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Рјзе дар соати нјцуми ваќти ибодат Петрус 
ва Юцанно ба маъбад1 мерафтанд. Марди ланги 
модарзоде буд, ки цар рјз јро бардошта оварда, 
назди он дарвозаи маъбад, ки †амил ном дошт, 
мегузоштанд, то аз касоне ки ба маъбад 
меомаданд, садаќа бигирад; ваќте ки ј Петрус ва 
Юцанноро назди даромадгоци маъбад дид, аз онцо 
садаќа пурсид. Петрус, ки бо Юцанно буд, ба ј 
синчакунон нигариста, гуфт: ”Ба мо нигоц кун”.  Ј 
ба онцо назар дјхт ба умеди он ки аз онцо чизе 
бигирад. Аммо Петрус гуфт: ”Ман нуќра ва 
тилло надорам; лекин он чи дорам, ба ту 
медицам: ба исми Исои Масеци Носирі бархезу 
роц рав”.  

                                                 
1 Ибодатхона 
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Аз дасти росташ гирифта, јро ба по хезонд; 
баногоц пойцо ва шитолингцои ј ќувват гирифт, ва 
аз ™ои худ ™аста хеста, ба роцраві даромад ва 
роцравону ™астухезкунон ва Худоро цамдгјён 
цамроци онцо вориди маъбад шуд. Тамоми мардум 
јро роцравон ва Худоро цамдгјён диданд ва јро 
шинохтанд, ки цамон касест, ки назди дарвозаи 
†амили маъбад нишаста, садаќа мепурсид, ва аз он 
чи ба ј рјй дода буд, дар дацшат ва дар цайрат 
афтоданд.  
(Ин™ил, Аъмол 3:1-10) 
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Ин Исои Масеці Носирі кист? 
Ј касест, ки боихтиёр камбаѓал гардид,  
зеро дар китобцои Худо навиштааст: 

 

Ки Ј (Исои Масец), бо ву™уди он ки дар 
сурати Худо буд, бо Худо баробар буданро 
царисона барои Худ нигоц надошт. Балки Худро 
кам дониста, ба сурати ѓулом даромад ва ба 
одамон монанді пайдо карда, ба зоцир мисли 
одамизод шуд, ва Худро фурјтан сохта, то ваќти 
мамот, то дами мавти салиб2 фармонбардор буд. 
Бинобар ин Худо низ Јро сарафроз кард ва ба Ј 
номе дод, ки аз цар ном болотар аст.   
(Ин™ил, Филиппиён 2:6-9) 
 

Зеро ки шумо файзи Худованди мо Исои 
Масецро медонед, ки Ј сарватдор буда, барои 
шумо бенаво шуд, то ки шумо ба воситаи 
бенавоии Ј сарватдор шавед. 
(Ин™ил, 2 Ќјринтиён 8:9) 
 

                                                 
2 Марг дар салиб 
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Ј (Исои Масец) манфур3 буд ва радди 
мардум4, дардманд ва ран™ур5, ва мисли касе ки аз 
вай рјй мегардонанд; Ј манфур буд, ва мо Јро 
писанд намекардем. Аммо Ј беморицои моро ба 
сар мебурд, ва ба дардцои мо мубтало6 буд, 
валекин мо гумон бурдем, ки Јро Худо зада, ба 
мусибат ва азиятцо7 гирифтор кардааст. Ва цол он 
ки Ј аз ™иноятцои мо ма™рјц, ва аз гуноццои мо 
афсурдахотир шудааст; сазои осоиштагии мо бар 
Јст, ва ба воситаи ™ароцатцои Ј мо шифо ёфтаем. 
(Таврот, Ишаъё 53:3-5) 
 

Зеро Јро (Исои Масецро), ки аз гуноц 
бехабар буд, барои мо ќурбони гуноц сохт, то ки 
мо дар Ј адолати Худо шавем. 
(Ин™ил, 2 Ќјринтиён 5:21) 
 

                                                 
3 Нафратовар 
4 Рад кардашуда аз мардум 
5 бемор ё дардманд 
6 Ба бало гирифтор 
7 азоб 
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Барои кі Исои Масец камбаѓал 

гардид? 
Исои Масец барои мо ва на™оти мо аз гуноц 
камбаѓал гардид, зеро дар китобцои Худо 

навиштааст: 
 

Пас аз чанд рјз Ј (Исои Масец) боз ба 
Кафарнацум омад; овоза шуд, ки Ј дар хона аст. 
Дарцол мардуми бисёр ™амъ омаданд, ба андозае 
ки назди дари хона низ дигар ™ой набуд; ва Ј ба 
онцо сухан мегуфт. Ва назди Ј бо мафлу™е8 
омаданд, ки вайро чор кас бардошта буданд; ва чун 
ба сабаби бисёрии мардум ба Ј наздик омада 
натавонистанд, боми он ™оеро, ки Ј буд, кушода 
шикоф карданд ва бистареро, ки мафлу™ дар 
болояш хобида буд, поён фуроварданд. Чун Исо 
имони онцоро дид, ба мафлу™ гуфт: ”Ýй фарзанд, 
гуноццои ту омурзида шуд”. Баъзе китобдонон, ки 
дар он ™о нишаста буданд, дар дили худ андеша 
доштанд, ки ”чаро Ј ин тавр куфр мекунад? †уз 
Худои ягона кист, ки гуноццоро омурзида 
тавонад?” Исо дарцол бар тибќи рјци Худ дарёфт, 
ки онцо чунин андеша доранд, ва ба онцо гуфт: 
”Барои чі дар дили худ ин тавр андеша доред?  

                                                 
8 шал 
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Кадомаш осонтар аст: ба мафлу™ гуфтани он 

ки ‘гуноццои ту омурзида шуд’, ё гуфтани он ки 
‘бархез, бистари худро бардор ва равона шав’? 
Лекин то бидонед, ки Писари Одам (Исои Масец) 
дар рји замин ќудрати омурзидани гуноццоро 
дорад”, ба мафлу™ гуфт: ”Ба ту мегјям: бархез, 
бистари худро бардор ва ба хонаи худ равона шав”. 
Вай дарцол бархост ва бистари худро бардошта, 
дар пеши назари цама равона шуд, ба тавре ки 
цама цайрон шуданд ва Худоро сипоскунон 
гуфтанд: ”Мисли инро царгиз надидаем”.   
(Ин™ил, Марќјс 2:1-12) 
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Ваќте ки Яцё дар зиндон аъмоли Масецро 

шунид, ду нафар аз шогирдони худ фиристод, то 
ки ба Ј бигјянд: ”Оё Ту Цамон цасті, ки бояд 
биёяд, ё мунтазири дигаре бошем?” Исо дар 
™авоби онцо гуфт: ”Биравед ва он чи шунидед ва 
дидед, ба Яцё бигјед: Кјрцо мебинанд ва шалцо 
роц мераванд, махавиён пок мешаванд ва  
карцо мешунаванд, мурдагон ýцё мешаванд, ва ба 
мискинон башорат дода мешавад. 
(Ин™ил, Матто 11:2-5) 

 
Ва Ј (Исои Масец) ба шогирдони Худ чашм 

андохта, гуфт: ”Хушо шумо, ýй мискинон, зеро ки 
Малакути Худо аз они шумост. Хушо шумо, ки 
цоло гурусна цастед, зеро ки сер хоцед шуд. Хушо 
шумо, ки цоло гирён цастед, зеро ки хандон хоцед 
шуд. Хушо шумо, ваќте ки мардум ба хотири 
Писари Одам аз шумо нафрат намоянд, ва шуморо 
дур кунанд, ва дашном дицанд,  
ва номи шуморо ба баді бароварда, рад кунанд. 
Дар он рјз шоді кунеду ба ва™д биёед, зеро ки 
мукофоти шумо дар осмон бузург аст. Падарони 
онцо бо анбиё цамин тавр рафтор карда буданд.    
(Ин™ил, Луќо 6:20-23) 

 



 8 

 
 
Лекин Худо ™оцилони ™ацонро баргузид, то 

ки цаќимонро шарманда кунад, ва нотавонони 
™ацонро баргузид, то ки тавонгаронро шарманда 
кунад; ва Худо бекасони ™ацон ва цаќиронро, ва он 
чиро, ки номав™уд аст, то ки мав™удро ботил9 
кунад, барои он ки це™ ™исме дар пеши Худо фахр 
накунад. 
(Ин™ил, 1 Ќјринтиён 1:27-29) 
 

Исо дар ™авоби онцо гуфт: ”На тандурустон, 
балки беморон ба табиб цо™ат доранд; ман 
омадаам, ки на одилонро, балки гуноцкоронро 
ба тавба даъват кунам”. 
(Ин™ил, Луќо 5:31-32) 

 

                                                 
9 Бецуда, ночиз, зоилшаванда 
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На™оти мо чанд пул меистад? 
Исои Масец барои на™оти мо аз гуноц ™они Худро 

дод, зеро дар китобцои Худо навиштааст: 
 

Касе царгиз барои бародараш фидия10 
намедицад; кафораи11 худро низ ба Худо адо 
намекунад, — чунки фидияи ™онашон гаронбацост, 
ва он царгиз муяссар намешавад.  
(Забур 48:8-9) 
 

Чун медонед, ки шумо на бо фидияи нуќра 
ё тилло харида шудаед аз цаёти ботиле ки аз 
падарони худ мерос гирифтаед, балки бо Хуни 
гаронбацои Масец, цамчун барраи беайб ва пок. 
(Ин™ил, 1 Петрус 1:18-19) 
 

Чунки цама гуноц карда, аз ™алоли Худо 
мацрум шудаанд ва ройгон12, бо файзи Ј, ба 
воситаи кафорате ки дар Исои Масец аст, сафед 
карда мешаванд, ки Јро Худо пешницод кард, то 
ки дар Хуни Ј ба воситаи имон кафорате бошад. 
(Ин™ил, Румиён 3:23-24а) 
 

                                                 
10 Мол ё чизе, ки барои рацоі дода мешавад. 
11 Кафора: он чи дар товони гуноц дода мешавад. 
12 Бемузд, бепул 
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Ва Хуни Писари Ј (Хуни Исои Масец) моро 
аз цар гуноц пок менамояд. Агар гјем, ки мо 
гуноце надорем, — худамонро фиреб медицем , ва 
дар мо рості нест. Агар мо гуноццои худро 
ýътироф кунем, Ј амин ва одил аст, ки гуноццои 
моро биомурзад ва моро аз цар ноинсофі пок 
намояд.  
(Ин™ил, 1 Юцанно 1:7-9) 
 

Ва суруди наве хонда (на™отёфтагон) 
мегјянд: ”Ту (Исои Масец)… забц13 шуді ва бо 
Хуни Худ моро барои Худо аз цар сибт14 ва забон 
ва ќавм ва ќабила хариді, ва моро подшоцон ва 
коцинони15 Худои мо гардонді; ва мо бар замин 
салтанат хоцем ронд. 
(Ин™ил, Ваці 5:9-10) 
 

                                                 
13 Кушта 
14 Яке аз тоифацои бані Исроил, ки мансуб ба яке аз 12 фарзанди Яъќуб 
цастанд 
15 Рјцониён. 
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Барои на™оти мо мо чі бояд кунем? 
Mо барои на™оти мо це™ чиз дода наметавонем. 
На™от танцо кори Худованд Исои Масец аст. 

Барои цамин касе ки бо мецнати худ на™от ёфтан 
мехоцад, муваффаќ намешавад. Фаќат онцое ки 
Худованд Исои Масец чун на™отдицандаро ќабул 
мекунанд ва Јро аз тамоми дил пайраві мекунанд, 
на™от меёбанд. Ба бицишт намераванд онцое ки 
бо дигар роц ба он ™о расидан мехоцанд. Зеро дар 

китобцои Худо навиштааст: 
 

Дар це™ каси дигар на™от нест, ва дар 
зери осмон це™ исми дигаре ба одамон ато 
нашудааст, то ки ба василаи он на™от ёбем.  
(Ин™ил, Аъмол 4:12) 

 
Лекин ба онцое ки Јро ќабул карданд ва ба 

исми Ј имон оварданд, ќудрат дод, ки фарзандони 
Худо гарданд. 
(Ин™ил, Юцанно 1:12) 
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Пас, цар ки Маро (Исои Масецро) дар назди 
мардум ýътироф кунад, Ман низ јро дар назди 
Падари Худ, ки дар осмон аст, ýътироф хоцам 
кард; лекин цар кі Маро дар назди мардум инкор 
кунад, Ман низ јро дар назди Падари Худ, ки дар 
осмон аст, инкор хоцам кард. Гумон накунед, ки 
омадаам, то осоиштагі бар замин биёрам; 
наомадаам, ки осоиштагі биёрам, балки шамшер; 
зеро ки омадаам, то одамро аз падараш, духтарро 
аз модараш ва келинро аз модаршјяш ™удо кунам. 
Ва душмани одам ацли хонаи ј хоцанд буд. Цар кі 
падар ё модарашро аз Ман бештар дјст медорад, 
лоиќи Ман нест; ва цар кі салиби худро 
намебардорад ва Маро пайраві намекунад, лоиќи 
Ман нест. Цар кі ™они худро нигоцдорі кунад, 
онро барбод хоцад дод; ва цар кі ™они худро дар 
роци Ман барбод дицад, онро нигоцдорі хоцад 
кард. 
(Ин™ил, Матто 10:32-39) 
 
Маслицат: Агар шумо барои бисёртар 

донистан шавќ дошта бошед, Китоби 
Муќаддасро ёбед, хонед ва дуо кунед. Ё касеро, ки 
ба шумо ин дафтарчаро дода буд, ё дигар Масеции 
цаќиќиро пурсед! 
 




