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Пешгуфтор ба донишҷӯжн 
 

Курси додашуда ба онцое пешницод мешавад, ки 

пеш Сухани Худоро наомӯхтаанд. Он аз дувоздац дарс 

иборат буда, китоби дуюми Паймони Навин – Инҷили 

Марқӯсро аз назар мегузаронад. Ба ғайр аз дафтари 

матн дафтари саволцо низ вуҷуд дорад. Цангоме ки 

шумо дарсеро хонда тамом мекунед, аз рӯи хотир ба 

саволцои цамон дарс ҷавоб дицед. Бо вуҷуди он, агар 

нисбати ҷавоби ягон савол шубца дошта бошед, 

метавонед ба материалцои даркории дарск назар 

кунед. 

Барои он ки шумо курси додашударо тамом 

кунед, ба шумо нусхаи Инҷил ва ж пурра Тавроту 

Инҷил лозим мешавад. 

Баъд “Дафтари саволцо”-ро ба дастурдицандаи 

худ супоред. Барои курси додашуда шумо цақ доред 

вақти худро цар қадаре лозим мешуморед, сарф кунед. 

Барои корцои худ шумо бацо мегиред ва ҷавобцоятон 

тафтиш карда шуда ба шумо баргардонда мешаванд. 

Бе ягон шубца, цангоми машғулият бо ин курс 

бисжр саволцо пайдо мекунед. Онцоро дар варақи 

алоцида навишта гиред. Дастурдицандагони мо ба 

саволцоятон бо хурсандк ҷавоб мегардонанд. 

Агар цангоми машғулият шумо бо калимацои 

нофацмо дучор шавед, мо маслицат медицем, ки 

“Фарцанги забони тоҷикк”-ро истифода баред. Цар 

касе ки Сухани Худоро меомӯзад, цамеша бо калима ва 

мафцумцои  нав дучор мешавад, барои цамин аз 

мустақилона жфтани маъницои онцо шарм надоред. 
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Цар як ишораро дар Паймони Навин бо диққат аз 

назар гузаронед, то боварк цосил намоед, ки ба 

таълимоти Сухани Худо пайравк менамоед. Ишорацо 

ба шумо жрк медицанд, то ба манбаи таълимот наздик 

шавед. 

Ва дар охир, як пешницоди дигар. Ба омӯзиши 

курси додашуда бо дуо шурӯъ кунед. Аз Худо талаб 

кунед, то Ӯ цақиқатцои Худро ба шумо равшан намуда, 

барои фацмидани Сухани Худ жрк расонад. 
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ДАРСИ ЯКУМ 

 

Иҷро шудани хости Худо 
 

Супориш: 

1. Боби якуми Инҷили Марқӯсро хонед. 

2. Дарси додашударо хонед. 

3. Ба саволцои кори тафтишии рақами як ҷавоб 

гардонед. 

 

Марқӯс дар бораи зиндагии Исои Масец, 

Хизматгори бузурги Худо, ба мо нақл мекунад. Исо бо 

цар кори мекардааш ба Падари Худ писанд меомад. 

Дар оятцои 1 то 11 мо мебинем, ки Яцж назди 

даржи Урдун зиндагк мекард ва онцоеро, ки назди ӯ 

омада худро гуноцкор эътироф мекарданд, ғӯта медод. 

Боре назди ӯ Исо омад, гарчанде дар Ӯ гуноце набуд. 

Цангоми ғӯта хӯрдани Ӯ овози Худо шунида шуд, ки 

оиди розигии Ӯ нисбати Исо хабар медод. Баъд аз ин 

шайтон кӯшиш намуд Исоро ба гуноц гирифтор кунад 

(оятцои 12 ва 13). Аммо Исо цеҷ гуноце накард. Оиди 

ин цамчунин дигар ҷойцои Навиштацои Пок маълумот 

медицанд.  

Баъд Исо чор мардеро жфт ва онцоро даъват 

намуд, ки аз паси Ӯ оянд ва хизматгорони Худо шаванд 

(оятцои 14 то 20). Онцо цама чизро монда, аз паси Исо 

рафтанд. Онцо мехостанд цақиқатро фацманд ва ба 

мецнати Исо, ки барои Худо ба ҷо меовард, жрк 

расонанд. 

Дар шацри Кафарнацум Исо ба ибодатгоц 

даромад ва аз одаме ки гирифтори рӯци нопок буд, 

девро берун ронд. Сипас Ӯ ба хонае омад, ки дар он 
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зане бемор буд. Ин зан хушдомани Шимъӯни Петрус 

буд. Исо ӯро аз дасташ гирифт ва зан цамон дам шифо 

жфт (оятцои 21 то 31). Баъд аз ин мардуми бисжр барои 

сицат шудан назди Исо меомаданд. Исо тамоми 

халқро дӯст медошт ва ба цама касоне ки назди Ӯ 

меомаданд, жрк мерасонд. Худо муцаббати Худро ба 

цамаи одамон пешкаш мекунад ва Исо, Хизматгори 

цақиқии Ӯ, цамчунин одамонро дӯст медошт. 

Сипас шахси бадбахти гирифтори касалии махав 

пеши Исо омад, то Ӯ ба вай шифо бахшад. Махав 

касалии дацшатнок аст. Ягон махавк худаш аз он халос 

шуда наметавонад (дар рӯзцои мо ба чунин беморон 

танцо духтури хуб жрк дода метавонад). Агар ба махавк 

ягон табобате надицк, ӯ бо марги пуразоб, оциста-

оциста мемирад. Одами гуноцкор дар назди Худо 

монанди махавк аст. Чунин одам гуноцкор буда, 

мӯцтоҷи он аст, ки касе ӯро аз гуноццояш халос кунад. 

Агар ӯ бо гуноццои худ бимирад, наҷот жфта 

наметавонад. 

Махавк барои шифо жфтан назди Исо омада, 

дуруст рафтор кард. ӯ гуфт: “Агар хоцк, метавонк маро 

пок кунк”. Ӯ медонист, ки Исо қудрати шифо додани 

ӯро дорад, аммо боварк надошт, ки Ӯ инро мехоцад. 

Аммо Исо цамон лацза ҷавоб дод: “Мехоцам, пок шав!” 

Ӯ дасти Худро бар вай гузошт ва шифо бахшид. Инак, 

мо мебинем, ки Исо ӯро дӯст медошт ва метавонист 

ӯро шифо бахшад. Аз ин мисол мо мефацмем, ки Худо 

моро дӯст медорад ва Исо метавонад моро аз гуноц 

наҷот дицад. 
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ДАРСИ ДУЮМ 

 

Баъзе одамон ба Хизматгори Худо 

нафрат доранд 
 

1. Боби дуюм ва сеюми Инҷили Марқӯсро хонед. 

Агар ба шумо калимацои нофацмо дучор оянд, аз 

ягон кас хоциш намоед, то онцоро ба шумо 

фацмонад. 

2. Дарси додашударо хонед ва ба саволцои кори 

тафтишии рақами ду ҷавоб гардонед. 

 

Дар боби дуюм Хизматгори бузурги Худо шахси 

дигари беморро шифо мебахшад. Аммо ин шахс 

бештар мӯцтоҷи бахшоиши гуноццои худ буд. Бинобар 

ин дар ояти 5 мо гуфтацои зерини Исоро мебинем: 

“Гуноццои ту бахшида шуд”. Яцудижне ки он ҷо буданд, 

медонистанд, ки касе ғайр аз Худо гуноцро бахшида 

наметавонад. Аммо ба онцо маълум набуд, ки Исо 

Писари Худост ва дар рӯи замин қудрати бахшидани 

гуноццоро дорад. Барои цамин онцо дар бораи Исо бад 

фикр мекарданд (ояти 7). 

Исои Масец мафлуҷро сицат карда ба онцо ҷавоб 

дод. Мафлуҷ аз ҷояш бархоста, бистари худро бардошт 

ва ба хонаи худ рафт. Мардум шодиву хурсандк 

мекарданд, аммо баъзе аз сардорон ба ғазаб омада 

буданд. Онцо оиди Исо овозацои дурӯғ пацн 

мекарданд, зеро Ӯ гуноцкоронро дӯст медошт ва бо 

онцо хӯрок мехӯрд (ояти 16). Шогирдони Ӯ мисли 

дигарон рӯза намедоштанд (ояти 18). 
                                                 
Мафлуҷ - шахси ба бемории фалаҷ (паралич) гирифтор. 
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Баъди ин воқеа Исо бо шогирдонаш рӯзи шанбе 

аз киштзор мегузашт. Онцо бо худ хӯроке надоштанд 

ва хӯшацои гандумро чинда мехӯрданд. Фарисижн, ки 

дар байни яцудижн сардорк мекарданд, цар гуна корро 

дар рӯзи шанбе гуноц цисоб мекарданд. Исо гуфт, ки Ӯ 

Хоҷаи рӯзи шанбе низ мебошад (ояти 28). Дар рӯзи 

шанбе дам гирифтан хуб буд, аммо риояи шариат 

цанӯз кифоя нест, то Худо гуноцкоронро бахшад. Худо 

ба мо мецри зижде дорад ва гуноццои моро мебахшад, 

агар мо ба Худованд Исои Масец, ки барои цамаи 

одамон ҷон дод, бовар кунем. 

Дар боби сеюм назди мо шахсе бо дасти 

хушкшуда ажн мегардад. Яцудижн аз пайи Исо назорат 

мекарданд, ки ож Ӯ вайро дар рӯзи шанбе шифо 

мебахшад? Исо аз онцо пурсид, ки ож дар рӯзи шанбе 

хубк кардан раво аст? Аммо онцо хомӯш буданд ва Ӯ 

ба ғазаб омад ва ғамгин гашт, чунки онцо ба Ӯ бовар 

надоштанд. Бо вуҷуди ин, назди Ӯ одамони зижди оддк 

меомаданд, то ки Ӯро шунаванд ва бисжрицо ба Ӯ 

бовар карданд.  

Дар рӯзцои мо бисжр одамон оиди Исо бадгӯк 

мекунанд, аммо Исо Хизматгори комили Худо 

мебошад, ки цамеша корцои писандидаи Ӯро ба ҷо 

меоварад. Одамоне ки Худоро дӯст медоранд, бояд 

назди Ӯ ба воситаи Исои Масец оянд. Роци дигаре 

вуҷуд надорад – он цеҷ вақт набуд ва намешавад. 

Дар боби 3, оятцои 31 то 35, гуфта мешавад, ки 

назди Ӯ модару бародаронаш омаданд. Вале Исо 

мегӯяд, ки одамони хости Худоро ба ҷо меоварда 

модар, бародар ва хоцарони Ӯ мебошанд. Шумо 

мӯцтоҷи Исо мебошед, то ки Ӯ барои ба назди Худо 
                                                 
Фарисижн – пайравони як равияи дини яцудк. 
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омадан ба шумо жрк расонад. Зарурате нест, ки шумо 

мижнараве дошта бошед, то назди Исо оед. Исо 

интизор аст, ки шумо худи цозир назди Ӯ оед. 
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ДАРСИ СЕЮМ 

 

Панд додан ба халқ 
 

1. Боби чоруми Инҷили Марқӯсро хонед. 

2. Дарси додашударо хонед ва ба саволцои кори 

тафтишии рақами се ҷавоб дицед. 

 

Мо дидем, ки Исо, Хизматгори Худо, ба цамаи 

беморон жрк мерасонд. Аммо онцо на танцо ба 

саломатк эцтижҷ доштанд. Одамон бояд донанд, ки 

Худо чк гуна аст, то талаботи Ӯро иҷро кунанд. Дар ин 

боб Исо ба онцо дар ин бора таълимоти васеъ дод. 

Бисжр одамон назди бацр буданд, цангоме ки Исо 

ба онцо масалро оиди коранда гуфта дод (ояти 1 то 9). 

Баъд Ӯ ба шогирдони Худ маънои ин масалро 

фацмонд. 

Тухме канори роц афтид ва паррандагон омада 

онро чинданд. Он монанди одамонест, ки хушхабари 

Масецро мешунаванд, аммо намефацманд. Сипас 

шайтон омада, тухми некро медуздад. Шайтон рӯци 

нопоки бузург аст, ки Худо ва инсонро чашми дидан 

надорад. Ӯ кӯшиш мекунад, ки тухми Инҷилро аз 

дили шумо дуздад. 

Тухми дигар ба ҷои санглох, ки андаке хок дошт, 

афтид. Он ба тезк сабзид, аммо чун офтоб баромад, 

хушк шуд. Баъзе одамон ба суханцо оиди Исо бо 

хурсандк гӯш медицанд, аммо чун ғаме фаро расад, 

дарцол рӯ мегардонанд ва ба роццои пештараи худ 

бармегарданд. 
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Сипас, баъзе тухмцо мижни хорцо афтиданд. Ин 

хорцо қад кашида тухмцои некро пахш карданд ва 

онцо аз сабзидан монданду самаре надоданд. Онцо 

монанди одамонеанд, ки хушхабарро мешунаванд, 

аммо андешацои дунявк монанди хор онро пахш 

мекунанд ва онцо самаре намеоранд. Хоциши 

бойигарк доштан низ сабзидани тухмро қатъ мекунад. 

Аммо як тухм ба хоки нағз афтид ва цосили зижде 

овард. Бинобар ин, цангоме ки хушхабарро оиди Исо 

мешунавед, бояд аз Ӯ хоциш кунед, ки ба дили шумо 

дохил шавад. Танцо дар ин цол зиндагии шумо 

пурсамар мегардад ва ба Худо хурсандии цақиқк 

мебахшад. 

Исо ба онцо таълими дигар низ дод. Баъд онцо ба 

қаиқцо нишаста, ба канори дигари бацр равона 

шуданд (ояти 35 то 41). Аммо шамоли сахте бархост ва 

мавҷцо қаиқеро, ки Исо дар он буд, аз об пур 

мекарданд. Исо цеҷ тарсе надошт. Ӯ медонист, ки Худо 

барои Ӯ ғамхорк мекунад ва дилаш ором буд. Исо, ки 

Писари Худо буд, ба боду мавҷцо фармон дод ва 

дарцол хомӯшк фаро расид. Дар цама пастиву 

баландицои зиндагк танцо Худованд Исои Масец ба 

шумо оромии цақиқк бахшида метавонад. Чаро цозир 

ба Ӯ бовар накунед? Ӯ шуморо дӯст медорад, цамаи 

гуноццоятонро мебахшад ва аз оромк пур мекунад. 
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ДАРСИ ЧОРУМ 

 

Мард, зан ва духтар 
 

1. Боби панҷуми Инҷили Марқӯсро хонед. 

2. Дарси додашударо хонед ва кори тафтишии 

рақами чорумро иҷро кунед. 

 

Хизматгори Худо цама корро хуб иҷро мекард. 

Дар боби панҷум мо хизмати рацмдилонаи Ӯро ба 

мардум мебинем: Ӯ марди девона ва зани беморро 

шифо мебахшад ва инчунин духтари мурдаро зинда 

мекунад. 

Марде гирифтори рӯци нопок буд (ояти 1 то 20). Ӯ 

дар ҷое зиндагк мекард, ки одатан он ҷо мурдацоро 

мегӯронданд ва дорои чунон қуввае буд, ки касе ӯро 

ром карда наметавонист. Ӯ цатто занҷирцоеро, ки ӯро 

бо он баста буданд, меканд. Ӯ рӯзу шаб дод мегуфт ва 

худро бар сангцо мезад. Ин одам гирифтори рӯци 

нопок буд, яъне шайтон, ки мехоцад цамаи моро аз 

Худо дур созад. Вай аз одам пурзӯр аст. Цеҷ кас моро 

аз цукми гуноц ж шайтон халос карда наметавонад, ба 

ғайр аз Исои Масец, Писари Худо. 

Исо ба рӯци нопок фармон медицад, ки аз ин 

мард берун шавад. Дертар мо ӯро либоспӯшида, бо 

ақли солим дар назди Исо нишаста мебинем (ояти 15). 

Танцо Исо оромии цақиқк дода метавонад. Сипас Исо 

ба ин шахс фармон дод, то кореро, ки Худо бо ӯ кард, 

ба дигарон нақл кунад (ояти 19). 

Исо роци Худро давом дод ва мардуми бисжр аз 

пайи Ӯ мерафтанд (ояти 24). Он ҷо зане буд, ки 
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муддати дувоздац сол бе ягон бецбудк гирифтори 

беморк буд. Ӯ ба Исо наздик шуд ва либоси Ӯро даст 

расонид. Аз Исо қуввае баромад ва он зан шифо жфт. 

Касе оиди кори кардаи ӯ, ғайр аз Исо, намедонист. Исо 

бошад ба ӯ муроҷиат карда гуфт: “Имонат туро наҷот 

дод, ба осудагк бирав”. Исо қудрат дорад ба мо низ 

оромк бахшад. 

Сардори ибодатгоц духтари беморе дошт. Ӯ назди 

Исо омад, то шифои духтарашро хоциш кунад (ояти 

23). Исо ба хонаи ӯ равон шуд, аммо ин вақт одамон 

омаданд ва ба сардор хабар доданд, ки духтари ӯ мурд 

(ояти 35). Исо ба сардор гуфт, ки натарсад ва танцо 

боварк кунад. Цангоме ки онцо ба хонааш даромаданд, 

Исо аз дасти духтари мурда гирифт ва ӯро зинда кард. 

Цамаи одамон ба цайрати бузурге афтиданд. Исо 

бошад ба онцо гуфт, ки ба ӯ хӯрок дицанд ва ба касе 

дар бораи ин кор нагӯянд. 

Мурдан – маънои дар худ цажт надоштанро дорад. 

Шумо ин цажти заминиро доред, вале Худо ба шахсоне 

ки ба Исо бовар мекунанд, цажти осмонк мебахшад. 

Шумо наметавонед онро харед, ж бо мецнат ба даст 

оваред ва ж бо хизмат аз Худо сазовор шавед. Вале Худо 

онро ба касоне мебахшад, ки Исоро чун Наҷоткори худ 

қабул кардаанд. Ин тӯцфаи Ӯст, ки одамон сазовори он 

нестанд. 

Ба цамин тариқ, дар ин боб Исо одамеро аз дасти 

шайтон наҷот медицад. Ӯ занеро сицат мекунад ва 

духтареро зинда мекунад. Чк гуна зебост Наҷоткори 

мо! Ӯ ба шумо низ осоиштагк мебахшад, агар шумо 

цоло ба Ӯ бовар ва умед кунед. 



 12 

ДАРСИ ПАНҶУМ 

 

Муцаббати Худо 
 

1. Боби шашуми Инҷили Марқӯсро хонед  

2. Дарси додашударо бо диққат аз назар гузаронед ва 

ба саволцои кори тафтишии рақами панҷ ҷавоб 

дицед. 

 

Дар боби дуюм мо ба он диққат додем, ки 

гарчанде Исо Хизматгори бегуноци Худо буд, 

сардорони яцудижн Ӯро бад медиданд. Дар ин боб 

гуфта мешавад, ки чк гуна Исо ба шацри Худ омад ва 

мардум ба Ӯ бовар накарданд (ояти 1 то 6). Аксаран, 

мацз дар ватани худ ба Худои Цақиқк хизмат кардан 

душвор аст, гарчанде Худо цамин кори моро мехоцад. 

Цангоме ки ин одамон ба Исо бовар накарданд, Ӯ 

шогирдони Худро ба цар тараф фиристод, то оиди Ӯ 

хабар расонанд (ояти 7 то 13). Худо одамонро дӯст 

медорад, цатто онцоеро, ки Исоро чун Наҷоткор қабул 

намекунанд. Барои цамин Ӯ хизматгорони Худро 

равон мекунад, то онцо хушхабарро дар тамоми дунж 

пацн кунанд. 

Аммо яке аз дӯстони цақиқии Исо – Яцжи 

Ғӯтадицанда аз тарафи подшоц Циродус кушта шуд. 

Яцж гуноци подшоцро ошкор кард, зеро ӯ цамсари 

бародарашро ба занк гирифта буд. Ин зани нобакор 

талаб намуд, ки подшоц сари Яцжро аз тан ҷудо кунад. 

Исоро марги пуразоби Яцж бисжр ғамгин кард. Дар 

замони мо низ бисжр пайравони Исо аз боиси ба ӯ 

мецр доштанашон душвориву мӯцтоҷицо мекашанд. 
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Цангоме ки Исо чун Подшоц ба ин замин бармегардад, 

Худо онцоро сарбаланд месозад. 

Исо бо шогирдони Худ барои дуохонк ва 

истироцат равона шуд. Аммо аз паси онцо мардуми 

зижде рафтанд ва Исо ба онцо оиди Худо ва мецри Ӯ 

таълим дод. Азбаски хеле вақт гузашта буд, одамон 

гурусна монданд. Вале чун дар ҷои беодам буданд, 

хӯроке жфта наметавонистанд. Шогирдон аз Исо хоциш 

карданд, то ки Ӯ халқро ҷавоб дицад, вале Исо мехост, 

ки одамон муцаббати Худоро фацманд ва онро 

бубинанд. Шогирдон танцо панҷ нон ва ду моцк 

доштанд. Исо ин хӯрокро гирифт ва ба одамон тақсим 

намуд. Бо баракати Худо мӯъҷизае ба амал омад: цама 

сер шуданд ва боз дувоздац сабади пур аз хӯрданк 

боқк монд. 

Худо моро дӯст медорад ва ба мо офтоб, борон ва 

барои танамон хӯрок медицад. Аммо Ӯ чизи 

муцимтаре низ медицад: Сухани Худро, ки хӯроки 

рӯции мо мебошад. Китоби Марқӯс – қисми Сухани 

Худост. Навиштацои Пок аз 66 китоб иборат аст. Ва 

цамаи онцо Сухани Худо мебошанд. Худо цамчунин ба 

мо Масец – Нони Цажтро бахшид. Ож шумо Худоро 

дӯст медоред ва барои хайру мецрубоницои Ӯ 

миннатдорк бажн мекунед? 

Дар бозгашт Исо бар бацр рӯи об қадам зада ба 

қаиқ даромад. Шогирдон аз тарс фаржд заданд, аммо 

Исо ба онцо муроҷиат карда гуфт, ки натарсанд. 

Цангоме ки дар роци шумо цар гуна душворицо 

дучор мешаванд, Исо ба жрии шумо меояд. Ӯ шуморо 

аз гуноц наҷот медицад ва цамарӯза нигацдориву 

муцофизат мекунад. Ӯ барои гуноццои мо ҷон дода, 

дубора зинда шуд. Цоло Ӯ зинда аст ва дуоцои шуморо 
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мешунавад. Ба Ӯ муроҷиат намоед, то шуморо наҷот 

дицад ва нигацбонатон бошад. 
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ДАРСИ ШАШУМ 

 

Падарон ба чӣ бовар доштанд? 
 

1. Аз Инҷили Марқӯс боби цафтум ва боби цаштумро 

то ояти 26 хонед.  

2. Баъд дарси шашумро хонда, ба саволцои кори 

тафтишии рақами шаш ҷавоб гардонед. 

 

Исо 5000 нафарро сер намуд ва онцо дар ин мецри 

Худоро диданд. Ӯ цамчунин бисжр беморонро шифо 

бахшида, ба онцо аз Китоби Худо таълим медод. Барои 

чк сардорон Ӯро бад медиданд? Онцо худро 

хизматгорони Худо цисоб мекарданд, аммо ба 

таълими нави Исо бовар намекарданд. Онцо урфу одат 

ва дини падаронашонро пайравк мекарданд. Исо 

мегуфт, ки мо бояд падару модари худро иззат намоем 

(ояти 10), аммо гуфтацои Худоро ба ҷо овардан аз цама 

чиз муцимтар аст. 

Дар боби цафтум сардорон Исоро барои он ки 

шогирдонаш бо дастони ношуста хӯрок мехӯранд, 

таъна мекунанд. Даст шустан лозим аст, аммо Исо 

мехост ба одамон нишон дицад, ки дили худро тоза 

намудан боз цам муцимтар мебошад. Яцудижн бошанд 

урфу одаташонро қатък риоя менамуданд. Онцо 

мегуфтанд, ки Худо цажти ҷовидонро танцо ба онцое 

мебахшад, ки шариатро қатък ба ҷо меоваранд. Ин 

нодуруст аст, зеро Худо цажти ҷовидонро ба цамаи 

онцое ки ба Писари Ӯ, Худованд Исои Масец бовар 

доранд, мебахшад. Сипас, дар оятцои 14 то 23 Ӯ 
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таълим медицад, ки на хӯрок, балки рафтор ва сухани 

бад одамро нопок мекунад. 

Акнун Исо ба роци дур сафар мекунад, то ба 

духтари зани хориҷк шифо бахшад (оятцои 24 то 30). 

Он зан яцудк набуд аммо худро мисли саге ки хӯроки 

кӯдаконро намепурсад, паст гирифт. Масец хоциши 

ӯро иҷро намуд, то ӯ донад, ки Худо цама одамонро 

дӯст медорад. 

Худованд Исои Масец цамчунин ба одаме жрк 

расонд, ки на гап зада метавонист ва на шунида (ояти 

31 то 37). Ва цеҷ ҷои цайрат нест, ки одамон мегуфтанд: 

“Ӯ цар корро хуб мекунад”. 

Сипас дар боби цашт, дар оятцои 1 то 9 гуфта 

мешавад, ки чк гуна Ӯ бо хӯроки кам 4000 одамро сер 

кард. Цамаи онцо хӯрда сер шуданд ва боз 

боқимондацои хӯрокро дар цафт сабад пур карданд. 

Мо мебинем, ки чк гуна фарисижн, ба бисжр хубицои 

Исо нигоц накарда, Ӯро меозмуданд (оятцои 10 то 13). 

Онцо мехостанд аломати (нишона) осмонк бубинанд, 

вале Ӯ аллакай ба онцо бисжр аломатцо ажн намуда буд. 

Цангоме ки одамон хоциши бовар кардан надошта 

бошанд, ба онцо ягон аломати осмонк ж мӯъҷиза жрк 

расонда наметавонад. Бинобар ин Исо шогирдонашро 

огоц мекунад, ки мисли фарисижн нашаванд, ки назар 

ба Худо ба падарон хуш омаданро бештар мехостанд. 

Танцо Навиштацои Пок ба мо таълими цақиқиро оиди 

Худо медицад. 

Худо бисжр пайғамбаронро фиристода буд, то ба 

халқ оиди Ӯ хабар дицанд. Баъзеи онцо тацти роцбарии 

Худо китобцо навиштанд. Цамаи ин китобцо якҷоя 

Навиштацои Покро ташкил медицанд. Баъзе китобцои 

қадим дар худ цақиқатро доранд, аммо дар баъзеи 
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онцо чизцое гуфта шудаанд, ки бо гуфтацои 

Навиштацои Пок рост намеоянд. Мо метавонем 

дилпур бошем, ки Навиштацои Пок Сухани Худост ва 

цамаи он цақиқат мебошад. Он ба мо оиди Масец 

цикоят мекунад ва цамаи онцое ки ба Ӯ бовар 

мекунанд, наҷоти ҷовидонк межбанд. 
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ДАРСИ ЦАФТУМ 

 

Писари Худо 
 

1. Боби цаштумро аз ояти 27 то охир ва боби нӯцумро 

аз Инҷили Марқӯс хонед.  

2. Дарсро ду-се бор хонед ва ба саволцои кори 

тафтишии рақами цафт ҷавоб гардонед. 

 

Исо Хизматгори бегуноци Худо буд. Бо вуҷуди ин 

мо мебинем, ки бисжрицо ба Ӯ бовар намекарданд. 

Баъзецо Ӯро одами бад мецисобиданд, дигарон 

мегуфтанд, ки Ӯ пайғамбар ж устоди бузург аст (ояти 

28). 

Петрус ва дигар шогирдон аз тацти дил ба Исо 

бовар мекарданд. Онцо медонистанд, ки Ӯ Масец, 

Наҷоткори олам аст (ояти 29). Аммо ба онцо маълум 

набуд, ки Ӯ бояд барои наҷоти мо цалок гардад (боби 8, 

ояти 31 то 38 ва боби 9, ояти 31). Худо гуфт, ки цамаи 

одамон гуноцкор мебошанд ва цамаи гуноцкоронро 

марг интизор аст. Аммо дар Исо гуноце набуд ва Ӯ 

барои цамаи мо ҷон дод. Барои цамин, мо ба Ӯ бовар 

карда, наҷот жфта метавонем. 

Исо инчунин ба шогирдонаш гуфт, ки Ӯ аз 

мурдагон зинда хоцад шуд (боби 8, ояти 31 ва боби 9, 

ояти 31). Акнун Ӯ зиндаву ҷовидон аст ва цамаи 

онцоеро, ки ба Ӯ бовар карданд, наҷот медицад. 

Дар боби 9, ояти 1 то 13, Исо бо Петрус, Яъқуб ва 

Юцанно ба кӯц мебарояд. Дар ин ҷо рӯи Ӯ дигаргун 

гашта, либосцояш дурахшон ва чун барф сафед шуд. 

Шогирдон диданд, ки чк тавр Мусо ва Илжс бо Ӯ сӯцбат 
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доштанд. Баъд онцо овози Худоро шуниданд, ки 

мегуфт: “Ин аст Писари Мацбуби Ман: Ӯро гӯш 

кунед”. 

Худованд осмон, замин ва цама одамонро офарид. 

Ӯ метавонад цар кори мехостаашро амалк гардонад. Ӯ 

метавонист тани одамк гирифта, цамчун одам ба ин 

замин ояд. Ӯ одамонро дӯст медошт, барои цамин 

мехост ба ин замин ояд. Ва цангоме ки Марям кӯдакро 

таваллуд намуд, Ӯ ин корро амалк гардонд. Ӯро Исо 

ном гузоштанд ва Ӯ Писари Худо буд. Вақте мо мегӯем, 

ки Исо Писари Худост, набояд фаромӯш кунем, ки Ӯ 

то офариниши дунж бо Падар буд. Писари Худо 

таваллуд надошт ва Ӯро Падар наофаридааст, аммо ба 

ин олам чун кӯдак таваллуд шуда омад. Ӯ бо Падар як 

аст. 

Чун одам Ӯ метавонист цажти Худро дицад ва 

бимирад. Цамчун одами бегуноц Ӯ метавонист цажти 

Худро барои дигарон қурбон кунад. Цажти Ӯ чун 

Писари Худо аз цажти одамони бисжре хеле қиматтар 

буд. Барои цамин Ӯ цажти Худро дар рӯи салиб барои 

цамаи мо қурбон кард. Ба боби 10, ояти 45 нигаред. 

Дар қисми боқимондаи боби нӯц мо мебинем, ки 

чк гуна Писари Худо ба одамони гирифтори 

касалицои гуногун жрк мерасонад ва ба онцо чизцои 

бисжреро меомӯзад. Ин сатрцоро хонда истода, ба худ 

савол дицед, ки ож шумо Исоро цамчун Наҷоткори 

шахсии худ қабул кардед? 

                                                 
Салиб – румижн барои катл чӯби “Т” шаклро истифода мебурданд. 

Одамро ба он мехкӯб мекарданд ва ӯ дар он ҷо бо азобцои зижд 

мемурд. 
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ДАРСИ ЦАШТУМ 

 

Ҷавони сарватманд ва гадо 
 

1. Боби дацуми Инҷили Марқӯсро хонед. 

2. Дарси додашударо хонед, ба кори тафтишии 

рақами цашт ҷавоб дицед. 

 

Дар тамоми рӯи замин баъзе одамон бойигарии 

зижд доранд, баъзеи дигар, камбағалон, чизе надоранд. 

Бисжр одамони номк барои таълими чизе ки аз 

цақиқат дур аст, пули бисжр мегиранд. Цангоме ки 

Писари Худо дар осмон буд, цамаи бойигарк ва 

шӯцрат ба Ӯ тааллуқ доштанд. Ӯ цамаи инро барканор 

гузошта, ба замин омад, то моро наҷот дицад. Дар ин 

ҷо Ӯ аввал мецнат мекард ва баъд устод гардид. Ӯ цеҷ 

гоц дар ин замин бойигарк надошт, вале ба цамаи 

одамон таълимоти цақиқк медод. 

Дар боби 10 мо оиди насицатцои Исо мехонем: 

аввал Ӯ оиди цажти оилавк (ояти 1 то12) ва баъд оиди 

кӯдакон сухан меронад (ояти 13 то 16). Ин оятцоро бо 

диққат хонед. 

Сипас назди Исо ҷавони сарватманд омад ва оиди 

цажти ҷовидонк ва чк тавр социби он шудан савол дод. 

Исо гуфт, ки пеш аз цама ӯ бояд шариати Худоро ба ҷо 

оварад (ояти 19). Ин одам гумон дошт, ки цамеша 

шариати Худоро ба ҷо меоварад, аммо барои худро 

пурра ба Худо супурдан пул ба Ӯ монеа мешуд. Исо 

ӯро дӯст медошт, вале бояд ба ин ҷавон цақиқатро 

мегуфт. Ҷавон аз назди Исо ғамгин рафт. Исо ба 

шогирдони худ муроҷиат намуда гуфт, ки наҷотро 
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социб гаштани сарватманд душвор аст ва дар цақиқат 

цеҷ кас имкон надорад, ки худро наҷот дицад. Вале 

Худо цама корро карда метавонад. Танцо Худи Исо 

метавонад моро наҷот дицад. 

Исо цама чизро дод, то ба Худо хизмат кунад ва 

моро наҷот дицад. Ӯ мехоцад, ки мо цам тайжр бошем, 

то барои Ӯ аз бацри цама чиз гузарем. Петрус дар ояти 

28 мегӯяд, ки ӯ ва дигар шогирдон ин корро карданд. 

Аммо Яъқуб ва Юцанно (ояти 35 то 37) мехостанд, ки 

цангоме Исо бо ҷалоли зижд меояд, социби вазифацои 

баланд шаванд. Исо ин вазифацоро ба онцо муносиб 

надид. 

Дар назди дарвозацои Ерицӯ камбағали кӯре 

менишаст ва аз одамон садақа мепурсид. Одамон 

хостанд ӯро аз муроҷиат ба Исо боздоранд (ояти 48). 

Вале Исо ӯро даъват намуд ва ба ӯ бинок бахшид. 

Имрӯзцо баъзе одамон кӯшиш мекунанд шуморо 

роц надицанд, ки ба Исо рӯ оваред. Аммо Ӯ шуморо 

даъват мекунад ва агар шумо ба назди Ӯ оед, ба шумо 

жрк мерасонад. Исо ба ин камбағал садақае надод, вале 

кори хубтаре барояш кард. Ва ба шумо низ Исо 

бахшоиши гуноццо ва цажти ҷовидонк пешницод 

мекунад. 

Ӯ цажти Худро дар рӯи салиб барои гуноццои 

шумо дод, то шумо цажт дошта бошед. Чун гуноцкори 

камбағал, шумо қарзи бузурги худро назди Худованд 

адо карда наметавонед. Аммо Исо цажти худро барои 

гуноццои шумо дода, қарзи шуморо назди Худо ба 

пуррагк адо кардааст. Ӯ ин мецнатро ба ҷо овард. 

Шумо танцо бояд ба Ӯ бовар карда, тӯцфаи Ӯро қабул 

намоед. 
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ДАРСИ НӮЦУМ 

 

Исо чун Подшоц меояд 
 

1. Боби жздацумро ва дувоздацумро то ояти 17 аз 

Инҷили Марқӯс хонед.  

2. Ба саволцои кори тафтишии рақами нӯц ҷавоб 

дицед. 

 

Муддатцо пеш аз омадани Исо ба рӯи замин 

пайғамбарони Худо оиди омадани Подшоци Бузург 

пешгӯк карда буданд. Онцо пешгӯк карда буданд, ки Ӯ 

ба Уршалим савори харкуррае медарояд. 

Исо Хизматгори бузургтарини Худо буд, ки 

цамеша бо цама кор ба Худо писанд меомад. Худо Ӯро 

Подшоци тамоми олам таъин намуд. Дар ин боб Ӯ ба 

Уршалим меояд, то Худро чун Подшоци яцудижн 

шинос кунад. Одамони оддк аз самими дил шодк 

намуданд, зеро Исо назди онцо чун Подшоц омад (ояти 

9 ва 10). 

Аммо Исо медонист, ки онцо муносибати худро 

нисбати гуноц дигар накарданд, ва аз самими дил аз 

гуноц дур нашуданд. Дар ин бобат Ӯ бо яцудижн ва 

сарварони онцо бисжр сӯцбатцо дошт. Дарахти анҷире 

ки дар борааш дар оятцои 12 то 14 гуфта шудааст, 

халқи яцудиро ифода мекунад. Онцо ба Худо цосиле 

намеоварданд, барои цамин ба муддати дароз Худо 

онцоро тарк карда буд. 

Баъд Исо ба Хонаи Худо, ки дар Уршалим буд, 

меояд ва цамаи онцоеро ки он ҷо харидуфурӯш 

доштанд, меронад (оятцои 15 то 19). Ӯ шогирдони 
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Худро таълим медицад, ки ба Худо бовар кунанд 

(оятцои 20 то 25). Коцинон аз Ӯ мепурсанд, ки бо 

кадом цукм ин корцоро мекунад. Исо лозим надонист 

дар бораи ин ба онцо гап занад. 

Дар боби 12 Исо оиди шахсе нақл мекунад, ки 

токзор шинонд ва муддате ба сафар рафта, онро ба 

токдорон супурд, то нигоцубинаш кунанд. Баъд Ӯ 

хизматгоронашро фиристод, ки меваи токзорашро 

бижранд, аммо коргарон баъзеи онцоро дошта заданд 

ва баъзецояшонро цатто куштанд. Ницоят хӯҷаин 

писари худро фиристод, вале Ӯро цам ба марг мацкум 

карданд. 

Ин масал дар бораи халқи Худост. Худо бо 

яцудижн шартнома баст, аммо онцо Ӯро ситоиш 

накарданд. Ӯ ба назди онцо хизматгорон ва 

пайғамбаронро мефиристод, вале яцудижн онцоро гӯш 

намекарданд ва цатто мезаданд ва гоцо мекуштанд. 

Ницоят Худо Писари Ягонаи Худ, Исои Масецро 

фиристод, аммо онцо Ӯро низ ба марг мацкум карданд. 

Худо бошад одамони нобакореро, ки Писари Ӯро 

беобрӯ карданд, ба ҷазо гирифтор мекунад. 

Сипас фарисижн ду маротиба кӯшиш намуданд, 

ки Исоро айбдор кунанд, вале Ӯ аз онцо беандоза 

хирадмандтар буд ва онцоро шарманда намуд (ояти 13 

то 27). 

Имрӯзцо бисжр одамон Исоро Устоди бузург 

мецисобанд, вале муносибати худро ба гуноццояшон 

дигар намекунанд. Худо цама одамонро тарк намуд. Ӯ 

пур аз ғазаб аст, чунки одамон Писари Ӯро ба марг 

мацкум карданд. Вале онцое ки ба Ӯ бовар карданд, 

наҷот межбанд. Замоне Ӯ ба ин замин чун Подшоц 
                                                 
Коцин – хизматгори Хонаи Худо. 
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бармегардад. Вале соати омадани Ӯ ба мо номаълум 

аст. Ба замин омада, Ӯ цамаи онцоеро, ки ба Ӯ бовар 

накарданд, доварк мекунад. Цоло ба Ӯ бо боварк рӯ 

оваред ва наҷот межбед. 
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ДАРСИ ДАЦУМ 

 

Дастур нисбати оянда 
 

1. Боби дувоздацумро аз ояти 18 то охир ва боби 

сездацумро аз Инҷили Марқӯс хонед.  

2. Дарси додашударо хонед ва ба саволцои кори 

тафтишии рақами дац ҷавоб гардонед. 

 

Исо ба Уршалим омада, Худро ба халқ чун Масец 

шинос намуд. Сардорон ба Ӯ бовар намекарданд ва 

мехостанд Ӯро ба марг мацкум кунанд. Барои цамин 

Исо ба шогирдони Худ оиди он воқеацое, ки бояд дар 

рӯзцои охир рӯй дицанд, таълим дод. 

Баъзе аз сардорон ба зинда шудан аз мурдагон 

бовар надоштанд. Онцо ба Исо дар бораи цафт 

бародар савол доданд. Вале ин танцо цила буд ва Исо 

ба онцо гуфт, ки онцо на Навиштацои Покро медонанд 

ва на қудрати Худовандро (ояти 24). Навиштацои Пок 

мегӯянд, ки Худо қудрат дошт Исоро аз мурдагон 

зинда кунад ва рӯзе мерасад, ки цамаи мурдагон низ 

бармехезанд. 

Дигар одамон низ бо саволцои худ меомаданд ва Ӯ 

ба цамаи онцо ҷавоб медод. Вале онцо ба саволцои Исо 

ҷавоб дода наметавонистанд (ояти 35 то 37), чунки 

бовар надоштанд, ки Ӯ Писари Худост. Ӯ ба халқ 

мегуфт, ки сардорон дурӯягк мекунанд (оятцои 38 то 

40). Халқ бо хурсандк ба суханцои Ӯ гӯш мекард ва як 

бевазани камбағал цамаи маблағи доштаашро ба Худо 

бахшид. 
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Дар боби 13, ояти 4, шогирдон ба Исо савол 

медицанд, ки дар оянда чк рӯй медицад. Танцо Худо 

медонад, ки дар оянда чк цодиса рӯй медицад. Исо, 

цамчун Писари Худо цама чиро медонад, барои цамин 

Ӯ тавонист ба саволи онцо ҷавоб дода, хоциши онцоро 

қонеъ гардонад. 

Исо ба онцо гуфт, ки одамон бо номи Ӯ меоянд 

(оятцои 6 ва 21 то 23). Ҷангцо ва гушнагк мешаванд 

(ояти 8), одамон ба шогирдони Ӯ нафрат мекунанд (аз 

9 то 13). Ба онцо лозим меояд гурехта халос шаванд, то 

ки кушта нашаванд (ояти 14 то 20). Ва цамаи ин 

цодисацои дацшатнок дар ояндаи наздик рӯй 

медицанд. 

Сипас дар осмон аломатцо пайдо мешаванд: 

офтоб ва моц равшанк намедицанд ва ситорацо аз 

осмон мерезанд. Исо Худаш бо қудрат ва ҷалоли азим 

бо фариштагони пок меояд. Исо фариштагони Худро 

мефиристад ва покони Ӯ аз цама канорцои замин ба 

назди Ӯ ҷамъ мешаванд. Сипас Масец дар тамоми 

замин 1000 сол подшоцк мекунад. 

Ба мо вақти бозгаштани Худованд Исои Масец 

маълум нест. Цангоме ки Ӯ бармегардад, цамаи 

онцоеро ки ба Ӯ бовар накарданд, доварк мекунад. 

Онцо ба оташи абадк ва хомӯшнашаванда андохта 

мешаванд (боби 9, оятцои 43 то 48). Цозир назди Ӯ оед 

ва Ӯ цамаи гуноццоятонро мебахшад. 
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ДАРСИ ЖЗДАЦУМ 

 

Исо дар назди цоким 
 

1. Боби чордацум ва понздацумро то ояти 15 аз 

Инҷили Марқӯс хонед.  

2. Баъди бо диққат хондани дарси додашуда ба 

саволцои кори тафтишии рақами жздац ҷавоб 

гардонед. 

 

Исо, Хизматгори бегуноци Худо, цамеша корцоеро 

мекард, ки ба Худо писанд меомад. Худо цама 

одамонро дӯст медорад, барои цамин Исо кӯшиш 

мекард, ки ба цама эцтижҷмандон жрк расонад. Вале 

сардорон чун пештара зидди Ӯ буданд ва мехостанд 

Ӯро бикушанд (ояти 1 ва 2). 

Баъзе шогирдон Исоро дӯст медоштанд ва як зан 

ба Ӯ равғани хушбӯи қиматбацо молид (ояти 3 то 9). 

Вале Яцудо, шогирди Исо, бо нияти фоида, бо 

сардорон маслицат кард, ки барои дастгир намудани 

Исо ба онцо жрк мерасонад (ояти 10 ва 11). Ож шумо 

Исоро, ки бароятон ин қадар некк кардааст, аз самими 

дил дӯст медоред? 

Исо медонист, ки рӯзи дигар Ӯро ба марг мацкум 

мекунанд (ояти 27). Барои цамин цамроцаш се 

шогирди Худро гирифта, барои дуо кардан ба боғ 

рафт (ояти 32). Ба ин ҷо Яцудо бо тӯдаи пурғазаб омад, 

то Исоро дастгир кунад. Исо метавонист бе ягон халал 

дур шавад, вале Ӯ итоаткорона бо онцо рафт. 
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Дар аввал Ӯро назди саркоцин оварданд (ояти 53). 

Вақте Исо дар ҷавоб гуфт, ки Писари Худост, саркоцин 

гуфт, ки Ӯро куштан лозим аст. Бинобар ин онцо Ӯро 

масхара карда заданд ва ба рӯи Ӯ туф карданд (ояти 

65). 

Петрус пур аз тарсу царос дар наздикк қарор 

дошт. Вақте ӯро пурсиданд, ки ож яке аз шогирдони 

Исо аст, ӯ аз Исо рӯ гардонд. Сипас ӯ азобцои Исоро 

дида, барои ин кори худ пушаймон шуда гирист. 

Саркоцинон Исоро назди Пилотус барои доварк 

бурданд. Исо ба Пилотус эълон кард, ки Ӯ Подшоци 

Яцудижн аст (боби 15, ояти 2). Пилотус медонист, ки 

Исо ягон кори нолоиқе накардааст, ва мехост Ӯро 

ҷавоб дицад. 

Дар зиндон бошад мацбусе бо номи Бараббос 

зиндонк буд. Пилотус пешницод намуд: “Ож Исоро 

ҷавоб дицам?” Вале коцинон мардумро шӯр андохтанд, 

то Бараббосро озод намояду Исоро мехкӯб кунад. 

Пилотус бо нияти ба одамон хуш омадан фармон дод, 

ки Исоро ба қатл расонанд. 

Пилотус медонист, ки цукми ӯ нисбати Исо 

ғайриқонунист, зеро Исо бо тамоми цажташ кӯшиши 

ба Худо писанд омадан ва ба одамон жрк расонданро 

дошт. Назди шумо саволи муциме истодааст: “Шумо 

нисбати Исо чк гуна рафтор мекунед?” Шумо медонед, 

ки Ӯ Хизматгори бегуноци Худост, ва дар рӯи салиб 

барои гуноццои шумо ҷон дод. Агар шумо ба Писари 

Худо бовар дошта бошед, социби цажти ҷовидонк 

мешавед. Агар Ӯро чун Наҷоткори худ қабул накунед, 

дар гуноццои худ цалок мегардед. Назди Ӯ имрӯз оед ва 

Худо шуморо бахшида, фарзанди Худ мехонад. 

                                                 
 Саркоцин – роцбари динк. 
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ДАРСИ ДУВОЗДАЦУМ 

 

Исо барои одамон ҷон фидо 

мекунад 
 

1. Боби понздацумро аз ояти 16 то охир ва боби 

шонздацумро аз Инҷили Марқӯс хонед.  

2. Цангоме ки ин дарсро хонда мешавед, ба саволцои 

кори тафтишии рақами дувоздац ҷавоб гардонед. 

 

Он чиз аламовар аст, ки Пилотус чун довар, 

сарварон ва халқ – цама марги Исоро мехостанд. Дар 

оятцои 16 то 20 гуфта мешавад, ки сарбозон Исоро 

масхара мекарданд. Онцо ба сари Ӯ тоҷе аз хор ницода, 

масхаракунон мезаданд. Сипас онцо Ӯро барои мехкӯб 

кардан бурданд. Одами сижцпӯсте бо номи Шимъӯн ба 

бурдани салиби Ӯ жрк дод, чунки он бецад вазнин буд. 

Онцо Исо ва ду роцзанро аз тарафи рост ва чапи Ӯ 

ба салиб мехкӯб карданд. Сарбозон байни худ либоси 

Ӯро тақсим карданд, то цар кас циссаи худро гирад. 

Мардуми мегузашта бар Ӯ механдиданд ва мегуфтанд, 

ки агар тавонад, аз салиб фарояд. Саркоцинон бо 

масхара мегуфтанд, ки Ӯ дигаронро наҷот медод, вале 

Худро наҷот дода наметавонад. 

Дар соати шашум торикк фаро расид, ва дар 

соати нӯцум Исо фаржд зад: “Худои Ман! Худои Ман! 

Чаро Маро тарк кардак?” Сипас садои баланде 

бароварда ҷон дод. Мирисад цамаи инро дида 

фацмид, ки Исо Писари Худо буд (ояти 39). Юсуф, 

                                                 
Мирисад – сардори 100 нафар аскар. 



30 

шахси хеле баобрӯ, бадани Исоро гирифт ва бо кафан 

печонида ба қабр гузошт. 

Марги Исо шогирдонро беницоят ғамгин намуд. 

Баъзе аз занцо назди қабр омаданд, вале он ҷо танцо 

фариштаеро диданд. Фаришта гуфт: “Исо мехкӯб шуда 

буд, аммо аз мурдагон зинда гашт. Ӯ дар ин ҷо нест. 

Инак ана он ҷое ки Ӯро ницода буданд”. Занцо аввал 

сахт тарсиданд, аммо баъд фацмиданд, ки Худо Исоро 

зинда кард. Марг Писари Худоро боздошта 

натавонист. 

Дертар Исоро Марям дид (боби 16, ояти 9). Сипас 

ду шогирдаш ва пас боз жздац нафар шогирдон Ӯро 

диданд. Ӯ ба онцо фармон дод, то хушхабарро ба 

тамоми оламижн расонанд (ояти 15). Пас аз ин 

Худованд Исои Масец ба осмон боло рафт ва аз тарафи 

рости Худо нишаст. 

Инак, мо мебинем, ки Писари Худо аз осмон омад 

ва бо хости Ӯ рафтор намуда, ба Худо писанд меомад. 

Ӯ барои гуноццои мо дар рӯи салиб ҷон дод. Худо Ӯро 

дубора зинда кард ва Ӯ ба осмон боло рафт. Одамон 

Ӯро ба марги бешарафона мацкум намуда, цақорат 

мекарданд. Худо бошад Ӯро зинда карда, бо ҷалолу 

шӯцрат сарфароз намуд. 


