کور ساتونکو هغه ولید نو نارې یې
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وهلې چې :پرصلیب یې وخېژوه ،پرصلیب یې وخېژوه! نو
پیالطوس هغوی ته وویل :تاسو یې ونیسئ او پرصلیب یې
وخېژوئ ،ځکه ما په هغۀ کې هېڅ ډول ګناه ونه موندله.
۷یهودیانو ځواب ورکړ چې ،موږ رشیعت لرو او زموږ د
رشیعت له مخې د هغۀ مرګ اړین دی ،ځکه هغۀ دعوه کړی
چې د خدای زوی دی۸ .او کله چې پیالطوس دا واورېدل
نو ډېر زیات ووېرېد۹ .هغه بېرته خپل د کارځای ته ننوت او
له عیسی څخه یې پوښتنه وکړه چې :ته د کوم ځای یې؟
خو عیسی هېڅ ځواب ورنکړ۱۰ .پیالطوس هغۀ ته وویل:
آیا ته ما رسه خربې نه کوې؟ خو تاته دا مالومه نده چې زه
د دې واک لرم ترڅو تا آزاد کړم او دا ځواک هم رارسه دی
چې پرصلیب دې وخېژوم؟ ۱۱عیسی ځواب ورکړ :که
چېرې خدای تاته ځواک نه وای درکړای نو تا پرما هېڅ
قدرت نه درلود ،ځکه چا چې زه تاته سپارلی یم هغه ډېر
ګناهګار دی۱۲ .او له همغې شیبې وروسته پیالطوس ډېره
هڅه کوله ترڅو هغه آزاد کړي خو یهودو پرله پسې نارې
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وهلې چې :که چېرې تا دا سړی آزاد کړ نو ته د روم قیص
خیرخواه نه یې ،ځکه هرڅوک چې د پاچاهۍ دعوی کوي
هغه د پاچا دښمن دی۱۳ .او کله چې پیالطوس دا واورېدل
نو عیسی یې بهر راوست او خپله په هغه ځای کې چې د
حکم د چوترې په نامه یادېږي او په ارامي ژبه کې ورته جباتا
وايي د قضاوت پرچوکۍ کېناست۱۴ .او دا غرمې ته نږدې
د فسحې د تیارۍ ورځ وه نو یهودیانو ته یې وویل :وګورئ
دا دی ستاسو پاچا! ۱۵هغوی نارې کړې :هغه یوسئ ،هغه
یوسئ او پرصلیب یې وخېژوئ ،نو پیالطوس هغوی ته
وویل :آیا ستاسو پاچا پرصلیب وخېژوم؟ مذهبي مرشانو
ځواب ورکړ :موږ له قیص پرته بل پاچا نلرو۱۶ .بیا یې هغه،
هغوی ته وسپاره ترڅو پرصلیب یې وخېژوي او هغوی
عیسی ونیوه.
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عیسی پرصلیب
۱۷هغه خپل صلیب راپورته کړی ؤ او کوپړۍ نومي ځای ته
راغلل چې په ارامي ژبه کې ورته ګولګتا واي۱۸ .او هلته یې
هغه پرصلیب وخېژاوه او دوه تنه نور هم ،یو ښي او بل کیڼ
لور ته او عیسی د هغوی په منځ کې ؤ۱۹ .پیالطوس یوه
لوحه ولیکله او د صلیب لپاسه یې وځړوله چې پرې لیکل
شوي وو :عیسی نارصي د یهودو پاچا! ۲۰او دغه لوحه
ډېرو یهودو ولوستله ،ځکه په کوم ځای کې یې چې عیسی
پرصلیب وخېژاوه ښار ته نږدی ؤ او هغه یې په ارامي،
یوناين او الطیني ژبو لیکلې وه۲۱ .بیا د یهودو مذهبي
مرشانو پیالطوس ته وویل :ته داسې مه لیکه چې د یهودو
پاچا بلکې داسې ولیکه چې هغۀ ویل زه د یهودو پاچا یم.
۲۲پیالطوس ځواب ورکړ :څه مې چې لیکل ،هغه مې
ولیکل۲۳ .او کله چې عسکرو عیسی پرصلیب وخېژاوه نو
د هغۀ جامې یې څلور برخې کړې او هر عسکر ته یې یوه
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برخه ورکړه او چپنه یې پرېښوده ځکه چې چپنې درز نه
درلود او ټوله یوه ټوټه ګنډل شوې وه ۲۴نو عسکرو یو بل ته
وویل :دا به نه ټوټه کوو بلکې پچه به پرې واچوو ،ترڅو د
صحیفې لیکنه پوره يش چې وايي :زما جامې یې په خپلو
کې ووېشلې او زما په چپنه يې پچه واچوله ،نو عسکرو
همدغه شان وکړل۲۵ .او د عیسی له صلیب رسه د هغۀ مور
او ترور ،د کلوپا ښځه مریمه او مجدلیه مریمه والړې وې.
۲۶او کله چې عیسی خپله مور له خپل ګران شاګرد رسه په
څنګ کې والړه ولیده نو خپلې مور ته يي وفرمایل :مورې!
دا ستا زوی دی۲۷ .او هغه شاګرد ته یې وفرمایل :دا ستا
مور ده ،نو همغه شېبه هغه شاګرد هغه خپل کور ته بوتله.

عیسی خپل روح سپاري
۲۸او له هغې وروسته کله چې عیسی ولیدل چې هرڅه پوره
شوي دي ،نو ویې ویل :زه تږی یم ،ترڅو د صحیفې پېش
بینې بشپړه يش۲۹ .او هلته له رسکې ډک لوښی ایښې ؤ،
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هغوی یو اسفنج له رسکې څخه ډک کړ ،د یوی وې لختې
په څوکه یې کېښود او د هغۀ خلې ته یې ورنږدې کړ ۳۰او
کله یې چې رسکه په خله کي ورکېښوده نو هغۀ وفرمایل :دا
پوره شو! رس يې ښکته کړ او سا یې ورکړه۳۱ .او لکه څرنګه
چې دا د فسحې د تیارۍ ورځ وه نو یهودو له پیالطوس
څخه وغوښتل چې پرصلیب د خېژول شویو کسانو پښې
ماتې کړي ،ترڅو د خايل په ورځ پرصلیب پاتې نيش ،ځکه
چې د خايل ورځ ډېره لویه ورځ وه۳۲ .بیا عسکر راغلل او
د هغو دوو تنو پښې یې ماتې کړې چې له هغۀ رسه پر
صلیب خېژول شوي وو ۳۳خو کله چې عیسی ته راغلل او
ویې لیدل چې هغه مړ دی نو د هغۀ پښې یې ماتې نکړې.
۳۴خو په عسکرو کې یو تن د هغۀ څنګ ته ورغی او د هغۀ
پښتۍ یې په نیزه ووهله چې سمدستي ترې وینې او اوبه
روانې شوې۳۵ .او څوک چې د دې پېښې ګواه دی هغه دا
وايي او د هغۀ ګواهي رېښتینې ده او هغه رېښتیا وايي ترڅو
تاسو هم ایمن راوړئ۳۶ .او دا لیکنه پوره يش چې وايي:
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د هغۀ یو هډوکی به هم مات نيش۳۷ .او په یو بل آیت کې
وايي :څوک یې چې په نېزه وواهه نو هغۀ ته به وګوري.

د عیسی تدفین
۳۸او له هغې وروسته یوسف چې د اریمتې اوسېدونکی ؤ
او د یهودو له وېرې په پټه د عیسی شاګرد ؤ له پیالطوس
څخه غوښتنه وکړه ترڅو د عیسی مړی یويس ،پیالطوس
ورته اجازه ورکړه نو هغه راغی او د عیسی مړی یې ویوړ
۳۹او نیقودیموس څوک چې شپې د وخته عیسی ته ورغلی
ؤ ،هغه هم سل لیټره مر او عود چې تقریباً څلور دیرش
کیلوګرامه کېږي راوړل۴۰ .هغوی د عیسی جسد راواخیست
او د یهودو د رواج له مخې یې په عطرو او کفن کې
راونغښت۴۱ .او په کوم ځای کې چې هغه پرصلیب
وخېژول شو ،هغې ته نږدې یو باغ ؤ او په باغ کې یو نوی
قرب ؤ چې تراوسه پکې څوک ښخ کړای شوی نه ؤ۴۲ .او
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لکه څرنګه چې د یهودو د تیارۍ ورځ وه او قرب هم نږدې
ؤ نو ځکه یې عیسی هم په هغه قرب کې کېښود.

شلمه برخه
عیسی مسیح بیا را ژوندی شو
 ۱او د یکشنبې په ورځ سحر د وخته چې ال سمه رڼا شوې
نه وه نو مریمه مجدلیه قرب ته راغله او ويې لیدل چې د قربله
خلې څخه ګټ لیرې شوی ؤ۲ .نو په منډه منډه شمعون
پطروس او هغه بل شاګرد ته چې عیسی ته ګران ؤ ورغله
او هغوی ته یې وویل :هغوی مالک له قرب څخه بهر وړی
او مالومه نده چې چېرې یې ښخ کړی دی۳ .نو پطروس او
هغه بل شاګرد راپاڅېدل او د قرب لور ته روان شول۴ .هغوی
دواړو منډې وهلې خو هغه بل شاګرد له پطروس څخه
وړاندې قرب ته ورسېد۵ .هغه ورټیټ شو او ویې لیدل چې
کفن هلته پروت دی خو وردننه نشو۶ .بیا شمعون پطروس
د هغۀ پسې راغی ،قرب ته ورننوت او د کتان کفن یې ولید
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چې هلته پروت ؤ ۷او کوم دستمل چې د عیسی رس یې
پرې تړلی ؤ له کفن رسه نه ؤ خو بېل په یوه ځای کې
رانغښتی پروت ؤ ۸او بیا هغه شاګرد چې مخکې راغلی ؤ
هغه هم قرب ته ننوت ،ویې لیدل او یقین یې وکړ ۹ځکه
ترهغه وخته هغوی د خدای په کالم پوه نه وو چې باید هغه
له مړو څخه راپورته يش۱۰ .او بیا هغه دواړه شاګردان خپل
ځای ته ستانه شول.

عیسی مریمې مجدلیې ته ځان ښکاره کوي
 ۱۱خو مریمه له قرب څخه بهر والړه وه او ژړېدله ،کله چې
هغې د ژړا په حالت کې قرب ته رس وردننه کړ ۱۲نو هلته یې
په سپینو جامو کې دوه فرښتې ولیدلې چې د مړي په ځای
کې یوه د رس او بله د پښو لور ته ناسته وه۱۳ .هغوی ورته
وویل :ای ښځې ولې ژاړې؟ نو هغې ورته وویل :زما مالک
یې وړی او نپوهېږم چې هغه یې چېرې ښخ کړی دی۱۴ .او
کله یې چې دا وویل نو شاته یې وکتل ،نو ویې لیدل چې
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عیسی هلته والړ دی خو ویې نه پېژانده چې هغه عیسی
دی۱۵ .عیسی هغې ته وفرمایل :ای ښځې ولې ژاړې؟ ته
څوک لټوې؟ هغې دا ګمن وکړ چې ګوندې باغوان دی نو
ورته یې وویل :باداره! که چېرې تا هغه وړی وي نو ماته
ووایه چې هغه دې په کوم ځای کې ښخ کړی دی ترڅو زه
هغه یوسم۱۶ .نو عیسی هغې ته وویل :ای مریمې! نو هغې،
هغۀ ته مخ وروګرځاوه او په ارامي ژبه کې یې ورته وویل:
ربوين ،چې مانا یې ده استاذه۱۷ .نو عیسی هغې ته وفرمایل:
ما ملس نکړې ،ځکه چې تراوسه خپل پالر ته پورته تللی
نه یم خو زما وروڼو ته ورشه او ورته ووایه چې زه د خپل
پالر او ستاسو پالر ،د خپل خدای او ستاسو د خدای لور
ته روان یم۱۸ .نو مریمه مجدلیه راغله او شاګردان یې خرب
کړل چې ما مالک ولید او داسې یې راته وفرمایل.
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عیسی خپلو شاګردانو ته ځان ښکاره کوي
۱۹او همغه ورځ ماښام چې د یکشنبې ورځ وه نو شاګردان
د یهودو له وېرې په یوځای کې راټول شوي وو او ټولې
دروازې یې بندې کړې وې چې ناڅاپه عیسی راغی ،د
هغوی په منځ کې ودرید او ویې فرمایل :پتاسو دی سالمتي
وي۲۰ .بیا یې خپل السونو او پښتۍ هغوی ته وښودلې او
کله چې شاګردانو مالک ولید نو ډېر خوشاله شول۲۱ .بیا
عیسی هغوی ته وفرمایل :په تاسو دې سالمتي وي ،لکه
څرنګه چې پالر زه رالېږلی یم نو همدغه شان زه هم تاسو
لېږم ۲۲او کله یې چې دا وویل نو پرهغوی یې پوکې وکړ او
ويې فرمایل :روحالقدس واخلئ۲۳ .که چېرې تاسو د چا
ګناهونه وبخښئ هغوی به وبخښل يش خو که تاسو هغوئ
ونه بخښئ نو هغوی به ونه بخښل يش.
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عیسی او توما
۲۴او توما چې له دولسو شاګردانو څخه یو ؤ او په غربګوين
هم مشهور ؤ ،د عیسی د راتګ پرمهال هلته نه ؤ۲۵ .نو نورو
شاګردانو هغه خرب کړ چې مالک مو لیدلی ،نو هغوی ته
یې وویل :ترڅو چې مې د هغۀ په السونو کې د میخونو
سوري نه وي لیديل او په کوم ځای کې چې میخونه ټک
وهل شوي پرهغې مې ګوتې نه وي وهيل او د هغۀ پښتۍ
مې ملس کړی نه وي نو یقین به ونکړم۲۶ .او اته ورځې
وروسته کله چې شاګردان بیا په یو کور کې راټول وو نو
توما هم هلته ؤ او ټولې دروازې بندی وې ،ناڅاپه عیسی
راغی او د هغوی په منځ کې ودرېد او ویې فرمایل :په تاسو
دې سالمتي وي۲۷ .او توما ته یې وفرمایل :خپله ګوته دلته
کېږده او زما السونه وګوره ،خپل الس را اوږد کړه او زما په
پښتۍ یې ولګوه ،نور شک مه کوه او یقین وکړه۲۸ .نو توما
وویل :زما مالکه زما خدایه! ۲۹نو عیسی ورته وفرمایل :کله
129

دې چې ولیدم نو ایمن دې راوړ؟ بختور دي هغه خلک
چې زه یې لیدلی نیم او ایمن راوړي ۳۰او عیسی د خپلو
شاګردانو په وړاندې لدې پرته نورې ډېرې معجزې هم
وکړې چې پدې کتاب کې لیکل شوي ندي۳۱ .خو دومره
لیکل شوي ترڅو ایمن راوړئ چې عیسی مسیح دی او د
خدای زوی دی او د ایمن په وسیله د هغۀ په نوم کې
ژوندون ولرئ.

یوویشتمه برخه
عیسی مسیح په دریم ځل شاګردانو ته ښکاره کېږي
۱لدې وروسته عیسی د جلیل د بحیرې په غاړه بیا خپل ځان
شاګردانو ته ښکاره کړ او د هغۀ ښکاره کېدل پدې ډول وو.
۲شمعون پطروس او توما چې په غربګوين مشهور ؤ ،نتنائیل
چې د جلیل د قانا اوسیدونکی ؤ ،د زبدي زامن او دوه نور
شاګردان هلته راټول وو ۳نو شمعون پطروس هغوی ته
وویل :زه ځم ترڅو د کبانو ښکار وکړم ،هغوی ورته وویل:
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موږ هم لتا رسه ځو ،ټول الړل خو په هغه شپه یې هېڅ هم
ونه نیول۴ .او کله چې سهار شو نو عیسی د سیند په غاړه
والړ ؤ خو شاګردان یې پوه نشول چې عیسی دی۵ .نو
عیسی هغوی ته وفرمایل :ماشومانو! څه مو ونیول که نه؟
هغوی ورته وویل :نه۶ .هغۀ ورته وویل :د کشتۍ ښي لور
ته جالونه واچوئ نو کبان به ونیسئ .او هغوی همداسې
وکړل ،نو د کبانو د ډېرښت له کبله هغوی ونشو کوالی
ترڅو جال راوبايس ۷نو بیا هغه شاګرد چې عیسی وررسه
ډېره مینه کوله پطروس ته وویل :دا خو مالک دی او کله
چې شمعون پطروس واورېدل چې دا خو مالک دی نو
خپل کمیس یې واغوست او سیند ته یې ودانګل ،ځکه چې
هغه د کار لپاره ځان بربنډ کړی ؤ۸ .خو هغه نور په کشتۍ
کې راغلل او د کبانو جال یې راکښلو ،ځکه چې له وچې
څخه لیرې نه بلکې سل ګزه وړاندی وو۹ .او کله چې وچې
ته راغلل نو ویې لیدل چې د سکرو اور بل ؤ ،کب پرې
ایښې ؤ او ډوډۍ هم وررسه وه۱۰ .نو عیسی هغوی ته
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وفرمایل :له هغو کبانو څخه چې اوس مو نیويل دي لږ څه
راوړئ۱۱ .شمعون پطروس الړ او جال یې الندې مځکې
ته راکش کړ او جال له یوسلودرې پنځوسو غټو کبانو څخه
ډک ؤ ،رسه لدې چې کبان دومره ډېر وو خو بیا هم جال
څیرې نشو۱۲ .بیا عیسی هغوی ته وفرمایل :راشئ سبا ناری
وخورئ ،خو له شاګردانو څخه یو هم دا جرأت ونکړ چې
له هغۀ څخه پوښتنه وکړي چې ته څوک یې؟ ځکه پوهېدل
چې مالک دی۱۳ .بیا عیسی راغی ،ډوډۍ او کبان یې هغوی
ته ورکړل ۱۴او له مړو څخه د راژوندي کېدو وروسته دا دریم
ځل ؤ چې عیسی خپل ځان شاګردانو ته ښکاره کړ.

پطروس رسه د عیسی خربې اترې
۱۵له سبا ناري وروسته عیسی شمعون پطروس ته وفرمایل:
ای د یوحنا زوی شمعونه! آیا ته ما رسه تردوی زیاته مینه
لرې؟ هغۀ ورته وویل :هو مالکه ،ته پوهېږې چې زه لتا رسه
ډېره مینه لرم ،نو ورته یې وفرمایل :زما ګډورو ته خواړه
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ورکړه۱۶ .بیا یې ترې دویم ځيل پوښتنه وکړه :ای د یوحنا
زوی شمعونه! آیا مارسه مینه کوي؟ نو هغۀ ته یې وویل :هو
مالکه ،ته پوهېږې چې لتارسه مینه لرم ،نو هغۀ ته یې
وفرمایل :زما د پسونو ساتنه وکړه۱۷ .بیا یې په دریم ځل ترې
پوښتنه وکړه :ای د یوحنا زوی شمعونه! آیا مارسه مینه
کوې؟ نو پطروس غمژن شو ،ځکه په دریم ځل یې ترې
پوښتنه وکړه چې مارسه مینه کوې نو هغۀ وویل :مالکه! ته
په هرڅه باندې پوه یې او ته پوهېږې چې زه لتا رسه مینه
کوم ،نو عیسی ورته وفرمایل :زما پسونو ته خواړه ورکړه.
۱۸په یقین رسه تاته وایم کله چې ځوان وې نو خپله مال به
دې تړله او چېرې به دې چې غوښتل نو هغې لور ته به
تللې ،خو کله چې بوډا شې نو خپل السونه به وغزوې او
نور خلک به ستا مال وتړي او هغې لور ته به دې بوځې
چېرې چې ستا د تګ تکل هم نه وي۱۹ .او هغۀ دا خربه د
دې لپاره وکړه چې پطروس به داسې ووژل يش چې په خپل
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مرګ رسه به خدای ته جالل ورکړي .او کله یې چې دا
وویل نو بیا یې هغۀ ته وفرمایل چې ما پسې راشه.

عیسی او پرهغۀ ګران شاګرد
۲۰او کله چې پطروس زیر شو نو هغه شاګرد یې ولید چې
عیسی ته ګران ؤ او د هغوی ترشا روان ؤ او دا همغه شاګرد
ؤ چې ماښام مهال یې د هغۀ پرسینه ډډه وهلې وه او له هغۀ
څخه یې پوښتنه کړې وه چې مالکه ،هغه څوک دی چې تا
به تسلیم کړي؟ ۲۱او کله چې پطروس هغه ولید نو له عیسی
څخه یې پوښتنه وکړه :مالکه! د هغۀ عاقبت به څه وي؟
۲۲نو عیسی هغۀ ته وفرمایل :که چېرې زما دا اراده وي چې
زما د راتګ پورې دې هغه پاتې يش نو تا پورې څه اړه لري؟
۲۳د عیسی دغه وینا په ټولو شاګردانو کې خپره شوه او دا
مطلب یې ترې واخیست چې ګوندې هغه به نه مړ کېږي،
خو عیسی یواځې دا ویيل وو چې که چېرې زما دا رضا وي
چې هغه دې زما تر راتګ پورې پاتې يش ،نو تا پورې څه
134

اړه لري۲۴ .او دا همغه شاګرد دی چې دا هرڅه یې ولیکل
او د هغې ګواهي ورکوي او موږ پوهېږو چې د هغۀ ګواهي
رېښتینې ده ۲۵او عیسی داسې نور ډېر کارونه وکړل چې ،که
چېرې هر یو په تفصیل رسه ولیکل يش نو زه فکر کوم چې
هغه لیکل شوي کتابونه به په نړۍ کې هم ځای نيش.
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د یوحنا د لغتونو فهرست
انجیل :د عیسی مسیح خوږ زېری
پیالطوس ،پینطوس ،هیرودیس :دا ټول د رومي
امپراطورۍ پاچایان وو
تعمید :په اوبو کې غوټه کول یو مسیحی خپل ایمن د
نورو په وړاندې اظهار کوي او د توبې نښه ده
تلپاتې ژوندون :روحانی ژوندون دی چې پایله نلري،
په عیسی مسیح باندې د ایمن په راوړلو رسه تلپاتې
ژوندون هم پیلېږي
خايل ورځ :شنبې ورځ د سبت ورځ هم ورته وایې ،په
هر مذهب کې یوه ورځ د اسرتاحت لپاره وي خالی
یا سبت د یهودو د رخصتی ورځ ده
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خدای پاچاهي :یو ځانګړي ځای ته اشاره نده ،هغه
روحاين پاچاهي ده چې خدای په اقتدار رسه
حکومت کوي او هلته فرښتې او انسانان د خدای
ستاینه کوي او د هغۀ اطاعت کوي
خدای زوی :ارسائیل د خدای زامن بلل کېدل،
همدغه راز عیسی مسیح هم د خدای زوی بلل
کېږي ،موږ هم د خدای زامن یو او هغه زموږ
آسمين پالر دی خو په جسمين لحاظ نه بلکې په
روحاين لحاظ ،ځکه خدای یو دی او هېڅ رشیک نه
لري ،دا د مسیحیانو عقیده ده
روحالقدس :سپېڅلی روح یعنی خپله خدای ځکه
خدای روح دی
سپېڅلی کور :د ارسائیلو مرکزي عبادتځای چې په
اورشلیم یا بیتاملقدس کې موقعیت لري او په
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لومړي ځل د سلیمن نبي لخوا د خدای په امر جوړ
شوی ؤ ،همدغه د قربانۍ او کفارې ورکولو یواځينئ
ځای ؤ ،د سپېڅلی کور په  ۷۰میالدي کال کې د
روم امپراطوری لخوا ویجاړ شو او بیا تر اوسه ودان
نشو
رشیعت :هغه احکام دي چې خدای موسی پیغمرب ته
د خلکو د هدایت او الرښوونې لپاره ورکړل ،او لویه
برخه یې د خدای لس فرمانونه دي چې د تیګو پر
لوحو لیکل شوي وو ،رشیعت د لسو فرمانونو پرته له
شپږ سوو ډېر نور احکام هم لري
صدوقیان :د یهودو یوه مهمه مذهبی فرقه وه چې ،د
قیامت په ورځ او په هغه ورځ د انسانانو په بیا
راژوندي کېدو یې باور نه درلود
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فریسیان :د یهودو یوه مذهبی فرقه وه چې مانا یې بېل
شوی دی ،هغوی د قیامت په ورځ او د انسان په بیا
راژوندي کېدو باور درلود او د رشیعت په عميل
کولو کې کلک خلک وو
فسحې اخرت :دا هغه اخرت ده چې د ارسائيل قام یې د
پرسيل له پیل څخه دوه اونۍ وروسته په مص کې له
غالمۍ څخه د خپلو نیکونو د خالصون په خوشالۍ
کې ملانځي.
قدس االقداس :ترټولو پاک ځای دا د سپېڅيل کور
دننه برخه کې یو خاص ځای ؤ چې د وعدې
صندوق پکې کېښودل شوی ؤ چې یواځې د مذهبي
مرشانو مرش کوالی شول په کال کې یوځل د کفارې
ورکولو لپاره ورننوځي
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کنیسه :د یهودو عبادتخانه چې په هره سیمه کې وي،
په انګلیيس ژبه کې ورته سنیا ګوک وایې
مذهبي مرشان :په ساده الفاظو کې مال یا آخند ته ویل
کېږي ،دغه مذهبي مرشان د موسی د ورور هارون له
نسل څخه وو چې په بیتاملقدس کې د سپېڅيل
کور منتظمین وو ،د قربانۍ وړاندې کولو او نورو
مذهبي خدماتو د تررسه کولو مسئولیت یې درلود،
لومړنی مذهبي مرش د موسی ورور هارون و
مذهبي مرشانو مرش :د مذهبي مرشانو مرش د ټولو
مذهبي مرشانو مرش ؤ ،هغه به د یهودو د لویې
جرګې مرشي هم په غاړه درلوده او کال کې یوځل به
د سپېڅيل کور قدس االقداس ته دننه کيده ترڅو د
ځان او خلکو د ګناهونو د کفارې په موخه هلته د
قربانۍ وینه وشیندي
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