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                                                هسریز
 

 خپل د ھغھ کاوه، ژوند یې کې پیړي شلمھ پھ چې دی میلر .م. ویلیام ډاکټر لیکونکی کتاب د دې
 کلیسا د کې ایران پھ ھغھ کړیدي، تیر کې چوپړ پھ خدای حقیقي د کلونھ ډک برکت لھ ۴۳ ژوند

 سپارلی تھ حضور خدای ھمدی الر کې پھ یې برخھ نیمھ ژوند خپل د او دی څخھ بنسټګرانو لھ
 .                                                                           ده 

 اړه پھ مسیحیت د چې ده راوړنھ الستھ خوږه یوه ژوند د ھغھ د کتاب کې دا الس پھ ستاسو
 ساده ډیره پھ البمط ژور کې کتاب پدې ھغھ نده، شوې پاتې مبھمھ او پټھ پکې موضوع ھیڅ

 ټولو چې ده نتیجھ خدمت او تجربې پیړۍ نیمې د ھغھ د کتاب دغھ کړیدي، بیان توګھ لنډه او
ً  او ایماندارانو  نورو د ھغھ پرتھ لدې کړی، او وړاندې یې تھ وروڼو ایراني او آسیایې خصوصا

                    .                                                                                                                            دی ھم مصنف کتابونو لسګونوعلمي 
                                                                                          

 د کبلھ لدې نو دی ملګری او دوست نږدی د ھغھ لولي کتاب دغھ ېچ څوک نظرھر پھ دھغھ
.                                                                                                                        رابلي نوم پھ دوست خوږ د لوستونکي خپل کې برخو مختلفو پھ کتاب 

                                             
اړوند  دھغې او کالم خدای د ژبھ خپلھ پھ ویونکي ژبې ھرې د او قوم ھر څو تر ده اړینھ خو دا

  .کړي پوه پرې ځان او ولولي مسائل
کال کی د ایونجلیکل بوټ ټرست ډلې لخوا پھ پښتو  ۲۰۰۳دھمدی ضرورت پر بنیاد دا کتاب پھ 

ولې  ددې اړتیا احساس . تر عنوان الندې خپور شو) د ګرانھ وروره سالم ( شو او  ژبھ وژباړل
ترڅو  .شي کتاب یو ځل بیا  پھ ستندرد او روانھ افغاني  پښتو ژبھ وژباړل قیمتي دغھ چې شوه

 کې پیژندنھ پھ خدای حقیقي د الرښوونو او اخالقي د ھغې د عقیدې، مسیحي د سره پښتنو لھ
  .وکړي مرستھ

 
 کتابونھ ګټور نور راز ھمدغھ او کالم ژوندی خدای د بولو ترڅو اړینھ بلکې نھ یوازې دا کتاب

 .شي ماتھ پرې تنده روحاني ھغوی د اړخھ لدې او شي وژباړل ژبھ پښتو روانھ پھ
 

                
 ھر پھ نورو سازمانونو د چې دا  لھ ارزښت نھ ډک کتاب یې ویاړي افغان کلیسا ډیلي نوي د

 حال پداسې مونږ .پھ مرستھ دا کتاب د اقبال چاپ وموند ویاو د ھمد. مرستې وژباړه اړخیزې
 خدای ژوندي یواځیني او لوی کوو د مننھ نړۍ یوه څخھ لھ مرستندویو سازمانونو چې کې

 څخھ پښتنو ټولو  لھ او وړ وګرځوي مننی د خواري دغھ زمونږ یو چې دعا پھ الس تھ حضور
                                                                                                                                                 .  یو غوښتونکي دعاو د کې الر پدې

 
 

 درنښت خورا پھ
 

 ۲۰۱۶جون  
 

  



  



 مسیحیت څھ تھ وایي ؟

 !ګرانھ              

ھر څھ دمخھ ستا د روح او جسم سالمتي غواړم او لھ لوی خدای څخھ ډیره تر                
 .مننھ کوم چې ستا غوندې دوست لرم

پھ تیرو وختونو کې تا یو څو پوښتنې درلودې چې لھ بده مرغھ د وخت د کموالي ! ګرانھ
لھ املھ ھغھ ټولې پوښتنې بې ځوابھ پاتې شوې وې، نن خوښ یم چې کولی شم دغھ اوږد 

تھ در ښکاره  اتھ درولیږم او کوښښ کوم چې ستا د ټولو پوښتنو ځوابونھ ولیکم او تالیک ت
کړم چې مسیحیان پھ څھ باندې باور لري؟ څھ کوي، د دوی مذھبې مراسم کوم دي او 

تھ بھ ښکاره وي چې پھ دنیا کې نژدې زر میلیونھ خلک ځان  دوی څھ رواجونھ لري؟ تا
سیحیان دي او ځینې لھ بده مرغھ تش پھ نامھ مسیحیان ایمانداره م  مسیحیان ګڼي، ځینې

، د نورو دینونو پھ شان مسیحیان ھم پھ بیلو بیلو ډلو کې ویشلې شوي دي او د دوی  دي
مذھبي رسمونھ او عبادت فرق لري، دا یو ناشونې کار دی چې زه د ټولو مسیحي ډلو 

یان پر ھغې عقیده ولري، عقیدې پدې لیک کې ولیکم او یا داسې څھ ووایم چې ټول مسیح
مګر دومره باور لرم چې پھ میلیونو مسیحیان پھ دنیا کې شتھ او پر ھغو حقیقتونو باور 

ھیلھ لرم چې د دې لیک پھ لوستلو سره خدای تھ  .چې تھ یې پدې لیک کې لولې لري
 نژدې شې ، ھغھ ښھ وپیژنې ، مینھ ورسره وکړې او پھ پوره توګھ د ھغھ اطاعت وکړې،

 .ھ راز ھڅھ کوم چې ستا د پوښتنو ځواب ووایمھمدغ

 خدای څوک دی؟ -۱
باور لرم چې ستا لومړۍ پوښتنھ بھ دا وي چې مسیحیان د خدای پھ ھکلھ څھ عقیده ! ګرانھ
 لري؟

ھغھ مذھب عقاید او نظریات  دپھ ھر مذھب کې تر ټولو دمخھ د خدای پیژندنې پھ ھکلھ 
بھ تا تھ ویلې وي چې مسیحیان د درې  خلکوډیر اھمیت لري ، زه پوھیږم چې ناپوھو 

بتانو او انساني  ځینې وایي چې مسیحیان صلیب پرستھ دي، د خدایانو عبادت کوي ،
دا الزمھ ده تر څو تا پوھھ کړم چې دا خبره سوچھ دروغ ده، . مجسمو پرستش کوي

نو کافر  ریښتیني مسیحیان پر یو خدای ایمان لري او کھ څوک پر یو خدای ایمان ونلري
ھغھ چا چې لھ عیسی مسیح څخھ پوښتنھ وکړه چې د خدای لوی ! وګوره. او ګمراه دی

 مالک خدای زمونږ یو خدای دی، تھ لھ مالک خدای: (حکم کوم دی؟ ھغھ ځواب ورکړ

            .) سره پھ ټول زړه، پھ ټول روح، پھ ټول عقل او ټول ځواک سره مینھ وکړه
 )۳۰ -۲۹ : ۱۲مرقس (



رو وختونو کې د خدای ټولو انبیاؤ ویل چې خدای یو دی او خلک یې لھ بت پرستۍ پھ تی
 .څخھ منع کول

مسیحیان پر ھغھ واحد خدای ایمان لري چې د ځای او وخت پھ قید کی محدود نھ دی، نھ 
اول لري نھ آخر، ھغھ ازلي او ابدي دی، مونږ پر ھغھ خدای ایمان لرو چې پھ ھر څھ 

ونو خاوند دی او ټول لیدونکي او نھ لیدونکي شیان د ھغھ د کالم پھ خبر او د ټولو قدرت
کھ څوک لږ عقل ولري آسمان ، لمر، سپوږمۍ، او میلیونو . تھ راغلي دي واسطھ منځ

ستورو تھ وګوري او ھڅھ وکړي چې د لوی خدای د پیدایښت، لوی والي او جالل حتی 
        : او وبھ وایي ه ھمغږې شيیوه برخھ ھم درک کړي نو خامخا بھ لھ داود نبي سر

.) آسمانونھ د لوی خدای جالل او لویي څرګندوي او فلک د ده د السونو عمل بیانوي(
 ) ۱: ۱۹زبور (

او حکمت څومره لوی دی چې نھ یواځې یې پھ آسمان کې ستوري او  د لوی خدای ځواک
او حشرې پیدا  دى، بلکې پھ ځمکھ کې یې ډیر واړه ګلونھ نور آسماني شیان شتھ کړي

لوی خدای قادر مطلق دی، ھر څھ چې وغواړي ھغھ . کړي دى او د دوی ساتنھ ھم کوي

پاک خدای د . تر سره کوي، ھیڅوک او ھیڅ شی د لوی خدای د پریکړې مخھ نشي نیولی
دې دنیا لپاره پالن لري او ھیڅ څوک دا ځواک نلري چې د دې پالن د پلی کولو مخھ 

ان لرو چې خدای نھ یواځې لوی او قادر دی بلکې ډیر سپیڅلی ھم ونیسي، مونږ بشپړ ایم
پھ تیرو وختونو کې چې رومیانو او یونانیانو پر ډیرو خدایانو عقیده درلوده نو فکر . دی

او قتل کوي او ناوړه کارونھ تر سره کوي، مګر پھ  یې کاوه چې خدای دروغ وایي، غال،
کامل  ھ پاک دی، ھیڅ عیب پکې نشتھ اولھ ھرې بدۍ څخ انجیل کې ویل شوي چې خدای

د خدای پاک یو نژدې بنده مالیکې ولیدې چې پھ سجده پرتې وې، د خدای پھ سپیڅلي . دی

. قدوس، قدوس، قدوس، مالک قادر مطلق خدای: (عبادت کاوه او ویل یې حضورکی یې
 ) ۸: ۴مکاشفھ .) (ھغھ چې و، دی او راځي

الس کې دي خو لوی خدای ھغھ څھ نھ کوي کوم چې د کھ څھ ھم ټول ځواکونھ د خدای پھ 
ھغھ د سپیڅلي ذات مخالف وي، د مثال پھ توګھ لوی خدای نشي کوالی چې دروغ ووایي 

 .وکړي او یا کوم غیرعادالنھ کار
 

انسان بدن نھ  دڅرګنده ده چې لوی خدای د ځای او وخت پھ قید کې محدود نھ دی او لکھ 
دی، کلھ چې مونږ د لوی خدای د الس، سترګې او زړه لري خو پھ ھر ځای کي حاضر 

 څخھ خبرې کوو، دا جسماني اصطالحات د معنوي مقاصدو لپاره استعمالوو، خدای
زمونږ څخھ ډیر لوی دی او مونږ تھ ډیر نژدې ھم دی، ځکھ وایو چې لوی خدای مونږ پھ 

 . ه مینھ کويخپلو سترګو ویني، پخپلو السونو مو ساتي او پھ خپل زړه کې مونږ سر



سره لدې چې د لوی خدای ټول صفات مونږ تھ ارزښتناکھ دي خو مونږ مسیحیان پھ 
کوو د مینې خدای  خصوصي توګھ ډیر منندویھ یو ځکھ ھغھ خدای چې مونږ یې عبادت

څوک چې مینھ نھ لري ھغھ  : (دی او دا صفت تر ټولو ډیر مھم دی لکھ چې انجیل وایي

 )۸: ۴اول یوحنا .) (ای مینھ دهخدای نھ پیژني، ځکھ چې خد
لھ انسان سره پھ  یعنې ھر څھ چې سپیڅلی خدای یې کوي د مینې لھ مخې دي، لوی خدای

بیلو بیلو شکلونو خپلھ مینھ ښکاره کوي چې لھ ھغې جملې څخھ د انسان د ھغو احتیاجاتو 
کالي  لکھ باران، لمر، ډوډۍ، اوبھ، بشپړول دي چې انسان ورتھ د ځمکې پر مخ اړ دی

 . او داسې نور
ھمدغھ راز ھغھ د انبیاؤ پھ رالیږلو سره خپلھ مینھ مونږ تھ ښکاره کړه تر څو انبیاء د ھغھ 

خدای تر ټولو لویھ مینھ د ژغورونکي رالیږل وو  د پھ باره کې مونږ سره خبرې وکړې،
ي او چې پدې ھکلھ بھ وروستھ خبرې وکړو، لوی خدای د خپلو ټولو بند ګانو سره مینھ کو

داود نبي د لوی خدای الرښوونھ چې ھغھ تھ شوې وه پھ . ھغوی تھ نیکمرغي غواړي

لوی خدای زما شپون دی زه بھ ھیڅ شي تھ محتاج نشم، ما (ډیرو ښکلو کلمو کې بیانوي 
آرامو چینو څنګ تھ مې الرښوونھ کوي، ما تھ تازه  دپھ شنو څرند ځایونو کې څملوي، 

 )۳-۱: ۲۳زبور .) (پاره ما د عدالت الرو تھ سمويروح رابښي، او د خپل نوم ل
                

دا ډیره طبیعي خبره ده چې لوی خدای لھ ھغھ چا سره مینھ کوي کوم چې د ھغھ اطاعت 
ھغھ اطاعت نۀ  دسره مینھ لري، آیا ھغھ لھ ھغو خلکو سره ھم مینھ کوي چې  کوي او ور

پاک دی نو لھ بدیو څخھ کرکھ کوي او لھ ھغھ ډیر  ، نو معلومھ ده لکھ څنګھ چې کوي؟
ښھ والې سره مینھ لري، ھغھ خلک چې ناوړه کارونھ کوي لوی خدای پر داسې خلکو 

.) لھ ټولو بدي کوونکو څخھ کرکھ کوې: (غصھ کیږي، لکھ چې داود نبي خدای تھ وایي
 ) ۵:۵زبور (
 

دوي، کلھ چې مونږ پاک خدای خپلھ کرکھ ناوړه خلکو تھ د سزا ورکولو پھ واسطھ څرګن
کومو چې توبھ نھ  انجیل لولو نو وینو چې لوی خدای ھغھ خلک او ملتونھ تباه کړي دى

 .ویستلھ او لھ ھغھ سره یې دښمني کولھ
 

لکھ څرنګھ چې لوی خدای لھ : اوس اجازه راکړئ چې یو څرګند حقیقت در تھ بیان کړم
 ھ خپلو ګناھونو څخھ پاککردارو څخھ کرکھ کوي، لھ بلھ پلوه غواړي چې دوی ل بد

وساتي، خدای پر دوی مھربان دی او د داسې پالر پھ څیر دی چې کھ زوی د ده خبرې و 
نھ مني بیا ھم لھ ھغھ سره مینھ کوي، د پاک خدای دا مینھ د عیسی د یو داستان پھ وسیلھ 

 .څرګنده شوې ده



: الر تھ وویل د یو سړي دوه زامن وو، کشر یې پ: (پدې داستان کې عیسی وایي چې 
تھ راوسپاره، نو پالر یې خپل جایداد پر ھغو وویشلو، لږه  زما برخھ جایداد ما! پالره

موده پس کشر زوی یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، پیسې یې پرې نغدې کړې، یو لیري 
وطن تھ والړ او ھلتھ یې خپل مال پھ بد چلنۍ دوړه کړ او ھر څھ یې ضایع کړل، کلھ چې 

سختھ قحطي راغلھ او ھغھ تھ یې ھم تاو ور ورسید نو ھغھ والړ او د ھغھ پر ھغھ وطن 
ځای لھ یو سرمایھ دار سره مزدور شو او کار یې دا و چې خنزیران وڅروي، د ھغھ ډیر 
زړه کیده چې لھ ھغھ خوراک څخھ ګیډه ډکھ کړي کوم بھ چې خنزیرانو خواړه، خو ھیچا 

زما د پالر څومره نوکران لھ : شو او ویې ویل ھم ھغھ تھ دا نھ ورکاوه، بیا ھغھ پھ سد
خپل ضرورت څخھ زیاتھ ډوډۍ لري او زه دلتھ لھ ولږې مرم، زه بھ الړ شم او خپل پالر 

زه د خدای او ستا پھ وړاندې ګناھګار یم نور زه د دې قابل نھ یم ! تھ بھ ووایم چې پالره
ره، او پدې نیت ھغھ د خپل چې تھ ما خپل زوی وګڼې، تھ ما پھ خپلو نوکرانو کې وشما

پالر کور تھ روان شو، خو ھغھ ال ډیر لیري و چې د پالر نظر پرې پریوت او زړه یې 
 .پرې وسوځید، ورمنډه یې کړه، پھ غیږ کې یې ونیو او ښکل یې کړ

لدې وروستھ زه ستا  زه د خدای او ستا پھ وړاندې ګناھګار یم،! پالره: زوی ورتھ وویل

ژر شئ، زما غوره چوغھ : نھ یم، خو پالر یې خپلو نوکرانو تھ وویلد زوی بللو الیق 

یو . راوړئ او ده تھ یې ورواغوندئ، ګوتمھ ور پھ ګوتھ کړئ او څپلۍ ورپھ پښو کړئ

خوسی راولئ ، حالل یې کړئ او راځئ چې خوشحالي وکړو، ځکھ چې ) چاغ( څورب
وموندل شو، او پدی ډول  زما دا مړ زوی بیا راژوندی شو، دی خو ورک شوی و او بیا

لوی خدای ھم ھمدغھ شان لھ ګناھګارانو : (عیسی مسیح وویل چې. خوشحالي پیل شوه

 )۲۴ -۱۱: ۱۵لوقا .) (سره مینھ کوي
 

پدې حقیقت پوھیدل چې لوی خدای زمونږ سره مینھ کوي، غواړي چې مونږ ! ګرانھ
والړ شو مونږ ومني، دا  وبښي او تیار دی چې ھر وخت مونږ توبھ وکړو او د ھغھ خوا تھ

 .زمونږ ګناھګارانو لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده
پھ انجیل کې د لوی خدای لپاره ډیر نومونھ ذکر شوي چې لھ ھغې جملې څخھ قادر مطلق، 
خدای تعالی، متعال، ابدي، ژوندی، سپیڅلی، عادل پاچا، خالصوونکی، خالق او د خلکو 

دی ډیر خوښوو، ھر کلھ ) آسماني پالر(یو نوم چې  شپون دی، مګر مونږ مسیحیان د ھغھ

). زما پالر: (بھ چې عیسی مسیح د لوی خدای پھ باره کې خبرې کولې نوھغھ بھ ویل
اې زمونږ : (ھر کلھ چې دعا کوئ داسې ووایاست :عیسی مسیح خپلو شاګردانو تھ ویل

 ) ۹:  ۶متی.) (آسماني پالره، ستا نوم دې پاک وي



سپیڅلي خدای روحاني زوی شي او  ه تر دې ستر ویاړ شتھ چې دآیا د انسان لپار
وپوھیږي چې لوی خدای د ده لھ مینې څخھ ډک پالر دی، دا لوی ویاړ ھر ھغھ چا تھ 

 .چې پر عیسی مسیح ایمان راوړي وربښل کیږي
) تثلیث(کھ د مطالعې پھ وخت کې دا پوښتنھ درتھ پیدا شوې وي چې درې اړخیزه یووالې 

 .ی نو صبر وکړه ترڅو لږ څھ وروستھ دا لوی اعتقاد تاسو تھ بیان کړمڅھ تھ وای
 

 انسان څوک دی؟  -۲
مخکې مې تا تھ د مسیحیانو د ایمان پھ باره کې چې پر خدای یې لري یو لنډ مطلب ! ګرانھ

وړاندې کړ، اوس بھ ھڅھ وکړم چې تا تھ څرګنده کړم چې مسیحیان د انسان د پیدایښت پھ 
لري؟ ځکھ چې د انسان د پیدایښت پھ باره کې د سمې عقیدې درلودل دومره ھکلھ څھ نظر 

د . ضروري دي لکھ څومره چې د خدای پھ ھکلھ د سمو معلوماتو درلودل ضروري وي

 .انسان پھ ھکلھ څرګندونې لھ انجیل څخھ اخیستل کیږي
اینات ھغھ وخت چې خدای آسمانونھ، ځمکھ او ټول ک: (د تورات پھ پیل کې ویل شوي دي

او حیوانات پیدا کړل، نو وروستھ لھ ھغې یې انسان پیدا کړ او انسان یې نر او ښځھ پیدا 
 .د پیدایښت لومړی او دویم بابونھ.) کړل، پاک خدای انسان پھ خپل انځور پیدا کړ

دا مطلب داسې معنی نھ ورکوي چې لوی خدای د جسم خاوند دی او د انسان جسم یې لکھ 
ړی دی بلکې د خدای مطلب دا دی چې انسان یې روحاً د ځان پھ څیر د ځان پشان پیدا ک

پیدا کړی دی، خدای انسان تھ عقل ورکړ تر څو پر ھغھ استدالل وکړي، زړه یې ورکړ 
چې پر ھغھ باندې مینھ وکړي او وجدان یې ورکړ ترڅو د ښو او بدو تمیز وکړي، اراده 

ورکړه چې خبرې وکړي، خدای تھ ورسوي او ژبھ یې  یې ورکړه چې ښھ کارونھ سر
انسان داسې د ځان پھ څیر پیدا کړ چې وکولی شي خدای وپیژني، لدې کبلھ انسان لھ ټولو 
مخلوقاتو لوړ دی، ځینی کسان اشتباه کوي او وایي چې انسان پھ ھغھ وخت کې خدای و، 

 . خو رښتیا خبره دا ده چې پھ ھغھ وخت کې انسان خدای تھ ډیر نژدې او پاک و
 

 
کھ چې پھ ھغھ کې ګناه نھ وه او د ماشین پھ څیر نھ و، خدای ھغھ تھ اراده ورکړې وه ځ

چې د ټاکنی واک ولري، خدای تعالی انسان خپلواک پیدا کړو تر څو پھ خپلھ خوښھ د پاک 
د خدای تعالی ھیلھ دا وه چې پھ دنیا کې ټول . خدای اطاعت، عبادت او خدمت وکړي

او پھ  ھ وګڼي، دوی یو بل سره د وروڼو پھ څیر ژوند وکړيخلک ھغھ د خپل پالر پھ توګ
زمونږ پھ نننۍ دنیا کې . دې دنیا کې پھ خوشحالۍ سره د پاک خدای اراده پر ځای کړي

ډول ډول نژادونھ شتھ چې د رنګ، جسم او ژبې لھ کبلھ یو بل سره ډیر توپیر لري خو ټول 
لھ دوی ټولو سره یو شان مینھ  دایلھ یوې وینې څخھ دي، پھ یوه کھول پورې ټرلي او خ



پھ خواشینی سره باید ووایو، ھغھ څھ چې د انسان پھ ھکلھ د خدای پاکھ . او محبت لري
اراده وه عملي نشوه، د دې پر ځای چې انسان لھ خپلې آزادې ارادې څخھ د خدای تعالی د 

منۍ پھ الره اطاعت او خدمت لپاره استفاده وکړي، د ھغې پر ځای ترې د پاک خدای د دښ
کې ګټھ پورتھ کوي، لکھ چې پھ دویمو او دریمو فصلونو کې وویل شول، لوی خدای 
زمونږ لومړني مور او پالر ادم او حوا تھ امر وکړ چې د ھغې ونې لھ میوې څخھ چې ښھ 
او بد معلوموی و نھ خوري، ونھ د عدن د باغ پھ منځ کې وه، چیرې چې انسان پیدا شوی 

 . و
) کھ دوی لدې میوې څخھ وخوری نو خامخا بھ مړه شي: (غوی تھ وویل خدای تعالی ھ

مګر شیطان د مار پھ شکل کې باغ تھ ننوت او حوا یې راضي کړه چې لھ ھغې میوې 
زمونږ . څخھ وخوري، بیا حوا ھغھ میوه آدم تھ ورکړه او ھغھ ھم لدې میوې څخھ وخوړه

بلکې د خالق پھ وړاندی یوه قصدي  د لومړنۍ مور او پالر دا کار یوه وړه خطا نھ وه،
خدای پھ څیر شي، ھغوی نھ غوښتل چې د خدای د  دھغوی غوښتل چې . نافرماني وه

ارادې اطاعت وکړي بلکې غوښتل یې چې خپلې غوښتنې سر تھ ورسوي، لوی خدای 
ھغوی تھ پھ قھر شو او ھغوی تھ یې سختھ سزا ورکړه، ھغوی یې لھ باغھ وویستل تر څو 

حوا د پاک  لھ ویر څخھ پھ ډکھ دنیا کې ژوند وکړي، تر ټولو ناوړه کار دا و چې آدم او
خدای نژدې والې لھ السھ ورکړ او پھ پای کې یې بلھ بڼھ غوره کړه، اول دوی پاک او بې 
ګناه وو، وروستھ لړلي او ګناھګاران شول، مخکې لدې چې د خدای نافرماني وکړي دوی 
کولی شول چې د خدای رضا پھ ښھ توګھ سر تھ ورسوي مګر وروستھ دوی پھ حقیقت پوه 

الزم قدرت نھ درلود، د زمانې پھ تیریدو لھ ښو اعمالو  یروۍ لپاره یېھغھ د پ دوو خو 
څخھ زړه تورې شول او د ناوړه کارونو سره یې مینھ پیدا شوه، د لوی خدای پھ مقابل کې 

 .دا ډول پاڅون د انجیل لمخې ګناه ګڼل کیږي او د ھغې پای مرګ دی
ر اھمیت لري، ځکھ د ھغې پھ د انسان د لومړنۍ ګناه څیړل او تشریح زمونږ لپاره ډی

د دې دنیا خلک د پیدایښت پھ پیل کې د . واسطھ کولی شو د ننني انسان پر حالت وپوھیږو
آدم او حوا پشان پاک او سپیڅلي نھ دي، د دې حقیقت د پیدا کولو لپاره ضروري نده چې 
 بل څوک وڅیړو بلکې بسیا کوي چی خپلو زړونو تھ وګورو، ډیر شیان چې د ھغو پر

سره کوو، مونږ پوھیږو چې دروغ ویل بد دي مګر کلھ  بدوالي خبر یو خو بیا ھم ھغھ تر
نا کلھ مونږ ھم دروغ وایو، پدې پوره خبر یو چې مینھ تر کرکې ښھ ده مګر لھ ډیرو څخھ 
کرکھ لرو، مونږ ولی دا کارونھ کوو؟ ځکھ مونږ تھ لھ خپل لومړني مور او پالر څخھ پھ 

ھغوی پھ څیر نھ غواړو او نشو کولی تر څو د سپیڅلي خدای  د میراث پاتې شوي دي،
 .سره کړو اراده پھ بشپړه توګھ تر

 
ھغھ وخت چې یو ماشوم پھ دنیا کې پیدا کیږي داسې معلومیږي چې بې ګناه او پاک دی 

 : خو ډیر ژر پھ ھغھ کې شرارت پیدا کیږي لکھ چې داود نبي د خپل ځان پھ باره کې وایي



.) ھ ګناه څخھ جوړ شوی یم او کلھ چې د مور پھ ګیډه شوم نو پھ ګناه لړلې ومدا دی زه ل(
    )۵:  ۵۱زبور (

ټول مجبور یو تر څو دا حقیقت ومنو چې ټول انسانان پھ ګناه لړلي دي او د سپیڅلي خدای 
زړه لھ ھر شي څخھ ډیر غولوونکی او ناروغھ : (لھ کالم سره موافقت وکړو چې وایي

 )۹:  ۱۷ارمیا .) (پدې وپوھیږي دی، څوک دی چې
انسان لھ دننھ څخھ راوځي ھغھ  دڅھ چې : (لھ ھمدې کبلھ وو چې عیسی مسیح وفرمایل

انسان پلیتوي، ځکھ د انسان لھ زړه څخھ بد خیالونھ راوځي، حرام کاري او غال، وژنھ، 
بد زنا او حرص، بدي، ټګي، بې شرمي، بد نظر، کفر، مغرورتیا او بې عقلي، دا ټول 

پاک خدای چې د ) ۲۳ -۲۱:  ۷مرقس .) (کارونھ لھ دننھ څخھ راوځي او انسان پلیتوي

 )۱۰:  ۳رومیان ) (ھیڅوک صادق نشتھ، یو ھم نشتھ: (انسان زړه ښھ پیژني ویلي دي
فقط یو سړی دی چې لھ نورو څخھ توپیر او لھ انسان څخھ لوړه مرتبھ لري چې د ھغھ پھ 

د انسان حالت ډیر خراب دی ځکھ چې د نافرمانۍ پھ . درکړمھکلھ بھ وروستھ معلومات 
نتیجھ کې یې لھ خدای سره خپلې اړیکې ختمې کړیدي، انسان د ھغھ ورک شوې پسھ پھ 

، ځکھ )۲:  ۵۳اشعیا . (څیر دی چی پھ بې اوبو او بې واښو دښتھ کې مرګ تھ نژدې وي
ی دښمن ګرځیدلی او د چې نور انسان د خدای روحاني زوی نھ دی، اوس انسان د خدا

 )۱۷:  ۶رومیان . (ګناھونو او شیطان پھ بند کی دی
انسان نشي کولی چې د خدای پھ سپیڅلو الرو کې وګرځي، پھ حقیقت کې ھغھ پھ ګناھونو 

لکھ څرنګھ چې خدای آدم تھ ویلي وو چې د ګناه ، )۱:  ۲افسیان . (کې ډوب او مړ دی

 .)مرګ لھ خدای څخھ بیلتون دیروحي (بدلھ مرګ دی، جسمي او روحي مرګ 

 
 ګناه څھ تھ وایي؟ -۳

اوس باید زیار وباسم تر څو روښانھ کړم چې ګناه څھ تھ وایی؟ ګناه یواځې غال، ! ګرانھ
زنا، وژنھ، مستۍ او داسې نورو ناوړه کارونو تھ نھ وایي بلکې ګناه لھ خدای پاک څخھ 

وایي، ھمدغھ راز یواځې ناوړه  لیرې کیدو او د خدای د ارادې مخالف کارونو کولو تھ
کارونھ پھ ګناه کې شامل ندي بلکې غرور، حسد، کرکھ او شھواني فکرونھ ھم ګناه بلل 

د پاک خدای لوی حکمونھ دا دي چی لھ خپل خدای سره : (کیږي، عیسی مسیح ویلي دي
د زړه لھ کومي مینھ ولرو او لھ خپل ګاونډي سره داسې مینھ ولرو لکھ چې د خپل ځان 

 )۳۳ - ۲۹: ۱۲مرقس . (سره لرو



پورتني دوه حکمونھ د خدای اصلي حکمونھ دي، پھ ھمدې دلیل د خدای او انسانانو پھ مینھ 
آیا داسې څوک پیدا کیږي چې دا حکمونھ یې پھ بشپړ ډول تر سره . کې کموالی ھم ګناه ده

حکمونھ مات کړي وي؟ لھ عیسی مسیح پرتھ چې بې ګناه او پاک و نورو ټولو خلکو دا 
کړي دي، عیسی مسیح بشپړ ژوند درلود او خدای غواړي چې مونږ ھم د ھغھ پھ څیر 

 .ژوند ولرو
تاسو کامل شئ لکھ څنګھ چی ستاسو آسماني پالر کامل (د لوی خدای امر دا دی چې 

 ) ۴۸:  ۵متی .) (دی
و ھغھ ولې مونږ انسانان چې زمونږ زړونھ لھ ګناه او شرارت څخھ ډک دي څنګھ کولی ش

ھغھ څوک چې د سرطان ناروغي  ډول چې خدای فرمایلي دي ښھ او بې ګناه واوسو،
ولري ھغھ د پرھیز پھ ھکلھ نصیحت تھ ضرورت نلري بلکې یو پوه داکټر تھ ضرورت 

ھغھ څوک چې د ګناه پھ ناروغۍ اختھ وي د ھغھ . لري چې وکولی شی روغتیا وکړي
داسې روحاني داکټر تھ اړتیا  کیږي، ھغھ یوعالج د شرعي قوانینو پھ اوریدو سره نھ 

لري چې وکولی شي ھغھ بدل کړي او پھ ھغھ کې نوې زړه، نوې اراده او نوی قوت پیدا 
کړي تر څو ھغھ وکوالی شي ھغھ څھ وکړي چې خدای یې لھ ھغھ څخھ غواړي، دا یوه 

ه څخھ معلومھ خبره ده چې ټول انسانان ھغھ چا تھ اړ دي چې وکولی شي دوی لھ ګنا
تھ بھ دا خبره څرګنده کړم چې  خالص کړي او د خدای زامن ترې جوړ کړي، نو تا

 .خدای پخپل لوی قدرت سره د دې جھان لپاره څنګھ یو ژغورونکی رالیږلی دی
 

 آیا مسیحیان د نبیانو او مالیکو پھ شتون ایمان لري؟ -۴
مسیحیانو د عقیدې پھ باره اوس غواړم ستا بلې پوښتنې تھ چې د انبیاؤ پھ ھکلھ د ! ګرانھ

مسیحیان عقیده لري چې پاک خدای انبیاء راولیږل تر څو خپل کالم . کې ده ځواب ووایم
د ھغوی پھ واسطھ انسانانو تھ ورسوي، د ګناه پھ وجھ ډیرو خلکو و نھ غوښتل چې د 
خدای پاک کالم واوري، یا چې د روحاني غوږونو د کوڼوالې پھ وجھ دوی نھ شو کولی 

و ھغھ واوري، خو یو څو نارینھ او ښځې وو چې توبھ یې وکړه او خدای تعالی دوی ترڅ
وبښل، خدای تعالی د ھغوی سره خبرې وکړې او ھغوی تھ یې الرښوونھ وکړه چې د 

 .خدای کالم نورو تھ ورسوي، لدې کبلھ ھغوی د خدای تعالی پیغمبران شول
 

زمونږ معلومات لھ سپیڅلي کتاب څخھ سرچینھ اخلي پھ کوم کي چې د  د انبیاؤ پھ ھکلھ
ځینو پیغمبرانو د ژوند کیسې او کارونھ ذکر شوي دي، ھغوی د خدای د کالم د رسولو 
لپاره خلکو تھ رالیږل شوي وو، د ھغو انبیاو نومونھ چې پھ سپیڅلی کتاب کې ذکر شوي 

، ناتان، )د موسی خور(، مریم )د موسی ورور(ابراھیم، موسی، ھارون : دا دي 
سموئیل، داود، ایلیا، الیشع، اشعیا، ارمیا، یونس، یوئیل، دانیال او یحیی چې خاتم النبیین او 



لھ عیسی مسیح څخھ مخکې و، ھمدغھ راز ابراھیم چې د خدای دوست او د ایماندارانو 
واوسي، پھ زوړ پالر بلل کیږي د خدای پھ واسطھ وټاکل شو تر څو د ډیرو قومونو پالر 

عمر کې ده تھ یو زوی ورکړل شو کوم چې د ھغھ لھ میرمنې سارا څخھ دنیا تھ راغی، 
نوم یې اسحاق و او ابراھیم د خدای د امر پر ځای کولو لپاره دې تھ تیار شو چې ھغھ 

 ).  ۱۹ – ۱:  ۲۲ پیدایښت( یو ګډوری راولیږه قرباني کړي مګر خدای د اسحاق پر ځای
ھ خدای لھ ابراھیم سره وعده وکړه چې د اسحاق لھ نسل څخھ بھ دنیا تھ لھ ھغی وروست

 .خالصون او برکت ور پھ برخھ کړي او دغھ وعده د عیسی پھ راتګ سره پوره شوه
 

لھ عیسی څخھ وروستھ نور رسوالن لکھ پطروس او پولس ھم راغلل چې د خدای کالم یې 
یسی باندې ایمان راوړي، مونږ عقیده خلکو تھ وړاندې کړ او ھغوی تھ یې وویل چې پر ع

لرو چې دوی د خدای وروستني پیغمبران وو، ځکھ ھر څوک چې د خدای حقیقي پیغام 
د انبیاؤ پھ ھکلھ د مسیحیانو عقیده لھ  خلکو تھ رسوي ھغھ تھ نبي ویل کیږي، لدی پلوه

 :نورو مذاھبو سره فرق لري، غواړم چې یو څو حقیقتونو تھ اشاره وکړم

 
 .انبیاؤ شمیر څرګند نھ دی او د ډیرو نومونھ مونږ نھ پیژنود . ۱
 .ټول انبیاء د ابراھیم لھ نسل څخھ دي تر ھغھ ځایھ چې مونږ پوھیږو. ۲
 .ټول پیغمبران د یوې دوه زره کلنې مودې پھ اوږدو کې رالیږل شوي دي. ۳
۴ . ً اسرائیلو تھ لیږل کیدل ځکھ چې اسرائیل د خدای لھ خوا داسې قوم  انبیاء عموما

وټاکل شو چې تر ټولو ښھ قوم وي او د ھغوی پھ واسطھ د خدای کالم او حقیقت 
 .نورو تھ څرګند او ور وپیژندل شي

 .انبیاء بې ګناه وو خو ھغھ کسان وو چې ګناھونھ یې خدای بښلي وو. ۵
خپلواکو پرګنو څخھ منځ تھ راغلل چې ځینې یې شتمن، انبیاء د خلکو لھ ھغو . ۶

ځینې بې وزلھ، ځینو زده کړې درلودې او ځینی ھم بې سواده وو، پدوی کې 
 .ځینې ځوانان او ځینې زاړه ھم وو

ځینو انبیاؤ لکھ ایلیا او یحیی کوم کتاب و نھ لیکھ، مګر ځینو نورو لکھ موسی، . ۷
ی کالم ولیکھ تر څو نور نسلونھ ترې ګټھ داود، اشعیا، یوحنا او پولوس د خدا

 .واخلي
ځینو د پاک خدای آواز . د پاک خدای کالم انبیاؤ تھ پھ بیالبیلو طریقو راتلو. ۸

اورید، ځینو د خدای کالم د فرښتو پھ وسیلھ ترالسھ کاوه، ځینو خوب او ځینو 
وه، ټولو رویا لیدلھ او ځینو ھم د خدای کالم د خپل فکر او زړه پھ وسیلھ حس کا



انبیاؤ ټینګ ایمان درلود چې پاک خدای لھ ھغوی سره خبرې کړي او پھ ټینګھ 
 .)لوی خدای داسې فرمایي: (عقیده بھ یې ویل

ځینو انبیاؤ لکھ موسی، الیشع او پطروس د معجزې قدرت درلود تر څو ھغوی د . ۹
حیی ھغې پھ واسطھ د لوی خدای د وینا حقیقت ثابت کړي، خو ځینو نورو لکھ ی

 .نھ ښودلھ کومھ معجزه و
 

ھغھ انبیاء چې تر عیسی وړاندې راغلي وو، خلکو تھ بھ یې ویل چې خدای څوک دی 
او لھ ھغوی څخھ څھ غواړي؟ او ھغوی تھ یې ویل چې کھ څوک د پاک خدای 
اطاعت و نھ کړي نو خدای بھ ھغوی تھ جزا ورکړي او ھمدارنګھ یې ھغوی تھ 

ګناھونو څخھ الس واخلي او د لوی خدای لوري تھ زیری ورکاوه چې کھ دوی لھ 
موسی یواځینی نبي و . راشي نو خدای تعالی بھ ھغوی وبښي او برکت بھ ورکړي
شرعي قوانین راولیږل  چې د ھغھ پھ وسیلھ د اسرائیلو قوم تھ د خدای تعالی لھ لوري

د  شول، ھغھ انبیاء چې لھ موسی وروستھ راغلل خلک بھ یې د موسی د قوانینو
پیروۍ لپاره تیارول مګر د ګناھکار انسان لپاره دا خبره ډیره سختھ وه چې پھ پوره 
توګھ د پاک خدای د ټولو قوانینو پیروي وکړي، لدې کبلھ شریعت پھ دې قادر نھ و 
چې دوی تھ خالصون ورکړي، مګر د ھندارې پھ څیر یې د ھغوی ګناھونھ ھغوی تھ 

د  .ډیر یو خالصوونکي تھ اړتیا لري ورښودل او ھغوی یې پوھول چې څومره

خدای تعالی بھ نړۍ  :انبیاؤ لھ ډیرو مھمو دندو څخھ یوه دا وه چې خلکو تھ بھ یې ویل

کلھ مو چې د . تھ یو داسې خالصوونکي راولیږي چې خلک ورتھ ډیره اړتیا لري
عیسی پھ باره کې خبرې کولې ھغھ وعدې بھ ھم ذکر کړم چې د پخوانیو نبیانو پھ 

 .ابونو کې راغلي ديکت
 

پھ سپیڅلی کتاب کې راغلي چې لھ انسان پرتھ د مالیکو پھ نوم نور موجودات ھم 
شتھ چې پاک خدای د ھغوی پواسطھ خپل کالم او اراده پیغمبرانو تھ رالیږلې ده، دا 

پھ . مالیکی ابراھیم، موسی او نورو پیغمبرانو تھ د انسان پھ څیره کې راغلي دي

. د دوو مالیکو نومونھ چې میکائیل او جبرائیل دي ذکر شوي دي سپیڅلی کتاب کې
 .د عیسی پھ نامھ د یو زوی خاونده بھ شي :جبرائیل و چې مریمې تھ یې وویل

 
برسیره پر مالیکو نور ارواح ھم شتون لري، دوي د خدای اطاعت نکوي او د دوي 

مسیحیان فکر کوي چې شیطان د خدای تعالی پواسطھ پاک پیدا . مشر شیطان دی
شوی و مګر د غرور لھ کبلھ یې د پاک خدای نافرماني وکړه چې پھ نتیجھ کې یې 
ھغھ او ھغو ارواو چې د ھغھ پلوي یې کړې وه خپل لوی او پاک آسماني مقام لھ السھ 



ر مخ د خدای اوس دوی پھ خپل ټول ځواک سره زیار باسي چې د مځکې پ. ورکړ

 .کارونھ وران او خراب کړي
ھمدغھ شیطان و چې حوا یې د عدن پھ باغ کې تیر ایستلھ او لھ ھماغې زمانی څخھ 

روح . الرې څخھ لیرې وساتي تر اوسھ پورې زیار باسي چې خلک د خدای لھ

ھغھ . القدس ھغھ وخت عیسی بیابان تھ ویوړ چې د ابلیس پھ واسطھ یې وآزمایې

بیا آزمایښت . او څلویښت شپې روژه ونیولھ او پھ پای کې وږی شو څلویښت ورځې

کھ چیری تھ د خدای زوی یې نو دې کاڼو تھ : (کوونکی ورغی او ورتھ یې وویل

صحیفې وایي چې انسان تش پھ ډوډۍ : (عیسی ځواب ورکړ .)ووایھ چې ډوډۍ شي

 .) ځينھ پایي خو ھغھ پھ ھره ھغھ خبره پایي چې د خدای لھ خولې څخھ وو
 )۱۱ – ۱: ۴ متی(

  
شیطان د لوی ځواک خاوند دی مګر ھیڅکلھ نھ شي کولی چې د پاک خدای سره 

مسیحیان باید لھ . برابري وکړي، بلکې ھغھ د لوی خدای تر کنترول الندې دی
شیطان او ھغو ارواو څخھ چې د شیطان تر ولقې الندې دي ویره و نھ لري ، ځکھ 

وسیلھ چې مسیح مونږ تھ راکړی د شیطان پھ مقابل چې کوالی شو د ھغھ ځواک پھ 
پھ پای کې بھ لوی خدای شیطان پھ ابدي . (کې ودریږو او ھغھ لھ ځایھ لیرې کړو

 )۱۰:  ۲۰مکاشفھ .) (اور وسوزوي
 

 د مسیحیانو سپیڅلي کتابونھ کوم دي؟ -۵
 پوښتنې تھاوس بھ د مقدسو کتابونو پھ باب خبرې وکړم او پدې ھکلھ بھ ستا ! ګرانھ

اھل (لکھ څرنګھ چې پوھیږې مسیحیان او یھودیان لھ ډیر وخت څخھ . ځواب ووایم

بلل کیږي او دا نوم پھ حقیقت کې ډیر معقول او پر ځای دی، ځکھ چې ) کتاب
یھودیانو او مسیحیانو د سپیڅلي کتاب د ساتنې لپاره تل خپلھ ژوره مینھ او پلوي ثابتھ 

 .کړې ده
 ۶۶حیان یې پاک ګڼي کوم دي؟ د مسیحیانو سپیڅلی کتاب لھ ھغھ کتابونھ چې مسی

کتابونو څخھ جوړ شوی دی او لھ ټولو څخھ یو ټوک راوتلی چې د سپیڅلي کتاب پھ 
نوم یادیږي، دا سپیڅلی کتاب پھ دوو برخو ویشل شوی چې د پخواني تړون او نوي 

 .ول خبرې کووتړون پھ نوم یادیږي، اوس د دې دواړو برخو پھ باره کې پھ جال ډ



 پخواني تړون: الف

کتابونو څخھ جوړه شوې ده چې ټول د مسیحیانو او یھودیانو لخوا د سپیڅلو  ۳۹دا برخھ لھ 
کتابونو پھ صفت منل شوي دي، دا کتابونھ پھ عبراني ژبھ د مختلفو لیکونکو لھ خوا تقریباّ 

پنځھ ګونو کتابونو پھ زر کلونھ وړاندې لیکل شوي دي، لومړني پنځھ کتابونھ د تورات یا 
نوم یادیږي، د دې کتابونو محتویات د موسی او نورو ھغو کسانو لھ خوا لھ پخوانیو مدارکو 

لومړی کتاب پیدایښت نومیږي چې د . څخھ راټول شوي چې خدای ھغوی تھ ښودلي وو
ې دنیا د منځ تھ راتلو پھ ھکلھ څرګندونې کوي، د آدم او حوا او د نوح د طوفان پھ باره ک

خبرې کوي، ھمدارنګھ مونږ تھ وایي چې څرنګھ ابراھیم لھ میالد څخھ دوه زره کلونھ 
پریښود او فلسطین یعنې ھغھ ) عراق(وړاندې د پاک خدای لھ فرمان سره سم خپل وطن 

ځای تھ چې پاک خدای ھغھ تھ وعده ورکړې وه والړ، ھمدارنګھ دا کتاب د اسحاق او 
یوسف کیسھ بیانوي کوم چې د خپلو وروڼو لخوا د  او دیعقوب پھ ھکلھ څرګندونې کوي ، 

 .یو مریی پھ شان خرڅ شو او وروستھ د فرعون وزیر شو
 

کوم (څو د اسرائیلو د قوم  تورات وایي چې پاک خدای څنګھ موسی تھ ځواک ورکړ تر

وکړي، او څرنګھ یې دوی لھ  مشري او الرښوونھ) چې د یعقوب لھ دولسم پشت څخھ دی
ً  میالد څخھ کلونھ وړاندې لھ مصر نھ وویستل او کنعان تھ یې راوستل، پدې  ۱۳۰۰ تقریبا

کتابونو کې ھغھ ټول قوانین شتھ چې پاک خدای د سینا پھ غره کې د موسی پھ واسطھ 
 .اسرائیلو تھ رالیږلي وو

  
لھ تورات څخھ وروستھ یو څھ نور تاریخي کتابونھ ھم شتھ چې وایي، څرنګھ د اسرائیلو 

او څرنګھ خدای تعالی لھ میالد څخھ  د یوشع بن نون تر رھبرۍ الندې کنعان فتح کړ قوم
 . سموئیل نبي راولیږه او داود یې د اسرائیلو پادشاھۍ تھ ورساوه زر کلونھ وړاندی

 

داود چې ھم نبي او ھم پادشاه و څرنګھ یې خپلو دښمنانو تھ : دا کتابونھ مونږ تھ وایي 
 دد خدای د عبادت لپاره یو لوی  ده زوی سلیمان پھ اورشلیم کې ماتې ورکړه او څرنګھ د

یل پھ دوو برخو وویشل شول او د سلیمان ئځای جوړ کړ؟ لھ سلیمان وروستھ اسرا عبادت
م م کې د  ۵۸۶زامنو پھ اورشلیم کې د یھودا پر قبیلې واکمني وکړه، تر څو چې اورشلیم پھ 

یھودیان بندیان شول، عراق او ایران تھ یوړل شول او لھ بابل د پادشاه لخوا ونیول شو، ډیر 
د ایران پادشاه کورش بابل فتح کړ، ھغھ یھودیانو تھ امر وکړ چې  پنځوسو کلونو وروستھ

عبادت ځای جوړ کړي، دوی دا کار وکړ  دبیرتھ اورشلیم تھ راشي او د خدای وران شوی 
ا پر یھودو پادشاھي ونکړه، ځکھ چې م م وروستھ نور د داود لھ نسل څخھ چ ۵۸۶خو لھ 

 .یل د پردیو تر الس الندې ووئاسرا



د پخواني تړون لھ کتابونو څخھ وروستھ د اشعارو کتابونھ دي چې لھ ھغې جملې څخھ د 
ایوب کتاب، د داود زبور، د سلیمان امثال او داسې نور دي، لدې وروستھ ھغو شپاړسو 

پھ قلم لیکل شوي دي، لھ ھغې جملې څخھ اشعیا، کتابونو تھ رسیږو چې د مختلفو انبیاؤ 
م م کلونو  ۴۰۰او  ۸۰۰ارمیا، حزقیال، دانیال، میکا، زکریا، او مالکي دي، دې انبیاؤ د 

میالدي  ۲۶م م څخھ تر  ۴۳۰تر منځ پھ یھودیھ کې ژوند کاوه، داسې معلومیږي چې د 
 .نبي نھ دی رالیږلی کال پورې لھ مالکي نبي څخھ وروستھ د یحیی تر راتلو خدای بل

 
 نوی تړون :ب

د  کتابونھ دي، دا کتابونھ د لسو لیکواالنو لخوا ۲۷ھغھ کتابونھ چې نوی تړون جوړوي 
عیسی مسیح لھ مرګ او راپورتھ کیدو وروستھ د پنځوسو کلونو پھ موده کې پھ یوناني ژبھ 

چې خدای د  اشاره ده کومھ ولیکل شول، د پخواني تړون اصطالح د خدای ھغې وعدې تھ
نوی تړون د ). ۸ – ۱: ۲۴خروج ( یلو سره کړی وهئموسی پھ واسطھ لھ خپل قوم اسرا

خدای ھغې ژمنې تھ اشاره ده کوم یې چې لھ خپل نوي قوم سره کړیده، یعنې ھغھ خلک 
 ).۲۰: ۲۲، لوقا ۳۴ – ۳۱: ۳۱ارمیا . (چې پر عیسی مسیح ایمان راوړي 

نومیږي، پھ یوناني ژبھ انجیل زیری تھ ) انجیلونھ(د نوي تړون لومړني څلور کتابونھ 
وایي، دا څلور کتابونھ د بیالبیلو کسانو پھ واسطھ لیکل شوي دي، او ھر یو یې پخپل ذات 
کې د عیسی د ژوندانھ او الرښوونو پھ ھکلھ ځانګړی کتاب دی، دا څلور کتابونھ لھ یو بل 

غھ څلور کتابونھ د ھغھ یو عکس پھ سره کوم توپیر نلري بلکې یو د بل بشپړوونکي دي، د
څیر دي چې لھ څلورو زاویو څخھ لھ یو سړي نھ اخیستل شوي وي، د نوي تړون پنځم 
کتاب د رسوالنو اعمال دی، دا کتاب د عیسی لھ مرګ څخھ وروستھ د دیرشو کلونو پھ 
 موده کې لھ اورشلیم څخھ تر روم پورې د مسیحیت وده او خپریدل بیانوي، دا کتاب پھ

 . خاصھ توګھ د عیسی د رسوالنو یعنې پطروس او پولوس پھ ھکلھ شرح ورکوي
وروستھ بیا یوویشت لیکونو تھ رسیږو چې د پطروس، پولوس او یوحنا پھ واسطھ لیکل 
شوي دي، دا لیکونھ د روم پھ ځینو ښارونو کې ځینو مسیحي غړو او یا ځانګړو خلکو تھ 

باید څھ ډول ایمان  وضاحت شوی چې مسیحیانلیکل شویدي، پھ لیکونو کې د دې خبرې 
ولري او څرنګھ ژوند وکړي؟ وروستې کتاب چې مکاشفھ نومیږي د یوحنا رویاوې 
بیانوي، دا کتاب راښایي چې څھ ډول جزاګانې د بې ایمانو خلکو انتظار کوي ، ھمدا رنګھ 

کھ څھ ھم  .والي بیانوي د عیسی وروستی برې، د خدای تل پاتې پادشاھي، جالل او لوړ
یھودیان او مسیحیان پخوانې تړون مني او درناوی یې کوي خو یھودیان نوې تړون د 

 .خدای لخوا نھ ګڼي
شاید اوس وغواړې تر څو وپوھیږې چې لھ سپیڅلي کتاب یا ھغھ کتاب څخھ چې خدای لھ 

د مسیحیانو موخھ څھ ده؟ لھ ھر څھ وړاندی باید ووایو چې مونږ  خپل لوري رالیږلی
یان عقیده نلرو چې دا کتاب خدای د ھغې لیکونکو تھ رالیږلی، لکھ یو رییس چې مسیح



خپل منشي تھ د مکتوب لیکنې لپاره ووایي، ځکھ کلھ چې مونږ دغھ کتابونھ لولو نو وینو 
چې دا کتابونھ د لیک او سبک لھ مخې یو ډول ندي لیکل شوي، لکھ چې داود د سلیمان پھ 

لیکنھ لھ یوحنا سره توپیر لري ځکھ ھر یو ځانتھ شخصیت څیر ونھ لیکھ، او د پولوس 
کیدایشي پدې صورت کې دا پوښتنھ پیدا شي چې دا  لري او د دوی لیکنې ھم توپیر لري،

کتابونھ بھ ھم لکھ د نورو کتابونو پشان چې د خلکو پھ واسطھ لیکل شوي دي غلطي 
اصو لھ خوا لیکل شوي خو ولري؟ نھ، ھیڅکلھ داسې نھ ده، کھ څھ ھم دا کتابونھ د اشخ

مسیحیان ھغھ د خدای کتابونھ بولي او عقیده لري چې خدای دغو کسانو تھ د خپل روح 
پواسطھ الرښوونھ کړی وه تر څو پھ خپلو لیکنو کې ھیڅ ډول غلطي ونلري، مونږ عقیده 

و لرو چې سپیڅلي خدای انبیاؤ تھ خپلھ سپیڅلې اراده او آسماني حقیقتونھ ور وپیژندل ترڅ
ھغوی وکولی شي د ھغھ پیغام پھ ښھ توګھ د خلکو غوږونو تھ ورسوي، ھمدغھ راز خدای 
خپل حقیقت ھغھ چا تھ وښود چې غوښتل یې دا کتاب ولیکي، ھر یو لیکونکي د خدای پھ 
امر او الرښوونھ لھ خپل قلم او انساني خصوصیاتو سره د خدای کالم مونږ تھ ولیکھ، پھ 

ځکھ چې ھیڅکلھ نبوت د انسان پھ اراده ندی راغلی بلکې : (ولوسپیڅلي انجیل کې داسې ل

  .)خلکو د روح القدس د اغیزې پھ وجھ د خدای لھ لوري خبرې کولې 

  ).۲۱: ۱دویم پطروس (
ھغوی د خدای پیغام بیان کړ او ھمدارنګھ یې ھغھ ولیکھ، نو ځکھ ویالی شو چې سپیڅلی 

مونږ مسیحیان عقیده لرو چې سپیڅلی کتاب کتاب د خدای لیکل شوی کالم دی، پدې توګھ 
ھغھ څھ چې باید د خدای پھ  د دنیا لھ نورو کتابونو سره بشپړ توپیر لري، مونږ عقیده لرو

ھکلھ پرې وپوھیږو پدې کتاب کې موندل کیږي او د دې کتاب پھ وسیلھ د خدای او 
ژغورونکي یعنې عیسی مسیح پھ  دانسانانو پھ ھکلھ خپلھ دنده موندلی شو، ځکھ دا کتاب 

یواځینی کس دی چې کوالیشي ګناھګاران بدل کړي او دنیا پھ  ھکلھ خبري کوي او ھغھ
 .ھغھ انځور جوړه کړي کوم چې خدای غواړي

 
 :اوس څو ټکي تشریح کوو

لومړی ټکی دا دی چې کھ څھ ھم پھ ټولھ دنیا کې بیالبیلې ډلې شتون لري، مګر دوی  - ۱
ونو پر ریښتینولۍ او حقانیت ایمان او عقیده لري او دا کتابونھ د ژوند د کتاب ۶۶ټول د 

 .الرې او اعتقاداتو د الرښوونې لپاره ځانګړي کتابونھ ګڼي
 

مسیحیان پدې عقیده نھ دي چي وروستنیو کتابونو مخکیني کتابونھ منسوخ کړي او یا  – ۲
د تورات ځای نیولی دی، یې د ھغو ځای نیولي دي، ځکھ مونږ عقیده نلرو چې انجیل 

دا فکر مھ کوئ چې ګوندې زه د دې لپاره راغلی یم تر څو : (عیسی مسیح ویلي دي
شریعت او د نبیانو کتابونھ منسوخ کړم، زه د منسوخ کولو لپاره نھ بلکې د پوره کولو لپاره 

 )۱۷:  ۵متی (). راغلی یم



ھ نھ باطلوي بلکې ھغھ چې د لسم ټولګي کتابونھ د ټیټو ټولګیو کتابون لکھ څرنګھ
چې د خدای پھ  کوم مخکیني کتابونھ نھ باطلوي بشپړوي، پھ ھماغھ ډول د خدای کالم

واسطھ رالیږل شوي بلکې د خدای پیژندنې پھ الر کې انسان تھ پوره پوھھ ورکوي، نو 
مونږ مسیحیان دا ټول کتابونھ لولو تر څوھغھ ټول تعلیمات چې خدای یې زمونږ څخھ 

کھ څوک کوم کتاب ولیکي او د خدای د سپیڅلي کتاب سره . ښھ توګھ زده کړوغواړي پھ 
مونږ پوھیږو چې داسې کتاب د خدای لخوا څخھ نھ دی، ځکھ خدای د خپل  سم نھ وي نو

 .کالم پر خالف څھ نھ وایي
 

کھ چیرې چا تاسو تھ ویلي وي چې د مسیحیانو کتاب اصلي نھ دی او اعتبار نلري نو  – ۳
نلري،  حقیقت تھمت دی، ھیڅ اساس او ډاډ سره ویلی شم چې دا یو تور اودا زه پھ 

مسیحیانو تھ خپل سپیڅلی کتاب ګران دی او ھغوی ھیڅ چا تھ اجازه نھ ورکوي چې ھغھ 
سربیره پر دې د سپیڅلي کتاب خطي نسخې ھم شتھ . لھ منځھ یوسي او یا ھغھ بدل کړي

لیکل شوي دي او د ھغوی لھ عمر څخھ  چې پھ یوناني، عبراني او اریمیک ژبو باندې
سره  کلونھ تیر شوي دي او د سپیڅلي کتاب اوسنۍ ترجمھ د ھمدغو نسخو څخھ تر ۱۶۰۰
لوی خدای خپل کالم ټول بشر تھ رالیږلی دی، مسیحیانو ډیر کوښښ کړی چې دا . کیږي

پلې څو د دنیا ټول خلک ھغھ پھ خ سپیڅلی کتاب د نړۍ پھ ټولو ژبو باندې وژباړي تر
ژبو ژباړل شوی او خپور شوی او دا  ۱۶۰۰مورنۍ ژبھ ولولي، سپیڅلی کتاب د دنیا پھ 

آیا تاسو پوھیږئ . حقیقت ټولو تھ څرګند شوی چی پھ ټولو ژبو کې د خدای پیغام یو دی
کتابونو پھ پرتلھ پھ دنیا کې پر ډیرو خلکو ویشل  نورو چې د خدای کتاب ھر کال د

کھ چیرې خلک پدې عقیده وي چې دا کتاب ریښتیا او حق نھ دی  کیږي؟ دا پھ ډاډ ویلی شم
نو دومره غوښتونکي بھ یې نھ درلودل، دا لھ امکان څخھ لیرې ده چې خدای خپل کالم د 
بشر د الر ښوونې لپاره ولیږي او بیا اجازه ورکړي چې دا کتاب بدل او بندګان یې بې 

لھ تیریدو  کتاب د زرګونو کلونو خیر پھ ھر صورت لوی خدای خپل سپیڅلی. لیارې شي

 .وروستھ ساتلی او لدې وروستھ بھ یې ھم وساتي، لدې کبلھ دا کتاب د اعتماد وړ دی
 

ټکی دا دی چې دا کتابونھ کھ څھ ھم  کتابونو پھ ھکلھ یو عجیب او د پاملرنې وړ ۶۶د  – ۴
ل شوي خو د ټولو کلونو کې لیک ۱۵۰۰پھ بیالبیلو دورو کې د بیالبیلو لیکواالنو لخوا پھ 

پیغام یو دی، دا ټول کتابونھ وایي چې خدای څوک دی، لھ بشر څخھ څھ غواړي او د 
ګناھکار بشر لپاره یې څھ کړي دي؟ لھ دې څخھ معلومیږي چې د دې کتابونو اصلي 

 . لیکونکی خدای دی، نھ بشر
 

یر آسانھ دي، د سپیڅلي کتاب پھ ھکلھ د پاملرنې وړ بل ټکی دا دی چې پوھیدل پرې ډ – ۵
کھ څھ ھم دا کتابونھ پھ لرغونو ژبو باندې لیکل شوي خو پھ اوسنۍ ھره ژبھ باندې ژباړل 
کیدایشي او ھر څوک چې لږه زده کړه ھم ولري کوالی شي چې ویې لولي او ګټھ ترې 
پورتھ کړي، ما څو څو ځلې اوریدلي چې د دنیا پھ ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ښځو او 



ونکی پرتھ د سپیڅلي کتاب یوه برخھ لوستلې، لوی خدای یې پیژندلی او لھ نارینھ و لھ ښو
کھ څھ ھم لویو لویو استاذانو د خدای د کالم د . خپلو ګناھونو څخھ یې توبھ ویستلې ده

پیژندلو او روحاني ودې پھ ھکلھ ښھ کتابونھ لیکلي او د مسیحي کلیساګانو د شورا اعتقاد 
وښاي خو کھ څوک  ایماندارانو تھ حقیقت او نیغھ لیار ورنامې یې ھم لیکلي دي تر څو 

سپیڅلی کتاب پھ ځیر سره ولولي نو و بھ ویني چې دا کتاب خپل مطلبونھ پخپلھ واضح او 
 .   روښانھ کوي

سپیڅلی کتاب مونږ تھ ھغھ څھ رازده کوي چې د لوی خدای د پیژندنې لپاره اړین دي، 
خدمت پھ برخھ کې مونږ تھ بشپړ معلومات پھ  زمونږ د خالصون او د خدای د مخلوق د

الس کې ږدي، لدې کبلھ ھر مسیحي دا ویاړ لري چې سپیڅلی کتاب ولولي او د نورو 
مسیحیانو پھ مرستھ او د روح القدس پھ الر ښوونھ خپل ځان تھ بدلون ورکړي، ډیر 

د تعلیمونو مسیحیان دا عادت لري چې ھره ورځ د سپیڅلي کتاب یوه برخھ لولي او د ھغې 
 . پھ ھکلھ لھ ځان سره فکر وکړي

تاسو بھ حیران شئ چې ولې ما تر اوسھ ندي ویلي چې انجیل د عیسی مسیح پھ واسطھ 
لیکل شوی او یا دا چې د خدای پھ واسطھ عیسی مسیح تھ ورکړل شوی دی، تر ھغھ ځایھ 

پھ الس کې  چې زه پوھیږم عیسی مسیح ھیڅ کوم کتاب نھ دی لیکلی او ھیڅ کتاب یې ھم
تھ ورکړل شوی وي، دا ټکی بھ وروستھ څرګند کړم چې  نھ و چې د خدای لخوا ور

عیسی د لوی خدای ژوندی کالم دی او لوی خدای د ھغھ د شخصیت، عمل او څرګندونو 
لھ خلکو سره خبرې وکړې، ھغھ د خدای پوره ځال او ښکارندوی و، لدې  پھ ذریعھ خپلھ

پولوس او نورو شاګردانو تھ الرښوونھ وکړه تر څو دا کتاب کبلھ لوی خدای متی، یوحنا، 
چې د عیسی تصویر دی مونږ تھ ولیکي، دا کتاب زمونږ سره مرستھ کوي چې د عیسی 

 .مسیح څیره وګوړو او د خدای پیغام چې د ھغھ پھ وسیلھ مونږ تھ رسیږي واورو
 

یڅلی کتاب ډیر لھ ھغھ څھ څخھ چې مې لیکلي دي پھ ښھ توګھ وګوره چې سپ !ګرانھ
اھمیت لري او پر ھر چا الزمھ ده چې ھغھ پھ غور سره ولولي او یا د ھغې مطالبو تھ 
غوږ ونیسي، ځکھ چې د دې پواسطھ د خالصون الره پیدا کولی شو، ھیلھ لرم چې تر ھر 

مخھ یو ټوک نوی تړون پیدا کړې او ھغھ ولولې او لھ ھغې وروستھ پخوانى تړون تھ دڅھ 
ځکھ چې د نوى تړون پھ لوستلو سره بھ د پخوانى تړون پھ مقصد باندې  رجوع وکړې، 

ښھ وپوھیږې، ھیلھ لرم چې لوی خدای د سپیڅلي کالم د ھرې پاڼې پھ لوستلو لھ تاسو سره 
 .   خبرې وکړي

 

 عیسی مسیح څنګھ وزیږید او څھ یې وکړل؟ – ۶
عبارت  ھغھ لدې څخھاوس د مسیحي ایمان د شرحې ډیر مھم ځای تھ رسیږو او ! ګرانھ

د ھغھ اړیکھ څھ ده؟ او د  لھ خدای او انسان سره دی چې عیسی مسیح څوک دی ،



ھغھ د ژوند یوه لنډه شرحھ بھ بیان کړو کومھ چې پھ څلوروګونو انجیلونو  دمځکې پر مخ 
 .کې ذکر شویده
ھ یل یوې پیغلې تھ چې مریمھ نومیده خبر ورکړ چې د یو زوی خاونده بئیوه ورځ جبرا

شي او د ھغھ نوم بھ عیسی کیږدي، ھغھ بھ د لوی خدای زوی ونومول شي او د ھغھ 
 )  ۳۸ – ۲۶:   ۱لوقا . (پاچاھي بھ د تل لپاره وي

 دا پیښھ د اشعیا نبي د ھغې وړاندوینې نتیجھ وه کومھ یې چې اوه سوه کالھ مخکې کړې 
یل ئد ھغھ نوم بھ عمانوګورئ یوه پیغلھ بھ امیدواره شي او زوی بھ وزیږوي او : (وه 

 ).۱۴:  ۷  او اشعیا ۲۳:  ۱متی (). کیږدي
  

لدې وروستھ عیسی مسیح پھ بیت اللحم نومې کلي کې چې د اورشلیم ښار تھ نژدې و او 
پھ بیت اللحم کې د . داود نبي زر کلونھ وړاندې پھ ھغې کې دنیا تھ راغلی و وزیږید

د مسیح لھ  ویي شوې وه، کوم چېد میکا نبي پھ واسطھ پیشګ عیسی مسیح زوکړه
کھ څھ ھم تھ پھ یھودیھ  !اې د افراتې بیت اللحمھ(زوکړې اوه سوه کلونھ مخکې ژوند کاوه 

کې یو کوچنی کلی یې، خو ستا څخھ بھ ھغھ سردار راووځي چې زما د قوم بني اسرائیلو 
 ).٦:  ۵میکا  ٦ :۲متى ( ).شپون بھ وي

 
مھال یوې فرښتې دا پیښھ بیت اللحم تھ نژدې شپنو تھ اعالن د عیسی مسیح د پیدایښت پر 

ما تاسو تھ د لویې خوښۍ یو زیری راوړی چې د ! مھ ویریږئ: کړه او داسې یې وویل
ټولو خلکو لپاره دی، چې ھمدا نن د داود پھ ښار کې ستاسو لپاره یو ژغورونکی چې 

  )۱۱ – ۱۰:  ۲لوقا (). مسیح مالک دی وزیږید
 

وسف سره واده وکړ او یوسف ھم د عیسی سرپرستي پھ غاړه واخیستھ، عیسی مریم لھ ی
مسیح د خپلې ځوانۍ پر مھال د ناصریې پھ ښار کې د ترکاڼۍ پھ کار بوخت و، ھغھ تر 
دیرش کلنۍ پورې ھیڅ ډول تعلیم ور نھ کړ،ھیڅ معجزه یې و نھ ښودلھ او خلک ھم نھ 

کلھ چې  .دوی یې پھ انتظار کې ديپوھیدل چې ھغھ ھماغھ ژغورونکی عیسی دی چې 
د کوم لپاره چې دې دنیا  عیسی مسیح دیرش کلن شو نو د ھغھ خدمت لپاره یې مال وتړلھ

تھ راغلی و، لدې کبلھ یې د ناصریې ښار پریښود او یحیی تھ ورغی، پھ ھغھ وخت کې 
ھغوی یحیی د لوی خدای پیغام ھغو خلکو تھ چې د ھغھ پھ خوا و شا کې اوسیدل رساوه، 

یې توبې کولو تھ رابلل او ھغھ چا چې توبھ ویستلھ نو لھ ګناه څخھ د پاکۍ پھ موخھ یې د 
کھ څھ ھم عیسی مسیح پھ ټول ژوند کې کومھ خطا نھ وه . اردن پھ رود کې تعمید ور کاوه

ور کړي ) تعمید( کړې خو لھ یحیی څخھ یې وغوښتل چې ھغھ تھ ھم پھ اوبو کې غوټھ
وکړ، ھغھ وخت چې عیسی مسیح لھ اوبو څخھ راووت، روح القدس د  او یحیی ھم دا کار



یوې کوترې پھ څیر لھ آسمانھ راغی او پر ھغھ کښیناست او لھ آسمان څخھ یو غږ راغی 
 ) دا زما خوږ زوی دی چې پر ما ډیر ګران دی او زه ترې راضي یم: (چې ویل یې

 .]تشریح شي د زوی د لفظ معنی بھ وروستھ تاسو تھ[ .)۱۷:   ۳متی (
 

لھ ھغې وروستھ عیسی مسیح بیدیا تھ والړ، ھلتھ یې څلویښت ورځې روژه ونیولھ او دعا 
یې وکړه، پھ دغھ وخت کې شیطان کوښښ وکړ چې عیسی تیر باسي او لھ خدای څخھ یې 

لدې وروستھ کلھ چې عیسی پر شیطان ) ۱۱ – ۱:  ۴متی . (واړوي خو کامیاب نھ شو
تھ ورغی، ھغھ وخت چې یحیی عیسی مسیح ولید نو خپلو  بریالی شو بیرتھ یحیی
ما دا . د خدای ګډوری چې د دنیا ګناه پھ ځان وړي! وګورئ: شاګردانو تھ یې وویل 

 )۳۴او  ۲۹:  ۱یوحنا . (پخپلھ ولیدل او زه پدې ګواھي ورکوم چې دا د خدای زوی دی
چې عیسی بھ د بشر  لدې څخھ د یحیی مقصد چې عیسی مسیح د خدای ګډوری بولي دا دی

پس لدې عیسی مسیح د شاګردانو پھ ټاکنې پیل وکړ او د . د ګناھونو لپاره قرباني ورکړي
ھغوی لھ منځ څخھ یې دولس کسان د شاګردانو پھ توګھ وټاکل، دا خلک د لوړو تحصیالتو 
خاوندان نھ وو، پطروس او یوحنا کب نیوونکي وو او متی ھم یو مالیھ اخیستونکی، خو 

ی پوه شول چې عیسی مسیح ھماغھ ژغورونکی مسیح دی، لھ ھمدې کبلھ یې خپل ھغو
کارونھ پریښودل او پرتھ لدی چې د پیسو او شتمنۍ پھ غم کې شي لھ عیسی مسیح څخھ یې 
د درې کلونو لپاره پیروي وکړه او ھر چیرتھ پیاده تلل، پھ دغھ وخت کې عیسی مسیح 

تر پورتھ کیدو وروستھ تر سره  ان تھ د مسیحدوی د ھغھ کار لپاره چې دوی باید آسم
کړیوای تیار کړل، تر دی وروستھ عیسی مسیح د یحیی پشان پھ تبلیغ پیل وکړ او ویې 

وخت پوره شو، د خدای پاچاھي پھ تاسو راتلونکې ده، توبھ وباسئ او پر زیري : ویل

 )۱۵ : ۱مرقس . (ایمان راوړئ
 

پر غونډیو، د  ځایونو، د ھغوی پھ کورونو، دتد خدای کالم پھ عبا عیسی مسیح خلکو تھ
جلیل د رود پر غاړه او پھ ھغو ځایونو کې بیانوه چیرې بھ چې تری دوی راتاو شویوو، 
ھر چا چې د ده خبرې اوریدلې نو د ده حکمت او ځواک تھ چې پھ خبرو کولو کې یې 

ھ شان خبرې کولې، درلوده حیرانیدل، ځکھ چې ھغھ د پیغمبرانو پھ شان نھ بلکې د خدای پ
واورئ چې خدای تاسو تھ وایي، خو کلھ چې عیسی مسیح خبرې :  ټولو انبیاؤ ویلي وو

 .واورئ ھغھ څھ چې زه درتھ وایم :کولې نو ھغھ بھ ویل 
 

عیسی مسیح سمدستي ناروغانو تھ پھ شفا ورکولو پیل وکړ او ھغوی یې د خپل کالم او یا 
تھ یو جزامي راغی، د ھغھ پھ پښو پریوت او عیسی . الس ایښودلو پھ واسطھ روغول

د عیسی زړه پر ھغھ ). کھ تھ وغواړې نو ما پاکولی شې: (غوښتنھ یې ترې وکړه چې



خپل ) بې شکھ زه غواړم، پاک شھ:(وسوزید، خپل الس یې ور اوږد کړ او ویې ویل 

 ) ۴۲ – ۴۰ : ۱مرقس . (السونھ یې د جزامي سړي پر مخ کیښودل او ھغھ سړی روغ شو
 

ډیر خلک چې د ناپاکو ارواو څخھ پھ عذاب وو مسیح تھ راغلل او عیسی مسیح د خپل 
کالم پھ واسطھ ناپاک روحونھ لھ ھغوی څخھ راویستل، ھغھ چې وړاندې ړانده وو، پھ 

ھغھ څو تنو مړو تھ ژوند ورکړ، طبیعتاً . سترګو یې الس کیښود او سمدستي بینا شول
ی مسیح خلکو تھ پھ شفا او تعلیم ورکولو دومره بوخت خلک ھغھ پسې روان شول او عیس

و چې د ډوډۍ خوړلو وخت یې ھم نھ درلود، ھغھ خپلې شخصي اړتیاوې ھیري کړي 
 وي، ځکھ چې ھغھ تل لھ نورو سره د مینې پھ فکر کې و، د خپلې شخصي ګټې لپاره یې

لپاره استعمال یو ځل ھم معجزه و نکړه او ھیڅ کلھ یې خپل ځواک د خلکو د حیرانولو 
نکړ، د عیسی مسیح ټولې معجزې د ناروغانو د شفا او خالصون لپاره وې، تر څو پدې 
توګھ د خدای مینھ ھغوی تھ څرګنده کړي، یوه ورځ کلھ یې چې فقیر او محتاجھ خلک 
پخپل خوا و شا کې ولیدل نو ھغوی یې پھ ډیرې  مینې سره راوغوښتل او ورتھ یې 

زما خوا تھ راشئ ، زه ! اریکښو او ھغو چې پیټې مو دروند دیاې ټولو خو( :وفرمایل 

  )۲۸:  ۱۱متی (.) بھ تاسو تھ آرامي دروبښم
لھ ھغو ټولو خلکو څخھ یې چې ده تھ ورغلل ھیڅوک نا امیده پری نھ ښودل، یو ځل 
څلورو کسانو یو فلج سړي عیسی تھ راوست او د ده تر مخ یې کیښود، عیسی مسیح 

: ی پر جسمي شفا سربیره روحي شفا تھ اړتیا لري، نوھغھ تھ یې وویل پوھیده چې دا سړ
لھ ځان سره  ځینې مذھبي ښوونکي چې ھلتھ وو). ستا ګناھونھ وبښل شول! زما زویھ(

پرتھ بل څوک د  دا سړی ولی داسې خبرې کوي؟ دا خو کفر دی، آیا لھ خدای: (یې وویل

عیسی سمدستي پوه شو چې دوی پھ زړه کې څھ خیال کوي او ) چا ګناھونھ بښلی شي؟

تاسو ولې پھ زړه کې داسې خیالونھ راولئ؟ آیا دا خبره آسانھ ده چې : (ھغوی تھ یې وویل 
زه دې شل سړي تھ ووایم چې ستا ګناھونھ وبښل شول، او کھ زه دا ووایم چې پاڅھ خپل 

ې د انسان زوی پر مځکھ ھم د کټ واخلھ او روان شھ؟ خو ستاسو د پوھولو لپاره چ
زه تاتھ (، ھغھ شل سړي تھ مخ راواړوه او ورتھ یې وویل، )ګناھونو د بښلو واک لري

ھغھ پاڅید، سمدستي یې خپل  .)خپل کټ واخلھ او کور تھ والړ شھ! را پورتھ شھ! وایم
کټ واخیست او د ټولو پھ مخ کې روان شو، پدی ډول ھغوی ټول حیران پاتي شول او د 

 .) داسې کار خو مونږ چیرې ھم نھ و لیدلی: (دای ثنا یې وویلھ، دوی وویل چېخ
  ).۱۳ – ۱ : ۲مرقس (

پورتھ شول، ځکھ چې  وروستھ د یھودو مشران د عیسی مسیح پھ مخالفت کې را تر دې
دوی د خلکو پھ منځ کې د عیسی مسیح محبوبیت نھ شو زغملی، ھغوی بھ ویل چې ھغھ لھ 
ګناھګارانو سره ناستھ والړه لري، غواړي چې ھغوی تھ خالصون ورکړي او د سبت 



د ھغوی کرکھ . پھ ورځ چې د یھودو مقدسھ ورځ ده ناروغانو تھ شفا ورکوي) خالي(

  ).٦: ۳ او ۱۵:  ۲مرقس (. فیصلھ یې وکړه ترڅو عیسی ووژني دومره زیاتھ شوه چې
 

عیسی لدې موضوع څخھ خبر و او پھ ھغھ قدرت چې ده مړي ژوندي کول، کوالی یې 
شول چې خپل شریر دښمنان ھم ووژني، مګر دا کار یې و نھ کړ، ھغھ خپلو شاګردانو تھ 

ھغوی تھ دعا وکړي، ھغھ تعلیم ورکاوه چې لھ خپلو دښمنانو سره ھم مینھ وکړي او 
 . سلوک چې ده لھ خپلو دښمنانو سره کاوه، د ھغھ شاګرانو تھ لوی مثال و

پھ ھغھ زمانھ کې د یھودو قوم آزاد نھ و او رومیانو پر ھغوی حکومت کاوه، یھودیانو 
زیاتھ ھیلھ درلوده چې د رومیانو لھ اسارت څخھ ووځي، ھغھ وخت چې یھودیانو ولیدل 

دوی  پھ پنځو ډوډیو او دوو کبانو پنځھ زره کسانو تھ ډوډی ورکړه نوچې عیسی مسیح 
 )۱۵ – ۱:  ٦یوحنا (. مجبور کړي ترڅو د ھغوی پاچا شي ډیر زیار وویست چې عیسی

  
ھغوی یقین درلود چې کھ چیرې عیسی مسیح خپلو سپاھیانو تھ امر وکړي نوھیڅوک بھ د 

 اوي پاچاھۍ څخھ ډډه وکړه؟ ھغوی مخھ و نشي نیولی، عیسی مسیح ولې لھ دنی
دلیل دا دی چې د ھغھ سلطنت روحاني او معنوي و، ھغھ غوښتل چې د خلکو پر زړونو 

کلھ چې یھودیان پوه شول . حکومت وکړي نھ پر ھغھ تخت باندې چې پھ اورشلیم کې و
چې مسیح د خپلو مقاصدو لپاره نشي استعمالولی نو ډیر یھودیان د ھغھ پھ مخالفت او 

سره کړي نھ د  راپورتھ شول، عیسی مسیح غوښتل چې د خدای رضا او اراده تر دښمنۍ
 .انسان

د تعمید لھ غسل څخھ نژدی دوه نیم کلونھ وروستھ کلھ چې د یھودو مشرانو دښمني لھ 
: عیسی سره سختھ شوې وه، یوه ورځ عیسی مسیح لھ خپلو شاګردانو څخھ پوښتنھ وکړه

ھغوی ځواب ) عیسی مسیح څوک دی؟( څوک دی؟ ځوی انسان خلک څھ وایي چې د 

ځینې وایي چې تعمید ورکوونکی یحیی، ځینې وایي الیاس، ځینې وایي ارمیا او : (ورکړ

) تاسو څھ وایاست، چې زه څوک یم؟: (ھغھ ورتھ وویل.) یا لھ انبیاؤ څخھ بل څوک
 .) تھ د ژوندي خدای زوی مسیح یې(شمعون پطروس ځواب ورکړ 

تھ بې شکھ بختور یې، زه پر تا باندې د ! اې د یوحنا زوی شمعونھ( بیا عیسی وویل
پطروس یا ګټ نوم ږدم، او زه بھ خپلھ کلیسا پر دې ګټ آبادوم، مرګ بھ ھیڅکلھ پھ ده 

 .) غالب نھ شي
 

وروستھ یې خپلو رسوالنو تھ وویل چې ھغھ بھ اورشلیم تھ والړ شي، د مذھبي چارواکو 
شي او پر صلیب باندې بھ ځوړند کړایشي، مګر پھ دریمھ لھ لوري بھ پھ مرګ محکوم 

د ده شاګردانو چې ورسره یې ډیره مینھ درلوده غمژن شول او  ورځ بھ راژوندی شي،



پھ تا دې داسې ھیڅکلھ ھم و ! خدای دې نھ کړي مالکھ: (پطروس عیسی مسیح تھ وویل

و نکړې، ځکھ چې دا خبره شیطاني ده، ګوره چې بیا یې  :عیسی مسیح وویل.) نھ شي
عیسی مسیح پوھیده چې دا د خدای اراده ده چی ھغھ بھ د ګناھګارانو لپاره پر صلیب 

د شیطان د الس  باندې ځان حق تھ وسپاري او څوک چي ھغھ لدې الرې څخھ منع کوي
 . آلھ ده

عیسی خپلو شاګردانو تھ وویل چې دوی ھم باید د خپل صلیب د وړلو لپاره تیار وي او د 
  )۲۶ – ۱۳:  ۱۶متی (. د خپل ځان لھ قربانولو څخھ ډډه ونکړي الر کې ده پھ

وروستھ لدې چې شاګردانو واوریدل چې د ھغوی استاذ باید مړ شي او دوی ھم باید د ھغھ 
لپاره ډیر رنځونھ وزغمي، بې شکھ دوی تھ ډیره سختھ وه چې بیا ھم د ھغھ پیروي 

و شپږ میاشتې پس لھ ھغھ سره اورشلیم تھ وکړي، ھغوی خپل استاذ یواځی پری نھ ښود ا
یعنې ھغھ ځای تھ چې استاذ یې باید ډیر رنځونھ زغملی وای او خپل ځان یې قربان کړی 
وای والړل، پھ اورشلیم کې د پسرلي موسم پیل شو او ډیر یھودیان لھ لیري او نژدې څخھ 

دا جشن دوی پھ ھغھ  اورشلیم تھ راتلل تر څو د خپل کلني اختر پھ جشن کې برخھ واخلي،
یلو قوم وکولی شول د موسی پھ الرښوونھ د مصر لھ اسارت ئیاد کولو چې څرنګھ د اسرا

ھلتھ حاضر څخھ خالص شي، عیسی مسیح او د ھغھ شاګردان ھم د دې جشن د لیدو لپاره 
د ھغې ھفتې پیښې چې د عیسی د ژوند وروستۍ ھفتھ وه پھ څلور واړو انجیلونو کې . وو

د یوې . یوه برخھ تاسو تھ بیانوو توګھ بیان شویدي، پدې ځاې کې مونږ د ھغې پھ بشپړه
یکشنبې پھ ورځ کلھ چې پھ خر سپور و، د زکریا نبي د وړاندوینی سره سم چې کلونھ 

د صھیون : (وړاندیې کړیوه عیسی اورشلیم تھ راغی، زکریا نبي داسې پیشګویي کړٻوه

ستا پاچا ستا څنګ تھ در روان دی، پھ عاجزۍ سره پر خر  !لور تھ ووایاست چې ګوره

 )۹:  ۹ذکریا او    ۵: ۲۱ متی(). سپور بلکې یو بار وړونکي کوچې باندې
 

پس لھ ھغې عیسی د عبادت ځای منځ تھ ورننوت او ھغھ څوک چې دا پاک ځای ٻې د 
ھبي مشران د خرڅولو او اخیستلو پھ واسطھ ناولي کړی و لھ ھغھ ځایھ وویستل، عیسی مذ

ھغوی د ریاکارۍ او بې ایمانۍ لھ کبلھ محکوم کړل او ھمدارنګھ پیشګویي  یې وکړه چې 
ځای بھ د دوې د ګناھونو لھ کبلھ د دښمنانو لھ خوا وران شي، ھغھ د  د اورشلیم عبادت

دروغژنو انبیاؤ د راتګ او د خلکو د ګمراه کولو لوري تھ اشاره وکړه او خلکو تھ یې 
دې ډول انبیاؤ څخھ ډډه وکړي، ھغھ وویل چې لھ آسمان څخھ بھ بیرتھ مځکې وویل چې ل

تھ د لوی قدرت سره راشي او د ټولو قومونو پوښتنھ بھ وکړي، څھ خلک بھ ومنل شي او 
 .د جنت لور تھ  بھ روان شي او څھ بھ د تل لپاره پھ دوزخ کې وي

اونۍ وایي، عیسی مسیح د  د ھمدغې اونۍ د پنجشنبې پھ شپھ چې مسیحیان ورتھ سپیڅلې
فسحې اختر د خپلو دولسو شاګردانو سره ولمانځھ، پدې وخت کې عیسی یوه ډوډۍ 

دا : (راواخیستھ، ټوټې ټوتې یې کړه، د خپلو شاګردانو پھ منځ کې یې وویشلھ او ویې ویل 



ھمدغھ راز ھغھ لھ ) زما بدن دی چې ستاسو لپاره دی، زما پھ یاد کې ھم دغھ شان کوئ

دا پیالھ زما پھ وینھ کې نوی تړون دی : (اک وروستھ پیالھ راواخیستھ او ویې ویل خور

 ). ۲۶ـ۲۳:  ۱۱لومړی قرنتیان) (ھر کلھ چې یې څښئ نو زما پھ یاد کې دغسی کوئ
 

پدې توګھ عیسی خپلو شاګردانو تھ وویل چې د ده د مړینې سره بھ نوی تړون منځتھ 
ټې څخھ ووځي، عیسی دوی تھ خپل وروستی مخکې لدې چې دوی لھ خپلې کو . راشي

دوی دنده لري چې لھ یو بل سره مینھ وکړي او بیا یې : تعلیم ورکړ او ھغوی تھ یې وویل
شاګردانو تھ وویل چې دوی باید ھغھ ټول کړاوونھ چې پدې الره کې ویني وزغمي، 

بھ روح سربیره پر دې لھ ھغوی سره یې وعده وکړه چې آسمان تھ لھ تلو څخھ وروستھ 
 .ولیږي، چې لھ دوی سره مرستھ وکړي القدس ور

نو عیسی خپل شاګردان یو باغ تھ بوتلل تر څو پھ دعا کولو  شوه او کلھ چې نیمھ شپھ
سره خپل ځان د مړینې لپاره تیار کړي، ھغھ دعا چې عیسی خپل آسماني پالر تھ وکړه 

زما څخھ لیرې کړه، خو زما  کھ چیرې دا ستا رضا وي نو دا پیالھ! اې پالره: (داسې وه

ھغھ وخت چې عیسی پھ دعا کولو بوخت و څو وسلھ .) نھ بلکې ستا رضا دې پوره شي

چې د ھغھ لھ دولسو شاګردانو څخھ یو شاګرد و او لده (وال کسان د یھودا پھ الرښوونھ 

د شپي پھ تیاره کې یھودا عیسی تھ ورنژدې شو، . باغ تھ راننوتل) سره یې خیانت وکړ
یې ونیو او ښکل یې کړ، عیسی پرتھ لھ کوم مقاومت څخھ خپل ځان تسلیم کړ، ھغھ  ھغھ

وخت چې پطروس خپلھ توره راوویستلھ او غوښتل یې چې لھ استاذ څخھ دفاع وکړي، 
عیسی ھغھ منع کړ او لھ دښمنانو څخھ یو تن تھ یې چې پطروس ھغھ زخمي کړی و شفا 

 ). ۵۱ـ ۳۹: ۲۲لوقا . (ورکړه
ھغوی عیسی داسې یو ځای تھ ویوړ چې ټول مذھبي مشران راټول شوي وو پس لھ ھغې 

او غوښتل یې چې عیسی پھ یوه پلمھ مړ کړي خو بریالي نھ شول، بیا د دوی مشر لھ 
 ) ۶۴ـ ۶۱: ۱۴مرقوس(آیا تھ د پاک خدای زوی مسیح یې ؟ : عیسی څخھ پوښتنھ وکړه

 
وم د دولت لھ اجازې پرتھ څوک حاکمانو نھ شو کولی چې د ر پھ ھغھ وخت کې  یھودي

اعدام کړي، لھ ھمدې کبلھ یې عیسی د جمعې پھ ورځ سھار وختي د پیالطوس قصر تھ 
ویوړ او ورتھ یې وویل چې عیسی د روم لھ دښمنانو څخھ دی او غواړي ځان پادشاه 
کړي، نو لھ ھمدې املھ پیالطوس لھ عیسی څخھ پوښتنھ وکړه، او پوه شو چې دا خبره 

حاکمانو یوه ټولنھ  او پھ ھمدې دلیل یې وغوښتل چې دی آزاد کړي مګر یھودي دروغ ده
جوړه کړه چې لھ ھغھ څخھ د عیسی اعدام وغواړي، پیالطوس لدې وډارید چې کوم 
اغتشاش جوړ نشي نو د دوی غوښتنو تھ یې غاړه کیښوده او امر یې وکړ چې عیسی د 

ھ چې عیسی پر صلیب ځړول کیده کل. اورشلیم لھ ښار څخھ بھر پر صلیب وځړول شي



ځکھ دوی نھ ! دوی وبښھ! پالره: (نو ھغھ چا تھ چې دا کار یې کاوه داسې دعا وکړه

 ) ۳۴: ۲۳ لوقا.) (پوھیږي چې څھ کوي
کوم  څھ حیرانوونکې مینھ ده؟ دا بھ څوک وي چې لھ خدای څخھ د ھغھ چا بښنھ وغواړي

یسی کولې شول چې لھ خپل آسماني چې د ھغھ پھ السونو او پښو میخونھ ټک وھي ؟ ع
پالر څخھ یې غوښتلی وای ترڅو لدې رنځ څخھ خالصون ورکړي او آسمان تھ یې بوځي 
خو ھغھ دا غوښتنھ و نھ کړه، ھغھ ښھ پوھیده چې د خدای اراده دا وه چې ھغھ باید پھ رنځ 

سماني پالر او کړاو سره مړ او د ګناھکارانو لپاره قرباني شي، پھ ھمدې دلیل یې د خپل آ
حکم ومانھ او شاوخوا شپږ ساعتھ یې پھ رنځ او کړاو کې تیر کړل، بیا د ماسپیښین پھ 

 ) .زه خپل روح ستا السونو تھ سپارم! اې پالره: (دریو بجو کې یې داسې وویل
  ) ۴۶: ۲۳لوقا (
ھغھ لدې خبرې وروستھ مړ شو، بیا یو سپاھي د عیسی څنګ تھ ودرید او افسر پیالطوس  

تھ یې خبر ورکړ چې عیسی مړ دی، د یھودو دوه تنھ مشران چې پر عیسی باندې یې 
ایمان راوړی و پیالطوس تھ والړل او د عیسی د جنازې غوښتنھ یې ترې وکړه، جسد 

عطرو او  کتھ کړه او ھغھ یې پھھ صلیب څخھ راښل جنازهھغوی تھ وسپارل شو، ھغوی 
ادویاتو باندي پټھ کړه او د کتان کفن یې ورکړ، د ھغھ جسد یې پھ یوه قبر کې چې پھ یوه 
ډبره کې کیندل شوی و او د یوه سوري شکل یې درلود دفن کړ، لھ ھغې وروستھ د ژرندې 

طوس حکم وکړ چې ھغھ د پل پھ څیر یوه تیږه د سوري پر خولې کیښودل شوه او پیال
ډبره پھ موم باندې مھر کړي اوسپاھیان دې پر ھغې پیره وکړي تر څو څوک قبر خالص 

 .نھ کړي
عیسی پھ وار وار خپلو شاګردانو تھ ویلي وو چې پر صلیب بھ ځوړند کړایشي او لھ دریو 
ورځو وروستھ بھ بیا را ژوندی شي، ھغوي فکر کاوه چې ګوندی عیسی د ھغوی لپاره 

م مثال بیانوي او کلھ چې مړ او ښخ شي نو بیا بھ یې د مځکې پر مخ و نھ ویني، مګر د کو
یکشنبی پر سھار کلھ چې ځینې ملګري یې د ھغھ قبر تھ والړل نو ویې لیدل چې قبر 

نو ھغھ کفن چې عیسی پکې تاو شویو خالص پروت دی او کلھ چې قبر تھ کوز شول 
کې نھ و، عیسی بیرتھ راژوندی شوی و د ده ځینو خالي پروت و، یعنې د عیسی بدن پ

شاګردانو ھغھ ولید او لھ ھغھ سره یې خبرې ھم وکړې او ھغھ یې وپیژانده، پھ ھماغھ شپھ 
د ھغھ شاګردان پھ یوه کوټھ کې راټول شوي وو او دروازې یې ھم کلکې وې، عیسی 

 اډ یې ورکړ چېکوټې تھ ورننوت، دوی تھ یې ځان وښود، خبری یې ورسره وکړې او ډ
 .ھغھ ژوندې دی

 
تر څلویښتو ورځو پورې عیسی مسیح خپلو شاګردانو تھ پھ مختلفو ځایونو کې ځان وښوده 
او دوی تھ یې وویل چې ولې دا ضرور وو چې ھغھ رنځ او کړاو وباسي، ھغھ خپلو 
شاګردانو تھ وویل چې د دنیا ھر ګوټ تھ الړ شئ او خلکو تھ دا زیری ورکړئ چې کھ 

لوي خدای بھ د ھغوی ټول  عیسی مسیح د خپل خالصوونکي پھ توګھ ومني نو دوی
ګناھونھ وبښي، ھغھ خپلو شاګردانو تھ وویل چې څو ورځې پھ اورشلیم کې واوسیږي تر 



څو روح القدس پیدا کړي او د خپل کار لپاره تیار شي، پھ پای کې کلھ چې ھغھ خپلو 
ً شاګردانو تھ وعده ورکړه چې د د دنیا تر  لھ دوی سره وي پھ داسې  پایھ پورې بھ روحا

 حال کې چې دوی ورتھ کتل ھغھ آسمان تھ پورتھ شو، آسمان تھ لھ تلو څخھ وړاندې ھغھ
و نھ ویل چې بل څوک بھ د ده ځای ونیسي، پدې وخت کې د ده شاګردانو پھ ژړا او زارۍ 

 ً سم بھ یوه ورځ  ور سره دی او لھ وعدې سره پیل و نھ کړ ځکھ پوھیدل چې ھغھ روحا
بیرتھ دنیا تھ راشي، ھغوی پھ ډیرې خوشحالي سره دعا وکړه او د روح القدس انتظار یې 

لدې پیښې لس ورځې وروستھ د . کاوه، د کومې وعده چې عیسی مسیح ور سره کړې وه
یھودیانو د پنطیکاست د اختر پھ ورځ د عیسی یو سلو شلو شاګردانو د یوې ټولنې پھ وخت 

عجیبھ پیښھ ولیده، ھغوی د باد د آواز پھ څیر یو آواز واورید مګر ھغھ باد نھ  ناڅاپھ یوه
و، ھغوی ولیدل چې یو شی لکھ د اور د لمبې پھ شان پر ھغوی راځي مګر اور نھ و، پس 
لھ ھغې دوی پھ ھغو ژبو باندې چې دوی ھیڅکلھ پرې خبرې نھ وې کړې خبرې وکړې، 

تلل، او ھر چا بھ د پاک خدای کالم پخپلھ مورنۍ ژبھ ډیر خلک لھ بیالبیلو ځایونو څخھ را
عیسی  :اوریده او ټول لدې پیښې څخھ حیران وو، ھمغھ وخت پطروس پاڅید او ویې ویل

ولې د خلکو د ګناھونو لپاره مړ شو او خدای بیرتھ ژوندی کړ؟ ده وویل چې دی او نور 
وندی شو او خلکو تھ رسوالن د دې پیښې شاھدان دي چې عیسی مسیح پس لھ مرګھ راژ

روح  .یې وویل چې توبھ وکړي او پرھغھ ایمان راوړي، ترڅو د دوی ګناھونھ وبښل شي
القدس د پطروس موعظھ وسیلھ وګرځولھ تر څود خلکو زړونھ واړوي، لکھ څرنګھ چې 
پھ ھمدغھ ورځ لھ ھمدې یھودیانو څخھ درې زرو تنو ایمان راوړ او لھ ګناھونو څخھ د 

 .یې د عیسی مسیح پھ نوم پھ اوبو کې تعمید واخیستپاکۍ پھ موخھ 
 

وه نو د ھغھ شاګردانو پھ  لدې وروستھ لکھ څرنګھ چې عیسی مسیح وړاندوینھ کړی او
اورشلیم او نورو ښارونو کې د خالصون د زیري پھ ورکولو پیل وکړ او ډیرو خلکو 

راوړی و او ځیني بھ یې ایمان راوړ، یھودي حاکمانو بھ ھغھ کسان کړول کومو چې ایمان 
څخھ ووتل او ھر چیرې چې تلل د  مړه کول، پھ پای کې د عیسی ډیر پیروان لھ اسرائیلو

عیسی مسیح زیری بھ یې خلکو تھ رساوه تر دې چې ډیرو یھودیانو ایمان راوړ، بیا خدای 
پطروس تھ الرښوونھ وکړه چې د یو یھودي افسر کورتھ ورشي، ده او د ده کورنۍ تھ د 

الصون پیغام ورورسوي، د ھغھ د کورنۍ ټولو کسانو ایمان راوړ او روح القدس یې خ
وموند، پدې ډول څرګنده شوه چې پاک خدای غواړي چې ټول خلک، یھودیان او غیر 

 .یھودیان خالصون ومومي
یو تن یھودي چې پولوس نومیده د عیسی د پیروانو ډیر سخت دښمن و او د ھغھ وظیفھ د 

ژل او بندیانول وو، کلھ یې چې عیسی ولید چې لھ آسمان څخھ راښکتھ شو او ایماندارانو و
ھغھ چې عیسی مسیح ژوندی ولید نو پر ) ولې زما سره جفا کوې؟: (ھغھ تھ یې وویل

ھغھ یې ایمان راوړ او عیسی ھم ھغھ لھ خپلو رسوالنو څخھ وګرځاوه، بیا ھغھ د پولس پھ 
یې د عیسی مسیح د زیري پھ رسولو کې لھ ټولو  تھ نامھ مشھور شو، یونانیانو او رومیانو

څخھ زیات زیار وویست، سربیره پر دې پولوس د نوي تړون دیارلس خطونھ پھ خپلو 



کھ چیرې تاسو د عیسی لھ وژل کیدو وروستھ د نوي تړون پھ وسیلھ د  .السونو ولیکل
ھغھ کار پای مسیحیت خوریدل مطالعھ کړئ نو و بھ وینئ چې د عیسی لھ تګ وروستھ د 

ھغھ څھ چې پطروس او پولوس او نورو ایماندارانو سر تھ ورسول پھ . تھ نھ دی رسیدلی

عیسی لھ . حقیقت کې ھغھ کار و چې عیسی مسیح پخپلھ د ھغوی پھ واسطھ سر تھ رساوه
مرګ څخھ پورتھ شوی او ژوندی دی، مسیحیان عقیده لري چې عیسی مسیح ځای ناستی 

خپلو پیروانو سره دی، څومره ښھ دی چې انسان داسې پیاوړي او نلري ،ھغھ ھر وخت لھ 
مھربان خالصوونکی ولري چې تل ژوندی او دې تھ تیار وي چې لھ ھغو کسانو سره چې 

لھ عیسی مسیح وروستھ پھ لومړیو سلو کلونو کې . پھ ده باندې ایمان لري مرستھ وکړي
راختیا نھ د جګړې لھ الرې وه، نھ د مسیحیت پھ حیرانوونکي توګھ پراختیا ومونده او دا پ

 . سیاسي زور اچولو لھ الرې او نھ د مسیحیانو د پوھې او پیسو پھ زور
د روم پھ امپراطورۍ او نورو ځایونو کې ډیرو پر عیسی مسیح ایمان راوړ او پدې توګھ د 

 د فعالیت خدای دوستان شول، دا کار د خدای د مینی د زیري د اعالن او د روح القدس
 . پھ وسیلھ و چې د اوریدونکو پھ زړونو او فکرونو کې عملي شو

 

 عیسی مسیح څوک دی؟ - ۷

اوس پوھیږم چې غواړې دا پوښتنھ وکړې چې ډیر خلک غواړي د ھغې پھ ځواب ! ګرانھ

دا سړی چې د : وپوھیږي، دا د دنیا لھ مھمو پوښتنو څخھ ګڼل ګیږي او ھغھ دا ده چې
لتھ نقل شوی څوک دی؟ د دې پوښتنې پھ باره کې ډیر لوی ژوند حال یې پھ لنډه توګھ د

لوی کتابونھ لیکل شوي دي، پھ څلورو انجیلونو کې چې د عیسی مسیح د ژوند کوم داستان 
ً یو انسان و، کھ څھ ھم ھغھ جسماني  شتون لري لھ ھغې څخھ څرګندیږي چې ھغھ واقعا

 . داود لھ کورنۍ څخھ و لوی پاچا د اسرائیلو د پالر نھ درلود مګر د خپلې مور مریم لخوا
پوښتنھ دا ده چې عیسی مسیح څوک دی؟ زه بھ کوښښ وکړم تر څو دا پوښتنھ حل کړم، 

خدای سپیڅلی کتاب دی، ټول ھغھ شیان چې زه وایم لھ  دپدې برخھ کې یواځینۍ سرچینھ 
پھ عیسی د نورو خلکو . سپیڅلي کتاب څخھ بھ وي کوم چې د مسیح د ژوند پھ ھکلھ دي

شان وده کولھ، ډوډۍ یې خوړلھ، خوب یې کاوه او کسب یې ھم ترکاڼي و، ھغھ د دنیا د 
زمونږ سره پھ  خلکو لھ ټولو ستونزو او خوښیو څخھ خبر و، لدې کبلھ ھغھ قادر دی چې

 ). ۱۵: ۴او  ۱۸: ۲عبرانیان(ټولو بشري تجربو کې مرستھ وکړي 
او اوالد ولري مګر ھغھ دا کار و نھ عیسی انسان و او کوالی یې شول چې واده وکړي 

کړ، د ھغھ تصمیم د ھغھ لھ نقشې سره سم و، کوم چي خدای پاک د ھغھ لپاره غوره کړی 
کھ څھ ھم عیسی مسیح انسان و مګر لھ ډیرو اړخونو څخھ یې لھ نورو سره توپیر . و



تعالی  درلود، لکھ څرنګھ چې مو مخکې وویل، ډیرو مبارکو خلکو حتی انبیاؤ ھم د خدای
لھ اوامرو څخھ غفلت کړی او پھ ھمدې دلیل ګناھکاران دي، مګر لھ عیسی څخھ پھ ټول 
ژوند کې داسې کار ونھ لیدلې شو چې د پاک خدای لھ ارادې سره مخالفت وکړي، لھ 

). ۵: ۳اول یوحنا  ۲۲: ۲اول پطروس . (ھمدې کبلھ ھغھ یواځینی بې ګناه انسان دی
ې د ھغھ اراده د پاک خدای لھ ارادې سره سمھ وه او پھ عیسی نھ یواځې بېګناه و بلک

حقیقت کې ھغھ یواځینی کامل انسان دی چې پدې دنیا کې یې ژوند کړی دی، ھغھ چا چې 
د عیسی کارونھ ولیدل ګواھي یې ورکړه چې د ده قدرت د حیرانتیا وړ دی، ھغھ یو وخت 

نھ او بینائي یې ور وبښلھ، پھ حضور تھ وما یو نابینا چې لھ موره ړوند پیدا شوی و خپل
سیند څخھ  یو بل وخت کې چې ھغھ او شاګردان یې پھ یوه وړه کشتۍ کې سپاره وو او لھ

تیریدل نو سخت طوفان راغې او نژدې وه چې کشتۍ ډوبھ کړي مګر عیسی طوفان او باد 
 تھ امر وکړ چې آرام شي او سمدالسھ آرام شول، یو سړی چې ایلعازر نومیده او څلور

لھ قبر  ورځې یې لھ مرګ څخھ تیرې شوې وې لھ قبر څخھ بھر راوغوښت او مړی فوراً 
مسیح تر ټولو لوی کار لھ خپل مرګ څخھ دری ورځې وروستھ  څخھ راووت، مګ

 .راژوندی کیدل او لھ خپل قبر څخھ راوتل و لکھ څرنګھ چې یې پیشګویي کړې وه
 

دي؟ څوک پیژنئ چې لھ مړو څخھ  تھ رسولي چا لھ عیسی مسیح پرتھ داسې اعمال سر
را پورتھ شوی وي او بیا نھ وي مړ شوی؟ نھ ھیڅوک نھ، نو دا یوه څرګنده خبره ده چې 

خو لھ سترو انسانانو څخھ ھم ستر و، نو بیا ھغھ څوک دی؟  کھ څھ ھم عیسی یو انسان و
لکھ چې مو مخکې ویلي وو عیسی خپلھ ویل چې دی د خدای تعالی زوی دی، ھغھ نھ 
یواځې دا خبره د خپلې محاکمې پر مھال کړٻده بلکې مخکې لھ ھغې څخھ یې ھم ویل او 

و زه او زما پالر یَ : (ګاڼھ، یو ځل یې وویل) پالر(سر بیره پر دې ھغھ خدای تعالی خپل 

یې کړي، ځکھ چې دوی فکر کاوه چې دی کفر  د ده دښمنانو غوښتل چې سنګسارِ ) ویُ 
ږو چې عیسی کافر او دروغژن نھ و بلکې د ده ټول کارونھ وایي، مګر مونږ ډیر ښھ پوھی

باید پدې ټکي وپوھیږو، کھ څوک وایې چې عیسی د خدای زوی نھ دی نوعیسی . سم وو

. دروغژن ګڼي، او کھ چیرې عیسی دروغژن وي نو ھیڅوک باید پر ھغھ ایمان و نھ لري
خبره یې تکرارولھ چې زه د خدای زوی یم، نو د پاک خدای ھغھ  :ھر کلھ چې عیسی ویل

تھ زما محبوب زوی یې، زه لھ ستا څخھ : (د تعمید پھ وخت کې لھ آسمانھ ویل شوی وه

 ).  ۱۱: ۱مرقوس ) (راضي یم
د عیسی د رسوالنو پھ ټولو لیکونو کې څو څو ځلې ویل شوي دي چې عیسی د پاک خدای 

ولرئ چې دا اصطالح زوی دی او ټولو مسیحیانو ھم دا منلې ده، مګر دا خبره پھ یاد 
روحاني بڼھ لري نھ جسماني، ځکھ چې خدای تعالی لھ کومې ښځې سره واده نھ دی کړی 

 .چې ھغھ زوی ولري او دا کار لھ فکر څخھ لیری دی



ھم بلل کیږي، د خدای د زوی کلمھ د لوی خدای سره ) د خدای کلمھ(پھ انجیل کې عیسی 
لمې اصطالح مونږ تھ راښایي چې پاک والی پھ ګوتھ کوي خو د خدای د ک د عیسی یو

پھ ازل کې : (خدای د عیسی پواسطھ لھ انسان سره خبرې وکړې، پھ انجیل کې داسی لولو
کلمھ وه او کلمھ خدای و، او ھغھ پھ ازل کې د خدای سره وه، ھر څھ د ھغھ پھ وسیلھ پیدا 

ژوندون د شول او لھ ھغھ پرتھ ھیڅ شی ھم ندی شتھ شوی، پھ ھغھ کې ژوندون و او 
. انسان رڼا وه، رڼا پھ تیاره کې ځلیږي او تیاره ھیڅکلھ پر ھغې برالسھ کیدای نشي

 ).  ۱۴ او ۱: ۱یوحنا (
لھ ذکر شوو آیاتونو څخھ مطلب دا دی چې پاک خدای تر دې وړاندې د انبیاؤ او د ھغوی د 

پوسیلھ  کتابونو پواسطھ خپل ځان څرګند کړی و، پھ پای کې یې ځان د یو بشپړ انسان
څرګند کړ، دا بشپړ سړی لھ پیغمبر څخھ ډیر لوی دی، پھ حقیقت کې لھ خدای سره یو 
دی، د انجیل شریف پورتني آیتونھ مونږ تھ وایي چې دا سړی د خدای کلمھ او د خدای 
تعالی زوی دی، ھغھ لھ ازل څخھ لھ خدای تعالی سره یو و او ھر شی د ھغھ پھ واسطھ 

کلي وخت کې د خدای تعالی ابدي کلمې د پیغلې مریمې پھ ګیډه کې پیدا شوی دی، پھ یو ټا
انساني بڼھ غوره کړه او د عیسی پھ شکل کې ښکاره شو، پدې ډول مونږ ګورو چې ھغھ د 
دوو طبیعتونو یعنې د انساني او الھي خویونو خاوند دی، عیسی مسیح ھم انسان دی او ھم 

او د ھغھ رسوالن شول، یھودیان وو او د لومړنیو خلکو چې پر ھغھ ایمان راوړ . خدای
خدای تعالی پر وحدانیت یې پوره یقین درلود، ھغھ وخت چې ھغوی لھ عیسی سره دوه 
کلونھ تیر کړل، دوی پوه شول او پوره باور یې درلود چې د دوی استاذ لھ پاک خدای سره 

 ) .تھ د ژوندي خدای زوی مسیح یې: (یو دی او ھمدا دلیل و چې پطروس وویل
  )۱۶:۱۶متی (

زما (ویې ویل  ھمدارنګھ کلھ چې توما عیسی مسیح لھ مرګ وروستھ ژوندی ولید نو

 ) ۲۸: ۲۰یوحنا !) (مالکھ او زما خدایھ
کړی چې پر ھغھ یې ایمان درلود، کلھ چې توما د  عیسی لدې کبلھ د خپلو شاګردانو صفت

پدې چې تا زه ولیدم نو ایمان (:عیسی تر لیدلو وروستھ پر ھغھ ایمان راوړ نو عیسی وویل

  ).۲۹: ۲۰یوحنا ( )دې راوړ، بختور دي ھغوی چې زه یې نھ یم لیدلی خو ایمان راوړي
 

دا بختورتیا مونږ تھ ھم پھ نصیب کیږي، پدې شرط چې ایمان ولرو چې ھغھ د خدای 
لوی خدای یو دی، نو څنګھ : (اوس پوھیږم چې غواړې پوښتنھ وکړې چې. زوی دی

 ) چې عیسی د خدای زوی وي؟کیدایشي 
دا لھ ھغو رازونو څخھ ده چې پر ھغې پوھیدل زمونږ لھ عقل څخھ لیرې ده، لھ خدای 
پرتھ څوک د خدای پر ذات او ماھیت باندې پوھیدلی شي؟ مګر باید پدې پوه شو چې پاک 



کیدای . خدای قادر مطلق دی او ھغھ څھ کوالیشي چې د ھغھ د ارادې پر خالف نھ وي
پھ طبیعت کې وګورو او د خدای د اسرارو نښې نښانې کھ څھ ھم ناقصې وي پیدا  شي چې

کړو، لمر تھ وګورئ چې پھ آسمان کې دی دومره لوی او تود دی چې کھ مځکې تھ نژدې 
شي ټول شیان بھ لمنځھ یوسي، لمر خپلې وړانګې چې پھ حقیقت کې لھ لمر سره فرق نھ 

ھ واسطھ مونږ تھ رڼا او تودوالی بښي، پھ ھمدې لري پر دنیا باندې خپروي او د ھغې پ
ډول لوی خدای خپلھ رڼا زمونږ پر دنیا چې لھ ھغھ سره فرق نھ لري اچوي، تر څو مونږ 

 )رڼا(تھ ژوند راوبښي، لوی خدای دا رڼا خپلھ کلمھ او خپل زوی ګڼي، د خدای تعالی نور
زه د دنیا نور یم، : (يد عیسی مسیح پھ صورت څرګند شو چې پدی ھکلھ خپلھ داسې وای

څوک چې زما پسې راځي ھغھ بھ پھ تیاره کې نھ ګرځي بلکې پھ ھغھ نور کې چې 
  )۸ :۱۲یوحنا ) (.ژوندون روښانھ کوي

زه لھ ستاسو ! فیلیپوسھ: (کلھ چې عیسی مسیح وینو نو لوی خدای وینو، عیسی وویل
زه لیدلی یم پالر یې ھم  سره لھ دومره مودې څخھ یم او بیا مې ھم نھ پیژنې؟ ھر چا چې

لدې کبلھ ) ۹: ۱۴یوحنا ) (لیدلی دی، نو بیا تھ څنګھ وایې چې مونږ تھ پالر راوښایھ؟
مونږ مسیحیان ډاډه یو چې لوی خدای پخپلھ د عیسی مسیح پھ واسطھ زمونږ څنګ تھ 

 .راغلی دی
د  دا ستا پھ نظر یو عجیب کار دی چې قادر مطلق خدای دې د ګناھګار بشر! ګرانھ

خالصون لپاره پھ دې ډول دنیا تھ راشي؟ مګر ھیر نھ کړې، ھغھ خدای چې ډیر لوی دی 
خپل ټول کارونھ د مینې لھ مخې سرتھ رسوي او نړۍ تھ یې د مسیح پھ شخصیت کې لھ 
راتګ سره خپلھ الھي مینھ پھ بشپړه توګھ مونږ تھ ښکاره کړیده، تاسو د ھغھ عادل پاچا 

نو کالي بھ یې اغوستل او د مظلومو خلکو کره بھ ورتلو او لھ کیسھ اوریدلې چې د فقیرا
ھغوی سره بھ یې خبرې او مرستې کولې، دا ناقصھ او نیمګړې بیلګھ تر یو څھ حده د دې 
ښکارندویھ ده چې څرنګھ د خدای زوی چې لھ خدای سره یو دی، خپل آسماني جالل 

ې ژوند وکړ، تر څو خپلھ مینھ پریښود او ځمکې تھ راغی او د یو فقیر انسان پھ شان ی
انسانانو تھ ښکاره کړي او ھغوی د پاک خدای لور تھ راوبلي، دا راز محبت ډیر 

 .حیرانوونکی دی

 
 د مځکې پر مخ د عیسی مسیح کار څھ و؟ -۸
 

څو خدای تعالی انسان تھ  لکھ څرنګھ چې ولیدل شول عیسی مسیح دنیا تھ راغی تر
د خدای تعالی د پاچاھۍ د  پر مځکھ تھ نژدې کړي اوښکاره کړي، انسان خدای تعالی 

پھ دویم فصل کې وویل شول چې څرنګھ انسان د خدای تعالی پھ . بنسټ ډبره کیږدي
مقابل کې ودرید، نھ یواځې د ګناھونو د دیوال پھ واسطھ د خدای څخھ جال شو بلکې داسې 



عت وکړي او ھغھ تھ کمزوری شو چې نھ یې شو کولی پھ یواځې توګھ د خدای تعالی اطا
نژدې ژوند وکړي، لدې کبلھ لوی خدای فیصلھ وکړه چې د ګناه دیوال لھ منځھ یوسي تر 
څو د شریر انسان زړه نرم کړي، انسان پر دې قادر شي چې د خدای عبادت وکړي، پھ 

لوی خدای دا کار څنګھ . زړه کې یې د ھغھ لپاره مینھ پیدا شي او د ھغھ اطاعت وکړي

 . وښښ کوم چې د مسیحیت یوه لویھ اصولي عقیده تشریح کړموکړ؟ اوس ک
 

لکھ څرنګھ چې مې مخکې وویل، لوی خدای آدم او حوا تھ وویل چې کھ سرغړونھ وکړئ 
اشعیا پھ خپل کتاب کې چې د عیسی لھ زوکړې سلګونھ کلونھ وړاندې . نو مړه بھ شئ

ھغھ بھ د ګناھګارانو : لیکل شوی د یو سړي د راتګ پھ ھکلھ خبرې کوي او وایي چې
لپاره رنځ، کړاو او مرګ وویني تر څو ھغوی وبښل شي او ژوندون ومومي، اشعیا د دې 

او  ھغھ زمونږ د کمزورتیاو لھ املھ ټپي: پیښې د پایلې پھ ھکلھ داسې وړاندوینھ کوي
زمونږ د ګناھونو لھ املھ ټکول کیږي، مونږ د ھغھ د زخمونو لھ برکتھ شفا ومونده، مونږ 

خدای زمونږ د ټولو ګناھونھ پر ھغھ باندې ... ول د ګډورو پشان بې لیارې روان ووټ

پھ لنډه توګھ ). ۵۳اشعیا (کیښودل اوھغھ بھ د ھغوی ټول ګناھونھ پر خپلو اوږو واخلي 
بھ د انسان د  ھغھ وعده کړې وه، د قربانۍ پھ توګھ دھغھ ژغورونکی چې پاک خدای 

 . ګناھونو لپاره ځان قربان کړي
 

یحیی . لکھ څرنګھ چې مې مخکې وویل، دا ھغھ کار و چې عیسی مسیح سر تھ ورساوه

خپلھ ). ۲۹ :۱یوحنا (عیسی د خدای ھغھ ګډوری دی چې د دنیا ګناه لرې کوي : وویل

د ده وینھ بھ د ډیرو خلکو د ګناھونو د بښلو : عیسی لھ خپل مرګ څخھ وړاندې وویل

 ).۲۸: ۲۶متی (لپاره تویھ شي 
 

وستھ عیسی خپل ځان د ګناھکارانو د ګناھونو د بښلو لپاره قربان کړ، د خدای تعالی ور
: پولوس رسول وایي. مینھ یې انسان تھ ښکاره کړه او ھمدارنګھ یې خپلھ مینھ ھم وښوده

 )۸: ۵رومیان .) (کلھ چې مونږ ال ګناھګار وو، نو مسیح زمونږ لپاره مړ شو(
 

دومره مینھ وکړه چې خپل یواځینی زوی یې ورکړ تر  خدای لدې دنیا سره: (عیسی وویل

 ) څو ھر څوک چې پر ھغھ ایمان راوړي ھالک نشي او ابدي ژوندون بیامومي
 ). ۱۶: ۳یوحنا (

نھ بښی تر څو  لدې کبلھ چې لوی خدای عادل دې نو ګناھګاران بھ تر ھغھ وختھ پوری و
حتی کھ ھغھ پیغمبر ھم وي چې د ھغوی د ګناھونو کفاره ور کړل شوې نھ وي، ھیڅوک 

دومره نیک اوبشپړ ندی تر څو وکولی شي د نورو خلکو او حتی د خپلو ګناھونو لپاره 



ځان قربان کړي، نو ځکھ خدای د خپل لوی رحمت او محبت پھ وجھ پھ عیسی کې ښکاره 
شو، تر څو زمونږ ګناھونھ پر ځان واخلي، لوی خدای د ھغو ټولو کسانو د ګناھونو کفاره 

کړې ده چا چې پر عیسی مسیح ایمان راوړي، د خدای تعالی زوی دومره لوړ مقام ور
لري چې د ھغھ یو ځل قرباني د ټولې دنیا د ګناھونو د کفارې لپاره بسیا کوي، لدې کبلھ د 
ګناھګارانو لپاره د بلې قربانی ضرورت نشتھ، مسیح د خپلې قربانۍ پھ واسطھ د بیلتون 

و، او دا  حائلګناھګارانو او لوی خدای پھ منځ کې  دوم چې ک ھغھ دیوال لمنځھ ویوړو
امکان یې پیدا کړ چې دوی وبښل شي او لوی خدای تھ نژدې شي، عیسی مسیح نھ یواځی 
لھ ھر چا څخھ پھ ښھ توګھ خدای تعالی خپلو بندګانو تھ ور وپیژانده بلکې د خپل سپیڅلي 

. ژوند او مرګ پھ وسیلھ یې زمونږ ګناھګارانو لپاره د لوی خدای اراده او نیت ښکاره کړ
مخکې لدې چې مسیحي شم نو فکر مې کاوه چې خدای : راتھ وویل کې یو سړيپھ ایران 

پیژنم، مګر پھ حقیقت کې مې ھغھ نھ پیژانده، یواځې ھغھ مھال مې وکوالیشول تر څو 
 ً څوک چې د خدای تعالی  نو ھر خدای وپیژنم کلھ مې چې پھ عیسی مسیح کې ولید، واقعا

وړاندې لدې چې دا برخھ کومھ چې د . يپھ لټھ کې وي ھغھ بھ پھ مسیح کې پیدا کړ
عیسی مسیح پھ باره کې ده پای تھ ورسوم، غواړم چې د ھغھ یو څو نومونھ تاسو تھ بیان 

 .کړم
 

ھغھ نوم عیسی دی او دا لھ یوې عبري کلمې څخھ اخیستل شوی چې معنی یې ده  د – ۱

 ).یھوه ژغورنھ ده(
ھغھ د خدای پھ وسیلھ مسح شوی تر د ھغھ اصلي عنوان مسیح دی، یعنې مسح شوی،  -۲

 .څو ابدي پاچا واوسي
 .زمونږ سره دی دی، یعنې خدای) عمانوئیل(ھغھ  -۳
 .ھغھ د خدای کلمھ ده -۴
 .دی) خدای زوی(ھغھ د  -۵
دی، څرنګھ چې بھ ده خپل ځان تھ ویل، یعنې ھغھ ھم خدای دی ) انسان زوی(ھغھ د  -۶

 .او ھم انسان
 .دی) خدای ګډوری(ھغھ د  -۷
 .دی) جھان ژغورونکی(ھغھ د  -۸
 .دی) پاچایانو پاچا(ھغھ د  -۹

 .دی) مالک(ھغھ  -۱۰



 .دی) شپون(ھغھ ښھ  -۱۱
 .ده) لیار(ھغھ  -۱۲
 .دی) حقیقت(ھغھ  -۱۳
 .دی) ژوند(ھغھ  -۱۴
 .ده) د ژوند ډوډۍ(ھغھ  -۱۵
 .دی) ریښتینی تاک(ھغھ  -۱۶
 .دی) پوره انسان(ھغھ  -۱۷
 .دی) قاضي(ھغھ  -۱۸
 .دی) لوی کاھن(ھغھ  -۱۹
 .دی) قیامت(ھغھ  -۲۰
 .دی) د جالل خدای(ھغھ  -۲۱
 
  څو لھ ګناه څخھ وژغورل شي او د خدای لھ  انسان باید څھ وکړي تر - ۹

 خوا وبښل شي؟

اوس ھغھ سوال تھ رسیږو چي ما او تا او نورو ډیرو خلکو تھ ارزښت لري، ټول ! ګرانھ
لھ خدای څخھ وغواړو تر څو ھغھ الر را وښایي چې پوھیږو چې ګناھګاران یو، باید 

 .مونږ د ھغې پھ واسطھ وبښل شو او خدای مونږ ومني
لکھ څرنګھ چې ټول پوھیږو پدې ھکلھ راز راز عقیدې شتون لري، ځینې داسې فکر کوي 

د یو خاص قوم او ډلې پورې اړه لري او یا د یوه خاص مذھب او عقیدې  چې ھغوی
بلھ خدای ھغوی بښي، ځینې پدې عقیده دي چې د نیکو کارونو پھ پیروان دي نو لدې ک

کولو سره بھ خپل بد کارونھ پټ کړي او پدې ډول بھ وبښل شي، ځینې پدې عقیده دي چې 
یو لھ انبیاؤ یا سپیڅلو څخھ بھ ورتھ دعا وکړي او خدای بھ راضي کړي تر څو دوی 

ټولو لیارو څخھ پھ ګټې اخیستلو  خو سپیڅلی کتاب مونږ تھ تعلیم راکوي چې د دې. وبښي
مونږ نشو کولی ابدي خالصون تر السھ کړو، ھیڅوک پھ بشپړه توګھ ښھ نھ دی تر څو 
سپیڅلي خدای تھ د منلو وړ وګرځي، نو آیا زمونږ ګناھګارانو لپاره کومھ بلھ ھیلھ او امید 

ونشو  شتون لري؟ د لوی خدای شکر دی چي زمونږ لپاره امید شتھ، ھغھ څھ چې مونږ
کولی د ځان لپاره یې وکړو، لوی خدای د خپلې پاکې مینې پھ وجھ زمونږ لپاره کړي دي، 

ھغھ پخپلھ زمونږ د ګناھونو کفاره دی، نھ یواځې زمونږ د ګناھونو : (سپیڅلی کتاب وایي



خو کھ مونږ پھ رڼا کې ګرځو لکھ څنګھ چې ھغھ خپلھ .) بلکې د ټولې دنیا د ګناھونو ھم

لرو، او د ھغھ د زوی عیسی  )یوځایتوب(نو بیا مونږ پھ خپلو کې مشارکت  پھ رڼا کې دی
مسیح وینھ مونږ لھ ھرې ګناه څخھ پاکوي، کھ مونږ د خپلو ګناھونو اقرار وکړو نو ھغھ 
وفادار او ریښتینې دی، ھغھ بھ زمونږ ګناھونھ وبښي او لھ ھر ډول بدیو څخھ بھ مو پاک 

  ).۹، ۷: ۱او  ۲: ۲لومړی یوحنا . (کړي
لدې کبلھ وینو، ھغھ الر چې خدای مونږ ګناھګارانو تھ پرانستې تر څو د ھغې پھ وسیلھ د 
ھغھ لور تھ ورشو او ھغھ تھ د منلو وړ وګرځو دا ده چې د ګناه پر اصلي قربانۍ یعنې 

: عیسی مسیح ایمان راوړو او لدې پرتھ بلھ الر نشتھ لکھ څرنګھ چې عیسی مسیح فرمایي
.) ښتیا او ژوندون یم او ھیڅوک زما لھ وسیلې نھ پرتھ پالر تھ نشي راتالیزه لیار، ری(
 ) ۶: ۱۴یوحنا (

لوی خدای خپل زوی مځکې تھ را واستاوه تر څو ټولو خلکو تھ خالصون ورکړي او 
عیسی ھر ھغھ څوک مني چې د ھغھ خواتھ ورشي، څوک چې د عیسی خواتھ ور شي 

ھر څوک لھ خپلو ګناھونو څخھ توبھ وکړي او منل کیږي، د دې خبرې معنی دا ده چې 
عیسی مسیح چې د خدای زوی دې د خپل خالصوونکي پھ توګھ ومني ھغھ ضرور بښل 

څوک ځوان او زوړ، ښھ او بد، بیسواده او باسواده کولی شي د ھغھ لور تھ  کیږي، ھر
یواځې  راشي، مګر دومره باید پوه شو چې پر مسیح ایمان یواځې دا نھ دی چې مونږ ھغھ

لکھ څرنګھ چې یو ناروغ ځان ډاکټر تھ سپاري مونږ ھم باید  د خدای زوی وګنو، بلکې
ځان ھغھ تھ وسپارو او پر ھغھ باور ولرو چې مونږ تھ بھ شفا راکوي، مونږ مسیحیان ډیر 
خوشحالھ یو چې عیسی د نورو رسوالنو پھ شان مړ او پھ قبر کې پروت ندی بلکې ھغھ 

لکھ څرنګھ یې چې ھغھ وخت د یو انسان پھ څیر پھ . نږ سره دیژوندی او روحاً زمو
او شفا یې ورکولھ، اوس ھم کولی شي چي مونږ تھ شفا او  یلو کې ژوند کاوهئاسرا

خالصون راکړي، عیسی د لمر د وړانګو پھ شان زمونږ سره دی او ھم پھ آسمان کې لھ 
او ھلتھ د ھغھ چا لپاره دعا کوي خپل آسمانی پالره سره دی، ھغھ تل لھ خپل پالر سره دی 

لدې کبلھ ھغھ قادر دی تر څو ھغو تھ بې : (چې پر ھغھ ایمان لري، سپیڅلی کتاب وایي
اندازې خالصون ورکړي کوم چې د ھغھ پوسیلھ د خدای لورى تھ راځي، ځکھ ھغھ تل 

  )۲۵: ۷عبرانیان .). (ژوندی دی تر څو د ھغوی شفاعت وکړي
 

ھغھ مرګ اوھمیشنۍ دعا نھ یواځې دا چې لھ دوزخ څخھ د  دسر  زمونږ لپاره د صلیب پھ
ایماندارانو د خالصون لپاره اغیزمنھ ده، بلکې کلھ چې ھغوی د بدۍ پھ دې دنیا کې ژوند 
کوي نو کوالیشي پاک او سپیڅلي یې وساتي، د ھغھ مرګ آسان مرګ نھ و، بلکې د ھغھ 

سره درلود ،ھمدغھ راز د ھغھ  مرګ ډیر ویاړلی و او د بشریت خالصون یې لھ ځان
شفاعت ھم صرف لھ دوزخ څخھ د ژغورنې لپاره نھ بلکې د خالق او بشر تر منځ د اړیکو 

 .د ټینګولو لپاره دی تر څو د خدای او انسان اړیکې پیاوړي شي



ھغھ څوک چې د رب د موندلو پھ  نھ دعا کوم چې تھ او ھر زه د زړه لھ کومې! ګرانھ
ي تر څو د خالصون دا تحفھ ومني، ھیڅوک نھ شي کولی چې لټھ کې دي تیار اوس

د وړیا تحفې پھ توګھ راکوي، پدې شرط  خالصون پھ بیھ واخلي بلکې خدای مونږ تھ ھغھ
 .چې مونږ د ایمان السونھ د ھغھ لورى تھ ور اوږده کړو او ھغھ ومنو

   
 روح القدس څوک دی؟ -۱۰

یحیی پھ واسطھ د تعمید غسل واخسیت نو تاسو تھ بھ پھ یاد وي کلھ چې عیسی مسیح د 
ھغھ نازل شو، ھمدغھ راز عیسی وعده وکړه چې لھ خپل تګ څخھ  روح القدس پر

څو د ھغھ لھ رسوالنو سره  راولیږي تر وروستھ بھ ھغھ روح چې تسلي ورکوونکی دی
ښوونھ او مرستھ وکړي، لدې وعدې سره سم آسمان تھ د عیسی مسیح  پخپلو دندو کې الر

پورتھ کیدلو لس ورځې وروستھ روح القدس پر ټولو ایماندارانو نازل شو او ھغوی د لھ 
خدای پاک پیغام پھ ځواک سره خپور کړ چې د ھغې لھ کبلھ څو زرو کسانو پر عیسی 

دا روح القدس څوک دی؟ ځینې خلک فکر کوي چې روح القدس . مسیح ایمان راوړ
ینو نورو دا خیال دی چې روح القدس لھ یو جبرائیل فرشتھ او یا کوم پیغمبر دی او د ځ

روح القدس د لوی : مګر سپیڅلی کتاب وایې چې سپیڅلي ځواک پرتھ بل شی نھ دی،
خدای مخلوق نھ دی بلکې د خدای روح دی او لھ خدای سره یو دی، کلھ چې د روح 

عیسی د نیقودیموس پھ نامھ . القدس کارونو تھ ځیر شو نو دا موضوع بیخي څرګندیږي
نو ھغھ وخت نیقودیموس پھ حیرانتیا  یو تن تھ وویل چې د خدای پادشاھۍ تھ داخل شي،

سره پوښتنھ وکړه چې د ھغھ پشان یو بوډا سړې څنګھ کولی شي تر څو نوی ژوندون بیا 
لھ سره پیدا کیدل د روح القدس کار دی او دا یوه معلومھ خبره ده : مومي؟ نو عیسی وویل

ی کولی شي انسان تھ جسمي ژوند ورکړي، ھمدارنګھ کولی چې لکھ څرنګھ خدای تعال
کلھ چې انسان پھ . شي چې روحي ژوند ھم ورکړي او ھغھ پھ یو نوي سړی بدل کړي

ګناه کې ژوند کوي د شیطان زوی دی، مګر خدای تعالی قادر دی چې انسان د خپل روح 
نو د لوی خدای منلی القدس پھ واسطھ بدل کړي او ھغھ وخت چې انسان لھ سره پیدا کیږي 

زوی وګرځي، سربیره پر دې روح القدس د لوی خدای د سپیڅلي کتاب لیکونکی ھم دی 
د داود او اشعیا پھ څیر نورو انبیاؤ تھ الرښوونھ وکړه، ھمدغھ راز روح  ځکھ چې ھغھ

القدس و چې متی، لوقا، پولوس او د نوي تړون نورو لیکونکو تھ یې الرښوونھ کړې ده، 
ځکھ چې ھیڅکلھ نبوت د انسان پھ اراده ندی راغلی بلکې خلکو : (کتاب پھ وینا د سپیڅلي

  )۲۱: ۱پطرس  ۲.) (د روح القدس د اغیزې پھ وجھ د خدای لھ لوري خبرې کړي



ھمدارنګھ د خدای روح ټولو ھغو تھ چې دا سپیڅلي کتابونھ یې لیکلي الرښوونھ کړې ده 
. بونھ لولي یواځینی او ریښتینی الرښود دیاو ھمدغھ روح د ھغھ چا لپاره چې دا کتا

دا خبرې ما تاسو تھ وکړې کلھ چې زه ستاسو سره وم مګر : (مسیح وفرمایل  عیسی
تسلي ورکوونکی یعنی روح القدس بھ تاسو تھ ھر څھ در وښایي کوم بھ چې پالر زما پھ 

 ). نوم راولیږي، او ھغھ څھ بھ دریاد کړي کوم چې ما تاسو تھ ښودلي دي
  )۲۶ - ۲۵: ۱۴یوحنا (

پدې کې شک نشتھ کلھ چې عیسی خپلو شاګردانو تھ وویل چې ھغھ باید پر صلیب وخیژي 
او بیا بھ لدې نړۍ څخھ آسمان تھ پورتھ شي نو ھغوی ډیر غمژن شول، خو عیسی پھ 

د دوی الرښوونھ بھ وکړي او ځواک بھ  خپلې ژمنې سره چې روح بھ یي راشي،
آسمان تھ د ھغھ لھ پورتھ کیدلو لس ورځې وروستھ روح القدس  .ورکړي، دوی ډاډه کړل

د ده پر شاګردانو نازل شو او د دوی حالت یې بدل کړ، لھ ھماغې ورځې وروستھ روح 
القدس د عیسی د ریښتینو پیروانو پھ وجود کې ځای ونیو او د ھغھ لھ وعدې سره سم بھ پھ 

 )۸ - ۴: ۱اعمال د رسوالنو . (ھغوی کې پاتې شي
 

باید پدې پوه شو چې یواځې د خدای تعالی روح کولی شي چې د ګناھګارانو ړندې سترګې 
بینا او لھ ھغوی سره مرستھ وکړي، تر څو وپوھیږي چې مسیح څوک دی؟ ځکھ چې 

نو تاسو تھ خبر درکوم چې، ھر څوک چې د روح القدس پھ : (سپیڅلی کتاب فرمایي
لعنت ونھ وایي او یو تن ھم لھ روح القدس عیسی  وسیلھ خبرې کوي، ھغھ بھ ھیڅکلھ پر

  )۳: ۱۲قرنتیان ۱).(پرتھ نشي ویلی چې عیسی مالک دی
لدې کبلھ حیرانوونکی نده، ھغھ خلک چې روح القدس نلري ناشونی ګڼي چې عیسی مسیح 

 .تھ د خدای ځوی ووایي
تر لدې څخھ معلومیږي چې روح القدس ایماندارانو تھ نوی پیدایښت او معرفت وربښي 

 څو وپوھیږي چې عیسی څوک دی؟ ھغھ ھمدارنګھ زمونږ سترګې خالصوي تر څو خپل
ھغھ څوک چې پر عیسی مسیح . ګناھونھ ووینو او مونږ تھ دا ځواک بښې چې توبھ وکړو

ایمان راوړي ھغھ د خدای لخوا بښل کیږي، خدای ھغھ پخپلو زامنو کې شمیري او نوی 
و پخوانی ذات یې پاتې کیږي او ھغھ د شرارت زړه ورکوي مګر لھ ګناه څخھ ډک ځان ا

لوري تھ راکاږي، شیطان تل تیار وي چې ھغھ لھ الرې څخھ واړوي او دې تھ یې 
تشویقوي چې د خدای تعالی لھ اوامرو څخھ سرغړونھ وکړي، مګر روح القدس چې د ده 

کې  پھ وجود کې دی ور سره مرستھ کوي تر څو لھ شیطان سره مقابلھ وکړي او پھ ھغھ
ھغھ صفات رامنځتھ کوي چې د خدای تعالی خوښ وي، لکھ مینھ، پاکوالی، ریښتینولي، 

، د روح القدس دا کار پھ ایماندارانو کې )۲۵ - ۲۲: ۵ګلتیان (خوښي، آرامي او سولھ 
تر ھغھ وختھ دوام لري تر څو چې پدې نړۍ کې ژوند کوي، پھ تدریجي ډول یې بدلوي او 

یې نژدې کوي ځکھ د خدای پاک مقصد او غوښتنھ دا ده تر څو  خپل استاذ عیسی مسیح تھ



مونږ ټول د ھغھ د یواځیني زوی پھ شان بشپړ شو، او کلھ چې مونږ د عیسی پھ شان بشپړ 
، روح القدس لھ نورو الرو څخھ ھم زمونږ )۲: ۳یوحنا  ۱. (شو نو جنت تھ بھ والړ شو

ا وکړو، مونږ تھ د عیسی مسیح د سره مرستھ کوي، ھغھ مونږ تھ راښایي چې څرنګھ دع
  .ښوونھ کوي او قدرت راکوي خدمت لپاره الر

 )۷ - ۶: ۱۶او  ۴ - ۲: ۱۳او اعمال  ۲۷ - ۲۶: ۸رومیان (
 

ھغھ څھ چې لدې حقیقتونو څخھ زده کوو دا دی چې روح القدس پھ اصل کې خپلھ خدای 
ده چې لوی او پاک خدای دی چې پھ ایماندارانو کې اوسیږي، څومره لویھ او د ویاړ خبره 

لھ خپل سپیڅلي روح سره پھ انسان کې میشت شي، پھ حقیقت کې دا لوی نعمت دی چې 
کومو کسانو تھ نعمت  ھدغ ،انسان تھ بښلی دی او خپل ځان یې، یورکړ خدای انسان تھ

 مقدسینواو  ؤخپل روح انبیا یخدا ېپوھیږو پھ تیرو وختونو ک ېڅرنګھ چلکھ ؟ یبښل شو
کلھ چې خدای خپل زوی راولیږه تر څو د نړۍ ژغورونکی شي نو خپل  ، مګروهکاتھ ور

کھ ( :عیسی مسیح فرمایي. پر ھغھ ایمان راوړي ېچ روح یې ټولو ھغو کسانو تھ ورکړ
سره لدې چې بدکاران یاست، پدې پوھیږۍ چې خپلو اوالدونو تھ ښې تحفې ورکړئ، تاسو 

روح ھغوی تھ ورکړي چې لھ ھغھ څخھ یې نو ستاسو آسماني پالر بھ څومره ډیر پاک 
 )  ۱۳: ۱۱لوقا (.) غواړي

زمونږ خدای ریښتینی دی او ھر څوک چې ھر وخت پر مسیح ایمان راوړي، ھغھ د 
خدای پھ صفت ومني او ځان ورتھ وسپاري او لھ ھغھ څخھ وغواړي چې روح القدس 

لھ ھغھ څخھ خپلھ ورکړي، نو خدای بھ خامخا دا کار وکړي، لکھ څرنګھ چې ھره ورځ 
ورځنۍ ډوډۍ غواړو نو ھمدغھ راز باید د خپل معنوي ژوندون لپاره ھم پھ پرلھ پسې ډول 

: عیسی مسیح و فرمایل. دعا وکړو تر څو ھغھ مونږ لھ خپل پاک روح څخھ ډک کړي
 )۹:۱۱لوقا .) (وغواړئ نو تاسو تھ بھ درکړل شي(

   
 څھ تھ وایي؟) تثلیث(درې اړخیزه یووالی  - ۱۱

اوس ھغھ ټکی تھ رسیږو چې تا غوښتل پھ ھغھ وخت کې پوښتنھ وکړې کلھ چې ! ګرانھ
چې  ما وویل مسیحیان پر یو خدای باور او ایمان لري، زه پوھیږم چې تا اوریدلي

مسیحیان د درٻو خدایانو عبادت کوي یعنې خدای، عیسی او د ھغھ مور مریمھ، او دې تھ 
لکھ څرنګھ چې مې مخکې وویل، کھ چیرې . کیږي درې اړخیزه یو والی یا تثلیث ویل

مسیحیان لھ خدای پرتھ د بل چا، یا د ھغھ پھ پرتلھ د ھغھ د بل مخلوق عبادت وکړي نو 
ډیره لویھ ګناه بھ یې کړي وي، پیغلھ مریمھ ډیره سپیڅلی ښځھ وه مګر ھیڅکلھ باید د 

عیسی مسیح ستاینھ  دالبتھ دا سمھ ده چې مسیحیان  .خدای پھ څیر د ھغې عبادت ونشي
لدې وجھې نھ کوي چې ګوندې ھغھ یو سپیڅلی پیغمبر و بلکې لدې کبلھ  کوي مګرھغھ



چې ھغھ د خدای ازلي کلمھ ده، ھغھ د خدای زوی اوپھ بشپړه توګھ لھ خدای سره یو دی، 
ھغھ داسې یو سړی نھ و چې مونږ انسانانو ھغھ د خدایۍ مرتبې تھ رسولی وي، او یا مو 

قیقي خدای سره یو کړی وي، بلکې ھغھ لھ ازلھ لھ خدای سره یو و او د دې لپاره ھغھ لھ ح
کبلھ  انسان شو تر څو ګناھګار انسان وژغوري او د خدای لور تھ یې را وګرځوي، لدې

 . ھغھ د عبادت الیق دی ځکھ چې ھغھ حقیقي خدای دی
مخلوقاتو څخھ نھ دی سر بیره پر دې مخکې مو پھ ډاګھ کړه چي روح القدس د خدای لھ 

بلکې لھ خدای سره یو دی او خپلھ خدای دی، روح القدس د انسان پھ ژوند کې ھغھ کار 
سرتھ رسوي کوم چې یواځې خدای کولی شي ھغھ تر سره کړي، لھ ھمدې کبلھ د ستاینی 

 .وړ دی، لکھ څرنګھ چې د خدای زوی د لمانځنې او ستاینې وړ دی
 

آیا مطلب دا دی چې درې خدایان یعنی زوی، پالر او  ؟لدې څخھ کومې نتیجې تھ رسیږو
خدای  روح القدس وجود لري؟ البتھ نھ، ھیڅکلھ مطلب دا نھ دی، بیا ھم وایم چې حقیقي

یو دی او ھمیشھ بھ یو وي، خو پدې یووالی کې دغھ درې شخصیتونھ یعنې پالر، زوی او 
کې نھ لیدل کیږي د الوھیت پالر چې پھ انساني سترګو . روح القدس لھ ازلھ شامل دي

سرچینھ ده، زوی پھ بشري تاریخ کې یو ځل نالیدلی پالر پھ بشپړه توګھ ښکاره کړ، روح 
القدس د پالر او زوی پھ واسطھ ورکړل شو، تر څو د خدای پاک اراده د خلکو پھ منځ کې 

 .عملي کړي
روح القدس  پالر، زوی او(د واحد خدای چې  اوسھ چې مسیحیان ډاډمن! نو اې ګرانھ

عیسی مسیح پھ تثلیث کې دغھ یو والي تھ اشاره وکړه او خپلو . عبادت کوي) دی
رسوالنو تھ یې امر وکړ تر څو الړ شي او خلک د ھغھ شاګردان کړي او ایماندارانو تھ د 

وروستھ بھ د ) . ۱۹: ۲۸متی (پالر، زوی او روح القدس پھ نامھ د تعمید غسل ورکړي 

 .وکړم  تعمید پھ ھکلھ خبرې
  

 کلیسا څھ تھ وایي؟ -۱۲

. اوریدلی بھ مو وي چې خلک ھغو ودانیو تھ چې عیسویان پکې عبادت کوي کلیسا وایي
کھ ھر څومره خلک ودانۍ تھ کلیسا وایي مګر د کلیسا اصلي معنی ودانۍ نده، بلکې کلیسا 

ا د ھغو د ایماندارانو ھغې ټولنې تھ وایي چې پھ ھغې ودانۍ کې عبادت کوي، یا کلیس
ایماندارانو ټولنې تھ وایي چې پھ یو ځانګړی ځای کې وي، ھمدغھ راز دغھ کلمھ د ټولو 
ایماندارانو لپاره استعمالیږي، ھغھ ایمانداران چې پھ دې دنیا کې دي او ھم ھغھ خلک چې 

 .لھ مسیح سره پھ آسمان کې دي
لوی خدای خپل احکام  پھ تیرو وختو کې خدای پاک د اسرائیلو قوم خپل غوره قوم وټاکھ،

د موسی پھ وسیلھ ھغوی تھ ولیږل او د اسرائیل مځکھ یې ھغوی تھ ورکړه، ھغوی تھ یې 



تعلیم ورکړي او د عیسی مسیح د راتلو پھ ھکلھ ور سره خبرې  انبیاء ور ولیږل تر څو
وکړي، کلھ چې وعده شوی مسیح پھ ټاکلي وخت د اسرائیلو پھ منځ کې پیدا شو نو ځینو 

پر ھغھ ایمان راوړ او ډیرو لھ ایمان راوړلو څخھ ډډه وکړه، بیا خدای لھ ھغوی خلکو 
څخھ چې پر مسیح یې ایمان راوړی و د ځان لپاره یو نوی قوم جوړ کړ چې د مسیح کلیسا 
کیږي، پھ پیل کې یواځی اسرائیلیان د خدای پاک غوره قوم بلل کیدل مګر اوس د مځکې 

و، نارینھ او ښځینھ ھر څوک چې د ھر ځای وي او پر پر مخ د ټولو قومونو او ملتون
د اسرائیلو ټولني تھ د ننوتلو . مسیح ایمان راوړي، د پاک خدای نوی قوم شمیرل کیږی

الر د سنتولو مراسم وو چې لوی خدای ابراھیم او د ده د نسل ټولو نرانو تھ ټاکلي وو، 
ننوتلو الر د تعمید غسل دی، لدې د  مګر د عیسی کلیسا تھ چې د خدای تعالی نوی قوم دی

کبلھ سنتیدل اوس مذھبي اھمیت نلری، د تعمید غسل ھغھ چا تھ ورکول کیږي چې توبھ یې 
ویستلی وي او پر عیسی مسیح یې ایمان راوړی وي، د تعمید غسل د خدای تعالی پھ 
 روحاني کورنۍ کې د غړیتوب نښھ ده، یواځې د تعمید غسل چاتھ ژغورنھ نشي ورکولی،
ځکھ ګناھګاران یواځې پر مسیح د ایمان راوړلو پھ وسیلھ ژغورنھ تر السھ کوي، د تعمید 

پھ مسیح کې د یو نوي ژوند پیل دی، پھ ځینو کلیساو  غسل لھ ګناه څخھ د پاکوالي نښھ او
کې د تعمید د غسل مراسم داسې وي چې پر تعمید اخیستونکي اوبھ شیندي او پھ ځینو 

ټول سړی پھ اوبو کې ننباسي، د تعمید غسل د ھر انسان لپاره  نورو کې داسې وي چې 
 . صرف یو ځل تر سره کیږي

 
ټول  پھ نوي تړون کې کلیسا د عیسی مسیح بدن بلل کیږي، عیسی د کلیسا سر او د بدن

غړي چې لھ ھر قوم، ژبې او رنګ څخھ وي پھ ھغھ کې یو دي، لدې کبلھ کلیسا یوه ده 
مسیحي کلیسا قومي، ژبنیز او توکمیز توپیرونھ نھ مني،  ځکھ چې عیسی مسیح یو دې،

کلیسا پاکھ ده ځکھ چې د خدای پاک پورې اړه لري، لدې سره بیا ھم چې د نړۍ د اوسنۍ 
نو لھ تفرقې سره مخامخ ده او کلھ نا کلھ شرارت ھم پکې شتون  کلیسا وضعیت وینو

شو دا دی چې  ھغې تھ متوجھلري، د دې کار علت او دلیل څھ دی؟ لومړنی ټکی چې باید 
پھ کلیسا کې داسې ډیر خلک شتون لري چې د روح القدس پھ وسیلھ یې نوې زوکړه نده 

ھر څوک : موندلې، پھ ھمدې دلیل ھغوی ریښتینیي مسیحیان ندي، سپیڅلی کتاب وایي

 ) ۹: ۸رومیان . (چې د مسیح روح نلري نو لھ ھغھ څخھ نھ دی
ې د کلیسا ټول غړي د ھغو ناروغانو پھ څیر دي چې سر بیره پر دې باید وپوھیږو چ

روغتون تھ د درملنې لپاره راغلې وي، ھغوی خپل ځان د لوی طبیب عیسی مسیح السونو 
تھ سپارلی، او ھغھ دوی ورو ورو د ګناه لھ مرض څخھ خالصوي او شفا ورکوي، تر 

ھ بشپړه توګھ آزاد نھ ھغھ وختھ چې مسیحیان پدې دنیا کې ژوند کوي د ګناه لھ پایلې څخھ پ
دي، لھ ھمدې کبلھ ټول محتاج یو چې پر خپلو ګناھونو اعتراف او ورڅخھ توبھ وکړو، 
ټول بني بشر ګناھګاران دي مګر ھغھ فرق چې د مسیحیانو او نورو تر منځ شتون لري 
ھغھ دا دی چې مسیحیانو خپل ځانونھ ھغھ ډاکټر تھ سپارلي کوم چې پاک خدای دی، د 



ملو څخھ ګټھ پورتھ کوي او د ھغھ امرونھ مني، پھ داسی حال کې چې نور ھغھ لھ در
 .داسې نھ کوي

پداسی حال کې چې حقیقی ایمانداران پھ مسیح کې یو دي، تاسو باید وپوھیږئ چې پھ دنیا 
دوه فرقې چې تر ټولو لویې او مشھورې . کې د مسیحیانو ډول، ډول فرقې ھم شتون لري

انټ پھ نوم یادیږي او دا دواړه فرقې ډیرې څانګې لري، خو ټول دي د کاتولیک او پروټسټ
پھ یو باور دي چې مسیح پر صلیب باندې مړ شو او بیا راژوندی شو او دا چې ھغھ 
یواځینی خالصوونکی دی، کھ څھ ھم ځینې مسیحیان پھ اساسي موضوعاتو کې سره 

چې د مسیح لھ ھیلې اختالف لري مګر دوی ټول لھ یو والي سره مینھ لري او غواړي 
 . سره سم پھ ایمان او محبت کې یو واوسي

 
 د کلیسا مقصد څھ شی دی؟

 
د کلیسا لھ اھدافو څخھ یو دا دی تر څو ایمانداران چمتو کړي چې پھ خدای پیژندنھ، ایمان 
او مینھ کې وده وکړي او لھ ټولو ایماندارانو سره دوستي او معاشرت ولري، ھر ایماندار 

لھ امر سره سم د کلیسا د غړیتوب پر مھال د تعمید مراسم پر ځای کړي، ھر  باید د مسیح
مسیحي نورو مسیحیانو تھ محتاج دی، پھ ھماغھ ډول لکھ چې د بدن ھر غړې نورو غړو 
تھ محتاج دی، ټول ایمانداران باید یو لھ بل سره یو وي او خپل یو والی پھ کلیسا کې 

 .وساتي
 

ھغھ کار مخکې بوځي، ھغھ  د ده سپارلې تر څو پدې دنیا کېلدې پرتھ مسیح کلیسا تھ دن
د پاک خدای کالم یې خلکو تھ بیانوه،  وخت چې عیسی پدې دنیا کې ژوند کاوه نو

ناروغانو تھ یې شفا ورکولھ، غمژنو تھ بھ یې تسلي ورکولھ او ګناھګاران بھ یې ښو الرو 
پیروانو تھ حکم وکړ تر څو د تھ ورسمول، مسیح لدې وړاندې چې آسمان تھ وخیژي خپلو 

پھ نړۍ کې د مسیحیانو لوی کار دا دی  خالصون زیری د دنیا ټولو خلکو تھ ورسوي،
مسیح باندې  چې د مسیح پیغام ټولو خلکو تھ ورسوي او ھغوی تھ بلنھ ورکړي چې پر

ایمان راوړي، ھمدغھ راز مسیحیان باید د مسیح مینھ ټولو خلکو او د ھر مذھب الرویو 
پھ ډول ډول ذرایعو، لکھ ناروغانو تھ د شفا ورکولو، ناپوھانو تھ د تعلیم ورکولو، وږو  تھ،

خلکو تھ د ډوډۍ ورکولو او د خالصون د لیار د ښودلو پھ وسیلھ وړاندې کړي او ھغوی 
راوبلي تر څو پر ھغھ ایمان راوړي، عیسی مسیح خپل ژوند د خلکو پھ چوپړ کې لھ السھ 

 .غړي ھم باید داسې وکړي ورکړ، د ھغھ د کلیسا
لکھ څرنګھ چې د ګډورو ھره رمھ شپون تھ اړتیا لري نو ھمدارنګھ ھره ایمانداره ډلھ یو 
مشر او الرښود تھ ضرورت لري، تر څو دوی تھ الرښوونھ وکړي او د ضرورت پھ 

د کلیسا لھ منځتھ راتلو تر اوسھ . وخت کې ھغھ خلک وستغي کوم چې منحرف شویوي
خپلو زامنو د ساتنې لپاره دا ډول ډیر مشران تیار کړي دي، عیسی مسیح پاک خدای د 

دولس تنھ رسوالن وټاکل تر څو د ھغھ رسوالن واوسي، د نړۍ خلکو تھ د ھغھ پیغام 



ورسوي او د ھغھ د کلیسا بنسټ کیږدي، او لکھ څرنګھ چې وروستھ پھ نوي تړون کې ھم 
کلیسا کې شپانھ، ښوونکي، زیری  وینو، لوی خدای نور کسان ھم وټاکل تر څو پھ

ورکوونکي، خادمان، رھبران او سرپرستان واوسي، د مسیح دا ټول روحاني خادمان پھ 
 .نننۍ کلیسا کې خپلې دندې تر سره کوي

  

 د مسیحیانو مذھبي مراسم کوم دي؟ -۱۳

لکھ څرنګھ چې د مسیحیانو عبادت لھ څو اړخونو څخھ د نورو مذھبونو د الرویو لھ 
ً  ت سره توپیر لري،عباد داسې تصور کیږي چې ګواکې مسیحیان  نو کلھ نا کلھ اشتباھا

پھ عین وخت کې غواړم دا موضوع پھ بشپړه توګھ روښانھ کړم چې  مذھبي مراسم نلري،
دا نده تر څو د خپلو ګناھونو بښنھ او ژغورنھ تر السھ  لھ عبادت څخھ د مسیحیانو موخھ

حھ کړه مونږ نشو کولې د نیکو اعمالو پھ وسیلھ څرنګھ چې مې مخکې واض کړي، لکھ
ژغورنھ تر السھ کړو، بلکې دغھ بښنھ مونږ تھ د خدای لھ لوري پھ وړیا توګھ راکول 
کیږي، پدې شرط چې پر عیسی مسیح ایمان راوړو، نو لدې کبلھ مونږ د خدای عبادت 

کړئ چې مسیحي اوس اجازه را. کوو تر څو د ھغھ د مینې او وړیا بښنی قدر داني وکړو

 :عبادت پھ لنډه توګھ تشریح کړم
 :دعا -۱

عیسی خپلو پیروانو تھ داسې دعاوې نھ دي ور ښودلي چې پھ یو ټاکلي وخت کې یې پھ 
عبراني یا یوناني ژبو تکرار کړي، بلکې داسې یې ویلي دي چې څنګھ زامن کولی شي پھ 

خبرې وکړي، ھغوې ھم ھر وخت کې چې وغواړي خپل پالر تھ ورشي او لھ ھغھ سره 
کولی شي چې د بچو پھ شان د خدای حضور تھ والړ شي او پھ خپلھ مورنۍ ژبھ لھ ھغھ 
سره خبرې وکړي، د دعا کولو بڼھ ارزښت نلري، مھمھ دا ده چې پھ پوره مینھ، ټول فکر 

 ).۲۴ - ۲۳: ۴او یوحنا  ۱۵ - ۵: ۵متی . (او زړه سره د خدای عبادت وکړو
 

ان لھ نورو ایماندارانو سره پھ کلیسا کې راټولیږي، ھمدغھ راز لھ ھغھ وخت چې مسیحی
خپل کورنۍ سره پھ کور کې او ھغھ وخت چې پھ ورځني کارونو کې بوخت وي پھ پټھ 
خولھ دعا کوي، ډیر مسیحیان دا عادت لري چې ھره ورځ د سپیڅلي کتاب یوه برخھ لولي 

ې شمیره نعمتونو مننھ کوي، پھ خپلو او دعا کوي، ھغوی پخپلو دعاو کې د پاک خدای د ب
ګناھونو اعتراف کوي او بښنھ غواړي، د ناروغانو د روغتیا او د بې ایمانانو د خالصون 

عیسی . او ھمدغھ راز د خپلو حاکمانو او چارواکو او د نړۍ د سولې لپاره دعا کوي

 ) ۱:۱۸لوقا ( .مسیح ویلي چې مونږ باید تل دعا وکړو
سیح د یکشنبې پھ ورځ لھ مرګ څخھ بیرتھ ژوندی شو نو د لکھ څنګھ چې عیسی م

یکشنبې ورځ د مسیحیانو لپاره سپیڅلې ورځ ده، پھ کلیساګانو کې عبادت ھم د یکشنبې پھ 
ورځ باندې کیږي خو پھ نورو ورځو کې ھم د عبادت مجلسونھ جوړیږي، د کلیسا د 



دونھ ویل کیږي او د عبادت پھ مجلسونو کې سپیڅلي کتاب لوستل کیږي، روحاني سرو
کھ تاسو غواړئ د مسیحیانو د عبادت پھ مجلسونو کې . وعظ کوي )مشر( کلیسا پاستور

 .نو ستاسو یو مسیحي ملګری تاسو ھلتھ بوتللی شي برخھ واخلۍ
 

 روژه -۲
مسیح د خپلو الرویو لپاره د روژې  نیولو کوم وخت ندی ټاکلی، لھ ھمدې کبلھ د ھغھ د 

چې  ھر وخت: اختیاري ده، عیسی خپلو پیروانو تھ فرمایلي دي پیروانو لپاره روژه
لپاره یې ونیسئ، نھ د ریاکارانو پھ شان چې  روژه نیسئ نو د پاک خدای د خوشحالۍ

 ) ۱۷ - ۱٦: ٦متی . (خلک ستاسو صفت او ستاینھ وکړي
ځینې مسیحیان د جمعې پھ ورځ لدې کبلھ غوښھ نھ خوري چې پھ دې ورځ عیسی پر 

یژول شو، ځینی نور ھم د عیسی د مصلوب کیدو لھ نیټې څلویښت ورځې صلیب وخ
وړاندې ځینې خواړه نھ خوري، د دې رواجونو پھ ھکلھ پھ سپیڅلی کتاب کې څھ نھ لیدل 
کیږي خو دومره ویل شوي چې لھ ټولو بدو شیانو او شرارتونو څخھ باید پرھیز وشي، دا 

د خدای ټول نعمتونھ حالل : (چې ویلي یې ديغوره ده چې د مسیح دا خبره دلتھ یاده کړو 
کوم چې لھ خولې څخھ ښکتھ ځي،  دي، کوم شی چې انسان پلیتوي ،ھغھ خواړه نھ دي

بلکې د انسان د ناپاکۍ وجھ ھغھ بد کردار دی چې د ھغھ لھ زړه څخھ سرچینھ اخلي او د 
 . زنا، غال، قتل، تنګ نظرۍ، غرور او داسې نورو ګناھونو سبب ګرځي 

 ).۲۳ - ۱۸: ۷رقوس م(
 

 زکات  -۳
عیسی دا نده ټاکلې چې د مسیحیانو د شتمنۍ او ګټې څومره برخھ دې د خدای د کار او 

د خدای پورې  شتمني بېوزلو تھ ورکړل شي ،ھغھ داسې تعلیم ورکړی چې زمونږ ټولھ
د اړه لري او مونږ باید لھ ھغې څخھ سمھ ګټھ پورتھ کړو، نو لدې کبلھ مسیحیان د خدای 
 دَ نعمتونو د شکر ادا کولو لپاره پھ خپلھ رضا او غوښتنھ ، لھ ھغھ مال څخھ چې خدای 

امانت پھ توګھ ورکړی یوه اندازه مال د کلیسا شپونکو، کلیسایي کارونو، بیوزالنو او 
ناروغانو سره د مرستې او ھغو خلکو تھ د زیري د رسولو لپاره، کومو تھ چې تر اوسھ د 
مسیح د ژغورنې زیری ندی رسیدلی ورکوي، مسیح فرمایلي چې د ھغھ الروي باید لھ 

تر څو خدای پاک ور څخھ خوشحالھ شي، ډیر مسیحیان د سخاوت سره ھدایاوې ورکړي 
خپلې میاشتینۍ ګټې لسمھ برخھ خدای تھ ورکوي، مګر دا د دې لپاره نھ ورکوي تر څو د 

 )۴ - ۱: ۶متی . (خلکو د ستاینې وړ وګرځي
 

 زیارت  -۴
عیسی خپلو پیروانو تھ پھ ھیڅ ډول امر ندی کړی چې کوم سپیڅلی ځای تھ د زیارت لپاره 

الړ شي او عبادت وکړي ځکھ چې خدای تعالی پھ ھر ځای کې شتون لري، ځینی و
یل تھ والړ شي او ھغھ مځکھ وګوري چې عیسی پکې ژوند ئمسیحیان غواړي چې اسرا



کاوه، مګر ھغھ ځای تھ تلل کوم مذھبي ثواب نلري، دا یو ناشونی کار دی چې وکولی شو 
پر ځای کړو ځکھ قبر خالي دی، ھغھ پھ قبر  ھغھ د بدن درناوی دد مسیح قبر تھ پھ ورتګ 

 .کې نشتھ او ژوندی دی
 
 
 
 
 
 

 اخترونھ  - ۵
عیسی خپلو پیروانو تھ امر نھ دی کړی چې پھ ټاکلو ورځو کې د اختر مراسم پر ځای 

لومړی اختر د مسیح د زوکړې ورځ ده، ډیر : کړي، مسیحیان درې اخترونھ لري
نور وایي چې دغھ  نیټھ ښایي، مګر ځینې ۲۵دسمبر مسیحیان د عیسی د پیدایښت نیټھ د 

 . نیټھ د جنورۍ شپږمھ ده، خو د عیسی د زوکړې اصلي نیټھ معلومھ نھ ده
دویم اختر د عیسی د بیرتھ ژوندي کیدو اختر دی چې مسیحیان پکې خوشحالي کوي، د 

ټاکل مسیح د بیرتھ ژوندي کیدلو نیټھ د اپریل او مارچ د میاشتې د سپوږمۍ لھ مخې 
کیږي، د مارچ او اپریل د میاشتو تر منځ ھره شپھ چې سپوږمۍ پوره وی ھماغھ نیټھ د 

 . اختر پیل دی
دریم اختر د پنطیکاست اختر دی چې د عیسی د ژوندي کیدلو لھ نیټې څخھ اوه اونۍ 
وروستھ پیل کیږي، او دا ھغھ ورځ ده چې روح القدس د ھغھ پر شاګردانو نازل شو، دا 

) د جنورۍ لومړۍ نیټھ(نھ د مسیحیانو مذھبي اخترونھ دي، د نوي کال اختر درې اخترو
 .ملي اختر دی

 
 
 

 اساسي دودونھ -۶
لومړې د تعمید . سره شي عیسی دوه سپیڅلي اساسات ټاکلي چې باید ھغھ پھ کلیسا کې تر

غسل دی چې مخکې مې د ھغې پھ ھکلھ پوره رڼا واچولھ، او ھغھ د کلیسا د غړیتوب نښھ 
ده، دویم د مالک ماښامنی دی، لدې وړاندې چې عیسی مصلوب شي نو یوه شپھ یې خپلو 

، ھمدارنګھ یې دوی تھ د )دا زما ځان دی: (شاګردانو تھ ډوډۍ ورکړه او ویې ویل

عیسی ډوډۍ او د انګورو ) دا زما وینھ ده: (انګورو شربت ورکړ او ھغوی تھ یې وویل
لھ او خپلو الرویو تھ یې امر وکړ چې دا رسم دې پھ اوبھ د خپل بدن او وینې نښھ وګرځو

ھغھ پھ یاد کې پر ځای کړي، مسیحیان کلھ نا کلھ پھ بیالبیلو ځایونو  دټولو کلیساګانو کې 
کې سره یو ځای کیږي او یوه ټوټھ ډوډۍ د انګورو لھ شربت سره خوري او دا پھ یادوي 

قدرت تھ د ایمان پھ وسیلھ پھ خپلو  چې عیسی مسیح د ھغوی لپاره ځان قربان کړ او د ھغھ
د . (زړونو کې ځای ورکوي، مسیحیان لدې سپیڅلي رسم څخھ ډیرې روحاني ګتې اخلي

 )۳۰ـ۲۳: ۱۱: قرنتیانو لومړی لیک
 



 واده  - ۷
د عیسی مسیح لھ تعلیمونو څخھ یو دا دی چې یو سړی باید یوه ښځھ وکړي، ښځھ او 

مینھ ولري او تر مرګھ یو بل تھ وفادار پاتې شي، خاوند باید د زړه لھ کومي یو بل سره 
نور دوی دوه نھ دي بلکې یو بدن دی، او ھغھ څھ چې خدای یو : عیسی مسیح ویلي دي

ھر څوک چې خپلھ ښځھ (، )۱۲ـ۱: ۱۹متی. (ځای کړل، نو انسان دې یې نھ جدا کوي
مدغھ راز کھ ھ طالقھ کړي او بلھ پھ نکاح کړي نو ھغھ د لومړنۍ ښځې پر حق زنا کوي،

 ). یوه ښځھ لھ خپل خاوند څخھ بیلھ شي او بل میړه وکړي نو ھغھ زنا کوي
  )۱۲ـ۲: ۱۰مرقوس(

ھغوی تھ ویل شوي وو، کوم سړي چې خپلھ ښځھ طالقھ کړي نو خامخا دې ھغې تھ 
طالق نامھ ورکړي، خو زه درتھ دا وایم چې کوم سړی لھ حرام کارۍ پرتھ پھ بلھ څھ وجھ 

ھمدغھ راز پولوس وایي  )۳۲ـ ۳۱: ۵متی . (طالقھ کړي نو پر ھغې زنا کويخپلھ ښځھ 

. چې د ښځې او میړه مینھ باید داسې وي لکھ چې د عیسی او د ده د قوم تر منځ موجوده وه
 )۳۳ـ۲۱: ۵ افسیان(
 

  د مسیحیت اخالقي الرښوونې کومې دي؟   -۱۴

ی خپل قوم اسرائیلو تھ وربښلي پھ پخواني تړون کې ډیر قوانین پیدا کیږي چې لوی خدا
دي، پھ لسو حکمونو کي چې د خروج د کتاب پھ شلم فصل کې لیدل کیږي لوی خدای 
مونږ تھ امر کړی چې د خپل مور او پالر احترام وساتئ او لھ بدو اعمالو لکھ قتل، زنا، 

انین غال، دروغو او د نورو مال تھ د تمې لرلو څخھ ډډه وکړئ، ھمدارنګھ نور اخالقي قو
خپل ګاونډي سره د خپل ځان پشان : وو چې لھ ھغوی څخھ یو دا و چې یې ھم ورکړی

 ) ۱۸ :۱۹، الویان ٤۳: ٥متى (مینھ وکړئ 
عیسی لدې قوانینو څخھ یو ھم بدل نکړ بلکې د دې قوانینو د اصلي موخې پھ تشریح سره 

پرتھ،  خپلې ښځېکھ څوک لھ : د بیلګې پھ توګھ عیسی مسیح وویل .یې ھغھ بشپړ کړل
بلې ښځې تھ د شھوت پھ نظر سره وګوري داسې معنی لري لکھ چې زنا یې ور سره 
کړې وي، د موسی شریعت یو سړي د زنا پھ سبب محکوموي، خو عیسی مسیح شھواني 

ھغھ . افکارغندي کوم چې لھ زړه څخھ راوځي او د شرارت او بد کاریو سبب ګرځي

قسم خوړل یې منع کړل ځکھ چې ھغھ عقیده درلوده چې باید ریښتیا ووایو او : وویل چي
ھر څھ وایو باید ریښتیا وي او قسم خوړلو تھ ھیڅ ضرورت نشتھ، ھغھ خپلو پیروانو تھ 

نھ یواځې یو بل تھ بلکې خپلو دښمنانو تھ ھم دعا وکړئ، ھغھ ھر ډول مستي : وویل چې



باید داسې کامل وي لکھ  اوغیراخالقي کارونھ منع کړي دي، ھغھ وویل چې د خدای زامن
 )۴۷ـ۱۷: ۵متي . (څرنګھ چې د ھغوی آسماني پالر کامل دی

عیسی د ژوندانھ پھ باره کې یو امر وکړ چې پھ ھر وخت کې پھ کار راځي، ھغھ امر دا و 
لھ نورو سره تل داسې سلوک کوئ لکھ څنګھ چې تاسو د ځان لپاره غواړئ، د : (چې

 )۱۲: ۷متی . ( )شریعت او نبیانو تعلیم ھمدا دی
پھ نوم نومول شوی، دا تعلیم نھ یواځې د نورو پر ) طالیي قانون(دا ارزښتناک تعلیم د 

وړاندې مونږ لھ بدو کارونو څخھ منع کوي، بلکې مونږ تشویقوي تر څو ټولې ھغھ نیکۍ 
 .چې مونږ توقع لرو چې نور یې زمونږ سره وکړي، مونږ یې لھ ھغوی سره وکړو

لو پھ ھکلھ کوم چې د ئچې انجیل د خوراک، کالیو او نورو ټولو ھغھ مسا د پاملرنې وړ ده
زمانی پھ تیریدلو سره د تحول او بدلون وړ دي مفصل احکام نلري، بلکې پر ھغو اصولي 

کوالیشو د عیسی  احکامو مشتمل دی کوم چې دایمي او پھ ھر حال کې د اجرا وړ دي،
راونغاړو، د عیسی مینھ یوه بشپړه مینھ ده، ځکھ ھغھ ټولې الر ښوونې د مینې پھ کلمھ کې 

باید یو لھ بل سره داسې مینھ ولرئ لکھ زه یې چې لتاسو  :خپلو شاګردانو تھ وویل چې

 )۱۲: ۱۵یوحنا . (سره لرم
ھغھ زمونږ لپاره  زمونږ سره څھ ډول مینھ وکړه؟ مونږ مسیحیان ښھ پوھیږو چې عیسی
او لھ ھغھ څخھ زده کوو چې باید لھ نورو سره مینھ مړ شو او خپل ځان یې قربان کړ، 

 ) ۱۹: ۴اول یوحنا . (وکړو
د عیسی روح د مینې او محبت روح دی، کلھ چې عیسی خپل روح پھ مونږ کې واچوي، 
ھغھ وخت کولی شو چې ټولو خلکو حتی لھ خپلو دښمنانو سره ھم د مسیح پشان مینھ 

 ) ۲۱ـ۱۷: ۱۲ او ۱۵: ۵رومیان . (وکړو
ینھ باید یواځې زمونږ پھ زړونو کې پاتې نشي، بلکې باید ھغھ عمالً څرګنده کړو، دا م

یوحنا رسول وایي کھ څوک کولی شي چې لھ خپل بیوزلې ورور سره مرستھ وکړي، مګر 
 . لھ ھغې څخھ غفلت کوي، نو د خدای مینھ یې پھ زړه کې نشتھ

 : بیانوو چې ډیره د ارزښت وړ دهپھ الندینیو کرښو کې د مینې پھ ھکلھ د پولوس ھغھ وینا 
کھ چیرې زه د فرښتو او انسانانو پھ ژبو خبرې کوم او مینھ ونلرم نو د ټنګیدونکي سلور 

رازونو او علمونو  یا چغیدونکي چڼچڼې پشان یم، او کھ چیرې نبوت ولرم او پھ ټولو
ھ چیرې خپل دومره بشپړ ایمان ولرم چې غرونھ وخوځوم مګر مینھ ونلرم نو ھیڅ نھ یم، ک

ټول مالونھ صدقھ کړم او خپل ځان سوځولو تھ وسپارم مګر مینھ ونلرم نو ھیڅ ګټھ بھ 
ونکړم، مینھ بردباره او مھربانھ ده، مینھ کینھ نکوي، مینھ کبر اوغرور نلري، ناخوښھ 
چلن نلري او د خپلې ګټې غوښتونکې نده، غصھ نکوي او بد ګماني نلري، مینھ لھ 

وشحالیږي بلکې پھ ریښتیاو خوښي کوي، پھ ھر څھ کې صبر کوي او ناراستۍ څخھ نھ خ
پھ ھر څھ یقین کوي، د ھر څھ امید لري او ھر څھ زغمي، مینھ ھیڅکلھ زوال نلري مګر 
نبوتونھ بھ لمنځھ والړ شي، ژبې بھ ختمې شي او علم بھ فنا شي، ځکھ چې زمونږ علم او 



کلھ چې ماشوم وم . ګړی بھ نیشت شينبوت نیمګړی دی، او کلھ چې بشپړ راشي نو نیم
نو د ماشوم پھ څیر خبرې مې کولی، د ماشوم پھ څیر فکر مې کاوه، او پوھھ مې د ماشوم 
پھ څیر وه، مګر کلھ چې لوی شوم نو د ماشومانو کارونھ مې پریښودل، ځکھ چې اوس پھ 

م مګر ھنداره کې خړپړ وینم مګر ھغھ وخت بھ یې مخامخ ووینم، اوس نیمګړی علم لر
ھغھ وخت بھ وپیژندلی شم، لکھ څرنګھ چې پیژندل شوی یم، لنډه دا چې درې شیان پاتې 

 .کیږي یعنې ایمان، امید او مینھ مګر پھ دوی کې مینھ ډیره لویھ ده
 ).باب ۱۳د قرنتیانو لومړی لیک (

د  لھ خلکو سره د مسیح مینھ یواځې د خبرو لھ الرې نھ، بلکې ناروغانو تھ د شفا، وږو تھ
خوراک ورکولو او ګناھګارانو لپاره پر صلیب د ځان قربانولو لھ لیاری څرګنده شوه، 
ھمدا د عیسی مسیح مینھ ده چې خپل الروي تشویقوي تر څو د ناروغانو لپاره 

ښوونځي او د نړۍ د ټولو  روغتونونھ، د یتیمانو لپاره مرستونونھ، د ماشومانو لپاره
مؤسسات جوړ کړي، عیسی مسیح غوښتل چې مینھ باید د  قومونو او مذاھبو لپاره د خدمت

 ) ۳۵: ۱۳یوحنا . (ھغھ د شاګردانو یواځینۍ نښھ وي
مونږ مسیحیان باید پھ ډیر شرم سره اعتراف وکړو چې زمونږ مینھ نیمګړې ده، خو 

 .ریښتیني مسیحیان غواړي چې د خپل استاذ پھ شان لھ نورو سره مینھ ولري

 
 

 :قیامت پھ ھکلھ  دـ د مسیحیانو عقیده ۱۵

قادر مطلق خدای ایمان لري چې ھغھ د  لکھ څرنګھ چې مې مخکې وویل، مسیحیان پر
کلھ چې بشر د خدای پر . دې دنیا لپاره یوه نقشھ لري او دا نقشھ بھ خامخا عملي کیږي

اره وړاندې سر کښي وکړه او ګناھګار شو نو خدای خپل زوی د نړۍ د ژغورنې لپ
راولیږه، چا چې پر ھغھ ایمان راوړ وبھ ژغورل شي او چا چې ھغھ رد کړ نو محکوم بھ 

 ) ۱۹ـ۱۶: ۳یوحنا . (شي 
پھ پاي کې بھ لوی خدای خپل ټول دښمنان د ځان تابع کړي او خپلھ تل پاتې پاچایي بھ 

پھ سپیڅلي کتاب کې د . رامنځ تھ کړي پھ کوم کې بھ چې ھیڅ ډول شرارت نھ وي
ونکي پھ ھکلھ ډیرې وړاندوینې موندل کیږي مګر خدای الزمھ نھ ده ګڼلې تر څو ھر راتل

څھ مونږ تھ پھ بشپړه توکھ روښانھ کړي، لدې کبلھ مسیحیان د ډیرو نبوتونو پھ ھکلھ پھ 
اوس بھ زه تاسو تھ ھغھ راتلونکې پیښي چې . مختلفو لیارو تفسیرونھ او تعبیرونھ کوي

 .وړ دي تشریح کړمډیرو مسیحیانو تھ د باور 
 



 د عیسی مسیح راتګ    ـ )۱(

مخکې لدې چې عیسی مسیح آسمان تھ والړ شي، خپلو شاګردانو تھ یې څو ځلې دا ډاډ 
ورکړې وو چې ھغھ بھ بیرتھ راشي، او مسیحیان تر اوسھ د ھغھ د راتګ پھ تمھ دي، د 

قضاوت او د لوی عیسی مسیح لومړنې راتګ د خالصون لپاره و، خو دویم راتګ یې د 
کلھ چې د عیسی شاګردانو لھ ھغھ څخھ پوښتنھ . د جوړولو لپاره دی خدای د پاچاھۍ

لوی خدای د ھغھ د راتګ پھ وخت ښھ : وکړه چې څھ وخت بھ بیرتھ راځي؟ نو ھغھ وویل
پوھیږي او خلکو تھ یې وویل چې دوی باید تل تیار اوسي، ځکھ ھغھ بھ داسې مھال راځي 

ھم نھ وي، ھغھ وویل چې لھ ډیرو مالیکو سره بھ راشي او د ده  ھ تمھچې څوک بھ یې پ
راتګ بھ د تندر او بریښنا پھ څیر ھر څوک وویني، ھغھ خپل شاګردان د دروغژنو 

کلونو پھ اوږدو  ۱۹۰۰پیغمبرانو لھ راتګ څخھ خبر کړل، پھ ښھ توګھ پوھیږو چې د تیرو 
لمند مسیحیان پرې ونھ غولیدل، ځکھ کې ډیر دروغژن پیغمبران راغلل مګر پوه او عق

عیسی راغلی او : عیسی دوی تھ پھ ښھ ډول دا خبره څرګنده کړه چې کھ ھر څوک ووایې

 .پھ فالني ځای کې دی نو ھغھ سړی بھ دروغژن مسیح وي
ھغھ وخت چې عیسی مسیح آسمان تھ پورتھ کیده نو مالیکو د ھغھ شاګردانو تھ چې ده تھ 

ولی دلتھ والړ او د آسمان لور تھ ګورئ؟ ھمدغھ عیسی چي ! یانواې ګلیل: (یې کتل وویل
ستاسو څخھ پورتھ آسمان تھ بوتلل شو، پھ ھمدی ډول بھ بیا راشي، لکھ څرنګھ مو چې 

 ) ۱۱: ۱د رسوالنو اعمال .). (آسمان تھ پھ تلو ولید
پیدا نو عیسی بھ د خپل دویم راتګ پر مھال د ھغھ ماشوم پھ څیر چې لھ بشري مور څخھ 

تر څو د لومړي ځل پھ څیر لھ سره پر مځکھ ژوند وکړي او  شوی وي نړۍ تھ را نھ شي
عیسی فقط یو ځل زمونږ د ګناھونو لپاره مړ شو : مړ شي، ځکھ سپیڅلی کتاب وایي چې

  )۹: ۶رومیان . (او بیا بھ لھ سره مړ نشي ځکھ نور مرګ پر ھغھ واک نلري
 

عیسی آسمان تھ پورتھ شوی بیرتھ مځکې تھ نھ  لھ ھغھ وختھ چې لدې څخھ معلومیږي،
ھغھ وخت چې عیسی لھ مړینې څخھ ژوندی شو، نو د ھغھ بدن پھ روحاني  .دې راغلی

بدن چې مرګ پر ھغھ الر نھ درلوده بدل شو، لدې کبلھ ھغھ کولی شول چې د آسماني 
مان کې دی مالیکو پھ څیر پټ او څرګند شي، ھغھ د روحاني بدن پھ لرلو سره اوس پھ آس

او مونږ عقیده لرو چې ھغھ بھ لھ ھمدې روحاني بدن سره بیا راشي او پھ نوې بڼھ بھ 
لکھ څرنګھ چې مسیحیان تل د عیسی مسیح د راتګ د ځای او وخت . خلکو تھ ښکاره شي

پھ ھکلھ لھ اشتباه سره مخامخ شوي نو غوره بھ دا وي تر څو مونږ لدې اشتباه څخھ ډډه 
اید داسې ژوند وکړو او د خدای داسې خدمت وکړو چې ګواکې ھغھ ھر وکړو، مونږ ټول ب

  )بابونھ ۲۵او  ۲۴متی . (وخت راتلونکی دی او مونږ د ھغھ ھر کلي تھ تیار واوسو



کلھ چې عیسی مسیح بیرتھ راشي نو څھ بھ وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب پھ سپیڅلي کتاب 
یده لري چې عیسی بھ د دنیا ټول نھ دی، یوه برخھ مسیحیان عق کې پھ بشپړ ډول واضح

شرارت لھ منځھ یوسي، پر مځکھ بھ د خدای سلطنت جوړ کړي او پھ خپلھ پادشاھۍ بھ 
سولې او ریښتینی عدالت وخت بھ  دبوخت شي، ټول خلک بھ د ھغھ تر فرمان الندې وي، 

را ورسیږي، ھغھ وخت بھ د مځکې پر مخ ژوند پھ ھغھ ډول وي لکھ څنګھ چې د پاک 
یوه بلھ  ،شوی واینقشھ وه، کوم کار چې باید د انسان لھ سرغړونې څخھ وړاندې  خدای
 يوھ ن پھ څیر ۍھدشااپ بھ د دنیا د يھدشااپد عیسی  ېچ يکو فکر ېداسمسیحیان برخھ 

ي، نو راش ھغھ ېچ کلھ کړي،و يھدشااتل پاتی پا پھ شان چاپ يیوه روحاند بھ  ھغھ او
اړینھ نھ ده تر څو پدی . يو ړلو یرډخھ څ ږ لھ تصورکارونھ بھ زمون بې لھ شکھ د ھغھ

 .ټولو رازونو ځان پوه کړو مګر الزمھ ده تر څو ټول د ھغھ د راتګ لپاره ځان تیار کړو
 

 کول يژوند ومړ د  - )۲(
 ې کېھغپھ  ېچ ید یونکلت راتساع ېداس کھږۍ، ځحیرانیمھ  ېپد(: عیسی وویل

چا ھر  ي او بھر بھ راووځي،ورغږ وا هد د يد ېک پھ قبرونو ېچھغھ خلک ول بھ ټ
 يوړي ک بد ېچ چا ژوندون لپاره او پاتی ھ د تلب یھغو يو ړيک عمل نیک ېچ

 )  ۲۹-۲۸: ۵حنا یو) (.يش ړېپورتھ ک بھ د سزا لپاره را یھغو
چې پھ فلسطین کې مړي راژوندي کول او ځینې خلک یې وایي لکھ څرنګھ یې  یعیس

ړي م ېچکلھ  راژوندي کړل پھ ھمدې ډول بھ ټول مړي لھ قبرونو څخھ را پورتھ کړي،
ایماندارانو  د ېچ یيپولوس رسول وا ؟يھ وګنڅھ ب ونھبدن ید دونو  يش يوندژ

 يوشیندل ش کېتخم پھ خاوره  ېلکھ چ يبدل ش ېداسځ قیامت پھ ور د ونھ بھبدنجسماني 
  ).باب ۱۵ رنتیانق لومړی(. ھغھ پھ بوټي بدل شياو 

 
پھ : ه وویلړوک د پھ ھکلھ یې تریژون يد راتلونک د ھغھ چا پھ ځواب کې چېعیسی 
ژوند  ېکو غوندیمالد او ایمانداران بھ  يول واده نھ وډ څبھ ھی ېژوند ک يراتلونک

 .)۳ :۲۲ متی( ړيوک
 

 قضاوت   یستوور - )۳(
ړي، ھغھ ھم وک بھ قضاوت وولو خلکټد  ېبلک ړي،ک يژوندرا ړيم ځېیوانھ ھ ب يعیس

 څخھ ي او ھغوی بھ یو لھ بلول شټ را ېخلک بھ د ده پھ حضور کوفرمایل چې ټول 
 ې لھچبھ تھ  ھغھ چا ي،کو خھ جالڅ نولھ پسو يُورچې لکھ شپون  ړي،ک جال ېداس

مبارکو  پالر زما د ای: (یيووا ېداس يو ړيمرستھ ک یې سره نویوزالبناروغانو او

 لپارهتاسو س ل څخھپی لھد دنیا  ېچکومھ  ئان شثوار ۍادشاھھغې پد  راشئ او !وکخل

 ھب و کې غفلت کړیمینھ پھ  یېنورو سره  لھ ېتھ چ او ھغھ چا) .ې وهه شوړجو



تو ښفرد ھغھ  شیطان او د د ېچ کوم تھ اور پاتیھغھ تل زما څخھ لیرې شۍ، (: ئيوا

 تل پاتی ژوندون تھصالحین بھ  اوتھ  اور تل پاتیبھ  یدو )يد يلپاره تیار شو
  )۴۲-۳۱ :۲۵ یمت( .ورننوځي

م او وق رھلھ کھ  ولټ ږمون ړي،کوانسانانو قضاوت  وولټپھ الس د  یعیسد ھ ب یخدا
 وھغد  تر څو وږتھ ودری عادالنھ حضوری عیس ھ دب ځیوه ور، وی څخھمذھب 

 تر ېک دنیا ېپد ر مھالد ژوند پ ې موچ نو پھ ھکلھ زمونږ سره حساب وکړي کومکارو
 )۱۰ :۵ن رنتیاقدویم  او ۳۱: ۱۷اعمال  رسوالنو دـ  ۲۲: ۵یوحنا ( .دي ړيکسره 
 وک پیداڅ ېآیا داس .ړيبھ عدالت وک ېد رحمت لھ مخ دی او يیوعادل قاض ھغھالبتھ 

 ېوک چڅھغھ  ! کې ھو ږي؟نھ ویری ھ وڅخ ې ورځېنکروووی ېلد ېچ ږيکی
 ولري، لھ قاضي مسیح څخھ بھ و نھ ویریږي، ځکھرژغورونکي مسیح ریښنینی ایمان پ

ھر څوک چې زما کالم واوري او زما پھ  ،تاسو تھ وایم آمین، آمین،: (يد يھغھ فرمایل
رالیږونکي ایمان راوړي، ھغھ بھ تلپاتی ژوندون ولري او حساب بھ ورسره ونشي، ځکھ 

  ) ۲۴:  ۵یوحنا ) (.ید یلراغژوندون تھ  چې لھ مرګ څخھ
ره لدې چې د مسیح ایمانداران بې ګناه نھ دي مګر د خدای لھ لوري بھ ومنل س! کېھو

 رپ ېوک چڅھغھ شي، ځکھ دوی ایمان لري چې عیسی د دوی لپاره ځان ورکړی دی، 
 يانعام واخل ۍوفادار یخپل دد عادالنھ قضاوت پھ نتیجھ کې بھ  يلرمسیح ایمان عیسی 

 .)۱۵ -۱۲: ۳ رنتیانق لومړی ۳۰ – ۱۴ :۲۵متی (
ھغوی بھ مالمتھ شي او  ھ ده؟څ يد منکر څخھمسیح  یعیس لھ چېجزا  وکسان ھغو د

ایمان را نھ وړي اوس پر  ېوک چھر څ(: جزا بھ ورکړل شي ځکھ چې مسیح فرمایلي
ھغوی حکم شوی دی، ځکھ چې ھغوی د خدای د یواځیني زوی پھ نوم ایمان نھ دی 

مګر خلکو تیاره لھ رڼا څخھ زیاتھ خوښولھ راوړی او حکم دا دی چې نړۍ تھ رڼا راغلھ 
  )۱۹-۱۸: ۳ یوحنا.) (ځکھ چې د ھغوی اعمال بد دي

تر  ېاو پھ حقیقت ک يخدای تعالی نھ منھغوی  ي،خدای زوی نھ من د ېوک چڅھغھ 
  .ناه نشتھګ دې لویھ

ول ټ تر څو وړغوا ېان ولیمسیحږ مون ېچ ږېوپوھی ېھ کولی شګھ توښاوس پھ  !رانھګ
 چیرې کھ  ځکھ ړي،ھغھ ایمان راو راو پ يمسیح وپیژن يو ېای کځپھ ھر  ېخلک چ

 .ينھ من ھ ھم دوی وبلوی خدای ي نو نھ من دوی ھغھ و
 

 جنت او دوزخ - )۴(
وی پر ھغ دیې  ژوند پھ ھکلھ آینده انو دیمسیح دل شو بیان اوسھ تر ېچڅھ  ھغھ

د خدای پھ مخ  يو يمنل شومسیح لھ خوا  د ېوک چڅھغھ  اصولي عقایدو رڼا واچولھ،



پالر پھ  زما د( :عیسی وویل ي،وکتلھ ژوند  سره تل تر ښۍپھ خو او ږيحاضری ېک
 ،وو يتھ ویل بیا بھ ما تاسو نو ینھ و ېداس ېکھ چیر ي،ونھ دیاځ یرډد اوسیدو  ېکور ک

ان ځ بھ لھ راشم او تاسو بیابھ م نو پخپلھ ړک ای تیارځستاسو لپاره ھلتھ  ېم چځکھ زه ځ
 ).۳ – ۲: ۱۴یوحنا ) (.استزه یم ھلتھ بھ تاسو ھم ی ېچیر ېکھ چځ ،سره بوزم

 ېداسد ژوند جالل  ېخدای پھ حضور ک رسول د یوحنا ېکتاب پھ پای ک سپیڅليد 
آسمان او  ې لومړنیکھ چ، ځکھ ولیدهې مځنو هیو ما یو نوی آسمان او بیا( :يتشریح کو

 نوی اورشلیم ولید ېار یعنښما پاک و،  نھ ھم سمندر او وو يب شویکھ غامځ لومړنۍ
 ېشوی و لکھ چ ړیتیار ک ېدا داس او ه،راکوزید لھ لوري آسمان د خواخدای ل د ېچ

یو اوچت آواز  څخھلھ تخت  ما ي،و ېشو ړېتیاره ک ېکلښلپاره  د خپل خاوند ېناو
ھ بھغھ ي، نھ کوګاستو ېک ځپھ من انسانانواوس خدای د ! ئوروګ: ویل یېدا ېواورید چ

ھغوی سره لھ خدای بھ پخپلھ  او يھ د ھغھ امت وب یھغو او ږيسره اوسی یھغو د
نھ  ،نھ ویره ګ،ھلتھ بھ نھ مر ړي،ک ېوچ ېکښاو ېولټو ګستر د یھغھ بھ د ھغو ي،و
تخت  رپ ېوک چڅبیا . يد يشو تیر شیان لومړني ېکھ چځ ي،د ورا او نھ دړژ

دا  ېتھ وویل چ او ھغھ ما! کوم ينو شیانول ټزه ! ئورګو :ېھغھ وویل چ ،ناست و

تمام : ېوویل چیې نو ما تھ ي، تیا دیښاو ر وړ د اعتبار رېخب ېولټ دا ېکھ چ، ځولیکھ
ن د وزه بھ ھغھ تھ د ژوند يی وږت ېوک چڅ ھر،یم  ول او آخرا ، یاالف او  شو، زه

 ي،وارث ش ېھغھ بھ د د يش بریالی ېوک چڅ ھر ،مړیا ورکوړ څخھ ېلھ چین اوبو
 )   ۷ - ۱ :۲۱مکاشفھ ( ).يزه بھ د ھغھ خدای یم او ھغھ بھ زما زوی و

 لوی او ھغھ جاللد  ،دی ړ کړیجو لپاره انوګبنده  خپلو خدای دې چدی ھغھ جنت ا د
 وګستر ېھ چڅ( :یيکتاب وا سپیڅلی ېچ ځکھ ،دی لوړیر ډخھ څ ږ لھ فکرزمون یوال

خدای  شیانھغھ  ي،د يراغل ېه کړانسان پھ ز او نھ د يوریدلا ندي ونوږغو لي،لید ندي
). ۹ :۲ لومړی لیک رنتیانود ق() يسره مینھ لر ورتیار کړي څوک چې ھغو لپاره  د
 خو د: (یيخدای وا ؟يھ وڅھ بد ھغوی انجام  يکوھ خدای اطاعت ن د ېوک چڅ

قسم  بت پرستانو او ھر ،رانوګجادو ،کارانوزنا ،قاتالنو، پلیتانو، نوناایما ېب ،ویریدونکو
او دا دویم  ږي،بلی پکې و اورګړوګ د ېچ يو ېک سیندګوټيدروغژنو برخھ بھ پھ ھغھ 

  )۸:۲۱ھ مکاشف)) (.دی ګمر
ھیڅ او پھ  ږيکی يریل څخھ ینېنور او م لھانسان د پاک خدای  ېای دی چځدوزخ ھغھ 

ول خلک د ټ ېکاشکھغھ د وحشت صفت پھ بشپړ ډول بیان کړو،  دنشو کولی ژبھ ھم  یوه
 .يش ېھ کټژوند پھ ل يای د ابدځسزا پر  يابد
 
 
 



 

 ګمر ایماندارانو د – )۵(
 ھیڅکلھ نھ،؟ نھ ږيریویخھ څ ګلھ مر يایمان لر مسیح عیسیر پ ېوک چڅآیا ھغھ 

 ګلھ مر ېچ ړېمسیح لھ دوی سره وعده ک ېچ ځکھ ږي،ریویخھ نھ څ ګھغوی لھ مر
 . )۸: ۵ن رنتیاقدویم ( ړيبھ دوی لھ ھغھ سره ژوند وک وروستھ

زه پھ دوه : (ولیکل ېداس ياعدام ش ېممکن و پھ روم ک ېپولوس رسول ھغھ وخت چ
 ېچ الرې کې را ګیر شوی یم او ھیلھ من یم چې دا ژوند پریږدم او لھ مسیح سره واوسم

  )۲۳ :۱فیلپیان ) (.یرغوره دیډدا 
 ېک مراسموپھ  ېینړمسیحیان د خپلو عزیزانو د م ېچ يکو عجبکلھ نا کلھ خلک ت

او مسیح  يه نھ دړھغوی م ېچ وږپوھی ږمون ېکار دلیل دا دی چ ېد د یي،وا ېسندر
اوښکی تویوو او  وافھ یو حخھ څ لھ بیلتوند دوی  ږمون ېچ ېپھ عین حال ک ي،د يتھ تلل

 .وږخوشحالی نو يدوی مسیح تھ تلل ېچکلھ چې پوه شو 
 
 
 
 

 : پای
قانع  ېھ مپوښتنو ت ستا ېلرم چ ھیلھد لیک پای تھ ورسوم او ږخپل او اوس باید! ګرانھ

 ھغو د ېتر اوسھ م ېچ ې،ھم لر ې پوښتنېشکھ نور ېب ي،و ړيرکووابونھ ځ ينکوکو
کشفیات  يعلم يننآیا ن ېچ ړېتنھ وکښپو ړېشکھ غوا ېب، یړک دردی  واب نھځ
  ؟لري) توپیرونھ(مغایرت ایمان سره مسیحي  لھ )برسیرنې(

 

دا حقیقتونھ کھ پھ  ه،ولو حقیقتونو سرچینھ دټلوی خدای د . ينھ لر وجھ یې څپھ ھی، نھ
 څھی ځمن تر ېپوھ يتینیښایمان او ر يتینیښد ر ې،یا پھ طبیعت ک وي ېکتاب ک سپیڅلي

 ېپوھان د د ېومره چڅ ھري، د نایماندارا يیر پوھان مسیحډ ېزمان ۍننند  ،نشتھ توپیر
حکمت او  ي،الی ود لوی خدای پھ لو ږھ مونکچپھ ھماغھ  وي،ندګرڅلوی عالم رازونھ 

 ۍ،عدالت ېب ګ،جن ې دنیا دد د پھ شانخلکو  ویرو نورډد  وتاس. وږپوھی ېجالل باند
پاک خدای اجازه  ېول ېچ ۍتنھ کووښاو پ یاستن ژغم څخھ او نورو شیانو ۍبیوزلځ، رن

تھ  ږمونیې کتاب  سپیڅلی ېواب چځھغھ ؟ شی دا شرارتونھ پیدا کېې پھ نړۍ چ يورکو
نھ د  ځي،تھ را ځار انسان پھ واسطھ منګناھګد  ۍاو بد ګناھونھ ولټ :چې دا دی يراکو

ناھونو پھ ګتھ د خپلو  خلکوې حاضر وخت ک ېپد خدای اوس ھم ،واسطھھ خدای پاک پ
 .يورکو سبب سزا

 



خپلې ګناه پھ  د ړي تھھم خدای ھر سبھ  ېک پایوویل پھ  ېمخک ېم ېھ چګرنلکھ څ
پھ جھان چې  وږپوھیھ ن ھک ،یږاداره کی ېدندنیا د خدای تر نظر ال اندازه جزا ورکوي،

ابلیس پھ  رآخ خدای بھ ېو چږدومره پوھی خو ون لري،شت ھدومره شرارتونولې  ېک
 .ړيتھ راو ځھ منبحکومت  ياو خپل ابد يواچو ېدوزخ ک

او دعا  ېھ ولولښکتاب  ې سپیڅلیتنھ دا ده چښغو يضرور هزما یو څخھ ستالھ ! رانھګ
مرستھ وکړي او پر سره  ستا ېوونو پھ پوھیدلو کښالرد  ېلوی خدای د ھغ ېچ ړېوک

د خپل  ېلرم چ ھیلھاوس نو  ی،زوی ش داید لوی ختھ  عیسی مسیح د ایمان لرلو لھ کبلھ
بھ  وروستھ ېلد وا ړېتھ خدمت وک خلکوھغھ  خپل خدای او د ېک اوږدوول ژوند پھ ټ

 .ړېژوند وک ېای د خپل آسمانی پالر پھ کور کځمسیح سره یو  لھ

 
 ریګمل او وفادار ېنژد ستا
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