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Пешгуфтор барои донишҷӯжн 
 

Ин ким-кайцо шуда гузашта буд. Барои мо 

тасаввур кардан мушкил аст, ки дар цақиқат Худо дар 

рӯи замин дар ҷисми одамк, монанди мо зиндагк 

кардааст. Одамоне ки бо Исо вохӯрдаанд, мисли мо 

одамони цақиқии дорои умеду интизорк, ғаму 

ташвиш, қадру қимати инсонк буданд. 

Азбаски Исои Масец Худованди дар ҷисми одамк 

зоцир шуда буд, вохӯрк бо Ӯ оқибатцои гуногуни 

абадк: хубк ж бадк, баракат ж харобк ба амал меовард. 

Барои тацлили ин мавзӯъ мо шаш нафарро 

интихоб кардем, ки онцо бо Худованд Исои Масец 

цангоми мехкӯб шудани Ӯ вохӯрдаанд. Ин одамон дар 

он лацзацои хеле арзанда ва фаромӯшнашаванда чк 

гуна рафтор карданд? Баъзеи онцо муқобили Ӯ буда, 

баъзеи дигар ҷасурона ва кушоду равшан Ӯро 

тарафдорк мекарданд. Кирдор ва суханони онцо 

қисман барои мо навишта шудаанд, то ки мо барои 

худ сабақ гирем. 

Ва пайрацаи шумо низ бо роци Исои Масец 

пайваста аст. Пеши назари худ ин китобро 

доштанатон нишонаи он аст, ки шумо цоло дар 

рӯбарӯи вохӯрии бузурге истодаед. Инак, далерона ба 

пеш! Шарци цоли кӯтоци ин шаш нафарро аз назар 

гузаронед. Се нафари онцо ба марцамату баракати 

Худованд абадк социб гаштанд, зеро ба суханони 

Худованд гӯш доданд, се нафари дигар баъдтар сахт 

афсӯс хӯрданд, ки ба Исои Масец пайравк накарданд. 

Ва цангоми омӯзиши ин мавзӯъ ба худ гаштаю 
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баргашта савол дицед: “Бо цамаи ин Худо ба ман чк 

мегӯяд?” 

 

Омӯзиши мавзӯъро аз чк сар кардан  

даркор аст 
 

Ба Худо муроҷиат намоед, ки Ӯ дари дили 

шуморо кушояд, то цақиқати сухани Худовандро дарк 

намоед. Дарсро камаш ду маротиба аз аввал то охир 

хонед: бори аввал барои аз мазмуни он тасаввуроти 

умумк доштан ва бори дуюм оциста хонда, цамаи 

ишорацо ва тавзецотро аз назар гузаронед. 

Барои тацлили умумк шумо метавонед аз 

тарҷумацои гуногуни Китоби Муқаддас (Навиштаи 

Пок) истифода баред. 

 

Саволцо барои мулоциза ва тадқиқоти 

шахск 
 

Илова бар дафтари матн дафтари саволцо низ 

вуҷуд дорад, ки барои шуморо ба тацлили 

мустақилонаи Навиштаи Пок водор намудан тартиб 

дода шудааст. Барои ҷавоби ин саволцо шумо 

метавонед Навиштаи Покро истифода баред.  

 

Саволцо аз амсоли: “Шумо дар ин бора 

чк мегӯед?” 
 

Саволцои зери ин сарлавца дар дафтари саволцо 

иловагк буда, ҷавоби онцо ба бацои умумк дахле 
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надоранд. Цангоми ҷавоб додан шумо метавонед 

фикру ақидацои худро ошкоро ифода намоед. 

Ҷавобцои шумо ба дастурдицанда имконият медицад, 

ки шуморо бештар фацмад ва бо шумо чун бо шахсият 

шинос шавад. Инчунин онцо барои бацо додани 

самаранокии кор жрк мерасонанд. 

 

Тафтиши кори шумо чк гуна сурат 

мегирад? 
 

Агар шумо ба ягон савол ҷавоби нодуруст 

гардонда бошед, пас дастурдицанда қайди лозимиро 

мегузорад. Шумо ишораи ӯро ба порчаи даркории 

Навиштаи Пок ж боби даркории ин китоб мехонед, ки 

дар он ҷавоби дурустро жфта метавонед. 
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Иштирок дар чорабиницои умумк 
 

Агар шумо бо гурӯц якҷоя машғулият намоед, 

корцои имтицонии худро ба сардори гурӯц супоред, ки 

ӯ дар навбати худ, ба гурӯццои Мактаби •оибона 

мефиристад. Оғози машғулиятцоро қафо нагузоред. 

Кӯшиш намоед, ки цама вақт мунтазам ҷадвали 

дарсиро риоя намоед. 
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ДАРСИ ЯКУМ 

 

Роцзани мурдаистода 
 

Порчацо аз Инҷил барои дарси 1 
 

Луқо 23:32-43 

 

32. Ду ҷинояткорро низ бо Ӯ барои куштан 

мебурданд. 

 

33. Ва чун ба ҷое ки Косахонаи сар ном дорад, 

расиданд, дар он ҷо Ӯро ва он ҷинояткоронро – 

якеро аз дасти росташ ва дигареро аз дасти чапаш 

– маслуб карданд. 

 

34. Исо мегуфт: “Эй Падар! Инцоро биомурз (бубахш), 

зеро ки намедонанд чк мекунанд”. Ва либоси Ӯро 

қуръа партофта, тақсим карданд. 

 

35. Ва мардум истода тамошо мекарданд. Сардорон 

низ бо якҷоягии онцо масхаракунон мегуфтанд: 

“Дигаронро наҷот медод, бигзор Худро наҷот 

дицад, агар Ӯ Масеци баргузидаи (интихобшуда) 

Худо бошад”. 

 

36. Сарбозон низ Ӯро истецзо (масхара) мекарданд ва 

наздик омада, ба Ӯ сирко медоданд. 

 

                                                      
 Маслуб кардан – ба салиб кашидан. 
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37. Ва мегуфтанд: “Агар Ту подшоци яцудижн бошк, 

Худро наҷот дец”. 

 

38. Дар болои сари Ӯ ба забонцои юнонк, румк ва 

ибронк чунин лавцае навишта овехта буданд: “Ин 

аст подшоци яцудижн”. 

 

39. Ва яке аз ҷинояткорони маслубшуда Ӯро дашном 

дода мегуфт: “Агар Ту Масец бошк, Худро ва моро 

наҷот дец”. 

 

40. Аммо дигаре, баръакс, вайро мазаммат (таъна) 

намуда мегуфт: “Ож ту аз Худо наметарск, дар 

сурате ки худат низ ба цамин ҷазо мацкум шудак? 

 

41. Ҷазои мо аз рӯи инсоф аст, чунки мукофоти амали 

худро гирифтаем; лекин Ӯ цеҷ бадк накардааст”. 

 

42. Ва ба Исо гуфт: “Эй Худованд, вақте ки ба 

Малакути (Подшоцк) Худ бираск, маро ба жд овар!”. 

 

43. Ва Исо ба вай гуфт: “Ба ростк ба ту мегӯям, ки 

имрӯз бо Ман дар бицишт хоцк буд”. 

 

Матто 27:44   Цамчунин роцзаноне ки бо Ӯ маслуб 

шуда буданд, Ӯро дашном медоданд. 

 

Тақрибан соати нӯци пагоцк онцо яцудии 

номаълумро дар мехкӯб намуданд. Ӯ сахт нолиш 

карда, муқобилият намуда, суханцои бад ва куфр 

мегуфт. Дар болои сараш айбномае ки дар он 

ҷиноятцои содиркардааш навишта шуда буд, овехтанд 
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ва ӯро он ҷо гузоштанд, ки бимирад. Ин соати нӯц 

шуда буд. Пеш аз он ки офтоб нури тафсони худро 

баланд кунад, дар он рӯз – рӯзи маргаш, ин 

ҷинояткори мехкӯбшуда наҷот жфт. Ӯ якумин одаме 

буд, ки дар Ҷолҷолто бовар кард. Тақрибан байни 

соатцои панҷу шаши бегоци цамон рӯз сарбозон омада 

соқи пойцои ӯро шикастанд. Тани азияткашида ва 

мехкӯбшудаи ӯ бо цама вазнинк ба дастонаш овезон 

шуд ва дар натиҷа дилаш кафид. Рӯци ӯ берун шуда, 

парида ба абадият рафт. Ӯ наҷот жфт. 

Ӯ ба он тариқ наҷот жфт, ки цар як инсон бояд 

чунин наҷот жбад. Як лацза дар бораи ин андеша 

намоед. Ӯ барои ба ибодатхона рафтанаш наҷот нажфт. 

Он вақтцо цатто мисли цозира ибодатхонацо набуданд. 

Ӯ барои Навиштаи Покро хондан, ж рафтори шоиста 

ва намунавк доштанаш ж цажти пок наҷот нажфтааст. Ӯ 

на ба барои он наҷот жфт, ки цажти пештараро тарк 

кард ва ба таври нав зиндагк кард. На дини аҷдодон, на 

корцои хайру некк ба наҷот жфтани ӯ дахле надоранд. 

Танцо бовар кардан ва муроҷиати ӯ ба  Исои Масец 

барои наҷот жфтани ӯ сабаб шудаанд. 

 

Ӯ мурда истода буд 
 

Вақте ки мо бори аввал бо ин яцудк вохӯрдем, ӯ 

аллакай ба марг наздик буд. Арақи ҷабине ки тарци 

рӯи ӯро фаро гирифта буд, танцо аз гармии царорати 

офтоб набуд.  

Цар қадаре ки ин одам ба марг наздик мешуд, 

бештар дар бораи гуноццои худ, ки чун бори вазнин ва 

дацшатовар ӯро фишурда мекард ва цукме ки барои 

ҷазо аз рӯи инсоф ба ӯ доданд, фикр мекард. “Моро аз 
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рӯи адолат ҷазо доданд, – гуфт ӯ ба шарики 

ҷинояткораш, – чунки ба рафторамон ҷазои арзанда 

дидем”. Гуноццои ба муқобили ҷамъият содиркардаи 

вай бо дасти мустацкам навишта, ба салиби ӯ мехкӯб 

карда шуда буданд. Аммо оид ба гуноццои шахсии ӯ 

чк гуфтан мумкин аст? Ӯ чк кор бояд мекард, аммо 

накард? “Неши марг – гуноц аст ва қуввати гуноц 

шариат мебошад” (1Қӯринтижн 15:56).  

Ӯ мурда истода буд. Мо низ оциста ва бе 

мамониат дар цажт ба самти марг царакат мекунем. Мо 

аз худ ин фикри нохуш ва вазнинро дур карданк 

мешавем ва кӯшиш менамоем, ки дар ин бора фикр 

наронем. Мисли шутурмурғ сарамонро ба хок 

ғӯтонида, цатто аз эътирофи ин цақиқат метарсем. 

Фикру хажли марг ботини моро ба цаяҷон меорад ва мо 

кӯшиш менамоем, ки онро аз хажли худ дур кунем; 

вале новобаста ба он, ин цақиқат ацамиятнокк ва 

ҷиддияти худро гум намекунад. Мо оциста-оциста 

мемирем, бо он сабаби оддие ки мо гунацкорем. Чун 

қоида мо ин фикрро низ рад мекунем, аммо ин 

цақиқат мисли марг воқеист. “Музди гуноц мамот 

(марг) аст”, – мегӯяд Худо (Румижн 6:23). Мо ин гуфтаро 

қабул накунем ж ба эътибор нагирем цам, чизе тағйир 

намежбад. Роцзани мурдаистода тамоми умри худ 

гуноц мекард, аммо марг ӯро маҷбур намуд, ки 

вазъияти худро дарк намояд ва ӯ ин нешро цис намуд. 

 

Ӯ цама чиро дида дарк намуд 
 

Шояд ягон кас дар цаққи он одам дуо карда 

бошад. Агар касе дуо накарда бошад цам, мо бо 

боварии комил гуфта метавонем, ки Исо дуо кардааст. 
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Як лацза ба ин роцзан, вақте ки дар салиб аз азоб 

печутоб мехӯрад, аз ташнагк ва тарсу царос беақл 

шуда, ба дарди ҷисмонк тоб намеорад ва Исоро 

дашном медицад, нигоц кунед. Пеш аз азиятцои дар 

салиб кашидааш Исо гуфта буд: “Душманони худро 

дӯст бидоред, барои лаънаткунандагони худ баракат 

бихоцед, ба нафраткунандагони худ некк кунед ва 

барои озордицандагону таъқибкунандагони худ дуо 

гӯед”. Исо цамеша ба гуфтаи худ амал мекард. Вақте ки 

Ӯро дар салиб мехкӯб мекарданд, Ӯ, масалан, аз 

Падари худ хоциш намуд, ки ҷаллодону сарбозонро 

бубахшад. Аз ин сабаб мо бо боварии комил гуфта 

метавонем, ки цар қадаре ки ин роцзан бештар Ӯро 

дашном медод, Исои Масец цамон қадар барояш 

бештар дуо мекард. Ва дар охир лаънат дар дацони ин 

одами миранда шах шуд ва дар назари ӯ дунжи нав 

зоцир гардид. 

Ӯ ба Исо нигоц кард. Ӯ ба симои Писари Худо 

назар андохт, ки хеле баднамуд шуда буд. Дар ин симо 

ӯ нишонаи покк, сулц ва Худовандро медид. Болотар 

назар карда, тоҷеро аз хори тез дид, ки нишонаи 

лаънат мебошад. Дар айбномае ки дар болои сараш 

овезон буд, чунин навишта шуда буд: “Исои Носирк, 

Подшоци Яцудижн”. Цар даме ки ӯ бештар ба Исои 

Масец нигоц мекард, фикру хажли ӯ бештар орому 

ҷамъ мешуд. Шояд ба хотири ӯ таълимоти солцои 

бачагиаш, суханцое ки аз жд карда буд омаданд: “Ӯ аз 

ҷиноятцои мо маҷрӯц (захмдор), ва аз гуноццои мо 

афсурдахотир (парешонцол) шудааст; сазои осоиштагии 

мо бар Ӯст, ва ба воситаи ҷароцатцои Ӯ мо шифо 

жфтаем... ӯ ҷони Худро кафорат намуд”, (Ишаъжи 
                                                      
 Кафорат – дар ин ҷо маънои қурбонк барои гуноцро дорад. 
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Набк 53:5-10). Ож Ишаъж цамин воқеаро дар назар 

дошт? Ож гуфтацои ӯ пешгӯк оиди дар салиб мехкӯб 

шудани Наҷотдицанда буд? Ва чк гуна мо он воқеаеро, 

ки ба ин роцзан цанӯз дар бачагк маълум буд, шарц 

дода метавонем, яъне оиди он ки Мусо дар бижбон 

морро ба чӯб овехт? Цангоме ки исроилижни 

моргазидаву зацролудшуда ба он мор як нигоц карда 

зинда мемонданд. Ва агар ӯ ба Исо нигоц кунад... 

Акнун ӯ назари худро ба Исо равона кард ва Ӯро дар 

олами аҷиб ва нав дид. 

Баъд ӯ ба суханцои Исо гӯш андохт. Вай суханони 

Ӯро дар хотир дошт: “Эй Падар! Инцоро бубахш, зеро 

намедонанд, чк мекунанд”. Ӯ суханони дигаронро, ки 

дар бораи Исо мегуфтанд, низ гӯш мекард: 

“Дигаронро наҷот медод, аммо Худашро наметавонад 

наҷот дицад”; “Агар Ту Писари Худо бошк, аз салиб 

фаро”. Ӯ хушхабарро аз забони душманони Масец 

шунида бовар кард. Бовар кард, ки Исо Он 

Наҷотдицандаи Исроил мебошад, ки дер боз 

интизораш буданд. “Ож ту аз Худо наметарск, дар 

сурате ки худат низ ба цамин ҷазо мацкум шудак?” – 

гуфт ӯ ба роцзани дигар. Ӯ ба поку бегуноц будани Исо 

боварк дошт. “Ӯ ягон кори бад накардааст” – гуфт ӯ. Ӯ 

боварк дошт, ки Исо вайро наҷот дода метавонад. Вай 

фаржд кард: “Маро ба жд овар, Худованд”. Вай боварк 

дошт, ки Исо Подшоц аст. “Маро ба жд овар, Худованд, 

вақте ки ба Малакути Худ меок”. Ӯ боварк дошт, ки 

берун аз цудуди марг Подшоции Исо қарор дорад. Ӯ 

бешубца боварк дошт, ки Худованд зинда шуда, цамон 

замон Подшоции Худро ҷорк мекунад. Бовар мекард, 

ки дар ин Подшоцк ӯ низ иштирок хоцад намуд. Инак, 
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ин роцзани номаълумро бовари қавк ва аҷиб фаро 

гирифт. Ӯ Худованд будани Исоро эътироф кард.  

Ва бешубца, ба гӯши Исои мурдаистода дуои 

роцзан чун мусиқии форам садо дод! Ин роцзан ягон 

зарра он имкониятеро, ки дар мо цаст, надошт. Ӯ дар 

курсии мулоим дар хонаи худ нишаста, роци наҷотро 

наомӯхтааст. Ӯро одамоне ки ташнаи наҷот цастанд, 

ицота накарда буданд ва ӯ цатто ягон варақи Инҷилро 

надошт. Ӯ гирифтори дарди дацшатноке буд, вале 

бовар кард, зеро медид ва гӯш мекард. Бо цақиқатцои 

цажт рӯ ба рӯ шуда, дар охир Ӯ ба Исо муроҷиат намуд 

ва наҷот жфт. 

 

Ӯ наҷот жфт  
 

“Зеро цар кк номи Худовандро бихонад, наҷот 

хоцад жфт” (Румижн 10:13). “Худовандо, маро ба жд 

овар” – садо дод овози он одами бечора, ва Худованд 

гӯш дода, дарцол ба ӯ наҷот тӯцфа кард. Бе қурбонк, бе 

қимати баланд, бе корцои хайр ва ягон кори дигар, 

танцо бо бовар кардан ба Исои Масеци дар салиб 

мехкӯбшуда Худо ӯро наҷот дод. Ва худи цамин хел, 

агар шумо дар мӯцтоҷк ба Ӯ муроҷиат намоед, Ӯ 

шуморо низ наҷот медицад.  

Роцзани мурдаистода наҷот жфт ва ба ин боварк 

дошт. “Ба ростк ба ту мегӯям, ки имрӯз бо Ман дар 

бицишт хоцк буд” – чунин буд ҷавоби мецрубононаи 

Худованд. Дар он ягон ишора дар бораи оташе ки аз 

чирки гуноц тоза мекунад, набуд. “Хуни Писари Ӯ 

Исои Масец моро аз цар гуноц пок менамояд” 

(1Юцанно1:7). 
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Пас аз чанде Наҷотдицандаи гуноцкорон нафаси 

охири Худро кашид. Нури ҷацон ба торикии марг 

дохил шуда, ба ҷони аввалине ки ба воситаи марги 

Исои Масец наҷот жфт, роц рӯшан намуд. Байни 

соатцои панҷу шаши бегоци цамон рӯз дастони берацм 

ба азобу шиканҷаи роцзани мурдаистода хотима 

гузошт ва рӯци ӯ бо суръат ба абадият парвоз кард. 

Вале дар социли дигари охират ӯро худи Худованд 

пешвоз гирифт. Бо дастони сӯрохшудаи Худ Ӯ аз 

дастони сӯрохшудаи ин ҷинояткори бечора гирифта 

ба бицишт бурд. Ин корро касе кард, ки фариштацо ба 

Ӯ таъзим меоранд. Ва осмонцо бо овози баланду 

бузурги Чӯпон садо доданд: “Бо ман шодк кунед, ки 

гӯсфанди гумшудаи Худро жфтаам”. 

Аммо фаромӯш накунед, ки бо Масец ду роцзан 

мехкӯб шуда буданд. Яктои онцо наҷот жфт, вале 

нафари дигараш нобуд гашта, дар цузури Цамон 

Худованд ба дӯзах равон шуд. Он цодиса цоло цам 

такрор мешавад. Дар Ҷолҷолто дар цузури Исо цозир 

будан – яъне дар яке аз тарафцои ҷарии бузурги цажти 

худ истодан аст. Шумо дар кадом тарафи Ҷолҷолто 

хоцед истод? Ож бо бовар номи Худовандро ба забон 

меоред, то аз гуноци худ наҷот жбед? Ж аз Ӯ рӯ 

гардонида, абадан аз цузури Ӯ дур мешавед? Худатон 

интихоб кунед. 



 13 

ДАРСИ ДУЮМ 

 

Одаме ки Исоро мехкӯб намуд 
 

Порчацо аз Инҷил барои дарси 2 
 

Матто 27:33-54 

 

33. Ва чун ба ҷое ки Ҷолҷолто, яъне “Ҷои косахонаи 

сар” ном дошт, расиданд, 

 

34. Сиркои бо зацра омехта барои нӯшиданаш доданд, 

лекин чун чашид, нахост, ки бинӯшад. 

 

35. Ононе ки Ӯро маслуб карданд, либоси Ӯро қуръа 

партофта тақсим карданд, то ба амал ояд каломе 

ки бо забони набк гуфта шудааст: “Сару либоси 

Маро дар мижни худ тақсим карданд ва бар 

пероцани (либос) Ман қуръа партофтанд”. 

 

36. Ва дар он ҷо нишаста, Ӯро посбонк карданд. 

 

37. Ва айбномае навишта, болои сари Ӯ овехтанд, ки 

чунин буд: “Ин аст Исо, Подшоци Яцудижн”. 

 

38. Бо Ӯ ду роцзанро: якеро аз дасти росташ ва 

дигареро аз дасти чапаш, маслуб карданд. 

 

39. Ва роцгузарон Ӯро дашном дода ва сар ҷунбонда,  
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40. Мегуфтанд: “Эй! Ту, ки маъбадро (парастишхона) 

вайрон карда, дар се рӯз аз нав бино мекунк! 

Худатро наҷот дец; агар Ту Писари Худо бошк, аз 

салиб фурӯд ой”. 

 

41. Цамчунин саркоцинон бо китобдонон ва пирон 

Ӯро истецзо (масхара) карда, мегуфтанд: 

 

42. “Дигаронро наҷот медод, лекин Худашро наҷот 

дода наметавонад! Агар Ӯ Подшоци Исроил 

бошад, акнун аз салиб фурӯд ояд, то ба Ӯ имон 

оварем; 

 

43. Ба Худо таваккал карда буд: акнун Ӯро рацо кунад, 

агар дилхоцаш бошад. Зеро Ӯ гуфта буд: “Ман 

Писари Худо цастам” . 

 

44. Цамчунин роцзаноне ки бо Ӯ маслуб шуда буданд, 

Ӯро дашном медоданд. 

 

45. Ва аз соати шашум тамоми рӯи заминро то соати 

нуцӯм торикк фаро гирифт. 

 

46. Ва наздик ба соати нӯцум Исо бо овози баланд 

фаржд зада гуфт: “Элк, Элк! Ламма сабақтанк?” 

Яъне: “Худои ман, Худои ман! Чаро маро тарк 

кардак?” 

 

47. Баъзе аз цозирон, чун шуниданд, гуфтанд: “Ӯ 

Илжсро мехонад (даъват мекунад)”. 

 
                                                      
 Коцин - хизматгори Хонаи Худо. 
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48. Дарцол яке аз онцо исфанҷеро гирифта, аз сирко 

пур кард ва бар сари най (қамиш) ницода, наздики 

дацони Ӯ бурд, то бинӯшад. 

 

49. Лекин дигарон гуфтанд: “Биистед, бубинем, ки ож 

Илжс меояд, то ки Ӯро наҷот дицад”. 

 

50. Исо боз бо овози баланде фаржд зада, ҷон дод. 

 

51. Ва инак, пардаи маъбад аз боло то пожн дарида, ду 

пора шуд: ва замин ҷунбид; ва сангцо шикофта 

(кафида) шуд; 

 

52. Ва қабрцо кушода шуд; ва бисжр ҷасадцои 

муқаддасон, ки оромида буданд, эцж шуданд, 

 

53. Ва баъд аз эцжи Ӯ аз қабрцо баромада, ба шацри 

муқаддас рафтанд ва ба бисжр касон зоцир шуданд. 

 

54. Аммо мирисад ва онцое ки бо вай Исоро посбонк 

мекарданд, ҷунбиши замин ва рӯйдодцои дигарро 

дида, бағоят тарсиданд ва гуфтанд: “Ба ростк Ӯ 

Писари Худо буд”. 

 

Мо оиди мирисаде ки мехкӯбкунии Исоро 

роцбарк мекард, маълумоти хеле кам дорем. Номи 

вай, хонааш, синну сол ва миллаташ ба мо маълум 

нест. Мо медонем, ки вақти мехкӯб шудани Исо вай 

афсари лашкари пурқудрати румицо буд ва дар 

                                                      
  Исфанҷ - лиф (дар забони руск чун “мачалка” ж “губка” маълум аст). 

 
 Мирисад – сардори сад сарбоз. 
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вилояти Яцудо хизмат мекард. Вай мехкӯб шудани 

Писари Худоро роцбарк намуда, кушоду равшан Ӯро 

шарманда кард. 

Мирисадцое ки мо оиди онцо дар Навиштаи Пок 

мехонем, гурӯци махсуси одамонро ташкил медоданд. 

Дар Кафарнацум худи Исо ба бовари сардори 

лашкари ин шацр ишора кард. Корнилиюс мирисади 

лашкари Итолиявк – яке аз ғайрияцудижне буд, ки бо 

шацодати Шимъӯни Петрус ба Исо бовар карда буд. 

Инчунин яктои дигар мирисаде буд, ки Исоро мехкӯб 

кард. 

Дар рӯзи марги Худ Масец ду нафар 

боваркардагонро наҷот дод. Файзи наҷотбахши Ӯ ду 

маротиба пацн гардид: бори аввал ба яцудк, бори 

дуюм – ба сарбози ғайрияцудк, то онцоро ба қатори 

наҷотжфтагонаш дохил намояд. Як нафари онцо шахсе 

буд, ки Ӯро дашном дода, цақорат менамуд, нафари 

дигар Ӯро мехкӯб кард. Ва акнун бижед, ба Ҷолҷолто 

наздиктар мешавем ва бо чашми сарбози ғайрияцудк 

мехкӯбкуниро аз назар мегузаронем. Дар вуҷуди ӯ се 

цодисаи муцим ба амал омаданд. 

 

Ба салиб кашидани Наҷотдицанда 
 

Навиштаи Пок манзараи мехкӯбкуниро муфассал 

нақл намекунад. Ӯ мехкӯб кардани берацмона ва 

ноодамонаро пурра тасвир намекунад. Ин манзара ба 

цама маълум буд. Ба худ тасаввур намудан мумкин аст, 

ки дар ин лацзацо чк цодиса шуда истода буд: цақорату 

дашном, муқобилияти мацкумшуда барои озод шудан 

аз як тараф, аз тарафи дигар - ҷаллодони берацм, ки ба 

ҷисми одам мехцои зангзадаро кӯфта, онро ба салиб 
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мечаспонданд. Баъд цангоми бардошта мацкам 

намудани салиб садои вацшатноки паст баромад. Ва 

соатцои дарози дацшатовар зери офтоби сӯзон 

манзарае буд барои одамони цажцукунанда ва 

дашномдицанда, ки аз азобу шиканҷаи мехкӯбшуда 

завқ мекарданд. 

Ҷацон мацз цаминро ба Худо раво дид. Ҷацон Ӯро 

мехкӯб намуд ва ин шахс цукми қатлро иҷро намуд. 

Агар шумо ба ӯ савол дода пурсед, мумкин гӯяд: “Ман 

айбдор нестам ва барои ин ҷавобгарк  надорам. Дар 

цақиқат на ман, балки ин одамон Ӯро мехкӯб кардаанд. 

Гуноци ин рӯцонижни дашномдицанда аз ман бештар 

аст”. Аммо ин цақиқат тағйир намежбад - ӯ цамроци ин 

одамон Писари Худоро мехкӯб намуд. 

Дар муқоиса бо ин сарбози румк мо дар давраи 

хеле маърифатноктар ва маданк зиндагк мекунем. Мо 

дар дастони худ Навиштаи Поки кушода дорем. Мо 

цукми таърихро дар бораи ба ин ҷиноят медонем. 

Навиштаи Пок моро огоц менамояд, ки ба наҷоти 

Худованд, ки онро Ӯ ба воситаи марги Писари Худ ба 

мо муцайж намудааст, бепарвок накунем (Ибрижн 2:3). 

Ҷацон цукми худро баровард. Мову шумо бояд онро ж 

тасдиқ кунем, ж муқобили он бароем. Ба ин ҷацоне ки 

Писари Худоро мехкӯб кард, зода шуда, мо аз 

масъулияти қабул намудани ин қарор озод буда 

наметавонем. Мехкӯб карда шудани Исои Масец як 

цодисаи муцими беохир аст. Он талаб менамояд, ки 

цар як шахси дар ин дунжи пургуноц ва пурнуқсон зода  

шуда ба ин цодиса тарафдор ж зид барояд. Худо цар як 

шахсро аз рӯи цодисацои Ҷолҷолто цукм менамояд. 

Шумо дар кадом мавқеъ истодаед? Дар симои Исо 

Худо шахсан ба замин омада, нақшаи Худро ба амал 
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овард. Амали ҷавобии ҷацон ба он равона карда шуда 

буд, ки аз Ӯ озод шуда, дурк ҷӯяд. Ва дар рӯзцои мо 

низ цамон чиз мушоцида карда мешавад. Агар ҷацон 

метавонист, боз цам Исоро мехкӯб мекард. Шумо бо 

Исои Масец чк гуна муносибат мекардед? 

 

Вай ба Наҷотдицанда нигоц мекард 
 

Аввал мо бояд аз рӯцияи бефикрк, бетарафк ва 

беғаразк нисбат ба ин цодиса озод шавем. Мо бояд дар 

бораи “Ӯ ..., ки аз дасти гуноцкорон ба чунин хорк тоб 

овард”, фикр кунем (Ибрижн 12:3). Ана цамин корро 

мирисад барои наҷоти рӯци худ  кард. Ва пас аз чанде ӯ 

фацмид, ки бо Исо чк гуна рафтор намуд. 

Мирисад ба Исо нигоц карда, аз бузургии Ӯ дар 

цайрат монд. Ин Шахс салибро чунон зеб дод, ки гӯж 

он тахти шоц бошад. Аз як ҷицат мехкӯбшавк ба 

тоҷгузории шоцона монанд буд. Мирисад пештар ин 

гуна азаматро пеши чунин азобу шиканҷа, чунин 

оромиро пеши чунин берацмию вацшоният ва чунин 

қадру қимати баландро дар байни чунин беқадрк 

надида буд. Ӯ мешунид, ки Исо мегуфт: “Эй Падар, 

онцоро бубахш, зеро намедонанд, ки чк мекунанд”. Ин 

суханцо мирисадро дар цайрат мононданд. Аз 

таҷрибаи худ ӯ медонист, ки одамони ба шиканҷаи 

мехкӯбшавк гирифторшуда цеҷ гоц чунин дуо 

намекарданд. Ягон вақт одаме чун Ӯ нагуфтааст.  

Вай чк гуна Одам буд? Мирисад то он вақте нигоц 

карда гӯш андохт, ки шахсияти Исо диққати ӯро пурра 

фаро гирифт. Агар ба Исо чунин имконият дицем, 

цамеша чунин мешавад. Зеро Исо шахсияти 
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ғайримуқаррарк буда, Худои пок, дӯстдоранда, комил 

ва бузург аст, ки дар ҷисм омадааст. 

Баъд мирисад хусусияти дарди Исоро фацмидан 

гирифт. Ин танцо як азоби ҷисмонк бо сабаби 

мехкӯбшавк набуд. Бе ягон шубца, пештар ӯ чанд 

мехкӯбкуниро мушоцида карда буд. Ин дард дар 

натиҷаи ғазабу нафрати цокимони берацми Исроил ва 

гурӯци ҷоцили одамон ба амал наомадааст. 

Мехкӯбкунк борцо цамин хел сурат мегирифт, 

гарчанде ба ин дараҷа набошад цам. Торикии 

дацшатноке ки ҷои мехкӯбшудагонро фаро гирифт ва 

се соат давом намуд, ӯро дар цайрат гузошт. Рӯзи 

равшанро торикк фаро гирифт. Фаржди баланди Исо 

вуҷуди ӯро ба цаяҷон овард: “Худои Ман, Худои ман! 

Чаро маро тарк кардак?”. Дар ин фаржд дарди сахте 

вуҷуд дошт, ки ба одам тасаввур кардани он хеле 

мушкил аст. Ин дард ба Он Касе равона шуда буд, ки 

пок, бегуноц ва беайб буд. 

Дар охир мирисад қувваю қудрати Исоро фацмид. 

На танцо торикии ғафс ӯро ба дацшат овард, гарчанде 

он ба таври ғайритабик ба амал омад. Дар зери пои ӯ 

замин ҷунбид ва сангцо фурӯ рафтанд. Ва танцо яцудк 

моцияти дар Хонаи Худо аз боло ба пожн даридани 

пардаро фацмида метавонист. Дар ин ҷо мӯъҷизацо ва 

аломатцое ба амал омаданд, ки тавонистанд дили 

ғайрияцудиро низ ба ларза оваранд. Вале бовар 

кардани яке аз роцзанони цамроци Исо мехкӯбшуда 

мӯъҷизаи калонтарин буд. “Имрӯз бо Ман дар бицишт 

хоцк буд”,- чунин гуфт ба вай Исо, вақте ки роцзан 

ницоят дили худро ба Ӯ супурд. Чунин тағйироти 

аҷоибу ногацонк дар рафтор ва гуфтори роцзани 

мехкӯбшуда барои мирисад шацодат шуд. 
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Цамин тариқ, мирисад ба Исо бо диққат назар 

мекард ва цар қадаре ки ӯ бисжртар нигоц мекард, 

цамон қадар бештар мефацмид, ки Исо шахси 

ғайримуқаррарк аст. Ин Цамоне буд, ки аз одами оддк 

бештар буд. Ва ӯ цамчун яке аз иштирокчижни 

бадкирдории гурӯци ҷоцил Масецро мехкӯб кард. Ож 

ба Исои Масец диққати махсус зоцир намуда фикр 

кардаед, ки марги Вай шахсан барои шумо чк ацамият 

дорад? 
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Вай Наҷотдицандаро эътироф кард 
 

“Агар Ту Писари Худо бошк, аз салиб фурӯд ой”, 

– писханд мекарданд коцинон. “Агар Ту Масец бошк, 

Худро ва моро наҷот дец”, – мегуфтанд овози худро 

баланд карда роцзанони мурдаистода. Писари Худо! 

Ба ростк, ин цамин тавр буд. “Ба ростк Ӯ Писари Худо 

буд”, – дар охир гуфт мирисад. 

Ӯ танцо ду сухан гуфт ва цар дуи ин суханцо аз он 

шацодат медицанд, ки вай Исоро чун росткор ва 

Писари Худо эътироф намуд. Бо шарофати чунин 

пайравии оддк ӯ қадаме ба самти Наҷотбахши 

мехкӯбшуда гузошт. Вақте ки чанде пеш Петрус Исоро 

Масец эътироф кард, Худованд ба ӯ гуфт: “На ҷисм ва 

хун инро ба ту кушод, балки Падари Ман, ки дар 

осмон аст”. “Ба ростк Ин Одам одил (росткор) буд... Ӯ 

Писари Худо буд”, – гуфт афсари румк.  

Цамин тавр, касе ки Исоро мехкӯб кард ва ба Ӯ бо 

диққат нигоц мекард, акнун Ӯро эътироф мекунад. Бо 

ин суханцо, бо чунин ягона гуфтори худ, ки дар 

Навиштаи Пок сабт шудааст, ин шахс нишон дод, ки 

цамаи ин воқеа ба дили ӯ таъсир намуда чашмони ӯ 

кушода шуданд. Вай аз ҷумлаи хеле ва хеле 

камшумори одамоне буд, ки дар он рӯз тарафдори 

Исои Масец шуданд. 

Дар рӯзцои мо шумо ба се тариқ рафтор мекунед: 

(1) Шумо ж Наҷотдицандаро мехкӯб намуда, тарафи 

тӯдаи одамон ва ин дунжро мегиред, ж (2) шумо бо 

диққат ба Масец назар карда, оиди ацамияти шахсияти 

Ӯ, дарди Ӯ ва қудрату тавоноии Ӯ фикру андеша 

меронед, ж (3) шумо Масецро эътироф мекунед; 

чашмони шумо кушода шуда, дили шумо барои 
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вохӯрдан бо Ӯ талош меварзад, дацони шумо Ӯро чун 

Писари Худо, Наҷотбахш ва Худованд эътироф 

менамояд. Дар назди Наҷотдицандаи мехкӯбшуда 

шумо кадом мавқеъро гирифтаед? 
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ДАРСИ СЕЮМ 

 

Пилотуси иродааш суст 
 

Порчацо аз Инҷил барои дарси 3 
 

Юцанно 18:28 Аз цавлии Қажфо Исоро ба сарбозхона 

бурданд. Ва субц буд; ва онцо ба сарбозхона 

надаромаданд, то ки наҷис (нопок) нашаванд ... 

 

Юцанно 19:16  Ницоят, Ӯро ба дасти онцо супурд, то 

ки маслуб кунанд. Ва онцо Исоро гирифта бурданд. 

 

Матто 27:22  Пилотус ба онцо гуфт: Пас Исоро, ки 

Масец меноманд, чк кунам?” Цама гуфтанд: “Ӯро 

маслуб кун”. 

 

Понтиюс Пилотус цукми қатли Исоро имзо 

намуд. Намуди бадбахти ӯ ба мо аз сацифацои цамаи 

чор китоби Инҷил назар мекунад. Барои вайрон 

кардани қонуну қоидацои Рум ва созиши буздилона бо 

виҷдони худ ва қарори берацмонаи мехкӯб кардани 

Писари Худо ва кушоду равшан беобрӯ кардани Ӯ, 

Пилотус цамчун шахси беирода ва тарсончак шинохта 

шудааст. Вай барои бо Исо чунин рафтор карданаш 

дар курсии ҷиноятии доваришавандагони таърих чун 

шахси шармандаву беномус шинохта мешавад. Ӯ 

Масецро аз доварии боинсофона ва одилона, аз цуқуқе 

ки цар як инсон дорад, мацрум намуд. 

                                                      
 Ирода – майл, ихтижр; дар ин ҷо ба маънои хислат. 
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“Пас Исоро, ки Масец ном дорад, чк кунам?” – ба 

халқ муроҷиат намуд Пилотус. Баъдтар, пас аз ин 

воқеа ӯ шавқманди он буд, ки Исо бо ӯ  чк гуна рафтор 

мекунад. Пилотус бо цамаи корцои ба Исо алоқаманд 

хуб шинос буд. Чун цокими румк Ӯ цар як қадами Исо, 

таълимот ва мӯъҷизацои Ӯро медонист. Оиди ин дар 

тамоми рӯи замин хабар пацн шуда буд. “Пилотус 

медонист, ки саркоцинон Ӯро аз рӯи бахилк таслим 

карда буданд”. 

Пилотус на танцо аз цамаи корцо бохабар буд, 

балки низ имконият дошт айбномацоеро, ки ба 

муқобили Масец равона карда шуда буданд, бевосита 

ва шахсан тафтиш кунад. Ӯ хоциши бо ин кор машғул 

шуданро тамоман надошт, вале ӯро цолату вазъияти 

муайян ба ин водор намуд. Ба вай лозим шуд, ки 

тафтишот барад ва зери фишори вазъиятцо ӯ маҷбур 

шуд оиди Исо қарор қабул намояд. Омӯхтани ин 

мавзӯъ шуморо дар цолате мегузорад, ки Пилотус бо 

он дучор шуд. Шумо бо Исо чк хел муносибат 

мекунед? 

 

Пилотус аз арзу суханцои Масец ба тарс 

афтод 
 

Цажти Пилотус чуноне ки то вохӯрк бо Исо буд, 

давом карда наметавонист. Ӯ ба цолати мушкилтарин, 

лацзаи цалкунандатарини цажташ расид. Дар цама 

сурат Пилотус ва Исо бояд цатман рӯ ба рӯ 

вомехӯрданд. Мо мехонем: “Пилотус... беш аз пеш 

царосон шуд” (Юцанно 19:8). Ӯ аз арзу суханцои Исо, аз 
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шахсияти Вай, он цолати душворе ки Исои Носирк ба 

цажти ӯ овард, тарсид. 

Ӯ аз цамлаи Исо ба цажти шахсиаш тарсид. Таърих 

нишон медицад, ки Пилотус шахси бадмуомила, 

беадаб ва якрав буд. ӯ бо хости худ амал карда, 

циссижти дигаронро ба назар намегирифт. Ӯ дар назди 

Масеци бегуноц, мецрубон, бузург ва пок пасту ночиз 

буд. Мо низ цамин тавр цастем. Кк метавонад ақаллан 

як лацза ба муқоиса бо Ӯ тоб оварад? 

Ӯ назари худро ба Исо равона кард. Дар пеши ӯ 

Одаме рост меистод, ки аз синну солаш калонтар 

менамуд, рухсораш бо сабаби азобу шиканҷа то цадди 

шинохтана-шаванда баднамуд шуда буд. Ӯро 

посбонони Хонаи Худо пурсуков намуда, кӯфта азоб 

дода буданд. Пилотус гумон дошт, ки ин Одам суст ва 

беқувват аст. “Магар намедонк, ки қудрат дорам Туро 

мехкӯб кунам?” – чунин савол дод ӯ ба Исо. Вале 

Пилотус хато кард. “Цеҷ қудрат бар Ман намедоштк” – 

ҷавоби хоксорона шунида шуд. Новобаста ба намуди 

зоцирк ва вазъият, цама қудрат ба таври аҷоиб дар 

дасти Исо буд.  

Ин як хатои муқаррарк аст, ки шумо цам мумкин 

ба он роц дода бошед. Шумо дар сацифацои таърих 

Исои Масецро чун шахсияти беранг, бемадор ва 

ғайрицақиқк, ки ба цажти цозира ягон муносибате 

надорад, тасаввур кардаед. Вале фиреб нахӯред. Ин 

Одам Худои Ҷовидон, Худои цама мебошад, ки то абад 

муборак аст. Сухани охирин ба Ӯ тааллуқ дорад, на ба 

шумо. 

Кӯшишцои Пилотус ба зудк бенатиҷа анҷомид. Ӯ 

Исоро бо қудрати худ тарсонда натавонист. Ӯ гаштаю 

баргашта ба саволи асоск рӯ ба рӯ мешуд. Ӯ бояд ин 
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Одамро ж чун Подшоц эътироф мекард ж мехкӯб 

менамуд. Ин саволи асосиест, ки цар як шахс бо он 

дучор мешавад. Шумо низ цамчунин. Шумо бо Исо чк 

гуна рафтор менамоед? 

Шояд Пилотус метарсид, ки Исо ба цажти 

шахсиаш дохил мешавад. Пилотус шахси зандор буд. 

Зани ӯ Клавдия Прокула аз авлоди подшоцон буд. Ӯ 

духтари Тиберий ва набераи Август буд. Кори Исоро 

аз назар гузаронида истода, Пилотус аз занаш мактуби 

таъҷилк гирифт, ки дар он чунин гуфта мешуд: 

“Боэцтижт бош Пилотус, зеро ин Одам  росткор аст”. 

Зани ӯ дар хобцои дидаи худ барои Исо бисжр азоб 

кашид  ва тарсид, ки шавцараш дар қарори оиди Исо 

мебаровардааш хато накунад. Инак, Пилотус фацмид, 

ки новобаста ба хоцишаш, ба цажти шахсии ӯ таъсири 

Исо расидааст. 

Пилотус бештар аз он метарсид, ки Исо ба мавқеи 

ҷамъиятии ӯ халал мерасонад. Ӯ зуд фацмид, ки 

мансаби сижск ва мавқеи ҷамъиятии Ӯ ба он вобастагк 

дорад, ки ӯ нисбат ба Исо чк қарор қабул мекунад. 

Фаржди одамон бешубца аз ин шацодат медод: “Агар 

ин одамро озод кунк, ту дӯсти қайсар (император) 

нестк”, – фаржд мезаданд онцо. Цамаи амалу вазифаи ӯ 

дар хатар буд. Агар Исоро интихоб намояд, шояд ӯ ба 

кинаи цокими берацму нобовари Рум рӯ ба рӯ шавад. 

Пилотус дар асл суханони Исоро рад кардан намехост, 

вале дар айни замон онцоро қабул кардан цам 

намехост. 

Ож шумо дар мавқеи Пилотус истодаед? Ож шумо 

метарсед, ки нисбати Исо қарор қабул намоед, зеро 

медонед, ки Ӯ ба цажти шахсиву ҷамъиятии шумо 

дохил мешавад. Бешубца, дохил мешавад! Цамон 
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лацзае ки Ӯро қабул кунед, дар цажти шумо цама чиз 

бояд тағйир жбад. Вале дар цама гуна цолат цажти шумо 

мисли пештара намемонад. Агар шумо Ӯро рад 

намоед, пас цеҷ гоц дар вуҷуди худ оромк ва 

осоиштагиро цис намекунед. 

 

Пилотус ба арзу суханцои Масец 

муқобилият мекунад 
 

Пилотус кӯшиш мекард, ки қабули қарори 

муцимро пас партояд, вале ин масъала гаштаву 

баргашта пайдо мешуд. Шояд шумо цам дар таҷрибаи 

шахсии худ зарурати қабул кардани қарорро оиди Исо 

цис намудаед? Шумо ба Исо чк гуна муносибат 

менамоед? 

Пилотус кӯшиш менамуд, ки масъулияти қабули 

қарорро аз гардани худ гирад. Вақте вай фацмид, ки 

Исо аз вилояти Ҷалил аст, Исоро ба назди Циродус 

фиристод. “Охир, ин ба ман дахле надорад, – фикр 

мекард ӯ, – бигзор бо ин Циродус машғул шавад”. 

Аммо ин найранги ӯ амалк нашуд. Албатта ба 

Циродус лозим омад, ки бо чунин масъала рӯ ба рӯ 

шавад. Цар касро чунин цолат интизор аст! Аммо ба 

зудк Исо ба Пилотус баргардонида шуд ва ӯ хоцу 

нохоц бояд интихоб мекард. Ож шумо цам кӯшиш 

мекунед, ки аз чунин савол канора ҷӯед, аммо 

наметавонед?  

Пилотус кӯшиш кард, ки ин корро аз тафтишоти 

доварк гирад. “Шумо тафтишоти худро доред, 

бинобар ин Ӯро гирифта аз рӯи шариати худ доварк 

намоед. Ин масъала зиддиятро оиди боварии динк дар 
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бар мегирад, ки ман ба он цеҷ коре надорам” – гуфт 

Пилотус ба яцудижн. Аммо ин цам жрк нарасонид. Ӯ 

барвақт фацмид, ки кори тафтишотии Исо берун аз 

цудуди масъалаи динию мазцабк баромадааст. Дар асл 

бошад маълум шуд, ки ин муцимтарини масъалацои 

дар назди ӯ истода мебошад. 

Пилотус бо Исо оиди ин масъала бацс карданк 

мешуд. Ба Исо саволцо дода, Ӯро пурсиши чандтарафа 

намуд, вале ягон хел ҷавоб нагирифт. “Ту ягон ҷавоб 

намедицк” – фаржд намуда, ба Исо муроҷиат кард ӯ. 

Хомӯшии Исо виҷдони ӯро гӯж мисли зарби қамчин 

реш-реш мекард. Аммо, чуноне ки шумо мебинед, 

ягон хел  муцокима даркор набуд. Пилотус бо цамаи 

асли масъала хеле хуб шинос буд. Ин кор душвор 

набуд. Ӯ бо Исо дуруст ж нодуруст рафтор карданро 

бояд интихоб мекард. Ож ӯ тарафи ҷацонро зидди Исо 

мегирад, ж назди Исо қарор гирифта, зидди ҷацон 

мебарояд. Цамаи масъала аз цамин иборат буд. Исо 

сухани гуфтанк надошт. Пилотус назди қабули қарор 

меистод, цамон тавре ки цозир шумо низ истодаед. 

Пилотус муцокимаи масъаларо ба дигар тараф 

равона карданк мешуд. Ӯ инро ба ду тариқ кард. Аввал 

ӯ ҷинояткори номк – Бараббосро оваронда, мардумро 

рӯ ба рӯи интихоб гузошт. “Кадоме аз инцоро мехоцед 

ман бароятон озод кунам? Бараббос ж Исоро?”. Ӯ умед 

дошт, ки тӯдаи одамон ба ӯ жрк медицад ва озод 

кардани Исоро хоста, бо цамин кори Ӯро осон 

менамояд. Аммо ҷацон чун цамеша Бараббосро 

интихоб кард. Пилотус маҷбур шуд, ки худаш қарор 

қабул намояд. 

Баъд ӯ гуфт: “Ӯро ҷазо дода озод мекунам”. Ӯ 

гумон дошт, ки чунин қарор майлу хоциши тӯдаи 
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одамон ва цам Исоро қаноат мекунонад. Аммо ҷацон 

бо ин як ҷазо ба Масец қаноат накард ва дар ин ҷо 

Пилотус мағлуб шуд. Ҷацон девонавор ташнаи марги 

Исо буд. Ҷацон дар масъалаи интихоби Масец цамеша 

ба шумо халал мерасонад. Ҷацон танцо бо он 

қаноатманд мешавад, ки шумо пурра Исоро рад 

намоед ва на камтар аз он. Инчунин Масецро низ на 

камтар аз он чк қаноатманд менамояд, ки шумо Ӯро 

чун Худованд эътироф намуда, ба цажти худ қабул 

намоед. 

Дар охир Пилотус кӯшиш намуд, ки аз ин 

масъалаи муцим худро ба канор гирад. Ӯ супориш дод, 

ки дар зарфе об бижранд ва дасташро шуст. “Ман 

дастамро аз цамаи ин кор мешӯям, – гуфт ӯ. Ӯро 

гирифта худатон мехкӯб намоед. Ин ба ман дахле 

надорад”. Вай ин маросимро барои ором кардани 

виҷдони худ ба ҷо овард. Баъд ӯ Писари Худоро мехкӯб 

намуд. Лекин кадом маросим рад намудани Масеци 

Худовандро сафед карда метавонад? Цеҷ чиз Хуни 

Масецро аз дасти касе ки Ӯро рад кард, шуста 

наметавонад. 

 

Пилотус интихоб мекунад 
 

Барои Пилотус лозим буд, ки худаш интихоб 

намуда қарор барорад. Ӯ дигар наметавонист онро ба 

вақти дигар монад. Ӯ бояд цал мекард. Аз ин масъала 

ҷои гурез набуд. Ӯ аз Масец рӯ гардонида, хоинона Ӯро 

ба ҷазои марги пуразоб супурд. Цамин тариқ Ӯ аз 

Худову Наҷотдицанда то абад ҷудо шуд. 

Ин интихоби дацшатовар буд. Баъди цафт соли ин 

воқеа цамон Пилотус аз дасти цамон қайсар, ки вай ба 
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ӯ писанд омаданк буд, аз цама вазифаю имтижзцояш 

мацрум шуд. Ӯро ба ҷои дур шармандавор бадарға 

карданд. “Ту дӯсти қайсар нестк”, – фаржд мезад тӯдаи 

одамон. Ин дар цақиқат цамин тавр буд! Баъди цамаи 

ин ӯ дигар дӯсти цеҷ кас набуд. Номи ӯ дар сацифацои 

таърих цамчун шарманда боқк монд.  

Шумо бо Исо чк гуна рафтор менамоед? Ӯро 

мехкӯб мекунед, ж ин ки чун Подшоц болобардор  

менамоед? Шумо бояд худатон қарор қабул кунед. 
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ДАРСИ ЧОРУМ 

 

Одаме ки виҷдони худро нобуд 

кард 
 

Порчацо аз Инҷил барои дарси чорум 
 

Матто 3:1-12 

 

1. Дар он айжм Яцжи Таъмиддицанда зоцир шуда, дар 

бижбони Яцудо мавъиза мекард, 

2. Ва мегуфт: “Тавба кунед, зеро ки Малакути Осмон 

(Подшоции Осмон) наздик аст”. 

3. Зеро ӯ цамон аст, ки Ишаъжи набк аз ӯ хабар дода, 

гуфтааст: “Овози нидокунандае дар бижбон: роци 

Худовандро тайжр кунед, тариқи Ӯро рост кунед”. 

4. Ва ин Яцж либосе аз пашми шутур дар бар ва 

камарбанде аз чарм дар камар дошт ва хӯроки ӯ 

малах ва асали жбок буд. 

5. Он вақт ацли Ерусалим ва тамоми Яцудо ва гирду 

атрофи Урдун назди ӯ берун меомаданд, 

6. Ва ба гуноццои худ иқрор шуда, дар рӯди (дарж) 

ӯрдун таъмид (ғӯта) межфтанд. 

                                                      
 Мавъиза – панду насицат оиди боварк ба Худо. 
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7. Чун бисжре аз фарисижн ва саддуқижнро дид, ки 

назди ӯ барои таъмид меоянд, ба онцо гуфт: “Эй 

афъизодагон (морбачацо)! Кк ба шумо талқин кард, 

ки аз ғазаби оянда бигрезед? 

8. Акнун самаре оваред, ки сазовори тавба бошад. 

9. Ва дар дили худ нагӯед, ки “падари мо Иброцим 

аст”, зеро ба шумо мегӯям, ки Худо қодир аст аз ин 

сангцо барои Иброцим фарзандон ба вуҷуд орад; 

10. Ва алцол теша бар решаи дарахтон  гузошта 

шудааст: цар дарахте ки меваи нағз надицад, 

бурида ва дар оташ андохта хоцад шуд; 

11. Ман шуморо бо об барои тавба таъмид медицам, 

лекин Он ки пас аз ман меояд, тавонотар аз ман аст 

ва ман сазовори он нестам, ки пойафзоли Ӯро 

бардорам; Ӯ шуморо бо Рӯцулқудс (Рӯци Пок) ва 

оташ таъмид хоцад дод; 

12. Ӯ ғалбери Худро дар даст дорад, ва ӯ хирмангоци 

Худро тоза карда, гандуми Худро дар анбор гирд 

хоцад овард, лекин коцро дар оташи 

хомӯшнашаванда хоцад сӯзонд”.   

Марқӯс 6:14-29 

                                                      
 Талқин кард – дар ин ҷо ба маънои “гуфт”, ж ин ки “жд дод”. 
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14. Чун подшоц Циродус шунид, – зеро номи Ӯ шӯцрат 

жфта буд, – гуфт, ки Яцжи Таъмиддицанда аз 

мурдагон эцж шудааст ва аз ин сабаб мӯъҷизот аз 

вай ба зуцур меояд. 

15. Баъзе мегуфтанд, ки ин Илжс аст. Аммо баъзе 

мегуфтанд, ки ин пайғамбар аст, ж чун яке аз 

пайғамбарон. 

16. Лекин Циродус, чун шунид, гуфт: “Ин цамон Яцжст, 

ки ман сарашро аз тан ҷудо кардам: вай аз 

мурдагон эцж шудааст”. 

17. Зеро Циродус одам фиристода, Яцжро дастгир 

карда, ба зиндон андохта буд, ба хотири Циродия 

зани Филиппус бародараш, ки вайро ба никоци худ 

дароварда буд. 

18. Зеро Яцж ба Циродус гуфта буд: “Зани бародари 

худро ба никоц даровардани ту раво нест”. 

19. Пас Циродия ба Яцж кина баста буд ва мехост ӯро 

ба қатл расонад, лекин наметавонист. 

20. Зеро ки Циродус аз Яцж метарсид, вайро марди 

одилу муқаддас медонист ва рӯихотир мекард; ба 

гапаш гӯш дода, бисжр музтариб (ноором) мешуд ва 

суханонашро ба хушк мешунид. 
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21. Фурсате расид, ки Циродус ба муносибати рӯзи 

таваллуди худ барои мансабдорони худ, ба 

мирицазорон ва калонтарони Ҷалил базме орост, 

22. Ва духтари Циродия ба базм даромада рақсид, 

Циродус ва ононеро, ки цамроцаш нишаста буданд, 

шод намуд. Подшоц ба духтар гуфт: “Цар чк 

мехоцк, аз ман талаб кун, онро ба ту бидицам”. 

23. Ва қасам жд кард, ки “цар чк аз ман талаб кунк, 

цатто нисфи қаламрави (цудуди кишвар) ман бошад 

цам, ба ту медицам”. 

24. Духтар берун рафта, аз модари худ пурсид, ки “чк 

талаб кунам?” Модараш ҷавоб дод: “Каллаи Яцжи 

Таъмиддицандаро”. 

25. Вай дарцол назди подшоц шитофт ва гуфт: 

“Мехоцам каллаи Яцжи Таъмиддицандаро цамин 

дам дар табақе цадия кунк”. 

26. Подшоц басе ғамгин шуд; лекин барои поси 

савгандаш (барои ба ҷо овардани қасамаш) ва ба 

хотири ононе ки цамроцаш нишаста буданд, 

хоциши вайро рад кардан нахост. 

27. Дарцол подшоц ҷаллодеро фиристода, фармуд, ки 

каллаи вайро бижрад; 

                                                      
 Мирицазорон - сардорони цазор аскар. 
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28. Ҷаллод рафта, дар зиндон каллаи вайро аз тан 

ҷудо кард ва бар табақе ницода овард ва ба духтар 

дод ва духтар онро ба модари худ дод. 

29. Чун шогирдонаш шуниданд, омада, ҷасади вайро 

бардошта бурданду гӯр карданд. 

Луқо 23:6-12 

6. Вақте ки Пилотус инро шунид, савол дод: “Магар Ӯ 

Ҷалилист?” 

7. Ва чун донист, ки Ӯ аз вилояти Циродус аст, Ӯро 

назди Циродус равона кард, ки вай низ дар он 

рӯзцо дар Ерусалим буд. 

8. Циродус Исоро дида, хеле хурсанд шуд, зеро ки 

кайцо боз Ӯро дидан мехост, чунки овозаи Ӯро 

шунида буд ва умед дошт, ки аз Ӯ мӯъҷизае 

бубинад. 

9. Ва ба Ӯ саволцои бисжре дод; аммо Исо ба вай цеҷ 

ҷавоб надод. 

10. Саркоцинонон ва китобдонон истода, бо тамоми 

ҷидду ҷацд Ӯро айбдор мекарданд. 

11. Ва Циродус бо сарбозони худ Ӯро басо тацқир ва 

тамасхур (масхара) карда ва либоси дурахшоне бар 

Ӯ пӯшонда, назди Пилотус гардонда фиристод. 
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12. Дар цамон рӯз Пилотус ва Циродус бо цамдигар 

дӯст шуданд, зеро ки пештар онцо ба якдигар 

адоват (душманк) доштанд.  

Дар Инҷил жздац нафар аз хонадони Циродус 

хотиррасон карда шудааст. Цамаи онцо одамони бад 

буданд. Инсоне ки виҷдони худро нобуд намудааст, 

Циродуси Антипа ном дошт. Ӯ аз зане ки Малтасия 

ном дошт, зода шуда буд. Падари ӯ Циродуси Бузург 

зани бисжре дошт. Циродус Антипа, мисли дигар 

одамон, виҷдони худро рӯз аз рӯз бештар нобуд 

мекард, то он даме ки ба цолати бад гирифтор шуд. 

 

Виҷдони ноороми ӯ 
 

Вақте мо бори аввал бо ин шахс вомехӯрем, 

виҷдони ӯ ба воситаи суханцои пурзӯри Яцжи 

•ӯтадицанда бедор шуда буд. Яцж яке аз воизони 

(мавъизакунандагон) бузурге буд, бинобар ин дар 

атрофи ӯ одамони бисжр ҷамъ меомаданд. Ин на дар 

майдонцои калони шацрцо, балки дар бижбон ба амал 

меомад. Одамон назди ӯ мерафтанд, то ки суханцои 

ӯро шунаванд. Циродус дар бораи Яцжи •ӯтадицанда 

цама чизро медонист. Яцж пеш аз цама омадани 

Подшоции Худовандро хабар медод ва ба воситаи 

насицати ӯ халқро, (махсусан одамони оддиро) 

бедоршавии рӯции бузург фаро гирифт. Суханони Яцж 

кӯтоц, вале сахт буданд. Ӯ одамонро даъват карда 

мегуфт: “Тавба кунед, зеро Подшоции Осмон наздик 

шудааст”. 

Дар бораи Яцжи •ӯтадицанда хажлу андеша 

намуда, Циродус оиди рафтори ин шахс фикр накарда 
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наметавонист. Одамон ба суханцои одаме ки цажташ ба 

гуфтацояш рост намеояд, ацамият намедицанд. Цажти 

бенуқсони (беайб) Яцж цажти бадахлоқонаи Циродусро 

ошкор намуда, мацкум мекард. Барои Яцж барин 

одамон зарур нест ки мацкум намуданро мавъиза 

намоянд. Ахлоқу рафтори ӯ мисли қамчини 

зарбазананда буд. 

Масалан, ӯ аз сидқи дил хоксор ва фурӯтан буд. Аз 

рӯи аслу насаб ва зодашавии  худ Яцж коцин буд. Вале 

пеш аз ба хизмати коцинк шурӯъ кардан Яцж дарк 

намуд, ки халқи Исроил назар ба коцин ба пайғамбаре 

мисли Илжс бештар мӯцтоҷ аст. Ӯ чунин пайғамбар 

шуд ва мисли Илжс ба виҷдони одамоне ки ӯро гӯш 

мекарданд, боварибахш бо циссижт муроҷиат мекард. 

Инчунин ӯ дар байни одамон обрӯманд шуд, вале ба 

муваффаққияти калони мавъизааш (сухангӯияш) нигоц 

накарда, шахси фурӯтан ва хоксор монд. Ӯ худро чун 

“овози нидокунандае дар бижбон” муаррифк мекард. 

“Ба ман назар накунед, мегуфт ӯ – ба Масец назар 

намоед, Ӯ цамонест, ки шумо ба Ӯ мӯцтоҷед. Ӯро 

интизор шавед ва чун Подшоц болобардор намоед”. 

Баъд лозим аст, ки хислату одатцои хоксоронаи 

ӯро низ қайд намоем. Яцж либосе аз пашми шутур дар 

бар ва камарбанде аз чарм дар камар дошт; ва хӯроки 

ӯ малах ва асали жбок буд. Хонаи ӯ бижбони холк буд. 

Аз рӯи қобилияту истеъдоди худ Яцж ба мартабаи 

саркоцин дар Ерусалим ва раиси анҷумани динк 

мувофиқат мекард. Агар ӯ мехост, метавонист, 

вазифацои калони цукуматиро социб гардад ж дар кори 

савдо бой шавад. Бо таъсири баландаш ба тӯдаи халқ 

вай метавонист чун хоҷа цажт ба сар барад. Вале Яцж аз 

бацри цамаи ин гузашт. 



 38 

Илова бар цамаи он, вай ницоят пок буд. Агар 

Яцжро бо фарисижн рӯ ба рӯ гузоред, зуд дурӯягии 

цақиқии онцо ошкор мешавад. Саддуқижн бошанд чун 

ҷамъияти гуногунранги бешакл бо цама нобоварк ба 

назар мерасанд. Цажти ошкорои намунавии Яцж 

бадахлоқону гуноцкоронро ба тавба кардан аз гуноццои 

худ водор месохт. Пас ҷои цайрат нест, ки Яцж виҷдони 

хоболуди Циродусро бедор намуд. 

Ба Яцж нигоц карда, Циродус наметавонист дар 

бораи ростк ва дурустии мавъизаи ӯ фикр накунад. 

“Бигузор цар водк баланд шавад; цар кӯцу теппа паст 

шавад; цар каҷк рост ва цар роци ноцамвор цамвор 

гардад”. Цар як сухани Яцж ба Циродус чун зарбаи 

қамчин буд. Ӯ оиди ҷиноятцои содиркардааш, 

бадахлоқи, дурӯягии цажташ, дағалию берацмии цамаи 

роццои тайкардааш фикру андеша менамуд. Яцж танцо 

як чизи оддиро пешницод мекард: “Тавба кунед!” Ӯ 

тавбаи шахсиро талаб мекард. “Шумо бояд цажтатонро 

ислоц намоед”, – мегуфт ӯ.  

Циродус ба ин тайжр набуд. Бинобар ин дар 

шабцои ором виҷдони бедоршудааш ӯро азоб дода, 

ором намегузошт. Дар ин масъала шумо дар чк цолат 

қарор доред? Таъсири аввалине ки Рӯци Пок ба одам 

мерасонад он аст, ки Ӯ “бар гуноц... мулзам (айбдор) 

хоцад кард” (Юцанно 16:8). Ин танцо бо таъсири Ӯ ба 

виҷдони одамк, ба воситаи цақиқатцои Навиштаи Пок 

рӯй намедицад (Ибрижн 4:12). Ож шумо дар назди Худо 

тарсро цис намуда, гуноццои худро эътироф мекунед? 

Агар цамин тавр бошад, Худоро шукр гӯед. Рӯци Пок 

бар шумо мецнат мекунад ва умеди шумо бесамар 

нест. 
                                                      
 Саддуқижн – пайравони як равияи дини яцудк. 
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Виҷдони хомӯшшудаи ӯ 
 

Циродус хоциши тавба кардан надошт. Вақте ки 

инсон ба мецнати ошкоркунандаи Рӯци Пок дили 

худро сахт месозад, боз цам зиждтар дар гуноц роцгум 

мезанад. “Он чи одамизод мекорад, цамонро хоцад 

даравид” (•алотижн 6:7). Ин суханцо дар муносибати 

коштани табик цақиқат мебошанд, аз ҷицати рӯцк 

бошад нисбати рӯци одамизод цақиқат аст. Инсоне ки 

баъди разилии гуноцашро нишон додани Худо тавба 

мекунад, қадаме ба сӯи наҷот мегузорад. Ва цар як 

қадами цаминхелаи минбаъда дили ӯро нарм намуда, 

наҷот жфтанро имконпазир мегардонад. Инсоне ки 

цангоми гуноци содиркардаи ӯро нишон додани Худо 

аз Ӯ рӯ мегардонад, қадаме ба мацкум шудан 

мегузорад. Цар як қадами минбаъда ба цамин самт 

дилро сахт намуда, имконияти наҷот жфтанро камтар 

мегардонад. Дар Навиштаи Пок бисжр цикоятцо оиди 

одамони мисли шоц Шоул, Циродус, Яцудои Исқарют, 

Билъом, подшоци Миср ва дигарон цаст, ки ин 

цақиқатро исбот мекунанд. 

Бадбахтии цажти Циродус дар он аст, ки ӯ гуноце 

дошт ва онро бартараф намудан намехост. Ин гуноц ба 

мацкум шудани ӯ асос гузошт. Ин гуноци 

пешподицандаи ӯ буд. Дар цажти ӯ чунин рафторцое 

буданд, ки ӯ тайжр буд онцоро ислоц намуда, дигар 

кунад. Ӯ тайжр буд, ки дили худро аз баъзе ҷицат пок 

намуда, ба виҷдони бедоршудаи худ гузашт намояд. 

Барои Яцжро чун пайғамбар шинохтан ӯ зид набуд, 

вале дар зиндагии ӯ гуноци пинцоние  буд, ки барои 

вай аз цама чиз пурқиматтар буд ва ӯ аз бацри ана 

цамон гузаштан намехост. Ин гуноц бо зане вобаста 
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буд, ки зани дигар кас буд. Чк гуна гуноц дар цажтатон 

ба шумо халал ва мамониат мерасонад? Чк ба шумо 

халал мерасонад, то назди Масец оед? Гуноц. Мумкин 

аст, ки шумо садои Инҷилро шунида бошед. Шумо ин 

дарсцоро омӯхтед, вале цоло цам дар гуноццои худ 

бозмондаед. Сабаби чунин цолатро даржфтан мушкил 

нест. Дар цажти шумо як чизе цаст, ки ба он аз наҷоти 

рӯци худ дида зиждтар майл доред. Ин цар чиз буда 

метавонад: худписандк ж сарват. Баъзе одамонро 

гумроции динк, баъзе дигаронро майлу одатцои 

бадахлоқона барои сӯи Исо омадан халал мерасонад. 

Баъзецо метарсанд, ки аз одатцое ки дар цажташон 

реша гирифтаанд, мацрум мешаванд. Дигарон дӯстии 

бешарафонаро аз наздик шудан ба Исо бецтар 

медонанд. Баъзецо аз вазифаи баланд мацрум шуданро 

нахоста, назди Исо намеоянд. Ба дигарон виҷдони 

нопок ж гуноццои пинцонк тавба кардан намемонад. 

Баъзецоро бепарвок намемонад, ки ба назди Исо оянд. 

Баъзецо ҷиноят содир кардаанд ва онцо дар натиҷаи 

тавба кардану Исои Масецро қабул намудан маҷбур 

мешаванд, ки мушкилоти мацкумии цабсхонаро аз сар 

гузаронанд. 

Цар он чи қабул кардани Наҷотдицандаро ба 

шумо манъ мекунад, қимати ҷони шуморо дорад. Агар 

Рӯци Пок водор кунаду шумо тавба накунед, 

виҷдонатон зуд хомӯш шуда, садои даъваткунандаи 

Худо дар шумо хеле ва хеле паст шунида мешавад. 

Агар бо шумо чунин цолат ба амал ояд, цушжр бошед. 

Чунин цолату вазъият хеле хатарнок аст. 

 

Виҷдони сӯхтаи ӯ 
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Бори охирин бо Циродус Антипа дар Инҷил вақте 

вомехӯрем, ки гуноцаш беш аз пеш вайро ба ҷиноят 

мекашид. Циродус Антипа бо иғвои зани нопок, ки аз 

роц зада, аз бародараш Филипп гирифта буд, Яцжи 

•ӯтадицандаро қатл намуд. Яцж абадан хомӯш монд. 

Дигар цеҷ гоц овози ӯ барои тавба кардан садо 

намедицад. Як қадами дигар ба афтиш мондааст ва 

қисмати Циродус муайян хоцад шуд. 

Вай цам монанди Пилотус ва Масец дар Ерусалим 

мебошад. Циродус тамоман ногацонк бо Исо рӯ ба рӯ 

шуд. Ӯ дар бораи Исо шунида буд ва якчанд 

мулоцизаю назарияцои худро дошт. Ӯ чунин 

мешумурд, ки Яцжи •ӯтадицанда аз мурдацо дар 

шакли Исо зинда шудааст. Ӯ дар бораи мӯъҷизацои 

Исо шунида буд. Мумкин аст ин мӯъҷизакор барои ӯ 

якчанд мӯъҷиза ба амал оварад. Вай ба Исо саволцо 

дода, аз ӯ хоциш мекард, ки барои ӯ мӯъҷиза нишон 

дицад. Дар Циродус мо ягон зарра пушаймонк, афсӯс ж 

азоби виҷдонро намебинем. Бинобар ин Исо ба 

Циродус ягон сухани гуфтанк надошт. Вай ба Циродус 

хомӯшона назар намуда, ба цама  саволцои ӯ ягон 

сухан нагуфт. 

Дар цажти Циродус як қоидаи асоск дида мешавад. 

Онро чунин ифода кардан мумкин аст: “На Яцж ва на 

Исо”. “На тавба, на цажти нав”. Циродус тавба 

карданро рад намуд, бинобар он Наҷотдицанда ба ӯ 

сухани гуфтание надошт. Баъд Циродус моцияти 

цақиқии худро ошкор сохт. Аз хомӯшии Исо ӯ ба ғазаб 

омада, масхара кардани ӯро оғоз намуд. Қотили Яцж 

Исоро масхара мекунад. Вай дашномро ба зарарцо 

илова намуда бо Пилотус, ки фармони қатли Писари 

Худоро имзо кардааст, дӯст шуд. Вай комилан виҷдони 
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Худро сӯзонд ва дар охир бо Исо дучор шуда, Ӯро 

масхара кард. 

Аз цажти Циродус чк гуна дарс ва хулоса гирифтан 

мумкин аст? Худо ба цамин гуна одамон цам муроҷиат 

менамояд, вале Ӯ тавба карданро талаб менамояд. 

Агар одам гуноци худро назар ба ҷонаш бештар дӯст 

дорад, пас дилаш сахт мешавад ва гуноц бар гуноц 

ҷамъ менамояд. Баъд, бо Наҷотдицанда вохӯрда, чунин 

одам дар оқибат Ӯро масхара мекунад ва барои вай 

ягон умед намемонад. 

Шумо бо Исо чк гуна рафтор мекунед? Рӯци Худо 

ба виҷдони шумо муроҷиат намуд? Дар шумо ягон 

гуноце цаст, ки намехоцед онро тарк кунед? Ба садои 

Рӯцк Пок, ки дар вуҷудатон садо медицад, муқобилат 

карда, онро поймол мекунед? Ин роцест, ки танцо ба 

нобудшавк оварда мерасонад. Ин роци дӯзах аст. 
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ДАРСИ ПАНҶУМ 
 

Яцудои хоин 
 

Порчацо аз Инҷил барои дарси 5 
 

Матто 26:14-16 

 

14. Он гоц яке аз он дувоздац нафар, ки Яцудои 

Исқарют ном дошт, пеши саркоцин рафт 

 

15. Ва гуфт: “Ба ман чк хоцед дод, то ки Ӯро ба шумо 

таслим кунам?” Онцо ба вай ск сиккаи (танга) 

нуқра пешницод карданд; 

 

16. Ва аз он дам вай фурсат меҷуст, ки Ӯро таслим 

кунад. 

 

Матто 27:3- 5 

 

3. Таслимкунандаи ӯ, Яцудо, чун дид, ки Ӯро мацкум 

карданд, пушаймон шуд ва ск сиккаи нуқраро ба 

саркоцинон ва пирон гардонда дод. 

 

4. Ва гуфт: “Ман гуноц кардам, ки Хуни бегуноцро 

таслим кардам”. Онцо ба вай гуфтанд: “Ба мо чк? 

Худат медонк”. 

 

5. Ва сиккацои нуқраро вай дар Хонаи Худо 

партофта, баромада рафт ва худро буғк карда 

кушт. 
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Марқӯс 14: 41- 46 

 

41. Ва бори сеюм омада, ба онцо гуфт: “Шумо цанӯз 

мехобед ва истироцат мекунед? Вассалом, соат 

расидааст; инак Писари Одам ба дасти гуноцкорон 

таслим карда мешавад; 

 

42. Бархезед, биравем: инак, он ки Маро таслим 

мекунад, наздик омад”. 

 

43. Ва дарцол, цанӯз ки Ӯ сухан мегуфт, Яцудо, ки яке 

аз он дувоздац нафар буд, омад ва бо вай мардуми 

бисжре аз ҷониби саркоцинон, китобдонон ва 

пирон бо шамшеру тажқцо омаданд. 

 

44. Таслимкунандаи Ӯ ишорате ба онцо дода, гуфта 

буд: “Цар киро бибӯсам, Ӯ цамон аст; Ӯро дастгир 

кунеду бо эцтижт баред”. 

45. Ва чун омад, дарцол ба Ӯ наздик шуда гуфт: “Эй 

устод! Эй устод!” Ва Ӯро бӯсид. 

46. Ва онцо дастцои худро бар Ӯ андохта, Ӯро 

гирифтанд. 

 

Юцанно 6: 70- 71 

 

70. Исо дар ҷавоби онцо гуфт: “Ож Ман шумо 

дувоздацро интихоб накардам? Ва цол он ки яке аз 

шумо иблис аст”. 

 
                                                      
 Вассалом - дар ин ҷо ба маънои “тамом”. 
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71. Инро Ӯ оиди Яцудо писари Шимъӯни Исқарют 

гуфт, зеро вай, ки яке аз он дувоздац нафар буд, 

мехост Ӯро таслим кунад. 

 

Юцанно 12: 3-6 

 

3. Он гоц Марям ратле аз равғани атрафшони 

(хушбӯй) сунбули холиси (тоза) гаронбацо гирифта, 

пойцои Исоро тадцин кард (равған молид)  ва 

пойцои ӯро бо мӯи худ хушконид; ва хона аз бӯи 

равғани атрафшон пур шуд. 

 

4. Ва яке аз шогирдонаш, Яцудо ибни Шимъӯни 

Исқарют, ки мехост Ӯро таслим кунад, гуфт: 

 

5. “Чаро ин равғани хушбӯй ба сесад динор фурӯхта 

нашуд, то ки ба мискинон (камбағалон) тақсим 

карда дода шавад? ” 

 

6. Ва инро на аз барои он гуфт, ки ғамхори мискинон 

бошад, балки барои он ки дузд буд: цамжни пул дар 

дасташ буд, ва аз пуле ки дар он меандохтанд, 

барои худ мегирифт. 

 

Юцанно 13: 21-30 

 

21. Чун Исо инро гуфт, дар рӯц музтариб (ноором) шуд 

ва шацодат дода гуфт: “Ба ростк, ба ростк ба шумо 

мегӯям, ки яке аз шумо Маро таслим хоцад кард”. 

 

                                                      
 Ратл – ченаки вазн. 
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22. Шогирдон ба якдигар нигоц карда, дар цайрат 

шуданд, ки Ӯ дар бораи кк мегӯяд. 

 

23. Яке аз шогирдонаш буд, ки бар сандуқи синаи Исо 

такя мезад: Исо вайро дӯст медошт; 

 

24. Шимъӯни Петрус ба вай ишорат кард, то 

бипурсад: он кист, ки дар цаққаш чунин гуфт. 

 

25. Вай цамчунон бар сандуқи синаи Исо такя зада, 

пурсид: “Худовандо! Он кист? ” 

 

26. Исо ҷавоб дод: “Он аст, ки луқмаи нонро ғӯтонда 

ба вай медицам”. Ва луқмаро ғӯтонда, ба Яцудо 

ибни Шимъӯни Исқарют дод. 

 

27. Пас аз он ки луқмаро гирифт, шайтон дар вай 

дохил шуд. Он гоц Исо ба вай гуфт: “Он чк мекунк, 

ба зудк бикун”. 

 

28. Лекин аз нишастагон цеҷ кас нафацмид, ки чаро ба 

вай чунин гуфт. 

 

29. Баъзецо гумон карданд, ки чун цамжн дар дасти 

Яцудост, Исо ба вай фармуд, ки цар чи барои ид ба 

мо лозим аст, харид кунад ж ки чизе ба мискинон 

бидицад.  

 

30. Вай луқмаро гирифта, дарцол берун рафт; ва шаб 

буд. 
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Юцанно 17:12  Вақте ки бо онцо дар ҷацон будам, 

онцоро ба исми Ту нигоц доштам; онцоеро, ки Ту ба 

Ман додк, нигацбонк кардам ва цеҷ яке аз онцо цалок 

нашуд, ҷуз аз писари цалокат, то ки Навишта ба амал 

ояд. 

 

Дар бораи Яцудои Исқарют дар цамаи китобцои 

Инҷил порча-порча нақл карда шудааст. Ӯ дар байни 

шогирдон, ки цангоми хизмати рӯизаминии Исо Ӯро 

пайравк мекарданд, аз вилояти Яцудо ягона буд. Ба мо 

маълум нест, ки чк гуна ва кай ӯ шогирди Исо 

шудааст. Мо медонем, ки Масец ӯро интихоб карда, ба 

ӯ бузургтарин имкониятеро, ки ба ягон одами хокк 

медицанд, додааст. Мумкин буд, ки номи ӯ дар асоси 

асосцои Шацри Осмонк сабт карда мешуд. Аммо, ба 

ҷои ин, номи ӯ дар муддати дуру дарози таърих чун 

шарманда ва хоин шинохта мешавад. Саргузашти 

Яцудоро аз се ҷицат мушоцида кардан мумкин аст. 
 

Чк хел ӯ софдилонро фиреб медод 
 

Яцудо нақши шогирдиро бо тамоми мацорат иҷро 

мекард. Ӯ ба боварии дигар шогирдон даромада, бо 

онцо оиди мецру муцаббат ва вафодорк нисбати Исо 

сӯцбатцо мекард. Ӯ цамроци дигар шогирдон барои ба 

одамон расонидани хушхабари Исои Масец фиристода 

шуда буд. Эцтимол ӯ бо дигар шогирдон номи 

пуршарафи Худованд Исои Масецро хонда, бо қудрати 

Он беморонро шифо медод ва ҷинцоро аз одамон пеш 

мекард. 

Яцудо дар байни шогирдон вазифаи фахрк – 

хазиначиро иҷро мекард. Дар асл вай барои ягона 
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хизмати вазифадоре ки доштанд, ҷавобгар буд. Ӯ 

цамроци дувоздац шогирдон дар сари як дастархон 

менишаст, ки Исо низ борцо дар байни онцо буд. Ӯ 

цатто барои таслим кардани Наҷотдицанда ск тангаи 

нуқраро гирифта бо овози баланд вафодории худро 

нисбати Ӯ бажн мекард. 

Шогирдон цеҷ гоц шубцае ба ӯ надоштанд. Вай 

цамаи онцоро бо муваффақият фиреб дод. Цатто дар 

шоми охирини фалокатовар онцо ба Яцудо ягон 

гумону шубца надоштанд. Цангоме ки Исо ба ӯ бурдаи 

нонро чун нишона ба хоин дароз намуд, шогирдон он 

лацза цам наметавонис-танд бовар кунанд, ки Яцудо 

хоин аст. Дар охир, вақте Яцудо нисфишабк аз сари 

миз хеста ба кӯча баромад, то ки нобакоронро барои 

забти Худованд ҷамъ намояд, он вақт низ дар 

шогирдон ягон гумону шубца ба амал наомад. “Он чи 

мекунк – зудтар кун”, – гуфт ба ӯ Исо. Шогирдон 

гумон доштанд, ки Яцудо ба фақирон кӯмак 

расониданист, зеро ӯ чун шахси хайрхоц машцур буда, 

байни шогирдон бо хизмати масецижна фарқ мекард. 

Яцудо софдилонро гумроц кард, аммо Худованд ӯро 

медонист.  

Дар ягон ҷои Инҷил навишта нашудааст, ки Яцудо 

Исоро Худованд гуфта бошад. Вай ба Масец фақат 

раббк, устод ж цазрат гуфта муроҷиат мекард. Чуноне 

ки ба мо маълум аст, Яцудо  Исои Масецро цеҷ гоц 

цамчун Писари Худо эътироф нанамудааст ва чун 

Шоци цажти худ қабул накардааст. 

Софдилонро фиреб додан тамоман мушкил нест. 

Монанди масецк шудан ва ба цажти халқи Худованд 

дохил шудан осон аст. Инчунин дар хизмати ҷамоати 

масецижн фаъолона иштирок карда, цатто социби 
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вазифаи масъул шудан цам мумкин аст. Аммо бисжр 

одамон мисли Яцудо аз қувваи наҷотбахши Исои 

Масец бехабаранд. Ин албатта имконияти дацшатовар 

аст. Бисжрицо мисли боваркардагон гап мезананд ва 

тарзи цажти боваркардагонро жд гирифтаанд. Онцо 

шояд ба ягон ибодатгоц мераванд, аммо Исои Масецро 

аз тацти дил чун Наҷотбахш ва Худованди худ қабул 

накардаанд. 

 

Чк тавр ӯ Наҷотдицандаро писанд 

намeкард 
 

 Яцудо дар се цолат Худованд Исои Масецро 

писанд накардааст. Аввалан ӯ ба цамаи суханцои 

Худованд беэцтиромк мекард. Вай цамаи масалцои 

Исо, Мавъизаи болои кӯц ва панду цикматцои Ӯро 

шунида буд. Вай дида буд, ки Худованд чк гуна бо 

сухани Худ бо душманон мубориза бурда, онцоро 

беяроқ менамуд, ки онцо хомӯшона бармегаштанд. 

Цангоме ки Худованд дили Худро кушода намуда, ба 

шогирдон он чиро мефацмонид, ки цеҷ гоц ба 

ҷацонижн нафацмонда ва наомӯзонда буд, Яцудо цам 

цамроци онцо буд. Аммо Яцудо барои шунидани 

хушхабар хоциш надошт. Ӯ суханцои Худоро аз дацони 

Писари Ӯ он қадар  тез-тез мешунид, ки онцо ба вуҷуди 

ӯ дигар чандон таъсири давомнок намегузоштанд. 

Илова ба ин, ӯ цамаи мецнатцои Худовандро ба 

назар намегирифт. Вай пок шудани махавижн, роц 

гаштани шаллон, бино шудани кӯрон, гап задани 

гунгон, шунаво шудани карон – хулоса цамаи 

мӯъҷизацои Исоро дида буд. Вай шоциди он буд, ки чк 



 51 

тавр деву ҷинцо қудрати илоции Исоро эътироф карда, 

бо дацшат аз цузури Ӯ мегурехтанд. Вай бо чашмони 

худ дида буд, ки дар дастони Исо нону моцк зижд шуд. 

Инчунин ӯ ором кардани мавҷи бацру тӯфонцоро дида 

буд. Вай дар он ҷое ки мурдагон зинда шуда буданд, 

буд. Ин ғайриимкон метобад, вале цақиқат аст. Яцудо 

ба цамаи ин цодисацо чашм мепӯшид.  

Яцудо огоцицои Исоро низ писанд накард ва ба 

эътибор нагирифт. “Ож Ман шумо дувоздац нафарро 

интихоб накардаам? Лекин яке аз шумо иблис аст<” – 

боре гуфт Исо. Яцудо ин суханцоро шунид, аммо аз 

гӯшу цушаш баровард. Исо Яцудоро чанд бор пешакк 

огоцонида, ба ӯ имконият медод, ки тавба кунад. Вақте 

Исо дар хона кушоду равшан бажн намуд, ки яке аз он 

дувоздац нафар Ӯро таслим мекунад, Яцудо 

бешармона дар қатори Петрус, Яъқуб, Тумо, Матто ва 

Филлипус истода мегӯяд: “Ман нестам?”. Цатто дар 

боғи Ҷатсимонк ӯ имкон дошт тавба кунад. “Дӯст, – 

гуфт Исо, – ту барои чк омадк?”. Вай он лацза 

метавонист пеши пои Исо афтода, дар дурӯягк ва 

гуноцаш тавба кунад. Вале вай чунин имконро аз даст 

дода, абадан мурд. 

Наҷотдицандаро писанд накардан аз имкон дур 

нест. Суханцои ӯро аз жд донистану гуфтан цам мумкин  

аст. Панду насицат, таълимот ва пешгӯицои Исоро 

дониста, мисли Яцудо гуноцкори нобудшуда будан цам 

дар имкон аст. Дар бораи мӯъҷизацои Исо цама чизро 

дониста, цатто бо одамоне шинос будан мумкин аст, ки 

дар рӯзцои мо намунаи баракати аҷоиби Ӯ мебошанд, 

аммо дар айни замон мисли Яцудо гуноцкори 

нобудшуда будан цам мумкин аст. Аз гуноци 

содиркарда сахт афсӯс хӯрда, лекин наҷотро қабул 
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накардан, чунон ки бо Яцудо рӯй додааст ва гуноцкори 

нобудшуда будан цам мумкин аст. Бе ягон шубца, ин 

имконияти дацшатнок аст. 

 

Чк тавр ӯ ҷони xудро нобуд кард 
 

Навиштаи Пок ба мо оиди он ки Яцудо огоции 

Худовандро тамоман рад кард ва ба вуҷуди вай шайтон 

дохил шуд, нақл мекунад. Худованд Исои Масец 

Яцудоро “писари цалокат”, яъне “писари 

хонавайронк” номидааст. Ба ӯ барои тавба кардан 

дигар ягон имконият намонда буд ва охири охирон вай 

худкушк намуда, ба “манзили худ” рафт. 

Яцудо Писари Худоро барои як қабзаи нуқра, 

барои чизи ноарзиданк таслим намуд. Илова ба ин, 

вай аз ин миқдор ягон зарра сарф накардааст. Вақте 

Яцудо дид, ки Исо ба қатл дучор шуд, виҷдонаш ӯро 

азоб доду вай он пулро ба саркоцинон баргардонд. Ин 

тангацои лаънатиро вай ба фарши цавлии Хонаи Худо 

цаво дода фаржд зад: “Ман гуноц кардам”, “Ба мо чк, 

худат медонк” – чунин буд ҷавоби ҷоцилонаву 

берацмонаи сардорон. 

Байни тавба ва азоби виҷдон фарқи калон цаст. 

Яцудо гуноци худро ба Каси даркорк ва ба ҷои лозимк 

набурд. Ӯ барои кирдори кардаи худ бояд гиряву 

нолакунон қадамцои худро берун аз дарвозаи шацр, ба 

сӯи теппае ки Худованд мехкӯб шуда буд, мебурд. Вай 

бояд ба Исо мегуфт: “Ман гуноц кардам” ва цатто 

бисжр дер шуда бошад цам, Худованд бахшоиши 

Худро ба ӯ цадя мекард. Аммо Яцудо ин тавр накарда 

имкониятро аз даст дод. Вай рафта худро овехта кушт. 
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Радкунандагони Масец цамин тавр рафтор 

мекунанд. Албатта на цамаи онцо ин корро 

бомулоциза мисли Яцудо, барои ба даст овардани пул 

мекунанд. Бисжр одамон барои қимати ҷони худ цатто 

аз ск тангаи нуқра камтар мегиранд. Онцо 

Наҷотдицандаро барои як одати бад, ки ба он 

шавқманданд ва ж як чизи қалбакк  мефурӯшанд, ки 

онро ин дунж пешкаш мекунад. Инчунин бисжр 

касонро, мисли Яцудо виҷдонашон барои бадии 

кардаашон азоб медицад, вале онцо цеҷ гоц тавба 

намекунанд. Боз бисжр касон мисли Яцудо, вақте 

виҷдонашон азоб медицад, гуноццояшонро ба одамон 

ошкор менамоянд, ба ҷои он ки бо онцо ба пеши Исои 

Масец бижянд. Ва дар охир онцо цам ба ҷои худ 

мераванд. Онцо цеҷ гоц бо Худо намешаванд, зеро 

Масецро рад кардаанд. Пеши назари онцо охирати бе 

Худо, бе Масец ва ноумедона ажн мегардад.  
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ДАРСИ ШАШУМ 

 

Одаме ки дубора зода шудааст 
 

Порчацо аз Инҷил барои дарси 6 
 

Юцанно 3: 1-12 

 

1. Дар байни фарисижн шахсе ки Ниқӯдимус ном 

дошт, аз сардорони яцудижн буд. 

 

2. Вай шабона назди Исо омада гуфт: “Эй Устод! Мо 

медонем, ки Ту Устоде цастк, ки аз ҷониби Худо 

омадак; зеро мӯъҷизотеро, ки Ту нишон медицк, 

цеҷ кас наметавонад нишон дицад, ҷуз ин ки Худо 

бо вай бошад”. 

 

3. Исо дар ҷавоби вай гуфт: “Ба ростк, ба ростк ба ту 

мегӯям: кас агар аз олами боло таваллуд нажбад, 

Малакути Худоро дида наметавонад”. 

 

4. Ниқӯдимус ба ӯ гуфт: “Чк гуна мумкин аст, ки 

одаме ки пир шуда бошад, таваллуд жбад? Ож 

метавонад боз ба шиками модараш баргашта, 

таваллуд жбад?” 

 

5. Исо ҷавоб дод: “Ба ростк,ба ростк ба ту мегӯям: кас 

агар аз об ва Рӯц таваллуд нажбад, ба Малакути 

Худо даромада наметавонад 
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6. Он чи аз ҷисм таваллуд межбад, ҷисм аст ва он чк 

аз Рӯц таваллуд межбад, рӯц аст. 

 

7. Аз он чи ба ту гуфтам, тааҷҷуб накун: бояд шумо аз 

олами боло таваллуд жбед. 

 

8. Бод цар ҷо ки хоцад мевазад, ту овози онро 

мешунавк, лекин намедонк, ки аз куҷо меояд ва ба 

куҷо меравад: чунин аст цолати цар касе ки аз Рӯц 

таваллуд жфта бошад”. 

 

9. Ниқӯдимус дар ҷавоби Ӯ гуфт: “Чк тавр мумкин 

аст, ки чунин шавад?” 

 

10. Исо дар ҷавоби вай гуфт: “Ту ки як устоди Исроил 

цастк, инцоро намедонк?” 

 

11. Ба ростк, ба ростк ба ту мегӯям: Мо аз он чк 

медонем, сухан мегӯем ва бар он чк дидаем, 

шацодат медицем, лекин шумо шацодати Моро 

қабул намекунед; 

 

12. Вақте ки ба шумо аз чизцои заминк сухан гуфтам, 

бовар накардед, пас цар гоц аз чизцои осмонк сухан 

ронам, чк хел имон хоцед овард? 

 

Юцанно 1:11-13 

 

11. Ӯ назди мансубони Худ омад ва мансубонаш Ӯро 

қабул накарданд. 

 
                                                      
 Мансубон – шахсоне ки ба касе тааллуқ доранд. 
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12. Лекин ба онцое ки Ӯро қабул карданд ва ба исми Ӯ 

имон оварданд, қудрат дод, ки фарзандони Худо 

гарданд, 

 

13. Ки на аз хун, на аз хоциши ҷисм, на аз хоциши 

марде, балки аз Худо таваллуд жфтаанд. 

 

Ниқӯдимус дар Навиштаи Пок танцо се бор зикр 

шудааст ва цар се бор дар Инҷили Юцанно. Дар 

муносибати вай бо Исо царакате ба пеш мушоцида 

мешавад. Ба мисли гандуми сабзидаистода (Марқус 

4:28), аввал мо майсаро (алафи нав сабзида) мебинем 

(Юцанно 3), баъд хӯша пайдо мешавад (Юцанно 7:50- 

53) ва пас аз он хӯша пур аз дона мешавад (Юцанно 

19:39) . 

Худованд шавқи Ниқӯдимусро бедор 

мекард 
 

 Диққати Ниқӯдимусро Исои Носирк, Устод аз 

вилояти шимоли Ҷалил, Оне ки ба наздикк ба мисли 

ситораи дурахшанда дар Ерусалим пайдо шуд, сахт 

ҷалб намуд. Ниқӯдимус аъзои анҷумани (шӯро) олии 

динию давлатии яцудижн буда, ба Исо таваҷҷӯци касбк 

зоцир менамуд. 

Аъзои шӯро будан ифтихори баланд буд, ки 

насиби миқдори ками одамон мешуд. Ин шӯрои 

махсус аз цафтоду як нафар аъзо иборат буд: саркоцин, 

бисту чор “коцинони асоск”, бисту чор “пирон”, ки 

дар шӯро намояндагони халқ буданд ва бисту ду 

“муаллимони шариат” – шахсоне ки бо 

маънидодкунии шариат машғул буданд. Ин шӯро цар 
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рӯз тацти роцбарии раиси он ва бо бисту се аъзои он 

ҷаласа мегузаронид. Ба қатори дигар ӯцдадорицо шӯро 

цажти динии халқро назорат карда, онро аз цар гуна 

равияцои  нодурусту бад нигоц медошт ва ба Хонаи 

Худо ацамияти зижд медод. 

Цангоми бори аввал ба Ерусалим рафтанаш Исо 

онцоеро ки цавлии Хонаи Худоро ба фурӯшгоц табдил 

дода буданд, бо қамчин пеш кард. Барои шӯро 

рафтори дуредгари ҷавон монанди мавҷи таркиш буд; 

барои он ки он муддати тӯлонк дар Хонаи Худо ба 

чунин рафтор роц дод. Бисжрицо аз Исо ба қацру ғазаб 

омаданд. Ниқӯдимус бошад ба Исо  ацамият дод ва 

шахсан назди Ӯ дидорбинк рафт.  

Ниқӯдимус ба Исо ацамияти махсуси шахск зоцир 

намуд, зеро ӯ шахси ницоят диндор ва пок буд. Вай 

аъзои гурӯци фарисижн буд, ки дар айжми Исо равияи 

аз цама  сахтгири динк буд. Фарисижн Навиштаи 

Покро хонда, омӯхта будан ва аз жд медонистанд. Онцо 

ду маротиба дар як цафта рӯза медоштанд, дурудароз 

ва баъзан дар байни халқ дуо мехонданд. Онцо дацяки 

даромади худро месупориданд, цатто аз мацсули 

зироат ва мевацои боғашон. Онцо пайравони ақидацои 

консервативии динк буда, рӯзи шанберо пос 

медоштанд. Инчунин ба одамон саховатмандо-на жрк 

расонда, Хонаи Худоро бо ихлос зижрат мекарданд. 

Ниқӯдимус хушахлоқ, диндор, боэцтиром ва дар 

цама муносибатцо инсони намунавк буд. Ӯ дорои 

хислатцои хуби инсонк буд: маданияти баланд, 

донишмандк ва ахлоқи нек. Ниқӯдимус ба Исо 

ацамияти зижд дод. Вай бисжр мехост бо ин инсони 

оддии мецнатк шинос шавад, ки расман ягон 

маълумот надошт ва дар шимоли кишвар мӯъҷизацои 
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наможн ба амал овард ва даромадани Вай ба Ерусалим 

бисжр бацсу муназирацо ба амал овард. Ва инак, ӯ 

шабона ба назди Исо омад. Ба назди Ӯ! Инро қайд 

кардан хеле муцим аст. Ӯ ба назди Исо омад. Шумо дар 

чк цол мебошед? Ож шумо ба назди Исо омадед? 

 

Худованд Ниқӯдимусро ба хомӯшк 

водор мекунад 
 

 Ниқӯдимус бо суханцои хушу эцтиромона Исоро 

таъриф мекунад. Пеш аз он ки вай суханашро ба охир 

расонад, Худованд таърифи ӯро нигоц дошта мегӯяд: 

“Кас агар аз олами боло таваллуд нажбад, Подшоции 

Худоро дида наметавонад”. Ниқӯдимусро ин суханцо 

тамоман дар цайрат гузоштанд. “Чк гуна мумкин аст, 

ки одами пир таваллуд шавад? – мепурсад вай, – ож 

метавонад боз ба шиками модараш баргашта, 

таваллуд жбад?” 

Ҷавоби Худованд цамаи умедцои динии 

Ниқӯдимусро куллан тағйир дод. Ин манораи 

қадкашида, ки дар цажти поку боқадр ва нек, дар 

машқи босабронаи динк асос жфта буд, –  цамаи ин дар 

як лацза вайрон шуд. Ӯ бояд ж аз олами боло зода 

мешуд, ж берун аз дари Подшоции Худованд мемонд. 

Аммо Ниқӯдимус дар ин бора бацс намекард, гарчанде 

медид, ки тамоми тасаввуроти ӯ барцам хӯрданд. Ӯ 

намепурсад, ки: “Барои чк”, балки мепурсад: “Чк 

тавр?”. Худовандо, ба ман бифацмон, чк тавр ин ба 

амал меояд? “Чк гуна мумкин аст, ки одами пир 

дубора таваллуд жбад? Ин чк тавр мешавад?” 
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Шумо ба чунин цад расидаед? Ож шумо цозиред 

бо Худованд Исо розк бошед, ки цажти хушахлоқона, 

риояи одатцои динк ва сафсатаи маданк ба Подшоции 

Худо даромаданро таъмин намекунад? Ож шумо 

тайжред ба Худованд муроҷиат намоед, то Ӯ роци аз 

олами боло зода шуданро фацмонад. Агар Ниқӯдимус 

бо хизмату кӯшишцои худ ба Подшоции Осмон 

даромадан натавонад, пас дигар ба цеҷ кас ин муяссар 

шуда наметавонад. Ӯ бо зориву тавалло ба Худованд 

муроҷиат намуд, то Ӯ ба вай бифацмонад, ки ин чк 

гуна имконпазир мебошад. 
 

Худованд Ниқӯдимусро мепурсад 
 

 Худованд босаброна ба Ниқӯдимус фацмонда 

мегӯяд: “Он чк аз ҷисм таваллуд межбад, ҷисм аст ва он 

чк аз Рӯц таваллуд межбад, рӯц аст”. Бешубца, қонунцое 

цастанд, ки зодашавии ҷисмониро ба вуҷуд меоранд. 

Бидуни ин қонунцо касе наметавонад зода шуда, ба 

цажти табик чун инсон дохил шавад. Айнан бо цамин 

тариқ қонунцое вуҷуд доранд, ки зодашавии рӯциро ба 

амал меоранд. Бидуни амали ин қонунцо цеҷ кас 

наметавонад аз олами боло зода шавад ва цеҷ кас 

наметавонад бо роци дигар ба Подшоции Худованд 

дохил шавад. Зодашавии ҷисмонк – ин яке аз 

тарафцои моцияти инсон аст, зодашавии рӯцк бошад, 

чизест ки аз он ба куллк фарқ мекунад. Зодашавии 

табик аз ҷисм ба вуҷуд меояд, аммо зодашавии рӯцк – 

аз Рӯц аст. Зодашавии рӯцк - аз Худо мебошад. Одам 

шамолро идора карда наметавонад; аслан, дар бораи 

шамол одам тасаввуроти хеле кам дорад. Ва айнан 

цамин тавр ба Подшоции Худованд дохил шуданро 
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одам ба амал оварда наметавонад. Дар ин ҷицати 

масъала одам бояд ба қудрату тавоноии Худо иқрор 

шавад. “Ту ки як устоди Исроил цастк, инро 

намедонк?” – мепурсад Худованд Ниқӯдимусро. 

Бо кадом тариқу цолат одам аз олами боло зода 

мешавад? Чк гуна қонунцоянд, ки ба зодашавии рӯцк 

оварда мерасонанд? Одам чк тавр ба оилаи 

фарзандони Худо дохил мешавад? Ҷавоби ин саволцо 

дар Инҷили Юцанно боби 1:12-13 оварда шудааст. 

Тацлили бодиққати ин оятцо се ҷицатро нишон 

медицад, ки дар зодашавк аз олами боло ягон нақшро 

намебозанд. Вай “аз хун нест”, яъне хусусияти оддии 

одамк надорад. Боваркарда будани падару модари 

ман далели он нест, ки ман низ боваркарда цастам. Мо 

бо зодашавии худ наметавонем цажти абадиро социб 

шавем. Дар амал бо зодашавии табик мо табиати 

гуноцолудро социб мешавем. Мо метавонем бо Довуд 

цамфикру якдилк намоем, ки чунин гуфтааст: “Инак, 

ман дар беадолатк офарида шудаам ва модарам маро 

дар гуноц зодааст” (Забур 50:7) . 

Баъдан, зодашавии рӯцк бо “хоциши ҷисм” ягон 

вобастагие надорад. Вай дар натиҷаи “хоциши инсонк” 

ба вуҷуд намеояд. Волидайни ман, шояд, мехоцанд, ки 

ман боваркарда шавам, аммо аз ин сабаб ман 

боваркарда намешавам. Шояд, ман мехоцам 

боваркарда шавам, аммо ин цамту худ аз худ ба амал 

намеояд. Одам наметавонад гӯяд: “Тамом, ана ман 

боваркарда мешавам” ва ба оилаи Худо дохил шавад. 

Цамчунин дар зодашавии ҷисмонк низ ин имкон 

надорад: “Тамом, ана ман дар оилаи шоц зода 

мешавам”, гуфта, кас шоцзода намешавад. Зодашавии 

рӯцк на бо “хоциши ҷисм” ба амал меояд. 
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Сониян, зодашавии рӯцк ба “хоциши мард” 

вобаста нест. Таваллуди рӯцк ба нақшаи одамк ягон 

вобастагк надорад. Ягон нақша, қарор ж кӯшиши одам 

моро шахси боваркарда намегардонад. Онро ба 

воситаи риояи маросимцои динк, ба ибодатгоц 

рафтан, хондани Навиштаи Пок ва хайру некк кардан 

низ социб шудан имконнопазир аст – гарчанде цамаи 

ин дар ҷои худ хуб аст. Ғӯта, узвият дар калисо, 

кӯшиши иҷрои фармудацои Худо – цамаи ин ба 

зодашавии рӯцони оварда намерасонад. Барои 

зодашавии рӯцк, яъне аз олами боло зода шудан, “аз 

Худо” зода шудан лозим аст. 

Инак, мо се ҷицатеро мушоцида намудем, ки ба 

одам зодашавии рӯцк намедицанд. Инчунин бояд 

ждрас кард, ки барои аз олами боло зода шудан се 

хусусият ж се зина вуҷуд дорад. 

Якум, мо бояд “ба номи Ӯ”, яъне ба номи Исои 

Масец бовар кунем. Номи Исо “Наҷотдицанда”–ро 

ифода мекунад. “Ва Писаре хоцад зоид ва ту Ӯро Исо 

хоцк номид; зеро ки Ӯ қавми Худро аз гуноццошон 

наҷот хоцад дод” (Матто 1:21). Шумо то ба ин дараҷа 

расидаед? Ож бовар мекунед, ки Исо ва танцо Исо, 

шуморо аз гуноццоятон наҷот дода метавонад? Ӯ барои 

гуноццои мо дар салиб мехкӯб шуда цажти Худро 

қурбон кард (1Қӯринтижн 15:3). Шумо ба ин бовар 

мекунед? 

Қадами дигар, ж зинаи минбаъда, ба қабул 

кардани Ӯ мебарад. “Лекин ба онцое ки Исоро қабул 

карданд ва ба номи Ӯ бовар кунад, қудрат дод, ки 

фарзандони Худо гарданд”. Ба суханцои дар бораи Исо 

гуфташуда бовар кардан дигару Ӯро бо бовар ба дил 

қабул намудан тамоман дигар аст. Агар касе ба шумо 
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тӯцфае пешницод намояд, бешубца, шумо бовар 

мекунед, ки он ба шумо цадя шудааст, вале то он вақте 

ки шумо онро шахсан қабул накунед, тӯцфа аз шумо 

нест. Нисбат ба Исо айнан цамин тавр аст. Шумо Ӯро 

қабул кардед? Шумо ба Ӯ цамчун ба Наҷотдицандаи 

шахсии худ аз сидқи дил бовар кардед? Шумо ба Исо 

муроҷиат кардед, ки Вай ба цажти шумо чун Худованд 

дохил шуда, ҷои Худро гирад?  

Ду зинаи аввал масъулияти шумо мебошад. 

Шумо бояд ба Исои Масец боварк дошта, Ӯро қабул 

намоед. Дар он лацзае ки шумо ин корро мекунед, 

Худо мегӯяд, ки фарзанди Ӯ шудаед. Худо дар шумо 

кори аҷоиб ба амал меоварад ва шумо аз олами боло, 

ба цажти нав зода мешавед. Зодашавии оддк ду қисм 

дорад: одамк ва аз тарафи Худованд. Худо ба одам цажт 

мебахшад. Ба цар як кӯдаки навзод цажти инсонк ва 

имконияти инкишофи он дода мешавад. Дар 

зодашавии рӯцк низ цамин чиз мушоцида мешавад. 

Худо дар Исо цажти нав бахшида, социби цажти 

ҷовидонк мегардонад. Цамроци ин Ӯ барои инкишофи 

цажти рӯции шумо имконият ва қувва мебахшад. Шумо 

ба Исо бовар карда, Ӯро қабул мекунед? Агар цамин 

тавр бошад, шумо зодашавк аз олами боло, яъне 

зодашавии рӯциро социб мешавед. Инро Худо мегӯяд. 

Он чиро, ки ба шумо вобастагк дорад, иҷро кунед, ва 

Худо дарцол вазифаи Худро иҷро менамояд. 

 


