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 خپرونې کارکوونکي دحقیقت د

د را رسیدو له امله د کال  ۲۱۰۲دعیسې مسیح د زیږدیز او د  

افؽانې مسیحیانو او ټول بشریت ته د ستر جشن له کبله مبارکې او 

موږ هیله لرو چې په خوشحالې سره دا د . نیکې هیلې وړاندې کوې

د لوې خداې څخه ؼواړو . بشریت او د تاریخ ستر جشن ونمانځې 

چې د خپلو کورنیو او دوستانو سره په خوشحالې ژوند او د عیسې 

مسیح د زیږدیز له امله  شپې او ورځې په نیکمرؼې سره تیر 

  .کړې

دعت أذسکبساْ ِدٍٗ زمیمت خؾٓ تٌٛذ خذاٚٔذ ِسجت  ػیغی ِغیر 

ٚ  عبي ٔٛ ِیالدی سا ثٗ ؽّب دٚعتبْ ػضیض ٚ خبٔٛادٖ ٘بی ؽّب 

ػضیضاْ اص فّیُ  لٍت تجشیک ٚ تٕٙیت ِیگٛیٕذ ٚ اص خذاٚٔذ لبدس 

ِطٍك ثشای ؽّب فٍر ، عالِتی ، فیل، سزّت ، ثشکت ٚ 

. خٛؽجختی ٚ عؼبدت آسٚص ِیذاسٔذ  

،پیشٚاْ گشاِی ِغیر  

ثب ِتبٔت ٚایّبٔذاسی ثب لذَ ٘بی اعتٛاس ثٗ پیؼ سفتٗ ،أدیً صٔذگنی    

ثخؼ ػیغی ِغیر سا ثٗ ّ٘ٗ ّ٘ٛهٕبْ ػضینض خنٛد ثنشعنبٔنینُ تنب ٔنبَ 

 . ػیغی ِغیر خالي یبثذ ٚ پیشٚصی ٘بی اٚ سا ثٗ چؾُ ثجیٕیُ

ٚهٕذاس ػضیض، ٘یأت تسشیش ِدٍۀ زمیمت، اص خذاٚٔذ آسصٚ ِنی کنٕنذ 

کٗ خؾٓ تٌٛذ ػیغی ِغینر ٚعنینٍنۀ ثنشکنبت فنشاٚاْ دسصٔنذگنی ؽنّنب 

 .گشدد

 ٚهٕذاس ػضیض، ٘یأت تسشیش ِدٍۀ زمیمت، اص خذاٚٔذ آسصٚ

ِی کٕذ کٗ خؾٓ تٌٛذ ػنینغنی ِغنینر ٚعنینٍنۀ ثنشکنبت فنشاٚاْ ثنشای 

 ٣ ٘یأت تسشیش .صٔذگی ؽّب گشدد



 رًسی هک فرًتنی تٌلد شد                      
 

 

 

 

 

اٚ لٙشِبْ .  ِسّٛد پٛسیب اص خٛاسصَ، دس عشاعش اِپشاتٛسی فبسط یک پٍٙٛاْ ِؾٙٛس ٚ ٔبِی ثٛد  

. آٚاصۀ ؽٙشت پٛسیب تب لٍّشٚ ٕ٘ذٚعتبْ ٔیض سعیذ.  ٚالؼی ثٛد کٗ ٘یچٛلت پؾتؼ ثٗ صِیٓ ٔخٛسدٖ ثٛد

ٚلتی ایٓ خجش ثٗ .  یک پٍٙٛاْ خٛاْ اص ٍِتبْ ٕ٘ذٚعتبْ پٛسیب سا ثشای ِغبثمۀ پٍٙٛأی دػٛت ّٔٛد

ٌٚی سٚایبت ِی گٛیٕذ .  پٛسیب سعیذ، اٚ پٍٙٛاْ ٕ٘ذی سا ِٛسد دؽٕبَ لشاس دادٖ ٚ دػٛتؼ سا سد ّٔٛد

ثٗ ّ٘یٓ خبهش پٛسیب ٚ ؽبگشدأؼ ثغٛی ٍِتبْ .  کٗ اٚ دس خٛاة دیذ کٗ ثبیذ ایٓ دػٛت سا لجٛي کٕذ

 .سٚاْ ؽذٔذ ٚ دس آٔدب ِٛسد اعتمجبي ؽب٘بٔٗ لشاس گشفتٕذ

یک ؽت لجً اص ؽشٚع ِغبثمٗ، ٕ٘گبِیکٗ پٛسیب دس ثیشْٚ اص اهبق خٛد ٔؾغتٗ ثٛد، فذایی پیشٖ    

اخبصٖ ِذٖ کٗ فشدا پغشَ دس ِیذاْ ِغبثمٗ ثب ایٓ پٍٙٛاْ !  خذاٚٔذا”:  صٔی سا ؽٕیذ کٗ چٕیٓ دػب ِیکشد

فشدا خذاٚٔذ دػبی تشا !  خبُٔ سازت ثبػ”:  پٛسیب فٛساً فذا کشد.  “ٔبِٛس خٛاسصِی ؽشِغبس گشدد

. فشدا فجر خّیؼت ػظیّی اص ِشدَ خّغ ؽذٖ ثٛدٔذ تب ایٓ ِغبثمٗ سا تّبؽب کٕٕذ  .“اخبثت خٛا٘ذ ّٔٛد

ِشدَ دیذٔذ کٗ چمذس .  دس اثتذا پٛسیب ثب ؽبگشداْ خٛد ٚ یک تؼذاد اص پٍٙٛأبْ ٕ٘ذٚعتبٔی کؾتی گشفت

اٚ دس ِمبیغٗ ثب پٛسیب خیٍی .  ثبالخشٖ پٍٙٛاْ خٛاْ ٕ٘ذی داخً ِیذاْ ؽذ.  اٚ لٛی ٚ ٔیشِٕٚذ ثٛد

پٛسیب اص دٚ ثبصٚی زشیف خٛاْ .  آٔٙب دس ِمبثً یکذیگش لشاس گشفتٕذ.  کٛچک ٚ مؼیف ِؼٍَٛ ِی ؽذ

  .ثبصٚاْ اٚ ثشایؼ ِبٕٔذ َِٛ ٔشَ ٚ ِالیُ ِؼٍَٛ ؽذ. خٛد ِسکُ گشفت

ٚلتی آٔٙب ثب ُ٘ کالٚیض ؽذٔذ، دفؼتبً صأٛ٘بی پٛسیب ٌغضیذٔذ ٚ خٛد ٚی صِیٓ افتبد ٚؽبٔٗ ٘بی اٚ ثٗ 

دس پبیبْ پٍٙٛاْ خٛاْ ٕ٘ذٚعتبٔی ثشٔذۀ .  پٍٙٛاْ خٛاْ ٕ٘ذی سٚی عیٕۀ اٚ ٔؾغت.  صِیٓ تّبط ّٔٛد

  .ِغبثمٗ اػالْ ؽذ ٚ پٛسیب فٛساً اص ِیذاْ ِغبثمٗ خبسج گشدیذ

ٚلتی ایٓ دٚ ِشد اعت ٘بی ؽبٔشا ِی سأذٔذ، .  سٚص دیگش ؽبٖ ٍِتبْ ّ٘شاٖ ثب پٛسیب ثٗ ؽکبس ثشآِذٔذ

 ٔبگٙبْ پبی اعپ ؽبٖ ٌغضیذ ٚ لشیت ثٛد . آٔٙب ثٗ یک ٔٙش ثغیبس ػّیك سعیذٔذ

 

 ٤ 

 ٔٛؽتۀ  آي



پٛسیب دیذ کٗ ؽبٖ ٔضدیک اعت اص اعپ ثیبفتذ ٚ آعیت ثجیٕذ، اٚ فٛساً اص .  کٗ دس ثیٓ ٔٙش عمٛه ّٔبیذ

ؽبٖ ِتٛخٗ ٔیشٚ ٚ لٛت فٛق اٌؼبدۀ .  اعت خٛد خیض صدٖ ٚ اعت ؽبٖ سا ثب دعتبْ خٛد ِسکُ گشفت

اٚ .  اٚ تؼدت ّٔٛد کٗ چشا پٛسیب دس ِغبثمۀ سٚص لجٍی دس ِمبثً زشیف خٛد ؽکغت خٛسد.  پٛسیب ؽذ

 :پٛسیب دس خٛاة ایٓ ثیت سا تکشاس ّٔٛد. ػٍت ایٓ ثبخت سا اص پٛسیب خٛیب ؽذ

 گش ثش عش ٔفظ خٛد اِیشٜ، ِشدٜ

 گش ثشدگشٜ تىیٗ ٔگیشٜ، ِشدٜ

 ِشدٜ ٔجٛد فتبدٖ سا پبٜ صدْ

 گشدعت فتبدٖ اٜ ثگیشٜ۔ ِشدٜ

اٌجتٗ داؽتٓ .  أغبْ ٘ب هجیؼتبً ٚ فطشتبً ثٙتشیٓ ٚ ٔیکٛتشیٓ چیض٘ب سا ثشای خٛد ؽبْ ِی خٛإ٘ذ   

اؽتیبق ٚ پؾت کبس دس ٘ش خبِؼٗ یک ػًّ خٛة ٚ پغٕذیذٖ ثٛدٖ ٚ تٕجٍی ٚ کٙبٌت یک ػًّ ٔبؽبیغتٗ 

ِب فکش ِی .  ٌٚی ِؾکً ایٕدبعت کٗ أغبٔٙب داسای اؽتیبق ٘بی خٛد خٛا٘بٔٗ ٘غتٕذ.  ٚ ثذ ِی ثبؽذ

ِب دس تالؽیُ کٗ .  کٕیُ ثٙتشیٓ ٘ب ٘غتیُ ٚ دیگشاْ سا کُ ِی صٔیُ تب خٛد سا ثٗ ِذاسج ثبال ثشعبٔیُ

ِب .  ِب فکش ِیکٕیُ کٗ ٔغجت ثٗ دیگشاْ ثٙتش ٘غتیُ.   خٛد سا دس ٘ش چیض دس سدیف اٚي لشاس د٘یُ

ِب دس ِٛسد .  کبس٘بی ٔیکٛ ٚ ؽبیغتٗ سا أدبَ ِیذ٘یُ تب تٛخٗ ِشدَ سا خٍت کٕیُ ٚ دیگشاْ ِب سا ثجیٕٕذ

ِب ِیخٛا٘یُ خٛد سا ثٙتش اص آٔچٗ کٗ ٘غتیُ خٍٖٛ .  تّبَ آْ کبس٘بی فسجت ِیکٕیُ کٗ أدبَ دادٖ ایُ

ِب ثٗ خبی ایٕکٗ دس .  ِب فکش ِیکٕیُ کٗ ِشکض دٔیب ٚ یب ؽبٖ ٚ ٍِکۀ ِسیو ٚ ِبٚای خٛد ٘غتیُ.  د٘یُ

 .ایٓ دس زمیمت خقٍت هجیؼی أغبٔٙب اعت. فکش دیگشاْ ثبؽیُ دس فکش ِٕبفغ ؽخقی خٛد ِی ثبؽیُ

پظ دس ّ٘یٓ خبعت کٗ ِب ثب .  ِگش ٚلتی ِب چٕیٓ ِیکٕیُ، دیگشاْ ٔیض ّ٘یٓ کبس سا أدبَ ِیذٕ٘ذ

اصیٕشٚ ثیٓ ِب ثٗ خبهش .  دیگشاْ کٗ أٙب ٔیض دس فذد ثشآٚسدٖ ؽذْ ِٕبفغ ؽبْ ٘غتٕذ، ِمبثً ِی ؽٛیُ

ثبالخشٖ یب اص ساٖ صٚس ٚ یب ُ٘ .  ازشاص ِمبَ اٚي سلبثت ٘ب ٚ عشٚفذا ٘ب ٚ دسگیشی ٘ب ثٗ ِیبْ ِی آیذ

اص ساٖ گضافٗ گٛیی ٚ الف صٔی، خٛد ّٔبیی، ثکبسگیشی فشیت ٚ ٔیشٔگ  ٚ ِتّبیً ؽذْ ثٗ ثی ادثی ٚ 

٘شخب زغذ ٚ ”:  آِذٖ اعت ٠١:  ٢دس ٔبِۀ یؼمٛة   .غشٚس، ٘شج ٚ ِشج ٚ تجب٘ی سا ثجبس ِی آٚسیُ

  .“خٛد خٛا٘ی اعت دس آٔدب ثی ٔظّی ٚ ٘ش ٔٛع ؽشاست اعت

٘ش کظ اص أغبْ ٘بی ِغشٚس ٚ خٛد خٛاٖ ٔفشت داسد، یؼٕی اص أغبْ ٘بی کٗ دس ِٛسد خٛدؽبْ    

فکش ِیکٕٕذ ٚ دس ِٛسد خٛد عخٓ ِی صٕٔذ ٚ ؽبیذ دس ظب٘ش اػّبي ِتٛامغ أدبَ ثذٕ٘ذ ٌٚی دس ثبهٓ 

دس زبٌیکٗ ِب اص تٛامغ ٚالؼی ٚ خبٌـ لذس دأی ّٔٛدٖ ٚ آٔشا .  خٛد سا ِشکض ػبٌُ فکش ِیکٕٕذ

ٌٚی دس ِمبثً، ِب اص آْ تٛامغ دسٚغیٕی کٗ ِشدَ  تٕٙب ثشای خٛدّٔبیی ٚ ؽٕیذْ .  تسغیٓ ِی کٕیُ

زشف ٘بی تسغیٓ آِیض اص خبٔت ِشدَ ثٗ خب ِی کٕٕذ، دس زبٌیکٗ دس زمیمت دس ٚخٛد أٙب چیضی ثٕبَ 

  .تٛامغ ٚ ؽکغتٗ ٔفغی ٚخٛد ٔذاسد، ثذ ِیجشیُ

 پظ تٛامغ ٚالؼی ٚ خبٌـ چٗ اعت؟ ِمقذ ِب اصیٕگٛٔٗ تٛامغ چٗ ِی ثبؽذ؟   

ٚلتی ِب ثٗ ِٛالی خٛد ػیغی ِغیر ِی ثیٕیُ، دس ٚخٛد اٚ تٛامغ ٚ فشٚتٕی خبٌـ ٚ ٚالؼی سا ثٗ 

  .خٛثی ِؾب٘ذٖ ّٔٛدٖ ِی تٛأیُ
٥ 



ثٗ ؽکٖٛ ٚ خالي ٍِکٛتی خٛد، خٛد   -ٚخٛد داؽت(  کٍّٗ)یؼٕی کغی اص اصي یب اثتذا ثٗ ؽکً   -ِغیر   

اٚ ثب .  سا ِمیذ ٔغبخت، ثٍکٗ ثب ِیً خٛد ٚ ثب خٛاس عبختٓ خٛد ثٗ ایٓ دٔیب آِذ ٚ دس ِیبْ ِب صیغت ّٔٛد

اٚ ِبیً ثٗ .  اٚ ٔٛکش ٚ خبدَ دیگشاْ ؽذ.  اٚ خٛد سا خٛاس ٚ زمیش عبخت.  ِشدَ ػبدی صٔذٖ گی ّٔٛد

اٚ تّبَ ایٓ کبس ٘ب سا أدبَ داد ثٗ خبهشیکٗ ِب ثتٛأیُ دس .  اٚ فٍیت خٛد سا زًّ ّٔٛد.  کؾتٗ ؽذْ ؽذ

اٚ خٛد سا رٌیً ٚ فشٚتٓ ّٔٛد تب ِب فبزت خالي ؽٛیُ، غٕی ٚ .  ؽٛیُ“  ثشٔذٖ”سٚذ ٚ دس صٔذٖ گی 

ِغیر تٛامغ ٚ .  اعت، ثذعت آٚسیُ“  ٔدبت”تٛأگش ؽٛیُ ٚ ثشکت ٘بی صٔذٖ گی سا کٗ ػجبست اص 

  .اٚ خٛدػ یک ّٔٛٔٗ ٚ اٌگٛی خٛثی تٛامغ ٚ ؽکغتٗ ٔفغی ثٛد. ؽکغتٗ ٔفغی سا عتبیؼ ّٔٛد

دس زمیمت لجً اص آِذْ ِغیر، تٛامغ ٚ ؽکغتٗ ٔفغی دس ِیبْ دأؾّٕذاْ ٚ اعتبداْ ادة ثٗ ِثبثۀ یک 

دأؾّٕذاْ ٚ زکیّبْ یٛٔبٔی تٛامغ سا یک خقٍت ٚ .  ثخؼ اص تمٛی ٚ پش٘یضگبسی ِطشذ ثسث ٔجٛد

آٔٙب ثٗ ایٓ ػمیذٖ ثٛدٔذ کٗ یک ؽخقیت ػبٌی ِمبَ .  ػبدت ِٕفی تٍمی ِی ّٔٛدٔذ ٚ أشا سد ِیکشدٔذ

  .ِگش ِغیر تٛامغ سا ِتٌٛذ ّٔٛد. ٔجبیذ خٛد سا دس ٔضد دیگشاْ خشد عبصد

ایٓ اعت تؼشیف تٛامغ کٗ ِب ثٗ اسادٖ ٚ ِیً خٛد دیگشاْ سا ِٛسد تٛخٗ لشاس د٘یُ، ثٗ خٛؽی ٘ب، 

ثٗ ٔفغ ”:  پٌٛظ سعٛي ِیگٛیذ.  ِٕبفغ ٚ ٔیبصِٕذی ٘بی ؽبْ فکش کٕیُ ٚ خیش ٚ سفبٖ ؽبٔشا ثخٛا٘یُ

هشص فکش ؽّب دس ثبسۀ صٔذٖ گی ثبیذ ِبٕٔذ هشص تفکش .  دیگشاْ فکش کٕیذ ٚ تٕٙب دس فکش خٛد  ٔجبؽیذ

 .(5 -4: 2فٍیپیبْ )“ ػیغی ِغیر ثبؽذ

تٛامغ اص .  تٛامغ دس خغت ٚ خٛی آْ اعت تب دیگشاْ سا خذِت ّٔٛدٖ ٚ آٔٙب سا أکؾبف دٕ٘ذ   

زمٛق ٚ اِتیبصات خٛد ِی گزسد تب ساٖ سا ثشای دیگشاْ ّ٘ٛاس عبصد کٗ دس صٔذٖ گی پیؾشفت ٚ تشلی 

تٛامغ دیگشاْ سا زشِت ِیگزاسد، دس دیگشاْ خیش ٚ فالذ سا ِی ثیٕذ، ٚ دس ِٛسد خٛد الف .  ّٔبیٕذ

ٌٚی ایٓ ثٗ آْ ِؼٕی ٔیغت کٗ فشد ِتٛامغ ِیگزاسد تب دیگشاْ ثبالی اٚ .  صٔی ٚ گضافٗ گٛیی ّٔی کٕذ

. تٛامغ یک ؽکغتٗ ٔفغی ٔبدسعت ٚ دسٚغیٓ ٔیغت!  ٔخیش.  ٌگذ ّٔٛدٖ ٚ اص ثبالی عش اٚ تیش ؽٛٔذ

تٛامغ ثٗ ِؼٕی فبدق ٚ ساعتکبس ثٛدْ اعت، ٚ ثٗ ِؼٕی ایٓ اعت کٗ ؽخـ ِتٛامغ ثبیذ تٛإّٔذی 

٘بی خٛد سا ٔیض ثؾٕبعذ، ِگش آٔشا ثٗ پبط ِسجتی کٗ ثٗ خذاٚٔذ داسد، دس ساٖ سفبٖ ٚ ِٕفؼت دیگشاْ 

ٚالؼی خٛد سا ٚلف “  خٛأّشد”فمو ِبٕٔذ ػیغی ِغیر ِتّبیً ثبؽذ کٗ ثب سٚزیۀ یک .  ثکبس ثجشد

پظ ِب ثٗ ِثبثۀ پیشٚاْ اٚ خٛد سا ِکٍف ِیذأیُ کٗ ایٓ ّٔٛٔٗ سا عشِؾك خٛد لشاس دادٖ .  دیگشاْ ّٔبیذ

 .ٚ ایٓ سٚزیٗ سا اداِٗ ثذ٘یُ تب ثتٛأیُ خٛؽی ٚ عؼبدت دیگشاْ سا خغت ٚ خٛ کٕیُ

 کٗ آیب تٛامغ ٚ ؽکغتٗ ٔفغی دس صٔذٖ گی ِب ٚ ؽّب تٌٛذ ؽذٖ اعت ٚ سؽذ ِیىٕذ؟  : عٛاي ایٕدبعت

 

 افتاده گی   آمٌس  الر   طالب  فیضی، اس   آب    بدًر   است، سمینی هک بلند است
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مهربان  یار  
 

 

 

 ثشای صٔذگی آِذ ثٗ خٙبْ

 ٌٚی دس ایٓ خٙبْ ثٙشػ ِکبْ کٛ ؟

 ثذاد خٛؽی ٚ آساِی ثٗ دٌٙب

 ثٗ ِثً ِب دس خٙبْ ؽبدِبْ کٛ ؟

 ِغیسب ثبؽذ پشا صِٙش ٚ سزّت

 ثٗ ِثً اٚ دیگش دس ایٓ خٙبْ کٛ ؟

 ثٛد ٔبِؼ ثٍٕذ تشیٓ ٔبِٙب

 چٕیٓ ٔبَ دس صِیٓ ٚ آعّبْ کٛ ؟

 ثگفت تٕٙب تشا ٔگزاسَ ٘شگض

 چٕیٓ یبس اِیٓ ٚ ِٙشثبْ کٛ ؟

 دػب کشد دس فٍیت ثش دؽّٕبٔؼ

 کٗ ثخؾذ دٚعتبْ سا دٚعتبْ کٛ ؟

 ٔجبؽذ ٘یچ خب اص چؾُ اٚ دٚس

 اگش دأی ثگٛ خبی ٔٙبْ کٛ ؟

کٗ اٚچٗ کشد ثشایؼ( س)چٗ گٛیذ   

 ثشای تٛفیف ٔبِؼ صثبْ کٛ ؟

(ج.شعر از ر)                                          
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 آیا   ات سٌ هل مرگ    هن   ًریه   مری؟
 
 
 
 
 

قصه کوی چه د آلمان د لویو صنایعو یو څښتن چه فریدریش کروپ نومیده لهه مهرن نهه یهر  یهره    

ښاؼلر کروپ د نظامر وسایلو لکه توپ او ټانگ د جوړولو  یو لهوی شهرکهت یهر هه  . ویره درولوده

کروپ د نړی مختلفو هیهوادونهو تهه یهر .  په نامه یادیده او هؽه پخپله اداره کاوه « کروپ» درلود چه د 

ههؽهو .  په لوړه پیمانه خپل جنگر وسایل پلورل او له دی الری نه به یر  یری پهیهسهر تهر السهه کهولهر

هیوادونو چه د کروپ د جنگر وسایلو په وسیله سمبال شول دوی وکوالی شول چه خطرناکه جنگونهه 

کروپ چه د پیسو لهپهاره د بهر گهنهاه .  په الره واچوی او د ملیون هاوو انسانانو د وژلو باعث وگرزی

چاچر د ههؽهه .  خلکو د وژلو وسایل تولیدول پخپله په وحشیانه  ول له مرن نه یر  یره ویره درلودله

ژوند لیک لیکلر دی لیکر چه کروپ خپلر کورنر ته الرښونه کړی وه چه هؽوی هیهڅهکهلهه پهه کهور 

یانر هیڅ چا نشوای کوالی چه د هؽه په کور کهر د مهرن .  کر د مرن کلمه په خپله ژبه را نه وړی

کله چه د هؽه له نژدی خپلوانو نه یو سړی ده هؽه په کورکر مړ شو، ههؽهه لهه کهوره . کلمه یاده کړی

وروسته له څو ورځو کهلهه .  وتښتید، تر څو د هؽه مړی و نه گوری او د مرن د ویر آوازونه وانوری

کروپ صرؾ په دی خهاطهر .  څه هؽه بیرته کورته راؼر میرمنر یر هؽه په دی خاطر  یر مالته کړ

کله چه هؽه زوړ شو او پوهیده چهه مهرن .  چه میرمن یر ولر هؽه مالته کړ هؽر ته یر طالق ورکړ

یر نژدی دی، خپل معالج  اکتر ته یر د یو ملیون جرمنهر مهارکهو ورکهولهو وعهده وکهړه تهر څهو کهه 

اما  د هؽه دا کوشش بر گټر وو، هؽه .  وکوالی شر د هؽه عمر لږ تر لږ لس کاله نور ه  اوږد کړی

 .څه له مرن نه یر وحشت او ویره درلود ورسره مخامخ شو

زه قیامهت یه  او زه ژونهدون »:  په مقدس انجیل کر عیسر مسیح مونږ ته زیری راکوی او فرمایر   

 (۲٢: ۰۰یوحنا )  «.که څوک په ما ایمان لری که هؽه مړ ه  شر نو هؽه به بیا ژوندی وی. ی 

یواځر او یواځر ابدی ژوند په عیسر مسیح کر دی او په هؽه د ایمان په راوړلو سره ابدی ژونهد تهر 

عیسر مسیح نه یوازی د هؽو خلکو لپاره چه له مرن نه ویره لری بهلهکهه د .  السه کیدالی شر او بس

ټولو هؽو خلکو لپاره چه اطمینان نه لری چه د هؽوی آخرت به څه رنگه وی ابدی ژونهد آمهاده کهړی 

 . ده

 ٔٛؽتۀ غفٛسی
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پیسو ته او ه  زمونږ  یر خاص کوښښ ته ه  هیڅ ضرورت نشته چه مونږ پهیهسهر خهرڅهر کهړو او 

یوازی په عیسر مسیح ایمان راوړل کفایهت کهوی چهه مهونهږ ابهدی .  زیارتونو ته اوږده سفرونه وکړو

 .ژوند تر السه کړو

یو ځل یو سړی چه یایروس نومیده او د یوی عبادت خانر مشر وو، عیسر مسیح تهه راؼهر او پهه    

ژړا یر له عیسر مسیح نه وؼوښتل چه له هؽه سره د هؽه کور ته الړ شر او د ههؽهه لهور چهه  یهره 

کله چه عیسر مسیح له هؽه سره روان وو په دی وخت کهر د عهبهادت .  سخته ناروؼه ده شفا ورکړی

خانر مشر ته خبر راؼر چه ده هؽه لور مړه شوی ده او اوس ضرورت نشته چهه عهیهسهر مسهیهح تهه 

مهه ویهریهږه خهو ایهمهان » : عیسر مسهیهح دا خهبهره واوریهده او ههؽهه تهه وویهل.  تکلیؾ ورکړی

عیسر مسیح چه د هؽه کورته نژدی شو د نجلر خپلو خپلوانو په ژړا او چهؽهو (  ٦٣:  ٢مرقس )   « لره

عیسر مسیح هؽوی ته وویل دا څه ژړا گانر او ویر گ  دی؟ جینر خهو مهړه نهه .  ویر او مات  یر کاوه

او بیا عیسر مسیح د جینر له پالر مور او خپلو شاگردانو سره هؽر خونر ته ور .  ده هؽه خو ویده ده

 «. پهاڅهه زمها بهچهر» :  بیا یر جینر له السه و نیوله او هؽر ته یر ویل.  ننوت چه جینر په کر پرته وه

 . جینر سمدستر پاڅیده او روانه شوه

. واقعاً ههؽهه قهیهامهت او ژونهد دی « . زه قیامت ی  او زه ژوندون ی » :  عیسر مسیح چه فرمایلر دی   

کهه ههر  « . مه ویریږه خو ایمان لره» :  لکه حه رنگه چه عیسر مسیح د عبادت خانر مشر ته وفرمایل

 . څوک په عیسر مسیح ایمان ولری کوالی شر په عیسر مسیح کر ابدی ژوند تر السه کړی

 پای

 

 

 سریا   الر    با    سبان   خٌد

ًند است   ً   رد   دل خٌد ایمان آًری   اقرار کنی هک عیسی، خدا
  هک خدا  اً  را پس   اس  مرگ  سنده  ساخت، نجات می یابی

 (٩::٠رًمیان   )   
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 عشگزؽت ایّبٔی ثشادس لذیش عّیغ 

 

 

 

 

 

 

 

دسافغبٔغتبْ دسٚالیت ثبِیبْ ٌٚغٛاٌي ؽِٛجٛي دس یک خبٔٛادٖ ِز٘جی ٚ .  اعُ ِٓ لذیش عّیغ اعت   

ؽشایو دسٚهٓ ِب سٚ ثٗ ٚخبِت گزاؽت ٚ ِب ِدجٛسثٗ تشک ٚهٓ ؽذٖ ثٗ .  اعالِی ثذٔیب آِذَ

. دسزبٌت غشثت ازغبط وّی دسٚخٛدَ داؽتُ ٚدسخغتدٛی زمیمت ثٛدَ .   یُکؾٛسایشاْ ِٙبخشؽٛ

دسآْ .  ِٓ ِذتی ثب ایٓ عشدسگّی ثٗ عش ِیجشدَ تب ایٕکٗ ثٗ یکی اص کؾٛس٘بی اٚسپبیی ِٙبخشت وشدَ

خب ٔیضدسخغتدٛی زمیمت ثٛدَ تب ایٕکٗ تٛعو دٚعتبْ افغبْ کٗ پیشٚاْ ػیغی ثٛدٔذ دس یک خٍغٗ 

 .خبٔگی  ٚثؼذاً دس وٍیغب دػٛت ؽذَ

ِذتی صیبدی اص سفتٓ ِٓ ثٗ وٍیغب ٔؾذٖ ثٛد کٗ ِتٛخٗ ؽذَ آْ چیضی سا وٗ دس دیٓ خٛد داؽتُ ٚ    

پیشٚ آْ ثٛدَ ِٚطبٌجی سا کٗ ؽٕیذٖ ثٛدَ ٚیب ِطبٌؼٗ وشدٖ ثٛدَ ثب فشِٛدٖ ٘بی وتبة ِمذط تفبٚت 

ایٓ ِطٍت ِشا ثٗ ایٓ اِشِتمبػذ ّٔٛد کٗ ٘شچٗ ثیؾتشاص گزؽتٗ ِطبٌؼٗ ّٔبیُ ٚ٘شچٗ ثیؾتش .  داؽت

 .  خغتدٛکُٕ

ِٓ دس گزؽتٗ ٔیض ؽٕیذٖ ثٛدَ وٗ ػیغی ِغیر اصخٍّٗ پبن تشیٓ پیغّجشاْ اعت ٚ ثٙتشیٓ ِؼدضات سا    

اِب ِؾىٍی افٍی ِٓ دسیٓ ثٛد کٗ فىشِیىشدَ ِغیسیبْ عٗ خذا داسٔذ یؼٕی پذس .  ٔیضأدبَ دادٖ اعت

تبایٕىٗ خٛاة ایٓ عٛاالت سا دسیبفت .  ثیؼ تشیٓ عٛاالت ِٓ ُ٘ دسیٓ ثبسٖ ثٛد.  ٚپغش ٚسٚذ اٌمذط

ػیغی ِغیر ثٗ .  ّٔٛدَ ٚ دسن ّٔٛدَ وٗ خذا ّ٘بْ خذاٚٔذ یکتب اعت کٗ ِغیسیبْ ُ٘ ثٗ اٚ ثبٚس داسٔذ

صِیٓ آِذ ٚ خغُ پٛؽیذ ٚ ایٕمذس ِب سا دٚعت داؽت وٗ ثٗ فٍیت کؾیذٖ ؽذ ٚ ثبس ِؾىالت ِب سا زًّ 

ِشا سٚذ اٌمذط ٘ذایت وشد وٗ .  ثؼذ اص دسن ایٓ ِغأٌٗ وُ وُ آساَ گشفتُ.  وشد ٚوفبسٖ گٕب٘بْ ِب ؽذ

دس گزؽتٗ دي ِٓ پشاص .  ٘شسٚصٖ ثبیذ أدیً ثخٛأُ ِٚؾىالتی سا وٗ دسگزؽتٗ دیذٖ ثٛدَ فشاِٛػ وُٕ

اصِذت کٗ ِٓ أدیً سا خٛأذَ یبد گشفتُ وٗ .  ٔفشت ثٛد ٚسٔح ٘بی وٗ دیذٖ ثٛدَ ٘شسٚص آصاسَ ِیذاد

پظ ِٓ ُ٘ کغبٔی سا کٗ ثٗ ِٓ  .»وغبٔیىٗ ٔغجت ثٗ ِب ثذی وشدٖ أذ ثجخؾیُ  «:ػیغی ِغیر ِیگٛیذ

ثٗ ػیغی ِغیر ایّبْ آٚسدَ  ١١١۷دسعبي .  ثذی ّٔٛدٖ ثٛدٔذ ثبیذ ثجخؾُ ٚ ثشای ؽبْ دػب خیش ّٔبیُ

ثٗ ایٕطشف ثب دیگش پیشٚاْ ػیغی ِغیر ثب ُ٘ یکدب خذاٚٔذ سا دس  ١١١۹اصعبي .  ٚغغً تؼّیذ گشفتُ

خذا سا ؽکش  کٗ اص دسْٚ ٔیض تغییشاتی دسِٓ ثٛخٛد آٚسدٖ اعت کٗ ثب ػث .  یک ِسً ػجبدت ِیّٕبییُ

 .خٛؽسبٌی ٚ اهّیٕبُٔ دسػیغبی ِغیر، ٔدبت دٕ٘ذٖ اَ ِیگشدد کٗ ٚالؼبً ٔدبت دٕ٘ذۀ تّبَ ثؾش ُ٘ اعت
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فؼال پشیؾبٔی وٗ دسدسْٚ ِٓ ٚخٛد داؽت سفغ ؽذٖ ٚخٛؽسبٌُ وٗ ثٗ ػٕٛاْ پیشِٚغیر ِیتٛأُ  

خذا سا ؽىشکٗ اٚ ّ٘ٗ ثؾش سا دٚعت داسد فشق ّٔیىٕذ وٗ ِغٍّبْ ثبؽذ یب .  دؽّٕبُٔ ساِسجت وُٕ

ِٓ ایّبْ داسَ ثٗ خذایی وٗ ِشدَ خٙبْ سا آٔمذس ِسجت ّٔٛد وٗ یگبٔٗ فشصٔذ خٛد سا ثشای .  ِغیسی

ٔدبت ؽبْ ثشسٚی صِیٓ فشعتبد یؼٕی تٛعو ػیغی ِغیر وٍّٗ ِسجت کٗ دسدي ِب خب گشفتٗ گشفتٗ 

 .اعت

ثؼذ اص ایّبْ آٚسدْ ثٗ ػیغی ِغیر، تقّیُ گشفتُ کٗ گزؽتٗ خٛد سا فشاِٛػ کُٕ  ٚ ِبٕٔذ ػیغی ِغیر 

اگش ؽّب .  ِٓ ِطّئٓ ٘غتُ وٗ دسِشگ ٚ سعتبخیض ِغیر ؽشیک ٘غتُ.  ّ٘ٗ سا دٚعت داؽتٗ ثبؽُ

ِیخٛا٘یذ کٗ ٔدبت سا ثب فیل ٚثشکت ػیغی ِغیر ثذعت آٚسیذ پظ صٔذ گی ٔٛ سا ثبػیغبی ِغیر 

دس٘یچ کظ دیگش سعتگبسی ٔیغت ٚ دس صیش آعّبْ ٘یچ ٔبِی خض ٔبَ ػیغی ثٗ ِشدَ   «.آغبص وٕیذ

  آِیٓ. خذاٚٔذ ثٗ ؽّب ثشکت ٔقیت کٕذ( ۴:٠١اػّبي)» .ػطب ٔؾذٖ اعت تب ثٛعیٍٗ ای آْ ٔدبت یبثیُ

 ثشادسوٛچه ؽّب لذیش دسِغیر

 : اما فرشتو گفت 
خٌشی زبرگی شامل حال : نتزسید، مه ربای شما مسده ای دارم»

ٌاهد شد امرًس رد شهر داًد  نجات   دهنده ای  . تمامی ایه قٌم خ
ًند است   .ربای شما   هب   دنیا آمده است      هک مسیح ً خدا

 ::-٩::   ٢انجیل لٌاق    
٠٠ 



 ثبس غّی کٗ خبهش ِب خغتٗ کشدٖ ثٛد

 ػیغی دِی خذا ثفشعتبد ٚ ثشگشفت   

  زبفع

 + + + 

د خدای کلمه انسان شو او د دی ځمکر په 

سر او د موږ په منځ کر ژوند وکړو هؽه 

د مینر، بخښنې او د رښتینوالر څخه  ک 

وو، او موږ د هؽه لوی او شوکت په خپلو 

سترګو ولیده یعنې د اسمانر پالر د خداې 

 .د ځوی لوی او شوکت

 (ایات ۰۱یوحنا لومړی باب )

+++ 

 کبس٘بی ِب چٕذاْ ثضسگ ٔیغتٕذ

تٕٙب کبسی کٗ اص ِب عبختٗ اعت آْ اعت 

کٗ کبس٘بی کٛچک سا ثب ػؾمی ثضسگ 

 (ِبدس تشیضا . )  أدبَ د٘یُ
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خٛاسکښبٔٛ اٚ ٘غٛې چې ثبس ِٛ دسٚٔذ دی، ِبٌٗ ساؽی اَٚ       ټٛي ای 

 ( ػیغی ِغیر) صٖ ثٗ آساَ دسکړَ   

ًند محکم رتیه تکیو   ًع که. گاه ً ابیتشپن استخدا   .رهکاری را بنام   اً شز
 خٙبْ تیشٖ ؽذ سٚؽٓ صِیٓ  ٚ آعّبْ  گٍؾٓ                        

 نجات آمد نجات آمد شفای درد ما آمد         

  

 

 ساٖ ٘بي خذا خشدِٕذأٗ ٚ چبسٖ ٘بي اٚ زىیّبٔٗ اعت

 (فٍٛسأظ اعىبٚي ؽیٓ)

 

 ی ٔبَ تٛ ثٙتشیٓ عشآغبصا

 ٔبَ تٛ ٔبِٗ کی کُٕ ثبص ثی

 ای یبد تٛ ِٛٔظ سٚأُ

 خض ٔبَ تٛ ٔیغت ثش صثبُٔ

 (ٔظبِی گٕدٛی) 

 عیسی   مسیح  نجات  دهنده   است



 

پیبشگٌیی ایپمبزان رد بارۀ عیسای مسیح                                                                   
 ع. نوشتۀ  ش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أتظبس کؾیذْ ثغیبس عخت .  چیضی سا کؾیذٖ ایذ  ِٓ ثبٚس داسَ کٗ ٘ش گب٘ی ؽّب أتظبس کغی سا یب   

یب ایٕکٗ اگش ؽّب ِشیل ثبؽیذ .  اعت ثٗ خقٛؿ ایٕکٗ ؽّب أتظبس کغی سا ثکؾیذ ٚ اٚ ُ٘ ٘شگض ٔیبیذ

یب ایٕکٗ دس صٔذگی ِؾکٍی داؽتٗ ثبؽیذ ٚأتظبس ثکؾیذ تب .   ٚأتظبس داکتش سا ثکؾیذ اِب اٚ٘شگض ٔیبیذ

 .کغی ثیبیذ ٚؽّب سا ٔدبت د٘ذ

در کشور ما، مرد  ما اع  ازپیروجوان، مرد و زن، پشتون و تاجک، هزاره و ازبک همه وهمه ناله 

های زندگر نجات دهد، ما را از   و فؽان میکنند تا خداوند کشور شانرا را از مشکالت و جنجال

بیسوادی نجات دهد، ما را از بیعدالتر و فساد نجات دهد، ما را از کشت و تولید مواد مخدره نجات 

. دهد، ما را از شر جنگ و کشتن یکدیگر نجات دهد و باالخره ما را از دشمنر به یکدیگر نجات دهد

 مرد  ما حق دارند تا به خاطر نجات ازین همه ناله و فریاد برآورند و دست دردعا باشند

اما بعضر وقتها به نظر میرسد که خداوند ناله و فؽان ما را نمیشنود یا اینکه عدۀ فکر میکنند که 

فکر  بعضر ها میگویند که خداوند هرگز در.  خداوند بسیار دور است و ما هرگزنمیتوانی  به او برسی 

 .ما نیست و ما و کشور ما را به حال خود رها کرده است

مرد  بعد از گناه حضرت آد  تا زمان عیسای مسیح در عین حالتر قرار داشتند که مرد  ما امروز 

مرد  در طول هزارها سال به پیشگویر های انبیا وپیامبران خدا در مورد آمدن نجات .  قرار دارد

 . دهنده ای باور داشتند وانتظارآمدن اورا میکشیدند

خداوند پیامبران زیادی را فرستاده که از جمله آنها حضرت ابراهی ، حضرت یعقوب، حضرت    
یوسؾ، حضرت موسر، حضرت داوود و دیگران چون اشعیای نبر، ارمیای نبر و یحیای تعمید 

یکر باید معجزه میکرد و :  برای یک پیامبر دو چیز بسیار مه  عالمه پیامبر بودن بود.  دهنده هستند
 . دو  باید پیشگویر مینمود

خداوند وقتر ناله های مرد  خود را شنید ازطریق حضرت موسر در کتاب پنج  تورات، تثنیه 
۰١ 
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روزی که در پائین کوه حوریب جمع .  شما به او گوش بدهید.  نبر ای مانند من برای شما مر فرستد  

اگر بار دیگر آواز خداوند، خدای خود را بشنوی  و یا آن آتش مهیب را ببینی ، از »:  شده بودید گفتید

من از بین آنها نبر ای مانند تو .  آنچه گفتند بجا است»:آنگاه خداوند به من فرمود« .ترس مر میری 

کسر که به پیا  .  او سخنگوی من بوده به او یاد مر ده  که به مرد  چه بگوید.  برای شان مر فرست 

 «آن پیؽمبر که از جانب من مر باشد، گوش ندهد جزا مر بیند

یعنر این نبر .  دوستان، خداوند به حضرت موسر میگوید من نبر ای مانند تو برای شان میفرست    

این پیشگویر مستقیماً به آمدن عیسای مسیح متعلق .  یا نجات دهنده باید مانند حضرت موسر مر بود

 چرا؟. است

برای جواب به این سوال، بیایید ببینی  چه شباهت های بین عیسای مسیح و حضرت موسر وجود 

 :دارد

عیسای مسیح ازطرؾ مادر از قبیلۀ .  حضرت موسر از قبیلۀ الوی اوالده حضرت یعقوب بود:  اول

 .یهودا و اوالدۀ حضرت یعقوب بود

وقتر عیسای .  وقتر حضرت موسر تولد میشد فرعون امر کرده بود تا تما  نوزادان را بکشند:  دو 

 .مسیح تولد میشد هیرودیس پادشاه امر کرده بود تا تما  نوزادان را بکشند

یوسؾ .  به خاطر زنده ماندن حضرت موسر مادرش او را به سبد گذاشته به سفر دریا رها کرد:  سو 

 .و مری  به خاطر زنده ماندن عیسای مسیح  به مصر سفر نمودند

پیا  عیسای مسیح از .  حضرت موسر از طریق تورات پیا  خدا را به بنر اسراییل رساند:  چار 

 .طریق خوش خبری انجیل به همۀ مرد  جهان رسانده شد

عیسای .  حضرت موسر معجزه میکرد تا بنر اسراییل را از بردگر مصری ها نجات دهد:  پنج 

 .مسیح معجزه میکرد تا زندگر انسان ها را از بردگر گناه نجات دهد

حضرت موسر از خداوند خواست تا به جای گناه بنر اسراییل جان او را بگیرد و عیسای :  شش 

 .مسیح جان خود را به خاطر تما  بشر فدا کرد

مهمترین و بزرگترین برتری عیسای مسیح بر حضرت موسر و دیگر پیامبران این است که  او    

بطور معجزه آسا و از قدرت روح خدا تولد شد، هیچ گناهر از او سر نزد، جان خود را به خاطر 

درین جاست که ما میبینی  وظیفه و .  دیگران داد، در روز سو  بعد از مرن دوباره زنده شد

وما خواندی  که خداوند در .  مسوولیت عیسای مسیح باالتر از حضرت موسر و دیگر پیامبران بود

 ." او سخنگوی من بوده و کسر که به او گوش ندهد جزا میبیند: "تورات گفت

اولین عالمه تولدی عیسای مسیح این است که باکرۀ حامله شده پسری به دنیا میآورد ومری  که    

 . باکره بود حامله شده و عیسای مسیح تولد شد

پس در این صورت خداوند خودش عالمتر به شما میدهد و »:  این کتاب میخوانی  ۰١آیه  ٧در فصل  

 (یعنر خدا با ما است)آن اینست که باکره ای حامله شده پسری بدنیا مر آورد و او را ِعمانوئیل 
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زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری »:اشعیای نبر، یک پیامبر دیگری چنین پیشگویر میکند   

خدای »، «مشاور عجیب»نا  او .  به او قدرت و اختیار داده شده است.  برای ما بخشیده شده است

قدرت و .  مر باشد برتخت سلطنت داود مر نشیند«سلطان سالمتر»و  «پدر جاودانر»، «قادر

پایۀ سلطنتش برعدل وانصاؾ استواربوده و .  اختیاراو روزافزون بوده تا ابد پادشاهر مر کند

 (٨-٣اشعیا فصل نه  آیه های )  «پادشاهر سالمتر او انتهائر نخواهد داشت

خداوند سلطان سالمتر را به ما فرستاد تا ما .  یکر از نا  های عیسای مسیح سلطان سالمتر است   

یعنر خداوند با فرستادن عیسای مسیح ناله وفریاد همه مرد  .  را ازین حالتر که داری  نجات بدهد

جهان را منجمله ما افؽان ها را شنید چون پادشاهر عیسای مسیح بر اساس عدل و انصاؾ استوار 

 . است

 :  حافظ شیرازی میفرماید

 بر آی ای آفتاب صبح امید      که در دست شب هجران اسیر 

پیؽمبران گفتند که عیسای مسیح مانند آفتاب صبح خواهد آمد و ما را اززندان تاریک شب رها    

 .خواهد کرد

خداوند ناله و فؽان مرد  ما را نیز شنیده است و این آفتاب صبح دو هزار سال قبل در تولد عیسای 

 .مسیح یگانه نجات دهنده بر ما و کشور ما طلوع نموده است تا ما به او ایمان بیاوری  ونجات بیابی 

نباید فراموش شود که وقتر ما به عیسای مسیح ایمان میآوری  مشکالت ما به یکباره گر رفع نخواهد 

. شد بلکه این ایمان قد  مهمر است بسوی برگشت به خدا تا در آشتر با او از مرن ابدی نجات یابی 

 . این خود خداست که از طریق عیسای مسیح بما قدرت میدهد تا در مقابل مشکالت ایستادگر کنی 

پس این امید نجات را که مرد  ما در هر بخش زندگر خود ضرورت دارند به جز در مسیح در کجا 

ودر چه کسر میتوان یافت؟ آیا رهبران دولتر میتوانند این امید را بما بدهند؟ آیا رهبران مذهبر یا 

بزرگان قو  و قوماندانان میتوانند این امید ما باشند؟ هرگز، چونکه انسانها خود همه در گناه ؼرق 

 . هستند، نمیتوانند دیگران را نجات بدهند و یا ما و جامعۀ ما را از فساد نجات دهند

کسر که به من ایمان .  من قیامت و زندگر هست »:  او میگوید.  یگانه راه همانا عیسای مسیح است   

بیاورد حتر اگر بمیرد، زندگر خواهد داشت و کسر که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز 

 ( ۲٢آیه  ۰۰یوحنا فصل ) « آیا این را باور مر کنر. نخواهد مرد

 . یعنر ما باید از کسر کمک بخواهی  که قدرت زندگر و قیامت را در دست دارد

ًند کشیدم، پس هب مه تٌهج كرده ً فریاد    مرا دینش اً    مرا     اس ضٌدال ىالکت ً لجه سار   بیزًن  . ااظتنر بسیار ربای خدا
ٌار   لردانید. كرد شت ً قدم اهیم را    است (   ۴٩مزامیز        . )   پااهیم را رب صخره  ای صذا  
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 مسیح مٌعٌد
 

 ص ثیت ٌسُ ٔٛسػ سا ّٔبیبْ لبدس ِطٍك ثّٕٛد

 ٌطفی ّٔٛد ثش خبْ ِب ثّٕٛد ازغبْ لبدس ِطٍك

 گفتب کٗ ِی آیذ ِغیر ِٛػٛد صایً ِیکٕذ سٔح ٘ب

 خٛد اص اصي گفت ثٙش ِب ٚ کشد پیّبْ لبدس ِطٍك

 اص ثٙش آٔکٗ ثؾٕٛد ٘ش کظ پیبَ ٚ ِژدۀ ٌِٛٛد

 ثفشعتبد فشؽتۀ سا ثش ؽجبٔبْ لبدس ِطٍك

 اِشٚص ظب٘ش ؽذ ِغیر ثٙش ٔدبت ِب دس ایٓ ػبٌُ

 ؽکشػ ّٔبئیُ تب س٘بٔذ اص گٕب٘بْ لبدس ِطٍك

 پیؾٛای ِب آِذ ِغیر ِٕضي ّٔٛد دس لٍت ٘بی ِب

 لذست ثخؾیذ ثٙش لٍت ٔبتٛأبْ لبدس ِطٍك

 خبْ ٚ دي ِب سا ِٕٛس عبخت اص ٔٛسػ ِغیر ِب

 ثشداؽت ؽبَ تبس ِب سا کشد چشاغبْ لبدس ِطٍك

 عپشدٖ ٘غت ٚ ثٛدػ سا ثٗ دعت ِٕدی ػبٌُ »صاسع  «

  تب پشٚسأذ دس مّیشػ ػؾك ٚ ایّبْ لبدس ِطٍك

 

 (صاسع)                                                                          

 

 



 عیسی مسیح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چیز به  همه .  كال  با خدا بود و كال  خود خدا بود، از ازل كال  با خدا بود.  در ازل كال  بود   «

پس كال  جس  گشته بشکل انسان در میان ما جاى .  وسیلۀ او هستر یافت و بدون او چیزی آفریده نشد

انجیل یوحنا )    ».گرفت جاللش را دیدی  شكوه و جاللر شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پر از فیض و راستر

 (۰،۲،٦، ۰١فصل اول آیه های

سال بدین طرؾ مردان، زنان، اطفال وجوانان زیاد هستند که مر پرسند  ۲۱۱۱از مدت زیاد تراز    

میخوانی  که عیسر مسیح از شاگردان خود  ۰٣و  ۰٢آیات  ۰٢عیسر مسیج کر است؟ در متر فصل  

  «.  تو مسیح، پسر خدای زنده هستر» :شمعون پطرس جواب داد «شما مرا کر میدانید»:میپرسد 

 .حال نوبت ماست که بگویی  او کر است 

“ ماشیخ “  لؽت مسیح از واژه عبری .  عیسر به معنر نجات دهنده است که لقب او مسیح میباشد   

مسیح یا ماشیخ به معنر مسح شده یا  به معنر کسر که خدا او را برای خدمت مسح .  گرفته شده است

عیسر مسیح مطابق  پیشگویر های کتاب مقدس توسط روح القدوس بوسیله دختر باکره .  کرده است

دوران طفلیت خود را درشهر ناصره سپری نمود و در سن .  ای بنا  مری  در شهر بیت لح  متولد شد

او  .  را از گناه رهایر مر بخشد   عیسر مسیح کسر است که ما.  سالگر بعنوان منجر ظهور کرد ٦۱

بدون نجاتر که او برای ما مهیا ساخته است .  کسر است که ما را از گناه و نتایج گناه آزاد مر سازد

همه ما در مسیر هالکت ابدی درحال حرکت مر باشی ، به همین دلیل است که عیسر مسیح مجس  شد 

 . تا ما را از این هالکت نجات دهد

و مرد  .  عیسر مسیح معرؾ چهره نادیده خدا مر باشد که در وجود خود، خدا را نمایان مر سازد   

او به مانند انسان استراحت .  عیسي مسیح یك انسان بود، یك انسان كامل.  را بسوی خدا دعوت مر کند

اما آن کار های بزرن را که انجا  داد این را اثبات مي كند كه .  مي کرد و احساس خستگي مي نمود

ها را زنده كند؟ کر   مي تواند مرده  چه كسي ؼیر ازاو.  عیسي بیش از یك انسان است

 ٠٨میتواند در روی آب راه برود؟ کر میتواند  چشمان كوران را بینا كند؟ کر میتواند نان را 



گرچه که او پدري زمیني نداشت اما به قدرت روح القدس دررح  .  خدا درانسان بود مسیح عیسي   

او .  که ه  انسان بود و ه  خدا به همین خاطر است.  مری  قرار گرفت ومانند یك انسان عادي تولد شد

به مانند انسان .  به عنوان انسان ؼذا مي خورد، اما به عنوان خدا نان ها و ماهي ها را تكثیر مي كرد

او به عنوان انسان .  ایستاده شد و موجها را آرا  ساخت کشتر خواب بود، ولي به عنوان خدا در

به عنوان انسان مرد، ولي در .  درپیش قبرایلعازر دعا كرد، ولي به عنوان خدا او را زنده گردانید

 (. ۰٩:۲یوحنا ) قدرت و مقا  خدایر خود را زنده كرد

." هیچ کس نزد پدر جز بوسیله من نمر آید.  من راه و راستر و حیات هست  :"عیسر مسیح گفت 

: عیسر مسیح گفت .  عیسر مسیح شبان  واقعر است که برای هدایت بشر از جان خود دریػ نکرد

 ."من شبان نیکو هست  و شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مر نهد"

من قیامت و حیات هست  هر که بمن ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر :  عیسر مسیح فرمود 

عیسر مسیح منجر و نجات دهنده ای بشر مر .  که زنده بود بمن ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد

 . باشد و نجات  فقط توسط او میسر است

 

 ثمیٗ ِمبٌۀ پیشٚصی افتخبسآفشیٓ تیُ فٛتجبي 

پٌٛظ سعٛي دسسعبٌٗ اٚي ٚ دَٚ تیّٛتبٚط،  ثٗ ثقٛست خبؿ ثٗ تیّٛتبٚط  ٚ ثقنٛست 

٘نبی  کً ثٗ تّبَ پیشٚاْ ِغیر گٛؽضد ِی ّٔبیذ کٗ ٚلت خٛد سافشف ػمبیذ ثیٙٛدٖ ٚافغبٔنٗ

پٌٛظ سعنٛي، .  ای داؽتٗ ثبؽیذ خیبٌی ٔکٕٕذ، ثٍکٗ ثکٛؽیذ ٚتّشیٓ کٕیذ تب صٔذگی خذاپغٕذأٗ

عبصد،  کٕذ کٗ تّشیٓ ٚ ٚسصػ ثذٔی ِفیذ اعت ٚؽّب سا ثشای ٘شکبسی آِبدٖ ِی یبدآٚسی ِی

پظ ثٗ تّشیٕبت سٚزبٔی ُ٘ ثپشداصیذ تب پیشٚ خٛة ِغیر ثبؽیذ، چْٛ ایٓ تّشیٕبت ٔنٗ فنمنو 

اصآٔدبییکٗ ٘ذف ِبخالي ٔبَ ػیغی ِغنینر . ثشای ایٓ دٔیب ِفیذ اعت ثٍکٗ ثشای ػبٌُ آیٕذٖ ٔیض

ثذْ لٛی ٚفستّٕنذ ثنبػنث سؽنذ ٚ گغنتنشػ .  اٚعشکٍیغبعت ِٚب ثذْ اٚ٘غتیُاعت، صیشا 

خٛا٘ذ کٗ ِب ثذْ خٛدسا اص ٔبپبکنی ِنسنفنٛظ ثنذاسینُ تنب ثنک  کٍیغبِیؾٛد، خذاٚٔذِب اص ِبِی

 . ػیت داؽتٗ ثبؽیُ  صٔذگی پبک ٚثی

ای دس کذاَ ٔٛع ٚسصػ داسیذ ثغیبس ػبٌی خٛا٘ذ ثٛد اگش آْ سا  اگش ؽّب اعتؼذادی یب ػاللٗ

دس پٍٙٛی ٚسصػ سٚزبٔی تّشیٓ ّٔبییذ تب ثب ؽنبداثنی ٚؽنبدِنبٔنی سٚزنبٔنی ٚخغنّنی ِنژدٖ 

 . ٔدبت ٚ پیبَ أدیً سا اػالَ ّٔبییذ
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  میٌۀ  اس  تٌلد مسیح
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

به دو بخش پیش ازمیالد وبعد ازمیالد تقسی  یت تاریخ بشر.  تولد عیسر مسیح مسیرتاریخ را تؽیرداد  

 . بندی شده است

اگر تولد و زندگر عیسر مسیح و تاثیرآنرا ازدید گاۀ تاریخر ارزیابر کنی ، به این نتیجه میرسی     

. است كه حضور او و پیامش همواره در زندگر مرد  و اقوا  مختلؾ باعث تؽییرات بزرگر گردیده 

 .های شخصر نیز به طریقه های مختلؾ ایجاد شده است  این تؽیرات در زندگر

درین مقاله میخواه  .  در زندگر شخصر من تولد عیسر مسیح از ارزش فوق العاده برخور دار است

ازجمله سایر ارزش ها، درس فروتنر را که از تولد عیسر مسیح آموخت  سخنر چند با شما داشته 

 .باش 

عیسر مسیح که در جایگاه خدا، صاحب همه چیز .  تولد و زندگر مسیح درس بزرن فروتنر است   

وقتر متولد گشت او را با .  مسیح در طویله به دنیا آمد.  بود، چون کودکر بر چیز به این جهان آمد

عیسر مسیح چون فقیرترین انسان به دنیا آمد، این .  پارچه ای که یوغ گاو را مر پوشانیدند، پیچانیدند

ارزش فروتنر عیسر مسیح تؽیرات گسترده درزندگر ما بوجود آورد، مثال شخص خود ، من در 

میخواست  .  گذشته یک انسان خود خواه و جاه طلب بود  و میخواست  که همیشه و باید نفر اول باش 

 . دیگران به من باید احترا  داشته باشند و به اصطالع سخن من باید بدون چون و چرا عملر شود 

از آنجایکه در افؽانستان عزیز، بخصوص طر این سه دهه اخیر به منظورمختلؾ مسئله ملیت و 

ملیت ستیزی دامن زده شده و من ه  که زادۀ همین کشورهست  به سایر ملیت ها، که از ملیت من 

 .  نبودند به دیده حقارت مر دید  و آنها ها را دشمن خود مر پنداشست 
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. باالتر از تما  ملیت ها است و دیگران باید فرمانبردار ملیت من باشند نتصور میکرد  که ملیت م

ولر وقتیکه توسط فیض عیسر مسیح نجات پیدا نمود ، مسئله دشمنر با ملیت ها برای  بر مفهو  شد و 

 . حاال میدان  که خدا خالق تما  ملیت ها است و در مسیح همه ما با ه  برابر و برادر هستی 

فعال ما پیروان عیسر مسیح از تما  ملیت ها با ه  مشارکت داری ، و در زیر یک سقؾ خداوند را 

 . عبادت مر نمایی 

رویه من در مقابل فامیل ه  با ؼرور و تکبر همراه بود، مثال وقتر از  قبل از ایمان  به عیسر مسیح 

وظیفه به منزل بر میگشت  جواب سال  خان  خود را نمر داد  و میگفت  چون مرد خانه هست  هر چه 

اما خدا  را شکر که توسط فیض عیسر مسیح تبدیل .  دل  خواست میکن  وهمه باید فرمانبردار من باشد

 . تنها فیض خدا است كه مر تواند ما را به شباهت مسیح در آورد. شد 

وقتر ما به ارزش های تولد عیسر مسیح توجه میکنی ، دانه های فروتنر در قلب های ما كاشته 

ما در جای پای عیسر مسیح قد  بر میداری  و وهمه روزه .  میشود، رشد میکند و حاصل میدهد

 . شخصیت مسیح را انعکاس دهدکوشش میکنی  که رفتار و زندگر ما 

این است حاصل با ارزش تولد عیسر مسیح در زندگر ما، که ما پیروان مسیح از آن بهره مند هستی   

 . وخدا را به این سبب شکر وسپاس میگویی 

 

خهدای مههتهعههال کهه جههاویهدان وابههدی اسههت و   
مهن در »:  خدای مقدس نا  دارد مهر فهرمهایهد

جایگاه رفیع و مقدس سکونت دار  و همچنین 
 با اشخاص شکسته نفس و فروتن زندگر 
 «.میکن  تا به دلهای شان امید واعتماد بخش 

 
 ٧۷:۰۷اشعیا 
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 پیشٚصی افتخبسآفشیٓ تیُ فٛتجبي ٚ کشیکت کؾٛس

ثٗ ػٕٛاْ ِغیسیبْ افغبْ کٗ خٛد ساخضالیٕفک ِشدَ ٚعشصِیٓ صیجبی افغبٔغتبْ ِیذأیُ، 

ٚظیفۀ خٛد ِیذأیُ، کٗ پیشٚصی افتخبسآفشیٓ تیُ فٛتجبي ٚ کشیکت کؾٛسػضیضخٛد سا ثٗ 

تّبَ اػنبی لٙشِبْ تیُ فٛتجبي ٚ کشیکت ٚ تّبَ ٚسصػ کبساْ افغبٔغتبْ ٚ دس کً ثٗ تّبَ 

 . ٍِت افغبْ  تجشیک ٚتٕٙیت ػشك ّٔبییُ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .اص ّ٘ٗ ِِٕٛیٓ خذاٚٔذ خٛا٘ؾّٕذیُ کٗ ثشای فست ٚ عالِتی ایٓ لٙشِبٔبْ دس دػب ثبؽیذ

ِیخٛاُ٘ ِطبٌت چٕذی ساکٗ اص تؼبٌیُ ٚ ِؾٛسٖ ٘بی اعتنبد گنشأنّنبینٗ   ثب اعتفبدٖ اصیٓ ِٛلغ

عبي ثٗ ایٕطشف دس ِغنبثنمنٗ صٔنذگنی ثغنینبس  ١١١١ِب ػیغی ِغیر اعت ٚاص زذٚد تمشیجب 

 . ِفیذ ٚالغ ؽذٖ ، ثشای ػاللّٕذاْ ٚسصػ اسائٗ داسَ

ٔمؼ پنینشٚاْ ِغنینر سا دس زنفنع   ۸ٚ  ۷  : ۴پٌٛظ، سعٛي ػیغی ِغیر دس اٚي تیّٛتبٚط 

اِب ثب افغبٔٗ ٘بی ٔب پبک دٔیٛی کنٗ "  : چٕبٔچٗ ِیفشِبیذ.  ّٔبیذ خٛثی ِؼیٓ ِی خغُ ٚ سٚذ ثٗ

ٚسصػ ِفیذ اعت،اِب تنمنٛی ٚ خنذا پنشعنتنی .  اسصػ ثبص گفتٓ سا ٔذاسد، کبسی ٔذاؽتٗ ثبػ

صیشا اگش چٗ ٚسصػ ِفیذ اعت، خذا پشعتی اص ٘ش زیث فبیذٖ داسد،چنْٛ ٘نُ . ِفیذتش اعت

 ."ثشای زبي ٚ ُ٘ ثشای آیٕذٖ ٚػذٖ صٔذگی داسد

ٚسصؽکبسی کٗ دسِغبثمٗ ای ؽشکت ِی کٕذ، ّٔی تٛأذ : " ِیفشِبیذ ۵ :١دسدَٚ تیّٛتبٚط 

 ٠۹ثمیٗ دس فسفۀ .     خبیضٖ سا ثجشد ِگش ایٕکٗ لٛأیٓ آْ سا پیشٚی کٕذ

 



 :٩٠:تقٌیم سال 
 

 

 

 

 

 

ِیالدی تٛعو پیشٚاْ ِغیر افنغنبْ   2012/2013ِطبثك عبي ٘بی  خٛسؽیذی ٠٢۹٠تمٛیُ عبي    

هشذ ٚ دیضایٓ سٚي خٍذ ٚ دیگش فنسنفنبت آْ   ثب لطغ ٚ فسبفت ثغیبس صیجب ثٗ چبپ سعیذٖ اعت،

ثغیبس خبٌت ٚ دینذٔنی    تضئیٓ ؽذٖ   کٗ ثب ػکظ ٘بی اص ِٕبظش افغبٔغتبْ ٚ آیٗ ٘بی اص کتبة ِمذط

 . اعت

 :  ریً خٙت عفبسػ تمٛیُ فٛق ِی تٛأیذ ثب ٔؾبٔی 

AfghanCalendar@gmail.com     

.دستّبط ؽٛیذ  

 

 



 

 

صیشا فشصٔذی ثشای ِب ِتٌٛذ ؽذٖ ٚ 

ثٗ . پغشی ثشای ِب ثخؾیذٖ ؽذٖ اعت

 . اٚ لذست ٚ اختیبس دادٖ ؽذٖ اعت

 ٔبَ اٚ

  »ِؾبٚس ػدیت» 

  »خذای لبدس»

  »پذس خبٚدأی»
   »عٍطبْ عالِتی»ٚ  

 . ِی ثبؽذ 
 ۷-١:  ۹اؽؼیب                         


