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سریزه
عزتمندو پښتنو!
په نېکو هېلو مو هرکلی کوو.
څه چې نن ستاسو په الس کې دي دا د کائناتو د خالق او
مالک کالم دی او په دې کې هېڅ ډول شک او شبه نشته ،د
لوی خدای کالم د انسانانو زړونه او فکرونه روښانه کوي او
هغوی ته د ژوند اساس ي هدف ورپه ګوته کوي او هغه هدف
په ټول زړه ،په ټول ځان ،په ټول فکر او ځواک له خدای او
انسانانو سره مینه کول دي او بس ،دغه کالم د انسانانو
زړونو ته ځواک او قوت وربخښ ي او تل ترتله به پاتې او
ژوندی وي .تورات ،زبور ،انجیل او د زاړه او نوي لوظ ټول
کتابونه او رسالې د خدای له لوري الهام شوي چې اوس د
سپېڅلي کتاب په بڼه کې راټول کړې شوي دي ،ځکه خو
مالک عیس ی مسیح فرمايي :آسمان او مځکه به له منځه الړ
ش ي خو زما کالم به له منځه الړ نه ش ي.
او دغه کالم به تل ژوندی ،قائم او دائم واوس ي.
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د مرقس کتاب یو ځل په  ۲۰۱۸کال کې د همدې ژباړې کمیټې
لخوا د نوي ډیلي افغان کلیسا په مرسته چاپ شوي وه او
اوس چې د ژباړې کمیټه د پښتنو مسیحیانو د نړیوالې ټولنې
تر چتر الندې کار کوي د مرقس انجیل له تجدید نظر او
اصالحاتو وروسته یوځل بیا خپرېږي ،د پښتنو مسیحیانو
نړیواله ټولنه ویاړي چې د سپېڅلي کتاب نوي لوظنامه یې په
افغاني استندرد پښتو ژبه ژباړلې ده چې د کتنې وروسته به یې
خپور کړي.
د پښتنو مسیحیانو نړیواله ټولنه ویاړي چې د مرقس مبارک
انجیل یې په پښتو ژبه ژباړلې او په نړۍ کې د ملیونونو پښتنو
د روحاني تندې د ماتولو په موخه چاپ او د هغوی درانه
حضور ته یې ډالۍ کوي.
لکه څنګه مو چې په پېل کې وویل دا د لوی خدای کالم دی
او زموږ د ژباړنې واحده او یواځينۍ موخه پښتنو خویندو او
وروڼو ته د هغوی په مورنئ ژبه د خدای د کالم رسول دي،
ترڅو هغوی د خدای کالم ولونې او وژغورل ش ي ،نو هیله
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من یو چې د خیر په دې کار کې زموږ سره مل ش ی او موږ په
خپلو دعاګانو کې مه هیروئ.
په خورا درنښت
د پښتنو مسیحیانو نړیواله ټولنه
 ۲۰۲۱کال د مارچ میاشت
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د کتاب پېژندنه
د مرقس انجیل د مرقس لخوا لیکل شوی دی ،کله چې عیس ی
مسیح کلي په کلي او ښار په ښار ګرځېده ترڅو خلکو ته د
کالم وعظ او تعلیم وکړي او کړېدلو ،رنځېدلو او ناروغانو
ته روغتیا ورکړي نو هغه مهال مرقس یوعادي ځوان ؤ ،او د
مسیح له پیروانو څخه ؤ ،خو کله یې چې د عیس ی مسیح له
شاګرد پطروس سره وپېژندل نو له هغۀ سره د ژغورنې د
زیري په رسولو کې ملګری شو ،مرقس په خپل انجیل کې د
خدای د روح په الرښوونه د عیس ی مسیح ژوند په ساده،
ژوندۍ او خوږې ژبې سره بیانوي.
مرقس وروسته له هغې چې د تعمید ورکوونکي یحیی او د
عیس ی مسیح د تعمید په هکله د سریزې په توګه پېل کوي،
ورپس ې د عیس ی مسیح په السونو د ناروغانو د روغتیا په
هکله خبرې کوي ،بیا هغه ورځ په ورځ د عیس ی مسیح د
شاګردانو د ډېرښت او د خلکو په منځ کې د هغۀ د شهرت
موضوع را اخلي ،خو روښانه کوي چې د هغۀ شهرت د هغۀ
د دښمنانو د الزیات خوځښت او تحرک باعث وګرځېد.
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په پای کې مرقس د عیس ی مسیح د مځکني ژوند د وروستیو
ورځو او دا چې څنګه له هغۀ سره جفا او خیانت وشو په
هکله بحث کوي او وروسته له هغې چې د عیس ی مسیح د مرګ
او بیا راپورته کېدو پېښ ي بیانوي ،په دې ټکو سره خپل کتاب
ته د پای ټکی ږدي چې :وروسته له هغې چې عیس ی مسیح له
خپلو شاګردانو سره خبرې وکړې نو آسمان ته پورته کړای
شو ،هغوی الړل او دغه پېغام یې په هرځای کې اعالن کړ،
خدای د هغوی کارونو ته برکت ورکاوه او د هغوی پېغام یې
د معجزو په واسطه تائیداوه.
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د مرقس انجیل
لومړۍ برخه
د تعمید ورکوونکي یحیی اعالن
۱د خدای د زوی عیس ی مسیح د انجیل پېل۲ .لکه څنګه چې
د اشعیا نبي په کتاب کې لیکل شوي دي :دا دی زه خپل قاصد
لتا نه مخکې لېږم ترڅو تاته الر هواره کړي۳ .په دښته کې نارې
وهونکی چیغې وهي چې د مالک الر هواره کړئ او د هغۀ الرې
نیغې کړئ۴ .تعمید ورکوونکی یحیی په دښته کې ښکاره شو او
د ګناهونو د بخښنې په موخه یې د تعمید او توبې وعظ کاوه.
۵د یهودیې د سیمې او اورشلیم ټول اوسیدونکي هغۀ ته
ورتلل ،په خپلو ګناهونو یې اقرار کاوه او د اردن په سیند کې
یې له هغۀ څخه تعمید اخیست۶ .د یحیی جامې د اوښ له
وړۍ څخه وې ،د څرمنې کمربند به یې پرمال تړلی ؤ ،ملخان
او ځنګلي شهد د هغۀ خوراک وو۷ .هغۀ وعظ کاوه او ویل یې
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چې :زما نه وروسته به زما څخه ځواکمن سړی راځي ،چې زه د
دې الیق نه یم ترڅو ټیټ شم او د هغۀ د څپلیو بندونه
پرانیزم۸ .زه تاسو ته په اوبو تعمید درکوم ،خو هغه به تاسو
ته په روح القدس سره تعمید درکړي.
یحیی عیس ی ته تعمید ورکوي
۹او په هغو ورځو کې داس ې وشول چې عیس ی د ناصریې له
ګلیل څخه راغی او په اردن کې یې له یحیی څخه تعمید
واخیست۱۰ .او کله چې هغه له اوبو څخه راووت نو آسمان
يې پرانیستی ولید او روح القدس د کوترې په شکل کې پرهغۀ
نازل شو ۱۱او له آسمان څخه یو غږ راغی چې :ته زما خوږ
زوی یې او زه لتا څخه راض ي یم۱۲ .بیا سمدالسه روح القدس
هغه دښتې ته ویوړ ۱۳او شېطان څلویښت ورځې د هغۀ
آزمایښت وکړ ،له ځناورو سره اوسېده او فرښتو د هغۀ
خدمت کاوه۱۴ .بیا د یحیی له نیول کیدو وروسته عیس ی ګلیل
ته راغی او د خدای د زیري وعظ یې کاوه ۱۵او فرمایل یې :وخت
ختم دی او د خدای پاچاهي نږدې ده ،نو توبه وکړئ او پر
زیري ایمان راوړئ۱۶ .او کله چې هغه د ګلیل د بحیرې په غاړه
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روان ؤ نو شمعون او د هغۀ ورور اندریاس یې ولیدل چې په
بحیره کې یې جال غورځاوه ،ځکه چې ښکاریان وو۱۷ .نو
عیس ی هغوی ته وفرمایل :ما پس ې راش ئ ترڅو لتاسو نه د
خلکو ښکاریان جوړ کړم۱۸ .نو سمدالسه يې جالونه
کېښودل او د هغۀ پس ې روان شول۱۹ .او کله چې له هغه
ځایه لږ څه وړاندې الړ ،نو د زبدي زوی یعقوب او د هغۀ
ورور یوحنا یې ولیدل چې په کشتۍ کې یې خپل جالونه سمول.
۲۰نو سمدالسه یې هغوی هم راوبلل ،هغوی خپل پالر زبدي
له مزدورانو سره په کشتۍ کې پریښود او د هغۀ پس ې روان
شول.
عیس ی مسیح تعلیم او روغتیا ورکوي
۲۱او کله چې کپرناحوم ته داخل شو نو بې له ځنډه د خالي په
ورځ کنیس ې ته ننوت او په تعلیم ورکولو يې پېل وکړ.
۲۲هغوی د هغۀ له تعلیم څخه حېران شول ،ځکه چې هغوی
ته يې د شرعې د عاملانو په څېر نه ،بلکې په پوره واک سره
تعلیم ورکاوه۲۳ .او د هغوی په کنیس ې کې یو تن ؤ چې پېریان
یې درلودل ،نو ناڅاپه یې چیغې کړې او ویې ویل۲۴ :ای ناصري
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عیس ی! موږ سره څه کار لرې؟ آیا زموږ د بربادۍ پس ې راغلی
یې؟ زه تا پیژنم چې څوک یې ،ای د خدای سپېڅلیه! ۲۵عیس ی
هغه وراټه او ورته یې وفرمایل :غلې شه او له هغۀ څخه
راووځه! ۲۶هماغه شېبه پېري هغه سړی پرمځکه راوویشت
او په یوه چیغه له هغۀ څخه راووت۲۷ .او هغوی ټول حېران
شول ،تر دې چې یو له بل څخه پوښتنې کولې او ویل یې :دا
څه دي؟ دا خو یو نوی تعلیم دی ،هغه پېریانو ته په واک
سره امر کوي او هغوی یې مني۲۸ .دا خبره ډېره ژر مشهوره
شوه او د هغۀ نوم د ګلیل په ټوله سیمه کې شهرت وموند.
ډېرو خلکو ته روغتیا ورکول
۲۹بیا له کنیس ې څخه بهر راووت او سمدالسه له یعقوب او
یوحنا سره د شمعون او اندریاس کور ته ننوت۳۰ .د شمعون
خواښ ې تبې نیولې او په کټ کې پرته وه ،نو هماغه شېبه یې
عیس ی د هغې له حالت څخه خبر کړ۳۱ .نو هغې ته ورنږدې
شو ،له السه يې ونیوله او په راپورته کیدو کې يې د هغې
مرسته وکړه ،د هغې تبه لرې شوه او د هغوی په خدمت يې
پېل وکړ۳۲ .او ماښام له ملر پریوتو وروسته يې ټول ناروغان
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او پېریانو نیولي هغۀ ته راوستل ۳۳او د ښار ټول خلک د کور
د دروازې مخې ته راغونډ شول۳۴ .ډېرو خلکو ته یې چې په ډول
ډول ناروغیو اخته وو روغتیا ورکړه ،ډېر پېریان يې وویستل
او پرې یې نښودل ترڅو پېریان خبرې وکړي ،ځکه چې هغه یې
پېژانده.
په ګلیل کې د عیس ی موعظې
۳۵سهار د وخته له ملرختو وړاندې راپورته شو ،بهر الړ ،یوې
خرابې ته ورسید او هلته په دعا بوخت شو۳۶ .شمعون او
ملګري یې په بېړه د هغۀ پس ې الړل ۳۷او کله یې چې هغه وموند
نو ورته یې وویل :ټول خلک تا لټوي۳۸ .نو هغوی ته يې
وفرمایل :باید خواوشا کلیو ته هم الړ شو ترڅو هلته وعظ
وکړم ،ځکه زه په همدې خاطر راوتلی یم۳۹ .نو په ټول ګلیل
او د هغۀ په کنیسوکې یې وعظ کاوه او پېریان یې ویستل.
د یو جذامي روغتیا
۴۰یو جذامي هغۀ ته راغی ،په ګونډو شو ،غوښتنه یې وکړه
او ورته یې وویل :که چېرې وغواړې نو کوالی ش ې چې ما پاک
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کړې۴۱ .د عیس ی زړه پرې وسوځید ،خپل الس یې وراوږد کړ،
هغه یې ملس کړ او ويې فرمایل :زه غواړم چې پاک ش ې۴۲ .او
کله یې چې دا خبره وکړه نو هماغه شېبه هغه له جذامه پاک
شو۴۳ .بیا عیس ی هغۀ ته تاکید وکړ او له دې حکم سره یې
رخصت کړ ۴۴چې هېچا ته پدې هکله څه مه وایه ،بلکې الړ
شه ،خپل ځان مذهبي مشر ته وښایه او د خپل ځان د پاکۍ
لپاره د موس ی ټاکلې هدیه ورکړه ترڅو د هغوی لپاره ګواهي
وګرځي۴۵ .خو هغه سړی بهر الړ ،لدې کیس ې یې ټول خلک
خبر کړل او دا خبره يې تر لرې خپره کړه ،تر دې چې له هغې
وروسته هغۀ نشو کوالی په ښکاره ډول ښار ته راننوځي،
بلکې له ښاره بهر په یواځې ځایونو کې اوسیده ،خو خلک بیا
هم له هر لوري هغۀ ته راتلل.
دویمه برخه
شل سړي ته روغتیا ورکول
۱څو ورځې وروسته کله چې عیس ی کپرناحوم ته راستون شو
او خلک خبر شول چې په کور کې دی۲ ،نو دومره خلک ورته
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راغونډ شول چې له دروازې بهر هم نه ځائیدل او کله یې چې
هغوی ته کالم بیانولو ۳نو یو شل سړی یې هغۀ ته راوست
چې څلورو کسانو راپورته کړی ؤ۴ .او کله یې چې د ډېرې ګڼې
ګوڼې له کبله ونشو کوالی چې هغۀ ته ورسېږي ،نو هغوی د
کوټې بام په هغه ځای کې سوری کړ چېرې چې عیس ی ؤ او
شل سړی یې په کټ کې د هغۀ مخې ته ورکوز کړ۵ .کله چې
عیس ی د هغوی ایمان ولید نو شل ته یې وفرمایل :ای زویه!
ستا ګناهونه وبخښل شول۶ .او ځینې د شرعې عاملان چې
هلته ناست وو په خپلو زړونو کې یې فکر وکړ چې۷ :ولې دا
سړی داس ې خبرې کوي؟ دا خو کفر دی! آیا له خدای پرته بل
څوک کوالی ش ي چې د چا ګناهونه وبخښ ي؟ ۸هماغه شېبه
عیس ی په روح کې پوه شو چې هغوی له ځان سره داس ې فکر
کوي ،نو هغوی ته يې وفرمایل :ولې په خپلو زړونو کې داس ې
فکر کوئ؟ ۹کومه خبره کول آسانه ده ،دا چې شل ته ووايم
ستا ګناهونه وبخښل شول ،یا دا چې ووایم :پورته شه ،خپل
کټ واخله او روان شه؟ ۱۰خو ستاسو د پوهې لپاره چې ،د
انسان زوی د مځکې پرمخ د ګناهونو د بخښنې واک لري ،نو
شل ته يې وفرمایل۱۱ :تاته وایم! راپورته شه ،کټ دې واخله
13

او خپل کور ته الړ شه۱۲ .هغه راپورته شو ،بې له ځنډه یې
خپل کټ واخیست او د ټولو په مخکې روان شو ،داس ې چې
ټول حېران شول ،د خدای ستاینه یې کوله او ویل یې :داس ې
کار موږ هېڅ کله نه ؤ لیدلی.
د متی په کور کې میلمستیا
۱۳بیا عیس ی د بحیرې غاړې ته الړ ،ګڼ خلک ورته راغلل او
هغوی ته یې تعلیم ورکړ ۱۴او کله چې په الر روان ؤ ،نو د
حلفي زوی الوي یې ولید چې د مالیې ټولو پر چوکۍ ناست ؤ،
هغۀ ته يې وفرمایل :ما پس ې راشه ،نو هغه را پاڅید او د هغۀ
پس ې روان شو۱۵ .او کله چې هغه د الوي په کور کې ډوډۍ ته
ناست ؤ ،نو ډېر مالیه ټولوونکي او ګناهګاران له هغۀ او د
هغۀ له شاګردانو سره ناست وو ،ځکه چې ډېرو خلکو دهغۀ
پېروي کوله۱۶ .او کله چې د شرعې ځینو عاملانو چې د
فریسیانو له ډلې څخه وو ولیدل چې هغه له مالیه ټولوونکو
او ګناهګارانو سره ډوډۍ خوري ،نو د هغۀ شاګردانو ته يې
وویل :ولی هغه له مالیه ټولوونکو او ګناهګارانو سره خوراک
او څښاک کوي؟ ۱۷کله چې عیس ی دا واورېدل نو هغوی ته يې
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وفرمایل :روغان طبیب ته اړتیا نه لري خو ناروغان او زه د
دې لپاره راغلی نه یم چې رېښتیني د توبې لور ته راوبلم ،بلکې
ګناهګاران.
د مذهبي مشرانو پوښتنه د روژې په هکله
۱۸یو ځلې چې د یحیی شاګردانو او فریسیانو روژه نیولې وه،
نو ځینې خلک عیس ی ته راغلل او ورته يې وویل :ولې د یحیی
شاګردان او د فریسیانو شاګردان روژه نیس ي ،خو ستا
شاګردان روژه نه نیس ي؟ ۱۹نو عیس ی هغوی ته وفرمایل :آیا
امکان لري چې د واده مېلمانه پداس ې حال کې روژه ونیس ي چې
زوم ورسره وي؟ او ترڅو چې زوم ورسره وي ،نو هغوی نه
ش ي کولی چې روژه ونیس ي۲۰ .خو داس ې وخت به راش ي چې زوم
به له هغوی څخه واخیستل ش ي ،نو بیا به په هغه ورځ روژه
ونیس ي۲۱ .او هېڅوک په زړو جامو کې نوی پیوند نه لګوي،
که نه نو هغه نوی پیوند له زړو څخه بېلېږي او شلیدلی ځای
به نور هم لوی ش ي۲۲ .او هېڅوک نوي شراب په زړو مشکونو
کې نه اچوي ،که نه نو هغه نوي شراب به مشکونه وشلوي،
شراب به توی ش ي او مشکونه به هم ملنځه الړ ش ي ،بلکې نوي
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شراب باید په نویو مشکونو کې واچول ش ي۲۳ .او د یوې خالي
په ورځ چې عیس ی د کروندې له منځ څخه تېرېده ،نو
شاګردانو یې په روانه کې د فصل وږي راوشکول۲۴ .نو
فریسیانو هغۀ ته وویل :ولې داس ې کار کوې چي هغه د خالي
په ورځ روا نه دی؟ ۲۵هغۀ ورته وفرمایل :آیا تاسو لوستلي نه
دي ،کله چې داود او ملګري یې اړین او اوږي وو ۲۶نو څنګه د
مذهبي مشرانو د مشر ابیاتار په ورځو کې د خدای کور ته
ننوت او د نذرانې ډوډۍ یې وخوړه ،چې خوراک یې د مذهبي
مشرانو پرته بل چاته روا ندی او خپلو ملګرو ته یې هم
ورکړه۲۷ .او هغوی ته یې وفرمایل :دخالي ورځ د انسان لپاره
جوړ شوی ،نه انسان د خالي لپاره۲۸ .نو لدې کبله د انسان
زوی د سبت د ورځې څښتن هم دی.
دریمه برخه
وچ الس ي سړي ته روغتیا ورکول
۱هغه بیا کنیس ې ته ننوت او هلته یو سړی ؤ چې الس یې وچ
شوی ؤ۲ .نو هغوی عیس ی ته کتل چې آیا هغه به د خالي په
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ورځ هغۀ ته روغتیا ورکړي که نه ،ځکه هغوی غوښتل پر
هغۀ تور ولګوي۳ .نو هغۀ وچ الس ي سړي ته وفرمایل :راشه
او په منځ کې ودرېږه! ۴او هغوی ته يې وفرمایل :د خالي په ورځ
کوم کار روا دی ،نیکي کول که بدي ،د چا ژغورل یا وژل؟ نو
هغوی غلي پاتې شول۵ .او هغۀ ګېر چاپېره هغوی ته په غص ې
سره وکتل ځکه چې زړونه یې سخت وو او هغه سړي ته یې
وفرمایل :خپل الس را اوږد کړه ،هغۀ خپل الس وراوږد کړ او
الس يې روغ شو۶ .فریسیان سمدالسه بهر الړل او له
هېرودیانو سره يې د هغۀ په هکله مشوره وکړه چې څنګه یې
ووژني۷ .بیا عیس ی له خپلو شاګردانو سره د بحیرې غاړې ته
الړ او له ګلیل او یهودیې څخه ګڼ شمېر خلک د هغۀ پس ې
روان وو۸ .او کله چې د یهودیې ،اورشلیم ،ادومیې ،د اردن د
بلې غاړې او د صور او صیدون د شاوخوا ډېرو خلکو د هغۀ
د کارونو په هکله واورېدل ،نو هغۀ ته راغلل۹ .او خپلو
شاګردانو ته يې وفرمایل چې ،ماته یوه کشتۍ تیاره کړئ،
ترڅو د خلکو د ګڼې ګوڼې له ټېل څخه لرې واوسم۱۰ .ځکه
هغۀ ډېرو ته روغتیا ورکوله ،حتی چې په چا به ډېر درد ؤ ،نو
د هغۀ لور ته به يې زور واهه ،ترڅو هغه ملس کړي۱۱ .او کله
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به چې پېریانو هغه ولید ،نو د هغۀ په مخکې به په خاورو کې
ولویدل او چیغې به یې وهلی چې ،ته د خدای زوی یې۱۲ .او
هغوی ته يې په کلکه امر وکړ چې ،مابه خلکو ته نه ښکاره
کوئ.
د دولسو شاګردانو ټاکل
۱۳بیا د یو غرۀ سر ته الړ او څوک یې چې غوښتل ځان ته یې
وبلل او هغوی ورغلل۱۴ .هغۀ دولس تنه وټاکل او د رسوالنو
نوم یې ورکړ چې له هغۀ سره به اوسېږي او د وعظ لپاره به
ولېږل ش ي۱۵ .او د پېریانو د ویستلو واک هم ولري۱۶ .نو دولس
تنه یې وټاکل او په شمعون یې پطروس نوم کېښود۱۷ ،بیا د
زبدي زامن یعقوب او د هغۀ ورور یوحنا راغلل او هغوی يې
د تندرز امن ونومول۱۸ ،اندریاس ،فی ُ
لیپس ،برتوملا ،متی،
توما ،د حلفي زوی یعقوب ،تدي او شمعون ننګیالی ۱۹او
یهودا اسخریوطي کوم چې د هغۀ جاسوس ي وکړه.
مذهبي مشران پرعیس ی تورپورې کوي
۲۰بیا هغه کور ته ننوت او یو ځل بیا پرې دومره خلک راټول
شول چې هغوی د ډوډۍ خوراک وخت ونه موند۲۱ .او کله چې
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د هغۀ خپلوانو دا خبرې واورېدې ،نو بهر الړل ترڅو هغه
راپورته کړي ،ځکه ځینو ویل چې هغه بېخوده شوی دی۲۲ .او
د شرعې هغه عاملان چې له اورشلیم څخه راغلي وو ،ويې ویل
چې :هغه بعلزبول لري او د پېریانو د مشر په مرسته پېریان
باس ي۲۳ .نو هغوی يې ځان ته راوغوښتل او په مثالونو کي یي
ورته وفرمایل :څنګه کیدای ش ي چې یو شېطان بل شېطان
وباس ي؟ ۲۴که چېرې یوه پاچاهي په خپل منځ کې وویشل ش ي،
نو هغه پاچاهي پاتې کیدای نه ش ي۲۵ .او کله چې یو کور پر
خپل ضد وویشل ش ي ،نو هغه کور پایداره پاتې کېدای نه
ش ي۲۶ .او که چېرې شېطان له خپل ځان سره مقاومت وکړي
او وویشل ش ي ،نو هغه نه ش ي کوالی چې کلک پاتې ش ي بلکې
هالکېږي۲۷ .او هېڅوک نه ش ي کوالی ترڅو د زورور سړي کور
ته ننوځي او د هغۀ اسباب لوټ کړي ،خو دا چې لومړی هغه
وتړي او له هغې وروسته د هغۀ کور لوټ کړي۲۸ .او په یقین
سره تاسو ته وایم چې ،د انسان ټول ګناهونه او هر ډول کفر
يې چې ویلی وي بخښل کېږي۲۹ ،خو څوک چې د روح القدس
په مقابل کې کفر ووايي ،نو تر ابده به ونه بخښل ش ي ،بلکې
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هغه به د تلپاتې ګناه مجرم وي۳۰ .هغۀ ځکه دا وفرمایل چې،
هغوی ویل ،هغه پېریانی دی.
عیس ی خپله کورنۍ معرفې کوي
۳۱بیا د هغۀ مور او وروڼه راغلل ،بهر ودرېدل او پیغام یې
واستاوه ترڅو هغه راوغواړي۳۲ .نو کوم خلک چې له هغۀ
څخه ګېرچاپېره ناست وو هغۀ ته یې وویل :ستا مور او وروڼه
بهر والړ دي او تا لټوي۳۳ .نو هغوی ته يې په ځواب کې
وفرمایل :زما مور او زما وروڼه څوک دي؟ ۳۴او هغو ګېرچاپېره
ناستو خلکو ته یې وکتل او ويې فرمایل :دوی زما مور او وروڼه
دي۳۵ .ځکه هر څوک چې د خدای رضا غواړي ،هماغه زما
ورور ،خور او مور ده.
څلورمه برخه
د څلور ډوله مځکې مثال
۱او هغۀ بیا د بحیرې په غاړه په تعلیم ورکولو پېل وکړ او
دومره خلک ورته راټول شول ،چې هغه ترې په بحیرې کې
کشتۍ ته وخوت او هلته کیناست او ټول خلک ورته د بحیرې
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په غاړه راغونډ وو۲ .نو هغوی ته يې په مثالونو کې ډېر څه
ورزده کول او د خپل تعلیم په ترڅ کې يې ورته وفرمایل۳ :غوږ
ونیس ئ! یو بزګر د تخم شیندلو لپاره بهر الړ۴ .او کله یې چې
تخم شینده ،نو لږ څه په الر کې ولوید ،مرغان راغلل او هغه
یې وخوړل۵ .او څه برخه يې په تیږو کې ولوېد ،چېرې چې
خاوره ډېره نه وه او لکه څنګه چې مځکې ژورتیا نه درلوده،
ډېر ژر راشین شو۶ .خو کله چې ملر راپورته شو نو وسوځید،
ځکه چې ریښ ې یې نه درلودې او وچ شو۷ .او یو څه برخه د
اغزو په منځ کې ولوېد ،نو کله چې اغزو وده وکړه ،هغه فصل
یې پټ کړ او حاصل یې ورنه کړ۸ .او پاتې په ښه مځکه کې
ولوېد او حاصل یې ورکړ ،راشین شو ،وده یې وکړه ،او بار يې
ونیو ،ځینې دېرش ،ځینې شپېته او ځینې سل چنده۹ .او ويې
فرمایل :څوک چې اورېدونکي غوږونه لري نو وادې وري.
د مثال تشریح
۱۰او کله چې ځانته شو ،نو دولسو شاګردانو او نور چې
ورسره وو ،له هغۀ څخه د مثالونو په هکله پوښتنه وکړه.
۱۱نو هغوی ته يې وفرمایل :تاسو ته د خدای په پاچاهي د
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پوهېدو راز درکړل شوی دی ،خو هغو ته چې بهر دي ټول
شیان په مثالونو کې بیانېږي ۱۲ترڅو تل وګوري ،خو ونه ویني،
اورېدونکي ش ي ،خو پوه نه ش ي ،ګواکې راوګرځي او د هغوی
ګناهونه وبخښل ش ي۱۳ .او هغوی ته یې وفرمایل :آیا په دې
مثالونو پوه نشوئ؟ نو څنګه به په نورو ټولو مثالونو پوه
ش ئ؟ ۱۴بزګر کالم کري۱۵ .او دوی د الرې په غاړه هغه خلک
دي ،چېرې چې کالم کرل کېږي او کله چې کالم واوري ،نو
سمدالسه شېطان راش ي او کرل شوی کالم د هغوی له زړونو
څخه وتښتوي۱۶ .همدغه راز په تیږلن ځای کې کرل شوي،
هغه کسان دي چې کله کالم واوري نو په خوښ ۍ سره يې مني.
۱۷خو ریښ ې نه لري او فاني وي او کله چې د کالم له امله
ستونزه یا کړاو وویني ،نو سمدالسه تیندک خوري او
ښوئیږي۱۸ .او په اغزو کې کرل شوي ،هغوی دي چې کله کالم
واوري ۱۹نو دنیوي اندېښنې ،د شتمنۍ غرور او د نورو شیانو
هوسونه په هغوی کې ننوځي ،کالم زندۍ کوي او بېحاصله
پاتې ش ي۲۰ .او په ښه مځکه کې کرل شوی ،هغوی دي چې کله
کالم واوري هغه مني او حاصل ورکوي ،ځینې دېرش ،ځنیې
شپېته او ځینې سل چنده۲۱ .نو هغوی ته يې وفرمایل :آیا
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تاسو څراغ د دې لپاره راوړئ ترڅو هغه د لوښ ي یا کټ الندې
کېږدئ؟ آیا هغه پرڅراغدان باندې نه ږدئ؟ ۲۲ځکه هېڅ
داس ې پټ ش ی نشته چې ښکاره نه ش ي او داس ې پټ راز نشته
چې رڼا ته رانه ش ي۲۳ .هر څوک چې اورېدونکي غوږونه لري نو
وادې وري۲۴ .بیا یې هغوی ته وفرمایل :متوجه اوس ئ چې څه
اورئ ،په هره پیمانه یې چې ورکوئ ،په هماغه پیمانه به یې
اخلئ ،بلکې ستاسو لپاره چې اورئ نور به هم زیات ش ي.
۲۵ځکه څوک چې څه لري هغۀ ته به نور هم ورکړل ش ي او
هغه څوک چې څه نه لري ،نو حتی که څه لري ،هغه به هم
ترې واخیستل ش ي.
د تخم د زرغونیدو مثال
۲۶او ويې فرمایل :د خدای پاچاهي داس ې ده لکه یو بزګر چې
په مځکه کې تخم وشیندي ۲۷که چېرې هغه د شپې او ورځې
ویده وي یا ویښ خو تخم شین کېږي او وده کوي خو هغه نه
پوهېږي چې څنګه۲۸ .ځکه مځکه په خپله حاصل ورکوي،
لومړی بوټی رازرغونېږي ،بیا وږی او له هغې وروسته په وږي
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کې بشپړه دانه۲۹ .او کله چې فصل ورسېږي نو هغه لور
راواخلي ،ځکه چې د فصل د رېبلو وخت رارسیدلی وي.
د شړشمو د دانې مثال
۳۰بیا یې وفرمایل :د خدای پاچاهي د څه ش ي سره تشبیه کړو
او د هغې لپاره څه ډول مثال ورکړو ۳۱دا د هغې شړشمو د
دانې په څېر ده چې ،کله یې په مځکه کې کري نو د مځکې تر
ټولو کوچنی تخم وي ۳۲خو کله چې وکرل ش ي شین کېږي او د
باغ له ټولو بوټو څخه لوئېږي ،څانګې یې غټې ش ي او د هوا
مرغان د هغې د سیوري الندې ځالې جوړوي۳۳ .او څومره به
چې هغوی اورېدلی شو ،نو پدې ډول ډېرو مثالونو سره یې
ورته کالم بیانول ۳۴او له مثال پرته یې هغوی ته هېڅ خبره
ونکړه ،خو په یواځیتوب کې یې خپلو شاګردانو ته د مثالونو
ټولی ماناوې واضحه کړې.
په بحېره کې د طوفان آرامول
۳۵او په هماغه ورځ ماښام مهال یې هغوی ته وفرمایل :راځئ
چې بلې غاړې ته الړ شو۳۶ .نو هغه ډله یې هلته پرېښوده او
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هغه یې په هماغه کشتۍ کې چې ناست ؤ ،ویوړ او نورې کشتۍ
هم ورسره وې۳۷ .ناڅاپه د باد طوفان راغی ،د اوبو څپې پر
کشتۍ لګیدلې او نږدې ؤ چې له اوبو ډکه ش ي۳۸ .او عیس ی د
کشتۍ په وروستۍ برخه کې پر بالښت سر ایښ ی ویده ؤ ،نو
هغه یې راویښ کړ او ورته یې وویل :ای استاذه! آیا تاسره هېڅ
اندېښنه نشته چې موږ هالک شو؟ ۳۹نو هغه راپورته شو،
باد یې ورټلو او بحیرې ته یې وفرمایل :آرام شه او ودرېږه! نو
باد آرام شو او هماغه شېبه کراره کراري شوه۴۰ .نو هغوی
ته یې وفرمایل :ولې دومره ووېرېدلئ ،آیا اوس هم ایمان نلرئ؟
۴۱او پداس ې حال کې چې سخت وېرېدلي وو یو بل ته یې ویل:
دا ال څوک دی چې حتی باد او بحیره هم د هغۀ اطاعت کوي.
پنځمه برخه
د هدېرې لېوني ته روغتیا ورکول
۱او بیا د بحیرې بلې غاړې ته د جدریانو سیمې ته راغلل ۲او
کله چې هغه له کشتۍ څخه راکوز شو ،نو سمدالسه یو سړی
چې پېریان یې درلودل له هدېرې څخه راووت ترڅو له هغۀ
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سره وویني۳ .هغه په هدېره کې اوسیده او هېچا نشو کولی چې
حتی په زنځیرونو کې یې هم تړلی وساتي ۴ځکه چې ډېر ځلې یې
په زولنو او زنځیرونو تړلی ؤ ،خو هغۀ زنځیرونه شلولي او
زولنې یې ماتې کړې وې او هغه دومره قوي ؤ چې هېچا نشو
کوالی ترڅو هغه را ایسار کړي ۵هغه به شپه او ورځ د غرونو
او قبرونو په شاوخوا کې چیغې وهلې او ځان به يې په تیږو
ټپي کاوه۶ .او کله یې چې د لرې نه عیس ی ولید ،نو ورمنډه یې
کړه او په پښو ورپریوت۷ .په لوړ غږ یې چیغه کړه او ويې ویل:
ای عیس ی ،د لوی خدای زویه! زما سره څه کار لرې؟ د خدای
پخاطر ما مه په عذابوه ۸ځکه هغۀ پېریانو ته وفرمایل چې له
دې سړي څخه راووځئ ۹او بیا یې له هغۀ څخه پوښتنه وکړه:
نوم دې څه دی؟ هغۀ ورته وویل :زما نوم لښکر دی ،ځکه
چې ډېر یو۱۰ .نو هغۀ ته یې ډېره زاري وکړه چې هغوی له هغې
سیمې څخه بهر ونه شړي۱۱ .او هغه وخت د خوګانو یوه غټه
رمه د غونډۍ د پاسه څرېدله ۱۲نو پېریانو له هغۀ څخه
غوښتنه وکړه ويې ویل :موږ خوګانو ته ولېږه ترڅو په هغوی
کې ننوځو۱۳هغۀ ،هغوی ته اجازه ورکړه ،نو هغه پېریان
راووتل او په خوګانو کې ننوتل او هغه رمه چې نږدې دوه زره
26

خوګان وو ،د غونډۍ له پېچومي څخه په ذغاسته ښکته
بحیرې ته ولویدله او ډوبه شوله۱۴ .خوګ څرونکي وتښتېدل
او دا خبر یې د ښار په خواوشا کې خپور کړ او خلک د دې
پېښ ې د لیدلو لپاره بهر راووتل ۱۵او کله چې عیس ی ته راغلل
نو هغه سړی یې ولید چې د پېریانو لښکر نیولی ؤ ،هغۀ جامې
اغوستې وې او روغ شوی ؤ ،نو سختې وېرې واخیستل ۱۶او
هغوی چې دا هرڅه لیدلي وو ،نو د پېریاني سړي او خوګانو له
کیس ې یې ټول خبر کړل۱۷ .او له هغۀ څخه یې وغوښتل چې د
هغوی له سیمې څخه ووځي ۱۸او کله چې عیس ی په کشتۍ کې
سپور شو ،نو هغه پېریاني سړي غوښتل چې له هغۀ سره الړ
ش ي ۱۹خو هغۀ اجازه ورنه کړه او ورته یې وفرمایل :خپل کور
او ملګرو ته ورشه او څه چې خدای له تا سره وکړل له هغې
څخه یې خبر کړه او دا چې خداى څه ډول پرتا رحم وکړ۲۰ .نو
هغه سړی الړ او په دیکاپولس کې یې د هغه څه په هکله خبرې
وکړې چې عیس ی له هغۀ سره کړي وو او ټول خلک حېران
شول.
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یایروس د لور ژوندي کول
۲۱او کله چې عیس ی په کشتۍ کې بلې غاړې ته پورېوت ،نو هغه
ال د بحیرې په غاړه ؤ چې ډېر خلک ترې راتاو شول۲۲ .نو د
یایروس په نامه د کنیس ې له مشرانو څخه یو تن راغی او کله
يې چې عیس ی ولید نو د هغۀ پرپښو پرېوت ۲۳له هغۀ څخه يې
غوښتنه وکړه او ويې ویل :زما لور مرګي حال پرته ده ،راشه
الس پرې کېږده ،روغه یې کړه او ژوند یې وژغوره۲۴ .نو هغه
له هغوی سره الړ ،ډېر خلک د هغۀ پس ې وو او پرهغۀ به يې
ټیل کاوه۲۵ .په هغوی کې یوه ښځه هم وه چې له دولسو کلونو
راهیس ې د وینې بهېدنې په ناروغۍ اخته وه۲۶ .هغې د ډېرو
طبیبانو کړاو لیدلی ؤ او خپله ټوله شتمني يې په ځان مصرف
کړې وه خو روغه شوې نه وه او تکلیف یې نور هم زیاتېده.
۲۷هغې د عیس ی په هکله اورېدلي وو ،نو هغه په ګڼه ګوڼه کې
د شا لخوا راغله او د هغۀ جامې یې ملس کړې ۲۸ځکه هغې له
ځان سره ویلي وو چې که چېرې د هغۀ جامې هم ملس کړم نو
زه به روغه شم۲۹ .هماغه شېبه د هغې وینه ودرېدله او په
ځان پوهه شوه چې له هغې بال څخه خالصه شوه۳۰ .عیس ی
هماغه شېبه په ځان پوه شو چې یو ځواک ترې ووت ،نو هغې
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ډلې ته يې مخ راوګرځاوه او ويې فرمایل :زما جامې چا ملس
کړې۳۱ .نو شاګردانو يې هغۀ ته وویل :ته ګورې چې خلکو
درباندې بیروبار جوړ کړی ،خو بیا هم وايې چې زه چا ملس
کړم؟ ۳۲خو هغۀ ګېرچاپېره کتل ترڅو هغه ښځه وویني کومې
چې دا کار کړی ؤ۳۳ .خو هغه ښځه چې پوهه شوی وه روغتیا
يې موندلې ،پداس ې حال کې چې له وېرې رپېدله هغۀ ته راغله،
د هغۀ په وړاندې په ګونډو شوه او ټول حقیقت يې بیان کړ.
۳۴نو هغې ته يې وفرمایل :ای لورې! ته خپل ایمان روغه کړې،
په سالمتۍ سره الړه شه او د تل لپاره له دې بال څخه خالصه
اوسه۳۵ .هغه ال دا خبرې کولې چې د کنیس ې د مشر له کوره
ځینې راغلل او ويې ویل :لور دې مړه شوه ،نور د څه لپاره
استاذ ته زحمت ورکوې؟ ۳۶کله چې عیس ی د هغوی خبره
واورېدله ،نو د کنیس ې مشر ته یې وفرمایل :مه وېرېږه ،فقط
ایمان ولره ۳۷او له پطروس ،یعقوب ،او د یعقوب د ورور
یوحنا پرته یې بل هېچا ته اجازه ورنه کړه ترڅو له هغۀ سره
الړ ش ي۳۸ .او کله چې د کنیس ې د مشر کور ته ورسید ،نو یوه
غمژنه ډله يې ولیدله چې سخت ویر او ماتم يې کاوه۳۹ .نو
دننه الړ او هغوی ته یې وفرمایل :ولی ویر او ژړا کوئ؟ انجلۍ
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مړه نه بلکې ویده ده۴۰ .هغوی د هغۀ پورې خندا وکړه ،خو
هغۀ ،هغوی ټول بهر ولېږل ،د انجلۍ مور پالر او خپل ملګري
یې له ځان سره واخیستل او چېرې چې انجلۍ ویده وه هلته
ننوت۴۱ .د انجلۍ الس یې ونیو او ورته یې وفرمایل :تلیتا قامي!
چې مانا یې ده :ای لورې ،راپورته شه! ۴۲هماغه شېبه انجلۍ
راپورته او روانه شوه ،هغه دولس کلنه وه او هغه خلک ډېر
سخت حېران شول ۴۳او هغوی ته يې په کلکه وفرمایل چې له
دې کاره څوک خبر نکړي او ويې ویل چې هغې ته د خوراک
لپاره څه ورکړي.
شپږمه برخه
د ناصريې د خلکو بې ایماني
۱بیا عیس ی له هغه ځایه روان شو او د شاګردانو سره خپل
ښار ته الړ۲ .کله چې د خالي ورځ راورسیده نو کنیسه کې یې
په تعلیم ورکولو پېل وکړ او ډېرو چې د هغۀ تعلیم اورېده نو
حېرانېدل او ویل یې :دې سړي دا خبرې له کومه ځایه زده
کړې ،دا څنګه حکمت ده ته ورکړل شوی او دا څنګه
30

معجزې د هغۀ په الس ښکاره کېږي؟ ۳آیا دا د مریمې زوی
ترکاڼ ،د یعقوب ،یوشا ،یهودا او شمعون ورور نه دی؟ او آیا
د هغۀ خوېندې دلته زموږ سره نه اوسېږي؟ او دغه شان
هغوی هغه رد کړ۴ .عیس ی هغوی ته وفرمایل :یو نبي ته له
خپل وطن او کورنۍ پرته په هر ځای کې درناوی کېږي ۵او
هغۀ هلته هېڅ ډول معجزه ونکړه ،پرته لدې چې پرڅو
مریضانو یې السونه راکښل او هغوی ته يې روغتیا ورکړه۶ .او
هغه د هغوی له بېایمانۍ څخه حېران شو ،هغه د هغو کلیو
په شاوخوا کې ګرخېده او تعلیم یې ورکاوه.
د دولسو شاګردانو لېږل
۷بیا يې هغه دولس شاګردان راوغوښتل او د دوه دوه تنو په
لېږلو يې پېل وکړ او هغوی ته يې د پېریانو ویستلو واک ورکړ.
۸او هغوی ته يې په کلکه وفرمایل چې له امسا پرته بل هېڅ
ش ی له ځان سره وانخلي ،نه ډوډۍ ،نه کڅوړه او نه په
کمربند کې پیس ې۹ .څپلۍ په پښو کړئ او دوه کمیسونه مه
وړئ ۱۰او هغوی ته يې وفرمایل :په هر ځای کې چې کوم کور
ته ننوځئ ،نو ترڅو چې په هغه ښار کې یاستئ هملته پاتې ش ئ
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۱۱او په هغه ځای کې چې تاسو ونه مني او ستاسو خبرو ته
غوږ ونه نیس ي ،نو له هغه ځایه ووځئ او د خپلو پښو خاوری
وڅنډئ ،ترڅو پرهغوی ګواهي وګرځي۱۲ .بیا روان شو او
وعظ یې وکړ ترڅو خلک توبه وکړي۱۳ .ډېر پېریان یې
وویستل ،ډېری ناروغان یې په غوړو غوړ کړل او روغتیا یې
ورکړه.
د تعمید ورکوونکي یحیی وژل کېدل
۱۴او هیرودیس پاچا خبر شو ،ځکه چې د عیس ی نوم ډېر
مشهور شوی ؤ ،ځینو به ویل چې :تعمید ورکوونکی یحیی را
ژوندی شوی دی ،ځکه داس ې معجزې کوي ۱۵خو ځینو به
ویل الیاس دی او ځینو به ویل دا پخوانیو نبیانو پشان یو
نبي دی۱۶ .خو کله چې هیرودیس د هغۀ په هکله واورېدل نو
ویې ویل :دا هماغه یحیی دی چې ما یې سر غوڅ کړی ؤ او اوس
له مړو څخه را پورته شوی دی۱۷ .هیرودیس د خپلې ښځې
هیرودیا په غوښتنه امر وکړ ترڅو یحیی ونیس ي او په زندان
کې یې واچوي ،هیرودیا تر دې وړاندې د هیرودیس د ورور
فی ُ
لیپس ښځه وه ۱۸او یحیی هیرودیس ته ویلي وو چې دا د
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قانون خالف کار دی چې ته د خپل ورور له ښځې سره واده
وکړې۱۹ .نو هیرودیا دغه کینه په زړه کې اچولې وه او غوښتل
یې چې هغه ووژني ،خو وس یې نه رسید۲۰ .هیرودیس له یحیی
څخه وېرېده ،ځکه پوهېده چې هغه یو سپېڅلی او رېښتینی
سړی دی او له دې کبله یې هغه وساته او غوښتل یې چې د
هغۀ خبرې واوري ،خو د هغۀ خبرو هیرودیس ډېر ناراحته
کړی ؤ۲۱ .هیرودیا هغه وخت دافرصت وموند کله چې
هیرودیس د خپلې زوکړې په ورځ خپلو رئیسانو ،پوځي
افسرانو او د ګلیل مشرانو ته میلمستیا کړې وه ۲۲او د
هیرودیا لور دننه راغله ،نڅا یې وکړه ،نو هیرودیس او د هغۀ
میلمانه دومره خوشاله شول چې ،پاچا هغې انجلۍ ته وویل:
هرڅه چې غواړې ویې غواړه ،زه به یې درکړم۲۳ .او هغې ته یې
قسم یاد کړ چې زما څخه هرڅه وغواړې نو دربه یې کړم ،حتی
که زما نیمه پاچاهي هم وي۲۴ .هغه بهر ووتله او خپلې مور نه
يې پوښتنه وکړه چې څه ترې وغواړم؟ هغې ورته وویل :د
تعمید ورکوونکي یحیی سر ترې وغواړه۲۵ .نو انجلۍ
سمدالسه د پاچا حضور ته ورغله او ورته یې وویل :زه غواړم
چې همدا اوس د تعمید ورکوونکي یحیی سر ما ته په یو
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پطنوس کې راکړې۲۶ .پاچا ډېر سخت غمژن شو ،خو د خپل
کړي قسم او د محفل د حاضرینو د خوشالۍ لپاره يې ونه
غوښتل ترڅو خپل کړی لوظ مات کړي ۲۷نو بې له ځنډه یې
جالد ولېږه او ورته یې وویل چې ،د هغۀ سر راوړي ۲۸او د هغۀ
سر یې په یو پطنوس کې راوړ ،هغې انجلۍ ته یې ورکړ او
انجلۍ هغه خپلې مور ته ورکړ ۲۹او کله چې د هغۀ شاګردان
خبر شول نو راغلل ،د هغۀ مړی یې ویوړ او په قبر کې یې ښخ
کړ.
پنځه زره تنو ته خوراک ورکول
۳۰بیا رسوالن عیس ی ته راغونډ شول او هغه څه یې چې کړي
وو او تعلیم یې ورکړی ؤ ،له هغې څخه يې خبر کړ۳۱ .نو
هغوی ته يې وفرمایل :تاسو ما پس ې یو ګوښه ځای ته راش ئ
چې لږ استراحت وکړئ ،ځکه تګ او راتګ دومره ډېر ؤ چې د
ډوډۍ خوراک وخت يې هم نه درلود۳۲ .بیا هغوی په کشتۍ
کې کېناستل او یوې ګوښه دښتې ته الړل۳۳ .او کله چې خلکو
ولیدل چې هغوی روان دي ،نو ډېرو هغوی وپېژندل او له ټولو
ښارونو څخه هغې لور ته پیاده روان شول او له هغوی څخه
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مخکې هلته ورسېدل۳۴ .او کله چې هغه غاړې ته ورسېد نو
ډېره لویه ګڼه یې ولیده او زړه یې پرې وسوځېد ،ځکه چې د
بېشپونکي ګډورو په څېر وو او هغوی ته یې د ډېرو خبرو
تعلیم ورکړ۳۵ .کله چې ډېره ورځ تېره شوه ،نو شاګردان یې
هغۀ ته راغلل او ويې ویل :دا یوه خوش ې دښته ده او ورځ هم
په تېرېدو ده ۳۶نو دا خلک رخصت کړه ترڅو نږدې کلیو او
بانډو ته الړ ش ي او د خپل خوراک لپاره څه شیان واخلي.
۳۷نو هغوی ته يې وفرمایل :تاسو خوراک ورکړئ ،نو هغوی
وویل :آیا الړ شو او د دوی لپاره د دوسوو دینارو ډوډۍ
راواخلو ،ترڅو دوی ته خوراک ورکړو؟ ۳۸هغوی ته یې
وفرمایل :الړ ش ئ او وګورئ چې څو ډوډۍ لرئ ،کله یې چې
ولیدل نو ويې ویل :پنځه ډوډۍ او دوه کبان۳۹ .نو هغوی ته
يې وفرمایل چې ،دوی ټول ډله ډله په شنو واښو باندې
کینوئ۴۰ .بیا سل سل او پنځوس پنځوس په صفونو کې
کېناستل ۴۱او هغۀ پنځه ډوډۍ او دوه کبان يې راواخیستل،
آسمان ته يې وکتل ،برکت یې ورکړ ،ډوډۍ یې ماته کړه او
شاګردانو ته یې ورکړه چې هغوی ته یې ورکړي ،او هغۀ دوه
کبان هم پرټولو وویش ي۴۲ .نو ټولو وخوړله او ماړه شول ۴۳او
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له پاتې کبانو او ډوډیو څخه یې دولس ټوکرۍ ډکې کړې ۴۴او
ً
ډوډۍ خوړونکي تقریبا پنځه زره سړی وو.
د اوبو پرمخ ګرځېدل
۴۵بیا یې سمدالسه خپل شاګردان په کشتۍ کې سپاره کړل تر
څو له هغۀ نه مخکې بیتصیدا ته تېر ش ي او هغۀ پخپله د
خلکو هغه ډله رخصت کړه۴۶ .او کله یې چې هغوی رخصت
کړل ،نو خپله د دعا لپاره د غرۀ سر ته وخوت ۴۷او کله چې
ماښام شو ،نو کشتۍ د بحېرې منځ ته ورسېده او هغه یواځې
په وچه ؤ ۴۸او هغوی یې ولیدل چې د کشتۍ په چلولو کې
ستړي شوي وو ،ځکه چې باد له مخالف لوري لګېده ،نو د
شپې له سهار کېدو لږ څه وړاندې د اوبو لپاسه روان شو،
د هغوی څنګ ته ورغی او غوښتل یې چې له هغوی څخه تېر
ش ي  ۴۹او کله یې چې هغه ولید د اوبو لپاسه روان دی ،نو فکر
یې وکړ چې پېری دی ،نو چیغې یې کړې ۵۰ځکه کله چې ټولو
هغه ولید نو ووېرېدل او سمدالسه یې هغوی ته وفرمایل:
زړور اوس ئ ،دا زه یم ،مه وېرېږئ۵۱ .او کله چې له هغوی سره
په کشتۍ کې سپور شو نو باد هم آرام شو او په دې سره
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هغوی بېاندازې حېران شول ۵۲ځکه هغوی ال د ډوډۍ په
معجزه پوه نه وو او د هغوی زړونه سخت شوي وو۵۳ .کله چې
هغوی بلې غاړې ته ورسېدل د ګینسیرت سیمې ته راغلل او
هلته یې لنګر واچاوه۵۴ .او کله چې له کشتۍ څخه راووتل نو
سمدالسه خلکو وپېژندل۵۵ .هغوی په بېړه په ټولو سیمو کې
ګرځیدل او هر چا چې اورېدل چې هغه دلته دی نو خپل
ناروغان یې پرتختونو اچول او هغۀ ته یې راوستل ۵۶او کله
به چې هغه هر لور ،کلیو ،ښارونو او بانډو ته تلو ،نو
ناروغان به يې ورته په الرو کې کېښودل او له هغۀ څخه به
يې غوښتل چې اجازه ورکړي ترڅو د هغۀ د جامو څنډه ملس
کړي او هر چا چې هغه ملس کاوه نو روغتیا یې موندله.
اوومه برخه
د زړه پاکوالی
۱بیا هغه فریسیان او د شرعې عاملان چې له اورشلیم څخه
راغلي وو له هغۀ څخه راتاو شول ۲ځکه د هغۀ ځینې
شاګردان يې لیدلي وو چې په ناوینځلو السونو ډوډۍ خوري
37

۳ځکه چې فریسیان او ټول یهودیان د خپلو مشرانو د رواج
کلک پابند دي او تر څو چې السونه سم ونه وینځي نو ډوډۍ
نه خوري۴ .او کله به چې له بازار څخه راغلل ،نو ترڅو به یې
چې ځانونه ونه وینځل ،ډوډۍ یې نه خوړله او داس ې نور ډېر
رواجونه لکه د پیالو ،دېګونو او ِمس ي کاسو وینځل۵ .نو
فریسیانو او د شرعې عاملانو له هغۀ څخه پوښتنه وکړه چې:
ولې ستا شاګردان د مشرانو رواجونو ته ژمن نه دي او په
ناوینځلو السونو ډوډۍ خوري؟ ۶نو هغوی ته يې په ځواب
کې وفرمایل :اشعیا نبي ستاسو منافقانو په هکله څومره
سمه پېش بیني کړی ،لکه څرنګه چې لیکل شوي دي :دا خلک
ُ
تش په خله زما درناوی کوي ،خو زړونه یې زما څخه لرې دي
۷نو بېځایه زما عبادت کوي ،ځکه د فرائضو پرځای د
انسانې رواجونو تعلیم ورکوي۸ .تاسو د خدای حکم پریښ ې
او د انساني رواجونو تقلید کوئ۹ .نو هغوی ته یې وفرمایل:
تاسو د خدای احکام په چاالکۍ سره یو خوا ته کوئ ،ترڅو
خپل رواجونه ترسره کړئ۱۰ .لکه چې موس ی وفرمایل :د خپل
مور او پالر احترام وکړئ ،او هر څوک چې خپل مور یا پالر ته
بد رد ووايي ،نو باید ووژل ش ي ۱۱خو تاسو وایاست :که چېرې
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څوک خپل مور او پالر ته ووايي :هغه څه چې باید تاسو ته
یې درکړم ،هغه مې خدای ته وقف کړي ۱۲نو له هغې وروسته
اجازه نه ورکوئ ترڅو د خپل مور او پالر خدمت وکړي۱۳ .نو
د خدای کالم په خپل جوړ کړي رواج سره باطلوئ او داس ې
نور ډېر کارونه کوئ۱۴ .نو هغه ډله يې بیا راوبلله او ورته یې
وفرمایل :ټول ماته غوږ ونیس ئ او ځان پوه کړئ ۱۵داس ې هېڅ
ش ی نشته چې له بهر نه د انسان بدن ته داخل ش ي او هغه
پلیت کړي ،خو هغه څه چې د انسان له دننه څخه راوځي،
هغه انسان پلیتوي۱۶ .هر څوک چې اورېدونکي غوږونه لري
نو وادی وري ۱۷کله چې عیس ی له دې ډلې څخه بېل شو او
کور ته ننوت ،نو شاګردانو یې ترې د دې مثال په هکله
پوښتنه وکړه۱۸ .هغۀ هغوی ته وفرمایل :تاسو هم دغه شان
ناپوهه یاست او نه پوهېږئ چې کوم ش ی له بهر نه په انسان
کې ننوځي نو له هغې سره نه پلیتېږي۱۹ .ځکه چې د هغۀ زړه
ته نه ننوځي ،بلکې خېټې ته یې ځي او بیا له هغۀ څخه بهر وځي
او په دې توګه هغه ټولو خوراکونو ته پاک وویل ۲۰او ویې
فرمایل :هغه څه چې له انسان څخه راوځي هغه انسان
پلیتوي ۲۱ځکه چې د انسان له زړه څخه بد خیاالت راوځي،
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حرام کارونه ،غالګانې ،قتلونه او زنا۲۲ ،حرص ،بدي ،ټګي،
فحاش ي ،کینه ،غیبت ،غرور او حماقت۲۳ .دغه ټول شیان
له دننه څخه راوځي او انسان پلیتوي.
له یوې انجلۍ څخه د پېریانو ویستل
۲۴بیا له هغه ځایه روان شو ،د صور او صیدون سیمې ته الړ
او یو کور ته ننوت ،هغۀ غوښتل چې هېڅوک ترې خبر نه
ش ي ،خو پټ پاتې نه شو ۲۵ځکه یوه ښځه چې لور يې پېریان
لرل ،کله چې د هغۀ له راتګ څخه خبره شوه ،نو راغله او د
هغۀ په پښو یې ځان وغورځاوه۲۶ .هغه ښځه یونانۍ او د
سوریې د فنیقیې اوسېدونکې وه او هغۀ ته یي زاري وکړې
ترڅو له لور څخه یې پېریان وشړي۲۷ .نو عیس ی هغې ته
وفرمایل :پرېږده چې لومړی بچي ماړه ش ي او دا مناسبه نه ده
چې د بچو ډوډۍ واخیستل ش ي او سپو ته واچول ش ي۲۸ .هغې
ښځې په ځواب کې وفرمایل :ای مالکه! سمه ده ،خو د کور
سپي هم د بچو د خوراک پاتې شونکي خوري۲۹ .نو هغې ته
یې وفرمایل :ستا د دې خبرې پخاطر ،زه الړه شه ،پېری ستا د
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لور نه وتلی دی ۳۰او کله چې کور ته الړه ،نو ویې لیدل چې پېری
د هغې د لور نه وتلی ؤ او انجلۍ په خپله بستره کې آرام کاوه.
د عیس ی له معجزو څخه د خلکو حېرانتیا
۳۱بیا هغه د صور له سیمی څخه روان شو او د صیدون له
الرې د دیکاپولوس په حدودو تېر شو او د ګلیل بحیرې ته
ورسېد۳۲ .نو هلته یې هغۀ ته یو کوڼ راوست چې ژبه یې هم
بندېدله او غوښتنه یې ترې وکړه چې پرهغۀ الس کېږدي۳۳ .نو
هغه یې د ډلې له منځ څخه یوې ګوښ ې ته ویوړ ،خپلې ګوتې یې
د هغۀ په غوږونو کي کېښودې ،الړې یې ورتو کړې او د هغۀ
ژبه یې ملس کړه۳۴ .د آسمان لور ته یې وکتل ،اسویلی یې
وویست او هغۀ ته یې وفرمایل :افتح ،یانې پرانیستل شه.
۳۵نو هماغه شېبه د هغۀ غوږونه خالص او د ژبی غوټه یې
پرانیستل شوه او په سم ډول یې خبرې وکړې۳۶ .او هغوی ته
یې په کلکه وفرمایل چې په دې هکله هېچاته څه ونه وایئ،
خو څومره ډېر چې هغۀ تاکید کاوه ،هغوی له هغې څخه
زیات دا خبره خپروله۳۷ .هغوی ډېر زیات حېران وو او ویل یې:
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ټول کارونه یې ښه کړي دي ،کڼو ته غوږونه ،او ګونګیانو ته
ژبې ورکوي.
اتمه برخه
څلور زره تنو ته ډوډۍ ورکول
۱او په هغو ورځو کې یو ګڼ شمېر خلک بیا راغونډ شول،
خو د خوراک لپاره یې څه نه لرل ،نو عیس ی خپل شاګردان
راوغوښتل او ورته یې وفرمایل۲ :په دې ډلې مې زړه وسوځېد،
ځکه له درې ورځو راهیس ې زما سره دي او د خوراک لپاره
هېڅ هم نه لري۳ .او که چېرې زه دوی کورونو ته اوږي ولېږم،
نو په الر کې به بېهوشه ش ي ،ځکه لدوی څخه ځینې له ډېر
لرې څخه راغلي دي۴ .نو شاګردانو یې هغۀ ته وویل :پدې
دښته کې څوک کوالی ش ي چې هغوی په ډوډۍ ماړه کړي؟ ۵او
له هغوی څخه یې پوښتنه وکړه چې :څو ډوډۍ لرئ؟ هغوی
وویل :اووه ۶نو هغې ډلې ته یې وفرمایل چې پرمځکه کیني،
ُ
هغۀ اووه ډوډۍ یې راواخیستې ،شکر یې ووېست ،ماتې یې
کړې او خپلو شاګردانو ته يې ورکړې ترڅو خلکو ته یې
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کېږدي ،نو هغوی د هغې ډلې مخې ته کېښودله ۷او څو کوچني
کبان یې هم درلودل ،هغو ته یې هم برکت ورکړ او ویې ویل
چې ،دا هم ورته کېږدئ۸ .هغوی وخوړله ،ماړه شول او له
پاتې شوو توکړو څخه ډکې اووه ټوکرۍ یې پورته کړلې.
۹هغوی خواوشا څلور زره کسان وو او عیس ی هغوی رخصت
کړل۱۰ .بیا سمدالسه له شاګردانو سره په کشتۍ کې سپور
شو او د دملانوته سیمې ته الړ.
د معجزې غوښتنه
۱۱نو فریسیان راغلل او له هغۀ سره یې بحث پېل کړ او د
آزمایښت په موخه یې له هغۀ څخه د آسماني معجزې
غوښتنه وکړه۱۲ .هغۀ د زړه له کومې اسویلې وکړ او ویې
فرمایل :دا نسل د څه لپاره معجزه غواړي؟ او زه تاسو ته
وایم چې ،دې نسل ته به هېڅ ډول نښه ورنه کړل ش ي۱۳ .او
لدې خبرې سره یې هغوی پرېښودل او د بلې غاړې ته الړ.
د فریسیانو او هیرودیس تومنه
۱۴او له هغوی څخه هېر شول ترڅو له ځان سره ډوډۍ
واخلي او په کشتۍ کې یې له ځانه سره یواځې یوه ډوډۍ لرله.
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۱۵نو عیس ی هغوی ته وفرمایل :خبردار! د فریسیانو او
هیرودیس له تومنې څخه ځان وساتئ۱۶ .نو هغوی له ځان
سره فکر وکړ او ویې ویل :دا ځکه وايي چې موږ ډوډۍ نه ده
راوړې۱۷ .عیس ی پوه شو او هغوی ته یې وفرمایل :ولې داس ې
فکر کوئ چې ګوندې ډوډۍ نلرئ؟ آیا تاسو اوس هم نه
پوهېږئ ،تاسو ته مالومه نه ده ،او تراوسه ستاسو زړونه
سخت دي؟  ۱۸تاسو سترګې لرئ ،خو نه وینئ ،غوږونه لرئ او
نه اورئ ،آیا تاسو نه هېر دي؟ ۱۹کله چې مې پنځه ډوډۍ د
پنځه زرو کسانو لپاره ماتې کړې ،نو څو ټوکرۍ مو له ټوکړو
څخه ډکې پورته کړلې؟ هغوی ورته وویل :دولس۲۰او کله مې
چې اووه ډوډۍ د څلور زرو کسانو لپاره ماتې کړې ،نو څو
ټوکرۍ مو له توکړو ډکې پورته کړې؟ هغوی ورته وویل :اووه.
۲۱نو ورته یې وفرمایل :ال تراوسه هم نه پوهېږئ؟
د ړوند سړي بینا کول
۲۲او کله چې بیتصیدا ته راغی ،نو یو ړوند سړی یې ورته
راوست او له هغۀ څخه یې وغوښتل ترڅو هغه ملس کړي.
۲۳نو هغه ړوند یې له السه ونیو ،له کلي څخه یې بهر بوتلو،
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خپلې الړې یې د هغۀ په سترګو پورې کړې ،الس یې پرې
کیښود او پوښتنه یې ترې وکړه چې :آیا څه وینې؟ ۲۴نو هغۀ
خواوشا وکتل او ويې ویل :خلک وینم چې ګرځي راګرځي او د
ونو په شان ښکاري۲۵ .او بیا یې خپل السونه د هغۀ پرسترګو
کیښودل او د هغۀ سترګې یې خالص ې کړې ،د هغۀ سترګې
روغې شوې او هماغه شېبه یې هرڅه روښانه ولیدل۲۶ .نو
هغه یې خپل کور ته ولېږه او ورته یې وفرمایل :د کلي له الرې
کور ته مه ځه.
د پطروس اقرار
۲۷او عیس ی له خپلو شاګردانو سره د قیصریې فیلیپي کلیو
ته الړ ،په الر کې یې له خپلو شاګردانو څخه پوښتنه وکړه
ویې فرمایل :خلک ما څوک ګڼي؟ ۲۸هغوی ځواب ورکړ :ځینې
وايي چې تعمید ورکوونکی یحیی ،ځینې وایي چې الیاس او
ځینې وایي چې له نبیانو څخه یو۲۹ .نو له هغوی څخه یې
پوښتنه وکړه چې تاسو ما څوک ګڼئ؟ پطروس ورته په ځواب
کې وویل :ته مسیح یې۳۰ .نو هغوی ته یې په کلکه وفرمایل
چې ،د هغۀ په هکله هېچاته هم څه ونه وايي.
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د خپلې مړینې په هکله د عیس ی لومړۍ پېش بیني
۳۱او بیا یې هغوی ته په تعلیم ورکولو پېل وکړ چې :اړینه ده
ترڅو د انسان زوی ډېر کړاو وویني ،د مشرانو ،د لوی مذهبي
مشرانو او د شرعې د عاملانو له لوري به رد ش ي ،وبه وژل ش ي
او درې ورځې وروسته به بیا راپورته ش ي۳۲ .هغۀ دا خبره په
ښکاره ټکو کې وکړه ،پطروس هغه له السه ونیو ،یوې ګوښ ې
ته یې ویوړ او له دې خبرو یې منع کړ ۳۳خو عیس ی مخ
راوګرځاوه ،خپلو شاګردانو ته یې وکتل ،پطروس یې وراټه او
ورته یې وفرمایل :ای شېطانه ،ما نه لرې شه! ستا فکرونه
انساني دي ،نه خدايي۳۴ .بیا یې خلک له شاګردانو سره
راوبلل او ورته یې وفرمایل :هر څوک چې غواړي ما پس ې
راش ي ،نو هغه دې له ځان څخه تېر ش ي ،خپل صلیب دې
راپورته کړي او ما پس ې دې راش ي ۳۵ځکه څوک چې غواړي
خپل ځان وژغوري ،نو له السه به يې ورکړي او څوک چې
خپل ژوند زما او د انجیل لپاره له السه ورکړي ،نو هغه به
یې ترالسه کړي۳۶ .نو د یو سړي لپاره څه ګټه لري چې ټوله
دنیا ترالسه کړي ،خو خپل ژوند له السه ورکړي ۳۷ .آیا هغه
د خپل ځان د بیا ترالسه کولو لپاره کوم قیمت ورکولی ش ي؟
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۳۸ځکه هر څوک چې په دې زناکاره او ګناهګاره نسل کې ،زما
او زما له خبرو څخه وشرمېږي ،نو کله چې د انسان زوی د
خپل پالر په جالل کې له سپېڅلو مالئکو سره راش ي ،نو هغه
به هم ترې وشرمېږي.
نهمه برخه
۱او هغوی ته يې وفرمایل :په یقین سره تاسو ته وایم چې په
دې والړو خلکو کې داس ې خلک هم شته چې ترڅو د خدای
پاچاهي کومه چې به په خپل پوره ځواک سره راځي ونه ویني،
نو د مرګ خوند به ونه څکي.
د عیس ی د څېرې د بڼې بدلېدل
۲او شپږ ورځې وروسته عیس ی پطروس ،یعقوب او یوحنا له
ځان سره واخیستل او له هغوی سره یواځې د یو لوړ غرۀ
سرته وخوت او د هغوی په شتون کې د هغۀ د څېرې بڼه بدله
شوه۳ .جامې یې ځالنده او د واورې په څېر سپینې شوې،
داس ې سپینې چې د مځکې پرمخ به یې یو جامې وینځونکی هم
سپینې نکړای ش ي۴ .الیاس او موس ی هغوی ته ښکاره شول
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چې له عیس ی سره یې خبرې کولې۵ .بیا پطروس د عیس ی لور
ته متوجه شو او ويې ویل :ای استاذه! غوره به وي چې موږ
همدلته پاتې شو او که وغواړې نو درې څپرګي به جوړکړو،
یو ستا ،یو د موس ی او یو د الیاس لپاره۶ .او دا خبره یې د دې
لپاره وکړه چې ډېر زیات وېرېدلي وو او نه پوهېدل چې څه
ووايي۷ .ناڅاپه وریځې پر هغوی سیوری وکړ او له وریځې
څخه یو غږ راغی چې :دا زما خوږ زوی دی ،د هغۀ خبرې
واورئ۸ .او کله یې چې خپل خواوشا ته وکتل ،نو له عیس ی
پرته یې نور هېڅوک هم ونه لیدل ۹او کله چې له غرۀ څخه
راکوزېدل نو هغوی ته يې په کلکه وفرمایل چې ،ترڅو د
انسان زوی له مړو څخه راپورته نه ش ي ،نو هغه څه مو چې
ولیدل د هغې په هکله چاته څه ونه وایي۱۰ .هغوی دا خبره
ومنله او یو له بل څخه به یې پوښتنه کوله چې ،له مړو څخه
د راپورته کېدو مطلب به څه وي۱۱ .او له هغۀ څخه يې
پوښتنه وکړه چې :ولې د شرعې عاملان وايي چې الیاس باید
لومړی راش ي؟ ۱۲هغۀ ورته په ځواب کې وفرمایل :هو! الیاس
لومړی راځي ترڅو هرڅه سم کړي ،خو ولې لیکل شوي چې د
انسان زوی باید ډېر کړاوونه ویني او خوار او سپک وګڼل ش ي
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۱۳خو تاسو ته وایم چې الیاس هم راغی او لکه څرنګه چې د
هغۀ په هکله لیکل شوي وو ،نو دوی چې څه وغوښتل له هغۀ
سره یې وکړل.
پېریاني ماشوم ته روغتیا ورکول
۱۴او کله چې هغوی بېرته شاګردانو ته راغلل ،نو ویې لیدل
چې یو ګڼ شمېر خلک او د شرعې ځینې عاملان له هغوی څخه
راتاو وو او بحث یې ورسره کاوه۱۵ .نو هماغه شېبه چې ټولې
ګڼې هغه ولید نو حېران شول ،په منډه منډه راغلل او هغۀ
ته یې سالم واچاوه۱۶ .بیا یې د شرعې له عاملانو څخه پوښتنه
وکړه چې لدوی سره د څه په هکله بحث کوئ؟ ۱۷د هغوی له
منځ څخه یو تن ځواب ورکړ ویې ویل :ای استاذه! خپل زوی
مې تاته راوستی چې پېریان لري او خبرو ته یې نه پرېږدي ۱۸په
ُ
هر ځای کي یې چې ونیس ي نو راغورځوي یې ،خله یې ځګونه
کوي ،غاښونه چیچي او شخ پاتې ش ي ،ما ستا شاګردانو ته
وویل چې هغه ترې راوباس ي خو ویې نشو کولی۱۹ .هغوی ته یې
ځواب ورکړ ویې فرمایل :ای بېایمانه ډلې! ترڅو به زه لتاسو
سره یم او ترڅو به تاسو زغمم؟ هغه ماته راولئ۲۰ .نو هغه
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یې ورته راوست او کله چې پېري هغه ولید نو پر هلک یې حمله
وکړه ،په مځکه یې وویشت ،خولې یې ځګونه وکړل او راتاو یې
کړ۲۱ .نو د هلک له پالر څخه یې پوښتنه وکړه چې ،له څومره
مودې راهیس ې په دې حال دی؟ ویې ویل :له ماشوموالي څخه.
۲۲ډېر ځلې یې هغه په اور او اوبو کې وغورځاوه ترڅو ويې
وژني ،اوس که چېرې کوالی ش ې نو پر موږ رحم وکړه او زموږ
مرسته وکړه۲۳ .عیس ی هغۀ ته وفرمایل :ولې داس ې وایې که
چېرې ته څه کوالی ش ې؟ څوک چې کلکه عقیده ولري نو د
هغۀ لپاره هرڅه شوني دي۲۴ .هماغه شېبه د ماشوم پالر
چیغې کړې چې :زه ایمان لرم ،زما له بېایمانۍ سره مرسته
وکړه۲۵ .کله چې عیس ی ولیدل ،د خلکو ګڼه ګوڼه رانږدې
کېږي ،نو هغه پېری یې وراټه او ورته یې وفرمایل :ای ګونګ
او کوڼ پېریه! زه تاته امر کوم چې له هغۀ څخه راووځه او بیا
هېڅکله پکې مه ننوځه۲۶ .نو چیغه یې ووهله او هغه یې
پرمځکه وویشت ،هغه هلک د مړي په شان شو او ډېرو وویل
چې مړ شوی دی۲۷ .خو عیس ی له السه ونیو ،راپورته یې کړ
او ودرېد ۲۸او کله چې عیس ی کور ته ننوت ،نو شاګردانو یې
ترې پوښتنه وکړه چې ،ولې موږ ونشوکړای ترڅو هغه
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راوباسو؟ ۲۹نو هغوی ته یې وفرمایل :دا ډول پېریان له دعا
پرته بل په هېڅ ش ي نه ویستل کېږي.
د خپلې مړینې په هکله د عیس ی دویمه پېش بیني
۳۰بیا هغوی له هغې سیمې څخه الړل او په ګلیل تېر شول او
هغۀ نه غوښتل چې څوک پرې خبر ش ي چې هغه چېرې دی
۳۱ځکه چې خپلو شاګردانو ته یې تعلیم ورکاوه او ورته یې
ویل :د انسان زوی به خلکو ته وسپارل ش ي ،هغه به ووژني او
له وژل کیدو وروسته به په دریمه ورځ راپورته ش ي۳۲ .خو
شاګردانو دا خبره درک نکړه او وېرېدل ترڅو له هغۀ څخه
پوښتنه وکړي.
څوک ترټولو لوی دی
۳۳هغوی بیا کپرناحوم ته راغلل او کله چې کور ته ننوت نو له
هغوی څخه یې پوښتنه وکړه چې ،د الرې په اوږدو کې مو یو
له بل سره د څه ش ي په هکله بحث کاوه؟ ۳۴هغوی غلي شول،
ځکه چې په الر کې یې یو له بل سره د دې په هکله بحث کاوه
چې څوک تر ټولو لوی دی۳۵ .نو کیناست او دولس شاگردان
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یې راوغوښتل او ورته یې وفرمایل :څوک چې غواړي لومړی
ش ي نو باید ځان تر ټولو وروسته کړي او د ټولو خادم ش ي.
۳۶بیا یې یو ماشوم راواخیست ،د هغوی په منځ کې یې ودراوه،
په غېږ کې یې ونیو او هغوی ته یې وفرمایل۳۷ :هر څوک چې له
دې ماشومانو څخه یو هم زما په نوم ومني ،نو هغوی زه منلی
یم او څوک چې ما ومني نو زما رالېږونکی یې منلی دی.
څوک چې زموږ پرضد ندی ،هغه زموږ دی
۳۸بیا یوحنا وفرمایل :ای استاذه! موږ یو تن ولید چې ستا په
نامه یې پېریان ویستل او هغه زموږ څخه نه ؤ ،نو موږ منع
کړ۳۹ .عیس ی وفرمایل :هغه مه منع کوئ ،ځکه هر څوک چې
زما په نوم معجزه وکړي ،نو هغه نه ش ي کوالی چې هماغه
مهال ماته بد ووايي ۴۰ځکه هرڅوک چې زموږ پرضد نه دی،
هغه زموږ څخه دی ۴۱او زه تاسو ته وایم :که چېرې څوک
تاسو ته په دې خاطر یو جام اوبه درکړي چې د مسیح
ً
شاګردان یاست ،نو یقینا هغه به بېاجره پاتې نه ش ي ۴۲او
هر څوک چې له دې ماشومانو څخه چې پرما یې ایمان راوړی،
یوه ته هم تیندک ورکړي ،نو د هغۀ لپاره به ښه وي چې د
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ژرندې َپل ورته په غاړه کې واچول ش ي او په بحیره کې
وغورځول ش ي.
د وسوس ې په هکله خبرتیا
۴۳نو که چېرې ستا الس ستا د ښویېدنې المل ګرځي ،نو هغه
پرې کړه ،ځکه غوره ده چې له الس پرته تلپاتې ژوندون ته
ننوځې ،تر دې چې له دواړو السونو سره دوزخ ته ننوځې ،هغه
اور ته چې غلی کیدونکی نه دی ۴۴کوم چې چینجي یې نه مړه
کېږي او اور یې نه غلی کېږي ۴۵او که چېرې ستا پښه ستا د
ښویېدنې المل ګرځي ،نو پرې یې کړه ،ځکه تاته ګټوره ده
ترڅو تلپاتې ژوندون ته ګوډ ننوځې ،نه دا چې له دواړو پښو
سره په دوزخ کې واچول ش ې ،هغه اور ته چې غلی کیدونکی
نه دی ۴۶کوم چې چینجي یې نه مړه کېږي او اور یې نه غلی
کېږي۴۷ .او کله چې ستا سترګه تا ګناه ته وملسوي نو ويې
باسه ،ځکه ستا لپاره غوره ده چې په یوه سترګه د خدای
پاچاهۍ ته ننوځې ،تر دې چې له دواړو سترګو سره د دوزخ په
اور کې واچول ش ې ۴۸چېرې چې چینجي یې نه مړه کېږي او اور
یې نه غلی کېږي ۴۹ځکه هرڅوک به په اور سره مالګین ش ي،
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۵۰مالګه ښه ش ی دی ،خو که چېرې مالګه بېخونده ش ي ،نو
بیا به په څه ش ي خوندوره ش ي؟ په خپلو کې مالګه وساتئ او
یو له بل سره سوله وکړئ.
لسمه برخه
د طالق په هکله تعلیم
۱او کله چې عیس ی له هغه ځایه روان شو او د اردن د سیمې
بلې غاړې ،د یهودیې سیمې ته راغی ،نو بیا یوه ډله هغۀ ته
راغونډه شوه ،هغه هم د خپل عادت له مخې هغوی ته په
تعلیم ورکولو پېل وکړ۲ .نو فریسیان ورغلل او د آزمایښت
په موخه یې له هغۀ څخه پوښتنه وکړه چې :آیا یو سړي ته
روا دي ترڅو خپله ښځه طالقه کړي؟ ۳نو هغوی ته یې په
ځواب کې وفرمایل :موس ی تاسو ته څه فرمایلي دي؟ ۴هغوی
وویل :موس ی اجازه کړی چې طالق لیک ولیکي او ښځه دې
پرېږدي۵ .عیس ی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :ستاسو د
زړونو د سختوالي له امله يې دا حکم تاسو ته ولیکه ۶خو
خدای د پېدایښت له پېله هغوی نر او ښځه پېدا کړل۷ .نو
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له دې کبله باید سړی خپل مور او پالر پرېږدي او له خپلې
ښځې سره یو ځای ش ي ۸او دوی دواړه به یو وجود وي ،ځکه
تر دې وروسته هغوی دوه نه دي ،بلکې یو بدن دي۹ .نو هغه
څه چې خدای یو ځای کړي ،انسان دې یې نه بیلوي۱۰ .او کله
چې کور ته الړل نو شاګردانو یې ترې یو ځل بیا په دې هکله
پوښتنه وکړه۱۱ .نو هغوی ته يې وفرمایل :هر څوک چې خپله
ښځه طالقه کړي او له بلې سره واده وکړي ،نو د لومړۍ
ښځې په حق کې زنا کوي۱۲ .او که چېرې ښځه خپل خاوند ته
طالق ورکړي او له بل سره واده وکړي ،نو هغه هم زنا کوي.
عیس ی مسیح ماشومانو ته برکت ورکوي
۱۳بیا یې هغۀ ته ماشومان راوستل ترڅو هغوی ملس کړي،
خو شاګردانو یې هغوی منع کړل۱۴ .او کله چې عیس ی دا
ولیدل نو په غصه شو او هغوی ته یې وفرمایل :پرېږدئ ترڅو
واړه ماشومان زما څنګ ته راش ي ،او هغوی مه ایساروئ،
ځکه چې د خدای پاچاهي د همدغه ډول خلکو ده۱۵ .او په
یقین سره تاسو ته وایم ،هر څوک چې د خدای پاچاهي د دې
وړوکي ماشوم په شان ونه مني ،نو هېڅکله به هغې ته
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ورداخل نه ش ي۱۶ .بیا هغۀ ،هغوی په غېږ کې پورته کړل په
سرونو یې ورته الس راکښه او برکت یې ورکړ.
ځوان شتمن
۱۷او کله چې عیس ی په سفر روان شو ،نو یو سړی په منډه
منډه د هغۀ مخې ته راغی ،په ګونډو شو او پوښتنه یې وکړه:
ای نېکه استاذه! څه وکړم ترڅو د تلپاتې ژوندون وارث شم؟
۱۸عیس ی هغۀ ته وفرمایل :ولې دې ماته نیک وویل ،پداس ې
حال کې چې له خدای پرته بل هېڅوک نیک نه دی؟ ۱۹په
احکامو پوهېږې چې :قتل مه کوه ،زنا مه کوه ،غال مه کوه ،په
دروغو ګواهي مه ورکوه ،فریب مه کوه او د خپل مور پالر
درناوی کوه۲۰ .هغۀ ورته په ځواب کې وفرمایل :ای استاذه!
دا هرڅه له ماشوموالي څخه کوم۲۱ .نو عیس ی هغۀ ته وکتل،
مینه یې پرې راغله او ورته یې وفرمایل :پتا کې یو ش ی کم دی،
الړ شه هرڅه چې لرې خرڅ یې کړه او پر بېوزلو یې ووېشه،
نو په آسمان کې به خزانه بیا مومې ،بیا راځه او ما پس ې روان
شه۲۲ .خو هغه په دې خبره خفه روان شو ،ځکه چې ډېر
شتمن سړی ؤ۲۳ .عیس ی ګیرچاپېره خپلو شاګردانو ته وکتل
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او ورته یې وفرمایل :څومره ستونزمنه ده چې بډایان د خدای
پاچاهۍ ته ننوځي۲۴ .شاګردان د هغۀ په دې خبره سخت
حېران شول ،خو عیس ی بیا هغوی ته وفرمایل :ای بچو!
څومره ګران ده ترڅو بډایان د خدای پاچاهۍ ته ننوځي۲۵ .د
ستنې په سوري کې د اوښ ننوتل آسانه دي ،خو د خدای
پاچاهۍ ته د شتمن سړي ننوتل سخت دي۲۶ .نو هغوی ډېر
سخت حېران شول او یو بل ته یې ویل :نو څوک کوالی ش ي
چې خالصون ومومي؟ ۲۷عیس ی هغوی ته وکتل او ویې فرمایل:
د انسان لپاره ناشونې ده خو د خدای لپاره نه ،ځکه چې
هرڅه خدای ته ممکن دي۲۸ .پطروس لګیا شو او ویل یې :دا
دی موږ هرڅه پریښ ي او ستا پېروي کوو۲۹ .نو عیس ی ورته
وفرمایل :زه په یقین سره تاسو ته وایم ،هر څوک چې زما او
زما د انجیل لپاره خپل کور ،یا وروڼه ،یا خویندې ،یا مور ،یا
پالر ،یا بچي او خپلې شتمنۍ پرېږدي ۳۰نو په دنیا کې به سل
چنده کورونه ،وروڼه ،خویندې ،میندې ،بچي او شتمنۍ له
کړاوونو سره ورکړل ش ي او په آخرت کې به تلپاتې ژوندون
ترالسه کړي ۳۱خو ډېر لومړني به وروستنی او ډېر وروستني
به لومړني ش ي.
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د خپلې مړینې په هکله د عیس ی مسیح دریمه پېش بیني
۳۲او کله چې هغوی اورشلیم ته په الره روان وو او عیس ی له
ټولو نه مخکې ؤ ،نو شاګردان حېران وو او څوک چې ورپس ې
روان وو هغوی وېرېدل ،هغۀ شاګردان ګوښه کړل او د هغه
څه نه یې خبرول ،چې هغۀ ته پېښېدونکي وو۳۳ ،هغۀ ورته
وفرمایل :دا دی موږ اورشلیم ته ځو او د انسان زوی به د
لوی مذهبي مشرانو او د شرعې عاملانو ته وسپارل ش ي،
پرهغۀ به د قتل فتوی وکړي او پردیو ته به یې وسپاري ۳۴پر
هغۀ به ملنډې ووهي ،الړې به پرې توکړي ،په متروکو به یې
ووهي او وبه یې وژنی ،خو په دریمه ورځ به بیا راژوندی ش ي.
د یعقوب او یوحنا غوښتنه
۳۵بیا د ِزبدي دوه زامن یعقوب او یوحنا د هغۀ څنګ ته راغلل
او ورته یې وویل :ای استاذه! موږ غواړو چې لتا نه څه وغواړو
او هغه راته وکړې۳۶ .نو هغوی ته یې وفرمایل :څه غواړئ چې
ستاسو لپاره یې وکړم؟ ۳۷هغوی ورته وویل :موږ ته اجازه
راکړه چې ستا په جالل کې ،یو ستا ښ ي او بل کیڼ لور ته کینو.
۳۸عیس ی هغوی ته وفرمایل :تاسو چې څه غواړئ په هغې نه
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پوهېږئ ،آیا کوالی ش ئ کومه پیاله چې زه څښم ،تاسو یې هم
وڅښ ئ او کوم تعمید چې زه اخلم تاسو یې هم واخلئ؟
۳۹هغوی ورته وفرمایل :هو ،کوالی شو،نو عیس ی ورته
وفرمایل :سمه ده چې کومه پیاله زه څښم تاسو به یې وڅښ ئ
او کوم تعمید چې زه اخلم تاسو به یې هم واخلئ ۴۰خو زما
ښ ي او کیڼ الس ته کېناستل زما په واک کې نه دي چې چاته
یې ورکړم ،پرته له هغو څخه چې ورته ټاکل شوي دي ۴۱او
کله چې هغو لسو تنو دا واورېدل نو پر یعقوب او یوحنا یې
غصه راغله۴۲ .بیا عیس ی هغوی راوبلل او ورته یې وفرمایل:
تاسو پوهېږئ چې د قامونو واکمنان پر خپلو خلکو حکومت
کوي او لویان يې پر هغوی مسلط دي۴۳ .خو تاسو کې باید
داس ې نه وي ،تاسو کې چې څوک غواړي مشر ش ي نو هغه دی
ستاسو خادم واوس ي ۴۴او څوک چې غواړي تاسو کې لومړی
ش ي نو هغه دې د ټولو خادم واوس ي ۴۵او د انسان زوی هم د
دې لپاره نه دی راغلی ترڅو د هغۀ خدمت وکړای ش ي ،بلکې
د دې لپاره چې خدمت وکړي او خپل ژوند د ډېرو لپاره قربان
کړي.
59

ړوند بارتیماؤس ته روغتیا ورکول
۴۶بیا هغوی اریحا ته راغلل او کله چې هغه له خپلو شاګردانو
او یوې غټې ډلې سره له اریحا څخه بهر تلو ،نو د تیماؤس
زوی ،ړوند ګدایګر بارتیماؤس د الرې په غاړه ناست ؤ۴۷ .او
کله یې چې واورېدل چې ،عیس ی ناصري راغی ،نو چیغې یې
کړې او ویل یې :ای د داؤد زویه عیس ی! پرما رحم وکړه۴۸ .ډېرو
خلکو هغه وستغه ترڅو غلی ش ي ،خو هغۀ ال ډېرې چیغې
کړې چې :ای د داؤد زویه! پرما رحم وکړه۴۹ .نو عیس ی ودرېد
او ویې فرمایل ،ترڅو هغه را وبلي ،بیا هغوی هغه ړوند
راوغوښت او ورته یې وویل :مه خفه کېږه ،راپورته شه چې
هغه دې غواړي۵۰ .نو هماغه شېبه يې خپله چپنه
وغورځوله ،ودرېد او عیس ی ته راغی۵۱ .عیس ی هغۀ ته
وفرمایل :ستا لپاره څه وکړم؟ ړوند ورته وویل :ای استاذه!
غواړم چې بینا شم۵۲ .نو عیس ی هغۀ ته وفرمایل :الړ شه! ستا
ایمان تاته روغتیا درکړه ،نو هماغه شېبه بینا او عیس ی پس ي
روان شو.
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یوولسمه برخه
اورشلیم ته په بریالیتوب ننوتل
۱او کله چې هغوی اورشلیم ته نږدې د زیتون په غرۀ کې،
بیتفاجي او بیتعنیا ته ورسیدل ،نو عیس ی له خپلو
شاګردانو څخه دوه تنه ولېږل ۲او هغوی ته یې وفرمایل :کله
چې دغې مخامخ کلي ته الړئ او ورننوتئ ،نو هلته به یو تړل
شوی کوټی ومومئ چې تر اوسه هېڅوک پرې سپور شوی نه
دی ،هغه پرانیزئ او دلته یې راولی۳ .که څوک درنه پوښتنه
وکړي چې په دې څه کوئ ،نو ورته ووایئ چې زموږ مالک ته
په کار دی ،نو بې له ځنډه به هغه دلته راولېږي۴ .هغوی الړل
او هغه کوټی یې له دروازې څخه بهر په کوڅه کې تړلی وموند
او هغه یې راپرانیست ۵هلته شته خلکو ورته وویل :ولې دا
کوټی پرانیزئ؟ ۶هغوی ورته هماغه شان وویل لکه څرنګه چې
عیس ی ویلي وو ،نو هغوی یې پرېښودل چې الړ ش ي۷ .بیا یې
هغه کوټی عیس ی ته راوست ،خپلې چپنې یې پرې واچولې او
هغه پرې سپور شو ۸او ډېرو خلکو خپلې چپنې او ځینو نورو
د ونو څانګې را پرې کړې او په الره کې یې ورته خپرې کړې ۹او
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څوک چې له هغۀ څخه مخکې او وروسته روان وو ،هغوی
چیغې وهلې ،مبارک دې وي هغه څوک چې د مالک په نوم
راځي ۱۰مبارک دې وي زموږ د پالر داود راتلونکې پاچاهي ،چې
د مالک په نوم راځي او ستاینه په لوړو آسمانو کې۱۱ .بیا
عیس ی اورشلیم ته راغی او سپېڅلي کور ته ننوت ،ګیرچاپېره
یې وکتل او ماښام ناوخته له دولسو شاګردانو سره بیتعنیا
ته الړ.
د سپېڅلي کور پاکول
۱۲او کله چې هغوی بله ورځ له بیتعنیا څخه راووتل ،نو
عیس ی سخت وږی شو۱۳ .له لرې څخه یې د اینځر ونه ولیده
چې پاڼې یې درلودې ،نو ورغی ترڅو په هغې کې د خوراک لپاره
څه پېدا کړي ،خو کله چې ور ورسید نو له پاڼو پرته یې په کې
نور څه ونه موندل ،ځکه د اینځرو موسم نه ؤ۱۴ .نو ونې ته
یې وفرمایل :نور به هېڅوک هېڅکله هم ستا میوه ونه خوري
او شاګردانو یې واورېدل۱۵ .بیا اورشلیم ته ننوتل او کله چې
عیس ی سپېڅلي کور ته ننوت ،نو د هغو خلکو په ویستلو یې
پيل وکړ چې په سپېڅلي کور کې یې پېرل او پلورل کول ،د
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صرافانو تختونه او د کوترو پلورونکو د ناستې ځایونه یې
رانسکور کړل ۱۶او نه یې پریښودل چې هېڅوک پکې تجارتي
توکي ښکته پورته یوس ي۱۷ .بیا یې هغوی ته تعلیم ورکول پېل
کړل او ویې فرمایل :آیا لیکل شوي نه دي چې زما کور به د
ټولو قامونو د دعا ځای وبلل ش ي؟ خو تاسو ترې د غلو
سمڅه جوړه کړې ده۱۸ .او کله چې لوی مذهبي مشرانو او د
شرعې عاملانو دا هرڅه واورېدل ،نو د هغۀ د وژنې په لټه کې
شول او له هغۀ څخه وېرېدل ځکه چې ټول خلک د هغۀ له
تعلیم څخه حېران وو۱۹ .او کله چې ماښام شو نو له ښار
څخه بهر الړ.
د دعا په هکله تعلیم
۲۰او بله ورځ سهار د وخته کله چې هغوی په الره تېرېدل ،نو
ویې لیدل چې هغه د اینځر ونه له بېخه وچه شوې وه۲۱ .نو
پطروس هغه خبره رایاده کړه او هغۀ ته یې وویل :اې استاذه،
وګوره! هغه د اینځر ونه چې تا پرې لعنت ویلی ؤ ،وچه شوې
ده۲۲ .عیس ی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :پر خدای ایمان
ولرئ۲۳ .زه تاسو ته په یقین سره وایم ،که چېرې څوک دې
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غرۀ ته ووايي چې له خپل ځای څخه پورته شه او په دې
بحیره کې وغورځېږه او په زړه کې شک ونه لري ،بلکې یقین
ولري ،نو چې هرڅه وايي ،هغه به د هغۀ لپاره وش ي۲۴ .نو له
دې کبله تاسو ته وایم چې د هرڅه لپاره دعا وکړئ او یقین
ولرئ ،نو تاسو ته به درکړل ش ي۲۵ .کله چې د دعا لپاره ودرېږئ
او ستاسو په زړه کې د چاپر خالف خبرې وي نو هغه
وبخښ ئ ،ترڅو ستاسو آسماني پالر هم ستاسو خطاګانې
وبخښ ي۲۶ .خو که چېرې تاسو بخښنه ونکړئ ،نو ستاسو
آسماني پالر به هم هېڅکله ستاسو تېروتنې ونه بخښ ي.
د عیس ی ځواک او واک
۲۷هغوی بیا اورشلیم ته راغلل او کله چې هغه په سپېڅلي
کور کې ګرځیده ،نو د لوی مذهبي مشران ،د شرعې عاملان او
د قام مشران هغۀ ته راغلل ۲۸او ورته یې وویل :ته په کوم
واک سره دا کارونه کوې او تاته چا واک درکړی ترڅو دا
کارونه وکړې؟ ۲۹عیس ی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :زه هم
له تاسو څخه د یوې خبرې پوښتنه کوم ،ماته ځواب راکړئ
ترڅو زه هم تاسو ته ووایم چې زه په کوم ځواک دا کارونه
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کوم۳۰ .د یحیی تعمید له آسمانه ؤ که له انسانه؟ ۳۱نو هغوی
په خپلو کې مشوره وکړه ،ویې ویل :که چېرې ووایو چې د
خدای له لوري ؤ ،نو خامخا به ووايي چې :ولې مو پرې ایمان
نه را وړ؟ ۳۲او که چېرې موږ ووایو چې له انسان څخه ؤ ،نو
بیا به څه وش ي؟ هغوی له خلکو څخه وېرېدل ځکه چې ټولو
خلکو ایمان درلود چې یحیی نبي ؤ۳۳ .نو عیس ی ته یې په ځواب
کې وویل چې :موږ نه پوهېږو ،نو عیس ی هغوی ته ځواب ورکړ:
زه هم تاسو ته نه وایم چې په کوم ځواک سره دا کارونه
ترسره کوم.
دولسمه برخه
د ظاملو اجاره دارانو کیسه
۱بیا عیس ی هغوی ته په مثالونو کې خبرې پېل کړې :یو سړي
د انګورو باغ نیال کړ ،چار دیوارې یې ترې تاوه کړه ،د انګورو
د اوبو لپاره یې پکې حوض وکنیست ،د څارنې برج یې پکې جوړ
کړ ،اجاره دارانو ته یې په اجاره ورکړ او خپله بل هیواد ته
الړ۲ .کله چې د حاصل موسم راورسید ،نو خپل خادم یې
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هغو اجاره دارو ته ورولېږه ،ترڅو خپله برخه د باغ میوه ترې
واخلي۳ .خو هغوی هغه ونیوه ویې واهه او خالي الس یې ولېږه.
۴نو هغۀ بیا خپل یو بل خادم ورولېږه ،هغوی د هغۀ سر هم
مات کړ او د هغۀ سپکاوی یې وکړ۵ .بیا هغۀ یو بل ورولېږه،
هغه یې وواژه او له هغۀ پرته نور هم وو چې څه یې ووهل او
ځینې یې ووژل۶ .په پای کې د هغۀ یو نازولی زوی پاتې شو،
هغه یې ورولېږه او ويې ویل چې :زما د زوی درناوی خو به وکړي
۷خو اجاره دارو وویل :دا خو وارث دی ،راځئ چې ویې وژنو،
نو ټول میراث به زموږ ش ي۸ .نو هغه يې ونیو ،ويې واژه او د
انګورو له باغه يې بهر وغورځاوه۹ .نو اوس به د باغ مالک
څه وکړي؟ هغه به راش ي ،اجاره داران به ووژني او باغ به نورو
اجاره دارو ته وسپاري۱۰ .آیا دا لېکنه مو نه ده لوستې :کومه
تیږه چې ګلکارانو رد کړې وه ،هغه د ودانۍ د کنج اصلي تیږه
وګرځېده۱۱ .دا هرڅه د خدای له لوري دي او موږ ته عجیب
ښکاري۱۲ .بیا هغوی غوښتل چې هغه ونیس ي خو له خلکو
څخه وېرېدل ،ځکه هغوی پوهېدل چې دا مثال یې د هغوی
په باره کې راوړ ،نو هغه یې پرېښود او ترې الړل.
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قیصرته د مالیې ورکول
۱۳او بیا يې څو تنه فریسیان او هیرودیان هغۀ ته ورولېږل،
ترڅو د خبرو له الرې یې په دام کې ونښلوي۱۴ .نو هغوی
راغلل او ورته یې وویل :ای استاذه! موږ یقین لرو چې ته
رېښتینی یې ،له چا څخه باک نه کوې ځکه د خلکو ظاهر ته
نه ګورې ،بلکې په رېښتیا سره د خدای د الرې تعلیم ورکوې
نو قیصر ته مالیه ورکول روا دي که نه؟ ور یې کړو که نه؟
۱۵خو هغه چې د هغوی ریاکاري درک کړې وه ،ورته یې
وفرمایل :ولې زما آزمایښت کوئ؟ ماته یو دینار راوړئ ترڅو
ویې وینم ۱۶او کله یې چې راوړ نو هغوی ته یې وفرمایل :دا د
چا انځور او نوم دی؟ هغۀ ته یې وویل :د قیصر ۱۷نو عیس ی
هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :څه چې د قیصر دي هغه
قیصر ته او هغه څه چې د خدای دي نو خدای ته یې ورکړي
او هغوی د هغۀ له خبرو څخه سخت حېران شول۱۸ .او
صدوقیان چې له قیامت څخه منکر وو هغۀ ته راغلل او
ورڅخه یې پوښتنه وکړه چې۱۹ :ای استاذه! موس ی زموږ لپاره
لیکلي چې هرکله د چا ورور مړ ش ي ،ښځه ترې پاتې ش ي او
اوالد ونه لري ،نو د هغۀ ورور دې د هغۀ له ښځې سره واده
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وکړي ،ترڅو د خپل ورور لپاره اوالد پېدا کړي ۲۰نو اووه
وروڼه وو چې لومړي یې ښځه وکړه ،مړ شو او هېڅ اوالد یې
پرېنښود ۲۱نو دویم هغه واده کړه او بېاوالده مړ شو،
همدغه راز دریم هم ۲۲تر دې چې هغو اوو واړو له هغې سره
واده وکړ خو اوالد ترې ونه شو او تر ټولو وروسته هغه ښځه
هم مړه شوه ۲۳نو کله چې د قیامت په ورځ راپورته ش ي نو
هغه به د کوم یو ښځه وي ،له دې کبله چې هغو اوو واړو له
هغې سره واده کړی ؤ۲۴ .نو عیس ی هغوی ته په ځواب کې
وفرمایل :تاسو ناپوهه یاست ،ځکه چې د خدای په کالم او د
هغۀ په قدرت نه پوهېږئ ۲۵ځکه کله چې هغوی له مرګ څخه
راپورته ش ي ،نه واده کوي او نه له هغوی سره واده کېږي،
بلکې د آسمان د فرښتو په څېر به وي۲۶ .آیا د مړو د راژوندي
کیدو په هکله مو د موس ی کتاب د بوټي په پېښه کې نه دي
لوستي چې ،خدای څنګه له هغۀ سره خبرې وکړې او یې
فرمایل :زه د ابراهیم خدای ،د اسحاق خدای او د یعقوب
خدای یم ۲۷او هغه د مړو خدای نه بلکې د ژوندو خدای دی،
نو تاسو څومره ډېر بېالرې شوي یاست.
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ترټولو لوی حکم
۲۸او کله چې د شرعې له عاملانو څخه یو تن ولیدل چې هغوی
ته یې ډېر ښه ځواب ورکړ ،نو رامخ ته شو او له هغۀ څخه
یې پوښتنه وکړه چې :تر ټولو لوی حکم کوم یو دی؟ ۲۹عیس ی
هغۀ ته ځواب ورکړ چې په احکامو کې تر ټولو لومړی دا دی:
واوره ای اسرائیله! زموږ مالک خدای ،یو مالک دی ۳۰او له
خپل مالک خدای سره په ټول زړه ،ټول ځان ،ټول فکر او
ټول ځواک سره مینه وکړه۳۱ .دویم دا چې له خپل ګاونډي
سره د خپل ځان په شان مینه وکړه او له دې دوو پرته بل
لوی حکم نشته۳۲ .نو عالم هغۀ ته وویل :آفرین استاذه!
رېښتیا دې وفرمایل چې خدای یو دی او له هغۀ پرته بل نشته
۳۳او له هغۀ سره په ټول زړه ،ټول فکر ،ټول ځان او ټول
ځواک سره مینه کول او له خپل ګاونډي سره د خپل ځان په
شان مینه کول ،له ټولو سوځېدونکو قربانیو او هدایاو
څخه غوره ده۳۴ .او کله چې عیس ی ولیدل چې په پوهې سره یې
ځواب ورکړ ،نو هغۀ ته یې وفرمایل :د خدای له پاچاهۍ
څخه لرې نه يې او له هغې ورځې وروسته هېچا جرأت ونکړ
چې له هغۀ څخه پوښتنه وکړي.
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داود او مسیح
۳۵او کله چې عیس ی په سپېڅلي کور کې تعلیم ورکاوه نو ويې
فرمایل :څنګه د شرعې عاملان وايي چې مسیح د داود زوی
دی؟ ۳۶او حال دا چې خپله داود د روح القدس نه په الهام
سره وویل :مالک خدای ،زما مالک ته وفرمایل چې ،زما ښ ي
الس ته کښېنه ترڅو ستا دښمنان ستا د پښو الندی کړم.
۳۷خپله داود هغۀ ته مالک وايي ،نو څنګه د هغۀ زوی کېدای
ش ي؟ او ټولو خلکو په خوښ ۍ سره د هغۀ کالم اورېده.
د شرعي د عاملانو رټنه
۳۸نو عیس ی په خپل تعلیم کې هغوی ته وفرمایل :د شرعې له
عاملانو څخه ځانونه وساتئ ،کوم چې خوښوي ترڅو په
اوږدو چپنو کې اخوا دیخوا وګرځي او په بازارونو کې له
درناوي ډک سالمونه واخلي ۳۹او په کنیسو او مېلمستیاو کې
د مشرۍ په ځایونو کې ناسته خوښوي ۴۰هغوی د کونډو
کورونه غصبوي او اوږدې دعاګانې کوي ،دوی به تر ټولو
سخته سزا ومومي.
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د کونډې ښځې هدیه
۴۱عیس ی د سپېڅلي کور د هدایاو صندوق ته مخامخ ناست
ؤ او ننداره یې کوله چې خلک څنګه په صندوق کې پیس ې
اچوي او ډېرو شتمنو ډيرې پیس ې اچولې۴۲ .نو یوه بیوزله
کونډه ښځه راغله او دوه سېکې یې په هغې کې واچولې ۴۳نو
خپل شاګردان یې راوبلل او ورته یې وفرمایل :زه په یقین سره
تاسو ته وایم چې دې بېوزلې کونډې له هغو ټولو څخه ډېرې
واچولې ۴۴ځکه چې دې ټولو د خپل زیاتي مال څخه ورکړې،
خو دې ښځې له خپلې ټولې غریبۍ سره ،خپله ټوله شتمني
ورواچوله.
دیارلسمه برخه
د سپېڅلي کور د ور انیدو پېش بیني
۱او کله چې عیس ی له سپېڅلي کور څخه راووت ،نو یو شاګرد
یې ورته وویل :څومره لويې تیږې او څومره ښکلې ودانۍ دي.
۲نو عیس ی هغۀ ته به ځواب کې وفرمایل :آیا دا لويې ودانۍ
وینې؟ په دې کې به یوه تیږه د بلې لپاسه پاتې نه ش ي او ټول به
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راونړول ش ي ۳او کله چې عیس ی د زیتونو په غرۀ کې سپېڅلي
کور ته مخامخ ناست ؤ ،نو پطروس ،یعقوب ،یوحنا او
اندریاس ترې په پټه پوښتنه وکړه چې۴ :موږ ته ووایه چې دا
هرڅه به کله پېښېږي؟ او د دې پېښو د رانږدې کیدو نښ ې
کومې دي؟ ۵عیس ی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل :پام کوئ
چې څوک مو بېالرې نکړي ۶ځکه چې ډېر به زما په نوم راش ي
او وبه وايي چې ،زه هغه یم او ډېر به بېالرې کړي ۷او کله چې
جګړې او د جګړو خبرونه واورئ نو مه وارخطا کېږئ ،ځکه
چې دا خبرې پېښېدونکي دي ،خو دا به آخر وخت نه وي
۸ځکه چې قامونه به د قامونو او پاچاهي به د پاچاهي پرضد
راپورته ش ي ،په ډېرو ځایونو کې به زلزلې راش ي ،وچکالۍ او
خوځښتونه به پېل ش ي او دا شیان به د زېږون د درد د پېل
په شان وي ۹خو تاسو بیداره اوس ئ ،ځکه چې تاسو به جرګو
ته وسپاري او په کنیسو کې به مو په قمچینو ووهي او تاسو
به زما پخاطر چارواکو او پاچایانو ته بوځي ،ترڅو د هغوی
پر وړاندې زما اقرار وکړئ ۱۰او اړینه ده ترڅو ټولو قامونو ته
د انجیل وعظ وش ي ۱۱او کله چې تاسو ونیس ي او هغوی ته مو
وسپاري ،نو دا اندېښنه مه کوئ چې څه به ووایاست او فکر
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مه کوئ ،بلکې هغه مهال چې څه درکړل ش ي هماغه ووایئ،
ځکه ویونکي تاسو نه ،بلکې روح القدس دی۱۲ .ورور به خپل
ورور مرګ ته وسپاري او پالر به زوی ،بچي به د خپل مور پالر
پر خالف راپورته ش ي او هغوی به مرګ ته وسپاري ۱۳او ټول
خلک به زما د نوم پخاطر تاسو سره دښمني کوي ،خو څوک
چې ترپایه صبر وکړي ،هغه به وژغورل ش ي۱۴ .نو کله چې
تاسو هغه پلیت او تباه کوونکی ُبت په هغه ځای کې والړ
ووینئ چېرې چې په کار ندی ،نو لوستونکي دې پوه ش ي او هغه
څوک چې په یهودیه کې وي ،نو غرونو ته دې وتښتي۱۵ .څوک
چې د بام لپاسه وي ،نو الندې دې نه راکوزېږي او کور ته دې
نه ننوځي ،ترڅو څه یوس ي ۱۶او څوک چې په پټي کې وي نو د
خپلو جامو د اخیستلو لپاره دې نه را ګرځي ۱۷او په هغو
ورځو کې دې افسوس وي ،پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو
۱۸او دعا کوئ چې ستاسو تېښته په ژمي کې نه وي ۱۹ځکه چې
د خلقت له پېله تراوسه خدای داس ې مصیبت نه دی راوستی
او نه به راش ي۲۰ .که چېرې مالک هغه ورځې لنډې کړې نه
وای ،نو هېڅ بشر به ژوندی نه ؤ پاتې شوی ،خو د خپلو
انتخاب شویو پخاطر یې هغه ورځې لنډې کړې.
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د انسان د زوی راتګ
۲۱بیا که څوک تاسو ته ووايي چې وګورئ مسیح دلته یا هلته
دی ،نو باور پرې مه کوئ ۲۲ځکه چې دروغژن مسیحیان او
نبیان به راښکاره ش ي ،نښ ې او معجزې به ښکاره کوي او په
هر ډول چې ممکن وي ،د خدای غوره شوي به بېالرې کوي.
۲۳خو خبرداره اوس ئ! دا دی ما تاسو له هرڅه نه د مخه خبر
کړئ ۲۴او په هغو ورځو کې به له هغه مصیبت وروسته ملر
تور ش ي او سپوږمۍ به خپله رڼا بېرته واخلي ۲۵ستوري به له
آسمان څخه راولوېږي او آسماني ځواکونه به ولړزول ش ي.
۲۶او بیا به د انسان زوی ووینئ چې په وریځو کې به له ځواک
او لوی جالل سره راش ي ۲۷او هغه به خپلې فرښتې واستوي
ترڅو خپل غوره شوي د نړۍ له څلورو ګوټونو ،د مځکې له
لرې پرتو برخو او د آسمان تر لرې پرتو حدودو راټول کړي.
۲۸نو د اینځر له ونې څخه سبق واخلئ ،کله یې چې څانګې
شنې ش ي نو پاڼې کوي او تاسو پوهېږئ چې دوبی نږدی دی.
۲۹نو کله چې تاسو هم دا هرڅه ووینئ ،نو پوه ش ئ چې هغه
نږدې نه بلکې په دروازه کې والړ دی۳۰ .او زه په یقین سره تاسو
ته وایم چې ترڅو دا ټولې پېښ ې رامنځ ته نه ش ي ،نو دا پېړۍ
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به تېره نش ي۳۱ .مځکه او آسمان به ملنځه الړ ش ي ،خو زما
کالم به هېڅکله ملنځه الړ نه ش ي.
نا مالومه ورځ
۳۲او د هغې ورځې او شیبې څخه ،له پالر پرته بل هېڅوک هم
خبر نه دی ،نه په آسمان کې فرښتې او نه زوی۳۳ .نو خبردار
او بیدار اوس ئ او دعا کوئ ،ځکه تاسو نه پوهېږئ چې هغه
وخت به کله راځي۳۴ .د دې مثال د هغه سړي دی چې په سفر
الړ ش ي ،خپلو خادمانو ته واک وسپاري او هر یو پر خپله
خاصه دنده وګماري او څوکیدار ته امر وکړي چې بېدار
اوس ي ۳۵نو تاسو هم بېدار اوس ئ ،ځکه نه پوهېږئ چې د کور
مالک کله راځي ،ماښام ،نیمه شپه ،چرګ بانګ یا سهار
۳۶ګوا کې هغه ناڅاپه راش ي او تاسو ټول ویده بیا مومي۳۷ .نو
هغه څه چې تاسو ته وایم ،هغه ټولو ته وایم ،بېدار اوس ئ.
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څوارلسمه برخه
د عیس ی د وژلو دسیسه
۱د فسحې او پتېرې ډوډۍ اختر ته دوه ورځې پاتې وې ،لوی
مذهبي مشرانو او د شرعې عاملانو داس ې پلمه لټوله ترڅو
عیس ی ونیس ي او ویې وژني ۲خو هغوی ویل چې دا کار باید د
اختر په ورځو کې ونه کړي ،ترڅو په قام کې بلوا جوړه نه ش ي.
په عطرو سره د عیس ی غوړول
۳او کله چې هغه په بیتعنیا کې د شمعون جذامي په کور کې
ډوډۍ ته ناست ؤ ،نو یوه ښځه راغله او ډېر قیمتي خالص
عطر یې د مرمرو په عطر دانۍ کې راوړل ،د بوتل سر یې مات
کړ او د هغۀ په سر یې واچول۴ .نو ځینو یو له بل سره په
غصه کې وویل :ولې دا عطر ضایع شول؟ ۵ځکه کېدای شول
چې دغه عطر له دریو سوو دینارو څخه په لوړه بیه خرڅ
شوی او پر بېوزالنو وېشل شوي وای او هغې ته یې سپورې
ستغې وویلې۶ .خو عیس ی هغوی ته وفرمایل :هغه پرېږدئ! ولې
هغه کړوئ؟ هغې زما سره ښه کار کړی ۷ځکه چې بېوزالن تل
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لتاسو سره دي او هر وخت کوالی ش ئ چې له هغوی سره
نیکي وکړئ ،خو زه به د تل لپاره تاسو سره نه یم ۸هغې چې
څه کولی شول ،هغه یې وکړل او زما بدن یې ترښخولو
وړاندې په عطر وغوړ کړ۹ .زه تاسو ته په یقین سره وایم چې
د نړۍ په هر ځای کې د دې انجیل وعظ کېږي ،نو څه چې دې
ښځې وکړل دا به د هغې د یادونې په موخه یادېږي.
د یهودا خیانت
۱۰نو یهودا اسخریوطي چې یو له دولسو شاګردانو څخه ؤ،
لوی مذهبي مشرانو ته ورغی تر څو عیس ی ورته تسلیم کړي.
۱۱هغوی د هغۀ خبره واورېده او خوشاله شول او له هغۀ
سره یې وعده وکړه چې پیس ې به ورکړي او د هغه وخت نه
وروسته هغه د جاسوس ۍ د فرصت په لټه کې ؤ ترڅو عیس ی
هغوی ته په الس ورکړي.
د فسحې تیاري
۱۲او د پتېرې د اختر په لومړۍ ورځ چې په هغې کې یې د فسحي
د ګډوري قرباني کوله ،شاګردانو یې هغۀ ته وویل :کوم ځای
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ته غواړې چې موږ الړ شو او ستا لپاره د فسحې خوراک تیار
کړو؟ ۱۳نو خپل دوه تنه شاګردان یې ولېږل او هغوی ته یې
وفرمایل :ښار ته الړ ش ئ ،هلته به یو سړی د اوبو له منګي
سره تاسو سره مخامخ ش ي ،نو هغۀ پس ې الړ ش ئ ۱۴او هر
چېرته چې ننوځي نو د هغه کور څښتن ته ووایئ :استاذ وايي
چې مېلمستون چېرې دی ،ترڅو هلته له خپلو شاګردانو
سره فسحه وخورم؟ ۱۵نو هغه به تاسو ته یوه لویه او فرش
شوې باالخانه دروښايي او هلته زموږ لپاره تیاری ونیس ئ ۱۶نو
شاګردان الړل او لکه څنګه چې ورته هغۀ ویلي وو ،هرڅه یې
هماغه شان وموندل او فسحه یې تیاره کړه.
د مالک آخري ماښامنی
۱۷بیا عیس ی ماښام له هغو دولسو سره راغی ۱۸او کله چې
ډوډۍ ته کېناستل نو عیس ی وفرمایل :په یقین سره تاسو ته
وایم ،یو لتاسو څخه چې زما سره ډوډۍ ته ناست دی ،له ما
سره به خيانت وکړي۱۹ .هغوی ډېر غمژن شول او یو یو هغۀ
ته ویل :آیا زه هغه یم؟ ۲۰نو هغۀ ورته وفرمایل :یو لتاسو
دولسو څخه چې زما سره په کاسه کې الس ښکته کوي۲۱ .دا
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سمه ده چې د انسان زوی به هماغه شان مړ ش ي لکه څرنګه
چې د هغۀ په هکله لیکل شوي دي ،خو افسوس د هغه چا
پرحال چې د انسان د زوی جاسوس ي کوي ،د هغۀ لپاره دا
غوره وه چې هېڅ پېدا شوی نه وای۲۲ .او د خوراک په وخت
عیس ی ډوډۍ راواخیسته ،شکر یې وویست ،ماته یې کړه،
هغوی ته یې ورکړه او ويې فرمایل :واخلئ او وخورئ ،دا زما
بدن دی۲۳ .یوه پیاله یې راواخیسته ،شکر يې وویست ،هغوی
ته یې ورکړه او هغو ټولو ورڅخه وڅښل ۲۴او هغوی ته يې
وفرمایل :دا زما د لوظ وینه ده چې د ډېرو لپاره توئېږي ۲۵او
په یقین سره تاسو ته وایم چې ،له نن وروسته به د انګورو
اوبه ونه څښم ،تر څو چې د خدای په پاچاهۍ کې یې تازه ونه
څښم.
د پطروس د انکارپېش بیني
۲۶او بیا هغوی د یوې مذهبي سندرې له ویلو وروسته د زیتون
غرۀ ته الړل۲۷ .نو عیس ی هغوی ته وفرمایل :نن شپه به تاسو
ټول ما پرېږدئ ،ځکه لیکل شوي چې :شپونکی به ووهم او
پسونه به یې خواره واره ش ي ۲۸خو له راپورته کېدو وروسته
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به لتاسو وړاندې ګلیل ته الړ شم۲۹ .پطروس هغۀ ته وویل:
که چېرې ټول تا پرېږدي ،خو زه به هېڅکله تا پرېنږدم.
۳۰عیس ی هغۀ ته وفرمایل :په یقین سره تاته وایم چې همدا نن
شپه مخکې له دې چې چرګ دوه ځلې بانګ وکړي ،ته به درې
ځلې زما څخه انکار وکړې۳۱ .خو هغۀ په کلکه وویل :که چېرې
زه لتاسره مړ هم شم ،خو هېڅکله به درنه انکار ونکړم او
نورو هم همدغه شان وویل.
په ګیتسمني کې دعا کول
۳۲او کله چې هغوی ګیتسمني نومي ځای ته ورسېدل نو
شاګردانو ته یې وفرمایل :دلته کینئ ترڅو دعا وکړم.
۳۳پطروس ،یعقوب او یوحنا یې له ځان سره بوتلل،
اندېښمن او زړه تنګی ؤ ۳۴او هغوی ته یې وفرمایل :زړه مې له
غمه چوي او مرګ ته نږدې یم ،دلته پاتې ش ئ او ویښ اوس ئ.
۳۵بیا لږ وړاندې الړ ،پرمځکه ولوېد او دعا یې وکړه چې ،که
کېدای ش ي دا ساعت له هغۀ څخه لیرې ش ي ۳۶او بیا یې
وفرمایل :یا ابا ،یانې ای پالره! هر څه تاته شوني دي ،دا پیاله
زما څخه لرې کړه ،لېکن زما په خوښه نه ،بلکې ستا په اراده.
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۳۷او کله چې بېرته راغی ،هغوی یې ویده ولیدل ،نو پطروس ته
یې وفرمایل :ای شمعونه! آیا ته ویده یې؟ آیا یو ساعت ویښ
پاتي کیدای نشوئ؟ ۳۸ویښ اوس ئ او دعا وکړئ ،ترڅو په
آزمایښت کې ونه لوېږئ ،روح تیار دی خو بدن کمزوری.
۳۹هغه یو ځل بیا الړ او هماغه شان دعا یې وکړه ۴۰او کله چې
بیا راستون شو نو هغوی یې ویده وموندل ،ځکه چې سترګې
یې درندې شوې وې او نه پوهېدل چې هغۀ ته څه ځواب
ورکړي۴۱ .او کله چې بیا دریم ځلي راغی نو هغوی ته یې
وفرمایل :اوس هم ال ویده یاست او آرام کوئ؟ بس دی ،وخت
راورسید ،دا دی د انسان زوی د ګناهګارانو السونو ته
سپارل کېږي ۴۲راپورته ش ئ چې ځو! زما سپارونکی نږدې راغلی
دی.
د عیس ی نیول کېدل
۴۳هغۀ ال خبرې کولې چې سمدالسه یهودا ،چې یو له دولسو
شاګردانو څخه ؤ راورسېد او له هغۀ سره یوه غټه ډله خلک
وو ،چې تورې او کوتکي ورسره ؤ او دغه خلک د لوی مذهبي
مشرانو ،د شرعې د عاملانو او ولس ي مشرانو لخوا رالېږل
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شوي وو۴۴ .او د هغۀ سپارونکي هغوی ته نښه ورکړې وه چې:
څوک مې ښکل کړ نو هماغه دی ،ویې نیس ئ او په کلکې
پاملرنې سره یې بوځئ۴۵ .نو هماغه شېبه هغۀ ته ورنږدې شو
او ورته یې وویل :ای استاذه! او هغه یې ښکل کړ۴۶ .هغوی
ناڅاپه پرهغۀ یرغل وکړ ،ویې نیوه۴۷ .په والړو کسانو کې یو
تن خپله توره راوویسته ،د مذهبي مشرانو د مشر پرخادم یې
وار وکړ او د هغۀ غوږ یې پرې کړ۴۸ .بیا عیس ی هغوی ته مخ
کړ او ويې ویل :آیا تاسو ما غل ګڼئ چې له تورو او کوتکو سره
زما د نیولو لپاره راوتلي یاست؟ ۴۹هره ورځ مې په سپېڅلي کور
کې تاسو ته تعلیم درکاوه ،خو تاسو ونه نیولم ،دا خو اړینه
ده ترڅو د کتابونو لېکنې بشپړې ش ي۵۰ .نو ټولو شاګردانو
هغه پرېښود او وتښتېدل ۵۱او یو ځوان چې فقط د کتان یوه
ټوټه یې له ځانه راتاوه کړې وه ،د هغۀ پس ې روان شو ،خو
هغوی ،هغه ونیو۵۲نو هغۀ د کتان هغه ټوټه هم پرېښوده او
بربنډ وتښتېد.
د جرګې پروړ اندې د عیس ی محاکمه
۵۳او عیس ی یې د مذهبي مشرانو د مشر کور ته بوتلو ،ټول
لوی مذهبي مشران ،د شرعې عاملان او ولس ي مشران پرهغۀ
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راټول شول۵۴ .پطروس د هغۀ پس ې لرې روان ؤ ،تر دې چې د
مذهبي مشرانو د مشر کور ته ورسېد ،له خادمانو سره
کېناست او اور ته یې ځان توداوه۵۵ .لوی مذهبي مشران او د
جرګې ټول غړي په دې لټه کې وو ،ترڅو د عیس ی پر خالف
ګواهي پېدا کړي او هغه ووژني ،خو هېڅ یې هم ونه موندل.
۵۶ډېرو د هغۀ پرخالف د دروغو ګواهي ورکوله ،خو د هغوی
ګواهي یو له بل سره موافقه نه وه۵۷ .بیا ځینې راپاڅېدل ،په
ُ
دروغو یې ګواهي ورکوله او ویل یې۵۸ :موږ د ده له خلې څخه
اورېدلي چې ویل يې :زه به د غه سپېڅلی کور چې د انسانانو په
الس جوړ شوی ورانوم او په درې ورځو کې به یو بل جوړوم،
چې په السونو جوړ شوی نه وي۵۹ .خو پدې هکله هم د هغوی
ګواهي موافقه نه وه۶۰ .بیا د مذهبي مشرانو مشر د هغوی له
منځه راپاڅېد او عیس ی ته یې وویل :ولې ځواب نه ورکوې؟ او
دا څه خبرې دي چې دوی ستا په هکله د هغې ګواهي ورکوي؟
۶۱خو هغه غلی پاتې شو او هېڅ ځواب یې ورنه کړ ،نو د
مذهبي مشرانو مشر بیا له هغۀ څخه پوښتنه وکړه ويې ویل:
آیا ته مسیح د مبارک زوی یې؟ ۶۲عیس ی وفرمایل :زه یم او
تاسو به د انسان زوی ووینئ چې د لوی خدای ښ ي الس ته به
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ناست او د آسمان په وریځو کې به راروان وي۶۳ .بیا د مذهبي
مشرانو مشر خپل ګریوان څیرې کړ او ویې ویل :نور نو
ګواهانو ته څه اړتیا لرو؟ ۶۴تاسو د هغۀ کفر واورید ،اوس
په څه کې مصلحت ګڼئ؟ نو ټولو پرهغۀ حکم وکړ چې د وژلو
الیق دی۶۵ .ځینو په هغۀ الړې توکولې ،د هغۀ مخ یې پټ کړ،
په سوکونو یې واهه او ورته یې ویل :نبوت وکړه ،او عسکرو
هم هغه په څپېړو وواهه.
د پطروس انکار
۶۶په دې وخت کې ال پطروس په الندیني انګړ کې ؤ چې د
مذهبي مشرانو د مشر یوه وینځه راغله۶۷ .او پطروس یې
ولید چې ځان تودوي ،نو هغۀ ته یې وکتل او ويې ویل :ته خو
هم له ناصري عیس ی سره وې ۶۸نو هغۀ انکار وکړ او ويې ویل:
ماته مالومات نشته او زه نپوهېږم چې ته څه وایې! او کله چې
د کور انګړ ته بهر شو نو چرګ بانګ وکړ ۶۹او یو ځل بیا هغې
وینځې هغه ولید او خلکو ته یې وویل :دا سړی هم له هغوی
څخه یو دی۷۰ .هغۀ بیا انکار وکړ او لږ څه وروسته والړو
خلکو بیا پطروس ته وویل چې ،بې له شکه ته هم له هغوی
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څخه یې ،ځکه چې ته ګلیلي یې۷۱ .خو هغۀ ښېرې پېل کړې او
په قسم سره يې وویل چې :کوم سړی تاسو یادوئ زه هغه نه
پېژنم ۷۲او ناڅاپه چرګ یو ځل بیا بانګ وکړ ،نو پطروس ته
د عیس ی هغه وېنا وریاده شوه چې ورته یې فرمایلي وو :وړاندې
له دې چې چرګ دوه ځلې بانګ وکړي ،نو ته به درې ځلې زما
څخه انکار وکړې او کله چې دا وریاد شول نو ډېر سخت یې
وژړل.
پنځلسمه برخه
عیس ی د پېالطوس په دربارکې
۱سهار لوی مذهبي مشرانو ،ولس ي مشرانو ،د شرعې عاملانو
او د جرګې ټولو غړو له مشورې وروسته عیس ی یې په زولنو
کې وتاړه او پېالطوس ته یې وسپاره۲ .پېالطوس له هغۀ څخه
پوښتنه وکړه :آیا ته د یهودو پاچا یې؟ نو هغۀ ورته په ځواب
کې وفرمایل :دا ته وایې۳ .او کله چې لوی مذهبي مشرانو
پرهغۀ ډېر تورونه پورې کول ۴نو پېالطوس بیا له هغۀ څخه
پوښتنه وکړه او ويې ویل :هېڅ ځواب نه ورکوې ،وګوره پرتا
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څومره تورونه لګوي۵ .خو عیس ی بیا هم هېڅ ځواب ورنه کړ،
نو پېالطوس سخت حېران شو.
د عیس ی د مرګ حکم
۶او په هر اختر کې به یې یو بندي د هغوی په خوښه آزاداوه.
۷نو باراباس نومې سړی چې په یوه بلوا کې یې قتل کړی ؤ،
هلته بندي ؤ۸ .او کله چې خلکو د دود ملخې غوښتنه وکړه ۹نو
پېالطوس هغوی ته ځواب ورکړ چې :آیا غواړئ د یهودو پاچا
درته آزاد کړم ۱۰ځکه هغۀ ته مالومه شوې وه چې ،لوی
مذهبي مشرانو هغه د کینې له مخې ورسپارلی دی ۱۱خو لوی
مذهبي مشرانو خلک ملسولي وو چې ،باراباس هغوی ته آزاد
کړي ۱۲پېالطوس بیا هغوی ته وویل :نو له هغه کس سره څه
وکړم چې تاسو ورته د یهودو پاچا وایاست؟ ۱۳هغوی بیا
چیغې کړې :پرصلیب یې وخېژوه۱۴ .پېالطوس هغوی ته وویل:
ولې ،څه بد یې کړي دي؟ خو هغوی ال نوریې هم چیغې کړې
چې :پرصلیب یې وخېژوه۱۵ .نو پېالطوس د هغوی د خوښ ۍ
لپاره باراباس آزاد کړ ،عیس ی یې په قمچینو وواهه او صلیب
ته یې روان کړ.
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د رومي سرتېرو ټوکې او ملنډې
۱۶بیا عسکرو عیس ی د والي کال ته وردننه کړ ،ټوله قشله يې
راوغوښته او یو ځای له هغۀ څخه راتاو شول۱۷ .ارغواني
چپنه یې ورواغوسته ،د اغزو تاج یې جوړ او ورته یې په سر
کړ ۱۸او هغۀ ته به یې سالمي وهله چې :ای د یهودو پاچا سالم!
۱۹په لښته به یې په سر واهه ،الړې به یې پرې توکولې ،د ملنډو
په موخه په ګونډو کېدل او هغۀ ته به یې سجدې کولې۲۰او
کله یې چې ملنډې ختمې شوې ،نو ارغواني چپنه یې ترې
وویستله او د هغۀ خپلې جامې یې ورواغوستلې او هغه يې بهر
ویوړ ترڅو پرصلیب يې وخېژوي.
د ګولګتا په الر
۲۱د قیروان اوسېدونکی ،د سکندر او روفس پالر شمعون چې
له ښار څخه راروان ؤ او له هغې ځایه تېریده ،هغوی هغه
مجبور کړ ترڅو د هغۀ صلیب پر اوږه کړي۲۲ .او بیا یې هغه
یو ځای ته ویوړ چې ګولګتا نومیده ،یانې د کوپړۍ ځای.
۲۳هغۀ ته یې له دوا سره ګډ کړي شراب ورکړل ،خو هغۀ ونه
څښل۲۴ .او کله یې چې هغه پر صلیب وخېژاوه ،نو د هغۀ
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جامې یې په خپلو کې وویشلې او پچه یې پرې واچوله چې څوک
به کوم ش ی یوس ي.
پاچا پرصلیب
۲۵او سهار نهه بجې یې هغه پر صلیب وخیژاوه۲۶ .پرهغۀ لګول
شوی تور پر یوه تخته داس ې لیکل شوی ؤ :د یهودو پاچا۲۷ .او
د هغۀ ښ ي او کیڼ لور ته یې دوه تنه غله هم له هغۀ سره پر
صلیب وخېژول ۲۸او په دې توګه هغه خبره پوره شوه چې
وايي :هغه له خطاکارانو څخه وشمېرل شو۲۹ .او الرویو هغۀ
ته کنځلې کولې ،سرونه یې خوځول او ویل یې :ای هغه سړیه
چې سپېڅلی کور ورانوې او بیا یې په درې ورځو کې جوړوې
۳۰له صلیبه راکوز شه او خپل ځان خالص کړه ۳۱همدغه راز
د لوی مذهبي مشرانو او د شرعې عاملانو هم یو بل ته په
ملنډو سره ویل :هغۀ نور خلک ژغورل خو اوس نه ش ي کوالی
ترڅو خپل ځان وژغوري۳۲ .پرېږدئ چې مسیح د اسرائیلو
پاچا اوس له صلیبه راکوز ش ي ،ترڅو موږ ووینو او پرهغۀ
ایمان راوړو او څوک چې د هغۀ څنګ ته پر صلیب خېژول
شوي وو ،هغوی هم ورته بد رد ویل.
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د عیس ی مړینه
۳۳غرمې مهال پر ټوله مځکه تیاره خپره شوه او د ماسپښین
تر دریو بجو پورې وه ۳۴او درې بجې عیس ی په لوړ غږ سره
نارې کړې ،ویې فرمایل :ایلوئي ایلوئي ملا سبقتني؟ یانې ای زما
خدایه ،ای زما خدایه! زه دې ولې پرېښودم؟ ۳۵ځینو خلکو
چې دا واورېدل ،نو ویې ویل چې هغه الیاس رابلي۳۶ .یو سړي
رامنډه کړه او یو اسفنج چې له سرکې یې ډک کړی ؤ او د یوې
لښتې په څوکه یې ایښ ې ؤ ،د هغۀ په خوله کې کېښود چې ويې
څښ ي او ویې ویل :پرېږدئ چې ووینم ترڅو الیاس راش ي او
هغه راکوز کړي۳۷ .نو عیس ی یوه کړیکه کړه او سایې ورکړه.
۳۸هماغه شېبه د سپېڅلي کور پرده له سرنه تر بېخه دوه
ټوټې شوه ۳۹او کله چې هغۀ ته مخامخ والړ افسر ولیدل چې
ً
په څه ډول یې سا ورکړه ،نو ویې ویل چې :دغه سړی واقعا د
خدای زوی ؤ۴۰ .او څو ښځو له ورایه ننداره کوله ،چې په
هغوی کې مریمه مجدلیه او مریمه ،د کشر یعقوب او یوشا
مور او سلومي وې۴۱ .دا هغه ښځې وې چې کله هغه په ګلیل
کې ؤ ،نو د هغۀ خدمت یې کاوه ،او نورې ډېرې ښځې چې د
هغۀ سره اورشلیم ته راغلې وې هم په هغه ځای کې وې.
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د عیس ی تدفین
۴۲او کله چې ماښام شو ،نو لدې کبله چې د تیاري ورځ ،يانې
له خالي څخه یوه ورځ مخکې وه۴۳ ،نو یوسف نومې چې د رامې
اوسیدونکی ،دروند شخصیت ،د جرګې غړی او د خدای د
پاچاهۍ د راتلو په تمه ؤ راغی او هغۀ جرأت وکړ پېالطوس ته
ورغی او د عیس ی مړی یې ترې وغوښت۴۴ .پېالطوس د دې خبر
په اوریدو سخت حېران شو چې ،هغه ال دومره ژر مړ هم
شو ،نو افسر یې راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه چې :آیا د
هغۀ ډېر وخت وشو چې مړ دی؟ ۴۵او کله یې چې د افسر
ځواب واورېد چې هغه مړ دی ،نو یوسف ته یې اجازه ورکړه
ترڅو د هغۀ مړی یوس ي۴۶ .نو هغۀ کتان راوپېره ،هغه یې له
صلیبه راکوز کړ او په کتان کې یې ونغښت ،بیا یې په هغه قبر
کې کېښود چې په تیږه کې توږل شوی ؤ او د قبر خولې ته یې
یو ګټ کېښود۴۷ .مریمې مجدلیې او د یوشا مور مریمې ولیدل
چې چېرې ښخ کړای شو.
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شپاړسمه برخه
د عیس ی مسیح راپورته کېدل
۱او کله چې د خالي ورځ تېره شوه ،نو مریمې مجدلیې ،د
یعقوب مور مریمې او سالومې ،خوشبویه تېل واخیستل او
راغللې ترڅو د هغۀ پر مړي یې واچوي۲ .او د یکشنبې په ورځ
له ملرخاته وړاندې قبر ته الړلې ۳او یوې بلې ته ویل چې :څوک
ُ
به موږ ته د قبر له خلې څخه ګټ لرې کړي؟ ۴او کله چې
متوجه شولې ،نو ویې لیدل چې د قبر له خلې څخه ګټ چې
ډېر غټ ؤ لرې شوی ؤ ۵او کله چې قبر ته ننوتلې ،نو یو ځوان
یې ولید چې ښ ي لور ته ناست ؤ او سپینه چپنه یې اغوستې
وه ،نو سختې حېرانې شولې۶ .هغۀ ،هغوی ته وویل :مه
وېرېږئ! آیا تاسو پر صلیب شوی ناصري عیس ی لټوئ؟ هغه
راپورته شوی دی! دلته نشته ،تاسو هغه ځای ووینئ په کوم
کې چې کېښودل شوی ؤ ۷اوس الړې ش ئ ،د هغۀ شاګردان او
پطروس خبر کړئ چې هغه به تر تاسو وړاندې ګلیل ته ځي او
لکه څنګه یې چې تاسو ته فرمایلي ؤ ،هغه به هلته ووینئ ۸نو
په چټکۍ راووتلې او له قبره راوتښتېدلې ،ځکه هغوی رپېدلې
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او حېرانې وې او هېچا ته یې حال ونه ویلو ،ځکه چې ډېرې
وېرېدلې وې.
عیس ی ،مریمې مجدلیې ته ځان ښکاره کوي
۹او کله چې عیس ی د اونۍ په لومړۍ ورځ ،سهار راپورته شو،
نو تر ټولو وړاندې یې مریمې مجدلیې ته چې له هغې څخه یې
اووه پېریان ویستلي وو ،ځان ښکاره کړ۱۰ .هغه الړه او
شاګردان یې چې ژړا او ویر یې کاوه خبر کړل۱۱ .او کله چې
هغوی واورېدل چې هغه ژوندی شوی او هغې ته ښکاره
شوی ،نو باور یې و نه کړ.
شاګردانو ته ځان ښکاره کول
۱۲له هغې وروسته هغۀ په یو بل شکل کې دوو نورو ته ځان
ښکاره کړ ،کوم چې کلي ته روان ؤ۱۳ .هغوی بېرته الړل او نور
یې خبر کړل ،خو هېچا پرې یقین ونکړ۱۴ .بیا هغه خپلو
یوولس شاګردانو ته هغه مهال ورښکاره شو ،کله چې هغوی
ډوډۍ ته ناست وو او د هغوی بېایماني او سخت دلي یې
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وغندله ،ځکه هغوی د هغو خلکو په خبرو یقین نه ؤ کړی،
کومو چې هغه ژوندی راپورته شوی لیدلی ؤ.
ترټولو لوی ماموریت
۱۵نو هغوی ته یې وفرمایل :د دنیا هر ګوټ ته الړ ش ئ او ټولو
خلکو ته د انجیل وعظ وکړئ۱۶ .نو چا چې ایمان راوړ او
تعمید یې واخیست ،وبه ژغورل ش ي او څوک چې پرې ایمان
رانوړي ،هغه به مجرم وګڼل ش ي۱۷ .او څوک چې ایمان راوړي
نو هغوی به دا نښه ولري چې زما په نامه به پېریان وباس ي او
په نویو ژبو به خبرې کوي ۱۸او که هغوی ماران راونیس ي یا
وژونکي زهر وخوري ،نو هېڅ ډول زیان به ورته ونه رسوي او
کله چې خپل الس پر ناروغانو کېږدي ،نو هغوی به روغ ش ي.
آسمان ته د عیس ی مسیح پورته کېدل
۱۹او هغوی سره له خبرو کولو وروسته مالک عیس ی آسمان
ته پورته کړی شو او د خدای ښ ي الس ته کیناست۲۰ .هغوی
ووتل او په هر ځای کې یې وعظ کاوه ،خدای له هغوی سره
کار کاوه او د هغو معجزو په مرسته يې کالم ثابتولو چې
هغوی کولې.
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د لغتونو فهرست
انجیل :خوږ زیری د عیس ی مسیح ظهور
بلعزبول :د پېریانو مشر
پېالطوس ،پینطوس ،هیرودیس :دا ټول د رومي امپراطورۍ
پاچایان وو
تعمید :په اوبو کې غوټه کول او د یو ایماندار د توبې او د
ګناهونو د بخښنې نښه ده
تلپاتې ژوندون :روحانی ژوندون دی چې پایله نلري ،په عیس ی
مسیح باندې د ایمان په راوړلو سره تلپاتې ژوندون هم
پیلېږي
تومنه :خمیر مایه
تېږلن :هغه ځمکه چې تېږه لري
د خدای پاچاهي :یو ځانګړي ځای ته اشاره نده ،هغه
روحاني پادشاهي ده چې خدای په اقتدار سره حکومت
کوي او هلته فرښتې او انسانان د خدای ستاینه کوي او
د هغه نه اطاعت کوي
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د خدای زوی :اسرائیل د خدای زامن بلل کېدل ،همدغه راز
عیس ی مسیح هم د خدای زوی بلل کېږي ،موږ هم د
خدای زامن یو او هغه زموږ آسماني پالر دی خو په
جسماني لحاظ نه بلکې په روحاني لحاظ ،ځکه خدای
یو دی او هېڅ شریک نه لري ،دا د مسیحیانو عقیده ده
رټنه :سرزنش
روح القدس :روح القدس یانی خپله خدای ځکه خدای
روح دی
سبت :له جمعې وروسته د خالي یا شنبې ورځ
سپېڅلی کور :د یهودو مشهوره د عبادت ځای ؤ چې په
انګریزی ژبه ورته ټمپل وایې ،سپېڅلی کور په لومړۍ ځل
د سلیمان نبی لخوا د خدای په امر جوړ شوی ؤ او
همدغه راز د قربانۍ او کفارې ورکولو یواځینی ځای ؤ او
یهودیان هر کال په اخترونو کې هلته راټولېدل ،دا کور
په  ۷۰میالدی کال کې د رومیانو لخوا وران شو او بیا تر
ننه جوړ نشو
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سنهیډرن :د یهودو د قام لویه جرګه وه چې اویا غړي یې
درلودل او د مذهبي مشرانو مشر به د هغه مشری کوله.
شریعت :هغه احکام دي چې خدای موس ی پیغمبر ته د خلکو
د هدایت او الرښوونې لپاره ورکړل ،او لویه برخه یې د
خدای لس فرمانونه دي چې په د تیګو پر لوحو لیکل
شوي وو ،شریعت د لسو فرمانونوپرته 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
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 شریعت په عملي کولو کې کلک
خلک وو
د فسحې اختر :دا هغه اختر دی چې اسراييل یې د پسرلي له
پیل دوه اونۍ وروسته په مصرکې له غالمۍ څخه دخپلو
نیکونو د خالصون په خوشالۍ کې ملانځي.
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قدس االقداس :ترټولو پاک ځای ،دا د سپېڅلي کور دننه
برخه کې یوه ځای وه چې د وعدې صندوق پکې کېښودل
شوی ؤ چې یواځې د مذهبي مشرانو مشر کوالی شول په
کال کې یوځل د کفارې ورکولو لپاره ورننوځي
کلیسا :تعمیر یا خاص ځای ته نه ویل کېږي ،بلکې هر هغه
ځای کې چې مسیحیان د خدای د ستاینې او عبادت لپاره
راټولېږي هغه کلیسا ده
کنیسه :د یهودو د عبادت ځای چې په هره سیمه کې وي ،په
انګلیس ي ژبه کې ورته سنیا ګوک وایې
مذهبي مشر :په ساده الفاظو کې مال یا آخند ته ویل کېږي،
دغه مذهبي مشران د موس ی د ورور هارون له نسل څخه
وو چې کنیسو او په بیتاملقدس کې د سپېڅلي کور
منتظمین وو ،د قربانۍ وړاندې کولو او نورو مذهبي
خدماتو د ترسره کولو مسئولیت یې درلود ،لومړنی
مذهبي مشر د موس ی ورور هارون ؤ
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د مذهبي مشرانو مشر :د مذهبي مشرانو مشر د ټولو
مذهبي مشرانو مشر ؤ ،هغه به د یهودو د لویې جرګې
سنهیډرن مشري هم په غاړه درلوده او کال کې یوځل به
د خدای د کور قدس االقداس ته دننه کيده ترڅو د
ځان او خلکو د ګناهونو د کفارې په موخه هلته د
قربانۍ وینه وشیندي
د وعدې صندوق :د لرګي هغه صندوق چې موس ی د خدای
په امر جوړ کړی ؤ او سره زر پرې کار شوي وو ،پدغه
صندوق کې د تیګې هغه دوه تختې اېښودل شوې وې چې
د موس ی د شریعت لس حکمونه پرې لیکل شوي وو او د
کفارې په ورځ به د قربانۍ وینه پرې شیندل کېدله
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