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 سریزه 

 ! درنواود قدر وړ پښتنو 

ژباړې سره   له  انجیل  د سپېڅلي  متي  د  بیا  یوځل  نن  دا دی 

وړ  یادونې  د  یو،  حضورکې  درانه  په  متی   چې  هد  ستاسو  د 

انجیل ترټولو لوی او اوږد انجیل ده او دغه انجیل د مالک 

 . عیس ی مسیح شاګرد متی لیکلی دی 

یوه ورځ د خپل کار په ځای کې   متی یو مالیه ټولوونکی وو،

ناست ؤ چې مالک عیس ی مسیح پرهغۀ غږ وکړ: متی! ماپس ې  

پس ې   مالک  د  او  پرېښودل  هرڅه  هغۀ  چې  ؤ  هماغه  راشه، 

د عیس ی غښتلی شاګرد شو او له خپل استاذ  روان شو، متی  

عیس ی   چې  وموند  حقیقت  دا  څخه  کولو  ژوند  له  یې  سره 

مسیح هماغه وعده شوی مسیح دی کوم چې انبیاو په زاړه  

تړون کې د هغۀ د راتلو پېش بېني کړې وه، د هغۀ ایمان پدې  

ټولې هغه وعدې   نور هم پوخ شو چې خدای خپلې  حقیقت 

په زاړه تړون کې له انسانانو سره کړې    پوره کړي کومې یې چې

 وې او هغه په خپلو وعدو کې رېښتینی او وفادار دی . 

متی د دغه انجیل پېل د عیس ی مسیح له شجرې څخه کوي  

او هغه پدې سره ښايي چې عیس ی د نسب ملخې د ابراهیم او 
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داود ملس ی دی، هغه اول او آخر دی، ځکه چې خدای په زاړه  

ه ژبه دا وعده کړې وه چې عیس ی مسیح به  لوظ کې د انبیاو پ 

د هغوی له نسل څخه پېدا کېږي، د ټولو انسانانو د ګناهونو 

 کفاره به ورکوي او هغوی به له خپل خالق سره پخال کوي.

د غرۀ د سرموعظه د متی د انجیل یوه مشهوره، خوږه برخه 

ده، همدغه راز هغۀ پدغه انجیل کې د خپل مالک او استاذ  

ح معجزې په خورا زیاراو دقت سره راټولې کړي  عیس ی مسی

دي او په پای کې یې پرصلیپ د هغۀ راځړول او له مرګ څخه 

ته  بیا آسمان  او  راژوندي کېدل  درې ورځې وروسته د هغۀ 

 پورته کېدل په خورا تفصیل او خوږه ژبه بیان کړي دي.

متی پدغه انجیل کې موږ ته راښايي چې عیس ی واقعآ هماغه  

مسیح دی چې د خدای د وعدې مطابق د ټولو    وعده شوی 

 انسانو د ژغورنې لپاره نړۍ ته راغی. 

د متی د انجیل په لوستلو سره تاسو کوالی ش ئ خپل مالک  

او شپون عیس ی مسیح په ښه توګه وپېژنئ او پرهغۀ نور ډېر  

 باور وکړئ. 

یو ځل   د پښتنو بیا هم ویاړي چې  ټولنه  نړیواله  مسیحیانو 

کالم دغه برخه په استندرد پښتو ژبه ژباړلې   بیایې د خدای د 
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او د ټولې نړۍ د پښتنو د روحاني تندې دماتولو په موخه یې 

 هغوی ته ډالۍ کوي. 

لکه څرنګه چې موږ پخوا هم ویلي دي زموږ د ژباړې او چوپړ  

د   ژبه د خدای  په خوږه  ته د هغوی  یواځينۍ موخه پښتنو 

وېندو هر اړخیزې  کالم رسول دي نو ستاسو درنو وروڼو او خ

 مرستې او دعاګانو ته سترګې په الر یو.

امالیي  او  ټایپي، ګرامري  به  کې  پدغې چاپ  دا منو چې زموږ 

غلطۍ شتون ولري نو ځکه د پښتنو مسیحیانو نړیواله ټولنه  

هرکلی کوي، پدې    ستاسو د رغنده، نظریاتو او ساملو نیوکو

 نه سپموئ.هیله چې پدې برخه کې خپلې مرستې زموږ څخه و  

 

 په درنښت 

 د پښتنو مسیحیانو نړیواله ټولنه 

 کال د فبروری میاشت  ۲۰۲۱د
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 متی انجیل   د 

 لومړۍ برخه 

 عیس ی مسیح د نسب لړۍ  د

داود د    او  دی   چې د داود زوی   د عیس ی مسیح د نسب لړۍ ۱

ابراهیم د اسحاق پالر ؤ، اسحاق د یعقوب، ۲ابراهیم زوی  

یهودا د فارز او زرح ۳یعقوب د یهودا او د هغۀ د وروڼو پالر ؤ  

پالر ؤ، د دوی مور تامار وه، فارز د حزرون پالر او حزرون د 

حشون پالر او ۴رام پالر  
َ
رام د عمیناداب پالر، عمیناداب د ن

لمون پالر  
َ
حشون د ش

َ
لمون د بوعز پالر،۵ن

َ
راحاب یې   چې ش

  مور وه او بوعز د عوبید پالر چې روت یې مور وه او عوبید د 

او یس ي د داود پاچا پالر ؤ، داود د سلیمان پالر ؤ ۶پالر    یس ي

ِرُحبعام  سلیمان د ِرُحبعام پالر،۷چې د اوریا ښځه یې مور وه 

پالر   آسا  د  ابیا  او  پالر  ابیا  پالر، ۸د  یهوشافاط  د  آسا 

او یورام د ُعزیا پالر  ېهوشافاط د یورام پال  ُعزیا د یوتام  ۹ر 

حزقیا د منس ي  ۱۰پالر، یوتام د آحاز پالر او آحاز د حزقیا پالر  

یوشیا د یکنیا  ۱۱پالر، منس ي د آمون پالر او آمون د یوشیا پالر  

او د هغۀ د وروڼو پالر ؤ، دغه مهال یهودیان بابل ته تبعید 

وو   وروس۱۲شوي  تبعید  له  یهودیانو  د  ته  د  بابل  یکنیا  ته، 
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لتی
َ
لتیشئ

َ
شئ او  ؤ  پالر  پالر  ایل  زروبابل  د  د ۱۳ایل  زروبابل 

ایلیاقیم د عازور پالر  او  ایلیاقیم پالر  ابیود د  او  ابیود پالر 
صادوق ۱۴ د  د   عازور  یاکېن  او  پالر  یاکېن  د  صادوق  پالر، 

ایلیهود د ایلعازر پالر، ایلعازر د متان پالر او ۱۵ ایلیهود پالر

ؤ  متان د یعق یعقوب د یوسف پالر ؤ کوم چې د  ۱۶وب پالر 

ؤ او مریمه د عیس ی مور وه، څوک چې مسیح بلل   مریمې مېړه

څوارلس  ۱۷کېږي   داوده  تر  څخه  ابراهیم  له  توګه  پدې  نو 

کېدو  تبعید  تر  یهودو  د  ته  بابل  څخه  داود  له  او  نسلونه 

څوارلس نسلونه او له تبعید کېدو تر مسیح پورې څوارلس  

 . نسلونه دي 

 عیس ی مسیح زوکړه   د

د عیس ی مسیح زوکړه داس ې وه: لکه څرنګه چې د هغۀ مور ۱۸

او لدې وړاندې چې دوی   مریمه یوسف ته کوژدن شوې وه 

القدس  له روح  مالومه شوه چې هغه  نو  ش ي  یو ځای  سره 

د هغې مېړه یوسف چې یو نېک سړی ؤ  ۱۹څخه امېد واره ده  

هوډ یې وکړ ترڅو په پټه توګه هغه پرېږدي او پدې توګه د  

او کله چې هغۀ پدې هکله فکر کاوه، نو   ۲۰م پټ کړي  هغې شر 

ناڅاپه د مالک فرښته ورته په خوب کې ښکاره شوه او ويې 

ویل: ای د داود زوی یوسفه! له مریمې سره له واده کولو څخه 
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مه وېرېږه! ځکه د هغې امید واري له روح القدس څخه ده  
به عیس ی کېږدې ۲۱ نوم  او د هغۀ  وزېږوي  یو زوی  به  ، هغه 

څخه خالصون   ځکه چې هغه به خپلو خلکو ته له ګناهونو

ترڅو د   هرڅه دا  او ۲۲ورکړي   ته شول،  منځ  را  لپاره    د  دې 

خدای هغه کالم پوره ش ي کوم چې د نبي په ژبه ویل شوی ؤ  

به ۲۳چې:   ماشوم  یو  ش ي،  امېدواره  به  پېغله  یوه  ګورئ! 

ده:   د هغۀ نوم به عمانوئیل کېږدي چې مانا يې دا وزېږوي او

او کله چې یوسف له خوبه راویښ شو، ۲۴مل دی    خدای زموږ

هماغس ې   ؤ،  مالک فرښتې امر کړی  د نو لکه څرنګه چې ورته

او د زوی تر زېږېدو پورې یې  ۲۵  هغه یې واده کړه  یې وکړل او

 له هغې سره کوروالی ونکړ او د هغۀ نوم يې عیس ی کېښود.

 برخه   دویمه 

 لیدنه   ستورو پېژندونکو  څخه د   عیس ی له  

او کله چې عیس ی د هیرودیس پاچا په زمانه کې، د یهودیې په  ۱

  پېژندونکي له ختیځ ستوري  لحم کې وزېږید، نو څو تنه  بېت

هغه ماشوم چېرې دی  ۲څخه اورشلیم ته راغلل او ويې ویل:  

پاچا وي؟ ځکه موږ د هغۀ    یهودو کوم چې به په راتلونکي کې د

ستوری په ختیځ کې په راختو لیدلی دی او راغلي یو ترڅو د 
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وکړو   عبادت  اورشلیم ۳هغۀ  د  او  پاچا  هیرودیس  چې  کله 

شول،   اندېښمن  سخت  نو  واورېدل  دا  لوی  ۴خلکو  ټول 

او د شرعې عاملان يې را غونډ کړل او له هغوی    مذهبي مشران 

به   چې مسیح  پوښتنه وکړه  یې  پېداڅخه  نو ۵کېږي؟   چېرې 

لحم کې، ځکه چې د یو یل: د یهودیې په بېتو ته و  هغوی هغۀ

لحمه! ته د یهودا په مځکه  او ته ای بېت۶نبي داس ې لیکلي دي:  

  څخه هم کوچنی نه یې، ځکه لتا کې د یهودا له ټولو حاکمانو

حاکم داس ې  یو  به  زما  څخه  چې  ووځي  اسرائیلو   را  قام  د 

ا هیرودیس ستوري پېژندونکي په پټه بی ۷شپونتوب به وکړي  

وخت په هکله يې ترې   راوبلل او د ستوري د راښکاره کېدو د

ورته يې وویل:  لحم ته ولېږل او بیا يې هغوی بېت۸پلټنې وکړې  

  کله مو   د هغه ماشوم په هکله کلکه پلټنه وکړئ او الړ ش ئ او

 د هغۀ  ته خبر راکړئ، ترڅو زه هم ورشم او  ما  چې پیدا کړ نو

پاچا خبرې واورېدې، نو روان   او کله یې چې د۹عبادت وکړم  

ناڅاپه یې هغه ستوری چې په ختیځ کې لیدلی ؤ ولید،  او  شول 

چې د هغوی نه مخکې روان ؤ او په کوم ځای کې چې ماشوم 

ودرېد   لپاسه  ځای  هغه  د  لیدلو ۱۰ؤ  په  ستوري  د  او 

ر  هغۀ له مو  کورته ننوتل، ماشوم يې د۱۱ډېرخوشاله شول  

مریمې سره ولید او د عبادت لپاره هغوی ته په ګونډو شول، 
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خپلې همیانۍ یې پرانیستلې او د سرو زرو، لوبانو او ُمرتحفې  

او لکه څرنګه چې په خوب کې هغوی ته  ۱۲ یې ورته ډالۍ کړې 

الهام شوی ؤ چې بېرته هیرودیس ته ورنش ي، نو له بلې الرې  

 خپل وطن ته ستانه شول. 

 مصر ته تښتېدل 

نو  او۱۳ روان شول،  د  کله چې هغوی  مالک فرښته   ناڅاپه 

یوسف ته په خوب کې ورښکاره شوه او ورته یې وویل: پورته  

ته وتښته او ترهغې  مصر يې راواخله او شه! ماشوم او مور 

دې   چې هیرودیس د  هلته واوسېږه ترڅو زه درته ووایم، ځکه

ووژني   هغه  ترڅو  دی  کې  لټه  په  مهال  ۱۴ماشوم  شپې  د  نو 

ته   لور  مصر  د  او  راواخیستل  يې  مور  او  ماشوم  راپاڅېد، 

او د هیرودیس تر مړینې هلته پاتې شول، ترڅو ۱۵شول  روان

د خدای هغه کالم پوره ش ي کوم چې یې د نبي په ژبه ویلی ؤ: 

 ما خپل زوی له مصر څخه را وباله. 

 ژنه و   د ماشومانو

هغه  ۱۶ پېژندونکو  ستورو  چې  شو  پوه  هیرودیس  چې  کله 

تیرایستلی دی نو ډېر په قهر شو او د هغې نیټې په اساس چې 

له ستورو پېژندونکو څخه يې مالومه کړې وه، نو د ټولو دوه  
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کلنو او تر دې د کم عمره ماشومانو د وژلو حکم يې ورکړ  
رمیا نبي نو دغه وخت هغه څه هم پوره شول، کوم چې د ا۱۷

په رامه کې یو غږ واورېدل شو، ژړا، ۱۸په ژبه ویل شوي وو:  

تسلي نه  خپلو بچو لپاره ژاړي او راحیل د زارۍ او لوی ویر،

 مني، ځکه هغوی فنا شول. 

 ناصریې ته راستنیدل 

مالک فرښته   کې د  او کله چې هیرودیس مړشو نو په مصر۱۹

وو  يې  ورته  او  شوه  ورښکاره  کې  خوب  په  ته  یل: یوسف 
مور يې را واخله او د اسرائیلو مځکې  پورته شه! ماشوم او ۲۰

وژلو تکل یې   هغوی چې د دې ماشوم د  ته روان شه، ځکه

مور یې را  نو هغه راپاڅېد، ماشوم او۲۱درلود مړه شوي دي  

او راغلل   د واخیستل  ته  مځکې  چې ۲۲اسرائیلو  يې  کله  خو 

پرځا  هیرودیس  پالر  خپل  د  ارخالؤس  چې  پر  واورېدل  ی 

شوی دی، نو هغې لور ته له تلو څخه ووېرېد،   یهودیې پاچا

په خوب کې ورته خبر داری ورکړل شو او د ګلیل سیمې ته  

 هغه الړ او د ناصریې په نوم ښار کې مېشت شو۲۳ستون شو  

هغه څه پوره ش ي کوم چې د انبیاو په ژبه ویل شوي وو   ترڅو

 یل ش ي.و چې: هغۀ ته به ناصري و 
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 برخه دریمه  

 د تعمید ورکوونکي یحیی وعظ 

تعمید۱ کې  ورځو  هغو  په  په    او  یهودیې  د  یحیی  ورکوونکی 

وباس ئ،    توبه۲وعظ یې کاوه چې:   دښته کې راښکاره شو او دا

ځکه دا هغه څوک دی  ۳ځکه چې د آسمان پاچاهي نږدې ده  

چې اشعیا نبي د هغۀ په هکله خبر ورکړ، کله چې هغۀ وویل: 

نارې  د  کې  آواز   په دښته  الره   دی   وهونکي  لپاره  مالک  د  چې 

اوښ له   د یحیی جامې د۴الرې نیغې کړئ    د هغۀ  جوړه کړئ او

څرمنې مالبند يې له مال څخه  وړیو څخه جوړې شوې وې، د

پدغه وخت ۵تړلی ؤ، ملخان او ځنګلي شهد د هغۀ خوراک ؤ  

ټول اردن د خوا او شا خلک  د  کې د اورشلیم، ټولې یهودیې او

اردن په    د   پرخپلو ګناهونو يې اعتراف کاوه او۶راتلل  هغۀ ته  

کله چې هغۀ    او ۷سیند کې یې له هغۀ څخه تعمید اخیست  

فریسیان او صدوقیان ولیدل چې هغۀ ته د تعمید لپاره   ډېر

يې و  ته  نو هغوی  ته  یلو راتلل،  تاسو  د مارانو بچو! چا  ای 

توبې   اوس نو د۸یل چې له راتلونکي غضب څخه وتښتئ؟  و و 

او دا خبره په زړه کې مه راولئ چې ابراهیم زموږ  ۹مېوه راوړئ  

ځکه تاسو ته وایم چې خدای پدې قادر دی ترڅو   پالر دی،
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اوس د ونو ۱۰لدې تیږو څخه د ابراهیم لپاره اوالد پېدا کړي  

پر ریښو تبر اېښودل شوی دی نو هره هغه ونه چې ښه مېوه  

اور  په  او  ش ي  وهل  وبه  به وغور  ورنکړي،  ش ي  کې  زه  ۱۱ځول 

تاسو ته د توبې لپاره په اوبو تعمید درکوم، خو څوک چې زما  

ځواکمن دی او زه د هغۀ  څخه وروسته راځي، هغه ملا څخه

د څپلیو پورته کولو الیق هم نه یم، هغه به تاسو ته په روح 

ښاخۍ د هغۀ په الس کې ۱۲القدس او اور سره تعمید درکړي  

په ښه   درمند  خپل  په ده، هغه  به  غنم  خپل  پاکوي،  توګه 

بوس به په نه سړېدونکي اور کې    زېرمو کې را ټول کړي، خو

 وسوځوي. 

 ورکوي  یحیی عیس ی ته تعمید 

له یحیی څخه  اردن ته راغی، ترڅو  بیا عیس ی له ګلیل څخه۱۳

و   خو یحیی هغه۱۴تعمید واخلي   یل: زه  و منع کړ او ورته يې 

خو واخلم،  غسل  تعمید  د  څخه  لتا  راځې؟   ته  باید  ته  ما 
عیس ی ځواب ورکړ: اوس پرېږده، ځکه موږ ته همدغه ډول  ۱۵

او ۱۶رېښتینولي بشپړه کړو، نو هغۀ ومنل    مناسب دي ترڅو

کله چې عیس ی تعمید واخیست، نو سمدالسه له اوبو څخه 

د   او  پرمخ خالص شو  راووت، هماغه شېبه آسمان د هغۀ 

او په هغۀ  خدای روح یې ولید چې د کوترې په څېر راکوز شو 
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راغی چې ویل یې: دا زما ګران    او له آسمانه یو غږ۱۷کېناست  

 زوی دی کوم چې زه ترې خوشاله یم. 

 څلورمه برخه 

 کې د عیس ی آزمایښت په دښته 

بیا روح القدس عیس ی دښتې ته ویوړ ترڅو ابلیس هلته هغه ۱

او لکه څرنګه چې هغه څلویښت شپې او ورځې ۲وسوسه کړي  

بیا آزمایښت کوونکی د ۳په پای کې اوږی شو    روژه نیولې وه نو

و  یې  ورته  او  راغی  ته  ته د خدای  و هغۀ څنګ  یل: که چېرې 

ش ي   ډوډۍ  چې  ووایه  ته  تیږو  دې  نو  یې  په ۴زوی  ورته  هغۀ 

ځواب کې وفرمایل: لیکل شوي دي چې انسان یواځې په ډوډۍ  

ژوندی نه پاتې کېږي بلکې په هرې هغې کلمې چې د خدای له 

بیا ابلیس هغه سپېڅلي ښار اورشلیم ته ۵راوځي  خلې څخه  

یل: و او هغۀ ته يې و ۶ویوړ او د سپېڅلي کور پر مناره يې ودراوه  

که چېرې ته د خدای زوی یې نو خپل ځان الندې وغورځوه، 

فرښتو   ځکه لیکل شوي دي چې خدای به ستا په هکله خپلو

ستا  ته امر وکړي چې تا په خپلو السونوکې پورته ونیس ي ترڅو  

عیس ی هغۀ ته وفرمایل: همدغه راز  ۷پښه په تیږې ونه لګېږي 

کوه   مه  آزمایښت  خدای  مالک  خپل  د  چې  بیا  ۸لیکل شوي 
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ابلیس هغه یو ډېر لوړ غرٔه ته ویوړ او د نړۍ ټول هېوادونه  

یل: و ته يې و  او هغۀ۹يې دهغو له جالل سره هغۀ ته وښودل 

وکړې نو دا هرڅه به تا   که چېرې په ګونډو ش ې او زما عبادت

نو عیس ی هغۀ ته وفرمایل: ای شېطانه، لیرې  ۱۰ته دروبښم  

شه! ځکه لیکل شوي چې: یواځې خپل مالک خدای ته سجده 

کوه   عبادت  هغۀ  د  او  هغه  ۱۱وکړه  شېطان  شېبه  هماغه 

 د هغۀ خدمت يې کاوه. پرېښود، فرښتې راغلې او

 په ګلیل کې د عیس ی موعظه 

ورېدل چې یحیی نیول شوی دی نو ګلیل او کله چې عیس ی وا۱۲

ناصریه يې پرېښوده او کپرناحوم ته راغی او ۱۳ته راستون شو  

د سرحد  پر  نفتالیم  او  زبولون  شو    بحیرې   د  مېشت  پغاړه 
نبي په ژبه ویل شوي وو پوره  ۱۴ ترڅو هغه څه چې د اشعیا 

د بحیرې لور    زبولون مځکه او د نفتالیم مځکه،  د۱۵ش ي چې:  

هغه قام چې په تیاره  ۱۶ګلیل    د غېریهودو  بلې خواته  د اردن  ،ته

کې مېشت ؤ، لویه رڼا یې ولیدله او پر هغو چې د مرګ پرمځکه 

له هماغه وخته ۱۷او سیوري کې ناست وو یوه رڼا وځلېدله  

عیس ی په وعظ پېل وکړ او ويې فرمایل: توبه وباس ئ ځکه چې 

 د آسمان پاچاهي نږدې ده. 
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 ته بلنه ورکوي  کب نیوونکو  عیس ی څلورو 

په غاړه روان ؤ نو دوه    بحیرې او کله چې عیس ی د ګلیل د  ۱۸

ورور  وروڼه یانې شمعون چې په پطروس مشهور ؤ او د هغۀ  

کې یې جال غورځاوه، ځکه   حیرهب اندریاس یې ولیدل چې په  

نو هغوی ته یې وفرمایل: ما پس ې راش ئ! ۱۹چې کب نیوونکي وو  

ج ښکاریان  خلکو  د  نه  لتاسو  کړم  ترڅو  هغوی  ۲۰وړ  نو 

شول   روان  پس ې  هغۀ  د  او  کېښودل  جالونه  یې  سمدالسه 
او کله چې له هغه ځایه مخکې الړ نو دوه نور وروڼه یانې د ۲۱

په  چې  ولیدل  يې  یوحنا  ورور  هغۀ  د  او  یعقوب  زوی  زبدي 

نو  جوړول،  جالونه  سره  زبدي  پالر  خپل  له  يې  کې  کشتۍ 

خپل   به کشتۍ او او هغوی هماغه شې۲۲هغوی يې هم راوبلل 

 شول.  پالر پرېښودل او د هغۀ پس ې روان

 کې د عیس ی موعظې  په ټول ګلیل 

هغوی په کنیسو کې  د ګرځېده او ټول ګلیل کې  عيس ی په۲۳

د پاچاهۍ د زیري وعظ یې کاوه او د قام هر   ،ورکاوه یې تعلیم

په ټول شام   د هغۀ نوم۲۴ورکوله    روغتیارنځ او ناروغۍ ته یې  

کې شهرت وموند او ټول ناروغان چې په ډول ډول ناروغیو او  

ورته   يې  شالن  او  پېرانیان  نيولي،  مېرګي  وو،  اخته  دردونو 
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هغۀ   او  دیکاپولس،۲۵  ورکړه  روغتیاراوستل  ګلیل،  له   او 

اردن له بلې غاړې څخه ګڼ شمېر خلک  اورشلیم، یهودیې او

 پس ې روان شول.  هغۀ د

 پنځمه برخه 

 د غرۀ په سر موعظه 

چې۱ يې  کله  سرته او  غرۀ  د  نو  ولیدله  ګوڼه  ګڼه  خلکو   د 

وخوت، کله چې هغه کېناست نو شاګردان یې د هغۀ څنګ 

 هغوی ته یې په تعلیم ورکولو پېل وکړ او ويې ۲ته راټول شول  

دي هغوی چې په روح کې غریبان دي، ځکه   ر بختو ۳فرمایل:  

پاچاهي د هغوی ده   بختور دي هغوی چې غمژن  ۴د آسمان 

ومومي   راحت  به  هغوی  ځکه  چې ۵دي،  هغوی  دي  بختور 

بختور دي  ۶ځکه هغوی به د مځکې وارثان ش ي   حلیمان دي،

هغوی چې د حقیقت اوږي تږي دي، ځکه هغوی به ماړه ش ي 
هغ۷ دي  رحم بختور  به  هغوی  پر  ځکه  کوي،  رحم  چې  وی 

ش ي   دي، ځکه ۸وکړای  پاک  یې  زړونه  بختور دي هغوی چې 

بختور دي هغوی چې سوله  ۹هغوی به د خدای ديدن وکړي  

بختور ۱۰ځکه هغوی به د خدای زامن وبلل ش ي    کوونکي دي،

ځکه د آسمان    دي هغوی چې د حقیقت لپاره کړاوونه ګالي،



17 

بختور یاست کله چې خلک به زما  تاسو  ۱۱پاچاهي د هغوی ده  

پخاطر تاسو ته سپکې سپورې وايي، تکلیفونه به در رسوي  

کوي   پورې  تورونه  ډول  هر  درواغو  په  به  پورې  تاسو  او 
اوس ئ او لویه خوشالي وکړئ، ځکه ستاسو اجر په   خوښ۱۲

په   هم  وړاندې  لتاسو  دوی  چې  ځکه  دی،  لوی  کې  آسمان 

 همدې ډول انبیاء کړولي دي. 

 رڼا   او   مالګه

خونده تاسو د دنیا مالګه یاست، خو که چېرې مالګه بې۱۳

بهر   چې  لدې  پرته  ش ي؟  ش ي خوندوره  څه  په  به  بیا  نو  ش ي 

د خلکو د پښو الندې ش ي د استعمال بل   او  وغورځول ش ي

نلري   غرٔه  ۱۴ځای  د  چې  ښار  کوم  یاست،  رڼا  نړۍ  د  تاسو 

نش ي   پټېدی  ش ي هغه  نه  ۱۵لپاسه جوړ  لپاره  او څراغ د دې 

څراغ   روښانه کوي ترڅو هغه د کاس ې الندې کېږدي، بلکې د

مېشتو  ټولو  کې  کور  په  ترڅو  کېږي  کېښودل  لپاسه    ځای 

رڼا ورکړي   ته  رڼا    همدغه راز۱۶خلکو  پرېږدئ ترڅو ستاسو 

وویني او  کارونه  ترڅو هغوی ستاسو نېک    وځلېږي،   پرخلکو

 لويي بیان کړي.  آسماني پالر ستاسو د
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 د تورات په هکله 

  تاسو دا فکر مه کوئ چې ګوندې زه راغلی یم ترڅو تورات ۱۷

د د  یا  زه  کړم،  باطلې  صحیفې  یم   باطلولو  انبیاو  نه  لپاره 

ترڅو یم  راغلی  بلکې  کړم    راغلی،  یې  په ۱۸بشپړې  ځکه  نو 

رېښتیا سره تاسو ته وایم، ترڅو چې آسمان او مځکه ملنځه  

نش ي،   د تورات یو حرف یا یو ټکې به هم ملنځه الړ   ،الړه نش ي

نو که هرڅوک لدې احکامو  ۱۹هرڅه پوره نش ي    ترڅو چې دا

او کړي  مات  وړوکې حکم  هم همدغه   نورو  څخه  ته  خلکو 

چنی  د آسمان په پاچاهۍ کې به ډېر کو   شان تعلیم ورکړي، نو

وشمېرل ش ي، خو هرڅوک چې پرهغوعمل وکړي او تعلیم يې 

نو ۲۰ورکړي، نو د آسمان په پاچاهۍ کې به لوی وشمېرل ش ي 

چې ترڅو ستاسو رېښتینولي د شریعت   ځکه زه تاسو ته وایم

د   هېڅکله  به  تاسو  نو  نش ي  زیاته  فریسیانو  او  پرعاملانو 

 آسمان پاچاهۍ ته داخل نش ئ. 

 په هکله   ې د غص  

دلي مو دي چې لومړنیو ته ویل شوي وو: قتل مه کوه او اورې۲۱

خو ۲۲هغه ته به سزا ورکول کېږي  هرڅوک چې قتل وکړي نو

زه تاسو ته وایم، څوک چې خپل ورور ته غصه وکړي نو هغه  
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به هم مالمته ش ي او څوک چې د خپل ورور سپکاوی وکړي نو 

هغه د محاکمې وړ دی او څوک چې ورته احمق ووايي نو د 

نو کله چې د قربانۍ ځای ته هدیه ۲۳وزخ د اور مستحق دی  د

یوس ې او هلته در په یاد ش ي چې ستا ورور لتا څخه خفه دی  
نو خپله هدیه د هغې ځای مخې ته کېږده، لومړی الړ شه او  ۲۴

هدیه  خپله  راشه  بیا  او  وکړه  پخالینه  سره  ورور  خپل  له 

ترڅو چې له خپل مدعي سره په الر کې یې نو ۲۵وړاندې کړه  

سوله ورسره وکړه، ګواکې ستا مدعي تا قاض ي ته وسپاري او  

به وغو  کې  په زندان  او  ته ورکړي  تا افسر  به  رځول  قاض ي 

روپۍ ۲۶ش ې وروستۍ  چې  ترڅو  وایم  ته  تا  سره  یقین  په  او 

 ورنکړې نو له هغې ځایه به بهر را ونوځې. 

 د شهوت په هکله 

کوئ  ۲۷ مه  زنا  وو  ویل شوي  ته  لومړنیو  وي،  مو  به  اورېدلي 
په   خو زه۲۸ تاسو ته وایم څوک چې یوې ښځې ته د شهوت 

له هغې س کې  په زړه  يې  نو هماغه شېبه  زنا  نظر وګوري  ره 

تا د ګناه لور ته وړي نو    نو که چېرې ستا ښ ي سترګه ۲۹وکړله  

ويې باسه او له ځانه يی لیرې وغورځوه، ځکه ستا لپاره دا  

غوره ده ترڅو ستا له غړیو څخه یو غړی ملنځه الړ ش ي، د 

او ۳۰دې پرځای چې ستا ټول بدن په دوزخ کې وغورځول ش ي 
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وړي نو غوڅ یې کړه  که چېرې ستا ښ ي الس تا د ګناه لور ته  

او له ځانه يې لیرې وغورځوه، ځکه ستا لپاره ډېره ګټوره ده  

چې ستا د بدن له غړیو څخه یو غړی ملنځه الړ ش ي، نه دا چې 

 ستا ټول بدن په دوزخ کې وغورځول ش ي.

 د طالق په هکله 

ویل شوي دي چې که څوک خپلې ښځې ته طالق ورکړي نو  ۳۱

و زه تاسو ته وایم: څوک  خ۳۲هغې ته دی طالق لیک ورکړي  

چې د زنا له ګناه پرته په بله وجه خپله ښځه له ځان څخه 

بېله کړي، نو د هغې د زنا کولو المل ګرځي او هرڅوک چې له  

 طالقې شوې ښځې سره واده وکړي نو هغه هم زنا کوي. 

 د قسم په هکله 

بیا هم تاسو اورېدلي چې لومړنیو ته ویل شوي وو په دروغو ۳۳

خ مه  قسمونه قسم  خوړلي  نوم  په  خدای  د  بلکې  ورئ، 

خو زه تاسو ته وایم چې هېڅکله هم قسم  ۳۴خامخا پوره کړئ  

او نه ۳۵مه خورئ، نه پر آسمان ځکه چې د خدای تخت دی  

پر مځکه ځکه چې د هغۀ د پښو ایښودو ځای دی او نه په 

پاچا ښار دی    اورشلیم ځکه چې د نه پرخپل سر  ۳۶لوی  او 

ځکه چې نش ې کولی ترڅو یو وېښته سپین   باندې قسم یادوه،
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بلکې ستاسو هره خبره دې د هو په ځای کې هو  ۳۷یا تور کړې  

او د نه په ځای کې نه وي، ځکه تر دې زیات د شېطان کار 

 دی. 

 د انتقام په هکله 

کې ۳۸ بدل  په  سترګې  د  دي:  شوي  ویل  چې  دي  مو  اورېدلي 

وایم چې  خو زه تاسو ته ۳۹غاښ په بدل کې غاښ  سترګه او د 

مه   کوي  بدي  لتاسو سره  چې  کوم  کې  مقابل  په  چا  هغه  د 

درېږئ، بلکې که څوک په ښ ي مخ څپېړه درکړي نو بل مخ هم  

او که چېرې څوک وغواړي چې لتا  ۴۰د هغۀ لور ته ور واړوئ  

سره دعوی وکړي او ستا کمیس درڅخه واخلي نو ته خپله 

وره کړي  او که چېرې څوک تا مجب۴۱چپنه هم هغۀ ته ورکړه 

او ۴۲چې یو میل ورسره الړ ش ي، نو ته ورسره دوه میله الړ شه  

هر څوک چې درنه څه ش ې وغواړي نو ور یې کړه او که څوک  

 درڅخه پور وغواړي نو مخ تري مه اړوه. 

 له دښمن سره د مینې په هکله 

له خپل   اورېدلي به مو وي چې له خپل ګاونډي سره مینه او۴۳

 زه تاسو ته وایم چې له خپلو  وخ۴۴دښمن څخه کرکه وکړئ  

دښمنانو سره مینه کوئ او څوک چې تاسو ځوروي د هغوی  
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ترڅو د خپل آسماني پالر زامن ش ئ، هغه ۴۵لپاره دعا وکړئ  

چې خپل ملر پر بدانو او نېکانو یوشان راخېژوي او پرعادالنو 

ځکه که چېرې تاسو له هغو  ۴۶او ظاملانو یوشان باران وروي  

خلکو سره مینه کوئ کوم چې لتاسو سره مینه کوي، نو بیا  

څه اجر ترالسه کوئ؟ آیا مالیه ټولوونکي همداس ې نه کوي؟  
او که چېرې یواځې خپلو وروڼو ته سالم وایاست نو بیا څه ۴۷

نو ۴۸غوره والی لرئ؟ آیا غېریهود قامونه همداس ې نه کوي؟  

سمان کې آنګه چې ستاسو پالر چې په  تاسو کامل ش ئ لکه څ

 دی، هغه کامل دی. 

 شپږمه برخه 

 د خېرات په هکله 

خبردار! خپله رېښتینولي د خلکو په وړاندې مه ښکاره کوئ  ۱

آسماني پالر سره به هېڅ   ترڅو تاسو وویني، که نه نو د خپل

نو کله چې خېرات ورکوئ، لځانه وړاندې سورنی ۲اجر ونلرئ  

لکه څرنګه بازارونو   مه وهئ،  او  کنیسو  په  ریاکاران  کې   چې 

کوي ترڅو خلک يې وستایي، په یقین سره تاسو ته وایم چې 

دی   موندلی  اجر  خپل  خېرات  ۳هغوی  تاسو  چې  کله  بلکې 

نش ي چې ستاسو   پوه  نو ستاسو کیڼ الس دې پدې  ورکوئ 
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خېرات ورکول پټ پاتې ش ي  ترڅو ستاسو ۴ښ ي الس څه کوي 

 ی ویني تاسو ته اجر درکړي. او ستاسو پالر چې هر پټ ش  

 د دعا په هکله 

مه اوس ئ،  ځان ښودونکو په څېر د او کله چې دعا کوئ، نو۵

کې   څلورالرو  او  کنیسو  په  چې  خوښوي  دا  هغوی  ځکه 

ودرېږي او دعا وکړي ترڅو خلک هغوی وویني، په یقین سره  

خو ۶السه کړی دی   تر زه تاسو ته وایم چې هغوی خپل اجر

دت کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، دروازه  کله چې تاسو عبا

پالر عبادت وکړئ، نو ستاسو پټ    او د خپل پټ  بنده کړئ 

او کله چې دعا کوئ نو  ۷لیدونکې پالر به تاسو ته اجر درکړي 

ځایه تکرار پکې مه کوئ، ځکه د غېر یهودو قامونو په څېر بې

هغوی  د  به  سره  کولو  تکرار  ډېر  په  چې  کوي  فکر    هغوی 

واو دعاو  ش ي  ې  ځکه ۸رېدل  اوس ئ،  مه  پشان  هغوی  د  نو 

ستاسو پالر وړاندې لدې چې تاسو ترې څه وغواړئ، ستاسو  

نو تاسو پدې ډول دعا وکړئ: ای زموږ  ۹په اړتیا باندې پوه دی  

نوم دې سپېڅلی وي   يې! ستا  کې  په آسمان  ستا  ۱۰پالره چې 

پاچاهي دې راش ي، ستا رضا دې په مځکه کې پوره ش ي، لکه 

زموږ د نن ډوډۍ همدا ۱۱په آسمان کې پوره کېږي  څنګه چې  

زموږ ګناهونه وبخښه، لکه څنګه چې موږ  ۱۲نن موږ ته راکړه  
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او موږ په امتحان کې مه اچوه، ۱۳خپل ګنهګاران بخښلي دي  

وژغوره   مو  څخه  بدۍ  له  د  ۱۴بلکې  تاسو  چېرې  که  ځکه 

خلکو تېروتنې وبخښ ئ نو ستاسو آسماني پالر به هم ستاسو  

وبخښ ي   نو ۱۵ګناهونه  بخښ ئ،  ونه  تېروتنې  خلکو  د  که  خو 

 ستاسو آسماني پالر به هم ستاسو ګناهونه ونه بخښ ي.

 د روژې په هکله 

په څېر خپل تندي مه   او کله چې روژه نیس ئ نو د ریاکارانو۱۶

وی خپلې څېرې بدلوي ترڅو د خلکو په تروه کوئ، ځکه هغ

نظر کې روژه دار ښکاره ش ي، زه په یقین سره تاسو ته وایم 

دی   موندلی  اجر  خپل  هغوی  روژه  ۱۷چې  تاسو  چې  کله  خو 

ووینځئ  مخونه  خپل  او  کړئ  غوړ  سرونه  خپل  نو  نیس ئ 
ترڅو څوک دا ونه وايي چې ګوندې تا روژه نيولې ده نو ستا  ۱۸

 رازونو خبر دی، هغه به تاته اجر درکړي.آسماني پالر چې په 

 د شتمنۍ په هکله 

د مځکې پر مخ ځان ته خزانې مه راټولوئ، چېرې چې کېرړي  ۱۹

او زنګ زیان ور رسوي، چېرې چې غله يې ماتوي او غال کوي  
بلکې د ځان لپاره په آسمان کې خزانې ټولې کړئ، چېرې چې  ۲۰

غله یې نه ماتوي  کېرړي او زنګ زیان نه ور رسوي او چېرې چې  
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ځکه چېرې چې خزانه وي نو ستا زړه به  ۲۱او نه یې غال کوي  

سترګه د بدن څراغ ده، که چېرې  ۲۲هم په هماغه ځای کې وي  

او که  ۲۳ستا سترګې روغې وي نو ستا ټول بدن به روښانه وي 

چېرې ستا سترګې ناروغې وي نو ستا ټول بدن به له تیارو ډک  

تا کې ده او هغه تیاره وي نو څومره  وي، که چېرې هغه رڼا چې پ

هېڅوک د دوو بادارانو خدمت نش ي کوالی، ۲۴لویه تیاره ده!  

ځکه چې له یوه څخه به کرکه او له بل سره به مینه کوي، یا 

به یوه ته وفادار وي او بل به سپک ګڼي، نو ځکه ناشونې ده  

چې په یوه وخت کې هم د خدای او هم د شتمنۍ خدمت وکړئ  
لد۲۵ مه  نو  اندېښنه  لپاره  د ځان  وایم چې  ته  تاسو  کبله  ې 

کوئ، دا چې څه به وخورئ یا څه به وڅښ ئ او نه د خپل بدن 

له  بدن  او  خوراک  له  ځان  آیا  واغوندئ،  به  څه  چې  لپاره 

د هوا مرغانو ته وګورئ! نه خو ۲۶جامو څخه غوره نه دی؟  

ا  کرل کوي، نه ریبل او نه يې په زېرمو کې ذخیره کوي، خو بی

هم ستاسو آسماني پالر هغوی ته رزق ورکوي، آیا تاسو له 

آیا لتاسو څخه څوک شته  ۲۷هغوی څخه غوره نه یاست؟  

په اندېښنې کولو سره د خپل عمر یو ساعت هم زیات   چې 

او ولې د جامو لپاره اندېښنه کوئ؟ د دښته د ګلونو ۲۸کړي؟ 

و  خو تاس۲۹په هکله فکر وکړئ، نه خواري کوي او نه وریش ي  
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ته وایم چې سلیمان له خپل ټول شان اوشوکت سره د هغې 

نشو   سینګار  هم  دښتې ۳۰یوغوندې  د  خدای  چېرې  که  نو 

واښه چې نن شته او سبا په تنور کې اچول کېږي داس ې پټوي، 

خکه   نو۳۱تاسو به ترهغو ښه پټ نکړي؟    ای کم ایمانو!   نو

  اندېښنه مه کوئ او دا مه وایاست چې څه وخورو یا وڅښو،

دينه قامونه د دې شیانو  ځکه چې ټول بې۳۲یا څه واغوندو  

خو ستاسو آسماني پالر ستاسو له اړتیاو    پس ې په منډو دي،

تاسو ترهرڅه د مخه د خدای د پاچاهۍ ۳۳څخه ښه خبر دی  

وکړئ، لټون  رېښتینولۍ  د  د هغې  ته   او  تاسو  به  نور هرڅه 

ش ي   خپله   او۳۴درکړل  به  سبا  کوئ،  مه  اندېښنه  سبا    د 

 اندېښنه په خپله کوي او د نن غم د نن لپاره بس دی. 

 اوومه برخه 

 پر نورو نیوکه کول 

ځکه په کوم ۲قضاوت مه کوئ ترڅو پر تاسوقضاوت ونش ي  ۱

ډول چې تاسو قضاوت کوئ پرتاسو به هم قضاوت وش ي او 

په کومه پېمانه یې چې اندازه کړئ، تاسو ته به یې هم اندازه  

خپله ۳کړي   په  او  وینې  ډکی  کې  سترګه  په  ورور  خپل  د  ولی 

وینې؟   نه  لرګی  کې  چې: ۴سترګه  وایې  ته  ورور  خپل  څنګه  یا 
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کی وباسم، حال دا اجازه راکړه ترڅو ستا له سترګې څخه ډ

ای ریاکاره! لومړی  ۵چې په خپله سترګه کې دې لرګی پروت دی 

له خپلې سترګې څخه لرګی راوباسه، نو بیا به ښه ووینې ترڅو 

پاک شیان سپیو ۶د خپل ورور له سترګې څخه ډکی راوباس ې  

ته مه ورکوئ او مرغلرې د خوګانو په مخکې مه غورځوئ،  

ګواکې هغه تر پښو الندې کړي، راوبه ګرځي او تاسو به څیرې  

 کړي. 

 وغواړئ چې درکړل ش ي 

یې و ۷ به  پېدا  نو  ولټوئ  ش ي،  درکړل  به  ته  تاسو  نو  غواړئ 

ځکه ۸کړئ، دروازه ووهئ نو تاسو ته به خالصه کړای ش ي  

څوک یې چې وغواړي نو ترالسه به یې کړي او څوک یې چې 

ولټوي نو هغه به یې بیا مومي او څوک دروازه ووهي نو هغۀ  

آیا پتاسو کې داس ې څوک شته چې زوی  ۹ته به پرانېستل ش ي  

تیږه ورکړي؟   يا ترینه  ۱۰یې ترې ډوډۍ وغواړي او هغه ورته 

ورکړي؟   مار  ورته  هغه  او  وغواړي  چې ۱۱کب  لدې  سره  نو 

ته   اوالدونو  چې خپلو  پوهېږئ  پدې  او  یاست  بدکاران  تاسو 

ښ ې تحفې ورکړئ، نو ستاسو آسماني پالر به هغو ته څومره  

ې نو تاسو چ۱۲ښه شیان ورکړي چې له هغۀ څخه یې وغواړي  

کوم ډول رویې تمه لرئ، تاسو هم له هغوی    د   له خلکو څخه
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سره هماغه شان رویه وکړئ، د تورات او انبیاو پیغام همدا 

 دی. 

 د ژوند الر 

چې د هالکت    رله تنګې دروازې څخه دننه ش ئ، ځکه هغه ال ۱۳

لور ته ځي پلنه او پراخه ده او د هغې ننوتونکي هم ډېر دي  
ر ته ځي تنګه او سخته ده او د  خو هغه الر چې د ژوند لو ۱۴

 هغې موندونکي هم لږ دي. 

 ونه او د هغې مېوه 

څخه ځان وژغورئ، کوم چې د پسونو    له دروغژنو نبیانو۱۵

څېروونکي  کې  باطن  په  خو  راځي  ته  تاسو  کې  جامو  په 

هغوی به له مېوو څخه وپېژنئ، آیا له اغزو ۱۶شرمښان دي  

اینځر څخه  بوټي  ځنګلي  له  او  انګور  راټولوي؟    څخه 
بده ۱۷ ونه  اوبده  ورکوي  مېوه  ونه ښه  هره ښه  راز  همدغه 

ښه ونه بده مېوه نش ي ورکولی اوبده ونه ښه  ۱۸مېوه ورکوي  

هره ونه چې ښه مېوه ونه نیس ي هغه وهل  ۱۹مېوه نش ي ورکولی  

اور کې غورځول کېږي   په  او  تاسو  ۲۰کېږي  به  نو لدې کبله 

 هغوی له مېوو څخه وپېژنئ. 

 



29 

 پېژنم   زه تاسو نه 

یواځې ما ته په مالک مالک ویلو به څوک د آسمان پاچاهۍ ۲۱

نش ي، بلکې هغه څوک چې زما د آسماني پالر رضا    ردننه ته و 

کړي   مالکه، ۲۲ترسره  ووايي:  ماته  ورځ  په  قیامت  د  به  ډېر 

مالکه! آیا ستا په نوم مو نبوت نه ؤ کړی؟ او ستا په نوم مو  

م مو ډېرې معجزي نه وې  پېریان نه و ایستلي؟ او ستا په نو 

نو هغه وخت به هغوی ته په ډاګه ووایم چې ۲۳ښکاره کړئ؟  

زما  بدکارانو!  ای  پېژنم،  نه  تاسو  ش ئ    زه  لیرې  نو ۲۴څخه 

هرڅوک چې زما دا خبرې واوري او پرې عمل وکړي نو هغه به 

پرګټ   يې  کور  خپل  چې  کړم  تشبیه  سره  سړي  پوه  هغه  د 

کړ   جوړ  وو ۲۵باندې  باران  چې  راغلل، کله  سېالبونه  رید، 

  ، بادونه راوالوتل او پر دغه کور یې څپې ووهلې نو ړنګ نشو

او هرهغه چا چې زما  ۲۶ځکه چې پر ګټ باندې جوړ شوی ؤ  

خبرې واورېدي او پرهغې یې عمل ونکړ، د هغه ناپوهه سړي  

او کله ۲۷پشان دی چې خپل کوریې پر شګو باندې جوړ کړ  

لل، بادونه راوالوتل او پر دغه  چې باران وورېد، سېالبونه راغ

کله ۲۸کوریې څپې ووهلې نو هغه ړنګ او څه لویه خرابي وه  

د ډله  هغه  نو  ورسولې  ته  پای  خبرې  دا  عیس ی  له   هغۀ   چې 
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  ځکه هغۀ د شرعې د عاملانو ۲۹تعلیم څخه حېرانه پاتې شوه  

 په څېر نه بلکې د ځواک د خاوند په څېر تعلیم ورکاوه.

 اتمه برخه 

 جذامي ته روغتیا ورکول یو  

او کله چې هغه له غرۀ څخه راکوز شو نو یوه لویه ډله ور  ۱

روانه شوه   په۲پس ې  د هغه مخکې  راغی،  یو جذامي   ناڅاپه 

ما   نو  وغواړې  ته  چېرې  که  مالکه!  ویل:  ويې  او  شو  ګونډو 

کړ او ورته    عیس ی الس ور اوږد کړ، هغه يې ملس۳ش ې   پاکوالی 

پاک شه! هماغه شېبه هغه له جذامه  يې وفرمایل: زه غواړم،  

مه  ۴ پاک شو هکله چاته څه  پدې  ته وفرمایل:  عیس ی هغۀ 

او کومه    ته وښایه  مشر  يمذهبوايه، بلکې الړشه او خپل ځان  

شکرانه چې موس ی ټاکلې ده هغه ورکړه ترڅو د هغوی لپاره  

 ګواهي ش ي.

 ایمان   د رومي افسر 

ومي افسر ورته  او کله چې عیس ی کپرناحوم ته ننوت نو یو ر ۵

مالکه! زما خادم په  ۶راغی او له هغۀ څخه یې غوښتنه وکړه  

عیس ی هغۀ ۷کور کې شل پروت دی او ډېر سخت دردمن دی  
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خو افسر په  ۸ته وفرمایل: زه به درشم او روغتیا به ورکړم  

نه یم تر څو ته زما د    ځواب کې وویل: ای مالکه! زه د دې وړ 

دې ځایه څه ووایې نو زما  بام الندې راش ې، خو که ته له هم

ځکه زه هم د امر الندې سړی یم او د خپل ۹خادم به روغ ش ي  

  ځي  الس الندې عسکر لرم او کله چې یوه ته ووایم الړ شه نو 

خپل غالم ته ووایم   ته ووایم راشه نو راځي او چې  او چې بل

کوي   یې  هغه  نو  وکړه  کار  خبرې  ۱۰فالنی  دا  عیس ی  چې  کله 

ته یې وفرمایل: په یقین  خپلو ملګرو   وشو احېران   واورېدې نو

سره تاسو ته وایم چې دا ډول ایمان مې په اسرائیلو کې هم  

لیدلی   ته وایم چې ډېر۱۱ندی  تاسو  او   زه  له ختیځ  به  خلک 

لوېدیځ څخه راش ي او د آسمان په پاچاهۍ کې به له ابراهیم، 

خو د پاچاهۍ ۱۲اسحاق او یعقوب سره په مېلمستیا کې کېني  

امن به په تیارو کې بهر وغورځول ش ي، چېرې چې به ژړا او د  ز 

وي   چیچل  وفرمایل: ۱۳غاښونو  ته  افسر  هغه  عیس ی  بیا 

الړشه! ستا د ایمان په اساس دې تا ته درکړل ش ي او هماغه  

 شېبه د هغۀ خادم روغ شو. 

 د پطروس د خواښ ې روغتیا 

او کله چې عیس ی د پطروس کور ته الړ نو ويې لیدل چې د ۱۴

نو د هغې الس يې ملس  ۱۵پطروس خواښ ې تبې نیولې پرته وه  
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کړ، هغه تبې پرېښوده، راپورته شوه او د هغوی په خدمت  

او کله چې ماښام شو نو ډېر پېرانیان يې هغۀ  ۱۶يې پېل وکړ  

ته راوستل، هغۀ په یوه امر له هغوی څخه پېریان وشړل ټولو  

پوره ش ي کومه    ترڅو هغه وېنا۱۷ناروغانو ته يې روغتیا ورکړه  

چې د اشعیا نبي په ژبه ویل شوې وه چې: هغۀ زموږ کمزورۍ  

 واخیستې او زموږ رنځونه یې زموږ څخه لیرې کړل.

 مسیح پېروي   د

او کله چې عیس ی یوه لویه ډله ولیدله چې له هغۀ څخه را  ۱۸

ترڅو يې وکړ  امر  نو  وه  ش ي    تاوه  ته الړ  هماغه  ۱۹بلې غاړې 

عالم د هغۀ څنګ ته ورغی او ورته يې وویل:  وخت د شرعې یو

عیس ی هغۀ ۲۰استاذه! هر چېرې چې ته ځې زه هم درسره ځم  

 ته وفرمایل: ګیدړان غارونه لري او د هوا مرغان ځالې، خو د

بیا د هغۀ ۲۱انسان زوی د خپل سر د ایښودو لپاره ځای نلري  

تن هغۀ ته وویل: مالکه! لومړی ما ته   له شاګردانو څخه یو

عیس ی هغۀ  ۲۲اجازه راکړه ترڅو الړشم او خپل پالر ښخ کړم  

ته وفرمایل: ما پس ې راشه او پرېږده چې مړي خپل مړي ښخ 

 کړي. 
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 کې د طوفان آرامول  په بحیره 

هم  ۲۳ يې  شاګردان  نو  شو  سپور  کې  کشتۍ  په  چې  کله  او 

شول   سپاره  په  ۲۴ورسره  طوفان    حیرهبناڅاپه  لوی  یو  کې 

نو ۲۵رکشتۍ راواوښتې او هغه ویده ؤ  راغی، تر دې چې څپې پ

شاګردان راغلل، هغه يې راویښ کړ او ورته يې وویل: مالکه!  

اې کم  ۲۶موږ وژغوره چې ډوبېږو   يې وفرمایل:  ته  نو هغوی 

او بادونه    حیرهبوېرېږئ؟ هماغه وخت را پاڅېد،  ایمانو! ولې  

او کله چې خلکو دغه معجزه  ۲۷يې ورټل او آرامه آرامي شوه  

څولیدل دا  ویل:  ویې  نو  او  ه  بادونه  حتی  چې  دی  سړی  نګه 

 هم د هغۀ اطاعت کوي؟ حیرهب

 ویستل د پېریانو  

بلې غاړی ته د جدریانو سیمې ته ورسېد نو دوه   کله چې  او۲۸

ور   ته  هغۀ  او  راپاڅېدل  څخه  ملنځ  قبرونو  د  پېریانیان  تنه 

نشو   هېچا  چې  وو  خطرناک  دومره  هغوی  شول،  مخامخ 

هغوی چیغې کړې: اې د خدای  ۲۹کوالی له هغې الرې تېر ش ي  

زویه! زموږ سره څه کار لرې؟ آیا ته دلته راغلی يې ترڅو له  

نه   راکړې  وخت  عذاب  ته  موږ  د  ۳۰وړاندې  لیرې  لږ  هلته 

څرېدله   رمه  لویه  یوه  څخه ۳۱خوګانو  هغۀ  له  پېریانو  نو 
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غوښتنه وکړه ويې ویل: که چېرې ته موږ وباس ې نو د خوګانو  

نوهغوی ته يې وفرمایل چې الړش ئ، ۳۲هغې رمې ته مو ورولېږه  

هغوی راووتل او د خوګانو په رمه کې ورننوتل، هماغه شېبه  

په اوبو او  لوېدهته و  کښته بحېرې  څخه پېچومېې له ټولې رم

خوګ څروونکي وتښتېدل، ښار ته الړل او د  ۳۳کې ډوبه شوه  

عیس ی   نو ټول ښار د۳۴پېریانیانو ټوله کیسه يې مشهوره کړه  

د کتلو لپاره بهر راووت او کله يې چې هغه ولید نو غوښتنه 

 ي. يې ترې وکړه ترڅو د هغوی له سیمې څخه ووځ

 نهمه برخه 

 شل سړي ته روغتیا ورکول 

ته راغی  بیا۱ او خپل ښار  پورېوت  په کشتۍ کې سپور شو، 
پدغه وخت کې یې یو شل سړی هغۀ ته راوست چې په بستره  ۲

کې یې څملولی ؤ، کله چې عیس ی د هغوی ایمان ولید نو شل 

وب  ګناهونه  ستا  اوسه  ډاډه  زویه!  اې  وفرمایل:  يې  ښل  خ ته 

د شریعت ځینې عاملانو له ځان سره وویل: هغه مهال ۳شول 

عیس ی د هغوی په خیالونو پوه شو او ويې  ۴دا سړې کفر وايي  

آیا دا خبره کول آسانه  ۵فرمایل: ولې داس ې بد فکرونه کوئ؟  

ده چې څوک ووايي ستا ګناهونه وبخښل شول او که دا چې 
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خو د دې لپاره ترڅو تاسو  ۶پورته شه او په الر روان شه؟  

چې د انسان زوی د مځکې پر مخ د ګناهونو د بخښنې   پوه ش ئ

يې  ورته  او  واړاوه  ور  يې مخ  ته  نو شل سړي  لري،  هم  واک 

الړشه   کورته  خپل  او  راواخله  دې  بستره  ودرېږه،  وفرمایل: 
او هغې ډلې چې ۸سړی سمدالسه را پاڅېد او خپل کور ته الړ  ۷

تل  کله دا ننداره ولیدله نو سخت حېران شول، وېرې واخیس 

ته دا ډول ځواک   او د خدای ستاینه یې وکړه، کوم چې خلکو

 وربخښ ي.

 د متی په کور کې مېلمستیا 

او کله چې عیس ی له هغې ځایه تېریده، نو د متی په نوم یو ۹

سړی يې ولید چې د مالیه ټولونې پر چوکۍ ناست ؤ، نو هغۀ 

 ته يې وفرمایل: ما پس ې راشه! هغه سمدالسه را پاڅېد او د

پ روان شو  هغۀ  کې ۱۰س ې  کور  په  هغۀ  د  عیس ی  چې  کله  او 

ډوډۍ ته ناست ؤ نو ګڼ شمېر مالیه ټولوونکي او ګناهګاران 

کله ۱۱راغلل، د عیس ی او د هغۀ له شاګردانو سره کېناست  

د نو  ولیدل  هرڅه  دا  فریسیانو  يې  چې  ته  شاګردانو  هغۀ 

ګناهګارانو  او  ټولوونکو  مالیه  له  ولې  استاذ  ستاسو  وویل: 

خوري؟  سر  ډوډۍ  ويې ۱۲ه  نو  واورېدل  دا  عیس ی  چې  کله 

الړ ش ئ ۱۳خو ناروغان!    فرمایل: روغ خلک طبیب ته اړتیا نلري 
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او پدې ځان پوه کړئ چې زه رحمت غواړم نه قرباني او زه د  

دې لپاره نه يم راغلی چې رېښتیني د توبې لور ته راوبلم بلکې 

 ګناهګاران. 

 د روژې په هکله پوښتنه 

بیا د یحیی شاګردان هغۀ ته راغلل او ويې ویل: ولې موږ او  ۱۴

نه   روژې  شاګردان  ستا  خو  نیسو  روژې  ډېرې  فریسیان 

خلک ۱۵نیس ي؟   کور  د  شاه  د  آیا  وفرمایل:  ته  هغوی  عیس ی 

خو  وکړي؟  وير  چې  ش ي  کوالی  وي  ورسره  شاه  چې  ترهغې 

به   بیا  داس ې ورځې به راش ي چې شاه به ترې واخیستل ش ي، 

جامو نوی پېوند  زړو  او هېڅوک هم پر۱۶ژه ونیس ي هغوی رو 

بېلېږي  څخه  جامې  له  پېوند  هغه  چې  ځکه  لګوي،  او   نه 

همدغه راز نوي شراب  ۱۷شکېدلی ځای به نور هم لوی ش ي  

به  مشکونه  نو  نه  که  او  اچوي  نه  کې  مشکونو  زړو  په 

شراب به توی ش ي او مشکونه به هم ملنځه الړ ش ي،    ،وشکېږي 

شراب   نوي  دواړه  بلکې  ترڅو  اچوي  کې  مشکونو  نویو  په 

 خوندي پاتې ش ي. 
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 د یایروس د لور ژوندي کول 

هغۀ ال دا خبرې کولې چې د کنیس ې یو مشر راغی، ورته په  ۱۸

خو که    ،سجده شو او ويې ویل: همدا اوس مې لور مړه شوه

چېرې ته راش ې او خپل الس پرې کېږدې نو را ژوندۍ به ش ي 
نو ۲۰یې هم ورپس ې روان شول    عیس ی پاڅېد او شاګردان ۱۹

راپدیخوا کلونو  دولسو  له  چې  یوه ښځه  مهال  وینې   دغه  د 

 د شا له لوري راغله او د هغۀ د   ،بهیدنې په ناروغۍ اخته وه

ځکه هغې له ځان سره  ۲۱جامو په یوه څنډه يې الس وواهه  

جامې ملس کړم نو روغه به    هغۀد   ویلي وو که چېرې زه یواځې

ويې فرمایل:  واړاوه، هغې ته یې وکتل اوعیس ی مخ ور  ۲۲شم  

او    درکړه  ای لورې! ډاډه اوسه ځکه ستا ایمان تاته روغتیا

شوه   روغه  هغه ښځه  شېبه  د ۲۳هماغه  عیس ی  چې  کله  او 

کورته ننوت نو د ماتم کوونکو ګڼه ګوڼه او   کنیس ې د مشر 

نو ۲۴یوه ډله نور خلک یې ولیدل چې د غم شپېلۍ یې غږولې  

فرمایل: اخوا ش ئ، ځکه چې انجلۍ مړه نه بلکې و  هغوی ته يې

خو کله چې ۲۵او هغوی د هغۀ پورې ملنډې وکړې    ویده ده 

نو هغه دننه ننوت، انجلۍ یې له    هغه ډله بهر وویستل شوه 

او دا کار په ۲۶السه ونیوله او هماغه شېبه هغه راپورته شوه  

 هغې ټولې سیمې کې خپورشو.
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 بینا کول  د دوو ړندو

کله چې عیس ی له هغې ځایه روان شو، نو دوه ړانده د  او  ۲۷

زویه پرموږ    هغۀ پس ې شول او نارې یې وهلې چې: ای د داود 

او کله چې کورته ننوت نو هغه دوه ړانده هم د ۲۸رحم وکړه!  

نو عیس ی هغوی ته وفرمایل: آیا ایمان   ،څنګ ته ورغلل هغۀ

وویل: دا کار وکړم؟ هغوی    لرئ چې زه د دې قدرت لرم ترڅو

 نو هماغه شېبه يې د هغوی سترګې ملس کړې او۲۹هو مالکه 

دې   شان  هماغه  وي  ایمان  ستاسو  چې  څنګه  فرمایل:  ويې 

هغوی سترګې بینا شوې او عیس ی   او هماغه وخت د ۳۰وش ي  

هغوی ته په کلکه وفرمایل چې پدې هکله هېچاته څه ونه وايي 
ې دا خبره  الړل نو په ټوله سیمه کې ی خو کله چې هغوی بهر۳۱

ګونګ پېریانی   یو نو تلل، هغوی بهر او کله چې۳۲مشهوره کړه  

کله يې چې پېرۍ ترې وشړله نو ګونګ  او۳۳یې هغۀ ته راوست 

په   کار  داس ې  ویل:  ويې  او  شول  حېران  ټول  وکړې،  خبرې 

خو فریسیانو وویل: د پېریانو  ۳۴لیدل شوی    اسرائیلو کې نه و

عیس ی په ټولو ښارونو او  ۵۳د مشر په مرسته پېریان راوباس ي  

د پاچاهۍ   ،کې یې تعلیم ورکاوه  په کنیسو   ،کې ګرځېده کلیو

کاوه یې  زیري وعظ  يې    د  ته  رنځ  او  ناروغۍ  خلکو هرې  د  او 

او کله یې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ولیدله نو ۳۶روغتیا ورکوله  
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پسونو په    شپونکېو زړه یې پرې وسوځېد، ځکه هغوی د بې

بې او  اندېښمن  وو  وسڅېر  یې ۳۷ه  ته  شاګردانو  خپلو  نو 

ځکه د   نو۳۸وفرمایل: فصل پرېمانه دی خو مزدوران لږ دي  

راټولولو لپاره   فصل د د فصل څښتن ته سوال وکړئ ترڅو

 مزدوران راولېږي. 

 لسمه برخه 

 رسوالن د عیس ی مسیح دولس  

خپل  او۱ ته  هغۀ  هغوی  راوغوښتل،  شاګردان  د    دولس  یې 

او   ویستلو  د  د  رنځ  هرډول پېریانو  ناروغیو  واک    او  روغتیا 

دي: لومړۍ شمعون  د هغو دولسو رسوالنو نومونه دا۲ورکړ  

چې په پطروس مشهور دی او د هغۀ ورور اندریاس، یعقوب 

فیلیُپس او برتوملا، توما  ۳د زبدي زوی او د هغۀ ورور یوحنا  

د  یعقوب  متی،  ټولوونکې  مالیه  تدي   او  او  زوی  حلفي 
ا۴ ننګیالی  هغۀشمعون  د  چې  کوم  اسخریوطي  یهودا   و 

 . جاسوس ي وکړه

 عیس ی خپل دولس رسوالن ولېږل 

نو عیس ی خپل دولس رسوالن ولېږل، هغوی ته یې الرښوونه  ۵

او   وکړه او ورته يې وفرمایل: د غېر یهودو قامونو ته مه ورځئ
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د کور د  بلکې د اسرائیلو۶د سامریانو ښارونو ته مه ننوځئ  

 تللو په حالت کې دا  او د۷ش ئ  ور   څنګ ته  شوو پسونو  ورکو

ده   نږدې  پاچاهي  آسمان  د  چې  ورکړئ  ته و نار ۸پېغام  غانو 

ورکړئ  پاک    ،روغتیا  ناروغان  جذام  د  کړئ،  راژوندي  مړي 

سره  ۹وړیا مو موندلې او وړیا یې ورکړئ    ،او پېریان وباس ئ  کړئ 

په خپلو مالبندونو کې مه ذخېره کوئ   یا مس  زر  زر، سپین 
یا څپلۍ او نور سامان    لپاره بکس، دوه کمیسونه او د سفر۱۰

اخلئ مه  سره  ځان  مزدورۍ    ،له  خپلې  د  مزدور  چې  ځکه 

نو پوښتنه   ،او کله چې هرښاریا کلي ته ننوځئ۱۱مستحق دی  

 او تر  وکړئ چې هلته څوک ستاسو د کوربه توب وړتیا لري 

او کوم کور ته چې ننوځئ نو هغوی  ۱۲وتلو پورې هلته پاتې ش ئ  

که چېرې هغه کور د سالم وړ وي، نو  ۱۳باندې سالم واچوئ  

ستاسو سالم به هغوی ته ورسېږي او که چېرې الیق نه وو، 

او هرڅوک چې تاسو  ۱۴نو ستاسو سالم به تاسو ته در وګرځي  

 ، نو له هغې ښارونه مني او یا ستاسو خبروته غوږ کېنږدي 

د خپلو پښو دوړې وڅنډئ   او  یقین ۱۵څخه ووځئ  په  او زه 

سره تاسو ته وایم چې د قیامت په ورځ به د سدوم او عمورې  

 څخه غوره وي.  د مځکې حال لدې ښار
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 کړاوونو او ربړونو په هکله پېش بینې   د

منځ ته لېږم،   د شرمښانو   تاسو د پسونو پشان  ګورئ! زه ۱۶

واوس ئ  آزارهڅېر بې  څېر هوښیار او د کفترو په  نو د مارانو په
او د خلکو په هکله هوښیار اوس ئ، ځکه هغوی به تاسو  ۱۷

او په کنیسو کې به مو په قمچینو ووهي   محکمو ته وسپاري 
ته  ۱۸ پاچایانو مخې  او  د چارواکو  په خاطر  زما  به  تاسو  او 

او ۱۹بوځي ترڅو پرهغوی او غېر یهودو باندې ګواهي ورکړئ  

او  کل څه  چې  کوئ  مه  اندېښنه  دا  نو  وسپاري  تاسو  چې  ه 

څنګه ووایاست، ځکه هماغه شېبه به تاسو ته درکړل ش ي 

ووایاست   څه  باید  نه  ۲۰چې  ویونکي  تاسو  مهال  هغه  ځکه 

ورور به ۲۱یاست، بلکې د پالر روح به پتاسو کې خبرې کوي  

او وسپاري  پالر  ورور  ته  مرګ  زوی  پالر   اوالد  به  مور  د  به 

نوم په   زما د۲۲ف راپورته ش ي او مرګ ته به یې وسپاري پرخال 

خاطر به ټول خلک لتاسو څخه کرکه کوي، خو څوک چې  

او کله چې تاسو په ۲۳وبه ژغورل ش ي    تر پایه صبر وکړي نو

په یقین   زه درته  یوه ښار کې وکړوي نو بل ښارته پناه یوس ۍ او

سره وایم لدې وړاندې چې د اسرائیلو ټولو ښارونو ته الړ ش ئ 

راش ي   به  زوی  انسان  د  له ښوونکي څخه ۲۴نو  کوونکې  زده 

د ۲۵او نه خو غالم له خپل بادار څخه غوره دی    ي غوره ند 
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او    زده کوونکې لپاره دا ډېره ده ترڅو د خپل استاذ پشان ش ي

چېري   که  نو  پشان،  بادار  خپل  د  ته  غالم  خاوند  کور  د 

بعلزبول وویل ش ي نو د کور اوسیدونکي به تردې هم په ټيټ 

 نوم ونومول ش ي.

 وېره له چانه؟ 

نوله هغوی څخه مه وېرېږئ، ځکه داس ې پټ ش ی نشته چې ۲۶

نش ي نش ي    ښکاره  برسېره  را  چې  ش ی  نامالومه  داس ې  نه  او 
کې تاسو ته وایم په رڼا کې یې ووایاست    هغه څه چې په تیاره ۲۷

او هغه څه چې په غوږونو واورئ نو د بامونو په سر یې بیان  

روح د وژلو قدرت    او د جسم له وژونکو څخه چې د۲۸کړئ  

نلري مه وېرېږئ، بلکې له هغۀ څخه ووېرېږئ چې په دوزخ کې  

آیا دوه مرغۍ په ۲۹جسم دواړو د وژلو ځواک لري    د روح او

روپ له  یوه  پالر  د  ستاسو  چې  لدې  سره  کېږي؟  پلورل  نه  ۍ 

او ستاسو د سرټول  ۳۰حکم پرته یوه هم پرمځکه نه رالوېږي  

نو وېره مه کوئ ځکه تاسو له  ۳۱ویښتان شمېرل شوي دي  

 مرغیو څخه ډېر غوره یاست.
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 د مسیح اقرار کول 

او څوک چې د خلکو پر وړاندې زما اقرار وکړي نو زه به هم  ۳۲

آسما خپل  وکړم  د  اقرار  هغۀ  د  وړاندې  پر  پالر  خو ۳۳ني 

هرڅوک چې د خلکو پر وړاندې زما څخه انکار وکړي، نو زه  

انکار   هغۀ څخه  له  وړاندې  پر  پالر  آسماني  خپل  د  هم  به 

دا ګمان مه کوئ چې زه راغلی یم ترڅو مځکې ته سوله  ۳۴وکړم  

یم    راوړم راغلی  لپاره  تورې  د  بلکې  نه  لپاره  د سولی  زه  ۳۵زه 

اغلی یم ترڅو زوی له خپل پالر او لور له خپلې مور او ننګور ر 

او د سړي دښمنان به د هغۀ د  ۳۶له خواښ ې څخه بېله کړم  

هرڅوک چې له خپل پالر یا مور سره زما څخه ۳۷کور خلک وي  

له  او هرڅوک چې  نه دی  نو هغه زما الیق  ډېره مینه کوي، 

غه زما الیق خپل زوی یا لور سره زما څخه ډېره مینه کوي، ه

او څوک چې خپل صلیب راپورته نکړي او زما پس ې  ۳۸نه دی  

څوک چې خپل ځان ساتي نو ۳۹رانش ي، هغه زما الیق نه دی  

او څوک چې زما لپاره خپل ځان له السه    له السه به يې ورکړي 

څوک چې تاسو ومني، زه یې  ۴۰ورکړي نو هغه به ترالسه کړي 

او ۴۱لېږونکی یې منلی دی  ومنلم او چا چې زه ومنلم نو زما را

څوک چې یو نبي د نبي په نوم ومني، د نبي اجر به بیا مومي او 

څوک چې یو رېښتینی د رېښتیني په نوم ومني نو د رېښتیني 
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ومومي   به  د  ۴۲اجر  زما  ته  کوچنیانو  دغو  چې  هرڅوک  او 

قین سره  ینو په    ،شاګردۍ په نامه د یخو اوبو یو جام ورکړي 

 پل اجر به له السه ورنکړي.تاسو ته وایم چې خ

 یوولسمه برخه 

 یحیی د شک لیرې کول   د

شاګردانو ته دغه الرښوونې   او کله چې عیس ی خپلو دولسو۱

په   هغوی  د  ترڅو  شو،  روان  څخه  ځای  هغې  نوله  وکړې 

او کله چې یحیی په  ۲ښارونو کې تعلیم ورکړي او وعظ وکړي  

زندان کې د مسیح د کارونو په هکله واورېدل نو خپل څو تنه  

او هغۀ ته يې وویل: آیا هغه راتلونکی ۳شاګردان يې ورولېږل  

چا بل  د  موږ  که  یې،  وباسو؟    ته  ته  ۴انتظار  هغوی  عیس ی 

ځواب ورکړ: الړ ش ئ او هغه څه مو چې اورېدلي او لیدلي دي  

د    دا ۵یحیی ترې خبرکړئ   بینا کېږي، شالن ګرځي،  ړانده  چې 

 جذام ناروغان پاکېږي، کاڼه اوري، مړي را ژوندي کېږي او

بختور هغه څوک دی چې پرما شک    خو۶غریبان زیری اوري  

الړل نو عیس ی له هغې ډلې سره د یحیی   کله چې هغوی ۷ونکړي  

په هکله خبرې پېل کړې چې: د څه ش ي د لیدلو لپاره دښتې ته 

تللي وئ؟ آیا د هغې لوښ ې لپاره چې د باد په وسیله خوځېږي؟  
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د څه ش ي د لیدلو لپاره بهر تللي وئ؟ د هغه سړي لپاره چې ۸

ورېښمینې جامې یې اغوستې دي؟ بې له شکه هغه خلک چې 

ینې جامې اغوندي د پاچایانو په قصرونو کې اوسېږي  ورېښم
خو د څه ش ي د لیدلو لپاره بهر تللي وئ؟ آیا د یو نبي لپاره؟ ۹

غوره   هم  څخه  نبي  له  وایم:  ته  تاسو  هغه  ۱۰هوکې!  ځکه 

، دا دی  ي په هکله لیکل شوي د   څوک دی چې د هغۀ  هماغه

ر  رسول لېږم، ترڅو ستا الره ستا پ  لتا څخه وړاندې خپل  زه

کړي   تیاره  چې: ۱۱وړاندې  وایم  ته  تاسو  سره  یقین  په  نو 

کې داس ې څوک چا ندی زېږولی چې هغه له   تراوسه په ښځو

خو  تعمید وي  لوی  څخه  یحیی  هغه   ورکوونکي  لدې  سره 

پاچاهۍ کې کوچنی دی  په  ډېر    ،څوک چې د آسمان  تر هغه 

دی   تر ۱۲لوی  څخه  ورځو  له  یحیی  ورکوونکي  تعمید  د  او 

او سر زوري په زور    سمان پاچاهي مجبوره کېږي اوسه، د آ

 تورات تر ځکه چې ټولو انبیاو او۱۳کوي    سره پر هغې یرغل

نو یحیی هماغه    او که چېرې دا منۍ۱۴یحیی پورې نبوت کاوه  

وای   راغلی  باید  چې  دی  اورېدونکي ۱۵الیاس  چې  هرڅوک 

دې زمانې خلک له څه  او زه د۱۶باید واوري   غوږونه لري نو

 کې ه تشبیه کړم؟ له هغو ماشومانو سره چې په بازار ش ي سر 

موږ تاسو ته  ۱۷ته ناري وهي او وايي:   ناست وي، خپلو ملګرو 
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شپېلۍ ووهله او تاسو نڅا ونکړه او موږ تاسو ته وير وکړ خو 

ځکه یحیی راغی، نه یې خوراک کاوه او نه  ۱۸تاسو ژړا ونکړه  

اوس چې د خو  ۱۹څښاک، نو دوی وویل چې هغه پېریانی دی  

انسان زوی راغلی، چې هم خوراک کوي هم څښاک، نو وايي 

ټولوونکو  مالیه  او  ګناهګارانو  د  شرابي،  خیټور  وګورئ 

کارونو کولو رېښتینی ثابت    ملګری دی، خو حکمت په خپلو

 شوی دی. 

 ایمانه ښارونه بې 

په غندلو پېل وکړ، په کومو کې چې   بیا یې دهغو ښارونو۲۰

ې ښکاره کړې وې او په توبه نه ویستلو هغۀ خپلې ډېرې معجز 

کړل   مالمته  هغوی  ویې  ۲۱يې  ای  فرمااو  پرتا  افسوس  یل: 

صېدا! ځکه هغه معجزې چې خورزینه! افسوس پرتا ای بېت

پتا کې شوي دي، که چېرې په صور اوصیدون کې شوي وای، 

به يې    نوپه یقین سره هغوی به په ایرو کې ناست وو او توبه 

چې د قیامت په ورځ به د صور   تاسو ته وایمخو  ۲۲ویستلې وه  

ای کپرناحومه!   او۲۳او صیدون حالت لتاسو څخه آسانه وي  

آیا ته داس ې ګڼې چې ستا مقام به ترآسمانه پورته کړای ش ي؟  

ته به دوزخ ته وغورځول ش ې، ځکه کومې معجزې چې پتا کې  
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که چېرې په سدوم کې شوې وای، نو هغه به تر ننه    ،وشوې 

خو تاسو ته وایم چې د قیامت په ورځ به د سدوم د ۲۴پاتې ؤ 

بیا عیس ی متوجه شو او  ۲۵مځکې حالت لتا څخه آسانه وي  

ستا    ویې فرمایل: ای پالره، ای د مځکې او آسمان مالکه! زه

ستاینه کوم چې دا خبرې دې له پوهانو او هوښیارانو څخه 

دي   کړې  ښکاره  دې  ته  ماشومانو  وړو  او  ساتلي  هو  ۲۶پټې 

وه  پ همداس ې  غوښتنه  ستا  ماته  ۲۷الره!  پالر  زما  هرڅه 

راسپارلي دي او هېڅوک له پالر پرته زوی نه پېژني او پالر هم  

خو پرته له هغه چا چې زوی یې   ،له زوی پرته څوک نه پېژني

اې ټولوهغو خواریکښو چې پېټې مو دروند دی  ۲۸ورته وښايي  

درکړم   آرامي  ته  تاسو  به  زه  راش ئ،  غاړه  زما  ۲۹ماته  په  جغ 

کېږدئ او زما څخه زده کړه وکړئ، ځکه زه مهربان او په زړه  

ځکه چې زما جغ ۳۰ستاسو روحونه به آرام ومومي   نرم یم، نو 

 پوست او زما پېټی سپک دی. 

 دولسمه برخه 

 د خالی ورځې په هکله پوښتنه 

څخه و خالي په ورځ دغنمو له پټ  په هغه وخت کې عیس ی د۱

چې    هغۀ  د  تېرېده، وو،اشاګردان  شوي  په   وږو   د  نو  وږي 
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کله چې فریسيانو دا ولیدل نو ۲  يې پېل وکړ   خوړلو  او   شکولو 

 کوي چې در  ستا شاګردان داس ې کا  هغۀ ته یې وویل: وګوره! 

 هغوی ته يې وفرمایل:  نو ۳ناروا دي    دهغې کول   خالي په ورځ

ملګري اوږي وو    هغۀ  د لوستلي ندي چې کله داود او تاسو آیا

نذر   ته ننوت او د خدای کور  هغه څنګه د۴ څه يې وکړل؟ نو

هغې خوړل له مذهبي مشرانو پرته،   چې د،  ډوډۍ یې وخوړه

او  روا ملګرو   هغۀ   د   هغۀ  کې    تاسو   آیا۵وه  نه    ته  تورات  په 

خالي په  کې د کور په سپېڅلي  چې مذهبي مشران  ندي    لوستي

نکوي، کې د ورځو بیګناه    بیا هم  خو  خالي د ورځې درنښت 

 کوم  هسړی شت   خو تاسو ته وایم چې دلته یو ۶شمېرل کېږي  

دې    د  که چېرې تاسو  او۷هم لوی دی  نه    سپېڅلي کور   چې د

تاسوبه   غواړم نه قرباني نو   رحم  زه  چې:پوهېدالی  آیت په مانا  

خالي   ځکه چې د انسان زوی د۸  هم بېګناه خلک نه مالمتول 

 .د ورځې مالک هم دی 

 یا د وچ الس ي سړي روغت

هغ۹ ورننوت   او  الړ  څخه  ځای   ېنوله  ته  کنیس ې  هغوی  د 
له عیس ی   نو سړی ولید چې الس يې وچ شوی ؤ، هلته يې یو۱۰

خالي په ورځ روغتیا ورکول روا    د  آیا  څخه يې پوښتنه وکړه:

نه؟ کې وو، ترڅو  دي که  لټه  پدې  د  هغوی    تورنولو   د هغۀ 
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کړي  پېدا  دلیل  ورته  ۱۱  لپاره  هغۀ    ستاسو   آیا  وفرمایل:نو 

خالي په    هغه د  ږه ولري اوېڅخه داس ې څوک شته چې یوه م

انسان    نو۱۲  هغه دې یې راونباس ي؟  ورځ په کنده کې ولوېږي او

خالي په   لدې کبله د  نو  غوره دی،  ږې څخه څومره ډېرېله م

سړي ته وفرمایل:   هغه  يې  بیا۱۳  دي   کې نېکي کول روا  ورځو

الس هغه وچ    او  کړ   اوږد   الس ور   هغۀ  کړه،  اوږد  دې را  الس

بل الس   د  روغ شویې  څېر  بهر  خو۱۴  په  او    فریسیان  الړل 

 کله چې عیس ی د   او۱۵  غونډه یې وکړه چې څه ډول هغه ووژني

او یوه   نو له هغې ځای څخه روان شو  هغوی په پالن پوه شو

ته يې روغتیا    ټولو  هغو  نو  پس ې ور روانه وه،  هغۀ  لویه ډله د

هغوی ته يې په کلکه وفرمایل چې هغۀ ته شهرت  او  ۱۶  ورکړه 

پوره ش ي کومه چې د اشعیا نبي په   هغه وېنا  ترڅو۱۷  ورنکړي 

کوم چې ما غوره    خادمدی زما هغه    دا ۱۸ژبه ویل شوې وه:  

زه به   زما محبوب چې روح مې ترې خوشحاله دی،  کړی دی،

وکړم  د  هغۀ  پر سیوری  روح  ته    غېر   ترڅو،  خپل  یهودو 

هېڅوک به    به ونکړي او  شور   شخړه او۱۹  کړي   انصاف اعالن 

رالوېدلې ُدرمه به ماته نکړي  ۲۰  غږ وانوري   هغۀ  کې د  په کوڅو

او ۲۱  نیمه سوې پلته به غلې نکړي ترڅو انصاف بریالی کړي   او

 .نوم پورې هېلې وتړي  د هغۀ  قامونه به د
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 نو تور مشرا   مذهبي د  

 ته راوست،  هغۀ  ګونګ ؤ  بیا خلکو یو پېریانی چې ړوند او  او۲۲

او روغتیا ورکړه  يې  ته  او  نو هغۀ  ړوند  او    هغه  بینا  ګونګ 

هغه ټوله ډله حېرانه شوه او ويې ویل: آیا دا سړی  ۳۳  ویاند شو

هرڅه واورېدل    کله چې فریسیانو دا خو۲۴ د داود زوی ندی؟

د سړی  دا  ویل:  ويې  د  نو  مرسته    مشر  پېریانو  په  بعلزبول 

  عیس ی د هغوی په خیاالتو پوه شو   کله چېاو  ۲۵باس ي  و پېریان  

ورته يې وفرمایل: هره پاچاهي چې پرخپل ضد وویشل ش ي   نو

او  ځي  هر   ملنځه  جوړ   کور   په  کورګوټي  چې  را    کې  هغه  ش ي 

خامخا په    يشېطان وباس   که چېرې شېطان،  نو۲۶نسکورېږي  

  پاچاهي به څنګه پاتې ش ي؟   نو د هغوی   شل کېږي،ې کې و   خپلو
  بیا   نووباسم،  بعلزبول په مرسته پېریان    که چېرې زه د   او۲۷

د زامن  را  چا  ستاسو  پېریان  به    باس ي؟و پواسطه  امله  لدې 

  که چېرې زه د   خو۲۸  قضاوت کوونکي واوس ي  هغوی ستاسو

پېریان   پواسطه  روح  د  د  نو،  باسمو خدای  سره  یقین   په 

څرنګه څوک کوالی ش ي   او۲۹راغلې ده    خدای پاچاهي پرتاسو

د زورور   چې  اوسړي   یو  ننوځي  لوټ   کورته  اسباب  هغۀ  د 

 بیا د هغۀ کور   چې لومړی هغه زورور وتړي او دا  خو  کړي،

  هغه زما پرخالف دی  ماسره ندی،  هرڅوک چې۳۰  لوټ کړي 



51 

لدې    نو۳۱  شیندل کېږي  نو  يزما سره راټول نش   څوک چې او

ګناه بخښل    او  کفر  ډول   انسان هر  د  کبله تاسو ته وایم چې،

روح    خو  کېږي، پرخالف کفرد  ش ي  القدس  ونه بخښل   به 
وبه    انسان د زوی پرخالف خبرې وکړي،  هرڅوک چې د  او۳۲

ش ي، خبرې   خو  بخښل  پرخالف  القدس  روح  د  چې  څوک 

نه په راتلونکې   نه پدې دنیا او  هغه به ونه بخښل ش ي،  وکړي،

که    د هغې مېوه به هم ښه وي او   ښه ونه وکرئ نو ۳۳  دنیا کې 

ځکه چې   هغې مېوه به هم بده وي،  د   چېرې بده ونه وکرئ نو

کېږي.   پېژندل  څخه  مېوې  له  هغې  د  د۳۴ونه    بچو!  مار  ای 

  څنګه کوالی ش ئ چې ښه خبره وکړئ پداس ې حال کې چې بد

ښه سړی  ۳۵ځکه چې ژبه له ډک زړه څخه خبرې کوي    یاست، 

سړی    بد  باس ي اوو د خپل زړه له ښ ې خزانې څخه ښه شیان را

تاسو    خو۳۶باس ي  و څخه بد شیان راخپل زړه له بدې خزانې    د

د قیامت په ورځ   هره غلطه خبره چې خلک يې کوي،  ته وایم:

  خپلو خبرو ځکه چې تاسو به د۳۷  ي و به د هغې حساب ورک

له امله مالمته    خپلو خبرو  یا به د  له امله یا برأت واخلئ او

 .ئکړای ش 
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 غوښتنه ې  د معجز 

  ځواب   فریسیانو هغۀ ته په او  عاملانو  شریعت  د  ځینو  بیا۳۸

 ووینو  څخه معجزه  چې لتا  غواړو   موږ  استاذه!   ای   کې وویل:
او  ورته په ځواب کې وفرمایل:  هغۀ  نو۳۹ نسل    زناکار  بدکار 

یونس نبي له معجزی پرته بله    هغوی ته به د معجزه غواړي او 

کب    لکه څرنګه چې یونس درې شپې او ورځې د۴۰  ورنکړل ش ي

انسان زوی هم    نوپه همدې ډول به د  شو،په ګېډه کې پاتې  

  نینوا   د۴۱  مځکې په ګېده کې تېرې کړي   درې شپې او ورځې د

د  به  ورځ   خلک  په  ش ي   قیامت  راپورته  سره  طایفې  لدې 

موعظې له    یونس د  ځکه هغوی د  اوهغوی به مالمته کړي،

توبه وویستله، د  خو  کبله  دلته  یونس  ی  څوک چې  له  هغه 

لدې   سویل ملکه،  ت په ورځ به دقیام  د۴۲ څخه هم لوی دی 

 ځکه هغه د   کړي،  دوی به مالمته  سره راپورته ش ي او  طایفې

ترڅو راغله  برخې څخه  آخري  له  سلیمان حکمت    د   مځکې 

  لوی دی سلیمانه ډېر  څوک دی هغه تر دلته چې خو واوري،
د آرام لپاره په    سړي څخه ووځي نو کله چې پېری له یو  او۴۳

 نو۴۴  کله چې د آرام ځای ونه مومي  ګرځي اوکې    دښتو  اوبوبې

بېرته ورستنېږم او کله ،  ومی  راغلچې  څخه    له کوم کور   وايي:

ځي   بیا   نو۴۵  جارو شوی وویني  پاک او  خپل کور   چې راش ي او
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ه هغه پ  ي،له سخت پلیت پېریان راو و او   نور   له ځانه سره   او

 پایلې له پېل  سړي   هغه د  او   هلته مېشت کېږي  او  کې ننوځي

په همدې ډول به لدې بدکار نسل    نو  ي،ش خه هم خرابې  څ

 .سره هم وش ي

 پېژني را عیس ی خپله اصلي کورنۍ  

د ۴۶ ال  مور   هغۀ  چې  کولې  خبرې  ډلې سره  یې    هغې  وروڼه  او 

کولو په موخه بهر والړ   خبرو  سره د  له هغۀ  راښکاره شول او

  دي  والړ  بهر  وروڼه   او  مور   وویل: ستا  ته   هغۀ   تن  یو  نو ۴۷وو  

يې   کوونکي ته   خبرې   نو۴۸  خبرې وکړي   سره  غواړي چې لتا  او

  وروڼه څوک ا  زم  او  ده؟  څوک  مور   زما  وفرمایل:  کې   ځواب  په

د  خپل۴۹  دي؟ يې  ويې   او  کړ  اوږد  ته   لور   شاګردانو  الس 

  ځکه هرڅوک چې زما د ۵۰  وروڼه دي   او  مور   فرمایل: دوی زما

پالر کړي،  آسماني  ترسره    او   خور   ورور،   زما   نوهماغه   رضا 

 . ده مور 

 دیارلسمه برخه 

 د څلور ډوله مځکې مثال 

پرغاړه    بحېرې   د  په هماغه ورځ عیس ی له کوره راووت اوبیا  ۱

دې چې هغه    تر   خلک له هغۀ څخه راتاو شول،  ډېر۲  کېناست



54 

وخوت، ته  کشتۍ  کېناست  ترې  د   او  هلته  ډله  ټوله     هغه 

کې   هغوی ته يې په مثالونو  او ۳ په غاړه والړه پاتی شوه بحېرې 

لپاره    تخم شیندلو  د  بزګر  یو  ډېرې خبرې وکړې ویې فرمایل:

الرې څنګ   یوه برخه د  ، نودهکله يې چې تخم شین  او۴  الړ  بهر

  څه تخم په تیږو   او۵  وخوړ   هغه يې  غان راغلل اور م،  دېته ولو 

ځکه   زرغون شو،  ژر   او  ډېره خاوره نه وه   چېرې چې  د،ېولو   کې 

درلود   نه  ژوروالې  مځکې  ملر  خو۶چې  چې  نو   کله    راوخوت 

خوڅه  ۷  ځکه چې رېښ ې يې نه درلودې او وچ شو   د،ېوسوځ

  هغه يې الندې کړ   اغزو وده وکړه او  د،ېکې ولو   تخم په اغزو 
ولوېد۸ کې  مځکه  ښه  په  تخم  شو، ،  خوڅه  رازرغون   ښه 

که  ۹  په دیرش  ځینې یو  په شپیته او  ځینې یو  په سل،  ځینې یو

 . واوري هغه دې   څوک اوریدونکي غوږونه لري نو

 د مثال تشریح 

 له هغۀ څخه يې پوښتنه وکړه چې،   شاګردان راغلل او   بیا۱۰

هغوی ته   نو۱۱  کې خبرې کوې؟  لدوی سره په مثالونو ته    ولې

ځواب   رازونه  د  : ورکړيې  پاچاهۍ  د  په    آسمان  پوهاوي  د 

  خو دوی ته ندي ورکړل شوي   شوي،ته درکړل    تاسوموخه  
 هم ورکړل ش ي او  ځکه څوک چې څه لري نو هغه ته به نور ۱۲

څوک يې چې نلري نو هغه څه   به هم ورسره ډېر ش ي او  نور 
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لدې کبله لدوی    نو۱۳  چې لري هغه به هم ترې واخیستل ش ي

نه   ځکه چې دوی ګوري خو  کې خبرې کوم،  سره په مثالونو

او د دوی په  ۱۴ه اوري او نه پوهېږي  اوریدونکي دي خو ن  ،ویني

اور  په  وايي:  کېږي چې  پوره  نبوت  اشعیا  د  يې ېهکله  به  دلو 

 به واچوي وبه يې ګوري خو   نظر  پرې به پوه نش ي،  واوري خو

ي،  دي  دې قام زړونه سخت شو  ځکه چې د ۱۵وبه يې نه ویني  

که نه  دي اوي سترګې یې پټې شو  دي اوي  غوږونه يې کاڼه شو 

زړونه به يې   دل اوېبه يې اور   ه يې لیدل، غوږونوب  سترګو نو

ما به هغوی ته    راستانه شوي وای او  هغوی به بېرته  پوهېدل،

ځکه چې   ستاسوسترګې بختورې دي،  خو۱۶  روغتیا ورکړی وه

  تاسو  او۱۷ځکه چې اوري    بختور دي،  ستاسو غوږونه  ویني او

چې، وایم  سره  یقین  په  انبیاو  ته  غوښتل    بزرګانواو    ډېرو 

  او ويې نه لیدل  خوئ، هغه څه وویني کوم چې تاسو وین ترڅو

نه واهغوی  خو    ري،هغوی یې هم واو   هغه څه چې اورئ ترڅو

  خدای د   څوک چې د۱۹  بزګر مثال واورئ   تاسو د  نو۱۸دل  ېور 

او اوري  پوه نشو،  پاچاهۍ کالم  او نو  پرهغې   شېطان راځي 

کې کرل شوي  زړه  په  د هغۀ  وي هغه ورڅخه   هغه څه چې 

 او۲۰ی  د ی  کې کرل شو   دا هغه تخم دی چې په الر  نو  وړي،

  کوم چې په تیږو کې غورځیدلي هغه دی چې کالم یې واورېد او
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خو ریښه يې کلکه نه  ۲۱  ومنلو  سمدالسه يې په خوښ ۍ سره

کالم په وجه له  کله چې د  اوه درلود  نیې  وه او د درېدو طاقت  

یا کومې ستونزې سره   هماغه وخت  نو  مخامخ ش ي،سختۍ 

هغه دي چې  هغه چی د اغزو په منځ کې ولوېد،  او ۲۲  وښوئېږي 

شتمنۍ غولونه کالم   د   خو دنیوي اندېښنې او  کالم واوري،

هغه چي په ښه مځکه کې    او۲۳  مېوې پاتې ش يکړي او بې  زندۍ

د   وکرل شو  واور   ی هغه  يې  ا  د،ېچې کالم  پوهېږي  و  په هغۀ 

ځینې   ته اوېپه شپ  ځینې یو  په سل، ځینې یو  مېوه هم ورکوي،

 .رش مېوه نیس يېپه د یو

 ګټې واښو )جودرو( مثالد بې 

آسمان    او۲۴ د  فرمایل:  ويې  راوړ  مثال  یوبل  يې  ته  هغوی 

ده چې په خپل پټي کې ښه تخم   پاچاهي د هغه سړي په څېر

په غنمو کې يې   دښمن يې راغی،  کله چې ویده ؤ نو  او۲۵وکري  

کله چې غنم راشنه شول او وږي    او۲۶  الړ   اووشیندل  جودر  

مزدوران خپل   نو۲۷هم راښکاره شول    جودر  یې وویستل نو

باداره!   بادار ای  وویل:  يې  ورته  او  تا   ته ورغلل  په خپله    آیا 

دا جودر پکې له کومه ځایه    نو  ؟ي نه ؤ مځکه کې ښه تخم کرل

وویل:  نو۲۸راغلل؟   يې  ته  کار  هغوی  دښمن  د  بیا    دی،  دا 

 خو هغۀ۲۹  ترڅو هغه راټول کړو؟  شو آیا الړ  مزدورانو وویل:
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ورته وویل: نه، داس ې نه چې د جودرو د راټولولو پرمهال غنم 

و تر  ئ نو پرېږد۳۰هم ورسره وباس ئ  
َ
وخته یوځای    چې دواړه د ل

وګرو ته ووایم چې ي  سره وده وکړ 
َ
ل و په موسم کې به 

َ
ل او د 

لپاره ترې ګیډۍ جوړې    لووزو س  راټول کړي او د لومړی جودر  

 . کې ذخېره کړئ زېرمو  غنم زما په   خو کړي،

 د شړشمو د دانې مثال 

فرمایل:  او۳۱ ويې  راوړ  مثال  یوبل  يې  ته  آسمان    د  هغوی 

د یو   د  شړشمو  پاچاهي  چې  ده  مثال  په  دانې  تن   هغې 

سره لدې چې د دې  ۳۲په خپل پټي کې یې وکرله    راواخیسته او

کله چې   څخه کوچنۍ ده خو  تخم دانه له نورو ټولو تخمونو

یوه داس ې   د نورو ټولو بوټو په پرتله لوئېږي اونو  وده وکړي  

کې یې   په څانګو  مرغان راځې او  هوا  ونه ترې جوړېږي چې د

 . ځالې جوړوي 

 د تومنې )خمیر مایې( مثال 

يې    او۳۳ ته  فرمایل:هغوی  ويې  راوړ  مثال  آسمان    د  یوبل 

 ده چې یوې ښځې راواخیسته او  هغې تومنې په څېر  پاچاهي د

 او۳۴ ټول خمیره شو کې یې ګډه کړه ترڅو په درې پیمانو وړو 

  کې وکړې او   ته په مثالونو   خلکو  عیس ی دغه ټولې خبرې هغو
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خدای    د  ترڅو۳۵له مثال پرته يې هغوی ته هېڅ هم ونه ویل  

خپله    نبي په ژبه ویل شوی ؤ:  کوم چې د  کالم پوره ش ي،هغه  

هغه خبرې به ښکاره کړم چې   سره پرانېزم او  خوله په مثالونو

 . نړۍ له پېدایښت راهیس ې پټې پاتې دي  د

 د جودرو د مثال تشریح 

شاګردان   کورته ننوت، عیس ی هغه ډله رخصت کړه او بیا۳۶

د او  هغۀ  یې  راغلل  ته  موږ  ویې  څنګ  د  ته    ویل:  کې  پټي  په 

کړه   تشریح  مثال  کې   نو۳۷جودرو  ځواب  په  یې  ته  هغوی 

تخم کري، چې ښه  د  وفرمایل: څوک  دی    هغه  زوی  انسان 
  پاچاهۍ زامن دي او جودر د   ښه تخم د  دنیا ده،  پټې دا  او۳۸

  هغه دښمن چې هغه یې وکرل ابلیس دی، ۳۹  شېطان اوالد دی 

او ده  زمانه  آخره  موسم  و 
َ
ل دي   د  فرښتې  وګري 

َ
لکه   او۴۰  ل

همدغه    نو   په اورکې یې سوزوي،  راټولوي او  څرنګه چې جودر 

خپلې   انسان زوی به   چې د۴۱  ډول به په آخره زمانه کې وش ي

ګناهګاران به راټول    ټول تیندک ورکوونکي او  فرښتې راولېږی،

چېرې چې به ژړا    واچوي،  کې  په تنور   اور   به د  هغوی   او ۴۲  کړي 

 خپل  هغه وخت به رېښتیني د  او۴۳  چیچل وي   غاښونو  د  او

څوک چې اوریدونکي   وځلېږي،  په څېر  ملر  کې د  په پاچاهۍ  پالر

 . واوري هغوی دې  غوږونه لري نو  
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 د آسماني پاچاهۍ نور درې مثالونه 

هغې پټې خزانې په څېر   آسمان پاچاهي په مځکه کې د  د  او۴۴

په خوښ ۍ    بیرته یې پټه کړه،   سړي هغه وموندله او   ده، چې یو 

هغه مځکه   او هرڅه یې چې لرل هغه يې خرڅ کړل او  ړسره ال 

 ده،  ه څېرهغه تاجر پ  آسمان پاچاهي د  د  او۴۵یې واخیستله  

لټه کې وي    مرغلرو   ښو   چې د یوه قیمتي    او ۴۶په  یې چې  کله 

هغه    وپلورله اوشتمنې یې  خپله ټوله    مرغلره وموندله نو الړ،

په    پاچاهي د آسمان    او همدغه راز د ۴۷رله  ېیې وپ هغې جال 

ډول کبان پکې   هر  ته واچول ش ي نو  حیرې بچې کله    څېر ده،

کېني بیا  کله چې ډک ش ي نو غاړې ته یې راوباس ي، او ۴۸ ننوځي

لیرې وغورځوي    او ښه کبان په لوښو کې واچوي او  خراب 
وش ي،۴۹ هم  کې  زمانه  آخره  په  به  راز  به    همدغه  فرښتې 

په    هغوی به د اور   او ۵۰  کړي بېل  به له نېکانو    بدان  راووځي،

او  کې واچوي،  تنور  ژړا  چې  به    غاښونو چیچل وي   د  چېرې 
هغوی ۵۱ وفرمایل:   عیس ی  ټولو  تاسو  آیا  ته  پوه   خبرو  پدې 

ته یې وفرمایل: لدې کبله    هغوی   نو۵۲  هو   هغوی وویل:  شوئ؟

 د  کور   د  کې زده کړه کړې،  آسمان په پاچاهۍ  چې داستاذ   هر

له پس خانې څخه نوي    خپل کور   چې دهغه خاوند په څېر دی  

 .او زاړه شیان راوباس ي
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 ایماني بې     د ناصریې د خلکو 

له هغه ځایه    نو،  ته ورسول   مثالونه پای   عیس ی دا  کله چې۵۳

ته یې په    هغوی   نو  ته الړ، کله چې خپل ښار   او ۵۴  روان شو 

  ران شول او ېچې هغوی ح  پدې ډول   کې تعلیم ورکاوه، کنیسو

معجزې له کومه ځایه تر    سړي دا ډول حکمت اودې    ویل يې:

کړي   ندی؟۵۵السه  زوی  ترکاڼ  د  دا  د  آیا  دا  زوی    آیا  مریمې 

او  ندی؟ شمعون  یوسف،  یعقوب،  وروڼه  ده   دیهودا    آیا 

زموږ۵۶  ندي؟ دلته  يې  خویندې  ټولې  ندي؟ آیا   دا  نو   سره 

کړل؟   ترالسه  ځایه  کومه  له  یې  هغۀ  هغوی    او۵۷هرڅه  د 

 نبي له خپلیو  ته وفرمایل:  و عیس ی هغوی  سپکاوی وکړ، خ

هغوی    د  او۵۸عزتمن وي  ځای کې  هر  پرته په بل    کور   او  ښار

 . ایمانۍ له کبله یې هلته ډېرې معجزې ښکاره نکړي بې د

 څوارلسمه برخه 

 د تعمید ورکوونکي یحیی وژل کېدل 

ورځو۱ همغو  د په  تېتراخ  هیرودیس  چې  کله  له   کې  عیس ی 

شو   خبر  خادمانو ۲شهرته  خپلو  همدغه   نو  وویل:  یې  ته 

څخه راپورته شوی،   تعمید ورکوونکي یحیی دی چې له مړو 
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خپل  ځکه چې هیرودیس د۳لدې کبله معجزې ښکاره کوي   نو

ښځې هیرودیا په خاطر یحیی نیولی ؤ، هغه  ورور فیلیُپس د

هغۀ ته    ځکه یحیی ۴یې بندي کړی او په زندان کې یې ساتلی ؤ  

او کله یې چې ۵د هغې ساتل ستا لپاره قانوني ندي  ویلي وو چې  

نو له خلکو څخه ووېرېد، ځکه خلکو   د هغۀ د وژلو نیت وکړ 

ګڼلو   نبي  ورځ ۶هغه  زوکړې  د  هیرودیس  د  چې  يې  کله  خو 

چې  ونڅېدله  داس ې  کې  محفل  په  لور  هیرودیا  د  نو  ملانځله 

هغۀ قسم یاد کړ او    نو لدې کبله۷هیرودیس يې خوشاله کړ  

نو ۸ژمنه يې وکړه چې هرڅه وغواړي نو هغې ته به يې ورکړي  

د    هغې د خپلې مور په ملسون وویل چې باید همدا شېبه دې 

تعمید ورکوونکي یحیی سر په یوه لوښ ي کې ما ته راکړل ش ي 
د خپل قسم او مېلمنو په خاطر يې  پاچا اندېښمن شو خو۹

هغۀ خپل ۱۰پوره کړی ش ي  امر وکړ چې د هغې غوښتنه دې  

کسان ولېږل او په زندان کې د یحیی سر له تنې څخه بېل کړ  
د هغۀ سر يې په لوښ ي کې کېښود، هغې ته یې وسپاره او  ۱۱

د هغۀ شاګردان راغلل، د هغۀ مړی  ۱۲هغې خپلې مور ته وېوړ  

 يې راپورته کړ او ښخ يې کړ، بیا الړل او عیس ی يې خبر کړ.
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 بان پنځه ډوډۍ او دوه ک 

او کله چې عیس ی دا واورېدل نو په کشتۍ کې سپور شو او  ۱۳

له هغې ځایه د بېدیا لور ته الړ، خو کله چې خلک خبر شول، 

نو له ښارونو څخه د وچې له الرې پیاده د هغۀ پس ې ورغلل 
راورسېد نو یوه لویه ګڼه یې ولیده،   ته  ړې غااو کله چې هغه  ۱۴

زړه يې پرې وسوځيد او د هغوی ناروغانو ته يې روغتیا ورکړه  
مازدیګر مهال شاګردان یې د هغۀ څنګ ته ورغلل او ورته  ۱۵

او  ده  بېدیا  دا  وویل:  ده، يې  ختمېدو  په  ګڼه   ورځ  دغه  نو 

لپاره   او د خپل خوراک  ته الړ ش ي  کلیو  رخصت کړه ترڅو 

خو عیس ی هغوی ته وفرمایل: د هغوی تللو ته  ۱۶ري  خواړه وپې

ورته خواړه ورکړئ   تاسو  نشته،  ته ۱۷اړتیا  هغۀ  خو هغوی 

وویل: دلته له پنځو ډوډیو او دوه کبانو پرته نور هېڅ هم نلرو 
او هغې ډلې ته يې ۱۹نو ویې فرمایل: هغه دلته ماته راوړئ  ۱۸

کبان دوه  او  ډوډۍ  پنځه  کېني،  پرواښو  چې  وکړ  يې   امر 

راواخیستل، د آسمان لورته يې وکتل، برکت يې ورکړ، ډوډۍ  

هغې ډلی ته   شاګردانو  ته يې ورکړه او  يې ماته کړه، شاګردانو

ټوټو څخه  ماړه شول اوله پاتې شویو وخوړله، ټولو۲۰ورکړه 

کړې  پورته  ډکې  ټوکرۍ  دولس  خوړونکي ۲۱يې  ډوډۍ  او 

 سر بېره پنځه زره تنه ؤ.   ماشومانو  پرښځو او
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 اوبو پر مخ ګرځېدل   د

وخېژول  ۲۲ ته  کشتۍ  شاګردان  خپل  عیس ی  سمدالسه  بیا 

ترڅو له هغۀ ترمخه بلي غاړې ته الړ ش ي او هغه ډله رخصت  

او کله يې چې خلک ولېږل، نو د عبادت لپاره یواځې د ۲۳کړي  

  غهد خو  ۲۴غرٔه سرته وخوت او د شپې مهال هلته یواځې ؤ  

را اېساره شوه  کې    چپو  په  له وچې څخه  لرې وه  مهال کشتۍ  

پې په څلورمه  او د ش۲۵  لګېدهد مخالف لوري نه  باد  چې    ځکه

خو ۲۶لپاسه د هغوی لورته راروان ؤ    بحېرې برخه کې عیس ی د  

د   هغه  شاګردانو  چې  نو   حېرې بکله  ولید،  راروان  لپاسه 

خو عیس ی بې له ۲۷ووېرېدل او چیغې یې کړې چي دا پېری دی  

ته وفرمایل: ډ یم ځنډه هغوی  دا زه  اوس ئ، مه وېرېږئ،  اډه 
ووایه    مالکه! که چېرې ته يې نو ماته    پطروس ځواب ورکړ،۲۸

همترڅو   درشم    زه  لپاسه  اوبو  وفرمایل: ۲۹د  يې  ته  نوهغۀ 

راشه! نو هماغه شېبه پطروس له کشتۍ څخه راکوز شو او 

خو ۳۰د اوبو لپاسه روان شو، ترڅو د عیس ی څنګ ته ورش ي  

نو  کله چې ډوبېده  او  نو ووېرېد  باد ولید  يې چې سخت  کله 

نو عیس ی سمدالسه الس ۳۱چیغې یې کړې مالکه ما وژغوره!  

ته یې فرمایل: ای کم ایمانه!  وراوږد کړ، هغه يې راونیو او ور 

او کله چې په کشتۍ کې کېناستل نو باد  ۳۲ولې دې شک وکړ؟  
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د کشتۍ سپرلۍ راغلې د هغۀ عبادت یې وکړ او ويې ۳۳کرار شو  

 د خدای زوی یې.
ً
 ویل: ته واقعا

 ت کې روغتیا ورکول په ګینسیر 

هغ۳۴ چې  کله  او  او  تېر شول  ته  غاړې  بلې  ته  ر یس نیګوی  ت 

يې ۳۵ورسېدل   ته  سیمې  ټولې  نو  وپېژانده  هغه  خلکو  نو 

او له هغۀ  ۳۶استازي ولېږل ترڅو ټول ناروغان هغۀ ته راولي  

څادر   د  هغۀ  د  ترڅو  ورکړي  اجازه  چې  وغوښتل  يې  څخه 

 او چا چې ملس کړه نو هغوی روغ شول.  ي څنډه ملس کړ 

 پنځلسمه برخه 

 چې انسان پلیتوي   هغه شيان

بیا فریسیان او د شرعې عاملان له اورشلیم څخه عیس ی ته ۱

ویل   ويې  او  رواجونه ۲راغلل  مشرانو  د  شاګردان  ستا  ولې 

هغۀ ۳پل السونه نه وینځي؟ خ ماتوي او کله چې ډوډۍ خوري 

خدای   د  پخاطر  رواجونو  خپلو  د  ولې  تاسو  ورکړ:  ځواب 

پل مور او پالر کړی چې د خ ځکه خدای امر۴حکم ماتوئ؟  

احترام وکړئ او څوک چې خپل پالر یا مور ته ښکنځلې وکړي  

خو تاسو وایاست چې که څوک خپل پالر یا ۵باید ووژل ش ي  
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مور ته ووايي: ستاسو هرحق چې زما په غاړه ؤ، لدې وروسته  

نو له هغې وروسته اړینه نده ۶مې هغه خدای ته وقف کړل  

، نو په خپل رسم و رواج چې د خپل پالر یا مور احترام وکړي 

ای ریاکارانو! اشعیا  ۷سره مو د خدای حکم باطل کړی دی  

دا ۸ستاسو په هکله څومره ښه نبوت کړی او فرمایلی يې دي:  

خلک په خپلو ژبو سره زما درناوی کوي او په خپلو شونډو 

هغوی  ۹سره زما ستاینه کوي، خو زړونه يې زما څخه لیري دي  

زما عبادت ضایع کوي، ځکه چې د فرائضو پرځای د انسانانو  

بیا یې هغه ډله راوبلله او هغوی ته  ۱۰د احکامو تعلیم ورکوي  

غه څه چې د خلې ه۱۱يې وفرمایل: غوږ ش ئ او ځان پوه کړئ  

له الرې ښکته ځي انسان نه پلیتوي، بلکې هغه څه چې له خلې 

پلیتوي   انسان  راؤځي  هغۀ شاګردان مه۱۲څخه  د  مهال  غه 

یې وویل: آیا پوهېږې، کله چې فریسیانو دا  هغۀ ته    راغلل او 

نو خوابدي شول؟   واورېدله،  کې  ۱۳خبره  په ځواب  هغه  نو 

ماني پالر نه وي کرلی، باید  وفرمایل: هرهغه نیالګی چې زما آس

هغوی پرېږدئ، دا ړانده الرښوونکي ۱۴له بېخه وویستل ش ي  

دي او کله چې ړوند د ړوند الرښود ش ي، نو دواړه په کوهي کې  

و ۱۵لوېږي   لپاره تشریح  و بیا پطروس ورته  یل: دا مثال زموږ 

عیس ی وفرمایل: آیا تاسو تر اوسه هم ناپوهه یاست؟ ۱۶کړه  
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هېږئ چې کوم ش ی د خلې له الرې ښکته کېږي، آیا تاسو نپو ۱۷

خو هغه څه ۱۸هغه ګیډې ته ځي او بیا بهر غورځول کېږي؟  

او همدغه   راؤځي  زړه څخه  له  هغه  کېږي،  ویل  خله  په  چې 

ځکه چې بد فکرونه، قتلونه، زناګانې، ۱۹شیان انسان پلیتوي  

پورې   تور  او  ګواهۍ  دروغو  د  غالګانې،  اخالقۍ،  بد  جنس ي 

همدغه شیان انسان پلیتوي خو ۲۰ه څخه راؤځي  کول له زړ 

 په نا وینځلو السونو خوراک کول انسان نه پلیتوي.

 له یوې انجلۍ څخه د پېري ویستل 

صیدون سیمې  صور او بیا عیس ی له هغې ځایه راووت او د ۲۱

ناڅاپه یوه کنعانۍ ښځه له هغه ځایه راووتله او په  ۲۲ته الړ  

که، ای د داود زویه! پرما رحم یل: ای مالو لوړ غږ يې هغۀ ته و 

نیولې ده   پېریانو سخته  خو هغۀ هېڅ  ۲۳وکړه، ځکه زما لور 

تر څو له   ځواب ورنکړ،  او  ته شول  يې رامخ  چې شاګردان 

هغۀ څخه یې غوښتنه وکړه تر څو هغه رخصت کړي، ځکه 

هغۀ هغوی ته په ځواب کې  ۲۴چې موږ پس ې ډېرې چیغې وهي  

اسرائیل د  یواځې  زه  پسونو وفرمایل:  ورکو شویو  د  قام  د  و 

عبادت    هغۀ  بیا هغه ښځه راغله، د۲۵لپاره رالېږل شوی یم  

نوهغۀ ورته  ۲۶يې وکړ او ويې ویل: ای مالکه! زما مرسته وکړه 

برخه   نده چې د ماشومانودا مناسبه  په ځواب کې وفرمایل:  
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واچوو   يې  ته  سپيو  او  واخلو  و ۲۷ډوډۍ  هوکې و ښځې  یل: 

خو  خمالکه!  د  هم  بادارنوسپي  غورځول    پلو  دسترخوان  د 

نوعیس ی هغې ته په ځواب کې وفرمایل: ۲۸شوی توکړې خوري  

ستا هیله دې پوره ش ي او   ی،ستا ایمان ډېر لوی د  ای ښځې!

 هماغه شېبه د هغې لور روغه شوه. 

 نتیا حېرا د عیس ی له معجزو څخه د خلکو  

غاړې ته   بحیرې غه ځایه حرکت وکړ او د ګلیل دعیس ی له ه۲۹

نو ډېر خلک ۳۰راغی، د غرۀ لپاسه وخوت او هلته کېناست  

شالن   ړانده، ګونګیان او  ،ګوډان هغۀ ته راغلل چې ګڼ شمېر

پښو په  هغۀ  د  او  وو  راوستلي  سره  ځانه  له  يې  يې  کې 

کله چې هغې  او ۳۱وغورځول او هغۀ هغوی ته روغتیا ورکړه. 

رځیدونکي او  ګوډان ګ   ،روغ شالن  ،ویانده ګونګیان ډلې خپل

ړانده بینا ولیدل، نو ډېر حېران شول او د اسرائیلو د خدای  

 ستاینه یې وکړه. 

 څلور زرو کسانو ته خوراک ورکول 

عیس ی خپل شاګردان راوغوښتل او ورته یې وفرمایل: بیا  ۳۲

ځکه درې ورځې وشوې چې   ،ې ډېر زړه وسوځیدم پدې خلکو

نلري  هم  هېڅ  لپاره  د خوراک  خو  دي،  نه   زموږ سره  زه  او 
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بې په الرکې  ګواکې  ولېږم،  اوږي  چې هغوی  ش ي غواړم  هوښه 
یل: پدې دښته کې به د دومره لويې ډلی د و شاګردانو ورته و ۳۳

نو عیس ی هغوی ته ۳۴مړولو لپاره ډوډۍ له کومه راپېدا کړو  

وفرمایل: تاسو څو ډوډۍ لرئ؟ هغوی وویل: اووه ډوډۍ او  

کبان   کوچني  وف ۳۵څو  یې  ته  خلکو  پرمځکه  نو  ترڅو  رمایل 

، شکر یې  او هغه اووه ډوډۍ او کبان یې راواخیستل۳۶کېني  

شاګردانو ته یې ورکړه او شاګردانو   وکړ، ماته یې کړه، خپلو

ته ورکړه   پاتې  ۳۷هغې ګڼې  له  او  او ماړه شول  ټولو وخوړله 

کړلې   پورته  ډکې  ټوکرۍ  اووه  یې  څخه  ډوډۍ  د ۳۸شوې  او 

ډوډۍ د خوړونکو شمېره له ښځو او ماشومانو پرته څلور 

بیا يې هغه ګڼه رخصت کړه، په کشتۍ کې  ۳۹زره کسان وو  

 سپور شو او د مجدآ سیمې ته الړ.

 شپاړسمه برخه 

 آسماني نښ ې غوښتنه  د

او صدوقیان هغۀ ته راغلل او د آزمایښت په    سیانبیا فری۱

موخه يې له هغۀ څخه وغوښتل چې هغوی ته آسماني معجزه  

نو هغوی ته يې ځواب ورکړ چې: مازدیګر مهال  ۲ښکاره کړي  

تاسو وایاست چې هوا به ښه وي، ځکه چې آسمان سور دی  
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او سهار مهال وایاست نن به هوا خرابه ش ي، ځکه آسمان  ۳

دی، تاسو پدې پوهېږئ ترڅو د آسمان په رنګونو   سور او خړ

شریر  ۴کې توپیر وکړئ، خو د دې زمانې په عالمو نه پوهېږئ!  

له   نبي  یونس  د  به  ته  زناکار نسل نښه غواړي، خو دوی  او 

نښ ې پرته بله نښه ورنکړل ش ي، بیا یې هغوی پرېښودل او ترې  

 روان شو. 

 د غلطو تعلیمونو په هکله خبرداری 

ې شاګردان يې بلې غاړې ته تلل نو ډوډۍ وړل ترې  او کله چ۵

شول   او ۶هېر  فریسیانو  د  وفرمایل:  ته  هغوی  عیس ی 

نو هغوی په خپلو ۷صدوقیانو له تومنې څخه احتیاط وکړئ 

کې بحث پېل کړ او ويې ویل: له همدې کبله مو هم ډوډۍ نده 

ای  ۸راوړې   وفرمایل:  یې  ته  هغوی  او  شو  پوه  پدې  عیس ی 

ولې له ځان سره فکر کوئ آیا لدې کبله چې سست ایمانو!  

راوړې؟   نده  مو  هغه ۹ډوډۍ  او  یاست  نه  پوه  هم  اوس  آیا 

پنځه ډوډۍ او پنځه زره کسان اوڅو ټوکرۍ چې پورته مو  

څو ۱۰کړې   او  کسان  زره  څلور  او  ډوډۍ  اووه  هغه  یا  او 

نو بیا ولی نپوهېږئ؟ تاسو ته مې  ۱۱ټوکرۍ چې پورته مو کړې؟  

هک په  ډوډۍ  او  د  فریسیانو  د  چې  دا  بلکې  ویلي،  ندي  له 

نو بیا پوه شول  ۱۲صدوقیانو له تومنې څخه ځانونه وساتئ  
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چې موږ ته يې د اوړو د تومنې په هکله نه، بلکې د فریسیانو او 

 صدوقیانو د تعلیم په هکله حکم کړی دی. 

 د پطروس اقرار 

او کله چې عیس ی د قېصریې فېلیپې سیمې ته راغی، نو له  ۱۳

و شاګردانو څخه یې پوښتنه وکړه ويې ویل: د خلکو په  خپل

دی؟   څوک  زوی  انسان  د  کې  و ۱۴نظر  يې  ورته  یل: و هغوی 

ځینې وايي تعمید ورکوونکي یحیی دی، ځینې وايي الیاس او  

نو ۱۵ځینې وايي چې ارمیا دی، او یا خو له انبیاو څخه یو دی 

ګڼئ؟   څوک  ما  تاسو  وفرمایل:  يې  ته  شمعون ۱۶هغوی 

و پطرو  کې  په ځواب  یې، دو س  ته مسیح  ژوندي خدای    یل: 

ته  ۱۷زوی   زویه!  یونا  د  ای شمعون  فرمایل:  ته  هغۀ  عیس ی 

بختور یې، ځکه چې دا هرڅه جسم او وینې تا ته ندي ښکاره  

او زه هم تا ته وایم ۱۸کړي، بلکې زما پالر چې په آسمان کې دی  

د  چې ته پطروس یې، پر دغې ګټ به خپله کلیسا جوړوم او  

او د آسمان د  ۱۹جهنم دروازی به پرهغې برالس ی ونه مومي  

پاچاهۍ کنجیانې تا ته سپارم، هغه څه چې ته په مځکه کې 

په  چې  څه  هغه  او  ش ي  وتړل  هم  به  کې  آسمان  په  نو  وتړې 

بیا  ۲۰مځکه کې پرانیزې، نو په آسمان کې به هم پرانیستل ش ي  
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ونه وايي چې   يې خپلو شاګردانو ته په کلکه وفرمایل چې چا ته

 هغه مسیح دی. 

 د خپل مرګ په هکله د عیس ی مسیح لومړنۍ پېش بیني 

خبره ۲۱ دا  ته  شاګردانو  خپلو  عیس ی  وخته  همغه  له  او 

د   د شریعت  د مشرانو،  تلل،  ته  اورشلیم  چې  کړه  څرګنده 

لوی  او  وژل    عاملانو  ورکول،  کړاو  لوري  له  مشرانو  مذهبي 

خو پطروس ۲۲کېدل او په دریمه ورځ راپورته کېدل اړین دي  

هغه ونیو او پداس ې حال کې چې هغه يې منع کاوه ويې ویل: 

راش ي.   پرتا  دا هرڅه  مالکه چې  نکړي  خو هغه ۲۳خدای دی 

راوګرځېد او پطروس ته يې وفرمایل: ای شېطانه! زما څخه 

ه چې ته زما د ښوئیدنې المل ګرځې، ځکه ته په  لیرې شه، ځک

بیا  ۲۴خدایي چارو کې نه بلکې په انساني چارو کې فکر کوې  

عیس ی خپلو شاګردانو ته وفرمایل: که څوک غواړي چې زما  

خپل  ش ي،  منکر  دې  څخه  ځان  خپل  نوله  وکړي،  پېروي 

ځکه هر څوک  ۲۵صلیب دې راپورته کړي او ما پس ې دې راش ي  

ل ځان وژغوري، نوله السه به يې ورکړي، خو چې وغواړي خپ

به   هغه  ورکړي،  السه  له  ژوند  خپل  لپاره  زما  چې  هرڅوک 

ځکه د یو سړي لپاره څه ګټه لري چې ټوله دنیا  ۲۶ترالسه کړي  

ترالسه کړي خو خپل ژوند له السه ورکړي او د خپل ژوند د 
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ځکه د انسان  ۲۷بیا الس ته راوړلو په بدل کې څه ورکولی ش ي؟  

وی به د خپل پالر په جالل کې له فرښتو سره راش ي او هغه ز 

زه  ۲۸په انډول سزا ورکړي    کارونووخت به هرچا ته د هغۀ د  

یقین سره وایم چې دلته ځینې کسان والړ دي،  په  ته  تاسو 

ترڅو چې د انسان زوی ونه ویني چې په خپله پاچاهۍ کې راځي 

 نو د مرګ خوند به ونه څکي. 

 اوولسمه برخه 

 یس ی د څېرې د بڼې بدلیدلد ع 

او د هغۀ  ۱ او شپږ ورځې وروسته عیس ی، پطروس، یعقوب 

ورور یوحنا له ځان سره واخیستل او هغوی يې په یواځېتوب 

د هغوی په وړاندې د هغۀ د څېرې بڼه  ۲کې لوړ غرٔه ته بوتلل  

بدله شوه، څېره یې د ځلېدونکي ملر او جامې یې د رڼا په څېر 

شوې   ښکاره  ناڅاپه  ۳سپينې  را  ته  هغوی  الیاس  او  موس ی 

خو پطروس د عیس ی  ۴شول چې له هغوی سره یې خبرې کولې  

لور ته متوجه شو او ويې ویل: مالکه! غوره به وي چې موږ  

همدلته پاتې شو او که وغواړئ نو درې څپرګي به جوړ کړم، 

او د هغه ۵یو ستا لپاره، بل د موس ی او بل هم د الیاس لپاره  

ه نوه رسېدلې چې ناڅاپه یوې ځلېدونکې وریځې خبره ال پای ت
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پرهغوی سیورې وکړ او له وریځې څخه یو غږ راغی چې: دا  

زما ګران زوی دی او زه ترې خوشاله یم، هغۀ ته غوږ کېږدئ  
او کله چې شاګردانو دا واورېدل نو ډېر سخت ووېرېدل او  ۶

خوعیس ی د هغوی څنګ ته ورغی، هغوی یې  ۷پړمخې ولوېدل  

او کله چې ۸او ويې فرمایل: راپاڅیږئ او مه وېرېږئ    کړل   ملس

هغوی سترګې خالص ې کړې، نوله عیس ی پرته يې هېڅوک هم  

لیدل   نو ۹ونه  راکوز شول،  غرٔه څخه  له  هغوی  چې  کله  او 

عیس ی هغوی ته امر وکړ چې ترڅو د انسان زوی له مړو څخه 

هکله   په  هغې  د  ولیدل  چې  مو  څه  هغه  نو  نش ي،  راپورته 

وايئ    هېچاته ونه  څه  څخه ۱۰هم  هغۀ  له  يې  شاګردانو 

پوښتنه وکړه ويې ویل: نو د شرعې عاملان ولی وايي چې الیاس 

هغۀ په ځواب کې وفرمایل: البته الیاس ۱۱باید لومړی راش ي؟ 

او تاسو ته وایم چې الیاس ۱۲راځي او ټول شیان به سم کړي  

سره  راغی خو هغوی ونه پېژانده او څه يې چې غوښتل له هغه  

يې وکړل، په همدې ډول به د انسان زوی هم د دوی له السه  

هماغه مهال شاګردان پوه شول چې د تعمید ۱۳کړاو وویني  

 ورکوونکي یحیی په هکله يې له هغوی سره خبرې کولې.
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 هلک څخه د پېریانو ویستل  له یو 

او کله چې هغوی بېرته خلکو ته راغلل نو یو کس راغی، د ۱۴

او ويې ویل: مالکه! زما پر زوی  ۱۵هغۀ مخکې په ګونډو شو  

او څوڅو  او کړېدلی دی  ناروغ  رحم وکړه، هغه ډېر سخت 

هغه مې ستا  ۱۶غورځولی دی    او اوبو کې   ځلې یې ځان په اور 

ته   هغه  چې  کوالی  ونشو  هغوی  راوست، خو  ته  شاګردانو 

ایمانه او  عیس ی په ځواب کې وفرمایل: ای بې۱۷روغتیا ورکړي  

الرې نسله! ترڅو به زه لتاسو سره اوسم او ترڅو به تاسو  بې

نو عیس ی هغه پېری ورټلو او هغه ۱۸زغمم؟ هغه ما ته راولئ  

لدې  ۱۹ه هلک روغ شو  له هغۀ څخه ووت او هماغه شېبه هغ

وروسته شاګردان عیس ی ته راغلل او په ګوښه کې یې له هغۀ  

څخه پوښتنه وکړه چې: ولې موږ ونشو کړای چې هغه پېری ترې  

ایمانۍ له  د بې عیس ی هغوی ته وفرمایل: ستاسو ۲۱-۲۰وکاږو؟ 

کبله، ځکه زه تاسو ته وایم، که چېرې د شړشمو د دانې په  

و دې غرٔه ته مو ویلي وای چې لدې  کچه ایمان مو درلودای ا

ځایه هغه بل ځای ته الړ ش ي نو تللی به وای او هېڅ کار به 

 تاسو لپاره ناشونی نه ؤ. 
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 د خپلې مړینې په هکله د عیس ی دویمه پېش بیني 

کې يوځای وو نو عیس ی هغوی    ګلیل  او کله چې ال هغوی په۲۲

ته وسپارل   د خلکو الس  به  انسان زوی  د  ش ي ته وفرمایل: 
هغه به ووژني او په دریمه ورځ به راپورته ش ي، نو هغوی  ۲۳

او کله چې هغوی کپرناحوم ته ننوتل، نو ۲۴ډېر غمژن شول  

آیا   وویل:  يې  ورته  او  راغلل  ته  پطروس  ټولوونکي  مالیه 

ورکوي؟   نه  مالیه  استاذ  و هغۀ  ۲۵ستاسو    هو   ویل:ورته 

مخکې   ې! خو کله چې کورته راننوت نو عیس ی پر هغۀوي یکور 

یل: ای شمعونه څه فکر کوې؟ د نړۍ پاچا فرماشو او ويې  

له  اخلي؟  مالیه  او  محصول  څخه  کسانو  کومو  خپلو   له 

یل: له و پطروس هغۀ ته و ۲۶زامنو څخه، که له پردیو څخه؟ 

پردیو څخه، عیس ی ورته وفرمایل: نو په یقین سره زامن آزاد  

و بحېرې  خو د دې لپاره چې په دوی مو بد نه لورېږي ن۲۷دي  

ته الړشه او چنګک واچوه، لومړنې کب چې ونیس ې، خله يې  

ومومې، هغه واخله او   سېکهخالصه کړه نو ته به پکې یوه  

 هغوی ته یې ورکړه دا به زما او ستا مالیه پوره کړي. 
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 اتلسمه برخه 

 څوک تر ټولو لوی دی؟ 

هماغه شېبه شاګردان د عیس ی څنګ ته راغلل او ويې ویل: ۱

نوعیس ی یو ۲د آسمان په پاچاهۍ کې څوک ترټولو لوی دی؟  

ودراوه   یې  کې  منځ  په  هغوی  د  راوغوښت،  ويې  ۳ماشوم  او 

تاسو  فرما ترڅو  چې،  وایم  دا  ته  تاسو  یقین سره  په  زه  یل: 

او د دې ماشوم پشان کوچني نش ئ، نو د آسمان   راونګرځئ 

نش ئ  پ داخل  به  ته  کوچني  ۴اچاهۍ  دې  د  چې  هرڅوک  نو 

په   آسمان  د  به  هماغه  کړي،  عاجزه  ځان  پشان  ماشوم 

او څوک چې داس ې ماشوم زما په  ۵پاچاهۍ کې ترټولو لوی وي 

خو څوک که دغه ماشومان چې ۶نوم ومني، نو زه یې منلی یم  

د  چې  ده  غوره  لپاره  هغۀ  د  نو  باس ي،  تېر  لري  ایمان  ما  پر 

په تل کې ډوب   ې ر یاو د بح َپل په غاړه کې واچوي  غټ  ژرندې 

 ش ي.

 په هکله خبرتیا  د وسوسو 

افسوس پر دنیا چې د داس ې تېر ویستنو المل ګرځي، ځکه ۷

وسوس ې به خامخا رامنځ ته کېږي، خو افسوس د هغۀ چا په  

باعث وګرځي   تېر ویستلو  د  یا ۸حال چې  که چېرې ستا الس 
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پرې   هغه  نو  تېرباس ي  تا  لیرې  پښه  يې  ځانه  له  او  کړه 

وغورځوه، ځکه ستا لپاره غوره ده چې ګوډ او شل ژوندون 

ته ورننوځې، لدې څخه چې له دوو السونو او دوو پښو سره  

او که چېرې ستا سترګه تا  ۹په تلپاتې اور کې وغورځول ش ې  

تېرباس ي نوله ځان څخه يې وباسه او لیري یې وغورځوه، ځکه 

چې ده  غوره  دا  لپاره  ته    ستا  ژوندون  سره  سترګې  یوې  له 

ورننوځې، لدې څخه چې له دواړو سترګو سره د دوزخ په اور  

 .کې وغورځول ش ې

 د ورک شوي پسه مثال 

ګورئ! یو لدې ماشومانو څخه هم سپک مه ګڼئ، ځکه د  ۱۰

ویني  مخ  پالر  آسماني  د  زما  کې  آسمان  په  تل  فرښتې  دوی 
و ۱۱ ورک شوي  ترڅو  راغلی  زوی  انسان  د  چې  ژغوري  ځکه 
تاسو څه ګمان کوئ، که چېرې یو کس سل پسونه ولري  ۱۲

او له هغې څخه یو ورک ش ي، آیا نهه نوي په غرۀ کې نپرېږدي  

او کله چې هغه ۱۳لټون پس ې نه ځي؟   او د هغې ورک شوي د

بیا مومي نو تاسو ته وایم چې، پر هغۀ یو باندې ډېره خوښ ي 

ندي   شوي  ورک  چې  نهونويو  ترهغو  راز    همدغه ۱۴کوي، 
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دا نده چې یولدې ماشومانو څخه   ستاسو د آسماني پالر رضا

 دې هالک ش ي.

 که چېرې یو ورور ګناه وکړي 

که چېرې ورور دې ستاپه مقابل کې ګناه وکړي، نو الړشه  ۱۵

او له هغۀ سره په یواځیتوب کې خبرې وکړه، که چېرې ستا  

او که چېرې  ۱۶خبرې ته غوږ ونیس ي، نوخپل ورور دې وموند  

خبره وانوري، نو یو یا دوه تنه نور له ځان سره واخله،   ستا

او که  ۱۷ترڅو د دوو یا دریو ګواهانو له ژبې، هرڅه ثابت ش ي  

چېرې د هغوی خبره هم ونه مني نو بیا کلیسا ته ووایه او که  

چېرې د کلیسا خبره هم ونه مني، نو هغه دې ستا لپاره د یو 

څېروي   په  ټولوونکي  مالیه  یا  سره  ۱۸غېریهودي  یقین  په  او 

تاسو ته وایم، هغه څه چې تاسو په مځکه کې وتړئ، نو په  

آسمان کې به هم وتړل ش ي او هغه څه چې تاسو په مځکه کې  

او یوځل بیا  ۱۹پرانیزئ، نوپه آسمان کې به هم پرانیستل ش ي  

تاسو ته وایم، هر کله چې په مځکه کې ستاسو دوه تنه په یوه 

آسماني پالر به یې هغوی ته ورکړي  زړه یو ش ی وغواړي نو زما  
ځکه په کوم ځای کې چې دوه یا درې تنه زما په نامه سره را  ۲۰

 ټول ش ي، نو زه هلته د هغوی په منځ کې حاضر یم. 
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 د نه بښونکې خادم مثال 

بیا پطروس راغی او ويې ویل: مالکه! که چېرې ورور مې را  ۲۱

نو وکړي  بد  ځلې؟  څو سره  اووه  آیا  وبخښم؟  هغه  ځلې 
عیس ی ورته وفرمایل: زه تا ته نه وایم چې تر اوو ځلو، بلکې ۲۲

نو لدې کبله د آسمان پاچاهي هغه پاچا  ۲۳ځلو   تر اویا او اوو 

سره محاسبه   خادمانو  ته ورته ده چې، غوښتل يې له خپلو

او کله يې چې حساب کتاب پېل کړ، نو هغه کس يې  ۲۴وکړي  

راوست ؤ    ورته  پوروړی  څخه  هغه  له  دیناره  زره  لس  چې 
يې امر وکړ ترڅو  هغۀ څه نلرل چې پور لنډ کړي، نو بادار۲۵

هغه له ښځې، بچو او ټولې شتمنۍ سره خرڅ او پوریې پرې  

او هغه خادم د هغۀ په مخکې په ګونډو شو او ويې ۲۶کړي  

ای باداره! ماته مهلت راکړه ترڅو ستا ټول پور ادا کړم   ویل:
بادار پرخادم رحم وکړ، هغه يې آزاد کړ او د هغۀ پور   نو۲۷

وبخښلو   نو۲۸يې  بهرالړ،  خادم  هغه  چې  کله  یو  خو  خپل 

ملګری يې ولید، چې لده څخه سل دیناره پوروړی ؤ، هغه يې  

نو ۲۹له ستوني څخه راونیو او ورته يې وویل: زما پور راکړه  

او ويې هغه ملګری يې د هغۀ پرپښو ولوېد، غوښتنه يې وکړه 

خو هغۀ ونه  ۳۰ویل: مهلت راکړه ترڅو ټول پور بېرته درکړم  

زندان په  يې  هغه  او  الړ  پور   منل،  هغۀ  د  ترڅو  واچاوه  کې 
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ډېر  ۳۱ورکړي   نو  ولیدلې  پېښ ې  دا  ملګرو  هغۀ  د  چې  کله  او 

غمژن شول، الړل او هغه څه چې پېښ شوی وو، ټوله کیسه  

وکړه   ته  بادار  خپل  بادار۳۲يې  هغه    سهسمدال   يې نو 

و  يې  ورته  او  بدکار خادمه!  و راوغوښت  ای  تاتهیل:  هغه   ما 

کوم چې تا ماته د هغې په هکله عذر کړی   ښلودر وبخ ټول پور  

ملګرو خادمانو رحم کړی   هم پرخپل آیا الزمه نوه چې تا۳۳ؤ  

يې سخت  نو بادار ۳۴وای، لکه څرنګه چې ما پرتا رحم وکړ؟  

عسکرو  يې  هغه  او  شو  وسپاره   غصه  پور ته  ټول  ترڅو 

هم خپل ورور د زړه له کومې ونه   نو که چېرې تاس ی۳۵ورکړي  

لتاسو سره همدغه ډول   به هم  پالر  نو زما آسماني  بخښ ۍ 

 سلوک وکړي. 

 نولسمه برخه 

 د واده او طالق په هکله الرښوونې 

یل څخه خبرې پای ته ورسولې نوله ګل او کله چې عیس ی دا۱

او ۲په بله غاړه کې د یهودیې سیمې ته الړ  روان شو او د اردن

ورکړه   روغتیا  هغۀ  او  راغله  پس ې  هغۀ  د  ډله  لویه  نو ۳یوه 

فریسیان راغلل ترڅو هغه امتحان کړي او ویې ویل: آیا روا  

سړی په هره وجه چې وغواړي خپلې ښځې ته طالق   ده چې یو
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و ۴ورکړي؟   کې  ځواب  په  ورته  ندي  فرماهغۀ  تاسو  آیا  یل: 

چ کړل  لوستي  پېدا  او ښځه  نر  کې  پېل  په  خالق  ويې ۵ې  او 

څخه بېل  فرمایل چې پدغه وجه به سړی له خپل مور او پالر

بدن  ش ي او له خپلې ښځې سره به یوځای ش ي او دواړه به یو

بلکې ۶وګرځي؟   نه  له واده وروسته هغوی دوه  نو لدې کبله 

یوځان دي، نو ځکه هغه څه چې خدای یوځای کړل، انسان  

هغۀ ته يې وویل: نو دڅه لپاره موس ی امر  ۷نه بېلوي    دې یې 

وکړ چې ښځې ته دی طالق لیک ورکړي او هغه دې پرېږدي؟  
هغوی ته يې وفرمایل: موس ی ستاسو د زړونو د سختۍ له  ۸

ته طالق ورکړئ،  کبله تاسو ته اجازه درکړه چې خپلو ښځو

او تاسو ته وایم، هرڅوک چې د زنا  ۹خو له پېله داس ې نه وو  

له علت پرته خپلې ښځې ته طالق ورکړي او بل واده وکړي، 

نو هغه زنا کوي او څوک چې له طالقې شوې ښځې سره واده  

شاګردانو یې ورته وویل: که چېرې د  ۱۰وکړي، هغه زناکار دی  

مېړه معامله له ښځې سره پدې ډول وي، نو غوره به دا وي  

ته يې وفرمایل: ټول خلک۱۱چې واده ونکړي   نش ي    نو هغوی 

قدرت   چې  ته  خلکو  هغه  خو  ومني،  خبره  دا  ترڅو  کوالی 

ځکه ځینې د مور له ګیډې خصیان پېدا ۱۲ورکړل شوی دی  

شوي او داس ې خصیان شته چې د خلکو لخوا خصیان شوي  
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آسمان د پاچاهۍ لپاره   دي او داس ې خصیان هم شته چې د

يې ځانونه خصیان کړي دي، نو څوک يې چې منلی ش ي ودې  

 مني.

 ومان پرېږدئ چې ماته راش ي ماش 

خپل السونه پرې   ماشومان هغۀ ته راوستل ترڅو  بیايې څو۱۳

شاګردانو يې هغه خلک ورټل  کېږدي او دعا ورته وکړي خو
واړه ماشومان  ۱۴ اجازه ورکړئ چې  ورته وفرمایل:  نو عیس ی 

او راش ي  ته  څنګ  آسمان   زما  د  ځکه  ایساروئ،  مه  هغوی 

ده   خلکو  همداس ې  د  پرهغوی  خ۱۵پاچاهي  يې  السونه  پل 

 کېښودل او له هغه ځایه روان شو.

 ځوان شتمن 

نېک ۱۶ کوم  استاذه!  ای  وویل:  يې  ته  هغۀ  او  راغی  یوتن  بیا 

ترڅو ترالسه کړم؟   عمل وکړم  ژوندون  يې ۱۷تلپاتې  ته  هغۀ 

څخه پوښتنه کوې؟ نېک خو  هکله زما  د نېکۍ په  یل: ولېو و 

چېرې ته غواړې چې ژوندون ته الر   دی، خو که  یواځې یو ذات 

پر احکامو عمل وکړه   نو  و ۱۸ومومې  یل: کوم احکام؟ و هغۀ 

عیس ی ورته وفرمایل: قتل مه کوه، زنا مه کوه، غال مه کوه، 

د خپل پالر او مور درناوی کوه ۱۹په دروغو ګواهي مه ورکوه  
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وکړه   مینه  څېر  په  ځان  د خپل  ګاونډي سره  له  ځوان  ۲۰او 

هرڅه مې ساتلي دي، نو نورڅه کموالی لرم؟   یل: داو ورته و 
عیس ی هغۀ ته وفرمایل: که چېرې غواړې چې بشپړش ې، نو  ۲۱

الړشه خپله ټوله شتمني خرڅه کړه او پر بیوزلو يې وویشه،  

پېروي   زما  راشه  بیا  او  بیا مومې  کې خزانه  آسمان  په  ترڅو 

غمژن شو، ۲۲وکړه   نو  واورېدل  هرڅه  دا  ځوان  چې  کله  او 

بیا عیس ی خپلو شاګردانو ۲۳ډېره شتمني يې درلوده  ځکه چې  

ته وفرمایل: زه په یقین سره تاسو ته وایم چې شتمن سړی  

بیا هم تاسو  ۲۴ډېر په مشکله د آسمان پاچاهۍ ته ورننوځي  

ته وایم چې د ستنې له ستومي څخه د اوښ تېریدل آسانه دي، 

ننوځي   کې  پاچاهۍ  په  خدای  د  شتمن  چې  چې ۲۵لدې  کله 

دانو دا هرڅه واورېدل نو هک حېران شول او ويې ویل: شاګر 

عیس ی هغوی ته  ۲۶نو څوک کوالی ش ي چې نجات پېدا کړي؟  

لپاره ناشونې ده، خو د   متوجه شو اوويې ویل: دا د انسان 

لپاره هرڅه شوني دي   کې  ۲۷خدای  په ځواب  ورته  پطروس 

یل: دا دی موږ هرڅه پریښ ي او ستا پس ې روان یو، نو زموږ  و و 

عیس ی هغوی ته وفرمایل: په حقیقت کې  ۲۸اره به څه وي؟  لپ

تاسو ته وایم، تاسو چې زما پېروي کوئ، نو د قیامت په ورځ 

کله چې د انسان زوی د قضاوت پرتخت کېني، نو تاسو به 
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هم پر دولسو تختونو کېنئ او د اسرائیلو پر دولسو قامونو 

وکړئ   خپل۲۹به قضاوت  پخاطر  نوم  د  زما  چې  هرڅوک   او 

جایداد  یا  بچي،  یا  مورپالر  خوېندې،  او  وروڼه  یا  کورونه، 

نو او پرېږدي،  بیامومي  به  چنده  به  سل  ژوندون  تلپاتې 

کړي   وروستني۳۰ترالسه  به  لومړني  ډېر  به    خو  وروستني  او 

 لومړني ش ي. 

 شلمه برخه 

 د انګورو د باغ مزدوران 

ده چې سهار   د آسمان پاچاهي د کور د هغه څښتن په څېر۱

مزدوران وخ د لپاره  باغ  د  انګورو  د خپل  ترڅو  بهر الړ،  ته 

دینار  ۲ونیس ي   یو  ورځې  د  سره  مزدورانو  له  چې  یې  کله  او 

انګورو باغ ته ولېږل   نږدی نهه  ۳قرارداد وکړ نو هغوی يې د 

بجې بیا بهر الړ او ځیني نور يې په بازار کې ولیدل چې اوزګار 

رو باغ ته الړ ش ئ یل: تاسو هم د انګو و هغوی ته يې و ۴والړ وو 

نو هغوی  ۵او څه چې ستاسو حق کېږي تاسو ته يې درکوم  

الړل، بیا غرمه مهال او همدغه راز درې بجې الړ او همدغس ې  

او بیا له ملر لویدو یو ساعت ترمخه الړ او څو تنه  ۶یې وکړل  

يې و  ته  لپاره دلته ټوله  و چې اوزګار والړ وو هغوی  یل: د څه 
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یل: نن هېچا موږ د و هغوی ورته و ۷ورځ اوزګار والړ یاست؟  

مزدورۍ لپاره ونه نیولو، نو هغوی ته يې وویل: تاسو هم د 

څښتن  او کله چې ماښام شو نو د باغ۸انګورو باغ ته الړ ش ئ 

آخري څخه تر   خپل ناظر ته وویل: مزدوران راوغواړه او له

نو څوک چې له ملر  ۹غوی مزدوري ورکړه  لومړني پورې، د ه

یو   او هرتن  یو ساعت مخکې راغلي وو راغلل  پریواته څخه 

یې  او څوک چې لومړي راغلي وو او۱۰دینار واخیست   ګمان 

یو دینار واخیست   به واخلي، خو هغوی هم  کاوه چې ډېرې 
چې پیس ې واخیستې نو د باغ څښتن ته يې شکایت    او کله يې۱۱

ساعت کار وکړ او موږ   دغو وروستنیو تش یوويې ویل:  ۱۲وکړ  

تېره کړې یوشان شول   له ۱۳سره چې سختي او ګرمي مو  نو 

یل: ملګریه! پرتا خو و کې و  تن ته یې په ځواب یوهغوی څخه 

مې ظلم ندی کړی، آیا په یوه دینار دې ماسره فېصله نه وه  

الړ شه، زه غواړم چې دې وروستي  خپل حق واخله او۱۴کړی؟  

آیا زه نشم کولې چې په خپل مال  ۱۵ستا پشان ورکړم  ته هم  

کې څه وغواړم هغه وکړم؟ آیا ته زما سخاوت ته په بد نظر  

وروستي۱۶ګورې؟   لومړي  به  کبله  لدې  به   نو  وروستي  او 

 لومړي ش ي . 
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 د خپلې مړینې په هکله د عیس ی دریمه پېش بینې 

 او کله چې عیس ی د اورشلیم لورته تلو نو دولس شاګردان ۱۷

دا دی موږ د اورشلیم ۱۸يې ګوښه کړل او ورته يې وفرمایل:  

مشرانو او د شرعی  مذهبي  لوی    لور ته ځو او د انسان زوی به

عاملانو ته وسپارل ش ي او د هغۀ د مرګ امر به ورکړل ش ي 
هغه به غېر یهودو ته وسپارل ش ی، ترڅو د هغۀ سپکاوی  ۱۹

وخېژوي   يې  صلیب  په  ووهي،  يې  قمچېنو  په  په  وکړي،  او 

 دریمه ورځ به ژوندی راپورته ش ي.

 نورو ته د خدمت کولو په هکله تعلیم 

بیا د زبدي د زامنو مور له خپلو زامنو سره هغۀ ته ورغله، ۲۰

نو هغې ته يې  ۲۱په ګونډو شوه او له هغۀ څخه يې سوال وکړ  

وفرمایل: څه غواړې؟ هغې وویل: مهرباني وکړه ترڅو زما دا 

اهۍ کې یو ستا ښ ي او بل کېڼ الس ته دوه زامن، ستا په پاچ

عیس ی ورته په ځواب کې وفرمایل: تاسو نپوهېږئ چې ۲۲کېني  

څه غواړئ، آیا کوالی ش ئ له هغۀ جام څخه چې زه یې څښم  

و  يې  ته  هغۀ  وڅښ ئ؟  هم  شو  و تاسو  کوالی  هو!  نو ۲۳یل: 

يې وفرمایل:   ته  له جام څخه سمه دههغوی  به زما  تاسو   ،

زما ښ ي او کېڼ الس ته کېنول زما انتخاب ندی،  وڅښ ئ خو
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پالر ورته له وړاندې نه   بلکې دا د هغو خلکو لپاره دی چې زما

نورو لسو دا واورېدل، نو له هغو   او کله چې هغو۲۴ټاکلی دی  

خو عیس ی هغوی را  ۲۵دوو وروڼو څخه سخت خوابدي شول 

غېریهودي   چې  پوهېږئ  تاسو  وفرمایل:  یې  ورته  او  وغوښتل 

ارواکي ولسونه ترخپل الس الندې ساتي او لویان یې هغوی  چ

خو ستاسو په منځ کې باید داس ې نه وي،  ۲۶ښایی   ته خپل زور

منځ کې مشرش ي، هغه  په  بلکې هرڅوک چې غواړي ستاسو 

او څوک چې غواړي ستاسو په منځ  ۲۷دې ستاسو خادم وي  

لکه څرنګه چې ۲۸کې مخکې ش ي نو هغه باید ستاسو غالم وي  

ا خدمت  د  هغۀ  د  ترڅو  راغلی  ندی  لپاره  دې  د  زوی  نسان 

وکړای ش ي، بلکې د دې لپاره چې خدمت وکړي او د ډېرو لپاره  

 ځان قربان کړي. 

 د دوو ړوندو سوالګرو بینا کول 

تلل، نو یوه لویه ډله د هغوی   څخه بهر او کله چې له اریحا۲۹

و  هلته د الرې په غاړه دوه ړانده ناست وو ا۳۰پس ې روانه وه  

کله يې چې واورېدل، عیس ی له الری څخه تېرېږي، نو نارې یې 

خو هر  ۳۱کړې او ويې ویل: ای د داود زویه پرموږ رحم وکړه!  

څومره چې خلکو هغوی ستغل ترڅو غلي ش ي، هغوی ال زیاتې  

نارې وهلې ویل یې: مالکه، ای د داود زویه! پرموږ رحم وکړه  
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فرمایل: څه غواړئ  نو عیس ی ودرېد او په لوړ غږ سره يې و ۳۲

يې وکړم؟   لپاره  و ۳۳چې ستاسو  يې  ته  مالکه! موږ  و هغۀ  یل: 

نو عیس ی پرهغوی رحم وکړ او د هغوی سترګې يې  ۳۴بینا کړه  

ملس کړې هماغه شېبه هغوی بینا شول او د هغۀ پس ې روان 

 شول. 

 شتمه برخه ی یوو 

 اورشلیم ته په بریالیتوب سره ننوتل 

ل او د زیتون غرۀ ته نږدې  او کله چې اورشلیم ته نږدي شو ۱

ته  بېت شاګردان و فاجې  تنه  دوه  خپل  عیس ی  نو  رسېدل، 

ش ئ، نو  او ورته يې وفرمایل: دغه مخامخ کلي ته الړ۲ولېږل  

هلته به یوه خره او د هغې کوټی هلته تړلي وي، هغه پرانیزئ  

که څوک درته څه ووايي، نو ورته ووایئ چې ۳او ماته یې راولئ  

اړتیا  ورته  نو  مالک  راپرېږدي   لري،  يې  به  دا  ۴سمدالسه  او 

هغه پېش بیني پوره ش ي کومه چې نبي کړې   هرڅه وشول ترڅو

د صهیون لورته ووایاست چې، دا دی ستا پاچا تا ته راځي ۵وه:  

نو ۶چې، په عاجزۍ سره به پرخره نه، بلکې پرکوټي سپور وي 

شاګردان الړل او څه ډول چې عیس ی ورته امر کړی ؤ ویې کړل  
خره يې له کوټي سره راوستله، خپلې جامې یې پرې واچولې ۷
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او یوې لویې ډلې خپلې جامې په الر کې ۸او هغه پرې سپور شو  

څانګې را پرې کولې او په الر کې یې  هوارې کړې او ځېنو د ونو

له هغۀ څخه وړاندې او وروسته روانه وه   یوه ډله او۹اچولې 

مبارک    دې وي د داود زوی ته!ې یې وهلې او ویل يې: ثنا  نار   چې،

د راځي!  دی هغه څوک چې  نوم  په  لوړ   هغۀپر   مالک  په   دې 

کله چې اورشلیم ته ننوت نو ټول    او۱۰آسمان کې هم ثنا وي  

نو هغې ډلی ۱۱ښار په جوش کې راغی او ویل يي: دا څوک دی؟  

 ورته وویل: دا عیس ی نبي دی، د ګلیل له ناصریې څخه. 

 عیس ی سپېڅلی کور پاکوي 

بیا عیس ی سپېڅلي کور ته ننوت او ټول هغه خلک يې بهر  ۱۲

صرافانو   د  کول،  پلورل  او  پېرل  هلته  چې  کومو  وویستل، 

او ۱۳تختونه او د کوترو خرڅوونکو چوکۍ یې نسکورې کړې  

هغوی ته يې وفرمایل: لیکل شوي دي چې، زما کور به د دعا  

 او په۱۴کور وي، خو تاسو ترې د غلو سمڅه جوړه کړې ده  

سپېڅلي کور کې ړانده او شالن هغۀ ته راغلل او هغوی ته يې  

خو کله چې لویو مذهبي مشرانو او د شرعې  ۱۵روغتیا ورکړه  

چې هغۀ کول او همدغه راز    عاملانو دغه حېرانوونکي کارونه

هغه کوچنیان چې په سپېڅلي کور کې یې د ثنا دې وي د داود  

او ۱۶ه غصه شول  زوی ته، غږونه پورته کول ولیدل، نو ډېر پ
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عیس ی   نو  وايي؟  اورې چې دوی څه  نه  آیا  وویل:  يې  ته  هغۀ 

د   تا  چې:  لوستلي  ندي  تاسو  خو  هو!  وفرمایل:  ته  هغوی 

لو څخه ثنا بشپړه کړه؟  
ُ
ماشومانو او شیدې رودونکو له خ

عنیا لور ته الړ نو هغوی يې پرېښودل، له ښار څخه د بېت۱۷

 او هلته يې شپه تېره کړه. 

 پر ونې لعنت د اینځر  

د ۱۹او سبا سهار کله چې ښارته راستون شو، نو اوږی شو ۱۸

الرې په غاړه يې د اینځر ونه ولیده او د هغې لور ته الړ، خو 

په هغې کې یې له پاڼو پرته نور هېڅ ش ی هم ونه موندل، نو  

ورته يې وفرمایل: لدې وروسته دې پتا کې مېوه ونش ي، نو هغه 

شوه   وچه  شېبه  هماغه  لیدلو ۲۰ونه  په  هغې  د  شاګردان 

څنګه  ونه  دغه  اینځر  د  وکړه:  يې  پوښتنه  او  شول  حېران 

په ۲۱دومره ژر وچه شوه؟   عیس ی هغوی ته ځواب ورکړ: زه 

شک   یقین سره تاسو ته وایم که چېرې تاسو ایمان ولرئ او 

ونکړئ، نو نه یواځې به هغه څه ترسره کړای ش ئ کوم چې لدې  

بلکې که دې غ ووایاست چې  ونې سره وشول  ته  خپل رۀ  له 

ته ولوېږي، نو همدغه شان    ې ر یځایه راپورته ش ي او دې بح

اوهرڅه چې په دعا کې له ایمانه سره وغواړئ، نو ۲۲به وش ي  

 ترالسه به يې کړئ. 
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 د عیس ی د ځواک او واک په هکله پوښته 

کله چې سپېڅلي کور ۲۳ نو  او  يې ورکاوه،  تعلیم  او  ننوت  ته 

ته  څنګ  هغۀ  د  ږیري  سپین  قام  د  او  مشرانو  مذهبي  لوی 

راغلل او ويې ویل: ته په کوم ځواک سره دا کارونه کوې او دا  

دی؟   درکړی  چا  ته  تا  کې ۲۴ځواک  ځواب  په  ورته  عیس ی 

لتاسو هم  زه  کوم وفرمایل:  پوښتنه  يوه  ته   ،څخه  که هغې 

ه هم تاسو ته ووایم چې دا کارونه  ځواب ووایاست، نو زه ب

د یحیی تعمید له کومه ځایه ؤ، له  ۲۵په کوم ځواک سره کوم  

آسمان څخه که له انسان څخه؟ نو هغوی له ځان سره فکر  

او یو له بل سره يې وویل: که چېرې ووایو چې له آسمان   وکړ

او ۲۶څخه ؤ، نو خامخا به وايي چې ولې مو پرې ایمان نه راوړ 

ووایو وېرېږو،   که  خلکو څخه  له  نو  ؤ  انسان څخه  له  چې 

نو عیس ی ته يې په ځواب  ۲۷ځکه ټول یقین لري چې یحیی نبي ؤ  

کې وویل: موږ نپوهېږو، نو عیس ی ورته وفرمایل: زه هم تاسو  

 ته نه وایم چې په کوم ځواک دا کار کوم. 

 د دوو زامنو کېسه 

ومړي  او پدې هکله څه فکر کوئ؟ د یو سړي دوه زامن وو، ل۲۸

ته یې وویل: ای زویه! نن د انګورو باغ ته الړ شه او کار وکړه  
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وروسته  ۲۹ خو  ځم،  نه  وویل:  کې  ځواب  په  ورته  هغۀ  نو 

خو   دویم ته یې هم همدغه راز وویل،۳۰پښېمانه شو او الړ  

نو لدې دواړو  ۳۱  نشو  یل: ورځم خو الړو هغۀ په ځواب کې و 

یل: لومړني، نو  و څخه کوم یو د پالر خبره ومنله؟ ورته یې و 

چې  وایم  ته  تاسو  سره  یقین  په  وفرمایل:  ته  هغوی  عیس ی 

مالیه ټولوونکي او فاحش ې به لتاسو څخه وړاندې د خدای  

ورننوځي ته  د ۳۲ پاچاهۍ  الرې  سمې  د  یحیی  چې  کله    ځکه 

ښودنې لپاره تاسو ته راغی، نو پرهغۀ مو ایمان رانه وړ، خو 

او ټولوونکو  ایما  مالیه  پرهغۀ  چې فاحشو  کله  خو  راوړ،  ن 

پر هغۀ  پښېمانه نشوئ، ترڅو  بیا هم  نو  تاسو هغه ولید، 

 ایمان راوړئ. 

 ظاملو باغوانانو کېسه  د

خاوند ؤ او د انګورو باغ یې    یوبل مثال واورئ، یو د مځکې۳۳

پکې  يې  بټۍ  د شرابو  کړه،  راتاوه  ترې  يې  وکرلو، چاردیواري 

ره ورکړ او خپله  ولګوله، برج یې پکې جوړ کړ، باغ يې په اجا

کله چې د میوې موسم رانږدی شو، نو خپل ۳۴هېواد ته الړ    بل

راوړي   ترې  ترڅو حاصل  ولېږل  ته  دارانو  اجاره  يې  خادمان 
خو اجاره دارانو خادمان راونیول، نو یو یې وواهه، بل یې ۳۵

بیا هغۀ له لومړي ځل څخه ۳۶وواژه او دریم یې سنګسار کړ  
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خادمان ورولېږل، نو له هغوی سره يې هم همدغه    هم زیات

په پای کې یې خپل زوی ورولېږه ويې ویل: ۳۷ډول سلوک وکړ  

خو کله چې اجاره دارانو د هغۀ  ۳۸زما د زوی درناوی به وکړي  

یل: دا خو وارث دی راځئ ويې و زوی ولید، نو یو له بل سره و 

ويې   نو هغه يې ونیو،۳۹وژنو، چې میراث يې موږته پاتی ش ي  

وغورځاوه   بهر  يې  څخه  باغ  له  او  مالک ۴۰واژه  چې  کله  نو 

وکړي؟   څه  به  سره  دارانو  اجاره  له  وویل: ۴۱راش ي،  هغوی 

په سختۍ سره به  بدکاران  او  البته هغه  نورو    ووژني  به  باغ 

اجاره دارانو ته وسپاري، ترڅو د هغۀ مېوې په خپل موسم  

ورسوي   ور  تا۴۲کې  آیا  وفرمایل:  ته  هغوی  په عیس ی  سو 

کړه   رد  ګلکارانو  تیږه  کومه  چې  لوستلي  ندې  کې  صحیفو 

د  دا  وګرځېده،  تیږه  اصلي  دکنج  تهداب  د  ودانۍ  د  هماغه 

ده  خبره  عجیبه  کې  نظر  په  زموږ  او  وشو  لوري  له  خدای 
لتاسو  ۴۳ به  پاچاهي  خدای  د  چې،  وایم  ته  تاسو  کبله  لدې 

کوم چې   څخه واخیستل ش ي او هغو خلکو ته به ورکړل ش ي،

او څوک چې پدې تیږه تیندک وخوري نو  ۴۴ښه مېوه ورکوي  

  دړې وړې به ش ي، خو که هغه پرچا راولوېده نو چیت به يي

هغۀ ۴۵کړي   د  فریسیانو  او  مشرانو  مذهبي  لوی  چې  کله 

مثالونه واورېدل نو پوه شول چې د هغوی په هکله وېنا کوي  
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له خلکو   هغوی لدې چې    سرهاو  ۴۶ نو  ونيس ي  غوښتل هغه 

 هغه نبي ګڼلو.  ووېرېدل، ځکه چې هغوی،څخه 

 دوویشتمه برخه 

 د واده د میلمستیا مثال 

فرمایل:  ۱ ویې  او  راوړ  مثال  بل  ته  هغوی  هم  بیا  د ۲عیس ی 

آسمان پاچاهي د هغه پاچا په څېر ده چې د خپل زوی د واده  

کړه   تیاره  يې  رابلل ۳ډوډۍ  ترڅو  ولېږل  یې  خادمان  خپل  او 

رانغلل   ته راولي، خو هغوی  واده ډوډۍ  د  نور ۴شوي  یې  بیا 

یل: رابلل شوو ته ووایئ چې خپل و خادمان ولېږل او ورته يې و 

چا او  غوایان  خپل  کړی،  تیار  مې  مې  دسترخوان  غ سخکي 

خو ۵نو د واده ډوډۍ ته راش ئ    ،حالل کړي او هرڅه تیار دي

ړل، یو خپل پټي او ال   پروايي وکړه خپله الريې ونیوله هغوی بې

ته   او بل خپل تجارت   ، او نورو د هغۀ خادمان راونیول ۶ته 

پاچا غصه شو، خپل ۷شکنځلې یې ورته وکړی او ويې وژل  

وو  یې  قاتالن  هغه  ورولېږه،  يې  اولښکر  ښاريې   ژل  دهغوی 

یل: واده تیار دی، خو و خپلو خادمانو ته و   بیا یې ۸وسوزاوه  

او عامو    اوس نو سړکونو۹رابلل شوو د هغې وړتیا نه درلوده  

الرو ته الړ ش ئ او هرڅوک چې پېدا کړئ، نو واده ته يې راوبلئ 
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هرڅوک يې چې   بيا خادمان لویو الرو ته ووتل، ښه او بد ۱۰

 څخه  يې کړل، تر دې چې د واده کور له میلمنووموندل را ټول  

لیدلو لپاره راننوت،   خو کله چې پاچا د میلمنو د۱۱ډک شو  

نو هغۀ ۱۲نو یو تن يي ولید چې د واده جامې یې نه وې اغوستې  

ته یې وویل: ای دوسته! ته څنګه دلته راغلی يې او ولې دې د  

 هماغه وخت۱۳واده جامې ندي اغوستې؟ نو هغه غلی شو  

پاچا خپلو خادمانو ته وویل: دا سړی الس تړلی او پښ ې تړلی 

وئ، چېرې چې ژړا او  ز پورته کړئ، او بهر په تیاره کې یې وغور 

ځکه رابلل شوي ډېر دي، خو غوره  ۱۴چیچل دي    د غاښونو

 شوي لږ. 

 د مالیې په هکله پوښتنه 

په ۱۵ هغه  څنګه  چې  کړ  جوړ  يې  پالن  او  الړل  فریسیان  بیا 

ک خبرو  راونیس ي  خپلو  شاګردان ۱۶ې  خپل  له    هغوی 

موږ  استاذه!  ویل:  ويې  او  ورولېږل  ته  هغۀ  سره    هېرودیانو 

د الرې    چې  پوهېږو د خدای  رېښتیا سره  په  یې،  رېښتینی  ته 

ته    ر تعلیم ورکوې او د چا پروا نه لرې، ځکه چې د خلکو ظاه 

نو موږ ته ووایه چې ستا څه نظر دی، آیا موږ د  ۱۷نه ګوری  

خو عیس ی  ۱۸ته په مالیې ورکولو مکلف یو که نه؟    رروم قیص 

د هغوی بده اراده درک کړه او ويې فرمایل: ای ریاکارانو! ولی 
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کوئ؟   آزمایښت  سېکه۱۹زما  مالیې  وښایاست  د  ته  نو   ، ما 

دینار راوړ   یو  ورته  دا  ۲۰هغوی  ته وفرمایل:  نوعیس ی هغوی 

دی؟   چا  د  نوم  او  قیصر، ۲۱انځور  د  ورکړ:  ځواب  هغوی 

او د خدای  نوه يې وفرمایل: د قیصر مال قیصرته  ته  غوی 

ورکړئ   ته  خدای  نو  ۲۲مال  واورېدل  دا  هغوی  چې  کله  او 

 حېران شول، هغه یې پرېښود او ترې الړل.

 د قیامت په هکله پوښتنه 

او په هماغه ورځ صدوقیان چې له قیامت څخه منکر وو، ۲۳

پوښتنه  هغۀ او  راغلل  وکړه    ته  ای  ۲۴يې  ویل:  استاذه!  ويې 

يې    باید ورور   اوالده مړ ش ي نوموس ی ویلي، که چېرې څوک بې

لپاره نسل پېدا   له ښځې سره واده وکړي ترڅو د ځان  د هغۀ

  په منځ کې اووه وروڼه اوسیدل، لومړي  یو وخت زموږ۲۵کړي 

  ښځه وکړه او مړ شو او لکه څرنګه چې اوالد يې نه درلود، نو 

دې ډول تر دویم، دریم، په هم۲۶ښځه يې ورور ته پاتې شوه  

اووم   شوه  ۲۷تر  مړه  هم  ښځه  هغه  کې  پای  په  په  ۲۸او  نو 

قیامت کې به له هغو اوو څخه د چا ښځه وي، ځکه ټولو له 

ؤ؟   کړی  واده  سره  کي  ۲۹هغې  ځواب  په  ته  هغوی  عیس ی 

کالم   په  نه  تاسو  چې  ځکه  یاستئ،  ګمراه  تاسو  وفرمایل: 

قیامت په ورځ به   ځکه د۳۰په ځواک    پوهېږئ او نه د خدای 
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د   به  ټول  بلکې  کوي  نه  بل سره ودونه  له  یو  او سړي  ښځې 

وي    فرښتو کې  آسمان  په  څېر  راژوندي  ۳۱په  د  مړو  د  خو 

کېدلو په هکله مو د خدای کالم ندی لوستی، چې خدای په 

زه د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای  ۳۲ته ویلي:    خپله تاسو

ژوندو   نه بلکې دخدای    او د یعقوب خدای یم، خدای د مړو 

 خدای دی. 

 تر ټولو لوی حکم 

واورېدل، نو د هغۀ له تعلیم   او کله چې هغې ډلې دا هرڅه۳۳

حېران شول   چې ۳۴څخه  واورېدل  فریسیانو  چې  کله  هم  او 

او له  ۳۵عیس ی صدوقیان قانع کړي دي، نو سره را ټول شول 

عالم ؤ، د آزمایښت په موخه یې له    هغوی څخه یو تن چې 

ای استاذه! په شریعت  ۳۶وښتنه وکړه ويې ویل:  هغۀ څخه پ

عیس ی هغۀ ته وفرمایل: ۳۷کې تر ټولو لوی حکم کوم یو دی؟ 

او   چې د خپل مالک خدای سره په ټول زړه، په ټول ځان  دا

لومړی او لوی حکم   دا تر ټولو۳۸ټول فکر سره مینه وکړې  

  او دویم حکم همدی ته ورته دی، یانې له خپل ګاونډي۳۹دی  

وکړه  سره   مینه  پشان  ځان  خپل  دوو  ۴۰د  همدې  په  او 

 حکمونو باندې شریعت او د انبیاو ټولې صحیفې والړې دي.
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 زوی دی مسیح د چا  

بیا کله چې فریسیان سره یوځای راټول شوي وو نو عیس ی  ۴۱

پوښتنه وکړه   په هکله څه فکر۴۲له هغوی څخه   د مسیح 

یل: د داود زوی دی  و کوئ؟ هغه د چا زوی دی؟ هغوی ورته و 
نو هغوی ته يې وفرمایل: نو بیا ولی داود هغۀ ته په روح کې  ۴۳

ز ۴۴مالک خدای وايي؟   ما  لکه څرنګه چې وايي: مالک خدای 

ستا دښمنان   مالک ته وفرمایل: زما ښ ي الس ته کېنه ترڅو 

پښو د  کړم   ستا  ګڼي،  ۴۵الندې  مالک  هغه  داود  چې  کله  نو 

  او هېچا هغۀ ته د ځواب ورکولو ۴۶څنګه به د هغۀ زوی وي؟  

درلود او له هغې ورځې وروسته هېچا جرأت ونکړ    جرأت نه

 چې له هغۀ څخه پوښتنه وکړي. 

 درویشتمه برخه 

 فریسیان او د شرعې عاملان مالمته کوي عیس ی  

د شرعې  ۲بیا عیس ی هغې ډلې او خپلو شاګردانو ته وفرمایل:  ۱

نو هغه څه ۳عاملان او فریسیان د موس ی پرچوکۍ ناست دي  

د   خو  وکړئ،  پرې  عمل  او  واورئ  هغه  وايي،  ته  تاسو  چې 

هغوی په څېرعمل مه کوئ، ځکه هغوی چې څه وايي، نو هغه  
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ی درانده او سخت پیټي تړي او د خلکو پر  دو ۴شان نه کوي  

اوږو يې باروي او خپله نه غواړي چې یوه ګوته هم وخوځوي  
خپل ټول کارونه د دې لپاره کوي، چې خلک يې وویني، خپل ۵

په میلمستیاو  ۶تعویذونه پلن او د چپنو ملنې اوږدې جوړوي  

کې په لوړو ځایونو کې له کېناستلو او په کنیسو کې له لوړو  

او دا  ۷کیو سره مینه لري  چو  په کوڅو کې درناوی خوښوي 

خو تاسو  ۸هم خوښوي چې خلک یې د استاذ په نامه راوبلي  

باید د استاذ په نوم را ونه بلل ش ئ، ځکه ستاسو استاذ یو 

او د مځکې پرمخ هېچا ته پالر  ۹دی او تاسو ټول وروڼه یاست  

کې مه وایاست، ځکه ستاسو پالر یو دی او هغه په آسمان  

او تاسو باید هېڅکله استاذان ونه بلل ش ئ، ځکه تاسو  ۱۰دی  

دی   هغه مسیح  او  لرئ  استاذ  کې  ۱۱یو  پتاسو  چې  او څوک 

او هرڅوک چې ځان ۱۲مشر وي، هغه دې د ټولو خادم واوس ي  

عاجزه   ځان  خپل  چې  څوک  او  ش ي  به  ښکته  نو  ګڼي،  لوړ 

 کړي، نو سرلوړی به ش ي.

 نو غندل مشرا د مذهبي  

عاملانو  پرتاسو،  افسوس۱۳-۱۴ دشرعې  ریاکارو   اې  او 

فریسیانو! چې تاسو د آسمان د پاچاهۍ دروازی د خلکو پر 

مخ تړئ، خپله هم نه ورننوځئ او ورننوتونکي هم منع کوئ  
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رو فریسیانو!  افسوس پرتاسو، اې د شرعې عاملانو او ریاکا۱۵

د دې لپاره سفر کوئ ترڅو یو   یرې کېتاسو په مځکه او بح

دین  کس   ستاسو  هغه  چې  کله  خو  راواړوئ،  ته  دین  خپل 

زوی   دوزخ  د  چنده  دوه  يې  څخه  ځان  له  نو  کړي  قبول 

افسوس پرتاسو، ای ړندو الرښوونکو چې وایاست:  ۱۶جوړوئ  

هرڅوک چې پر سپېڅلي کور قسم وخوري نو باک نلري، خو 

که چېرې د سپېڅلي کور پر سرو زرو قسم وخوري، نو باید  

او ړندو! پدې دواړو کې کوم یو ا۱۷پوره يې کړي   ناپوهانو  ې 

هغه سپېڅلی کور چې سره زر پاکوي؟    غوره دی؟ سره زر، یا
قسم  ۱۸ پرځای  قربانۍ  د  چې  څوک  هر  وایاست:  تاسو  او 

وخوري نو باک نلري، خو که څوک د قربانۍ د ځای پرهديې 

اې جاهالنواو ړندو! کوم یو ۱۹قسم وخوري، باید وريې کړي  

او ۲۰یا د قربانۍ ځای، کوم چې هدیه پاکوي؟    غوره دی؟ هدیه

د قربانۍ پرځای    څوک چې د قربانۍ پرځای قسم خوري، نو

او څوک چې ۲۱او پرهغه څه چې په هغې کې دي، قسم خوري 

پر سپېڅلي کور قسم خوري، نو پرسپېڅلي کور او پرهغه چې 

او څوک چې پر آسمان  ۲۲په هغې کې مېشت دی قسم خوري  

خدای پرتخت او پر هغۀ چې د تخت لپاسه    قسم خوري، نو د

خوري   قسم  دی  شرعې  ۲۳ناست  د  اې  پرتاسو،  افسوس 
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زیرې   او  بادیانو  وېلني،  د  ریاکارو فریسیانو! ځکه  او  عاملانو 

رېښتینولي،  احکام،  لوی  د شریعت  خو  ورکوئ،  لسمه خو 

رحم او وفاداري مو پریښ ې ده، پکار وه چې هغه مو هم ترسره  

مو دا  او  پرېښودالی    کوالی،  نه  ړندو الرښوونکو!  ۲۴هم  اې 

تېروئ   اوښ  خو  راباس ئ  چاڼه  له  ماش ی  افسوس ۲۵تاسو 

پرتاسو، ای د شرعې عاملانو او ریاکارو فریسیانو! ځکه تاسو  

د پیالې او بشقاب بهرنی اړخ پاکوئ، خو د هغې دننه له حرص 

اې ړوند فریس ی! لومړی د پیالې او ۲۶او افراط څخه ډک وي  

افسوس ۲۷نه پاک کړه، ترڅو بهریې هم پاک ش ي  بشقاب دن

ستاسو   فریسیانو!  ریاکارو  او  عاملانو  شرعې  د  ای  پرتاسو، 

او   کړي  سپین  بهر  چې  دی  څېر  په  قبرونو  هغو  د  مثال 

ښایسته ښکاري خو دننه د مړو له هډوکو او هر ډول پلیتیو 

په همدې ډول تاسو هم په ظاهرکې خلکو ته  ۲۸څخه ډک وي  

ئ، خو دننه له ځان ښودنې او فساد څخه ډک  رېښتیني ښکار 

ریاکارو ۲۹یاست   او  عاملانو  شرعې  د  ای  تاسو،  پر  افسوس 

سپېڅلو  د  او  جوړوئ  قبرونه  انبیاو  د  تاسو  فریسیانو! 

او دا وایاست: که چېرې موږ د خپلو ۳۰هدیرې ښایسته کوئ 

پلرونو په وخت کې وای، نو له هغوی سره به مو د انبیاو په  

نو پرخپل ځان ګواهي ۳۱و کې برخه نه وه اخیستې  وینو تویول
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نو تاسو د ۳۲ورکوئ چې تاسو د انبیاو د قاتلینو بچي یاست  

اې مارانو او د مارانو ۳۳خپلو پلرونو نیمګړې پیمانه ډکه کړئ  

او دا دی اوس ۳۴بچو! څرنګه به د دوزخ له اور څخه وتښتئ؟  

نو ځی درلېږم،  او عاملان  انبیاء، حکیمان  ته  لتاسو  تاسو  نې 

څخه به هغوی مړه کړي، ځینې به په دار وخېژوي او ځیني 

به په کنیسو کې په قمچینو ووهي او له یوه ښاره به یې بل 

ترڅو د مځکې پرمخ د ټولو رېښتینو خلکو ۳۵ښار ته وځغلوئ  

د تویو شوو وینو جریمه پر تاسو راش ي، د رېښتیني هابېل له  

وینې څخه د برخیا د زوی زکریا تر وینې پورې، کوم چې مو د  

زه تاسو ته په  ۳۶سپېڅلي کور او د قربانۍ ځای تر منځ ووژلو 

 باندې راځي.  رېښتیا وایم چې دا هرڅه به پدې نسل

 یم لپاره د عیس ی خپګان د اورشل 

ورلېږل  ۳۷ د  او  قاتله  انبیاو  د  اورشلیمه!  اې  اورشلیمه،  اې 

ځلې مې وغوښتل چې ستا اوالد د   شویو سنګساروونکېه! څو

کومه چې خپل چرګوړي د   هغې چرګې په څېرسره راټول کړم،

کور  دا دی ستاسو۳۸تا ونه غوښتل   وزرو الندې راټولوي، خو

او تاسو ته وایم چې نور به ۳۹کېږي  تاسو ته وران درپرېښودل  

د  چې  څوک  هغه  دی  مبارک  ووایاست،  ترڅو  وینئ  ونه  ما 

 مالک په نوم راځي. 
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 څلرویشتمه برخه 

 پېش بیني  نېدو را و د  سپېڅلي کور  د

کور ۱ سپېڅلي  له  عیس ی  چې  کله  نو  بیا  راووت  بهر  څخه 

شول،  ته  رامخ  يې  د شاګردان  ته  هغۀ  کور  ترڅو  سپېڅلي 

نو عیس ی هغوی ته وفرمایل: آیا دا هرڅه وینئ؟  ۲ودانۍ وښايي  

په یقین سره تاسو ته وایم چې دلته به یوه تیږه د بلې لپاسه  

زیتونو   او کله چې هغه د۳پاتې نش ي، ترڅو چې ونه نړول ش ي  

دغرۀ لپاسه ناست ؤ نو شاګردان یې په یواځیتوب کې هغۀ  

له را منځ  ته راغلل او ويې ویل: موږ ته ووایه چې دا کارونه به ک

دي؟   کومې  نښ ې  زمانې  آخرې  او  راتګ  د  ستا  او  کېږي؟  ته 
عیس ی هغوی ته په ځواب کې وفرمایل: خبردار چې څوک مو  ۴

ځکه چې ډېر به زما په نوم راش ي او وايي به چې ۵الرې نکړي  بې

جګړې او د جګړو خبرونه  ۶الرې کړي  زه مسیح یم او ډېر به بې

ن وارخطا  چې  خبردار  خو  واورئ،  ټولو به  دې  د  ځکه    ش ئ، 

قام به ۷پېښېدل اړین دي، خو آخر وخت به ال راغلی نه وي  

 له قام او هیواد به له هیواد سره په جګړه ش ي، په بېال بېلو

او زلزلې راش ي    ځایونو او دغه ټول به لکه د  ۸کې به وچکالۍ 

وي   پېل  درد  د  ته  ۹لنګون  کړاوونو  تاسو  به  وخت  هغه 
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پخاطر   نوم  د  زما  به  قامونه  ټول  او  وژني  مو  وبه  وسپاري، 

کې به ډېر خلک   او په هغې زمانې۱۰لتاسو څخه کرکه کوي  

بل سره به خیانت وکړي او یوله بل   تیندکونه وخوري، یو له

دروغژن نبیان به راښکاره ش ي او   ډېر۱۱څخه به کرکه کوي  

ډېرښت له امله به، د   د ګناهونو د  او۱۲الرې کړي  ډېر به بې

خو څوک چې ترپایه صبر ۱۳مینه یوله بل سره سړه ش ي    ډېرو 

په ټولې نړۍ کې به د خدای د    او۱۴ژغورل ش ي    وبه  وکړي، نو

پاچاهۍ د دغې ښه زیري موعظه وش ي، ترڅو پر ټولوامتونو 

 باندې ګواهي واوس ي او بیا به قیامت راش ي.

 نوونکې را و پلیت 

کله چې تاس ې هغه پلیت ورانوونکې کوم چې دانیال نبي نو هر ۱۵

د هغۀ په هکله خبرې کړې وې په سپیڅلي ځای کې والړ ووینۍ  

نو دغه مهال څوک چې په ۱۶نو لوستونکې دی پری پوه ش ي  

او څوک چې د ۱۷کې وي، هغوی دې غرونوته وتښتي    یهودیه

نه  بام لپاسه وي، نو د سامان د پورته کولو لپاره دې الندې  

او څوک چې په کرونده کې وي، نو د خپلو جامو  ۱۸راکوزېږي 

خو په هغو ورځو کې دې  ۱۹د اخیستلو لپاره دې نه راستنېږي  

یا شیدې ورکوونکو   کوئ    نو دعا۲۰افسوس وي پرامېدوارو 

ځکه ۲۱چې ستاسو تېښته دې په ژمي یا د خالي په ورځ نه وي  
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له پېله تر  هغه وخت به دومره لوی مصیبت راش ي چې د دنیا  

او که چېرې هغه ورځې لنډې  ۲۲نه به راش ي    اوسه، نه راغلی او 

ېڅ بشر به ژغورل شوی نه ؤ، خو د  نو هکړې شوې نه وای  

 غوره شویو لپاره هغه ورځې لنډې کړای شوي. 

 د مسیح راستنیدل 

هغه وخت که څوک تاسو ته ووايي: دا دی مسیح دلته یا  ۲۳

ځکه چې دروغژن مسیحیان او  ۲۴هلته دی، نو باور مه کوئ  

دروغژن نبیان به راښکاره ش ي او داس ې نښ ې او لويې معجزې  

الرې  به وکړي، که چېرې شونې وي نو غوره شوي به هم بې

نو که  ۲۶ګورئ! دا دی تاسو ته مې ترمخه خبر درکړ  ۲۵کړي  

چېرې تاسو ته ووايي چې، هغه هلته په دښته کې دی نو بهر  

ورپس ې مه وځئ او که درته ووايي چې په کورکې دی، نو باور  

کوئ   مه  هغې ۲۷پرې  د  هم  به  راتلل  زوی  د  انسان  د  ځکه 

برېښنا په څېر وي، کومه چې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې  

نو۲۸پرېږي  خ وي  مرداره  چې  هم    چېرې  ټپوسان  مردارخواره 

 هلته راټولېږي. 
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 تګ را زوی   د انسان د

تور   د هغو ورځو  او۲۹ له تنګس ې وروسته به سمدالسه ملر 

ش ي او سپوږمۍ به خپله رڼا له السه ورکړي، ستوري به له  

آسمان څخه راتوی ش ي، او آسماني ځواکونه به ولړزول ش ي 
سان د زوی نښه په آسمان کې راښکاره ش ي او او بیا به د ان۳۰

د مځکې ټول قامونه به ماتم وکړي او د انسان زوی به وویني 

شان   لوی  او  ځواک  په  به  کې  ورېځو  په  آسمان  د  چې، 

راش ي   لوړ غږو شپېلیو   خپلې فرښتې۳۱اوشوکت سره  له  به 

څلورو  له  نړۍ  د  شوي  غوره  هغۀ  د  ترڅو  ولېږي،    سره 

له یوې څنډې تربلې څنډې پورې سره  ګوټونو، او د آسمان  

د ونې له مثال څخه سبق واخلئ،   اینځر   نو د ۳۲راټول کړي  

او پاڼې را زرغونوي،    کله چې د هغې نازکه څانګه غوټۍ وکړي 

همدغه راز تاسو هم  ۳۳نو تاسو پوهېږئ چې اوړی رانږدی دی  

کله چې دا هرڅه ووینئ، نو پوه ش ئ چې هغه نږدې نه بلکې په 

او په یقین سره تاسو ته وایم، ترڅو چې دا  ۳۴دی    دروازه کې 

ته   رامنځ  نش ي  نش يهرڅه  مړه  به  خلک  نسل  دی  د  نو   ،
آسمان او مځکه به ملنځه الړ ش ي، خو زما کالم به ملنځه  ۳۵

نش ی   هېڅوک  ۳۶الړ  هکله  په  ساعت  او  ورځې  هغې  د  او 

زوی هم، بلکې یواځې    مالومات نلري، حتی د آسمان فرښتې او
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او لکه څرنګه چې د نوح په ورځو کې وو، ۳۷بر دی  پالر ترې خ

وي   شان  همدغه  هم  به  راتګ  زوی  د  انسان  له  ۳۸د  ځکه 

طوفان څخه مخکې ورځو کې هغوی خوراک څښاک کاوه، 

کولې، میړونه یې کول، ترڅو چې نوح کشتۍ ته ننوت   ښځې یې
او پوه نشول، ترڅو چې طوفان راغی او ټول یې وېوړل، نو ۳۹

هغه وخت که ۴۰د انسان د زوی راتګ هم وي    همدغه راز به

به  بل  او  ش ي  واخیستل  به  یو  نو  وي،  کې  پټي  په  تنه  دوه 

ش ي   به  ۴۱پرېښودل  یوه  نو  کوي،  مېچن  چې  ښځې  دوه  او 

ش ي   پاتې  به  بله  او  ش ي  ځکه   نو۴۲واخیستل  اوس ئ،  بېداره 

راځي  مالک  ستاسو  کې  ساعت  کوم  په  چې  نپوهېږئ  تاسو 
خو پدې پوه ش ئ چې، که چېرې د کور څښتن پوهېدای چې  ۴۳

او نه    د شپې په کوم وخت کې غل راځي، نو ویښ به پاتې وای 

ش ي   کنډر  کوريې  چې  پرېښوده  تیار  ۴۴يې  هم  تاسو  نو ځکه 

کې   وخت  پداس ې  به  زوی  انسان  د  ځکه  چې، اوس ئ،  راش ي 

 کوئ. تاسو به يې ګمان هم نه

 رېښتینی خادم 

نو بیا هغه رېښتینی خادم څوک دی، چې بادار يې هغه د  ۴۵

ټاکلي  په  ته  هغوی  ترڅو  وټاکي،  سرپرست  خادمانو  د  کور 

نو بختور دی هغه خادم چې کله يې  ۴۶وخت خوراک ورکړي؟  
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په خپل او هغه  راش ي  وویني    بادار  بوخت  کې  یقین   په۴۷کار 

واکمن سر  ټولې شتمنۍ  پرخپلې  به  هغه  چې  وایم  ته  تاسو  ه 

له ځان سره ووايي چې ۴۸کړي   بد خادم  خو که چېرې هغه 

او د خپلو ملګرو خادمانو  ۴۹بادار مې په راتګ کې ځنډ کوي  

په وهلو ټکولو او له شرابیانو سره په خوراک او څښاک پېل 

ي۵۰وکړي   بادار به پداس ې ورځ راش ي چې، هغه   ېنو د خادم 

او پداس ې وخت کې به راش ي چې هغه خبر نه    انتظار نه کوي 

له ۵۱وي   يې  به  برخلیک  او  کړي  ټوټې  ټوټې،  به  هغه  نو 

 منافقانو سره کړي، چېرې به چې ژړا او د غاښونو چیچل وي. 

 پنځه ویشتمه برخه 

 پېغلو مثال   د لسو 

پېغلو۱ هغولسو  د  پاچاهي  آسمان  د  به  کې  وخت  هغه   په 

چې   کومو  وي،  د  پشان  زوم  د  او  واخیستې  څراغونه  خپلې 

خو له هغوی څخه پنځه هوښیارې  ۲هرکلي لپاره بهر ووتلې  

کم عقلو خپلې څراغونه واخیستې خو ۳او پنځه کم عقلې وي  

خو هوښیارانو يې له خپلو ۴تېل يې له ځانه سره وانه خیستل  

خو کله چې د زوم  ۵څراغو سره په لوخو کې تېل واخیستل  

په نیمه شپه    او ۶ټولې ګنګس ویدې شوې    راتګ وځنډید، نو
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نو ټولې ۷وشو چې دا دی زوم راغی، هرکلي ته يې راووځئ    کې غږ 

او کم ۸پیغلې راپورته شوې او خپلې څراغونه یې سمې کړې  

عقلو هوښیارانو ته وویل: له خپلو تېلو څخه لږ موږ ته هم  

خو هوښیارانو ورته  ۹راکړئ، ځکه زموږ څراغونه مړې کېږي 

یل: دا امکان نلري چې دا به زموږ د ټولو لپاره  و ب کې و په ځوا

بسیا وکړي، که کېدای ش ي نو دوکان ته الړې ش ئ او د ځان 

او کله چې هغوی د تېلو اخیستلو پس ې  ۱۰لپاره نور تېل واخلئ  

  سره د   الړې، نو زوم راورسید، څوک چې حاضر وو له هغۀ

شوې   بندې  دروازې  او  ننوتل،  ته  محفل  هغې ۱۱واده  له 

مالکه،  ویل:  ويې  او  راغلې  هم  پیغلې  نورې  هغه  وروسته 

کړه   خالصه  دروازه  هم  ته  موږ  په  ۱۲مالکه!  ورته  هغۀ  خو 

 زه تاس ې نه پېژنم 
ً
بیداره اوس ئ!  نو۱۳ځواب کې وفرمایل: اصال

 ځکه چې هغه ورځ او وخت نه پېژنئ.

 د پاچا د خادمانو مثال 

شو، خپل خادمان    یا د هغه سړی په څېر چې په سفر روان۱۴

یوه ته يې د  ۱۵يې راوغوښتل او خپل مالونه يې ورته وسپارل  

کې، بل ته يې دوه او دریم ته يې یوه ورکړه،  ې سرو زرو پنځه س

لیاقت په اندازه ورکړې او په سفر روان  هر یوه ته یې د خپل

هغې کې ورکړې وې هغه الړ، په  ېنو چاته يې چې پنځه س ۱۶شو  
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او همدغه راز  ۱۷کې يې وګټلې  ېرې پنځه سیې تجارت وکړ او نو 

هغه چې یوه   خو۱۸کې وګټلې  ېکو خاوند هم دوه سې د دوو س

بادار    سېکه او د خپل  یې وکېندله  اخیستې وه، الړ، مځکه 

کړلې   ښخې  هلته  یې  هغو ۱۹پیس ې  د  وروسته  مودې  ډېره 

يې حساب وغوښت   له هغوی څخه  او  بادار راغی  خادمانو 
کې ورکړل شوې وې راغی، پنځه نورې  ېنو چا ته چې پنځه س۲۰

پنځه    سېکې او ويې ویل: مالکه!  راکړې    سېکې یې راوړې  دې 

بادار یې ورته وویل: ۲۱مې وګټلې    سېکې دا دی نورې پنځه    ،وې 

آفرین اې ښه او رېښتیني خادمه! ته په لږو شیانو کې رېښتینې  

راشه او د خپل بادار په    ،وټاکم  نو تا به په ډېرو شیانو  ،وې 

هم راغی او    خاوند  سېکواو د دوو  ۲۲شالۍ کې شریک شه  خو 

راکړې وې، دا دی دوه    سېکېويې ویل: ای باداره! ما ته دی دوه  

بادار یې ورته وویل: آفرین اې  ۲۳نوره ګټه مې کړې ده    سېکې

! ته په لږو شیانو کې رېښتینی وي، نو خادمهښه او رېښتیني  

به په ډېرو شیانو وټاکم، راشه او د خپل بادار په خوشالۍ  تا

یې اخیستې وه رامخ    سېکهبیا هغه چې یوه  ۲۴کې شریک شه  

ته شو او ويې ویل: ای باداره! لکه څرنګه چې تا پېژنم ته ډېر  

و کوې، چېرې چې تا کرلي نه 
َ
سخت مزاجه سړی يې، ته هلته ل

نو ۲۵ره کړي نه وي  او له هغه ځایه يې راټولوې، چې تا خوا  وي 
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مې په مځکه کې ښخه کړه،    سېکهځکه ووېرېدم، الړم او ستا  

نو بادار یې هغۀ ته ځواب ورکړ:  ۲۶دا دی ستا مال دلته دی  

اې بدکار او سست خادمه! لکه چې ته پوهېدې، زه له هغه 

را   یې  له هغه ځایه  او  نه وي  کرلي  ریبم چېرې مې چې  ځایه 

نو لدې کبله باید  ۲۷نه وي    ټولوم چېرې مې چې تخم شیندلی

تا زما نغدې له صرافانو سره ایښ ی وای او کله چې راغلی وم، 

وای   اخیستی  ګټې سره  له  مې  به  مال  خپل  هغه ۲۸نو  اوس 

څښتن ته يې ورکړئ    سېکوورڅخه واخلئ او د لسو    سېکه
ځکه څوک چې څه لري، هغۀ ته به نور هم ورکړل ش ي، چې ۲۹

ې څه نلري، نو هغه څه چې څه ترې زیات هم ش ي او څوک چ

خادم  ګټې  او دا بې۳۰لري، حتی هغه به هم ترې واخیستل ش ي  

 تیارو ته وغورځوئ، چېرې چې به ژړا او د غاښونو چیچل وي.

 د قضاوت ورځ 

 او کله چې د انسان زوی له خپل شان اوشوکت سره راش ي۳۱

پرتخت   خپل جالل  د  به  بیا  نو  وي،  ورسره  فرښتې  ټولې  او 

ټول قامونه به د هغۀ په حضور کې راغونډ ش ي او  او  ۳۲کېني  

یو له بل څخه داس ې جال کړي لکه څرنګه چې   هغه به خلک

هغه به پسونه ښ ي ۳۳شپونکی پسونه له اوزو څخه جال کوي 

بیا به پاچا د ښ ي ۳۴الس او اوزې به خپل کېڼ الس ته کړي  
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الس خاوندانو ته ووايي: ای زما د پالر مبارکو خلکو راش ئ! او  

ړۍ له پېدایښت څخه ند هغې پاچاهۍ وارثان ش ئ، کومه چې د  

لپاره جوړه شوې ده   نو ۳۵ستاسو  کله چې زه وږی وم  ځکه 

تاسو ما ته خواړه راکړل او زه تږی وم نو تاسو ماته څښاک  

بربنډ وم، نو ۳۶راکړل او زه مسافر وم نو زما هرکلی مو وکړ  

ناروغه وم، نو زما پوښتنه مو و  کړه، بندي  زه مو پټ کړم، 

نو هغه مهال به رېښتیني ورته په  ۳۷وم، نو زما لیدو ته راغلئ 

چې  وې  لیدلی  وږی  ته  کله  موږ  مالکه!  ای  ووايي:  کې  ځواب 

خواړه مو درکړي وای، یا تږی وې چې څښاک مو درکړي وای  
ته    یا۳۸ یا  کله ته مسافر وې چې موږ ستا هرکلی کړی وای، 

کله ته ناروغ او بندي وې  یا  ۳۹بربنډ وې چې موږ پټ کړی وای  

نو پاچا به ورته په ځواب کې  ۴۰چې ستا پوښتنه مو کړې وای؟  

ووایي په یقین سره تاسو ته وایم، کله مو چې زما په وروڼو 

کې، له کوچني څخه کوچني یو تن سره هم څه کړي، نو هغه 

 کېڼ الس خلکو ته ووايي:  بیا به د  او۴۱مو زما سره کړي دي  

لعنتیانو! زما څخه لیرې ش ئ، د هغۀ تلپاتې اور لور ته، چې اې  

تیار شوی  لپاره  فرښتو  د  دهغۀ  او  ابلیس  زه  ۴۲دی    د  ځکه 

وږی وم، تاسو ما ته خواړه رانکړل، تږی وم ما ته مو څښاک  

مسافر وم، زما هرکلی مو ونکړ، بربنډ وم زه مو پټ  ۴۳رانکړ  
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نو هغوی به ۴۴ه  نکړم، ناروغ او بندي وم زما پوښتنه مو ونکړ 

هم په ځواب کې ووايي: اې مالکه! موږ کله ته وږی یا تږی، یا 

یا په بند کې لیدلی وې او ستا خدمت    مسافر یا بربنډ، یا ناروغ

نو هغه به ورته په ځواب کې ووايي: خو کله ۴۵مو نه ؤ کړی؟ 

چې تاسو لدې کوچنیانو سره څه ندي کړي نو زما سره مو  

کړي   ندي  هغوی ۴۶هم  خو   او  ش ي  الړ  ته  عذاب  تلپاتې  به 

 رېښتیني به تلپاتې ژوندون ته.

 شپږ ویشتمه برخه 

 د عیس ی د وژلو د سیسه 

خپلو   او۱ نو  ورسولې  ته  پای  خبرې  ټولې  دا  عیس ی  چې   کله 

وفرمایل   يې  ته  ورځې ۲شاګردانو  دوه  چې  پوهېږئ  تاسو 

انسان زوی به وسپارل ش ي   وروسته د فسحې اختر دی او د

بیا لوی مذهبي مشران او د قام  ۳وخېژول ش ي  ترڅو پرصلیب  

مشران، د مذهبي مشرانو د مشر کیاپاس په ماڼۍ کې سره  

او د سیسه یې جوړه کړه ترڅو عیس ی په چل ول  ۴راټول شول  

خو هغوی وویل چې دا کار باید د  ۵سره ونیس ي او ويې وژني  

اختر په ورځو کې ونش ي، هس ې نه چې په قام کې بلوا را پورته  

 ش ي.
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 ه عطرو سره د عیس ی غوړول پ 

عنیا کې د جذامي شمعون په کور کله چې عیس ی په بېت   او۶

نو یوه ښځه راغله چې د مرمرو په عطردان کې ورسره  ۷کې ؤ  

ته   دسترخوان  هغه  چې  کله  او  وو  عطر  خوشبویه  قيمتي، 

کړل   ورخالي  سر  په  يې  عطر  نو  چې ۸کېناست  کله  او 

و  او  شول  غصه  نو  ولیدل،  دا  دا شاګردانو  ولی  ویل:  يې 

په ګرانه بیه    عطر ځکه کېدای شول چې دا۹اسراف وشو؟  

او وای   غریبانو خرڅ شوي  دا  ۱۰ته ورکړل شوي  عیس ی چې 

دا ولې  وفرمایل:  يې  ته  هغوی  نو  کړل  درک  ښځه   هرڅه 

ځکه چې غریبان به  ۱۱ښه کار وکړ   ځوروئ؟ هغې زما سره ډېر

لپاره لتاسو   یم تل لتاسو سره وي، خو زه به د تل  سره نه 
  ښخولو   او دې ښځې چې زما پر بدن عطر واچول نو زه يې د۱۲

او په یقین سره تاسو ته وایم چې کله هم په ۱۳کړم   لپاره تیار

ټوله نړۍ کې د دې ښه زیري پېغام ورکول کېږي، نو څه چې 

 هغې وکړل، دا به هم په هغې سره یادېږي. 

 د یهودا اسخریوطي خیانت 

هغو۱۴ له  اسخریوطي   دولسو  بیا  یهودا  چې  تن  یو  څخه 

یل: که  و او ورته يې و ۱۵ورغی ته  مشرانومذهبي نومیده، لوی  
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چېرې زه عیس ی تاسو ته وسپارم نو تاسو به ماته څه راکړئ؟  

دیرش   زرو  سپینو  د  ورته  هغوی  له ۱۶ورکړې    سېکېنو  او 

ته  هغوی  هغه،  ترڅو  ؤ،  تمه  په  مهلت  د  وخته  هماغه 

 وسپاري. 

 رول د فسحې تیا

ته ۱۷ عیس ی  شاګردان  ورځ  لومړۍ  په  اختر  د  فسحې  د  او 

راغلل او ورته يې وویل: په کوم ځای کې غواړې چې ستا لپاره  

نو هغوی ته يې وفرمایل: په ښار  ۱۸د فسحې خوراک تیارکړو؟  

کې د فالني سړي څنګ ته الړ ش ئ او ورته ووایاست: استاذ  

چې له خپلو وايي چې زما وخت رانږدی شوی دی او زه غواړم  

نو ۱۹سره یوځای ستاسو په کور کې فسح وخورم  شاګردانو  

یې هم هماغه   امر کړی ؤ شاګردانو  لکه څرنګه چې عیس ی 

او کله چې ماښام شو، نو  ۲۰  شان د فسحې ډوډۍ تیاره کړه.

او د ډوډۍ خوړلو پرمهال یې  ۲۱له هغو دولسو سره کېناست  

چې یو لتاسو  هغوی ته وفرمایل: په یقین سره تاسو ته وایم  

نو هغوی ډېر سخت غمژن  ۲۲څخه به زما جاسوس ي وکړي  

شول او هر یو، یو د بل پس ې هغۀ ته وویل: مالکه! آیا هغه زه  

ما۲۳یم؟   چې  چا  ورکړ:  ځواب  کې   هغۀ  کاسه  په  سره الس 

د انسان زوی  ۲۴وکړي   غه به زما جاسوس يانو هم  ښکته کړ
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هغۀ لپاره لیکل الړ ش ي، کومه چې د   به خامخا په هماغه الر

انسان د زوی   افسوس د هغه چا پرحال چې، د شوې ده، خو

د کوي،  پېدا   هغه  جاسوس ي  هېڅ  چې  وه  غوره  لپاره  سړي 

او یهودا چې د هغۀ جاسوس ؤ ځواب ورکړ:  ۲۵شوی نه وای  

ای استاذه! آیا زه هغه یم؟ نوهغۀ ته يې وفرمایل: دا ستا وېنا  

 ده! 

 ی د مالک ماښامن 

ډوډۍ  ۲۶ عیس ی  نو  خوړله،  ډوډۍ  هغوی  چې  کله  او 

ته يې   راواخیسته، برکت يې ورکړ، ماته يې کړه، شاګردانو 

پیاله  ۲۷ورکړه، او ويې فرمایل: واخلی وخورئ، دا زما بدن دی  

يې راواخیسته، شکر يې وویست، هغوی ته يې ورکړه او ويې 

ځکه دا زما په وینه  ۲۸فرمایل: تاسو ټول لدې څخه وڅښ ئ  

یو تړون دی، چې د ډېرو د ګناهونو د بخښنې په الر کې کې  

او تاسو ته وایم چې، زه به لدې وروسته د انګورو  ۲۹توېیږي  

له   یې  کې  پاچاهۍ  په  پالر  د خپل  ترڅو چې  ونه څښم،  اوبه 

 تاسو سره تازه ونه څښم.
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 عیس ی څخه انکار کوي پطروس له  

ته روان او کله چې د سرود د ویلو وروسته د زیتونو غرۀ  ۳۰

نوعیس ی هغوی ته وفرمایل: نن شپه به تاسو ټول به  ۳۱شول 

لیکل  چې  څرنګه  لکه  ش ئ،  الړ  لرې  څخه  زما  خاطر  په  زما 

شوي دي: زه به شپونکی ووهم او د رمې پسونه به خواره واره  

خو، له را پورته کېدو وروسته به ترتاسو وړاندې ګلیل ۳۲ش ي  

که چېرې ټول ستا  پطروس هغۀ ته ځواب ورکړ:  ۳۳ته الړ شم  

نشم   به هېڅکله الړ  زه  ش ي خو  لرې الړ  لتا څخه  په خاطر 
عیس ی هغۀ ته وفرمایل: په یقین سره تا ته وایم چې، همدا ۳۴

نن شپه به تر چرګ بانګ وړاندې، درې ځلې زما څخه انکار  

پطروس هغۀ ته وویل: حتی که لتا سره مړ هم شم، ۳۵وکړې  

ولو شاګردانو همدغه شان  خو لتا څخه به انکار ونکړم، او ټ

 وویل.

 په ګېټسمني بڼ کې دعا 

په  ۳۶ چې  ورسید،  ته  ځای  هغه  سره  هغوی  له  عیس ی  بیا 

وفرمایل:  يې  ته  شاګردانو  خپلو  او  ؤ  مشهور  بڼ  ګېټسمني 

نو پطروس او ۳۷دلته کېنئ ترڅو زه الړ شم او هلته دعا وکړم  

ن  اندازې غمژ د زبدي دوه زامن يې له ځان سره واخیستل، بې
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او هغوی ته یې وفرمایل: زړه مې له ډېره غمه ۳۸او دردمن شو  

نو ۳۹اوس ئ    مرګ ته نږدی دی، دلته پاتې ش ئ او زما سره بېداره 

لږ څه مخکې الړ، مخ یې مځکې ته کړ، دعا يې وکړه او ويې  

ویل: اې زما پالره! که چېرې شونې وي، نو دا جام زما څخه 

اراده   په  بلکې ستا  نه،  په خوښه  زما  د  ۴۰لیرې کړه، خو  بیا 

نو    ، څنګ ته راغی او هغوی يې ویده وموندل  خپلو شاګردانو 

ی چې زما سره یو  پطروس ته یې وفرمایل: آیا تاسو نش ئ کوال 

ش ئ؟   پاتې  بېداره  هم  وکړئ،  ۴۱ساعت  دعا  او  اوس ئ  بېداره 

ترڅو په آزمایښت کې ونه لوېږئ ځکه چې روح تیار دی خو 

دی   کمزوری  ويې  ۴۲بدن  او  وکړه  یې  دعا  ځلي الړ،  دویم  بیا 

پرته   له څښلو  زما  دا جام  پالره! که چېرې،  زما  اې  فرمایل: 

ار  ستا  چې  څه  نو  نش ي  کېدای  وش ي لیرې  دې  هغه  وي  اده 
هغه بیا راغی او هغوی یې ویده وليدل، ځکه چې سترګې یې ۴۳

نو هغوی یې پرېښودل، دریم ځلي الړ او  ۴۴درندې شوې وې  

وکړه   دعا  سره  الفاظو  هماغو  په  یې  شاګردانو ۴۵بیا  د  بیا 

تاسو اوس هم ویده  آیا  يې وفرمایل:  ورته  او  راغی  ته  څنګ 

وخت رارسیدلی چې، د انسان  یاست او آرام کوئ؟ اوس د دې  

را پورته ش ئ چې الړ ۴۶زوی د ګناهګارانو الس ته وسپارل ش ي  

 شو! ګورئ زما جاسوس رارسېدلی دی. 
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 د عیس ی سره خیانت او د هغۀ نیول 

دولسو  ۴۷ له  چې  کوم  یهودا،  ناڅاپه  چې  کولې  خبرې  ال  هغۀ 

شاګردانو څخه یو ؤ، د یوې غټې ډلې په مرسته، له تورو او 

س لوی  کوتکو  هغوی  راغی،  قام    مذهبيره  د  او  مشرانو 

وو   رالېږلي  او  ۴۸مشرانو  وه  ورکړې  نښه  ته  جاسوس هغوی 

ویلي یې وو، چې کوم سړی زه ښکل کړم نو هماغه دی، ویې 

نو هماغه شېبه دعیس ی څنګ ته راغی او ويې ویل: ۴۹نیس ئ  

عیس ی هغۀ ته وفرمایل: ۵۰سالم استاذه! او هغه يې ښکل کړ 

د څه لپاره چې راغلی يې هغه وکړه! بیا هغوی را  اې ملګریه!  

او ۵۱وړاندې شول، عیس ی ته يې الس واچاوه او هغه یې ونیوه  

هماغه شېبه له هغو خلکو څخه چې له عیس ی سره وو یو تن  

انو د مذهبي مشر خپل الس اوږد کړ، توره يې راوویستله او د  

او د هغۀ غوږ يې پري کړ   و ن۵۲مشر پرخادم يې ګوذار وکړ 

کې   ځای  خپل  په  بېرته  دې  توره  وفرمایل:  ته  هغۀ  عیس ی 

کېږده، ځکه څوک چې توره راوخلي نو په توره به ووژل ش ي 
آیا فکر کوئ زه نشم کوالی چې له خپل پالر څخه وغواړم  ۵۳

څخه ډېرې فرښتې راولېږي؟    لښکرو   ترڅو زما لپاره له دولسو
با۵۴ چې  کېږي  پوره  څنګه  لیکنې  صحیفو  د  به  بیا  ید  خو 

او هماغه شېبه يې هغې ډلې ته وفرمایل: آیا  ۵۵همداس ې وش ي؟  
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د الر وهونکي غل د نیولو لپاره له تورو او کوتکو سره راغلي 

یاست؟ زه هره ورځ لتاسو سره په سپېڅلي کور کې ناست او  

دا هرڅه وشول    خو۵۶تاسو زه ونه نیولم    تعلیم ورکوم، خو

وخت   هغه  ش ي،  پوره  لیکنې  انبیاو  د  ټولو  ترڅو  هغۀ  د 

 شاګردانو هغه پرېښود او وتښتېدل. 

 ندې ړا هېډرن د شورا پر و عیس ی د سن 

او هغوی چې عیس ی يې نیولی ؤ، هغه يې د مذهبي مشرانو د  ۵۷

او   عاملان  شرعې  د  چې  چېرې  وېوړ،  کورته  کیاپاس  مشر 

او پطروس په لږڅه واټن کې د هغۀ ۵۸مشران راټول شوي وو 

رانو د مشر کور ته ور ننوت پس ې روان ؤ، هغه د مذهبي مش

وویني   پای  کار  د  ترڅو  کېناست  له عسکرو سره  لوی  ۵۹او 

د عیس ی    غوښتل ترڅو  مذهبي مشرانو او د شورا ټولو غړو 

خو ويې ۶۰پرخالف د دروغو ګواهي پېدا کړي او هغه ووژني  

نه موندله، سره لدې چې څو تنه دروغژن ګواهان راوړاندې  

او ۶۱ه پای کې دوه تنه راغلل  شول خو هېڅ يې ونه موندل، پ

چې زه کوالی شم ترڅو د خدای    ويې ویل: دې سړي ویلي وو 

او په درې ورځو کې یې بیا جوړ کړم    وران  دغه سپېڅلی کور 
د مذهبي مشرانو مشر راپورته شو او هغۀ ته يې وویل: نو  ۶۲

ولې ځواب نه ورکوې؟ ولې دوی ستا پرخالف ګواهي ورکوي؟  
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خو عیس ی غلی پاتې شو، تر دې چې د مذهبي مشرانو مشر  ۶۳

 هغۀ ته مخ کړ او ويې ویل: تا ته په ژوندي خدای قسم درکوم

موږ  نه؟   چې  که  يې  مسیح  زوی  خدای  د  ته  آیا  ووایه،  ته 
عیس ی هغۀ ته وفرمایل: دا ستا وېنا ده او همدغه راز تاسو  ۶۴

ته وایم چې لدې وروسته به د انسان زوی ووینئ چې د خدای  

د آسمان په ورېځوکې به یې په   ښ ي الس ته به ناست وي او 

د مذهبي مشرانو مشر خپل ګریوان څېرې    بیا۶۵راتلو ووينئ  

و ته څه اړتیا  ر وايي، نور موږ ګواهانفاو ويې ویل: دی ک  کړ

ستاسو فېصله څه  ۶۶لرو؟ اوس تاسو د هغۀ کفر واورېد!  

نو د هغۀ پرمخ يې ۶۷وژلو الیق دی    ده؟ هغوی ځواب ورکړ: د 

ځینو او  وواهه  يې  په سوکونو  توکړې  واهه    الړې  څپېړو  په 
 او ویل یې: ای مسیحه! موږ ته نبوت وکړه، ته چا ووهلې؟ ۶۸

 پطروس له عیس ی څخه انکار کوي 

پطروس چې په بهرانګړ کې ناست ؤ نو یوه خادمه انجلۍ او  ۶۹

راغله او ورته يې وویل: ته خو هم د ګلیلي عیس ی سره وې!  
ويې ویل: نپوهېږم چې  او  په مخکې منکر شو نو هغۀ د ټولو ۷۰

وايې   ته الړ۷۱ته څه  بهر دهلیز  کله چې هغه  بلې   نو  او  یوې 

دا سړی هم    خادمې انجلۍ ولید او ننداره چیانو ته يې وویل:

او    خو هغۀ بیا قسم وکړ۷۲د ناصري عیس ی له ملګرو څخه ؤ
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پېژنم   نه  څو شیبې وروسته څو ۷۳منکر شو چې زه دا سړی 

تنه نندارچیان چې هلته والړ وو را وړاندې شول او پطروس 

ته يې وویل: ته هم لدوی څخه يې ځکه چې ستا له لهجې څخه 

  لو پېل وکړ چې دا کو   نو هغۀ په ښېرو او قسمونو ۷۴مالومېږي  

بانګ  چرګ  کې  وخت  همدی  په  او  نپېژنم  نو ۷۵وکړ    سړی 

پطروس ته د عیس ی خبره وریاده شوه چې ویلي يې وو: د چرګ  

د مخه به درې ځلې ته زما څخه انکار وکړې، نو بهر    انګبله  

 الړ او په کړیکو، کړیکو يې وژړل. 

 اوویشتمه برخه 

 عیس ی د پېالطوس په دربار کې 

قام  ۱ د  او  مشرانو  مذهبي  لوی  نو  شو،  سهار  چې  کله  او 

نو ۲مشرانو د عیس ی په هکله جرګه وکړه، ترڅو هغه ووژني  

 پېالطوس ته يې وسپاره. هغه يې الس تړلی وېوړ او د روم والي

 د یهودا اسخریوطي ځان وژنه 

او کله چې د هغۀ سپارونکي یهودا ولیدل چې عیس ی محکوم ۳

 یې  سېکې شوی دی، نو پښیمان شو او د سپینو زرو دیرش  

او ويې ۴د قام مشرانو ته بېرته ورکړې   مشرانو اومذهبي  لوی  
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کړې  مې    ګناه وینې جاسوس يویل: زه ګنهګار یم چې د یوې بې

پورې څه اړه لري؟ ته خپله    دا نو موږ  یل:و نو هغوی و   ده،

په سپېڅلي کور  سېکېبیا يې هغه د سپینو زرو ۵ښه پوهېږې 

خو لوی مذهبي ۶کې وغورځولې، الړ او خپل ځان يې زندۍ کړ  

راپورته کړې او ويې ویل: په    سېکېهغه    مشرانو د سپينو زرو 

ینې قیمت دی  خزانه کې د دې اچول روا ندي، ځکه چې د و 
سو یې د غریبانو د هدیرې  ینو مشوره یې وکړه، او په هغو پ۷

له همدی کبله تر نن ورځې ۸لپاره د کوالل مځکه واخیسته  

پدې توګه    او ۹پورې هغه مځکه د وینې د پټي په نامه یادېږي  

هغه خبره پوره شوه، کومه چې د ارمیا نبي په ژبه ویل شوې  

واخیستې، کومې چې   سېکېدیرش    وه چې: هغوی د سپینو زرو

وه   بیه  سر  د  سړي  د  کې  اسرائیلو  بني  د ۱۰په  یې  پرهغې  او 

 فرمایلي دي.   کوالل پټی واخیست، لکه څرنګه چې خدای ماته

 ندې ړا عیس ی د پېالطوس په و 

والي په مخکې والړ ؤ، نو والي له هغۀ څخه   اوس عیس ی د۱۱

ته وفرمایل:   پوښتنه وکړه: آیا ته د یهودو پاچا یې؟ عیس ی هغۀ

  مشرانو   لوی مذهبي مشرانو او د قام  او کله چې۱۲دا ته وايې  

پېالطوس هغۀ   نو۱۳هغه تورن کړ نو هغۀ هېڅ ځواب ورنکړ  

و  پرخالف  و ته  ستا  چې  اورې  نه  ګواهۍ  ټولې  دغه  ته  آیا  یل: 
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خو هغۀ ته يې په ځواب کې یوه خبره هم ونکړه، حتی  ۱۴کېږي؟  

 .حېران شو هموالي 

 حکم   ژلو د عیس ی د و 

او په هر اختر کې د والي دود او طریقه دا وه، چې د خلکو په  ۱۵

او په هغه وخت  ۱۶  آزاداوه خوښه به يې د هغوی لپاره یو بندي  

نو کله چې خلک ۱۷نام بندي ؤ    بدالر وهونکی  یو    سکې بارابا

چې:  وکړه  پوښتنه  څخه  هغوی  له  پېالطوس  شول،  ټول  را 

آز  يې  لپاره  ستاسو  چې  غواړئ  باراباڅوک  کړم؟  یا  ساد   ،

دی  مشهور  مسیح  په  چې  چې ۱۸  عیس ی  پوهېده  هغه  ځکه 

او کله چې پرتخت ناست  ۱۹عیس ی يې د حسد ملخې سپارلی دی  

ته پیغام ولېږه چې: ګوره دې رېښتینې سړي    ؤ، نو ښځې يې هغۀ

ته څه ونه وايې، ځکه نن شپه مې په خوب کې د هغۀ په هکله  

ولید   کړاو  مخولوی  ۲۰ډېر  قام    شرانومذهبي  د   مشرانواو 

بارابا د  ترڅو  وو  ملسولي  ته  دې  عیس ی    سخلک  د  او  آزادي 

او کله چې والي له هغوی څخه پوښتنه وکړه  ۲۱مرګ وغواړی  

آزاد  ته یې    چې: لدې دوو تنو څخه کوم یو غواړئ چې تاسو 

یل: نو و پېالطوس هغوی ته و ۲۲  سیل: بارابا و کړم؟ نو هغوی و 

  مسیح مشهور دی څه وکړم؟ ټولو بیا له عیس ی سره چې په  

یل: ولې، څه ګناه يې و نو هغۀ و ۲۳یل: پرصلیب يې وخېژوه  و و 
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ې کړې او ویل یې: پر صلیب دې  نار کړې ده؟ هغوی نوري هم  

 وخېژول ش ي.

 پېالطوس عیس ی عسکرو ته وسپاره 

بلکې ۲۴ او کله چې پېالطوس ولیدل چې هېڅ هم نش ي کوالی 

يې وغوښتلې، د خلکو   اوبه تاو تریخوالی نور هم ډېرېږي، نو  

په مخکې يې خپل السونه ووینځل او ويې ویل: تاسو وینئ چې 

یم   بري  له وینې څخه  په  ۲۵زه د دې رېښتیني سړي  ټول قام 

و  کې  اوالدونو و ځواب  د  زموږ  او  زموږ  دې  د هغۀ خون  یل: 

او له هغې وروسته يې باراباس هغوی ته آزاد کړ، ۲۶پغاړه وي 

واهه او هغه یې وسپاره ترڅو پرصلیب  عیس ی يې په قمچینو و 

 يې وخېژوي.

 پرعیس ی مسیح د رومي عسکرو ملنډې وهل  

د کارځای ته بوتلو او ټوله    والي عسکرو عیس ی د والي  بیا د۲۷

کړه   راچاپېره  ترې  یې  بانجاني  ۲۸قشله  او  کړ  بربنډ  يي  هغه 

يې جوړ کړ او هغۀ ته یې    د اغزو تاج۲۹چپنه يې ورواغوستله  

د هغۀ   ،ور په سر کړ، یوه همسا يې ورته په الس کې ورکړه

په مخکې په ګونډو شول او په ملنډو سره يې ویل: سالم ای  

پاچا!    د ترې  ۳۰یهودو  یې  همسا  توکولې،  الړې  يې  پرهغۀ 
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او کله يې چې ملنډې بس  ۳۱ې پرې واهه  واخیسته او په سر ي

کړې نو چپنه يې ترې وویستله، خپلې جامې یې ور واغوستلې 

 او هغه یې روان کړ ترڅو پر صلیب یې وخېژوي. 

 پاچا پر صلیب 

د الرې په اوږدو کې یې شمعون قیرواني نومې سړی وموند ۳۲

بیا  ۳۳د هغۀ صلیب پر اوګه کړي    او هغه يې مجبور کړ ترڅو

د کوپړۍ ځای دی    یې  نومي ځای ته ورسېدل، چې مانا  ګولګتا
يې د څښلو لپاره له تریخي سره ګډ کړي شراب    او هغۀ ته ۳۴

 ورکړل خو کله يې چې وڅکل نو ويې نه څښل. 
د۳۵ وخیژاوه،  صلیب  پر  يې  هغه  پچه    پرجامو  هغۀ  نو  يې 

یې سره وویشلې   کې  په خپلو منځو  او  د ۳۶واچوله  هلته    او 

کېناستل    هغۀ لپاره  څارنې  يې    او۳۷د  لپاسه  سر  د  هغۀ  د 

 جرمي لوحه راځوړنده کړه چې پرې ليکل شوي وو: دا عیس ی

ښ ي او بل کېڼ   هغۀ  د  بیا يې دوه غله، یو ۳۸دی، د یهودو پاچا!  

له  ا۳۹الس ته له هغۀ سره پر صلیب راوځړول   و الروي چې 

یې خپل سرونه  به  په موخه  ملنډو  د  نو  تېرېدل  هغه ځایه 

ای هغه سړیه چې ۴۰خوځول، ښکنځلې به یې کولې او ویل یې:  

ورانوې او بیا يې په درې ورځو کې جوړوي! خپل   سپېڅلی کور 

ځان وژغوره او که چېرې د خدای زوی يې نو له صلیبه راکوز 



127 

، د شرعې له عاملانو او  نومذهبي مشرالوی    همدغه راز۴۱شه!  

نور يې  ۴۲یل یې:  و قامي مشرانو سره یوځای ملنډې وهلې او  

ژغورل خو خپل ځان نش ي ژغورلی، که چېرې هغه په رېښتیا  

پاچا وي نو له صلیبه دی راکوز ش ي چې موږ هم    د اسرائیلو 

که چیري خدای    پرخدای يې توکل کاوه، نو۴۳پرې ایمان راوړو  

، اوس دی هغه وژغوري، ځکه ده به  له هغۀ سره مینه لري 

همدغه راز هغو دوو غلو هم  ۴۴ویل چې زه د خدای زوی یم  

ورته ښکنځلې کولې، کوم چې له هغۀ سره پرصلیب خېژول  

 شوي وو. 

 د عیس ی مړینه 

او نږدی  ۴۶له غرمې ترماسپښینه ټوله مځکه تیارې ونیوله  ۴۵

لي ماسپښین مهال عیس ی په لوړ غږ سره نارې کړې: ایلي، ای

ا َسَبقَتني! اې زما خدایه، اې زما خدایه، زه دې ولې یواځې 
َ
مل

چې دا واورېدل، نو ویل يې چې   ځینو حاضرینو ۴۷پرېښودم!  

سمدالسه له هغوی څخه یو تن منډه  ۴۸هغه الیاس نبي رابلي  

کړه، یو اسفنج يې راواخیست، له سرکې څخه يې ډک کړ، د 

ته يې نږدې کړ، لرګي په څوکه يې کېښود، او د هغۀ خولې  

څښ ي   ويې  و ۴۹ترڅو  نورو  چې و او  ووینو  ترڅو  پرېږدئ  یل: 

عیس ی یوځل بیا  ۵۰الیاس د هغۀ د خالصون لپاره راځي که نه.  
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هماغه وخت د سپېڅلي کور ۵۱کړیکه ووهله او سايې ورکړه  

مځکه   شوه،  ټوټې  دوه  او  څیرې  ترالندې  لپاسه  پرده 

 شول او د ډېرو قبرونه واز  ۵۲وخوځېدله او ګټان وچاودېدل  

شول    سپېڅلو راویښ  وو  ویده  چې  له    هغۀ د    او۵۳بدنونه 

سپېڅلي  راووتل،  څخه  قبرونو  له  وروسته  کېدو  راپورته 

او کله چې مشر رومي  ۵۴ته ښکاره شول    ښارته الړل، او ډېرو 

افسر او د هغۀ ملګرو، کومو چې د عیس ی څوکيداري کوله، 

ووېرېدل او ويې ویل: زلزله او دا پېښ ې ولیدې، نو ډېر سخت  

او هلته له ګلیل څخه ډېرې  ۵۵سړی د خدای زوی ؤ    بېشکه دا

ښځې د عیس ی پس ې راغلې وې، ترڅو د هغۀ خدمت وکړي، او  

کوله   ننداره  يې  څخه  لیرې  مجدلیه  ۵۶له  یوه  کې  هغوی  په 

مریمه، بله د یعقوب او یوسف مور مریمه او د زبدي د زامنو  

 مور وه. 

 د عیس ی ښخول 

نومې یو شتمن سړی چې ف  ه چې ماښام شو نو یوساو کل۵۷

راغی   ؤ  شاګرد  عیس ی  د  او  اوسیدونکې  ارمتیې  هغه  ۵۸د 

او   وغوښت،  ترې  يې  مړی  عیس ی  د  او  ورغی  ته  پېالطوس 

نو یوسف د هغۀ  ۵۹پېالطوس امر وکړ ترڅو مړی ورکړل ش ي  

او ۶۰مړی را پورته کړ او هغه يې په یو پاک کتان کې راونغښت  
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یو په  يې  کې    هغه  ګټ  په  يې  لپاره  ځان  د  چې  کې  قبر  نوي 

کېښود، یو غټ ګټ يې د قبرخلې ته را وغورځاوه    کنیستی ؤ 

هغه بله مریمه هلته د قبر په   مجدلیه مریمه او۶۱ترې الړ   او

 مخکې ناستې وې. 

 پرقبر څوکېداران 

او په سبا ورځ چې د خالي ورځ وه، لوی مذهبي مشران او ۶۲

او ورته يې وویل: اې  ۶۳ورغلل    فریسیان یوځای پېالطوس ته

مالکه! زموږ په یاد دي چې کله دا ګمراه کوونکی ژوندی ؤ، نو  

نو حکم ۶۴ویلي یې وو چې: له درې ورځو وروسته را پورته کېږم  

وش ي،  څارنه  سخته  قبر  د  پورې  ورځو  درېو  د  ترڅو  وکړه 

هس ې نه چې شاګردان يې د شپې راش ي، د هغۀ مړی په غال 

ته ووايي چې له مړو څخه را پورته شوی دی، وباس ي او خلکو  

ډېره   له لومړۍ څخه هم  به وروستۍ ګمراهي  توګه  نو پدې 

و ر الړ ش ئ او د عسک  یل:و نو پېالطوس هغوی ته و ۶۵بده ش ي  

قبر   په  نو  ش ئ  چې کوالی  او څومره  بوځئ  له ځان سره  ډله 

وکړئ   پېره  یې  ۶۶کلکه  پرګټ  لې 
ُ
خ د  قبر  د  او  نو هغوی الړل 

 .ه څوکیدارانو يې د قبر پېره کولهګول او پ مهرونه ول
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 اته ویشتمه برخه 

 د عیس ی بیا راژوندي کېدل 

د وخته، مجدلیه   یکشنبې په ورځ، سهار د خالي په سبا د۱

او د مریمه  مریمه  لیدو بله  ورغلې   قبر  یوه ۲ته  ناڅاپه  چې 

د آسمانه  له  چې  ځکه  راغله،  زلزله  فرښته   سخته  مالک 

قبرله خلې څخه ورغړاوه او خپله پرې   راکوزه شوه، ګټ یې د

د هغې مخ د برېښنا او جامې یې د واورې په څېر ۳کېناسته  

دهغې په لیدلو څوکېداران له وېرې په رپېدو شو  ۴سپینې وې  

یل: و خو فرښتې هغو ښځو ته و ۵په څېر راپرېوتل    او د مړو 

تاسو مه وېرېږئ! زه پوهېږم چې تاسو مصلوب شوی عیس ی  

ه نشته او لکه څرنګه يې چې ویلي وو راپورته  هغه دلت۶لټوئ  

نو ۷شوی دی، راش ئ هغه ځای وګورئ په کوم کې چې پروت ؤ 

ژر الړې ش ئ او شاګردان يې خبر کړئ، چې هغه له مړو څخه 

راپورته شوی دی او دا دی لتاسو وړاندې به ګلیل ته الړ ش ي 

 یل. و او هلته به هغه ووینئ، ګورئ دا مې تاسو ته و 

 ته ځان ښکاره کړ عیس ی ښځو  

نو هغوی له قبر څخه په وېرې او ډېرې خوښ ۍ سره روانې ۸

ورکړي   خبر  ته  شاګردانو  دهغۀ  ترڅو  الړلې  او  چې ۹شوې 
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پرتاسو دې   يې وفرمایل:  او ورته  عیس ی ورسره مخامخ شو 

سالم وي، هغوی ور وړاندې شوې، د هغۀ پښو ته ور ټیټې 

ی ته وفرمایل: بیا عیس ی هغو ۱۰شوې او د هغۀ عبادت یې وکړ  

مه وېرېږئ! الړې ش ئ او زما وروڼو ته ووایاست چې ګلیل ته الړ 

 ش ي اوهلته به ما وویني. 

 نو ته رشوت ورکول را څوکیدا 

او کله چې هغوی تللې نو ځینې عسکر ښار ته ورسیدل او  ۱۱

نو ۱۲لوی مذهبي مشران یې لدې ټولو پېښو څخه خبر کړل  

مشوره یې وکړه او    ،قام له مشرانو سره راټول شول   هغوی د

یل: داس ې و او ورته يې و ۱۳ورکړي    عسکرو ته يې ډېرې پیس ي

ووایې چې کله موږ د شپې ویده وو نو د هغۀ شاګردان راغلي 

کړی   غال  یې  مړی  هغۀ  د  د۱۴او  خبره  دا  چېرې  که  والي   او 

او   وکړو  ورسره جوړجاړی  به  موږ  نو  ورسېږي،  ته  غوږونو 

ونه   نقصان  ډول  هېڅ  به  ته  پیس ې  ۱۵رسېږي  تاسو  هغوی 

واخیستې او په څه ډول یې چې پوه کړي وو هماغه شان يې  

 دا کېسه تر ننه په یهودو کې مشهوره ده.  وکړل او
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 لوی حکم 

چې ۱۶ کوم  الړل،  ته  غرٔه  هغه  ګلیل  د  شاګردان  یوولس  او 

ؤ   ورته ښودلی  هغۀ  ۱۷عیس ی  د  نو  ولید  هغه  چې  يې  کله  او 

وکړ   شک  ځینو  خو  وکړ،  يې  وړاندې  ۱۸عبادت  عیس ی  بیا 

  ورغی، له هغوی سره يې خبرې وکړې او ورته يې وفرمایل: د 

نو الړ ش ئ ۱۹آسمان او مځکې ټول واک ما ته راکړل شوی دی  

ټول قامونه زما شاګردان کړئ، هغوی ته د پالر، زوی او  او  

ورکړئ   غسل  تعمید  د  نوم  په  القدس  ته ۲۰روح  هغوی  او 

تعلیم ورکړئ چې هغه ټول احکام عملي کړي کوم چې ما تاسو  

ته درکړي دي او باور ولرئ چې زه به د تل لپاره د عمر تر پایه  

 لتاسو سره اوسم.  
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 فهرست   لغتونو   د متی    د 

 . د عیس ی مسیح خوږ زېری انجیل:  

 د شېطانانو مشر. :  بعلزبول 

په اوبو کې غوټه کول یو مسیحی خپل ایمان د نورو تعمید:  

 په وړاندې اظهارکوي او د توبې نښه ده.

روحانی ژوندون دی چې پایله نلري، په عیس ی تلپاتې ژوندون:  

تلپاتې ژوندون هم مسیح باندې د ایمان په راوړلو سره 

 پیلېږي. 

خمیرمایه هغه مواد چې په اوړو کې ګډېږي ترڅو اوړه تومني:  

 دپخېدو لپاره چمتو ش ي. 

 په تېګه باندې پښه بندیدل ټکان خوړل.   یندک: ت 

انسان په  یو  به په پاچاهي کې کله چې د رومیانو جرمي لوحه:  

مرګ محکوم شو نو پر صلیب ) دار ( به يې خېژاوه او  

د سر لپاسه به یې يوه لوحه لیکله چې د هغه سړي   ۀهغد

 جرم به لیکل شوی ؤ. 
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شنبې ورځ چې د سبت ورځ هم ورته وایې، په هر  خالي ورځ:  

مذهب کې یوه ورځ د استراحت لپاره وي خالی یا سبت هم 

 د یهودو د رخصتی ورځ ده. 

یو ځانګړي ځای ته اشاره نده ، هغه   د خدای پاچاهي: 

روحانی پاچاهي ده چې خدای په اقتدارسره حکومت کوي  

او هلته فرښتې او انسانان دخدای ستاینه کوي او دهغۀ  

 اطاعت کوي.

یل د خدای زامن بلل کېدل، همدغه  ئاسراد خدای زوی:  

رازعیس ی مسیح هم د خدای زوی بلل کېږي مسیحیان هم  

دخدای زامن دي خو په جسماني لحاظ نه بلکې په 

 لحاظ، ځکه خدای یو دی او هېڅ شریک نلري. روحانی 

 په اوبو کې راشنه کېږي چې نی هم ورته وایې. ُدرمه:  

سپېڅلی روح یانې خپله خدای ځکه خدای    روح القدس: 

 . یروح د

اچول او له جګ ځای څخه راځړول )  ئپه غاړه کې رس زندۍ:  

 غر غره(.

 د ماشوم د زیږیدو وخت.  زیږدون:  
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د اسرائیلو مرکزی عبادتځای چې په اورشليم سپېڅلی کور:  

املقدس کې موقعیت لري او په لومړي ځل د  یا بیت

سلیمان نبي لخوا دخدای په امر جوړشوی ؤ، همدغه د  

قربانئ او کفارې ورکولو یواځینئ ځای ؤ، دا سپېڅلی کور  

میالدی کال کې د روم امپراطوری لخوا ویجاړشو بیا  ۷۰په 

 ه ودان نشو. تر اوس

د یهودو یوه مهمه فرقه وه چې د قیامت په ورځ :  صدوقیان 

ورځ د انسانانو په بیا راژوندي کېدویې باور نه  هاو په هغ

 درلود. 

د یهودو یوه مذهبي فرقه وه چې مانایې بېل شوی فریسیان:  

انسان په بیا راژوندي  هغوی د قیامت په ورځ او د دی،

شریعت په عملی کولو کې کلک خلک  کېدو باور درلود او د

 وو.

ل قام یې د پسرلي  یئدا هغه اختر ده چې د اسرا   فسحې اختر: 

له پېل څخه دوه اونۍ وروسته په مصر کې له غالمۍ څخه  

 د خپلو نیکونو د خالصون په خوشالۍ کې ملانځي.

نجیانې:  
ُ
 کیلي ګانې چې قفل پرې خالصېږي. ک

 ې وران شوی وي. بېکاره کوټه ) اتاق ( چکنډر:  



136 

عبادتخانه چې په هره سیمه کې وي، په  د یهودوکنیسه:  

 انګلیس ی ژبه کې ورته سنیاګوک وایې.

 د عطرو نوم.لوبان:  

په ساده الفاظو کې مال یا اخوند ته ویل   مذهبي مشران: 

کېږي، دغه مذهبي مشران د موس ی د ورور هارون له نسل 

سپېڅلي کور منتظمین  املقدس کې د څخه وو چې په بیت

وو، د قربانۍ وړاندې کولو او نورو مذهبي خدماتو د  

د   مسولیت یې درلود، لومړنی مذهبي مشر ترسره کولو 

 موس ی ورور هارون ؤ.

هغه کمربند چې پیس ي او نور قیمتي شیان پکې  همیانۍ:  

 اېښودل کېږي.

 


