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 مژده عیسی بدنیا آمد       مژده منجی بشر آمد
یکجا با تمامی دست اندر کاران مجله حقیقت، میالد عیسی مسیح  نجات دهنده بشرریرت را    

  به شما و از طریق شما به فامیل های محترم تان تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

این بهترین وقت است که پیام نجات بخش عیسی مسیح را به هموطنان عزیرز مرا بررسرانریرم.    
 نجات ما تنها توسط ایمان آوردن به عیسی مسیح میسر است و بس. 

در ازل کالم بود. کالم با خدا بود و کالم خود خدا برود،  از «در انجیل یوحنا مکتوب است :   
ازل کالم با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زنردیری از 
او بوجود آمد و آن زندیی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هریز بر آن پیروز 

 نشده است. 
مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهرادت دهرد 
تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شرهرادت دهرد. آن 

 نور واقعی که همۀ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن به دنیا بود. 
او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قرلرمررو خرود آمرد و ری 

   متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند،
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این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تو دهای معمو ی و نه در اثر تمایالت نفسرانری 
 و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تو د یافتند. 

پس کالم جسم یشته بشکل انسان در میان ما جای یرفت. جال ش را دیدیم ر شکروه و جرال ری 
 شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پر از فیض و راستی.

این همان شخصی است که دربارۀ او یفتم «شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و  می یفت:  
از  »که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تو د من، او وجود داشرت.

پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض باالی فیض  زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عرارا شرد، امرا 
فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هریز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای کره 

 انجیل يوحنا فصل اول ( ( »در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.
خدا را سپاس و شکریزار هستیم که با فیض بخشنده او، امروز  مدت پنج سال میشود که مجلره    

حقیقت را به شما عزیزان تقدیم میداریم. اجازه دهید از تمام دوسرتران، کره مرا را برا نروشرترن 
مقاالت، اشعار و امور تخنیکی یار نموده اند و نیز با ارسال ایمیل ما را تشویق نمروده انرد قردر 

 دانی نماییم.
   

  میالد عيسي مسیح    میالد عيسي مسیح    
 رب شما مبارك بادرب شما مبارك باد                                                                                                             
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کاتي ردباره دعا   ن
 

 

 
یک روز من پیام عیسی مسیح را به یک شخص که برایش بسیاار دلاباساد باود در    

میان گذاشتم. بعد از مدتی ما با هم دعا نمودیم. در وقت دعا من دسات هاای خاود را 
بلند نمودم. او شخص هم از من تقلید نموده دستهای خود را او نیز بلند نمود. بعادا  او 

یک ایمان دار دیاگار » . كردىچرا دست های خود را در هنگام دعا بلند  «از من پرسید:
برایم گفت که او یک خارجی را دیده بود که در وقت دعا در سر توشک نشستاه باود و 
پا های خود را دراز نمود و دست های خود با هم گره زده دعا میکرد. او فکر میکرد که 

 این طریقه دعای پیروان مسیح است. 
چگونه ما باید دعا کنیم؟ چه تفاوتی بین نماز و دعا است؟ آیا پیروان عیسی مسایاح    

 نماز بخوانند؟ چه زمانی باید دعا کنیم؟ هدف اصلی دعا چیست؟ 
مردم اسرائیل قبل و در زمان زندگی عیسی مسیح با دعا آشنا بودند. دانیال پیاامابار    

(.  پطرس در وقت نمااز ١::٢سه بار در روز، رو به بیت المقدس دعا می نمود ) دانیال 
(. ما می بینیم که آنها اوقاا  مانابام بارای نامااز ٢: ١به معبد میرفت ) اعمال رسوالن 

 داشتند.

مردم مراسم و دعا نمایند. بايد که  احساس ميكنندمردم از ادیان و مذاهد مختلف    
دانه  ايجاد كردند همراه با استفاده ازرا مختلط و فرمول های خاص و آداب  سنت ها

 تا آنها را در دعا  شان کمک  کنند.  ،هاتوغ و علم و يا های تسبیح 
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 نوشتۀ آ.ل  



بعضي مردم در نماز متون طوالنی را تالو  مینمایند و يا نعت يا مناجا  ميخوانناد.    
آنها فکر می کنند که با خواندن چنین نماز خدا آنها را بارکات مایادهاد، و باعاضای هاا 

 تصور میکنند که با داشتن یک تاویز در گردن، آنها از همه آفا  در امان میباشند.   
بعضی مردم فکر میکنند که دعا فقط یک آیین قدیمی ادیاان اسات، پاع دعاا را رد    

ميكنند. ولی زمانی که آنها به یک چیز نياز دارند، آنها به خدا دعا مینمایند و از دیگران 
 درخواست مینمایند که برایش دعا نمایند. 

عیسی مسیح  به پیروان خود تعلیم داد که آنها چگونه دعا نمایاناد. ماا ایان دعاا را    
 دعای ربانی مینامیم .

برخی کلیسا ها ا این دعا را هر زمانیکه با هم مشاارکات مایاداشاتاه بااشاناد تاالو     
مینمایند. البته اين يك رسم خوب است زمانیکه پیروان مسیح برا ی عباد  با هم جمع 
میشوند این دعا را تالو  نمایند. اما مهم تر اینکاه مساياح در ایان دعاا جاهات هاای 

 مختلف دعا را به ما نشان می دهد:
 ستایش  -ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد   

پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمیان نایاز اجارا 
 شفاعت -شود.

 درخواست -نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.
 -خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند مای باخاشایام.

 اعتراف 
 درخواست -ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده

 زیرا پادشاهی و قدر  و جالل تا ابداآلباد از تو است. ستایش
اول تر از همه، دعا بايد با معنى باشد. دعا یک ترکیبی از کلماا  نایاسات کاه ماردم     

 آنرا تکرار نمایند.
 .بايد شامل باشدو  جالل خداوند  يش، در دعا ستادوم   

وقتی که ما دعا می کنیم، ما باید همیشه خدا را، ستایش و سپاس نماایایام کاه او چاه 
 .و مافوق مخلوقات است او مقدس و خالق است  -کسی است 

دعای ستایشی، حضور خداوند را در ميان ما تقویت مینماید و کارهای عبیم خاداوناد 
 را در زندگی ما به ارمغان میآورد.

در عین زمان ما باید در دعا  خود اعتراف نماییم که خدا پدر ماست و ماا یاک راباطاه 
 نزدیک با خداوند متعال داریم.

 است.  خدمت در ملكو  خداوند، دعا یک سوم
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ما می خواهیم که اراده خدا )محبت او ، لطف و برکت او ، ناجاا  او، عادالات او( در 
 سراسر زمین گسترش یابد و به همهً مردم جهان برسد.

)ياا برویم. در عوض ما دعا می کنیم کاه مالاکاو  خادا ما دعا نمی کنیم  که به بهشت 
پادشاهی تو بیاایاد. ارادۀ تاو هامااناطاور کاه در از آسمان به زمین بیاید " اراده خدا( 

 ."آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود
خاداوناد بسایاار   . در ميان ميگذاريم، در دعا، ما نیاز های خود را به پدر خود چهارم   

خوشحال میشود زمانیکه ما  نیاز های خود را به او میگوییم. مشکل در این جاا اسات 
که ما اکثرا  در دعا خود نیاز های غیر ضروری، خواسته ها، عالقه های خاودخاواهااناه 

 خود را نسبت به نیازهای واقعی درخواست مینماییم.
پنجم، در دعا ما به گناهان خود اقرار نماییم. ما این را درک میکنیم که ماا مارتاکاد    

 توبه نماییم. گناهتمايل به گناه شدیم و ما باید پیوسته و همیشه از 
ششم، در دعا ما از خدا می خواهیم که ما را در این جهان که پر از وسوسه و فریاد    

این دنیا ، که پر از  گناه و فاریاد اسات  ازاست راهنمایی و هدایت کند. ما نمی توانیم 
. ما از خدا می خواهیم ما را از شارار  کاه در اطاراف ماا و فرار كنيم در امان باشیم

 است حفاظت کند.
خاص مذهبی نیست، بلکه مشارکت با خدای قادر مطلق که خاالاق فقط يك رسم دعا    

ياك شاخاص کاه  در مالى عاام ناياساتعملکرد  دعا يكزمین و آسمان است میباشد. 
کاری اسات و خادا  يار چنين دعا.   كوشش كنند روحانيت خود را به رخ ديگران بكشد

 . بيزار استریا کاری از 
و  يك رهنما استفاده كنيدرا به حیث  ميتوانيد همين دعا ربانىاگر شما دعا مینماید،    

 .مشاركت نماييدپدر آسمانی  بااز دل و جان 
 
 
 

 پادشاهی تو بیاید. «

ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود،                                                                                   
 »در زمین نیز اجرا شود  
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 خدای د زموږ سره
 
 
 
 
 
 
 

 
 
په مقدس انجیل کی راغلی دی، زه الره، رپښتیا او ژوند یم. هیڅوک بی لاه ماا نشای    

پارتاه «کوالی پالر )خدای( ته ورسیږی. او ده مقدس انجیل په بل ځای کی راغلی دی: 
له عیسی مسیح له گناه څخه ده بشریت ژغورل د امکان څخه لایاری ده. ځاکاه د دی 
آسمان الندی بل چا ته د ژرغونکی نوم نه دی ورکړ شوی. یاواځای عایاسای مسایاح د 

 »بشریت ژغورنکی دی.
اوس د عیسی مسیح د بشریت د ستر ژرغونکی د زیږیدنی په هکله لنډ مطلاد گاراناو    

 لوستنکو ته وړاندی کوم.
د عیسی مسیح مور مریم، یوسف ته نومولی شوی وه. مخکی له دی چه مریم د خپل    

خاوند کور ته واده شی، د پاک خدای د سپیڅلی روح په قادر  حاامالاه ولایادل شاوه. 
یوسف په مریم باندی پوره باور درلود چه هغه ډیره پاکه و سپیڅلی نجلای ده. لاه دی 
کبله یی و نه غوښتل چه د مریم په هکله بد فکر وکړی. په دی وخت کای د لاوی خادای 

ای یاوسافاه  د داود د «فرشته د یوسف په خوب کی راغله او یوسف تاه یای وویال: 
اوالدی زویه خپل کور ته د مریم له بولو څخه مه ویریږه. ځکه چه مریم د سپیڅلی روح 
په وسیله حامله شوی ده. او هغه به یو زوی و زیږوی چه د هغه نوم به عیسای مسایاح 

 »وی. او هغه څوک چه په هغه ایمان رواړی هغه به له ټولو گناهنو څخه ژغورل کیږی.

 نوشتۀ  پارسا



 دعیسی  مسیح زیزیدنه
هماغسی چه په تورا  او زبور کی لیکل شوی وو په حقیقات کای هاماداسای وشاوه،    

 هغسی چه لوی خدای ژمنه کړی وه.
په دی پوه شه چه باکره به حامله شی او زوی به وزیږوی چه د هغه نوم به عمااناویال «

     »وی. او عمانویل یعنی خدای له زمونږ سره.
کله چه یوسف له خوبه راپاڅید هر هغه څه چه د لوی خدای فرشتی ورتاه الرښاوناه    

کړی وه هغه همداسی وکړه. مریم یی خپل کورته راوستله څاناگاه چاه وړانادویاناه یای 
شوی وه عیسی مسیح وزیږید. پاک خدای د انسان په جسم کای بشاریات تاه د ساتار 

 خدمت لپاره ځمکی ته راغی.  
  »زه قیامت یم او زه ژوندون یم.«عیسی مسیح چه فرمایلی دی:    

واقعا  هغه قیامت او ژوند دی. لکه څه رنگه چه عیسی مسیح د عباد  خاانای مشار تاه 
که هر څوک چه په عیاسای مسایاح ایاماان ولاری »مه ویریږه خو ایمان لره.«وفرمایل: 

 کوالی شی په عیسی مسیح کی ابدی ژوند تر السه کړی.
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 زه قیامت یم او زه ژوندون یم.
 که څوک په ما ایمان لری         
 که هغه مړ هم شی 

 نو هغه به بیا ژوندی وی.    
 ( ١١: ٢٢)یوحنا              

٠١ 



 من نور دنیا هستم،

 کسی که از من پیروی کند 

 در تاریکی سرگردان نخواهد شد، 

 بلکه نور زندگی را خواهد داشت.  

 از سخنان عیسی مسیح ()  



وند  نیکویي خدا
 

 

 

 

 

 

ای خداوند، رحمت تو تا به آسمان ها میرسد و وفاداری تو مافوق ابرها. عردا رت ترو مرانرنرد    
کوهها پابرجا است و احکام تو عمیق تر از عمق های زمین. ای خداوند، تو مددیار انسرانرهرا و 
حیوانات هستی. ای خدا رحمت تو چقدر عا ی و با ارزش است. آدمیان در سایۀ با های تو پنراه 
می برند.  همه از نعمت تو برخوردار می شوند و از دریای رحمت تو می نوشند. ترو سررچشرمرۀ 

 زندیی هستی و در نور تو روشنی را می بینیم. 

رحمت تو همیشه بر آنانی که تو را می شناسند باقی بماند و عردا رت ترو پریروسرتره هرمرراه     
راستدالن باشد.  مگذار که پایمال اشخاص مغرور یردم و یا دست شریران مرا مرجربرور بره فررار 

 سازد.

 (٦٣)مزمور 



  از خود گذری

 
 

بارهای يكديگر را بکشید و به اين طريق حکم مسيح را بجا خواهيد آورد زيرا هركرس برايرد  « 
 (٥و  ٢:  ٢)غالطيان »بار خود را ببرد.

این آیه به نظر ضد و نقیض می آید؛ بارهای یکدیگر را از روی محبت بر دوش بگیریرد، در    
حا ی که هر کس باید بار خود را بر دوش بگیرد. منظور پو س این است: " همیشه آماده باش تا 
کمک کنند." متأسفانه بعضی افراد،  دیگران را کمک کنی اما توقع نداشته باش تا دیگران تو را 
کامالً برعکس فکر می کنند: " من مسیحی هستم یا میخواهم مسیحی بشوم، پس کلیسا باید بره 
یر می خرواهریرد مسریرح را  من کمک کند". و ی در واقع باید بر عکس این مالب عمل کرد. ا
کمک کردن به دیگران می توانید آن را نشان دهید و نباید توقع داشته  باشید که  پیروی کنید، با 
یر هر پیرو مسیح به این موضوع عمل کند، همه، همه را کمرک و  کمک کنند. ا دیگران شما را 
خدمت میکند. عیسی مسیح، جان خود را برای نجات دیگران داد و ایر مری خرواهریرد او را 
پیروی کنید، به قوت روحش شما نیز قادر به این کار خواهید بود. ما در حرمرل برار سرنرگریرن 
برادران و خواهران خود باید شریک باشیم، زمانی ممکن اتفاق خواهد افتاد کره مرا برار یرنراه 
برادران خود را نه تنها متحمل شویم بلکه بهای یناهان آنان را پرداخته و به سبرب یرنراه کره از 
ایشان سر زده  شرم، خجا ت ،رنج و دردی را متقبل شویم . چنین کاری را عیسی مسیح بررای 
ما انجام داد. پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، بخصوص به  پیروان مسیح، تا باشید کره 

این است حکم من که یکدیگرر را مرحربرت  «شریعت عیسی مسیح را بجا آورده که میفرماید :
 (  ٢٢:٢٥)انجیل یوحنا   »نمایید، همچنانکه شما را محبت نمودم
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 فکر عیسی 
 نظر کن فکر عیسی تا کجا بود

 سرشتش در خداوندی خدا بود

 رها کرد از سریر اورنگ شاهی

 غالمی را به تن در این جفا بود

 به انسانیتی پوشید انسان

 فروتن در تمام قصه ها بود

 جفا کردند براو روز و شب رنج

 که او تا مرگ خود هم در وفا بود

 سر افرازی گرفت از آن اطاعت

 به اسمش چون خداوند وفا بود

 به نامش خم شود زانوی هر کس

 چون عیسی در خداوندی خدا بود
 ) سپهر نافذی (                                                              



 تولدی از تبار خدا

 

 

 
 
در مورد تولد عیسی مسیح نبرا  و عقاید مختلف زیادی ابراز گردیده است که هر     

به نحوی نمایانگر دید خاص گوینده گان و نویسنده گان آن است، برخی به تأیید 
 خارق العاده تولد او و برخی علیه آن قلم فرسایی کرده اند. 

اما آن چه معلوم است که عیسی مسیح فرزند شرعی مریم باکره و یوسف نجار    
یهودی زیاده از دو هزار سال پیش از امروز بود. که از روح خدا، در بیت لحم به دنیا 
آمد و چهره جهان را به خاطر تولد، زنده گی و مرگ خارق العاده یی که داشت تغییر 

 داد.
کسانی که از دید این جهان به عیسی مسیح نگاه میکنند او را نبی و پیغمبر، یک     

انقالبی، قیام کننده علیه یهودیان و رومیان و یک بشر دوست میدانند. اما در برابر 
آنان، اکثر آدم ها، عیسی را فرزند خدا، کلمۀ خدا، روح خدا میدانند و به او ارزش 

 واالی روحانی قایل اند، اما چگونه؟
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پاسخ به این پرسش تا حدود زیادی به نگاه و دید ما نسبت به خدا و درک و تفسیر    
ما از اراده و برنامۀ او برای نجا  آدمیان ارتباط میگیرد. کسانی که به اعمال دست 
انسان و شریعت اعتقاد دارند نجا  از گناه را تنها از طریق تحقق کارهای نیکو و 
پسندیده انسان تصور میکنند که یهودیان زمان عیسی و مسلمانان امروزی و کسانی 
که به هیچ دین و مذهبی هم پابند نیستند مربوط به این دسته اند. اما در برابر آنان  
تعداد زیادی از مردم جهان، آمدن نجا  دهنده از جاند خدای پدر را منتبر بودند و به 
آمدن دوبارۀ وی انتبار میکشند؛ که در وجود تولد، زنده گی و مرگ عیسی و بازگشت 
دوبارۀ او میبینند و باور دارند که او کلمۀ خدا، روح خدا و نجا  دهندۀ بشریت از شر 

 شریعت و گناه و شیطان است .
اما این باور و ایمان را از کجا دریافت کرده ایم، آیا منابع باور های ما به اندازۀ    

 کافی مطمئن است؟
کالم خدا که منبع قابل اعتمادی است که قبل از عیسی به شکل عهد قدیم خداوند با    

یهودیان که در وجود سی و شش کتاب نبو  شد. از آمدن نجا  دهنده یی برای قوم 
سال پیش  ::٠یهود وهم برای  همه انسانها بشار  میدهد. اشعیا نبی در کتاب خود 

 از تولد مسیح به طور مفصل در این باره نوشت.
در این گفته ها و آیا  این فصل ها، جان مطلد تازه میگردد و همه آن چی که باید     

تحقق پذیرد با تولد عیسی مسیح عملی میگردد تا آن چی که مکتوب است و مکتوم، 
 خداوند برای نجا  انسان از بار گناه اراده کرده است به انجام رسد .

خوب است  یک بار به عقد برگردیم و از گزارشگر تاریخ زند گی عیسی مسیح در    
این مورد در کتاب مقدس بخوانیم : "ای یوسف پسر داوود، از گرفتن مریم مترس، 
زیرا که آن چی در وی قرار گرفته است، از روح القدس است. و او پسر ی خواهد زائید 
و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهان شان خواهد 
رهانید ... و  این  همه برای آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود، 

 (١١-:١:  ٢تمام گردد " )متی 
اینک باکره آبستن خواهد شد پسری خواهد زائید و نام او را عمانوئیل خواهند    

 خواند که تفسیرش این است  : خدا با ماست ". 
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دوران کودکی عیسی از اغاز، با دشواری بود، او خانۀ پر ناز نعمت پدری خویاش را    
که در آسمان داشت ترک کرد و در پایین ترین طریق زنده گی یعنی در آغل یاا طاویالاه 
حیوانا  پا در این جهان پر از گناه و شرار  گذاشت. وقتی او به دنیا آمد، هیبکع از 
او پرستاری نکرد، زیرا باید تمام شرم و دردهای ما را به خود میگرفت، شرمناک ترین 

 نحوۀ تولد، تولد در آغل بدون کمک کننده گان انسانی بود. 
در زمانۀ ما و آن دور ها انسانها  بیشتر تولد  آدمهای که به شأن و شوکت باه دنایاا    

آمده بودند جشن میگیرند. اما با آمدن عیسی خداوند تولد کسی جشن گرفتاه مایاشاود 
که تا حال سابقه نداشت. پسری که از دختر باکره  بدون پدر جسمانی تولد یافته باود، 
اما نه در خانۀ مجلل بلکه در آغل حیوانا  و خانواده اش در همان ساالاهاای ناخاسات 
زنده گی او  مورد تهدید و خطر زورمندان و حکام وقت قرار میگیرد. آناان ماجاباور باه 
فرار از زادگاه و  اقوام و خویشاوندان خود میگردند و خود و والدینش درد و رنا  بای 
کسی و بی وطنی را میبشند، اما در تمام حاال، پادری کاه او را بارای ناجاا  هاماه 

 انسانها فرستاده است از او  حمایت و نگهداری مینماید. 
از دوران کودکی عیسی آگاهی ما خیلی کم است، اما سه سال اخایار زناده گای او،    

تمام محاسبا  جهان را از زنده گی در این جهان تغییر داد، زیرا همه به دنیا آمدند تاا 
زند گی کنند و صاحد شکوه و جالل شوند، اما عیسی آمد تا رن  باکاشاد و باا مارگ 
خود، خدا را جالل دهد و نجا  را به  همه امتها و اقوام هدیه نماید، ولی خاود مااناناد 
تولدش به شکل فجیح ترین  نحوه بمیرد و تجربه کند آن چای را کاه ناه بارای خاوش 
اقباالن بلکه برای بد اقبال ترین و بد نام ترین آدم ها در این جهان اتفاق می افتد. زیارا 
او خود گفت: "پسر انسان نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جاان خاود را 
فدای بسیاری کند " پع او حقار  و پستی و گناهان همه را با خود بر صلیاد بارد تاا 
بعد از آن هر کی به او ایمان آورد زنده گی جاوید یابد . او خود گفت: "من ناان حایاا  
هستم ، کسی که نزد من آید ، هرگز گرسنه نگردد و هرکه به من ایمان آرد، هرگز تشنه 
نگردد . ... و اراده فرستندۀ من  این است که هر که پسر را دیاد و بادو ایاماان آورد، 

 (:٤- ١١:  ٦یوحنا )«حیا  جاودانی داشته باشد ....
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تاریخ تا آنگاه به یاد نداشت و بلکه تا حال ندارد کاه ماردی باا کاماال سااده گای و    
عطوفت، و تواضع و فقر و  بیباره گی انسانی  زنده گی کند و به فجایاح تاریان شاکال  
بمیرد، ولی  چنین جالل و شکوه یابد، زیرا او آمد تا پدر را بشناساند و جالل دهاد، او 
برای نجا  آمد نه زنده گی، از این جهت او به زحمتکشان و مسکینان و درد مندانی که 
در این جهان رن  میکشند و درد تحمل میکنند خطاب کرده میگوید : " خوشاا باه حاال 
شما ای مساکین، زیرا ملکو  خدا از آن شماست. خوشاا باه حاال شاماا کاه اکاناون 
گرسنه اید، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شماا کاه الاحاال گاریاانایاد، زیارا 
خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر  پسر انسان از شماا نافار  
گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنناد. 
در آن روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک اجر شما در آسمان عبیم میباشد، زیارا 

 که به همین طور پدران ایشان با انبیا سلوک نمودند ."
جالل بر نام تو عیسی  که  تولد و مرگ تو  برای ما باود، تاو بارای ناجاا  ماا رنا     

کشیدی، تو از این جهان نبودی و جهان ترا نشناخت اما پدری که ترا فرساتااد، تاا باه 
نام تو میلونها آدم  از قاره های مختلف از  گناه، شر و فساد نجا  یابند و این تا آمدن 

 دوبارۀ تو دوام خواهد داشت. آمین
 

 

  بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
 عیسی دمی، خدا بفرستاد و برگرفت

           )حافظ(          
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خورشیدی توسط اجتماع مسیحیان افغان با قطع و صرحرافرت     ٠١٣٢تقویم سال 

بسیار زیبا به چاپ  رسیده است،  طرح و دیزاین روی جلد و دیگر صفحرات برا     

فوتو های از افغانستان و آیه های از کتاب مقدس تزئین  شده،  بسیار جرالرب و       

دیدنی است. برای سفارش تقویم میتوانید با ایرمریری  یری در ترمراس شرویرد                   

AfghanCalendar@gmail.com            
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 زیرا که برای ما ولدی              
به ما بخشیده  پسریزاییده و 

شد و سلطنت بر دوش او 
خواهد بود و اسم او عجید و 

ر پدمشیر و خدای قدیر و 
سرمدی و سرور سالمتی 

 خوانده شد.
٦:٦اشعیا    

 


