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 .1د ورځې د نا نامتو رخصتۍ
د ګڼ شمېر ډلې چې عیسویت  ،وزات ټول ځینو رخصتیو یا ورځې وڅاري.
آیا تاسو وګوری خدای د ورځو او یا رخصتیو؟
داسې ښکاري لکه له یوه اسانه ځواب یوه آسانه پوښتنه .او د هغو کسانو لپاره غواړي چې د انجیل باور ،د بېالبېلو په ویاړ ځای ،دا ده.
د ورځو او رخصتیو په کوم ځای څخه راغلي دي؟ ایا دوی د بائبل مقدس نه راځي او یا هغوی ته د دودیزو بت  /مشاهدات اړوند؟
که تاسو د دې باور دي چې تاسو د یو عیسوي دي ،تاسو په رښتیا څه ورځو ،که کوم وي ،تاسو باید وساتل شي او ولې؟
دا لنډ کتاب په کلني کتابو ورځې تمرکز کوي او لري د کلنۍ رخصتي چې نور رعایت ځینو معلوماتو.

دا کلمه رخصتي
د قاموس له مخې ،په نړۍ کې د رخصتۍ په اصل کې له زوړ راغی انګلیسي  .hāligdægسره سره خلک اوس هغه څه چې ښکاري
چې فکر کوم ،چې مھاله یې په حقیقت کې د وخت په مانا نه بھر ته د  -رخصتي مقدس ورځ مانا لري.
البته ،نه د ټولو 'رخصتیو' په توګه د مذهبي مقدس ورځو شوي موخه .د ملي رخصتي شوي دي حتمي په پام کې نه د دیني وي ،او حتی
د عیسی ظاهرا لیدل یو یا د هغو نور (یوحنا .)23-22 :10
تر هغه ځایه چې عیسی ځي ،د انجیل په ځانګړې توګه ثبتوي چې د هغه مشاهده کتابو ورځې میلې او لکه د فسح (لوقا 42-41 :2؛
 ،)19-7 :22د جونګړو اختر (یوحنا  ،)26-10 :7او د تېر ستره ورځ (یوحنا 38-37 :7؛  .)2 :8د نوې لوظ عیسي رسوالنو ټکي
ساتلو د فسحې اختر ( 1د کورنتیانو په  ،)7 :5د فطیرې ډوډۍ د ورځې (د رسوالنو اعمال 6 :20؛ د کورنتیانو په  ،)8 :5 1کوالو (د
رسوالنو اعمال  ،)14-1 :2سرني او جونګړو ( د احبار33-377،23: 24 ،؛ د اعمالو 18:21؛ 24-18 :21؛  ،)28:17او د کفاره (په
ورځ د اعمالو .)9 :27
مقدس کتاب نه په ګوته کوي ،چې د عیسي او نه هم د رسوالنو د هغو چې د بت د رومیانو په مشاهده په شان مذهبي رخصتیو
ولیدل .خو ،څو چې د عیسویت ادعا په توګه د خپل دین د مذهبي رخصتیو چې د انجیل د بھرنیو سرچینو راغلي نسخې وڅاري.
بايد دوی وساتل شي؟
د انجیل پیغمبرانو چې د وخت به راشي چې د ټولو ملتونو د خلک به خدای د ورځې وساتي او یا د وچکالۍ او له خنډ سره مخامخ شي
(اوهارون  .)19-16 :14څرنګه چې د ده په صورت کې ،باید نه تاسو ته په پام ایا تاسو ته باید اوس وکړم؟
مھرباني وکړئ د دې کتاب په بشپړه توګه ولولي لږ تر لږه دوه ځلې .ځینې نیوکې ،چې یو شمېر په اړه څه انجیل نندارو کې دننه دا دي
راپورته شوي دي .یوه دوه د لوست به هیله د نورو جدي پوښتنې ښایي تاسو ځواب.
لطفا هڅه سره رښتیا پرانستي ذهن د دې موضوع زده کړه وکړي .دا د ټولو انسانانو د طبیعي ،که موږ پر ضد دا زموږ ساتونکي نه
دي ،چې د تعصب په روحیه باندې د دغو کلني ورځې هر وړاندې وګوري .د انجیل زده کوو چې" :هغه څوک چې د یو موضوع ته
ځواب مخکې هغه اوري دا ،هغه ته دا حماقت او شرم" (متلونه  ،)18:13د زړو د په شان دومره وي چې وګوري که دلته دا شیان دي
نو (د رسوالنو اعمال .)111- 17:10
راځئ چې ،له دې امله ،چې په خدای او د هغه د ارادې ،سره درلوده په زړونو کې له تعصب څخه پاک غواړي د سپارلو ،سره خالص
ذهنونو زموږ د خپلو الره په پرتله حقیقت نور ناداری ،د خدای د مقدس او سپیڅلي کالم مخکې ریږدي (یسعیاه  ،)2 :66خدای پوښتنه
ای د خپل روح القدس د لوري .او په دې  ،منونکي ،غواړي ،تر اوسه په احتیاط او محتاط چال چلند ،زده کړه دې موضوع  -د ټولو
شیانو په برابرولو ( 1تسالونیکانو  KJV / DRBB 5:21د).
د خدای او په ورځې
آیا تاسو پوه شئ چې خدای د جشن په انجیل کې ذکر شوي دي؟ حال کې چې دا باید عام احساس وي ،ډېر نه پوهېږي ،چې دا نو ،او نه
هم هلته په کتاب هغوی پیدا کړي.

سربیره پر دې ،د هغوی سره یو موضوع ده چې د دوی پر یو مختلف جنتري په پرتله تر ټولو خلک اوس استعمال پر بنسټ دي .د
خدای جنتري ده اساسا یو قمري-د لمر یو .تاسو سره د مرستې د خدا د ورځې وخت ښه پوه شي ،د کتابو جنتري او د روم د (مې)
جنتري الندې پرتله چارټ وګورئ څخه (نه هر کال په همدغه روم جنتري ورځ سقوط مه):
(سره د ورځ عصري روم د جنتري په دې کتابګوټي په پای کې ښودل شوی دی).
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جون  -جوالی

Av/Ab

5

30ورځې
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(همدارنګه په کتابو 'ګام کلونو بل مياشت اډر  2په نامه شتون لري)

تر هغه ځایه چې خدا د ورځې ،راځئ چې د لومړي سره د پیدایښت په کتاب کې د ماخذ ،ښیي د دواړو یو پروټسټنټ او یو کاتولیک
ژباړه پیل:
 14بیا خدای پاک وفرمایل" :هلته راځئ په اسمان څراغونو ته د ورځې په شپې څخه جال وي .دوی به نښې وي او مذهبي
جشن ،ورځې ،او کلونو کې په نښه کړي( .پیدایښت  ،1:14د خدائ د کالم ژباړه)GWT ،
 14خدای پاک وفرمایل :د آسمان د هدېرې ته اجازه شته وي څراغونه په ورځ له شپې وویشي ،او پریږدي یې جشن ،ورځو
او کلونو کې په ګوته کوي( .پیدایښت  ،1:14د نوي المقدس انجیل)NJB ،
د عبري ویي په  14آیت کې ګونډه 'یوه مذهبي جشن ته اشاره کوي.
آیا تاسو پوه شئ چې د انجیل په خپل لومړي کتاب د مذهبي جشن د شتون په اړه خبرې وکړې؟ د زبور کتاب هم تاییدوي ،دا اساسا ولې
خدای سپوږمۍ کړې:
19

هغه د سپوږمۍ چې د جشن په نښه کړې (زبور  ،19 :104عیسوي معیاري انجیل)

دا څه چې تاسو مخکې اورېدلي دي؟
د مذهبي جشن چې د خدای "په اسمان څراغونه" دلته شامل شوي چې په نښه څه دي؟
ښه ،هلته دی په انجیل کې چې د ټولو د ورځو (ګونډه) لست شوي ،او د ځانګړو څراغونو ته اشاره یو ځای.
دا د انجیل یوه برخه ده چې ډېر هیله ترې وګرځوئ ،او یا په پای کې لري ترسره شوي دي په بشپړه توګه له منځه په دی .دغه الندیني
څخه د نوي امریکا د انجیل ( ،)NABیو رومان کاتولیک ژباړه کې ښودل شوی دی (د  NABدی څه کتاب هېوادونو سره په الندې
توګه تر ټولو پروتستانو د روم کلیسا تعقیب د ورځو هغوی او نه وڅاري څو په اړه ،کارول):
2

 ...د الندې د څښتن ،چې تاسو مقدس ورځې اعالن د جشن دي .دا زما جشن:

 3د شپږو ورځو د کار ترسره شي؛ خو په اوومه ورځ د بشپړ استراحت ،د یو اعالن مقدس ورځ د سبت دی؛ تاسو به کار نه
کوي .دا د څښتن د سبت ده هر چیرته تاسو واوسیږي.
 4دا د څښتن ،مقدس ورځې چې تاسو باید په خپل مناسب وخت کې اعالن جشن 5 .د څښتن د فسح د اولې میاشتې په
څوارلسمه ورځ ،په ماښام ماښام 6 .د دې میاشتې په پنځلسمه ورځ د فطیرې ډوډۍ اختر د څښتن دی .د اوو ورځو تاسو
فطیره ډوډۍ وخورئ 7 .د دې ورځو کې به تاسو د یو اعالن مقدس ورځ لري د لومړي؛ تاسو به نه د درنو وسلو کار
وکړي( .احبار)NAB ،23: 2-7 ،
 15سره د ورځ د سبت ،هغه ورځ چی تاسو د لوړې د داسنادو راولي ،تاسو به پوره اوو اونیو حساب وروسته پیل؛  16تاسو
باید د ورځې په اوومه اوونۍ وروسته ،پنځوس ورځې حساب کوي( .احبار)NAB ،23: 15-16 ،
 ... 24د د د د اوومې میاشتې په تاسو به د سبت پاتې ،سره شپیلۍ چاودنې په توګه د پند ،د یو اعالن مقدس ورځ لري په
لومړۍ ورځ؛ (احبار)NAB ،23:24 ،
 26څښتن حضرت موسی ته وفرمایل 27 :اوس د دې د اوومې میاشتې په لسمه ورځ د کفارې ورځ ده .تاسو به د یو اعالن
مقدس ورځ لري .تاسو به د خپل ځان او عاجزي او د څښتن د یو وړاندې کوي 28 .په دې ورځ به تاسو هیڅ کار نه کوي،
ځکه چې دا د کفارې ،کله چې کفاره ده چې څښتن د خپل څښتن خدای د مخه تاسو لپاره په ورځ 29 .هغه کسان چې نه په دې
ورځ خپله عاجزي به د خلکو څخه وشړل شي 30 .که څوک په دغه ورځ هر ډول کار کوي ،زه به د خلکو له منځ څخه چې د
شخص لرې 31 .تاسو به هیڅ کار نه؛ دا یو ټول ستاسو د نسلونو دایمي منشور هرچېرته چې تاسو اوسېږئ؛  32دا د تاسو لپاره د
بشپړ استراحت د سبت .تاسو به د خپل ځان او عاجزي .چې پېل یې د میاشتې په نھمه د ماښام ،تاسو به ستاسو د سبت له
ماښامه تر ماښامه وساتي.
 33څښتن حضرت موسی ته وفرمایل 34 :د اسرائیلیانو ته ووایه :د دې د اوومې میاشتې په پنځلسمه ورځ د موټری څښتن د
اختر ،کوم چې به د اوو ورځو دوام دی 35 .په لومړۍ ورځ ،د یو اعالن مقدس ورځ ،تاسو به نه د درنو وسلو کار
وکړي 36 .اوه ورځې چې تاسو به د څښتن د یو وړاندې کوي ،او په اتمه ورځ به تاسو د یو اعالن مقدس ورځ لري .تاسو به د
څښتن د یو وړاندې کوي .دا د جشن بندول .تاسو به نه د درنو وسلو کار وکړي.
 37دا ،له همدې امله ،د څښتن د جشن ( ...احبار)NAB ،23: 26-37 ،
د انجیل په واضح ډول د خدای د جشن او د خدای د ورځې لست .تر اوسه ،زیاتره هغه کسان ادعا کوي چې د عیسوي وي نه رښتیا د
ورځې وساتي چې د خدای امر.

یادونه :یو په انجیل پوره ورځ له ماښام-to-ماښام په منډه (پېدائښت 5 :1؛ احبار23:32 ،؛ تثنییه 6 :16؛ 23:11؛ یوشع 9 :8؛ مارک
 ،)1:32نه له نیمې شپې ته په توګه ورځې شپې دي نن شمېرل .همدارنګه یاد ولرئ چې په داسې حال کې د سره په زاړه انجیل مقدس
ورځې چې د مسیحیانو بدل شوي دي تړلي اړخونه شته دي لکه د نوې لوظ مرسته وکړي  -د مثال په متی 30-26 ،26:18؛ د عبرانیانو
په  - 14-1 :10د حقیقت دا دی چې په دې ورځو کې میلې او اوس هم شتون لري او د مسیحیانو په لومړیو کې ساتل شوي دي ،په
شمول د هغو.

موږ د خدای په دوامدارو کلیسا د همدې کتابو مقدس ورځو کې ،چې د عیسي ،د هغه د مریدانو ،او د هغوی د وفادار پیروان ساتل،
مسیحي مشرانو د سمیرنا په شان په ګډون وساتي .موږ د هغوی په ډول چې په لومړیو او وروسته مسیحیانو یې وساتل وساتي .دا په له
ورته اساسی ورځو کې چې د یھودیانو وساتي ځینو اړخونو څخه توپیر لري ،لکه د یھودیانو نه د نوې لوظ پر څه د دغو ټولو ورځو
معنی یا څنګه دوی دي چې د مسیحیانو وساتل شي الرښوونو نه مني.
زیاتره مسیحیانو چې د خدای د جشن وګوري پوه شي چې د کتابو ورځې د لومړي او د عیسی دویم راځي او همدارنګه د نجات مرسته
انځور د پالن په لور اشاره.

 .2د فسح :آيا دا يوازې په اړه مسیح د مرګ؟
باید د مسیحیانو د فسحې اختر؟
لکه څنګه چې ډیری دي خبر ،د اسرائیلو ماشومان په ځانګړې توګه وویل چې د خروج په کتاب کې د فسحې وڅاري .کورنۍ د یو
وری کړ ،عیب ( 12خروج ،)5 :د قرباني ( 12خروج .)4-3 :د وری پر څوارلسمې په ماښام کې قرباني ( 12خروج )6 :او د خپلو
وینه باندې د کورنۍ د کور د دروازې په ځای ( 12خروج.)7 :
هغه کسان چې د ګامونه خدای ته الرښوونه شوې له مرګ 'تصویب پیلونه' کړ ،په داسې حال چې مصریان چې د دې نه کوي (-28 :
 12 30د هجرت) نه وو.
او ټول د هغه ټول ژوند (لوقا  :)22:15د څو پوه شي ،عیسی د فسحې په کال (خروج  )13:10د هغه د ځوانۍ ( 42-41لوقا  )2د وخت
څخه وساتل.
د فسحې اختر کې مشاهده د د د اولې میاشتې د څوارلسمې ورځې په میاشت (احبار:23 ،؛ :په  3 1او یا هم  :5په تثنییه  16په نامه
 .)7دا واقع د کال د پسرلي په موسم کې.
که څه هم د عیسی څو کړنو سره تړاو لري (22-19 :؛ جان  :13لوقا  )17-1 22بدل ،زموږ د ناجي هم د هغه مریدانو ته وویل چې دا
وساتئ (لوقا  .)13-7 :22هم د نوې لوظ نامې څرګنده ده ،چې ځکه چې د عیسی د قرباني ،د پسونو د وژل شوي او اچولو د وینې (12
خروج )7-6 :نور نه اړتیا (د عبرانیانو په 27-13،26-12 :7؛ .)28- 9:11
د پولوس رسول په ځانګړې توګه تدریس چې نصرانیان وو چې د فسحې اختر په سره د عیسي د الرښوونې سره سم وساتي ( 1د
کورنتیانو په 8-7 :5؛ .)26-23 :11
د انجیل زده کوو چې عیسی "د نړۍ د بنسټ مخکې شو" ( 1پتر  )1:20وي "د د نړۍ د بنسټ څخه د وژل شوي" (مکاشفات :13
 .)8په دې ډول ،د هغه د ورځې او جشن ،په شمول د عیسی چې د "د فسحې وری "،له الرې د نجات د پالن د مشھور شو مخکې
انسانانو پر سیاره شوي دي .دا چې ولې د اجسامو په اسمانونو پر ځاي شوي وو د ځینو کوالی شي
محاسبه یې!
ښایسته ډېر ټولو کلیسا پیژني چې د انجیل درس ورکوي ،چې د عیسي پوره څه سره د فسح د تړاو کله چې هغه ووژل شو.
موږ د دغه ستر قرباني حتی د عدن په باغ کې بحث د عملیاتو د موندلو .وروسته د عیسی (ع) و (پیدایښت  ،)3:15خدای د څارویو
(کېدای شي د یو وری یا وزه) ،ددې لپاره چې د ادم او حوا د خپلو پوستکي د عورتونه (په دې پیښې د د ګناه یو ډول استازیتوب) پوښښ
(پیدایښت ووژل شول  .)3:21موږ هم د قربانۍ د عملیاتي دې اصل ته وګورئ کله چې هابیل چې خپله رمه (پېدائښت  )4-2 :4څخه د
یوه پسه قرباني کړ.
د د موسی د ورځو د نامتو د فسحې اختر له مصر څخه ( 12 38-1 :خروج) د اسرائیلو د ماشومانو د تامینولو کې وښودله1( .؛خروج
 2 1 12پیدایښت  )1:14او د هغه د (احبار )23 ،موسی په دې اړه د خدا الرښوونې او همدارنګه د جنتري ثبت کړي دي .د فسحې
بنسټیزه توګه د دغو پیښو په کال کې د خدای د ماشومانو د هغه د نجات ستر پالن د لومړي شو.

په زاړه انجیل ،د فسح ې د مصر او خدای د مداخلې له اسارت څخه په انځور کې په تامینولو کې .خو ، ،دا هم وخت چې عیسی به راشي
او زموږ د فسحې وری وي په لور په لټه کې شو ( 1د کورنتیانو په  .)7 :5د خدای چې راغلل ترڅو د نړۍ د ګناهونو لرې (یوحنا
1:29؛ د .) 3: 16-177.
په توګه د انسان د عیس ي د تېر فسحې اختر ،هغه ته دوام دا د ماښام ناوخته په وخت کې وساتي او د هغه د پیروانو ته وویل چې دا
وساتئ (لوقا 19-14 :22؛ د جان  )15-2،12 :13او د د /په  14مه (د لوقا 22:14؛ .)544-52 :23
عیسی ،خو د بدلون د کړنو سره د په رعایت سره تړلي څو .عیسی د فطیرې ډوډۍ او شرابو د فسح د (متا  )30-26 ،26:18نه
بېلېدونکې برخه ده او د د عمل (یوحنا  )17-12 :13زیاته کړه.
په هیڅ ډول د عیسی تدریس چې دا نه وه چې د یو کلنۍ د فسحې اختر وي ،او نه هم هغه د یو د یکشنبې په سھار په شان هغه کسان چې
حکمروایي د روم د دودونو نه د خپلو کتنو په ورځ په وخت بدل کړي .حتی د یونان د ارتودوکسو عالمانو مني چې  1لومړۍ او  2پیړۍ
عیسویانو د فسح د اختر په شپه کې ساتل (فسحې او لوی اونۍ سرچېنه  -برخه  .Iد صلیب ارتودوکسو پریس )1992 ،د خدای
په دوامدارو کلیسا موږ داسې کارونه کوي په 21مه پیړۍ .د فسحې اختر دی یوازې په سمه توګه بپتسمه مسیحیانو له خوا ونیول شي (1
کورنتیانو 29-27 :11؛ د رومیانو په 10-3 :6؛ خروج 12:48؛ شمیرې .)9:14
دا باید کېدای شي چې د روم کلیسا (او همدارنګه د خپل پروټسټنټ اوالد څو) په رسمي زده کوو چې دا ساتي د فسحې اختر ،که څه هم
په انګلیسي ژبه څه مختلفو دا او د ساتلو نه دي دا په توګه عیسی (د کاتولیک کلیسا کارټیکیزم وکړل ، .نیویارک .)p. 332 ،1995
شراب ،نه انګور د جوس
سره له دې چې عیسی بدل اوبو ته شراب (یوحنا  )10-3 :2او د یونان د مودې کې د نوې لوظ کارول ( )oinosته د شرابو ته اشاره
کوي (  1ٹموتھی  ،) 3: 8د مختلفو هغو ادعا کړې وه چې دا د انګورو وه جوس ،او نه د شرابو ،چې د فسحې اختر لپاره کارول شوی
و .د یھودیانو ،په خپله که څه هم ،په فسح د (جیالني .د شرابو .یھودي المعارف ) 532-535،1907 .د شرابو وکاروي.
موږ څنګه پوه شي چې د انګور د جوس نه ښایي له خوا د عیسی کارول؟
انګور په نورمال ډول د سپتمبر په شاوخوا کې حاصل او د فسحې اختر په روم جنتري میاشت د اپریل په نوم معموال ده .عیسي د ورځ،
دوی عصري تعقیم او یا یخچالونو نه لري .له همدې امله ،د انګورو جوس به د حاصل او د فسحې د وخت تر منځ د ضایع شوې دي.
نور یادونه کړي چې دا ناشونې وه د یھودیانو د انګورو جوس چې اوږد ( کېنېډي .انجیل قاموس ..د جنگساالرانو د زوی 1909 ،مخ.
 )974دي ساتل .له همدې امله ،یوازې د شرابو ،چې کېدای شي هم د څو کلونو لپاره د پاتې به کارول شوي دي( .د الکولو استعمال،
لکه شراب ،توشیح شي په تثنییه  26:14د جونګړو اختر ،خو نه ته اړتیا لري).
عیسویان دي وي نه "سره د شرابو مستی ،پکې اضافي ده ":په توګه پاول لیکلي (د افسیانو په  .)KJV ،5:18یوازې په نورمال ډول
سره په مصرف د فسح د شرابو ډېرې کوچنۍ یو (یو سیپې بشپړ یا لږ په اړه).
د فسحې اختر په  14مه نه  15مه وه
یو شمېر د کتابو د فسح د نېټې په اړه زړه نازړه دي.
د انجیل زده کوو چې دا وه ،چې د د خدا د جنتري د اولې میاشتې په  14مه ورځ وساتل شي (احبار.)23: 5 ،
په د خروج فصل  6 12مه آیت ،دا څرګندوي چې د وری ده چې د "په ختو" ووژل شي ( GWTاو د یھودو د چاپ تاریخ ټولنه
ژباړې) .د  8مه ایت وایي چې هغوي دي چې د شپې د غوښې وخوري .د ویلو ده ،چې د شپې له وسوځي شي او وخوړل .او ،هو په
توګه یو څوک د ورغمو شول ،یو تن کوالی شي په اسانۍ سره وژني ،سوکړک ،او د لومړي کال یو وری د خوراک (خروج )55 :12
د ماښام او تر منځ نیمه شپه ،چې اساسا هغه څه دي د اسرائیلو د ماشومانو د ثبت وکړل په خروج  .12د فسحې اختر او له تخنیکي ،یې
تر سھاره پورې د هر خروج  12:10خوړلی دا .اوس د انجیل روښانه ده چې د ترنر د فسح "چې په شپه کې" (خروج  ،)12:12د
 14مه په همدې شپه رامنځته شوې ده.
د انجیل زده کوو چې عیسی یوازې دا وه چې یو ځل قرباني شي ( 1پتر 3:18؛ د عبرانیانو  .)14-10 :10 ،9:28په نوي انجیل ،دا
روښانه ده ،چې د عیسي د هغه وروستۍ فسح د (لوقا  )16-14 :22ساتل ،او ووژل شو .د انجیل په ګوته کوي ،چې د عیسي د خطر د

 15مه مخکې څخه لرې .ولې؟ ځکه چې په  15مه د "لوړ ورځ" وه (یوحنا  ،)31-28 :19په ځانګړې توګه د فطیره ډوډۍ په لومړۍ
ورځ (احبار .)23: 6 ،له همدې امله ،د عیسی ساتل او د فسحې پوره په  14مه.
چرچ تاریخ هم ثبتوي چې د فسحې اختر په لومړی ،دوهمه او دریمه پېړیو ( کلیسا تاریخ ،کتاب  24 ،فصل) له خوا وفادار یھودي او
مسیحي مشرانو د میاشتې په  14مه وساتل او دا وساتل شو په ماښام .
زیاتره مشران چې مسیح ادعا کوي چې د فسحې اختر ځینې نسخه وڅاري ،که څه هم چې زیات شمېر یې د نوم د بدلون ،د نېټې ،په
وخت،
د سمبولونو ،او د معنی (وګورئ په فصل  10ایستر کړی).
د انجیل په واضح ډول زده کوو چې عیسی مسیح و د فسحې وری زموږ لپاره او دا چې موږ ته چې د فطیرې ډوډۍ اختر قرباني:
 7پاک کړي نه د زاړه خمیره ،چې تاسې د پخوئ یوه تازه داځکه شي ،کۍ تاسو فطیره .زموږ د  ،مسیح ،د قرباني شوي
دي 8 .نو راځئ چې سره نه کلن خمیره ،د یادشوې او د خمیره د اختر لمانځي ،خو سره د اخالص او حقیقت فطیره ډوډۍ1( .
د کورنتیانو په )NAB ،8-7 :5
پام چې د اختر ده سره د اخالص او حقیقت فطیره ډوډۍ وساتل شي .د پولوس رسول پوه شول چې عیسی لپاره د فسحې وری چې د
یھودي خلکو کارول عوض وه .هغه هم د تدریس چې د مسیحیانو باید تر اوسه هم د فسح د رعایت ته دوام ورکړي.
خو اصال څنګه وو نصرانیان دا کار وکړ؟
د پولوس رسول تشریح کوي:
 23زه څښتن چې زه هم وړاندې له تاسو څخه ترالسه کړ :چې څښتن عیسی په هماغه شپه کې چې هغه ډوډۍ کړ خیانت؛  24او
کله چې هغه یې مننه ورکړل ،هغه ماته کړه او وویل" :واخلئ ،وخورئ ،دا زما بدن کوم چې تاسو د مات دی؛ .په ما یاد دا
کار"  25په همدې توګه هغه هم د ماښام وروسته د جام کړ ،ویې ویل" :دا جام کې زما د وینی د نوی عھد دی .دا کار ،لکه
زیاتره په توګه تاسو د څښلو دا ،د ما یاد 26 ".لکه چې تاسو دا ډوډۍ وخوري او د دې جام د څښلو په توګه زیاتره ،چې تاسو د
څښتن د مرګ اعالن تر هغه راځي 1( .د کورنتیانو )29-23 :11
نو ،د پولوس رسول تدریس چې نصرانیان وو چې د فسحې اختر په توګه ،چې د عیسي د ډوډۍ او شرابو د هغه وروستۍ فسح د مشاهده
وساتي .د یو یادګار په کلني ،نه یوه اوونیزه غونډه ده  -او دا چې د شپې په توګه یاد یا فاتحه وه.
د کاتولیک کلیسا کارټیکیزم سمه توګه یادونه کوي چې "عیسی د فسحې اختر په وخت غوره  ...ډوډۍ وکړ ،او د  ...هغه ماته دا" او هم
یې ورکړ چې وخوړل شي.
دا په انجیل کې ثبت ده ،چې د عیسي فطیره ډوډۍ ماته کړه او د هغه د پیروانو وفات شو دا د خوراک .عیسی هم د هغه د پیروانو د
شرابو وفات شو چې یو کوچنی مبلغ وڅښي .موږ د خدای په دوامدارو کلیسا دعا ،د وقفې او فطیره ډوډۍ د وېشلو ،او د هغه د وفادار
پیروانو ته د مصرف د شرابو وویشي .تر اوسه ،د روم کلیسا (ډېرو نورو په څېر) مات نه فطیره ډوډۍ (دا ټول د کوربه کاروي) او نه
دا معموال د شرابو د وېشلو لپاره خپلو پیروانو ته د څښلو (د شرابو د وېش د روم کلیسا له خوا د اختیاري ګڼل ،او دا اکثرا نه په
پروټسټنټ کلیسا ترسره).
څه په اړه 'لکه څنګه چې زياتره  ...تاسو ادعا کوي؟
باید څو ځله د فسح پورته شي؟
عیسی وویل" ،د په توګه تاسو ته دا ډوډۍ وخوري او د دې جام د څښلو په توګه زياتره ،چې تاسو د څښتن د مرګ اعالن تر
هغه راځي".
په پام کې ده چې دا عیسي د مړینې چې دا ونمانځه.

مسیح د مرګ موږ ته د خدای (د رومیانو په  )5:10او د عیسی زموږ د نجات لپاره د هغه د ژوند ورکړه (یوحنا 17-16 :3؛ د
عبرانیانو  .)11-5 :5د هغه د مرګ زده کوو چې عیسویان دي نه ګناه د واکمنۍ په سر له خپلو بشر مړي (د رومیانو په )12-3 :6
لري .د عیسوي د فسحې اختر دی چې د عیسي د مړینې په مناسبت د.
عیسی نه د دې مراسمو په توګه زیاتره وایي تاسو قصد ،یوازې دا چې کله چې تاسو دا کار ،چې تاسو د هغه د مرګ اعالن .د تل په  1د
کورنتیانو په  11:26یونان د مودې ،hosakis ،ده یو بل وخت کې د نوې لوظ کارول .دا په توګه زیاتره په توګه تاسو غواړي معنا نه،
مګر د "تاسو غواړي "،یا  ،د یونان د مودې هم شتون لري (چې دا په مکاشفات  11دی6 :؛ په انجیل کې یوازینی بل ځای دغه
ځانګړی اصطالح کارول) .که څه هم ،ځکه دا نه ده چې په  1د کورنتیانو په  11:26حاضر ،پاول نه ده موږ ته وایم چې د څښتن د
فسحې اختر په توګه زیاتره لکه څرنګه چې مو خوښه وڅاري ،خو چې کله موږ پر د فسح په رعایت دا ،چې دا یوازې نه ده
د یو لړ مراسمو ،دا مسیح د مرګ ښیي.
سربیره ،پولوس لیکلي:
 27له همدې امله به څوک په یوه توګه د دې ډوډۍ یا وڅښی د مالک خدائ د دې جام خوري د د مالک د بدن او د وینې د
مجرم وي 28 .خو راځئ یو سړی معاینه ځان ،او نو راځئ د هغه د جام د ډوډۍ او د څښلو وخوري 29.د هغه څوک خوري او
په یو ډول څښاک ځان قضاوت خوري او څښاک ،د مالک د بدن نه درکولو 1( .د کورنتیانو )29-27 :11
پاول په واضح ډول تدریس چې د دې ډوډۍ او شرابو واخلي ،باید ځان معاینه .د چې باید د فسحې اختر له مونږ سره مرسته زموږ په
تېروتنې او ګناهونه تمرکز وکړي ،او په دې توګه ملتیا مرسته کوي د دې امر څخه د پاول پوره کولو ته ځانونه معاینه .لکه څنګه چې
کوالی شي د هڅو د ډېر واخلي ،دا د هر کال د ازموینې مفھوم هم مالتړ کوي (کسان هره ورځ او یا په اونۍ لرې نه خمیره).
د نوې لوظ ثبتوي چې دواړه عیسي او د پاول تدریس ته په عیسوي توګه د فسحې وڅاري .او دا چې د یو کلنۍ نظارت و.
قد پريمینځل د
قد پریمینځل د مرسته کوي زاري وښیي او دا چې حتی د مسیح د پیروانو تر اوسه هم میالن لري ترڅو هغو سیمو کې چې باید پاک شي
(سنټ جان  )13:10لري.
عیسی تدریس چې د هغه پیروان باید دا کار:
 13تاسو ما ته د ښوونکي او د رب ،او تاسو وایي ،ښه ،د نو زه یم 14 .که زه بیا ،ستاسې د رب او د ښوونکي ،خپل د پښو
وینځل ،نو تاسو هم باید یو له بل سره د پښې ومینځي 15 .زه د یو مثال په توګه ،چې تاسو باید وکړم چې زه له تاسو سره وکړل
تاسو ورکړل 16 .اکثره بېشکه ،زه تاسو ته وایي ،یو بنده د خپل بادار څخه زیاته نه ده؛ او نه هم هغه دی چې له هغه زیات چې
هغه ته واستاوه واستول 17 .که تاسو دا شیان ،برکت پوه دي چې تاسو که تاسو یې کوئ یې(.یوحنا )17-13 :13
په نسبي څو چې د عیسی په شان عیسویت واش پښو وایي وکړو.
خو موږ د خدای په دوامدارو کلیسا هر کال په دې عیسي د الرښوونې تعقیب کړي.
د کالم د بهرنیو سرچینو
دا یوازې په انجیل کې چې موږ ګورو چې د فسحې اختر په کال کې د مسیحیانو وساتل شو نه ده .تاریخ اسنادو چې د مومنانو په کال
کې د اصلي رسوالنو د وخت څخه او په ټول عمرونه (ب دوامدارو د خدای د چرچ تاریخ nd 2 .ګڼه .کتابونه 2016 ،کال) په  14مه ساتل
د فسح.
په فاسد متن په توګه د ژوند (داسې ښکاري چې د دې سند د باندې د دویمې پېړۍ کې د لیکنو په اساس شي ،خو د ترکول نسخه موږ
اوس وګورئ معلومات  /بدلونونه چې داسې ښکاري چې په څلورم پیړۍ زیاته شي لرونکی د مشھور ځینې په زړه پورې معلومات
شته دی؛  .تاریخ او شرعیاتو د کار یو مسیحي ټولنې پطرس لنګ ګڼه ،2015 ،مخ  ..:)31د سمیرنا کلیسا وګورئ .څه دی په زړه

پورې دا ده چې دا په ډاګه کوي چې په آسیا کې د اصغر د فسح د نظارت ممکن نه دي لومړی سمیرنا د رسول جان څخه د پولوس
رسول ( د ژوند 2 ،فصل) څخه راغلي وو ،خو آن مخکې.
د ژوند په ډاګه کوي چې د نوي تړون د فسحې اختر سره د فطیرې ډوډۍ او شرابو وه چې شي د فطیرې ډوډۍ د موسم په مشاهده .دا
څرګندوي چې بله الره دا .او دا چې د لیکلو هم د نظر چې د فطیرې ډوډۍ او شراب ونیول شول ،او په کال کې اخیستل مالتړ دی.
او نور پر مه (د تاریخ په  14د
تاریخ اسنادو چې د  -لست رسوالنو (په ګډون د اسټرالیا او جان) او همدارنګه د اسقف  /پادریان ،
فسحې په کال کې ساتل د کلیسا ،کتاب  ،فصل  24آیتونو کې  .)7-2د روم ،ختیځ ارتودوکسو ،او کاتولیکانو د ټولو پام د هغو مشرانو ته
شوي دي ا ماکن لري ،تر اوسه د هغو دینونو هیڅ خپل په دې مثالونو تعقیب کړي.
د اسیا په اصغر د بیشپ  /کشیش  180زیږدیز کال په شاوخوا کې لیکلي ویل مسیحیانو ته د فسح په  14مه وساتي:
د څوارلسمې ورځې ،د رب ریښتیني د فسح؛ د لوی قرباني ،د خدای په ځای د وری د زوی ،چې مکلف  ...او چې خاورو ته
د فسحې اختر ورځ وه ،د ډبره کېږي ځای باندې د قبر.
عیسی وخوړل او د فسحې په  14مه ساتل ،په  14مه ووژل شو ،او د خاورو په  14مه وه .دا په  15مه نه وه ،او د هغه د مرګ د کال ،د دې
پر یوه ورځ نه وه .عیسی به رڼا کې د لویدو وروسته د فسحې وړل او به ووژل شي او د لمر بیا په (د یوه نوې ورځ پیل شي) مخکې
خاورو ته وسپارل شي.
دوهم پیړۍ په وروستیو کې ،بیشپ  /کشیش د افسوس ته د روم د بیشپ ویکتور ته یو لیک استولی کله ویکتور هڅه وکړه چې په یوه
ورځ د فسحې اختر د رعایت د  14مه پرځای ځواک:
لیکلي" ،موږ د کره ورځ څارنه؛ نه کړه ،اونه اخلي لرې .د څښتن د د په آسیا کې هم لوی څراغونه ویده رالوېدلې ده ،چې
باید د ورځې یو ځل بیا لوړه راځي ،کله چې هغه به سره د آسمان څخه جالل راشي ،او باید د بھر ټول اماکن په لټه کې .په
دغو دي فیلیپ ،د دولسو رسوالنو ،چې په اوده یو؛ او د هغه دوه کلن پېغله لوڼې ،او بل لور ،چې په روح القدس ژوند کاوه او
اوس د افسوس مربوط؛ او برسیره پردې ،جان ،چې دواړه یوه عیني شاهد او د یوه ښوونکي ،چې د باندې د مالک د لسټوني ،
او ،یو کاهن وو ،د څادر اغوندي .هغه په افسوس اوده وه .او په سمیرنا ،چې د بیشپ او شھید وه ؛ او  ،بیشپ او شھید له ،
چې په سمیرنا ویده شو .ولې اړتیا لرم د بیشپ او شھید چې په ویده شو ،او یا د برکت  ،یا  ،د خجگان چې په روح القدس
بیخي ژوند کاوه ،او چې په ساردیس پروت دی ،د آسمان څخه د په تمه دي ،کله چې هغه باید له لوړه یادونه د مړو؟ دا ټول د
فسح د څوارلسمې ورځې ته د انجیل له مخې لیدل ،په نه درناوي بیل ،خو د باور د حاکمیت الندې .او زه هم ، ،د تاسو ټولو د
لږ تر لږه ،نه زما د خپلوانو ،چې ځینې یې ما له نږدې ورپسې د دود سره سم .د زما د خپلوان د اوو وو اسقف؛ او زه په اتمه
یم .او زما د خپلوانو تل د ورځې مشاهده کله چې د خلکو د خمیره کړي لرې .زه ،له همدې امله ،وروڼو ،چې په رب یې له
شپیتو تر پنځه کاله ژوند وکړ ،او سره په ټوله نړۍ کې د وروڼو سره لیدلي دي ،او په هر مقدس کتاب له الرې تللي دي ،کوم
له خوا رایادې لغاتونه نه .د هغو کسانو لپاره زیات چې وویل '' موږ باید پر ځای سړی خدای اطاعت " ...ما د اسقف چې
حاضر وو ،د چا چې زه په خپل ارمان احضار یادونه؛ چې نومونه یې ،باید زه یې ولیکي ،به یو ستر ګټې جوړوي .او دوی،
زما  ،د هغوی رضایت ته لیک ورکړ ،عالم چې زه په چټي نه زما د خړ ویښته ورکوم ،خو تل د مالک عیسی له خوا زما د
ژوند اداره.
په خپل لیک کې ،لیدل چې:
 )1وویل ،هغه د الرښوونو د رسول جان څخه د تصویب په الندې.
 )2هغه و ویل چې چې د انجیل د الرښوونو ته وفادار وي.
 )3تکیه پر مقام ،چې د بائبل مقدس نه د الرښوونو وو د روم-منل دود د هغو پورته.
 )4وایي ،هغه چې د الرښوونو کلیسا مخکې د مشرانو له خوا د هغه د تصویب ته وفادار وي.
 )5ښودلې وه په آسیا کې د اصغر د امیرالمؤمنین ویاند و هغه وروسته.
 )6وویل ،هغه او د هغه د نیکونو د فطیره ډوډۍ په وخت کې ولیدل.
 )7نه ورکوی چې د انجیل باندې یو غیر کتابو د روم د دود د واک ومني.

 )8نه ورکوی چې د روم د بیشپ د واک ومني  -هغه د  cf.مکاشفات  18غوره جال شي (.)4 :
 )9ویلي دي چې د هغه د ژوند و له خوا د نارینه وو او عیسی نه نظرونه اداره شي.
آیا تاسو د مسیح په شان وکړل د رسوالنو د مثال په توګه پیروي کړې؟
ځکه چې په لومړیو مسیحیانو د فسح ساتل په  14مه ،دوی او نور چې دومره شوي (التیني لپاره ) له خوا د ګڼ شمېر تاریخ بلله.
د لومړیو مسیحیانو پوه شول چې د فسحې اختر درلود سره د نجات د پالن د نه .پام چې د  180زیږدیز کال له خوا ،بیشپ  /کشیش د
ساردیس لیکلي:
اوس د د فسحې د معما راځي ،حتی په داسې حال کې چې د قانون د  ...د خلکو لیکل ،له همدې امله ،د کلیسا د موډل ،او د
قانون د پارابول کیښودنی شو .خو د انجیل د قانون او د هغې د تحقق لپاره د توضیحاتو شو ،په داسې حال کې د کلیسا د حق
دساقو شو  ...دا یو زمونږ د نجات د فسحې اختر دی .دا دی ،چې د زغم په ډیرو خلکو ډیر شیان وګالي  ...دا د هغه چا شو په
یوه پېغله د بشري ،چې د اعدام شو په ونه ،چې په ځمکه کې ښخ شو ،چې د مړو په منځ کې له قیامت ،او څوک چې د
انسانانو راپورته پورته د د آسمان د اوج الندې قبر څخه .دا وری چې د وژل شو.
د فسحې اختر په کال کې په وروسته پیړیو د  14د د امیرالمؤمنین له خوا مه او نور وساتل شو .کاتولیک عالمانو ( سقراط د  ،پیشرو)
ثبت په  4مه 5 ،مه 6 ،مه  8-مه او وروسته پیړیو دې رامنځته شوې ده .د خدای لیکوالو له مختلفو کلیسا د عصري ځلې (د مثال په د نا
ریښتینو په دین تاریخ .،المقدس( 1972 ،د خدای د کلیسا 7 ،ورځ) د رسوالنو په وخت څخه یې په رعایت د بیلګو .ب د خدای .کتابونه،
 )2016د کلیسا دوامداره تاریخ.
حکمروایي د روم د عالمانو چې د فسحې اختر اړخونو ،لکه قد پریمینځل د ،هم لیدل شوي دي د هغو په پام کې په لومړیو وفادار
مسیحیانو وي له خوا (د مثال په ثورستون .)1912( ،د پښو او السونو پریمنځل .په د کاتولیک المعارف).
د فسحې اختر دی د لومړنۍ کلنۍ اختر کې د احبار 23 ،مه فصل کې لیست شوي دي.
د فسح د مرسته لپاره د مسیحیانو انځور د نجات او فضل .دا باید په نښه شي چې په لومړیو عیسوي لیکنو زیاتره په توګه د فسحې او نه
دا مراجعه "د څښتن د ماښام ډوډئې".
په داسې حال کې چې ښایي یو شمېر د فسحې اختر د رعایت ضرورت لرې ،د مشرانو په نظر د حکمروایي رومیانو او د خدای د کلیسا
له خوا اماکن وي دا واقعا هم نه وساتي.
موږ د خدای په دوامدارو کلیسا ال نن نه نو.
موږ د خدای په دوامدارو کلیسا د فسح وساتي او د شامل د یو مینځلو د بل چا د پښو په تاریخي ،او د کتابو ،عمل.
د پیل څخه د پالن
د فسحې ښیي چې د خدائ پاک د نړۍ ( 1پتر  ) 1:20د بنسټ مخکې پالن د عیسي واستوي لپاره زمونږ د ګناه د مړه شي ،چې د خدای
موږ (یوحنا  )3:16سره مینه درلوده ،چې د خدای کوالی شي موږ ته وړاندې کړي ،او دا چې د هغه زوی سره مخامخ شو او زموږ
لپاره وژل شوي دي .د فسحې اختر په ګوته کوي چې د مسیحیانو څخه د ګناه له خوا د هغه د مرګ خوشې شوي دي او نه په ګناه د (د
رومیانو په  )5-1 :6پاتې شي.
خو په ساده ډول د عیسی د قربانۍ په منلو د ټولو شته چې د نجات د پالن د ده نه دی.
له مختلفو خلکو د نجات د خدای په پیل حده د فسحې او  /یا د کوالو په پیژندلو له خوا وساتل شي ،خو په دې نه ځي چې د "د کاني
ژوره" پوهیږي ( .cfد رومیانو په  )11:33د هللا د فضل ( 2پیتر  )3:18په انځور کې د نورو کتابو له خوا.
ده هم زمونږ د نجات د عبداهلل عبداهلل (:؛ 9-1 :د عبرانیانو په  1 12پطروس  ،)2 1خو :مسیح نه یوازې زموږ د نجات ( 9عبرانیانو
 )5د لیکوال  /لومړنی ده .د هغه ریښتیني د پیروانو د هغه پسرلي وساتي او د ورځې راپریوزي.

 .3د شپې پام کې ونیول شي او د فطیرې ډوډۍ د ورځې

د انجیل ښیي چې د مصر د ګناه یو ډول د اسرائیلو څخه چې ته تحویلیږي درلود ( cfخروج 3 :13؛ مکاشفات  .)8 :11د انجیل ښیي
چې نن مسیحیان په یوه نړۍ ده چې د معنوي "بابل" یو ډول ژوند (مکاشفات  .)6-1 :17د انجیل په ګوته کوي چې د مسیحیانو به نسبتا
ژر له دا وسپارل شي وروسته خدای باندې د بابل (مکاشفات  )8-1 :18د هغه له خنډ سره محفوظ دي .د خنډ سره د وحي د کتاب په
لست څو دي د هغو یو ځل په مصر کې کارول خدای د خلکو شوي وسپارل مخکې ورته.
د اسرائیلو د ماشومانو د مصر د فطیرې ډوډۍ لومړی ورځ روان شو.
د انجیل ،په احبار 23: 7-8 ،زده کوو چې د فطیره ډو ډۍ دواړه لومړی او په وروستیو ورځو کې دي د یوه مقدس "راغونډ شئ"
( ،)NKJVیو "د سپیڅلي شورا" (د  )NJBځله .د د پنځلسم (چې پیل شو چې د مقدس ورځ) ماښام د فطیرې ډوډۍ ،چې د الس د
خوړلو د اختر پیل ( cfخروج 12:16؛ احبار.)23: 66 ،
د انجیل الندې ثبتوي:
 42دا یو شپه څو مره لپاره له د مصر د وطن د هغوی د راوستلو بھر اؤ د رب مشاهده شي :دا ده ،چې د شپې د مالک خدائ ته
د ټولو په خپلو نسلونو د اسرائیلو ماشومان ولیدل شي( .خروج )KJV ،12:42
دا د زموږ د رب ،د مشاهدې شپه ده کله چې هغه یې د  Ægyptد ځمکې څخه راوویستلئ څلورم :دا شپه د اسرائیلو د ټول
ماشومان باید په خپلو نسلونو وڅاري.
د مسیحیانو ،د شپې وي انځورونه ونمانځل زموږ د اقدام د وتلو معنوي مصر ( .cfمکاشفات  - )8 :11دا هغه څه دي چې باید سبب
مسیحیانو د خوښۍ لپاره.
په تاریخي لحاظ ،د شپې په نورمال ډول ونمانځل شي جشن ډوډۍ بوخت دي .د ډوډۍ په عادي شامل شوي ،خو ته ،فطیره ډوډۍ محدود
نه شو.
د يهوديانو د حجم د  15مه د فسح غږ
یھودي مشرانو د نېټې او د خپلو کړنو سره د فسح د تړاو څه ډول سره بدل .ځینې سرچینې انددي ،چې دا وه ځکه چې دوی نه غوښتل
چې دا په توګه د امیرالمؤمنین نصرانیان ( وییزې او د کتابو او د فسح 19911 .تاریخي ونډې) ورته وساتي.
خو هم ،ښایي د د د شپې او د ځانګړو دودونو ونمانځل شي د ډوډۍ ،سره څنګه د یھودیانو په ګډه د یوه مصرف ځکه گرمي سره ځکه
چې د اواره ګانو (د اسرائیلو د ځمکې څخه بھر د یھودیانو) او جنتري مسایلو مقدس ورځو معامله ( د  1906یھودي المعارف
ورځې ،).د یھودیانو میالن لري ترڅو د فسحې لیدل په توګه تر ټولو یھودیانو دا د په  15مه د ماښام وساتي ته د شپې د زنګ .ځینې د
دواړو  14مه او د فسحې د  15مه وساتي.
د عیسی په وخت کې ،د صدوقیانو گرمي ته د فسح په  14مه او  15مه د فریسیانو وساتي ( استاذه جیفري ډبلیو .ولې په امریکا کې د
یھودیانو د فسح د نه لري دوه ؟).
تر اوسه ،د انجیل درس د دوه مختلفو وختونو کې د دوو بیالبیلو موخو لپاره دي .د زړې لوظ نامې د فسح ښیي چې د اسرائیلو ماشومان
وساتل شول او د مرګ فرښته څخه مو اخته نه .د نوې لوظ د فسح په ګوته کوي ،د عیسویانو ،چې د عیسي د هغه د مرګ له الرې لپاره
زمونږ د ګناه د ځان د سزا پیدا شو.
خو ،د شپې پام کې ونیول شي د یھودیانو دا چې دوی باید د مصر د غالمۍ (خروج  )12:42له اسارت څخه د خدای په تامینولو کې
منندوی وي ورپه .د مسیحیانو ،د شپې پام کې ونیول شي زده موږ خوشحاله او د وي د خوشې عیسی د ګناه له اسارت څخه برابروي
لپاره مننه (یوحنا .)366-34 :8
ځینې یھودي عالمانو پوهېږي چې د انجیل د فسحې اختر په توګه د فطیرې ډوډۍ د جشن په پرتله د یوې بلې نیټې لست:
عینآ دي ،XXIII . .خو داسې ښکاري چې د فسحې اختر ،چې د میاشتې په څوارلسمې ورځې لپاره ،او (د فطیرې ډوډۍ د
جشن تر منځ توپیر؛  ،ἑορτή τῶν ἀζύμωνلوقا وړو 1؛ ، )§ 3 ،ii 1 ، ...د پنځلسم ورځې لپاره وټاکل شو( .د فسح .د
 19066یھودي المعارف)

له همدې امله ،سره له ټولو یھودیانو غوښتنه هغه څه چې په توګه د فسح د  15مه وساتي ،د  15مه نیټه ده ګڼل چې د فطیره ډوډۍ اوه ورځې
د جشن برخه وي .ځکه چې د یھودیانو میالن لري ترڅو له مصر څخه د وتلو ټینګار کوي او په ځینو غیر کتابو دودونو تکیه ،نوهغه
زیاتره یوازې په دوهم نېټه وڅاري.
هجرت باب  12د فسح د بحث او د خدائ پاک سره څه په اړه چې دوی د خلکو د درس او همدارنګه څه به پېښ شي موسی او هارون
الرښوونه پیل شوه .د  14مه په پیل  -دا الرښوونې د د د دې د اولې میاشتې په لسمه ورځ یو  ،غږ کړ د اخلي ،او د سپما لپاره دا د
 14مه ورځ چې دا وه چې په ماښام ووژل شي تر شامل دي.
مال حظه د فسحې په اړه الندې الرښوونو څخه څه:
 21بیا موسی د اسرائیلو ټول مشران راوغوښتل او ورته ویې ویل" ،دپاک بھر او د خپلې کورنۍ له مخې خپل ځان لپاره د
ورغمو واخلي ،او د وژلو د فسحې وری 22 .او د تاسو د ویلني د یوه ډله واخلي ،په وینه دا غوټه کړي چې په حوزه ده ،او د
او د دواړو سره د وینې چې پ ه حوزه ده حمله او د تاسو هیڅ به تر سھاره پورې د د هغه د کور د دروازې په بھر ته الړ
(خروج ..)22-21 :12
د بیان د "تر سھار" څخه عبراني لغت معنی راځي "د رڼا له الرې د ماتولو"" ،د رڼا راځي "،یا "د لمر ختو راځي".
نو ،د اسرائیلو تر سھار په  14مه وروسته له خپلو کورونو څخه ایستل نه ځي وکړ .چې د شپې مخکې څه وشول؟
 29نو ته په نیمه شپه چې څښتن په مصر کې د ځمکې د ټولو مشر زوی وشوه تېر شو ،د فرعون د زوی هغه څوک چې د
اسارت د مشر زوی چې په وه په خپل تخت ناست وو ،او د مالداری د ټولو مشر زوی څخه د  33 ...د مصریانو له خلکو
وغوښتل ،چې د دوی ښایي په بېړه د ځمکې بھر ته یې استوو .د هغوی وویل" :مونږ به ټول مړه شي( ".خروج :12
)29،33
موسی او هارون ته نه د شپې بھر ته الړ  -چې د ده د ناسم فرضیه چې ډېر لري:
 28بیا فرعون ته یې وفرمایل" :زما څخه لرې کړئ! چې د خپل ځان څخه پند اخلي او وګورئ چې زما د مخ نه! په ورځ
تاسو زما مخ وګورئ تاسو به مړه!"
29

نو موسی ته وویل" :تاسو ښه خبرې .زه به هیڅکله د خپل مخ بیا وګوري( ".خروج )29-28 :10

د مشر زوی د مرګ څخه وروسته ،د اسرائیلو د دندې په مخکې د مصر د وتلو د بشپړولو لپاره شمېر درلود .له دي چې دوي تر سھاره
خپلو کورونو دننه پاتې شي ،د رڼا د ماتولو ،اور د ورغمو چې نه وه شوې خوړل پاتې ،چې د کلیو او ښارونو کې چې د مصریانو
ژوند ته الړ او د هغوی څخه غوښتنه وکړی تر څو د هغوی د سپینو زرو ،د سرو زرو ،او جامې ورکوي ،راټول او څه مال یې ترسره
کړي د پورته کولو او د خپلو رمو او رمې په پښو سفر لپاره په توګه د شلو ډېر شمېر  ،چې د رعمسیس چې د مصر څخه د خپلو منظمو
سفر وه چې د پیل شي .لیدل چې:
 34د خلکو د خپلو پخوئ واخیستې شو خمیره مخکې ،په خپلو اوږو د خپلو جامو د خپل د ټکانونو کیږي مکلف
دي 35 .د اسرائیلو وکړل چې د حضرت موسی د لغت له مخې؛ او د دوی د مصریانو د سپینو زرو ګاڼې پور ،او د
سرو زرو ګاڼې ،او کالي 36 :د مالک ورکړه د خلکو د مصریانو د سترګو په ګټه شي ،نو دوی د هغوئ د داسې
شیانو قرض په توګه دوی ته اړتیا لري .او د دوی د مصریانو ضایع شوې 37 .د اسرائیلو له رعمسیس څخه
سوکوت ته سفر ،په اړه د شپږ سوه زره په پښو ،چې نارینه وو ،د ماشومانو تر څنګ 38 .د یو ګډ ګټې هم الړو د
هغوی سره؛ او پادې او رمې ،حتی ډېر غواګانو 39 .هغوی د پخوئ چې دوی راځي د مصر څخه راوویستلئ ،لپاره
دا نه خمبیره شو فطیره کیکونه پاخه؛ ځکه چې دوی د مصر څخه ورسپارل شوي دي ،او نه  ،نه درلود نو د ځان
لپاره هر ډول چمتو( .خروج )KJV ،39-34 :12
د شپې له مشاهده شي د شپې چې د رعمسیس روان شو .د شپې دوی په حقیقت کې د مصر د روان شو.
هغه څه چې خدای هغوی ته وویل ،چې د کار ترسره کولو وروسته ،هغوی پاتې.

خروج  13:18موږ ته راښیي" ،د اسرائیلو په منظم لیکو کې د مصر د ځمکې څخه پورته الړل ".د خلکو د شمېر او د عمر په لړ ،چې
دا د شپې وروسته د ټولو له خوا د پام وړ ،چې دوی کوالی د دې ترسره شوي دی په پام سره د فسحې.
فطیره ډوډۍ
موږ د مسیحیانو په رسمیت ،چې د عیسي زموږ د ګناهونو د فسحې اختر د سزا د ورکړې او چې مونږ ته د ژوند کولو هڅه وکړي ،لکه
څنګه چې هغه وکړل ،بې ګناه او نفاق ،چې خمیره په سمبولیک کوالی استازیتوب (لوقا .)1 :12
د ناوخته ارمسټرانګ په دې اړه لیکلي:
او ،په توګه د اسرائیلیانو سره د یو لوړ الس (شمېر  )3 :33الړ ،په ستره او له اسارت د هغوی په تامینولو کې ،له دې امله نه
د نوي مولودۍ عیسوي د هغه د عیسوي ژوند پیل کړي  -په د خوښۍ او خوشحالۍ وریځو .خو هغه څه رامنځ ته کیږي؟
د شیطان او د ګناه د ژر تر ژره د نوي د خدای مولودې زوی وروسته تعقیب  -او ډېر ژر د نوی او بې تجربې عیسوي
موندلي هغه په د غښتلتیا د لویږي ،او وسوسه راضي کړي او بس.
مال حظه خروج  ،14پیل  10ایت  -څومره ژر چې د اسرائیلو دغه ستر پوځ ولیدل تعقیبوي یې ،دوی د خپل جرئت له السه
ورکړ .ویره یې راغی .دوی پیل ناخوښه او شکایت کوي .هغوي ولیدل چې دا ناشونې وه د هغوی لپاره چې د فرعون او د
هغه د پوځ د لرې تر السه کړي ،ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډېره زوروره وه .او د دوی بې وسه وو .نو دا له موږ سره
دی.
خپل طاقت کافي نه!
"ویره نه ،ودریږي ،او د مصریانو لپاره د مالک د نجات وګورئ  ... ...تاسو به بیا نور د تل لپاره نه ورته وګورئ د رب به
لپاره مبارزه :خو هغه ته یې د خدای موسی له الرې پیغام ګورې .تاسو "! څومره حیرانونکې!
بې وسه ،موږ ته وویل چې تر اوسه هم والړ ،او د مالک د نجات وګورئ .هغه به زموږ لپاره مبارزه وکړي .موږ نه شو
کوالی د شیطان او د ګناه د فتح ،خو هغه کوالی شي .دا لوړه مسیح دی  -زمونږ د پادرې  -څوک به د پاکولو مونږ  -موږ ته
وقف  -وړاندې موږ ته  -چې وویل ،هغه به هیڅکله ته پرېږدي او نه هم موږ ذلیل!
موږ نه شو کوالی په خپل قدرت او قوت د حکمونه وساتي .خو مسیح د امریکا کوالی شي وساتي! موږ باید د هغه په باور
تکیه کوي .ارمسټرانګ .د خدای قرآن ورځو او یا بت رخصتۍ-کوم؟ د خدای د نړیوال کلیسا)1976 ،
د جشن موخه
خو راځئ د دې بشپړ اهمیت زده کړي .خدای ولې د دغو اختر ورځو ؟ د هغه د غوره موخه څه وه؟ د هجرت په  ،13آیت 3
اوس اړوي ..." :حضرت موسی ته وفرمایل :د خلکو ،دا ورځ ،په کوم کې چې تاسو له مصر څخه راووتل  ...په یاد ولرئ":
دا د د  15وه 66 .ایت" :اوه ورځې کېږده فطیره ډوډۍ وخورئ او په اوومه ورځ به اؤ د یکتا یو اختر وي  ...دا ځکه چې د
هغه څه چې د یکتا [د یو یادګار] وکړل ترسره  ...او دا به د یوه نښه وي ستا په الس باندې تا ،او ستا د سترګو "تر منځ د یو
یادګار" ( - -معجزه د هویت د ثبوت) " -ولې؟ " -چې د څښتن د قانون په ستا په خوله وي  ...کوئ له دې امله وساتئ دغه
مقرره "...
اوه ،ګران ورونو ،تاسو د ښه معنی وګورئ؟ آیا تاسو د دا ټولو ریښتیني د اهمیت کلک ونیسي؟ آیا تاسو د خدای موخه
وګوري؟ د فسح د پاره د ګناهونو دي چې په تېرو د وقتونه د مسیح د مرګ انځورونه .د هغه د وینې د منلو نه ګناهونه مونږ
به ژمن وبخښه  -دا جواز په ګناه ته دوام نه ورکوي  -له همدې امله کله چې موږ دا منو ،زمونږ ګناهونه یوازې تر هغه وخت
معاف دي  -تیرو ګناهونو.
خو به موږ هلته ودروي؟ په تېرو ګناهونه معاف .خو موږ اوس هم د انسانانو غوښه .موږ اوس هم باید د وسوسو اخته
دي .سین موږ په خپله د کلچ ترسره  -موږ په خپل واک دي غالمان ګناه دي .،او موږ دي بې واکه چې له هغې څخه د ځان
ورسوي! موږ ته د ګناه په اسارت شوي دي .راځئ چې د انځور پوه  -د مانا لري( .ارمسټرانګ .هغه څه چې تاسو باید په دې
پوه د فسحې او د فطیرې ډوډۍ جشن په اړه .ښه خبر دې ،د مارچ )19799

تر کوم حده باید مسیحیانو ګناه اچوي لرې؟ په بشپړه توګه ،لکه عیسی تدریس" ،تاسو به پوره شي ،لکه څنګه چې په آسمان ستا د پالر
دی کامل" (متا  .)5:48خمیره سمبولیک ډول کوالی شي د ګناه یو ډول ( 8-7 :د 1د کورنتیانو په  )5وي .د ګناه په شان ،خمیره کړي.
لکه څنګه چې د اوو دی خدای د شمیر (نماد) د بشپړتیا ،عیسویان دي سره د فطیره ډوډۍ اوه ورځې د فسحې تعقیب کړي .د معنا او
سمبولیک بشپړ سره یوازې د فسحې اختر نه ده .د فسحې اختر لپاره د تیرو ګناهونو د وقتونه او د عیسی د مرګ د مسیح د وینې د منلو
انځورونه.
آیا مونږ د وتلو مسیح په سمبولیک ډول د خپل مرګ (ګلتیانو  )3:13د ونې ځړول؟ شمیره د فطیرې ډوډۍ د فسح مرسته موږ ته انځور
الندې د اوو ورځو د پوره اچولو د ګناه ،د حکمونه د سوابقو د لرې  -وروسته له تیرو ګناهونو په توګه د عیسی د قربانۍ نتیجه معاف
دي.
د فطیرې ډوډۍ انځور ورځې د ژوند او د عیسی لوړه کار .عیسی ته د خدای تخت چرته چې هغه زموږ په استازیتوب زموږ د پادرې
په توګه اوس په فعاله توګه په کار کې ،د ګناه موږ چاڼیزو (د عبرانیانو په  )18-17 :2په بشپړه توګه د خپل واک د له موږ څخه
وړاندې کولو!
دلته ده چې د هغه څه چې د عبراني کالم د فطیرې ډوډۍ د ورځې په اړه وایي چې د ځینو:
 15اوه ورځې تاسو فطیره ډوډۍ وخورئ .په لومړۍ ورځ چې تاسو به له خپلو کورونو کې خمیره لرې .څوک خوري په
لومړۍ ورځ څخه په اوومه ورځ تر ډوډۍ خمیره ،چې د شخص له اسراییل وشړل شي 16 .په لومړۍ ورځ به د یو راغونډ
شي ،او په اوومه ورځ به ستاسو لپاره د راغونډ وي .د کار هیڅ ډول به پر دوی ترسره شي؛ خو چې هر څوک باید د خوړلو
 چې یوازې کېدای شي چې تاسو له خوا چمتو شي 17 .نو تاسو به د فطیرې ډوډۍ اختر وڅاري ،لپاره د دې په هماغه ورځزه به ستاسو قبیلې د مصر د وطن نه راوویستلئ .نو تاسو به په دې ورځ په ټول ستا د نسل په توګه د همېشه د آرډیننس
وڅاري 18 .په لومړی میاشت ،د په ماښام د میاشتې د څوارلسمې ورځې ،تاسو فطیره ډوډۍ وخورئ ،په ماښام د میاشتې شل-
لومړۍ ورځې پورې 19 .اوه ورځې خمیره نه به ستاسو په کورونو کې وموندل شي ،څوک چې خوري هغه څه چې خمیره
راهیسې ،چې د هماغه کس به د اسرائیلو د قوم څخه وشړل شي ،چې ایا هغه یو پردی او یا د ځمکې اصلي ده 20 .تاسو به
هیڅ خمیره خوري؛  .ستاسو د ټولو کورونو تاسو فطیره ډوډۍ وخورئ "(خروج )20-15 :12
احبار 23: 6-8 ،په اړه دا مونږ ته ښائی او همدارنګه د .او تثنییه  16:16ښیي چې نذرانې شوي تمه د فطیرې ډوډۍ ،کوالو ،او د منی
قرآن ورځو ورځو ورکړل شي.
په اصل کې ،نه "د سوزېدونکې نذرانې یا د قربانۍ" هلته وو کله چې خدای "یې د د مصر د وطن نه راوویستلئ" (یرمیاه  .)7:22دوی
ځکه د نافرمانۍ زیاته شوې (یرمیاه  ) 27-21 :7او د نوې لوظ نامې څرګنده ده ،چې موږ ته اړتیا نه اوس د سوزېدونکې نذرانې یا د
څاروی د قربانۍ لري (د عبرانیانو په .)155-11 :9
لکه څرنګه چې مو فطیره ډوډۍ وخورئ د ورځو هر ،موږ پوه شو چې موږ ته ګناه ده چې په امریکا کې په شاوخوا کې د نړۍ په
دومره دود څخه ډډه وکړي.
وشو وفات شو او يا ساتل شوي؟
شوي دي د فطیره ډوډۍ په ورځو ترسره لرې؟ بل هغه څه دي چې  .ارمسټرانګ لیکلي پام کې ونیسئ:
نه رژيدلی سره زوړ میثاق
وګوري چې د فطیرې ډوډۍ د ورځې دي یوه دوره ،چې د دوو لوړ ورځ سبت .په دې موده کې دی د تل لپاره رامنځته -
داسې حال کې چې د اسرائیلو تر اوسه په مصر کې وو  -مخکې د موسی د مراسمو د قانون و ورکړل شوي او یا لیکل -
مخکې د خدای هم د زاړه عھد وړاندیز! څه د حضرت موسی د قانون ،او یا د زړې لوظ ،نه راولي یا انستیتوت ،دوي کوالي
شي نه لرې! په د ژباړې ،د  17ایت ترجمه" :په پایله کې د یو تل تل پاتې ادارې دې موده کې وساتي ".دغه ټوله موده ده
شامل دي.
دا یوازې باید ثابته کړي چې د قرآن ورځو  -او د فطیرې ډوډۍ د اوو ورځو  -دي نن الزام ،او د تل لپاره!

اوس که دا موضوعات د ده دلته ثابتیدالی ثابته کړه ،نو ده د فسحې -تل جوړ ته  ،15نه د  14درخواست ،لکه څنګه چې
بېشکه وکړم ،او؟ په حقیقت کې دا ده! خو دا موضوعات د پورته چې د اختر او نه د فسحې ته مراجعه وکړئ .په پاراګراف
پیل خروج  12:21د فسحې اختر دی بیا اشاره وکړه ،او د  24آیت کې رامنځته دا د تل لپاره! ...
د فسحې اختر یوازې وڅاري ،او بیا د فطیرې ډوډۍ ،وسیله د اوو ورځو وڅاري ،په سمبول ،د مسیح د وینې ومني ،او په
ګناه په دوام ناکام  ... -د قانون هغه مصوبه ده ترسره لرې باید ووایو چې مونږ الندې فضل دي  ،معنی جواز ،په ګناه ته دوام
ورکړي!
د فطیرې ډوډۍ د اوو ورځو د حکمونه ،چې د ده د وایي د اچولو د ګناه لرې بله الره د سوابقو د ساتنې
عکسونه( .ارمسټرانګ .هغه څه چې تاسو باید په دې پوه د فسحې او د فطیرې ډوډۍ جشن په اړه .ښه خبر دې ،د مارچ
)1979
په لومړیو عیسویان باور نه کاوه چې د فطیره ډوډۍ په ورځو ترسره لرې شوي دي .د پولوس رسول تصدیق کړ په سمه توګه د اختر
سره فطیره ډوډۍ ساتلو ( 1د کورنتیانو په  .)7 :5هغه او نور اوس هم په نښه  /مشاهده کړي چې دا او د یھودیه نه بھر دا مشاهده:
 6خو موږ د فطیرې ډوډۍ ورځو وروسته بیړیو څخه لرې ،او په پنځو ورځو کې یې په  ،چیرته چې مونږ اوه ورځې پاتې
یوځای شول( .د رسوالنو اعمال )6 :20
که مسیحیانو د فطیرې ډوډۍ د ورځې د ساتلو نه دي شوي ،د روح القدس نه الھام دا د دې په څېر ثبت شي .اوس په مقدوني یوه ښار
و .دا واکمني د رومیانو له خوا  -په دې توګه ساتلو په دې ورځو کې د بیت المقدس په شان یو ځای پورې محدود نه و .په کې د نوې
لوظ لږ تر لږه دوه ځایونه ،موږ ګورو چې د فطیرې ډوډۍ د ورځې وې چې په سیمو شي ساتل ( 1د کورنتیانو په 7 :5؛ اعمال :20
.)66
هم په پام کې په خبرپاڼه کې د اعمال " :12دا د فطیرې ډوډۍ د ورځو په بھیر کې و" ، .3 :ولې به هغه په دې ورځو کې ذکر که د
مسیحیانو معلوم وو او بند یې د خپل شتون لپاره :د لیکوال لوقا د کارونو د کتاب حل بل ( 1اعمال  )11راهیسې؟
ښایي دا باید زیاته شي چې د درملو په  3مه پیړۍ ادعا عیسی تدریس د هغه پیروان باید د فطیرې ډوډۍ د ورځې تر هغه بیرته وساتي .په
داسې حال کې موږ نه شو کوالی په دې سند تکیه ،دا ښیي چې د ځینو شوي په 3مه پیړۍ په هغو ورځو کې ساتي.
له انجیل څخه بھر د معلوماتو راپور ورکوي چې د رسوالنو پاول ،جان ،او د اسټرالیا ،سره د سمیرنا او نورو په لومړیو مسیحیانو ،په
اوږدو کې د فطیرې ډوډۍ د ورځې (د ژوند 2 ،فصل) وساتل.
له دې سره سره 38 ،د د د د څلورم پیړۍ (ج )364-363 .د شورا د فطیرې ډوډۍ د ورځې د رعایت د منع دي .هغه کسان چې د
خدای په کلیسا سره د دې شورا چې د انجیل او د مومنانو په لومړیو دودونو خالف ګڼ شمیر فرمانونه نه سمون لري.
له همدې امله ،د بېالبېلو سبت-دکانداران دو ام د فطیرې ډوډۍ د ورځې وروسته (یھودي عیسویت  ،بیت المقدس ،1988 ،مخ 35
وساتي ....په توګه په یادونه ،مخونه 58،62،63؛ .د  :کتاب ( IIمذهبونو  1 )46-1برخه 19 ،فصل ،1987 ، 9-7 ،مخ  )119-117او
د منځني پیړیو او له هغه وروسته په شپاړلسم پېړۍ (  ..پوهنتون مطبعه ،چینې ( ،1993 ،مخونه 62-61؛ جان یو د جان او داستان ،
مخونه  ، 58-57لکه څنګه چې په بال ب اوومه ورځ نارینه یادونه دبطالن ...:او په انګلستان او ویلز 2nd ، 1800-1600 ،ګڼه .جیمز
کلرک & .)pp. 49-50 ،2009 ،Co.
څرنګه چې مونږ د خدای په دوامدارو کلیسا نه مني چې د د شورا لپاره د ریښتیني د عیسوي کلیسا خبرې وکړې ،موږ اوس هم د
فطیرې ډوډۍ د ورځې وساتي .موږ د اوو ورځو په توګه د انجیل د آزادیدو په هر د ځینو فطیره ډوډۍ وخورئ (خروج 12:15؛ :13
6؛  .)34:18 .23:15دا ډوډۍ کوالی شي د بېالبېلو حبوبات کړې  /مغز-د غنمو د استعمال -اړتیا نه ده.
(دا ښایي د یادونې وړ ده چې د یو شي د دې میلمستیا په ترڅ کې یوازې فطیره ډوډۍ څخه نور خواړه خورئ ،دا یوازې چې نه خمیره د
ډودۍ لپاره دي چې وخوړل شي .همدارنګه ،د فسح خالف ،د فطیرې ډوډۍ د لومړنۍ او وروستۍ ورځ دي ورځو کې ،لکه د هره اونۍ
د سبت ،چې یو ته کار نه دی).
په داسې حال کې ځینې غواړم چې د انجیل څو برخي لرې ،که څه هم یقینا د قرآن ورځې د روحانی پوهه ده ،هم هلته ده یوه فزیکي
یو .او د فزیکي رعایت مونږ سره مرسته کوي چې د معنوي درسونو په ښه توګه پوه.
د فطیرې ډوډۍ مرسته انځور ورځې چې موږ نصارا دي چې د ګناه او د نفاق د خپل ژوند څخه بھر کړي هڅه (متی 12-6 :16؛
23:28؛ لوقا  .)1 :12د هغوی د فزیکي ساتلو ،دا مرسته له موږ سره د معنوي درسونه چې د خدای په پام کې ښه زده کړي.

 .4د کوالو :د حق په اړه ستاسې اړيکه او د منلو وړ د خدای ډالۍ
زیاتره چې مسیح پوه په اړه کوالو په څه .ډیر په سمه توګه دا د نوې لوظ کلیسا د پیل په پام کې.
وروسته عیسی مړ شو ،د هغه مریدانو ته وویل شول چه د روح القدس په قدرت ترالسه انتظار کوي:
 4او د هغوی سره په ګډه راغونډ ،هغه یې د امر څخه د بیت المقدس ووځي نه ،خو د پالر د ژمنې" ،چې "،هغه وویل" ،تاسو
له ما اورېدلي دي انتظار؛ د جان  5رښتیا سره د اوبو بپتسمه ،خو تاسو باید د سره د روح القدس نه د څو ورځو څخه اوس د
بپتسمه شي( " .د رسوالنو اعمال )5-4 :1
نو دوی په انتظار او:
 1کله چې د کوالو په ورځ یې په بشپړه توګه راشي ،له هغوی سره یو له مخې او په یو ځای وو د ټولو (د رسوالنو اعمال :2
.)1
مال حظه چې خبرپاڼه ټینګار کوي چې د دې حقیقت چې د کوالو په ورځ په بشپړه توګه راغلي .مقدس کتاب دی چې دا څرګنده چې د
پیښې چې تعقیب شوي دي په مستقیمه توګه دا حقیقت چې د کوالو په ورځ يې په بشپړ ډول راځي اړوند .او ،دا د مریدانو وشول ،ځکه
هغوی ټول په رعایت شوي دي چې دا په ګډه.
دلته ده نو څه وشول:
 2ناڅاپه د آسمان څخه د یو غږ هلته راغلل ،د یو گامونه اخیستل غالب د باد په توګه ،او دا د ټول کور چې دوی ناست وو
ډک 3 .بیا هلته ویشل ژبې ته ورته ښکاري ،د اور په توګه ،او یو باندې د هغوي د هر ناست 4 .هغوی سره د روح القدس د
ټولو څخه ډک او له نورو ژبو خبرې پیل شوې ،په توګه د روح القدس ورته ووایي ورکړه... .
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بیا پطروس هغوئ ته ووئیل" ،توبه ،او اجازه تاسو هر یو لپاره د وقتونه کې د عیسی مسیح په نوم بپتسمه شي

ګناهونه؛ او تاسو به د روح القدس د ډالۍ ترالسه کړي 39 .د وعده تاسو سره او ستاسو ماشومان دی ،او د ټولو هغو کسانو د
لرې دي پړاو ،لکه چې څنګه مالک خدائ زمونږ خدائ پاک به زنګ دي" .
 40سره د ډیرو بل عبارت هغه شاهدي او کسټ یې ،ویې ویل" :له دې ګمراه نسل وژغوره 41 ".بیا هغه کسان چې د هغه د
خوښۍ کلمه ترالسه شوي بپتسمه؛ او دا چې د ورځې په اړه د درې زره ځانونو ته یې زیاته شوي دي 42 .او هغوی د ډوډۍ د
ماتولو په رسوالنو 'اصول او سالمتۍ په ثابت او دوام ،او په لمانځه 47 ... .د خدای ثنا او لرلو په ګټه سره د ټولو خلکو .او د
څښتن په وینا چې د کلیسا هره ورځ هغه کسان چې وو وژغورل 47 ،4-2 42-38 :( .اعمال .)2
دوی د روح القدس په قدرت ځینې ترالسه کړ .او دا په پام کې د خدای ډلو د روم د کاتولیکانو ،ختیځ ارتودوکسو ،تر ټولو پروتستانو،
څښتن د شاهدانو له خوا د عیسوي کلیسا د پیل ،او د کلیسا وي .نو روح القدس شو په یو ټاکلي وخت (عین وخت کې چې د یھودو ډېر
لیدل کوالو) ورکول او دا چې د عیسي د مریدانو اوس هم په رعایت دا.
دا یوه تصادفي نه وه.
هلته دی نور ته کوالو؟
زیاتره نه پوه شي چې کوالو د روح القدس ورکول او د نوې لوظ کلیسا د پیل څخه زیات استازیتوب.
په کتو سره په زوړ ممرونو او نوي دغه ورځ او د معنی په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د کوالو په میلمستیا شو د لومړنۍ یو وروسته له خوا مسیحیانو ساتلی دی ،خو سره د ژبې خبرې یادونه نه ده .د پولوس رسول ته دوام
کوالو لسیزو وروسته د کوالو په کې د د کارونو د کتاب په دویم فصل کې یاد وساتي .مال حظه هغه څه ولیکل ،په اړه د  56م کال:

 8د زه نه غواړو چې تاسو ته اوس په الره وګورئ؛ خو زه هیله لرم چې له تاسو سره د یو داسې حال کې چې پاتې شي ،که
مالک اجازه .خو زه به په افسوس تر کوالو ( 1کورنتیانو .)8 :16
دا ښیي ،چې پاول پوهېدل کله کوالو وه ،چې د هغه فکر کاوه چې د کورنتیانو باید پوه شي کله چې کوالو وه ،او دا چې د افسیانو په نوم
خط به مشھور کله کوالو وه .په دې ډول ،دا په ظاهره کېږي پاول او د افسوس او غیرو ولیدل.
په یو کال کې ،د پولوس رسول هم هیله وکړه چې د کوالو په بیت المقدس  60م کال په شاوخوا کې وي:،
 16د پاول پریک ړه کړې وه چې د تېرو افسوس بیړویو ،له دې امله چې هغه به په آسیا کې د وخت ضایع نه کړي؛ د هغه ته د
کوالو په ورځ په بیت المقدس وي ،که ممکنه وي( ،د اعمالو .)20:16
په دې ډول ،په بیت المقدس مسیحیانو تر اوسه کوالو په رعایت شوي دي او پاول شو هم په رعایت دا .که نه ،نه به څرګند دلیل پاول
غوښتل چې د د کوالو په ورځ په بیت المقدس وي.
دغه اصطالح کوالو په یوه اصطالح یوناني معنی  50مه نیټه ده .دا اصطالح د نېټه محاسبه عبراني الندې تفصیل څخه اخیستل:
 15تاسو باید د سبت وروسته د ورځې څخه د خپل ځان حساب کوي ،هغه ورځ چې تاسو د څپې د نذرانې داسنادو راوړل له:
اووه سبت به بشپړ شي 16 .د شمېرنې د پنځوسو ورځو ته د ورځې په اوومه د سبت وروسته (احبار.)23: 15-16 ،
د کوالو په ورځ د څو نومونه لري ،او ځکه چې ،د ځینو په اړه دا دي اشتباه شوي دي .د نورو کتابو نومونه شامل دي :د حاصل د
اختر ،د اونۍ د اختر او د ورځ.
يهودي دودونو او کله چې کوالو په دی؟
د سندرو زیاتره ملتیا د خدای مقدس جشن ،چې په ماښام پیل:
 29تاسو به لکه څنګه چې په شپه یوه سندره لري کله چې یو مقدس جشن ساتل دی ،او په توګه کله چې یو سره یو ځي ،د دې
لپاره راغلي ته د رب د غره ،د دې لپاره د اسرائیلو غالب یو د زړه د عادلې( .یسعیاه )30:29
عصري یھودیانو میالن لري ترڅو اصطالح له خوا کوالو په غږ.
یو شمېر وارخطا شوي دي کله چې کوالو ده .ډیر د یھودیانو نه په هماغه ورځ چې د دوامدارو د خدای کلیسا ساتي دا وساتي.
د یھودي صدوقیانو سمه وایي که څه هم "یھودانو وروسته او ادبیاتو  ...کوالو د د  6ولویږي" (" تورات "،مخ "چې کوالو به تل د
یکشنبې په ،راځي" ، 212 .ویانا ...1861 ،کوالو په یھودي د  1906المعارف) د نېټه ډېرو یھودیانو اوس استعمال (چې په-دیھودانو
وروسته د ادبیاتو چې په ګډه د زړی لوظ وروسته شو او کتاب نه دی) دی ،دی وروسته بدلون او نه د کتابو نېټه  .موږ د
خدای په دوامدارو کلیسا د کتابو طریقه وڅاري.
خبرتیا هم له مشر پخواني استاذه رب کیف په الندې ډول دي:
د فریسیانو ،چې د خولې او د قانون په توګه او همدارنګه د یو لیکل پوه باور "د سبت" د دې مانا ،چې دلته ،د په لومړۍ ورځ
( 15نسان) .د صدوقیانو ،چې د لیکل شوي قانون کې یوازې د ایمان د متن لفظي کړ .د یکشنبې په ورځ د سبت ورځ ده .په
دې ډول د شمېرنې تل په یوه ورځ ،او پیل شوه ،پنځوس ورځې وروسته ،هم تل په یوه ورځ راځې( .کیف  .Lیھودیت .:د یو
تفکر د جون په ).2014 ،3
عیسویان باید په یاد ولري چې د عیسی (مرقس  )13-5 :7لپاره لیکل شوي قانون په اړه په شفاهي قانون ډیر تکیه فریسیانو
وغندل .عیسی ورته وویل ،چې" :ستاسو د دود چې تاسو ته وسپارل شو .او ډېر داسې شیان چې تاسې یې کوئ له الرې د اغېز نه د
خدای د کالم کولو" وو (مرقس .)7:13
او لکه څنګه چې الندې ښودل شوي ،د کوالو د شمېرنې د پنځوس په توګه سره کېږي تړلي وخت ته اشاره کوي:

 16د شمېرنې د پنځوسو ورځو ته د ورځې په اوومه د سبت وروسته؛ نو بیا تاسو ته د څښتن د نوي غلې دانې د نذرانې
وړاندې به 17 .تاسو به د یو دوه دوه څپې ډوډۍ څخه خپل کورونه راولي .هغوی به ښه اوړه وي؛هغوی به سره خمیره پاخه
شي .هغوی د څښتن د ( 17-16 :احبار )23 ،د دي.
کله چې تاسو د پنځوسو ورځو ته د ورځې په اوومه د سبت وروسته حساب کوي ،نو تاسو وینئ چې د کوالو تل ته په یوه ورځ راغلي
ده .کوالو څخه د ماښام د شنبې تر ماښام د یکشنبې په تېرېږي ، .چې ادعا یې وکتل د سمیرنا لیکلي چې د رسوالنو کوالو په یوه ورځ
کې ساتل (د ټوټو د .)7 ،
لومړی د میوو
د اصطالح د "لومړی د میوو" د استعمال د دوهم حاصل څرګندوي .او په حقیقت کې ،دا هم په زاړه انجیل ته اشاره وکړه:
د  ... 16د حاصل د اختر ،د خپل فامیل ته چې تاسو په ساحه کې کرل شوي دي د لومړی د میوو؛  17او د روان کال تر پایه د
اختر ،کله چې تاسو د خپل د کارموندنې په برخه کې له (خروج  )17-16 :23میوه راټول شوي دي.
 22تاسو باید د اونۍ د اختر وڅاري ،د غنمو د حاصالتو د لومړی د میوو ،او د کال د پای (خروج  )34:22د اختر.
 26هم د لومړی د میوو ورځ ،کله چې تاسو د خپل د اونۍ اختر څښتن ته د نوې غلې دانې د نذرانې راوړي ،نو تاسو به د یو
راغونډ (شمیرې  )28:26لري.
په داسې حال کې یو شمېر شنونکي پروټسټنټ د څپې داسنادو د نذرانې د لومړی د میوو د اختر په توګه مراجعه وکړئ (د مثال په  .د
نیلسن مطالعه انجیل .توماس نیلسن  ،بنګلدیشیانو ،) 213،1997 ،دا یو .په داسې حال کې "د لومړی د میوو داسنادو" شو بیا وړاندیز
(احبار ،) 23: 10-11 ،لکه چې پورته ښودل شوي ،د انجیل په توګه د لومړی د میوو وخت (په ساده یو داسنادو نه) د اونۍ د میلمستیا ته
اشاره کوي.
د لومړی د میوو مفکوره څنګه مرسته موږ په دې ورځ پوه شي؟
د کوالو په اختر او یا اختر د لومړی د میوو (خروج  )34:22مونږ ته یادونه کوي چې د خدای دی اوس یوازې یوه کوچنۍ "لومړی د
میوو" د روحاني د حاصل وباله ،سره د تېر لوی ورځ چې یو زیات حاصل انځورونه وروسته .د پسرلي حاصل ،په ټولو سیمو کې ،په
زیات منی حاصل پرتله ډیر لږ ،او دا د بشریت د نجات د پالن سره سمون لري.
خو هغه څه په اړه د عیسی؟ هغه د لومړی د میوو یو ډول نه و؟
هو ،هغه خامخا وه .پاول یادونه کوي:
 20خو اوس د مسیح د مړو نه رسېدلې ،او د هغه چا کم شوي دي ویده د لومړی د میوو شي 21 .د راهیسې له خوا د سړي
راغلل د مرګ ،له خوا انسان هم د مړو د حشر راغلل 22 .د په توګه په ادم ټول مړه ،آن دومره په مسیح ټول به شي ژوندی
کړې 23 .خو هر یو په خپل نظم :مسیح لومړی د میوو ،وروسته هغه چا چې د هغه د راتلونکو مسیح د دي 1( .د کورنتیانو
.)23-20 :15
 :11-10مسیح د احبار 23 ،څپې داسنادو د نذرانې د تحقق دی .هغه د لومړی د میوو د داسنادو .هغه هم کله چې هغه فردوس جنت د
یکشنبې په ورځ (د څپې داسنادو د نذرانې په یوه ورځ وه) هغه په قیامت ( 1،17 :جان  )20وروسته له هغه رول ترسره کړي دي .خو
نه هغه او نه د هغه ریښتیني د پیروانو لیدل څه اوس د ایستر په نامه.
همدارنګه ،جیمز یادونه کوي چې عیسی موږ ته راوړل غزاته د لومړی د میوو یو ډول هم وي:
 18د هغه د خپل هغه به موږ او د حق کلمې له خوا راوړل راځي ،چې موږ ښایي د د د مخلوق لومړی د میوو (یعقوب) 1:18
ډول وي.

نو په داسې حال کې د عیسي اصلي لومړی د میوو د څپې داسنادو د نذرانې په استازیتوب وه ،ریښتیني د مسیحیانو دي د لومړی د میوو
ډول ،د کوالو په ورځ له خوا استازیتوب" .لومړی د میوو" مانا ده چې یوازې د یو څو به په دې عمر د حاصل برخه وي ( cfلوقا
12:32؛ د رومیانو په  - )5 :11 ،9:27خو هغوی هم پدي معنا چې هلته به د یو زیات حاصل وي  -یو وخت چې د ټولو هغو کسانو نه
درلود د نجات فرصت به وروسته یو حقیقی او ریښتینی فرصت لري.
مال حظه څه پیتر وویل په کوالو:
" 29نارینه او ورونو ،اجازه راکړئ تاسو ته د اسقف ډیویډ په آزاده توګه خبرې ،چې هغه دواړه وژل شوي او ښخ دی ،او د
هغه د قبر له موږ سره چې دا ورځ ده 30 .له همدې امله ،د نبي ،او پوهه دې چې د خدای سره یو لوړه وه هغه ته د هغه د بدن
د میوه چې د لوړې مراسم ،چې د غوښې له مخې ،هغه به د مسیح پورته کړي تر څو د هغه د تخت ناست 31 ،هغه ،دې
وړاندوینې ،د مسیح د حشر په اړه خبرې وکړې ،چې د هغه د نفس په پاتې نه  ،او نه یې د هغه غوښه وګورئ فساد 32 .دا د
عیسی د خدای راپورته ،چې موږ ټول شاهدان دي 33 .نو د خدای په ښي الس فرمایي کېږي ،او په درلودلو د روح القدس په
وعدو د پالر څخه ترالسه کړ ،هغه واچول بھر  .د دې چې تاسو اوس وګوري او واوري (د رسوالنو اعمال )333-29 :2
مال حظه چې پیتر ،په کوالو ،د عیسی په توګه د مېوو او راجع چې هغه راپورته کړې .کوالو په ډاګه کوي چې د خدای له خوا د هغه د
روح القدس اخستو نو چې موږ کوالی شو له منځه ،خپل کار وکړي او که څه هم په "دا اوسني بد عمر" ژوند روحا او وده کوی د وړو
حاصل (د ګلتیانو په )4 :1
اوس عیسی نه یوازې د لومړی د میوو د لومړي وه ،هغه څو ورونو په منځ کې د مشر زوی هم وو:
 29د هغه چاته چې  ،هغه هم ته د خپل زوی د انځور برابر شي ،چې هغه ښایي ډېرو ورونو (د رومیانو په  )8:29په منځ کې
د مشر زوی وي.
 5عیسی مسیح ،د امیرالمؤمنین شاهد ،د مړو نه د مشر زوی (مکاشفات .)5 :1
راهیسې عیسی د مشر زوی دی ،دا یقینا دې معنا ده چې هلته به نور هغه کسان چې د هغه په څېر شي .په دې ډول ،کېدو په شان عیسی
مسیح هم د کوالو پیغام برخه ده .البته د کېدو مسیح په شان مفکوره په ټول انجیل تدریس او په دی توګه کوالو په محدود نه دي .مال
حظه څه جان لیکلي:
2

 ...موږ به د هغه په څېر شي ( 1یوحنا .)2 :3

ځکه چې دا د یوه سره راغونډ شئ ،دا مشاهده له یوه اوونیزه سبت ته ورته دي ،خو سره د نذرانې (تثنییه  .)16:16په زاړه انجیل ،د
اونۍ د میلمستیا ،شامل لومړی د میوو ،و د فسحې وروسته د سبت په  50ورځو وروسته د ساتل.
د مسیح د مرګ وروسته ،د رسوالنو په دې نېټه راټول .او چې نېټه ،د روح القدس شو واچول بھر ته د مسیحیانو د لومړی د میوو ډول
په توګه خدای ته السرسی .عیسی د دغو لومړی د میوو او نصارا چې په دې عمر په نامه دي هم لومړی د میوو وي په توګه هغه
لومړنی وه (د هغو په نامه وروسته هم په توګه د عیسی د ده وي ،خو په ساده ډول به لومړی د میوو نه وي).
آيا قرآن ورځو کې د بیت المقدس څخه بهر ساتل شوي وي؟
یو شمېر په ګوته کوي چې د کتابو قرآن ورځې اوس نه شي کوالی په توګه وساتل شي دوی به غواړي چې هر څوک به د بیت المقدس
ته والړ شي.
خو چې په صورت کې تاریخي نه وه ،حتی د عیسی.
په داسې حال کې په ناصرت د هغه وزارت د پیل په لور ،د عیسی په (لوقا " )4:16د سبت په ورځ" خبرې وکړې .کوالو ده د اونۍ /
سبت د اختر ( 10،16 :تثنییه  )16هم یادیږی .چې د رویټر خبر یال لیک مانا د جمع تایید شي له خوا په واقعي یونان د مودې په لټه
کې .د اصلي کلمه (د په شان الفاظ نه د قوي د ډلګیو) لپاره د سبت ،σαββάτων ،جمع ده ( ،σαββάτωلکه څنګه چې په لوقا ،1 :14
ده مفرد) .په الندې توګه د تیریدلو ده د ادبی ترجمه:

 16او هغه په ناصرت چې هغه را پورته شوه .او د هغه د دود له مخې ،هغه په د سبت د ورځې ته الړل ،د سائناگوگ ،او
والړ شو لوستل( .لوقا  ،4:16شنه)
نو ،په دې کې مرسته کوي ښیي چې د یو شي د یو مقدس ورځ ،په یوه بیت المقدس څخه د نورو د ځای وساتي ،لکه عیسی وکړل .هغه
هم داسې برېښي چې د امکان په لوقا  6په ګلیل بل مقدس ورځ وساتي( 2-1 :شنه  ،یونان د انګلیسي د انجیل ،دریم ګڼه کتابونه،
.).2002
 ،عیسی وویل ښایي دا باید ذکر شي چې کله د ښځه په ګوته کوي چې د عبادت باید ښایي د بیت المقدس په سیمه کې (یوحنا )4:19
پورې محدود شي ،چې هلته د یو بیت المقدس عبادت محدودیت نه و:
 21 .عیسی د هغې وویل" :ښځې ،باور وکړه ،چې د ساعت راځي کله چې تاسو به نه په دې غره کې ،او نه هم په بیت
المقدس ،د پالر عبادت  22تاسو د عبادت هغه څه چې تاسې پرې نه پوهیږي .موږ پوهیږو ،څه عبادت کوو ،د نجات دی  .د
یھودو  23خو د ساعت ده راځي ،او اوس ،کله چې د نا ریښتینو په عبادت به په روح او حقیقت د پالر عبادت؛ .د پالر دی په
لټه کې لکه د خپل عبادت لپاره  24خدای پاک روح دی ،او هغه کسان چې د خپل عبادت باید د عبادت په روح او حقیقت.
" (جان )24-21 :4
د نوې لوظ په واضح ډول په ګوته کوي چې د قرآن ورځ او یا نورو عبادت ته محدوده ده المقدس نه (هم متی  10:23وګورئ؛
.)23:24
باید یادونه وشي چې د حکمرو ایي د روم کلیسا هم پوهیږو چې د کوالو ،چې کله ناکله د اونۍ (احبار )23: 15-16 ،د اختر په توګه
معرفي او یا د لومړی د میوو (نمبر  )28:26په زاړه انجیل په ورځ ،عیسوي اهمیت درلود  .او د هغوی نه د خپل رعایت یو ښار ته
محدوده کړي.
هم په پام کې ونیسئ چې د مسیحیانو چې لومړی د میوو مفکوره ده په نوي انجیل (یعقوب ) 1:18تایید کړه .په لرغوني اسراییل ،په
پسرلي کې د یو کوچني د حاصل او په منی د یوه لوی حاصل وه .د پسرلي د قرآن ورځ کوالو ،کله چې په سمه توګه پوه ،مرسته کوي
انځور چې د خدای یوازې د نجات ځینې اوس د غږ (یوحنا 6:44؛  1د کورنتیانو په 1:26؛ د رومیانو په  )11:15سره د یو لوی حاصل
وروسته راځي (یوحنا .)388 -37 :7
حکمروایي روم ډیر کلیسا د کوالو په ځینو نسخه وڅاري .تر اوسه ،په قسمي ځکه چې دوي ځینې نورو کتابو مقدس ورځو نه وڅاري،
هغوی پاتې پوه شي چې ولې خدای دی یوازې ځینې اوس غږ ،او دا چې هغه ته نه یو پالن تر ټولو د نجات وړاندې (لوقا 6 :3؛ یسعیاه
 .)52:10باندې قضاوت رحمت ماتې ورکړه "(یعقوب.) 2:133

 .5د سرني میلمستیا :مسیح د بیرته راتګ او د پیښی دا مخکښو
د حکمروایي د روم کلیسا زیاتره د کتابو مقدس ورځو کې چې په عمومي توګه په منی واقع نه ساتي .خو ،د دې قرآن ورځو کې د پالن
د ډېرو محوري پیښو مبالغه شوې ده.
د سرني اختر نه یوازې انځورونه د مسیح راتلو ته د مړو نه د لومړی د میوو امته ،دا هم یوازې مخکې د تباهۍ ناوړه وخت او د عیسی
مسیح د مداخلې له ټولو فنا څخه د ژوند د ژغورلو او د د خدای د انګلستان د جوړولو انځورونه ځمکه.
راځئ چې پوه شي دا جشن ته د خدای د لوی ماسټر پالن څومره غوټو.
په پام کې ده چې د کوالو په ورځ او د سرني د اختر تر منځ د وخت لوی واټن .څرنګه چې د نوې لوظ کلیسا پر کوالو په پیل او بنسټیزه
توګه پای کله چې عیسی په تېرو شپیلۍ ( 1کورنتیانو  )57-51 :15راګرځي ،په دې احساس د کوالو او د سرني د اختر تر منځ وخت
په موده کې کوالی شي په توګه د کلیسا د عمر په استازیتوب پام کې ونیول شي .
د قرآن په څلورمه ورځ ،د سرني اختر ،په مشاهده ده "د اوومې میاشتې په ،په د میاشتې لومړۍ ورځ" (احبار.)23: 23-25 ،
د اووه شمیر کې د پالن د داللت بشپړولو او کمال .د خدای د جنتري د اوومې میاشتې په (کال په سپتمبر کې او  /یا د اکتوبر په واقع) د
څلورو وروستۍ جشن لرونکی ،د موږ د خداې د غوره ماستر پالن د بشپړولو .دا جشن چې د دې میاشتې لومړۍ ورځ د خدای د پالن
وروستۍ پیښې په پیل کې نیولي ده.

دا د د یو د منظم کار پاتې بل کلني سبت ،او دا وه چې د د سرني الوزوي یو یادګار وي (احبار .)23: 24-25 ،دا یو وخت د خدای د
الری څخه (:؛ 7-1 :د  cf.عزرا  3-2 3نحمیا  )8د زده کړې هم ده 1( .د کورنتیانو په  )10:11لپاره زموږ د څه د اسرائیلو وشول ډیر
لیکل شو "مثالونه ،او زموږ د پند لپاره د دوی لیکل شوي دي ،پر چا د عمرونو د پایو راغلي".
دا د سرني د الوزوي چې د سرني د اختر خپل نوم راواړاوه څخه دی.
د سمبولیک مانا سره د دغو سرني د الوزوي په وتړل ،په ځانګړي ډول سره د آخر الزمان کې چې مونږ د ژوند په اړه یو لوی تړون
شتون لري .باید یادونه وشي چې له دغه نېټه ،عصري یھودي نوم ،د کتابو او نه هم د یھودیانو لپاره د اصلي نه ده .دا هغه څه دي چې
دوی پېړیو تصویب وروسته خدای چې دوی ته او وروسته د زړی لوظ و لیکل شو ورکړې وه ( سرچېنه .خپرونکي د © 1998-
 1999هر یھودي).
د انجیل زده کوو چې سرني چاودنه شوي چې د خدای د اعالن کړي ،او همدارنګه د خلکو غږ کوم چې راغونډ (شمېر .)10 ،3-1 :10
د ژوند کتاب
په زړه ،د یھودو عالمانو د سرني د اختر په سره د ژوند د کتاب '( استاذه .په یوه مبارکۍ؟ د سپتمبر  2012 ،17څه ده) وتړل .ولې د
ګټو چې؟
ښه ،د انجیل زده کوو چې هغه کسان چې په د ژوند د کتاب 'لېست شوي دي (فیلیپیانو 3 :4؛ مکاشفات  )5 :3به د قیامت شي (د
عبرانیانو په  .)23-22 :12كله؟ په اوومه او تېر شپیلۍ:
 51ګوره ،ما تاسو ته یو معما :موږ نه باید ټول د خوب ،خو موږ به د ټولو شي بدل  52 -په یوه شیبه کې د سترګو د سرتګو ،په
تېرو شپیلۍ .د شپیلۍ غږ به ،او د مړو به غز راپورته شي ،او مونږ به بدل شي 53 .د دې فساد باید د کړي ،او د دې بشر باید
پر ددنیاخزانې کړي 1( .د کورنتیانو )53-51 :15
د وحی کتاب په څرګنده توګه زده کوو چې اووه سرني به شي ،او بیا د خدای د بریتانیا او قضاوت به راشي (،)2 :8( )18-15 :11
عذاب باندې هغه څوک چې د خدای ( )9 4نه ساتل راځي .په پای کې دا مونږ ته ښائی چې هغو کسانو ته چې د نومونو د ژوند په کتاب
کې دي لیکل نه به د دویم مرګ (مکاشفات  )15-14 :20تجربه.
شپیلۍ چاودنو
په پام کې ونیسئ چې د انجیل په ګوته کوي چې د اسرائیلو په تاریخ ،چې په ژوره توګه د شخړو او بغاوت دورانونه په ترڅ کې ،سرني
ته دوام په توګه د خبرداري توکي وکارول شي ،ترڅو د وسلو او یا په توګه مھم پېغامونه غږ  -چې د ټولې د فوق العاده وارداتو د یوې
غونډې په نښه تل ملت.
خدای هم د پیغمبرانو ،د هغوی په منځ کې یسعیاه ،او جول ،کارول اسراییلو خبرداری ورکړی چې د مجازاتو د هغه به د خپل د هغه
قانون په وړاندې د پرله پسې بغاوت باندې یې راوړي په اړه .دا د پیغمبرانو وو په شان د سرني خپل غږونه کاروي چې د خدا د خلکو د
دوی خبرداري لوډسپیکر.
 1لوړ آواز ،نه سپموي .لکه شپیلۍ خپل غږ پورته؛ زما خلکو ته ووایي خپل ظلم ،او د یعقوب د کور خپلو ګناهونو( .یسعیاه
)1 :58
موږ د خدای په دوامدارو کلیسا کار کوي نن چې نه .چې موږ هم هڅه تشریح  -موږ د مراکزو د ټولنې او څنګه د ګناهونو د نړۍ په
پیښو سره په سمه توګه پوه نبوت هغه داؤ چې دي ته ووایي.
خو هلته به هم لفظي شپیلۍ چاودنو په راتلونکي کې راځي وي په توګه د وحي د کتاب درس (مکاشفات  .)18-1 :9 ،13-1 :8خو تر
ټولو به د هغو اخطارونو ته غوږ نه.
ډیر د وحي د کتاب په الوزوي ،او یو زیات وو ته چاودنه د سرني د اختر (احبار )23:24 ،شي  -هیله څو کوالی شي د تړاو وګورئ.
خو تر ټولو مھمه شپیلۍ ،په احساس ،کیدای شي په تیرو ،اوومه یو وي .دلته د هغه څه په اړه چې د وحی درس:

 15بیا په اوومه فرښته اوتوبه :او په آسمان لوړ غږ وو ،ویې ویل" :د دې نړۍ کې یې د خپل رب او د هغه د مسیح په
سلطنت بدل شي ،او هغه به د تل لپاره او حاکمه!"  16او د څلور ویشت مشران چې د خدای مخکې په خپلو تختونو ناست وو
پر خپل پرېوتل او د خدای 17 ،د عبادت او وایي" :موږ تاسو شکر ،اې ربه خدا (ج) ،د هغه چا چې دی او څوک وه او څوک
ته راشي ،ځکه چې تاسو ستاسو د لوی قدرت دي او ناکه 18 .د ملتونو په غوسه وو ،او ستاسو د غضب راغلی ،او د مړو په
وخت کې ،دا چې دوی باید قضاوت وشي ،او دا چې تاسو باید د پیغمبرانو او ولیانو ،او هغه ستا له بندګانو جزاء چې ویره
ستاسو نوم ،د کوچني او لوی ،او باید هغه کسان چې په ځمکه کې له منځه منځه یوسي19 " .بیا د خدای د معبد په آسمان
پرانستل شو او د هغه د لوظ د صندوق په خپل معبد لیدلي شو .او  ،غږونه ، ،یوه زلزله ،لوی او ږلۍ شوي دي( .مکاشفات
)19-15 :11
د سرني اختر د سرني راتلونکې الوزوي او د حقیقت دی چې عیسی به راځي او د خدای د بریتانیا د ځمکه جوړ انځورونه .د راتلونکو
انګلستان د خدای ښه خبر دا دی چې د هغه څه چې عیسی غواړي چې د خپلو بندګانو ته اوس اعالن یوه لویه برخه (متا 24:14؛ :28
 ،)20-19او بیا په پای کې به راشي (متا  .)24:14د مسیح د بري دې نړۍ ته د سرني ټکي اختر.
د ضد جان په ځانګړې توګه هڅه وکړه چې په وروستیو څلورم پیړی کی د سرني د اختر ساتلو خلکو ودروي (یوحنا ما د یھودیانو زه
په وړاندې5 :؛ د شپږم5 .:؛ د  .)VII: 2خو ،هغه هڅه کوي چې وفادار وي ته دوام تاریخ په اوږدو کې تر سره کېږي .نو اوس
د پرله پسې د خدای د کلیسا کوي.

د کفاره  .6ورځ :د شیطان د اولسی راوپرځول
د بل منی مقدس ورځ د کفارې ورځ ده:
 26څښتن حضرت موسی ته خبرې وکړې ،ویې ویل" 27 :هم د دې د اوومې میاشتې په لسمه ورځ به د کفارې په ورځ وي دا
به ستاسو لپاره د راغونډ وي؛ تاسو ته د ستاسو روژه ونیسئ ،او د نذرانې له خوا اور جوړ وړاندې کوي .د مالک 28 .تاسو به
په همدې ورځ  29هر شخص لپاره چې په نفس باندې چې په هماغه ورځ اخته نه به وي هیڅ کار نه ،لپاره دا د کفارې په
ورځ ،تر څو تاسو د خپل څښتن خدای مخکې کفاره .پړاو څخه د هغه د خلکو د  30او هر کس چې په چې په همدې ورځ د هر
کار کوي چې هغه کس چې زه به د هغه د خلکو په منځ کې له منځه پرې 31 ،تاسو به د کار په توګه نه کوي؛ ..یو منشور د تل
لپاره په ټول ستاسو په نسلونو دا به ستاسو د ټولو  .کورونه  32دا به تاسو ته وي د پرتمینه پاتې د سبت ،او تاسو به ستاسو د
روژه ونیسئ .د په ماښام د میاشتې په نھمه ورځ له ماښامه تر ماښامه ،،تاسو ته د ستاسو د سبت لمانځو( " .احبار23: 26- ،
.)322
 7د د دې د اوومې میاشتې په لسمه ورځ تاسو به یو راغونډ لري .تاسو باید خپل روژه ونیسئ .تاسو باید د هر ډول کار نه
کوي( .شمېر )7 :29
روژه د ده په تاریخي عمدتا څنګه عبارت "د خپل روژه ونیسئ" له خوا د یھودي او تفسیر شوی دی د خدای ټولنو کلیسا (دا هم د زبور
 35:13له خوا لکه ممرونو تایید؛  69:10او یسعیاه  )5 :58ته د روژه معنی ،مګر یو دی حده ناروغه ،او په دې توګه ال وځاپه .تر
ماښامه ماښام څخه د ماښام ماښام په مانا ده.
په خپله د نوې لوظ د کفارې په ورځ غږ کوي" ،د فست" (د رسوالنو اعمال  ،)9 :27چې نه یوازې په ګوته کوي چې د پولوس رسول
شو ساتلو دا (چې هغه به په کارونو کې  21په سلو کې څرګندونې وي24-18 :؛  ،) 28:17خو چې (مسیحي چې د کارونو د کتاب په
کارونو ته د حل د یونان په نوم  ،)1 :1هم باید شوي دي او یا بلې دورې به بدل شوي دي.
ټینګ افراد و سره د خدای د کلیسیاء تړاو به روژه څخه د ماښام د دې شپې تر ماښام بله شپه (که دوی په فزیکي توان  -د نرسنګ د
میندو ،کوچني ماشومان ،امیندواره ښځې ،او د مختلفو فتنه نور طمع نه کیږي چې روژه  -دا سمون سره په دې سیمه کې د یھودو کړنې
او همدارنګه د) .په دې روژه موږ پرته له خوړو او یا د څښلو ته والړ شي.
حدته ،یو پروټسټنټ راپور ادعا کوي چې یو دلیل مسیحیانو ته اړتیا نه د کفارې ورځ ده ځکه چې هلته یھودي معبد نه نن دی وساتي
(باید د مسیح د پیروانو د کفارې د ورځې روژه؟) .تر اوسه ،د کتابو حقیقت دا دی چې د اسرائیلو د ماشومانو لپاره د پېړیو د کفارې په
ورځ وساتل مخکې یو معبد شته وه او بل حقیقت دا دی چې د نوې لوظ په ګوته کوي چې د مسیحیانو اوس دي د خدای د معبد (1
کورنتیانو . )177-16 :3
دوه بزه

په زاړه انجیل ،د کفارې په ورځ د یو لړ مراسمو کې چې د وزه د صحرا ( 10-1 :احبار )16 ،ته واستول شوه شامل دي .ځینې
مسیحیانو ولیدل چې دا د وزه لرې په توګه د زریزې کله چې شیطان به د یو څو زرو کلونو په کندې ته تړلې پاتې شي په ترڅ کې وخت
استولو (مکاشفات  .)4-1 :20دا په دې مانا چې هغه به ونه شي کوالی چې په داسې وخت کې د وهڅوي او غولولو .د د عیسی د
قربانۍ له امله ،د وزی ده قرباني نه دې ورځ ( د عبرانیانو  )100-1 :10وڅاري.
که څه هم د عیسی و زموږ د فسحې وری زموږ لپاره قرباني ( 1د کورنتیانو په  )8-7 :5او هغه یوازې یو ځل شو د وژل شوي (د
عبرانیانو په  ،)9:28موږ هم یو د فسح چې عیسی په تشریفاتي د وژل شوي پرته د نورو وخت وګورئ.
ولې؟
زیات شمېر صحنه ،خو سره له دې چې د دویم وزه د خوشې مخکې دې د قربانۍ پېښېږي په اوږدو کې د پتنک وي.
د اصلي د فسحې اختر یوازې د اسرائیلو په پایله لپاره د خپلو ګناهونو په حال کې وفات شو .په دې عمر کې هغه کسان دي چې ریښتیني
د عیسویانو لپ اره زموږ د ګناهونو د سزا ورکولو په خپل وروستي ناسوت د فسح د عیسی د قربانۍ ادعا کوي.خو دریښتینو مسیحیانو د
نړۍ د نفوس یو کوچنی اقلیت دي (لوقا 12:32؛ د رومیانو په .)5 :11
څرنګه چې د انجیل غږ شیطان چې "د دې عمر د خدای" "ړندې" په نړۍ کې ( 2د کورنتیانو په  ،)4 :4تر ټولو دي ړندې شوي دي او
تر اوسه د عیسی د قربانۍ له خوا تر پوښښ الندې نه .خو د دې لپاره به نژدې ټولو هغو کسانو به شي پېښ  -یا په دې عمر او د عمر ته
راشي (متا  .)12:32د قربانۍ ښودنه ،په تشریفاتي وروسته د کلیسا د عمر پای ته ،مرسته کوي چې د عیسی قرباني یوازې د هغو
کسانو لپاره په کلیسا د عمر په نامه نه وه ،ځکه د خدای د پالن کې شامل دي د ټولو وړاندې د نجات ،او نه یوازې د نن ورځې د ټاکل.
د قربانۍ د نورو وزه مخکې کېږي خوشې ښیي ،دا ښیي ،چې د عیسی شو د شیطان د ګناهونو اخلي لرې نه.
عیسی د ټولو انسانانو وزغمله .خو دا تر هغه وروسته د خدا موږ ته غږ کوي او مرسته زموږ توبه (یوحنا  )6:44او مونږ ته راغلي
غواړي چې توبه وي او موږ ته راغلي باور د انسانانو نه تطبیقېږي .نه یوازې په عیسی ،خو موږ د زوی باور او موږ په دې باور د
پالر ،چې د ده ،موږ په دې باور هغه څه چې دوی وایي .هم دارنګه ،موږ له خوا توبه ،کېږي بپتسمه ،د روح القدس په حال ورکول (د
رسوالنو اعمال  ) 2:38او په حقیقت کې هڅه کې ژوند کوي ځکه دوی به له موږ سره ژوند لري چې دا ثابته کړي ( cf. 1جان .)6 :2
ساتل د تاريخ په اوږدو
د کفارې ورځ په  4مه پیړۍ ته د جان د چا په وړاندې چې دا وعظ له مخې ساتل ( .جان د یھودیانو زه په وړاندې زه5 :؛ د شپږم5 :؛ د
.)VII: 2
دا کیدای شي په  69/70د دې وخت چې هڅه وکړه چې بندیز پرې ولګوي (ته نژدې د سوریې د هم لیدلي شي د یھودو په د روم د
امپراتورۍ د ( )438-300ځورونې 30 ،د پوهنتون د کنزاس خپرونې .:زده .په پوهنتون کې د کنزاس .)pp. 34-355 ،1952 ،
یو مسلمان سند ،د پنځم لسمه پیړۍ کې د مودې نیټه ،څرګندوي ،چې د عیسي او د هغه د پیروانو په توګه د یھودیانو د همدې ورځې
روژه وساتل .دا ښیي چې د یھود-عیسویانو تر اوسه هم د کفارې په ورځ ساتلو شوي دي په داسې حال کې د حکمروایي رومیانو سره د
 50ورځ  -راووتلې
روژه موده چې د عیسي و په لرغونی یھودي او مسیحي ادبیاتو ( نه ساتي د -مسیحیانو د انځور ،ټوک  ،2003 ،158مخونه 72-70؛.
کې له رښ داوطلبۍ '- ... .عبدالجبار د دینپوهنه مطالعاتو ،ټوک د  XVIIژورنال )1( ،د اپرېل  .)57-34 :1967له نورو تاریخ
راپورونه دې محتویات (د بیلګې په توګه د زڼغوزي )32-34،څخه مالتړ وکړي .برسیره پردې ،موږ تاریخي راپورونه چې دا اوس
هم په په  16مه پیړۍ کې ساتل وګورئ (.)61-622
د خدای کلن کلیسا راډیو د کفارې په ورځ د (او د نورو سپیڅلو ورځې) په ټول  20مه پیړۍ کې لیدل .موږ د خدای په دوامدارو کلیسا ته
دوام ورکوي نن دا وڅاري.

 . 7د جونګړو اختر :د مخې مسیح د ډارونې پاچاهي په څېر د نړۍ څه سترګې اړولي تدوين
د جونګړو اختر په خدای د پالن یوه تیجه کې دکمپاینونو انځورونه .وروسته له هغه موږ ته د روح القدس نازل او راټولیږی لپاره د هغه
نوم ته بدل پاچاهانو او د کاهنانو له هغه سره په ځمکه کې حاکمه قوم (مکاشفات  ،)5:10او وروسته د هغه د دوهم کال وروسته د

عیسی لپاره زمونږ د ګناه د مړه بشریت حیثیت ساتلو ،او ،او وروسته له هغه په پای کې د شیطان د مشر جال هغه دواړه او او د هغه د
خلکو د خدای د شتون څخه د ګناهونو باندې ټول ګناهونه ځای (جوړولو موږ په پای کې په یو له هغه سره ،کفاره سره یوځای شول)،
نو موږ دي لپاره چې د وروستۍ لړۍ ته چمتو د پېښو ،د په ځمکه کې د د خدای د برتانیا د تاسیس له پیل.
د جونګړو اختر د م عنوي او مادي پرېماني چې د عیسی مسیح واکمنۍ پر مھال به واقع شي .کله چې خلک به د شیطان د منافقت پرته د
خدا د قانون وساتي ( 6-1 :مکاشفات  )20انځورونه .دا په هغه څه چې په یوه نړۍ دوکه خوا شیطان اوس پېښېږي برعکس دی
(مکاشفات  .)9 :12شیطاني فریب ،چې بیا به تللي وي (مکاشفات  ،)3-1 :20ده چې ولې تر ټولو چې عیسویت له خوا "غوره" درغلنې
وزیرانو او همدارنګه ولې د هغو وزیرانو د زیات ظلمونه شوي دي ( 2د کورنتیانو په  11ګمراه شوي برخه.)155-14 :
عیسی خپل ځان ،د جونګړو اختر ساتل ،او د هر جان  7هم تدریس دا.26-10 :
دلته له عبراني کتاب په اړه ځینې الرښوونې دي:
 33بیا څښتن حضرت موسی ته ووئیل" 34 ،د اسرائیلیانو ته ووایه چې ،ویې ویل ":د دې د اوومې میاشتې په پنځلسمه ورځ به د
څښتن لپاره د اوه ورځې د جونګړو اختر وي  35په لومړۍ ورځ به وي یو راغونډ شئ .تاسو باید د دا نه عرفي کار وکړي.
 41تاسو باید دا په توګه د څښتن لپاره په کال کې اوه ورځې اختر وساتي .دا به د تل لپاره په خپل نسل یو منشور وي .تاسو باید
دا په د اوومې میاشتې په لمانځي 42 .تاسو باید په غرفې د اوو ورځو دپاره واوسیږي .ټول چې د مورنۍ اسرائیلیان دي باید په
غرفو کې اوسیږي( ،احبار)41-42،23: 33-35 ،
" 13تاسو به د جونګړو اختر اوو ورځو وڅاري 14 ... ،او تاسو به ستاسو د اختر خوشحاله شي ،ستاسو او ستاسو د زوی او
ستاسو لور ،ستاسو نارینه بنده او ستاسو د ښځینه بنده او د  ،د پردی او د یتیمانو او کونډې ،چې ستاسو د دروازې په چوکاټ
کې دي 15 .اوه ورځې چې تاسو به د څښتن په ځای چې د مالک غوره ستاسو خدائ پاک یوه سپیڅلې اختر وساتي ،ځکه چې
ستاسو څښتن خدای به ستاسو په ټولو محصوالتو او د ستاسو په الس د ټولو کار تاسو ته برکت ،نو چې تاسو خامخا
خوشحاله شي.
" 16د یوه کال لپاره ستاسې د ټولو نارینه به د څښتن په ځای چې هغه غوره ستاسو خدائ پاک مخکې ښکاري چې درې ځلې:
د فطیرې ډوډۍ اختر ،د اونۍ د اختر او د جونګړو اختر؛ او هغوی به مخکې نه ښکاري رب د مالک خدائ ستاسو خدائ
پاک برکت چې هغه تاسو ته د وینا له مخې تش الس  17هر یو کس به په توګه هغه توان ورکړي( ،تثنییه ..)17-13 :16
خدای لرغوني اسراییل د لسیزو کې په دښته کې غرفې  /جونګړو (په عبراني) واوسیږي مخکې له دې چې د ژمنه ځمکې ته
ننوتل .هغه غرفې ،په احساس ،په انځور کې چې د دوی د ځمکو د ژمنه یوازې وارثان .حتی د زریزې په ترڅ کې ،کله چې د خدای د
برتانیا د ده پر بشر ملتونو د و اکمن ،د بشر د خلکو به د انګلستان ته یوازې وارثان .دوی باید له منځه یوسي او په علم او حکمت د
کرلو د ژمنې په میراث.
خدای د افرایم (کله ناکله په کتاب کې د ټولو د اسرائیلو یو ډول کردار) چې هغوی به "په جونګړو کې اوسیږي ،لکه چې په د اختر د
ورځو" ( ،9 :ہوسیع )12وایي .اسراییل ،په دښته کې ،د ټولو خلکو چې باید د شھدانو او محاکمو له الري الړ شي چې د وعدې ( 1د
کورنتیانو په  )10:11په میراث یو ډول وو .دوی وو ،چې د خدای د وعدې په میراث انتظار.
موږ نصارا دي چې پوه شي چې موږ په دې عمر کې د دایمي ښار نه لري او د یو څو وګورو ته راشي (د عبرانیانو په  .)13:14د
جونګړو اختر په ترڅ کې په موقتي کورونه پاتې سره مرسته کوي ،چې موږ یاد .مسیحیانو باید کلیسا خدمتونو کې ګډون وکړي ،د
امکان په صورت ،د هرې ورځې د جونګړو اختر د زده (تثنییه 13-10 :31؛ نحمیا  )18-17 :8د ژوند قربانۍ ،چې زموږ د "مناسب
خدمت" (د رومیانو په . )11 :12
د جونګړو اختر دی وخت خوشحاله شي (تثنییه 14:26؛  )16:15ته .د اړوندو عشر (په عمومی توګه په نامه "د دوهم عشر") د
استعمال په ګوته کوي چې دا د دې لپاره خورا ډیر وخت وي (تثنییه  ،)26-22 :14خو هم چې وزارت باید په دې عمر (تثنییه  14د
پاملرنې ونیول شي .)27 :د جونګړو اختر د پرېمانه وخت انځور کې مرسته کوي .دا موږ یو د عیسی بېرته وروسته وخت انګېزو ته
ورکوي.
د زریزې د خدای د  7،000کلن پالن په اوومه ورځ استازیتوب کوي .په زړه ،هر اوو کلونو کې ،د قانون په کتاب حکم ته د جونګړو
اختر (تثنییه  )13-10 :31ولوستل شي .دا مرسته کوي انځور چې د قانون ،د لس حکمونه په ګډون ،په زریزې به وساتل شي ،لکه د
انجیل په ګوته کوي چې د قانون به بیا تدریس شي (یسعیاه 3-2 :2؛ د امرونو څخه زیات په خپلو وړیا آنالین د کتابګوټي د موندل کیدای
شي لس حکمونه) .دا د خدای د قانون چې د زریزې په ترڅ کې به د نعمتونو او پرېماني راوستلو سره سم ژوند دی.

موږ نصارا اوس په راتلونکو زریزې او د بدلون چې په تېرو شپیلۍ ( 1د کورنتیانو په  ،)15:52چې د لومړي ځل د حشر په نوم هم
یادیږی واقع انتظار:
 4زه تختونو ولیدل ،او د دوی پر هغوی ناست ،او د قضاوت د هغوی ژمن شو .بیا زه د هغه چا لپاره چې د عیسی د خپلو
شاهد او د خدای ،چې د ځناور او یا د هغه د انځور نه عبادت کلمه یې سرونه غوڅ شوي دي ،او نه په خپلو تندیو او یا پر
خپل السونه د هغه نښه ترالسه روحونه ولیدل .او د دوی ژوند او د یو څو زرو کلونو سره د مسیح ناکه( .مکاشفات )4 :20
د انجیل ښیي چې وروسته عیسی ته د خپل ځان د کلیسا راټولوي ،او هغه په هغه تخت چې موږ به له هغه سره واکمن شي ناست
وروسته ،هغه به مخکې له هغه چې د ملتونو د راټولولو او د مسیحیانو وایي:
 34راشئ ،تاسو زما د پالر برکت ،د سلطنت میراث
(متا  :)25:34د نړۍ د بنسټ له تاسې لپاره چمتو کړي دي.
اوس ،هغه کسان چې د جونګړو په اختر سترګې په دې توګه دا د سلطنت مرسته کوي انځور.
دوهم پېړۍ په لومړیو کې ،د وویل:
[ ] Tدلته به د مړو د حشر وروسته د ځینو زره کلونو په موده وي ،او دا چې د مسیح د بادشاهئ به په مادي فورمه په دې
ډېره ځمکه جوړ شي.
د جونګړو اختر په رعایت دی د خدای په راتلونکو سلطنت یو سیوری چې د نوې لوظ وختونو راهیسې وفادار مسیحیانو سره ساتلي
وي.
ده چې کوالی شي ساتل شوي؟
د جونګړو اختر دی په اړینه توګه د 'حج' (زبور  )5-1 :84موده ،په دې مانا چې دا معموال کې د یو د عادي ټولنې څخه بھر د سفر .د
عیسي د سره د انسانانو کله چې هغه دلته وه (لکه څنګه چې په جان  1:14د یونان ویي  ἐσκἠνωσενکوالی شي په هر شنه JP.یونان
د انګلیسي د انجیل .کتابونه p. 282 ،2002 ،1996 ،وژباړل شي).
په داسې حال کې ځینې په غلطه ادعا کوي ،چې په تېرو له الرې د اوسني ځله د جونګړو اختر باید یوازې په بیت المقدس کې ونیول
شي ،د دې په ګمراهي ده .د اسرائیلو ماشومان آن په بیت المقدس نه د پېړیو وو وروسته په احبار 23 ،د هغې په رعایت د امر ثبت
شوي دي ،نو د بیت المقدس د هغوی لپاره یوه ابتدایي انتخاب نه و .د انجیل په ګوته کوي د جونګړو اختر شي په بیت المقدس څخه
نورو ښارونو (نحمیا 8:15؛ د تثنییه  )24-23 :14وساتل .دوهم معبد په موده کې ( BC - 70 530م) ،د یھودیانو زیاتره ځایونو کې
ساتل دا (یادونه وکړه ،د یھودي فیسټیوالونو " هم د بیت المقدس څخه بھر د یو لوی جشن و :".ته د خپل تاریخ او څارنې د الرښود،
 ، .1938مخ .)184
دا ممکن د ګټې هم وي چې د سمیرنا په  2پیړۍ په وروستیو  4مه پیړۍ په یاد په آسیا کې د اصغر (د ژوند ،فصل  ).19او ځینو نورو
المقدس په آسیا کې د اصغر د جونګړو اختر ساتل ،نه .دا سرچینې له خوا تایید لکه د کاتولیک سېنټ ( MPL025آب زیږدیز کال
 )1415 - 1542Aاو د څیړنې په  20مه پیړۍ کاردینال ژان ( کاردینال ژان ماري د یھودي عیسویت ،کالم لخوا ترسره . .له خوا .د
پریس 1964 ،ژباړه.) 343-3466،
د نولسمې پیړۍ -ضد په نوم ګیواني عالم د دریم پیړۍ د مصر د بیشپ او هغه کسان چې د زریزې د مالتړ په اړه په الندې ولیکل:
 ...ټول هغه کسان چې د یو زریزې ته د یھودي مفکورې له مخې جړ درس ورکول دي ،او ویل یې چې د زریزې په ترڅ کې
د موزاییک قانون به راوګرځول شي  ...دا دي په نامه  ،په توګه نه یھودیان ،خو لکه څنګه چې د اختراع او د زریزې له
م خې مالتړ  ...د اساسي د دې تېروتنې لیکواالنو وو  ،د افریقا بیشپ ،د چا په وړاندې د St.پر ژمنې د هغه د دوه کتابونه
لیکلي؛ او  ،چا St.په پر وړاندې د خپل کار پک ،( .ګیواني .د چارلس ) 252-2533،1855 ،
دا باید د ګټې وي چې یاد ولرئ چې نه اسقف نه یھودیان وو ،خو د داسې یو دین چې "یھودي" عقیدې درلود وغندل شول .او راهیسې یو
کاتولیک سېنټ په نامه ،دا باید روښانه شي چې په دریم پېړۍ په لومړیو کې د محترم غیر یھودي عیسوي مشرانو په واضح ډول
نظرونه چې د له خوا وغندل شول یې وکړي .حقیقت دا دی چې دوی د "غولي قانون" جوړه ده شواهد بیا چې دوی دواړه د مفھوم پوه
او د جونګړو اختر ساتلی دی ،خو سره د یو عیسوي ټینګار.

په وروستیو کې په  3مه او یا  4مه پیړۍ په لومړیو کې د د حکمروایي روم بیشپ & سېنټ تدریس چې د جونګړو اختر شو حکم او دا چې
د مسیحیانو درسونه درلودل:
د راهیسې په شپږو ورځو خدای اسمان او ځمکه جوړ ،او ټولې نړۍ پای ،او عبد الرزاق څخه د هغه ټول کارونه چې هغه یې
په اوومه ورځ ،او په اوومه ورځ برکت او په اوومه شمېره له خوا دا ،نو میاشت ،کله چې د ځمکې د میوو په کې راټول
شوي دي ،موږ ته حکم د اختر د څښتن وساتي ... ،دا حکم چې زموږ د جونګړو اختر به د څښتن ولمانځل شي  ...لکه په
توګه د اسرائیلیانو ،چې د مصر د پولو پاتې ،لومړی د جونګړو ته راغلل ،او له دې امله ،چې د بیا درج ،د ژمنې د ځمکې ته
راغلل ،نو هم کوو .د زه هم ،زما د سفر اخلي ،او د دې د ژوند د مصر له غزاته روان ،د حشر ،چې د ده د جونګړو
ر یښتیني د میلمستیا ،او هلته چې د پورته زما د مقدسې خېمې جوړ ،ښیښه سره د فضیلت د میوو د لومړي راغلل ،د د حشر،
چې د قیامت په ورځ ده په لومړۍ ورځ ،د آرام د زریزې ،چې په اوومه ورځ په نامه ،آن ریښتیني د سبت سره مسیح
لمانځي( .د لسو .مېلمستیا)99 ،
د کاتولیک کاهن ا و عالم وویل چې مسیحیانو وساتل دا او دا چې دوی دې باور دي چې دا د عیسی مسیح ( MPL025آب زیږدیز کال
)1415 - 1542Aواکمنۍ ته اشاره وکړه .په ناوخته څلورم پیړی کی د خوا مسیحیانو د جونګړو اختر دا د سوابقو هم تایید د کاتولیک
او ختیځ ارتودوکسو سېنټ د خوا شو.
څخه د اسرائیلیانو عیسوي توپیرونه
اساسا باندې نوې لوظ کتاب پر بنسټ ،عیسویان د جونګړو اختر یو څه توپیر څخه د اسرائیلیانو وکړل وساتي.
ریکارډ ښیي چې د جونګړو اختر داسې ښکاري چې شوي دي چې په اروپا کې د منځنیو پېړیو (سفیر کالج مکتوب کورس په ترڅ کې
وساتل ،لوست " .51او ښځه ته په دښته کې ،چېرې چې هغې یو ځای یې  ...وتښتېدل"مکاشفہ  ) 12: 6 . 1968او همدارنګه په
ځانګړې توګه په په  ،) 61-62، (1500په خرما څانګو پرته ځایونه .ځینې شواهد ښیي چې دا په امریکا کې د  1600او  1700وساتل
شته .دا ټول په ټوله نړۍ کې په  20مه پیړی کی د خدای د زړې کلیسا د راډیو او د خدای د نړیوال کلیسا له خوا وساتل شو.
موږ د خدای په دوامدارو کلیسا ته دوام ورکړي چې په ټوله نړۍ کې دا ځایونه وساتي او موږ هم درس چې د خدای په بادشاهئ د عیسی
مسیح واکمنۍ ته د جونګړو ټکي چې د اختر.
د جونګړو اختر په یا خېمو او یا پر مېلمستون  /هوټل په خونو له خوا د ډېرو عصري مسیحیانو لیدل شوي فعال په توګه "جونګړو" - -
او نه یوازې په خرما څانګه جونګړې چې اسرائیلیان په عادي توګه کارول .د نوې لوظ په ګوته کوي چې د مسیحیانو لري یو مختلف
خېمې ( cfعبرانیانو 2 :8؛  ،)15-11 :9چې د سره د شخصا د یو خرما غرفه جوړولو نه لري برابره ده .د انجیل په ګوته کوي چې د
اسرائیلو د هر خروج په خیمو کې په عمده توګه اوسېدل  8 :333د (او کله کله د نورو په ظاهره د موقتي ،هر تثنییه ،49-45 :4
کورونه) په داسې حال کې دوی د څلوېښت کاله په دښته کې دي او چې د خدای په توګه په پام د هغو " جونګړو "هر احبار،
 .23:43په خیمو او یا پر مېلمستون خونې کې ژوند کوي د موقتي کور  /خېمې نن ورته ډول دی.
د انجیل ښیي مسیحیانو ته اړتیا حیواناتو قرباني نه کړي  /نذرانې (د عبرانیانو په  )9 :9د سوزېدونکې نذرانې چې د اسرائیلو د جونګړو
اختر په ترڅ کې وړاندې کارول (احبار )23: 36-37 ،په شان .پر ځای ،موږ ته په توګه د ژوند د قربانۍ ځانونه وړاندې کړي ،چې دا
زموږ لپاره مناسب خدمت (د رومیانو په  )11 :12له السه په عادي شامل دي په منظم ډول د جونګړو اختر په ترڅ کې د کلیسا د
خدمتونو ګډون کوي.
ځینې شاید حیران ولې ګډون خدمات د جونګړو اختر د ټولو ورځو کې ترسره کیږي ،تر اوسه دا د فطیرې ډوډۍ د ورځو لپاره نه
غوښتل .د اساسي المل چې د قوماندانی وایي ده" ،تاسو به د جونګړو اختر وڅاري اوو ورځو  ...اوه ورځې چې تاسو به د خپل څښتن
خدای په ځای چې د مالک غوره یوه سپیڅلې اختر" (تثنییه  ، )13،15 :16خو دا نه ده نو د فطیرې ډوډۍ-د امر په ورځو اړوند ویلي
لپاره وایي چې دا په احبار 23 ،اوه ورځې فطیره ډوډۍ وخورئ 66 :او تثنییه  ،3 :16د مخالفت لپاره د اوو ورځو د اختر وڅاري
(موږ لپاره د 'قرباني' د اوو له خوا د ورځو هر فطیره ډوډۍ خوړلو د فطیره ډوډۍ ورځو) .د انجیل هم وایي ،چې د جونګړو اختر
(احبار )23:422 ،په ترڅ کې د موقتي کورونه وي ،خو دا چې د نورو سپیڅلو ورځې اړوندو نه ولیکي.
څرنګه چې شیطان به د واکمنۍ (مکاشفات  )2-1 :20لپاره تړلې پاتې شي ،هلته به بیا لږ فریب وي .د جونګړو اختر په وخت لپاره
لرې او د مالقات هره ورځ انځور داسې یوه وخت کې چې د نړۍ به بیخي بل راز اوس مھال په پرتله وي مرسته کوي.
"ستاسو د برتانیا راشئ!" (متا .)6:10
د انجیل زده کوو چې د جونګړو اختر به په زريزې ساتل کیږي او خدای پاک به په پای کې 'مقدسې خېمې سره

انجیل نبوت ښیي چې د جونګړو په اختر کې به د زریزې وساتل شي:
 16او هغه به چې د هر هغه چا ده چې د ټولو ملتونو چې د بیت المقدس په وړاندې د راغلل به له کال تر بل کال ته الړ چې د
پاچا ،د کوربه د څښتن عبادت ،او د جونګړو په اختر پاتې پاس راشي 17 .او هغه به وي ،چې هر یو د د ځمکې د کورنۍ
المقدس ته را نه د پاچا ،د کوربه د څښتن عبادت ،پر هغوی به نه باران وي 18 .که د مصر د کورنۍ به نه پورته او په داخل،
هیڅوک به د هغوي باران ولري؛ هغوی به د وبا سره چې څښتن د ملتونو چې را نه چې د جونګړو په اختر برید ترالسه
کړي 19 .دا به د مصر د عذاب او د ټولو ملتونو د عذاب چې ته را نه د جونګړو اختر ( 19-16 :اوهارون  )144وساتي.
نو د انجیل زده کوو چې خدای به دا توقع ټولو ته په راتلونکې کې د جونګړو په اختر .حتی کاتولیک شنونکي پیژني چې د پالن د شامل
د جونګړو اختر .په اوهارون  14هېوادونو ممرونو د کاتولیک تبصره:
د دې تر څنگ د وخت لکه د کلیسا مخکې آزار به بدلې شي ،او له ستر عبادت به د جشن د لمانځلو او خدایان عزت مذهبي
دستورې تمرین :او عظیم اجر ته ارزښت ورکوي( .د د اصلی او ریښتیني د زوړ انجیل  1610ټوک  ،2مخ )824
د خدای سلطنت به د دې نړۍ کې (د وحی  )11:15د ټول سلطنت ځای ،او د دې جشن د بیلولو ( مکاشفات 4 :18؛  1جان )19-18 :2
انځور په دې کې مرسته کوي عیسوي حاجیانو ( 1پطروس  )12-1 :2له خپل معمول ورځني.
د جونګړو اختر او سوابقو د ساتنې موږ د هغه څه چې په راتلونکې کې به سلطنت پېښ دې عمر یو انګېزو ته ورکوي .د انجیل هم ښیي
چ ې وروسته" ،د خداې د خېمې" به په ځمکه باندې وي "او هغه به سره واوسیږي" موږ (مکاشفات.)3 21 :
د جونګړو اختر ساتل اوس د هغو شیانو یو ته د خدای په انګلستان راشي.

 .8د تېر لوی ورځ :د خدای حیرانوونکي لپاره د بشريت د نجات پالن
دا په اتمه ورځ ،ورځ چې ژر تر ژره د جونګړو اختر اوو ورځو په الندې ،د توغې د پالن د بشپړولو انځورونه.
د "د ژوند د کتاب"  -نجات  -به پرانستل شي (مکاشفات  .)20:12دا یوازې د نوي اسمان او نوی زمکه دمخه (مکاشفات  .)1 :21د
یھودیانو د دې جشن  ،Shemini 'Azeretچې دا مانا "د شورا په اتمه ورځ" (هم چېری چې د جونګړو اختر د تیرو اوو ورځو کې د
شورا د ورځو وو) بولي.
دلته د انجیل څخه په اتمه ورځ ده:
' ... 34د دې د اوومې میاشتې په پنځلسمه ورځ به د اوو ورځو دپاره د څښتن د جونګړو اختر وي 36 ... .په اتمه ورځ به تاسو
ته یوه راغونډ لري ... .دا یوه سپیڅلې شورا ده ،او تاسو باید د دا نه عرفي کار وکړي( .احبار)36،23: 34 ،
دا ورځ اکثرا د خدای کړیو د تېر ستره ورځ په توګه د کلیسا ځکه چې د هغه څه چې د نوې لوظ نامې په اړه امریکا ته راجع:،
 37په وروستۍ ورځ ،چې د اختر غوره ورځ ،عیسی والړ چغو ،ویې ویل" :که څوک  ،هغه ماته راتلل او وڅښي 38 .هغه
څوک چې په ما ایمان ،لکه تورات وایي ،د بھر د هغه د زړه به د ژوند د اوبو ویالې بھیږي( " .یوحنا )38-37 :7
نو عیسی دغه ورځ چې ژر تر ژره په دې جشن کې د زریزې وروسته راځي ساتل ،او د دا تدریس.
د زریزې وروسته ،څه رامنځ ته کیږي؟
حشر (مکاشفات .)5 :20
د خدای مخکې وژل دریځ .دا به سمه مسیحیانو شامل نه نن ،لکه څنګه چې دي په قیامت کله چې عیسی راګرځي .هغه کسان چې په دې
حشر باید هغه کسان چې د خدای د ریښتیني د پالن ناپوهۍ مړ شي
په تېرو عمرونه .دا ده چې د قیامت په ورځ د عیسی په وار وار یادونه:
 7په توګه تاسو ته والړ شي ،وعظ ،ویې ویل ،د آسمان سلطنت په الس ده 14 ... ' .او څوک به ترالسه نه تاسو او نه ستاسو د
خبرې واوري ،کله چې تاسو چې د کور یا د ښار څخه ووځي ،له ستاسو د پښو په دوړو پړاو ولړزوي15 .بېشکه ،زه تاسو ته

وایي ،چې دا به د د لپاره چې د ښار څخه د قیامت په ورځ د سدوم او عمورې د ځمکې د نور د زغم وړ وي! (متی :10
)15-7،14
 23تاسو ،کفرنحوم ،چې آسمان ته فرمایي دي ،به د راوړل شي؛ که د غالب د فواید چې په تاسو ترسره کړې په سدوم ترسره
شوي دي ،چې دا به د دې ورځې پورې پاتې دي 24 .خو زه تاسو ته وایم چې دا به د تاسو لپاره په پرتله د قیامت په ورځ د
سدوم د ځمکې د نور د زغم وړ وي( .متی )24-23 :11
پام چې دا د هغو کسانو لپاره د خدای په سدوم او عمورې له منځه د قیامت په ورځ ډېر زغم دی (پیدایښت  )19:24د هغو کسانو لپاره
چې آګاهانه د مسیح او د هغه د سلطنت د پېغام رد څخه.
عیسی هم تدریس چې "د ټولو ګناهونو به معاف شي" (مرقس  ،)3:28د 'نه بښونکی ګناه' (مرقس  )3:29پرته .دا د تېر ستره ورځ د
تحقق لپاره ده چې د ټولو هغو کسانو نه د نجات فرصت درلود به رښتیا هم لري چې د فرصت ،او نږدې ټول به چې د وړاندیز ومني.
نږدې ټول انسانان چې تل ژوند به خوندي شي!
په  nd 2پیړۍ ،د سمیرنا د راپورونو د جونګړو اختر او د اخرت په ستره ورځ (د ژوند 19 ،فصل) په اړه تدریس.
د کتابو حقیقت دا دی چې ،ځکه چې د خدای د مینې ،عیسی د دې لپاره چې ټول مړه راغی:
 16د خدای لپاره د نړۍ د دومره مینه چې هغه ورکړه د هغه یوازینی زوی مولودۍ ،چې هر هغه څوک باور په هغه باید نه
هالک خو د همېشه د ژوند ولري 17 .د خدای لپاره نه د نړۍ د هغه زوی ته واستوي نړۍ ته غندو ،خو چې له الرې د هغه په
نړۍ کې ښایي وژغورل شي( .یوحنا )17-16 :3
نو نه د مین د خدای د هغه زوی ته واستوي تر څو د یو خپلوان څو او یا د نړۍ په مړه شو؟
پروتستانو ،چې زیاتره جان  3:16نقلوي ،میالن لري ترڅو درس چې د نړۍ شي وژغورل شي ،خو چې د تل لپاره د لوی اکثریت چې
د تل ژوند به په عذاب اخته دي .دوی هم داسې ښکاري چې وګرځوئ ،چې د عیسي راغلل چې د ټولو (یوحنا  )3:17مري .دا دی چې د
د نجات پالن په ډول چې د خدای چې ټول پوه دی او مینه به سره را؟ آیا د انجیل مفکوره چې هر څوک کوالی شي چې اوس وژغورل
شي مرسته وکړي؟ که نه ،نو دا ده چې د عادالنه؟
څرنګه چې خدای د ټولو پوه دی او د ټولو ځواکمن او د ده مینه ( 1جان  ،)8،16 :4به خدای دي ټولو چې د بل هر وخت ته د تلپاتې
عذاب ژوند کاوه؟
نه.
یقینا هللا پوره هوښیار ته یو پالن چې په حقیقت کې کار لري.
د رومیانو په  15-14 :9څرګندوي:
 14به څه وایي ،موږ بیا؟ آیا هلته د خدائ پاک سره ؟ یقینا چې نه!  15هغه حضرت موسی ته وایي" ،زه به د رحمت په هر
چاچی زه به رحم لري ،او زه به د هر چاچی زه به ترحم لري ترحم ولري".
موږ پوهیږو چې د خدای په زاړه انجیل ،او څو نور د اسرائیلو برخه غوره کوي .که د نورو برخو ته د تلپاتې شکنجه وغندل دي
څرنګه چې مینه ده؟
خدای "اراده ټول نارینه وژغورل شي او د حقیقت د علم راځي" ( 1ٹموتھی  .)2: 4په دې دلیل چې په دې عمر کې د ټولو نه غوښتنه
شوي وه ،ځکه هغه پوهیده ټولو به ځواب ونه وایه او سره پای ته شي بچ حقیقت څخه وځي (مارک 13:13؛ لوقا  .)15-5 :8خو چې
مانا نه لري چې د هغو په نامه نه اوس ټول پرې او له السه ورکړ.
د انجیل زده کوو چې زیات شمېر یې په قصدي توګه په دې عمر (یوحنا 40-37 :12؛ یسعیاه  )44:18ړندې شوي دي( .؛18-16 :
یسعیاه  cf. 42جان  )9:41هغه کسان چې په دې عمر ړندې شوي دي اوس هم فرصت لري .هم لیدل چې:
 14زه به بیا د دې خلکو په منځ کې د یو عجیبه کار  24 ...دا هم چې په روح تېروت به د تفاهم راشي ،او هغه کسان چې شکایت
به د پیتزبورګ زده کړي( .یسعیاه )14،24 :29

د خدائ پاک سره (د رومیانو په  )2:11طرفداري نه شته .هلته به د "ټول د ځمکې پای به زموږ د خدای د نجات وګورئ" (یسعیاه
 )52:10د ټولو لپاره یو فرصت وي.
د دې لومړی د حشر هغه کسان برخه نه" ،د مړو د پاتې" نومیږی (مکاشفات  ،)5 :20دي قیامت د زریزې ده وروسته .دا یوه فزیکي
حشر او به هغه کسان چې احساس کوي ،چې ده خپله هیله ده پرې شوې (حزقی ایل  ) 37: 1-14شامل دي.
که څه هم دوی به د ګناه مجرم قضاوت وشي (مکاشفات 20:12؛ د رومیانو په 3:23؛ د  1.پتر " ،)4:17رحمت ماتې ورکړه باندې
قضاوت" (یعقوب .) 2:13خدای به د ټولو غوښه (یرمیاه 25:31؛ یسعیاه  )3:13مه وژنئ او ګڼ شمېر به ځواب (یسعیاه  .)65:24که
څه هم د ټولو نه به د هغه وړاندیز ومني ،او د دې یو بل چانس (هغه کسان چې رښتیا هم د خدای د مقدس روح به چې فرصت تر السه
نه یو چانس درلود او په بشپړه توګه رد هر مارک  3:299وبخښل شي) نه دی ،ډېر به توبه .د تېر ستره ورځ کې مرسته کوي دا وښیي.
هم په پام کې په الندې ډول دي:
 19اې ربه ،زما د قوت او زما د کال ،د نقصان په ورځ زما پناه ،د غیرو به تاسو ته د ځمکې د پایو څخه راغلي او وایي،
"یقینا زموږ پلرونو په میراث درواغو ،او شیان 20 ".به یو سړی د ځان لپاره خدایانو ،چې نه دي خدایان جوړ کړي؟ " 21د دې
ګوره ،ما به دا ځل المل یې پوه ،زه به هغوی المل زما الس او زما خبریاست چې؛ او هغوی به پوه شي چې زما نوم څښتن
دی (یرمیاه .)21-19 :16
 17او دا چې دا د نورو هغه کوي یو خدای ،د هغه جوړه انځور .هغه مخکې ولویږي او عبادت دا ،چې دا لمونځ او وایي،
"انعقاد ما ،تاسو زما د خدای دي!"  18چې دوی نه پوهیږي او نه هم پوه شي؛ د هغه د خپلو سترګو د هغوی په زړونو کې
وتړل شي ،نو دوی کوالی شي نه ویني ،او ،له دې امله چې دوی کوالی شي نه پوهیږي 22 ... .ما بھر ،لکه ورېځ ،ستاسو
راپارېدلې دي ،او لکه ورېځ ،ستاسو ګناهونه .ته ما ته راشي ،زه تاسو پېرودل( .یسعیاه )17،18،222 :44
حتی هغه کسان چې غلط روایتونه ،په شمول د هغو چې د مشرکانو وو (یسعیاه  )18-17 :44منل ،به د نجات د خپل لومړي دریښتینو
فرصت (یسعیاه  )44:22لري .ټول په افریقا ،اروپا ،آسیا ،د امریکا د د حکومت ضد عناصرو ،او د ټاپوګانو د عیسی هیڅکله واورېد او
د سلطنت او د خدای ریښتیني د انجیل په میلیاردونو دې او یو پالن درلود (د رومیانو په .)22 :11
موږ د خدای په دوامدارو کلیسا موافق (زبور  )68:20چې "د نجات د خدای زمونږ خدای دی" او درس چې د هغه د نجات د یوه پالن
چې په حقیقت ته یوازې د یو خپلوان څو زیات کار کوي.
(د رسوالنو اعمال 4:12؛ د یسعیاه  )43:11یوازې یو نوم الندې د آسمان له خوا چې د انسانانو کوالی وژغورل شي او هغه داده چې
عیسی مسیح (د رسوالنو اعمال 4:10؛ جان  .)3:18څرنګه چې د بشریت تر ټولو هیڅکله د په اړه د عیسی حقیقت او د خدای د
انګلستان د انجیل اورېدلي (د تفصیالتو لپاره ،زموږ وړیا کتابګوټي د په  www.ccog.orgد خدای د انګلستان د انجیل وګورئ) ،او "د
ټولو باید د هغې غوښه د نجات وګورئ د خدای "(لوقا  ،)66 :3هلته به یو فرصت د ټولو ته د تامین د نجات-یا په دې عمر او د عمر ته
راشي (:؛ 30-29 :لوقا  32-31 13د متی  )122وي.
د راتلونکې عمر ته راشي وروسته د دوهم حشر (لکه ریښتیني د مسیحیانو په هغه وخت کې په هر مکاشفات  20لومړی حشر د
راپورته شوي دي )6-5 :ته ورسېد او په کې د سپین تخت قضاوت په وخت (مکاشفات  .)12-11 :20یسعیاه (یسعیاه  ،)65:20او
همدارنګه د روم او ارتودوکسو کاتولیک سېنټ ( کتاب  ،فصل  ،34آیاتونه  ،)3،4-2په ګوته کوي چې د دې ځانګړې توګه د عمر ته
به په اړه سل کاله اوږد وي.
دا مفکوره ال هم د هغو چې د روم کلیسا آزار په توګه د بیشپ برنارد (الرښود 5 ،څپرکي برنارد برسېر) له خوا د راپور له خوا په
منځني پیړیو کې جوړه شوه.
دا نظریه وه چې په  20مه پېړۍ کې د راډیو  /نړۍ په کچه د خدای د کلیسا له خوا تدریس او دا اوس هم د خدای د دوامدارو کلیسا له خوا
تدریس.
د نجات د پالن د
د کتابو مقدس ورځو ساتل د هللا د د نجات ریښتیني د پالن ریښتیني د مسیحیانو ته یادونه کوي .د پرله پسې د خدای د کلیسا پوهیږي چې
څنګه په دې اړه د پالن د ده د هغه (احبار )23:37 ،د رعایت له خوا ایښودل.
خدای په واضح ډول زده کوو چې هغه نه غواړي بت کړنو د خپل عبادت لپاره کارول:

 29کله چې ستاسو څښتن خدای څخه د مخه تاسو د ملتونو د کوم چې تاسو ته د پړاو بېلوي ،او تاسو ځای یې او په خپلو
ځمکو کې اوسیږي ،چې د خپل ځان  30وکړي پند چې تاسو د هغوی پیروي مه غولیږئ نه ،وروسته له دوی څخه پخوا له
تاسې وران دي  ،او دا چې تاس و نه د هغوی د خدایانو وروسته وګورو ،ویې ویل ،د دغو ملتونو څنګه د هغوی د خدایانو ته
خدمت؟ زه به هم همداسې وکړي 311 " .تاسو به د مالک خدائ ستاسو خدائ پاک په هغه الره عبادت نه؛ د هر هالکوونکی
د څښتن چې د هغه کرکه هغوی د خپلو خدایانو ترسره کړي دي؛ لپاره یې هم خپلې لوڼې او زامن په اور کې د خپلو خدایانو
وسوځوي 32 .هر څه چې زه تاسې ته ،څارنه دا محتاط وي .تاسو به د زیاتولو خبره نه او نه هم له هغې څخه لرې
وساتي( .تثنییه )322-29 :12
هغه کسان چې بت عبادت کړنو په ګډه سره د نجات کتابو هغو کلیسا کې د پالن او په عمومي توګه دا نه پوهیږي.
د نوې لوظ ښیي چې د پولوس رسول کتابو مقدس ورځو مشاهده (د بیلګې په توګه د اعمالو 18:21؛ 6،16 :20؛ 9 :27؛ د کورنتیانو په
 )8 :،8-7 16 :5 1په توګه د هغه د قانون او د ګمرکونو د ساتل د هغه د خلک.
پاول په ځانګړې توګه وغندل بت کړنو سره د کتابو ( 1کورنتیانو  )23-20 :10کې شاملې کړي .پاول ځان د خپل ژوند په پای کې
نږدې ویلي چې هغه د ټولو د کړنو د یھودیانو ته اړتیا وساتي ساتل (د رسوالنو اعمال 19-17 :28؛ د اعمال  )24-18 :21او چې به
یې د ټولو د مقدس ورځو کې د احبار لست شامل دي .233
د قانون په توګه ،د حک مروایي د روم کلیسا نه د پولوس رسول د پند نه مراعات کړی تر څو د هغه تقلید په توګه هغه مسیح (1
کورنتیانو  ) 1 :11د تقلید او نه د رسول جان د پند ته دوام ورکړي چې د مزل په توګه هغه او د عیسی قدم وواهه ( 1جان -18 ، 6 :2
 ،)19ځکه هغوی ټول کتابو مقدس ورځو نه ساتي .همدارنګه ،د هغو کلیسا په نورمال ډول په خپلو عبادت کلیزه ،چې د رسوالنو
مخالفت المذهبه کړنو په ترکیب کې ( 1کورنتیانو 23-20 :10؛  2د کورنتیانو په 18-14 :6؛ جود 12 ،44-3؛  1جان .)66 :2
د ساتلو نه د خدای د قرآن ورځو ،خو پر ځای د غیر کتابو ناستي ،څو کوئ چې ګناه دې نه پوهېږي چې ته اړتیا لري چې د خپل ژوند
څخه رښتیا وي ،چې د خدای یوازې د ځینو غږ اوس ،چې ټول به د نجات د یو فرصت په دې عمر او د لرو عمر ته راځي ،او نږدې
ټولو هغو تل ژوند به په وروسته حاصل وژغورل شي.
د خدای قرآن ورځې د نجات چې تر ټولو نه پوهیږي د هغه پالن برخو جوړوي .دا یوه عجیبه او مین پالن دی.

 .9تعبیرونه او د سبت
ولې تر ټولو چې عیسی نه د کتابو قرآن ورځې وساتي؟ په -ضد احساسات ،روغې جوړې ،ناپوهۍ ،او په اړه بې ځایه نظریاتو سربیره
'دود '،تعبیرونه دي یو دلیل ډېر داسې نه بریښي ،غواړي ومني چې هغوی باید د خدای د جشن وڅاري.
معموال شتون لري د  /فھمی ممرونو چې خلک میالن لري ترڅو په توګه په پام کې 'ثبوت' چې د کتابو مقدس ورځو سره ترسره لرې
دي اشاره یو څو.
کولسیان 17-16 :2
 :17-16کېدای شي ،چې د انجیل تر ټولو عام برخه ده چې اکثرا "ثبوت" چې د سبت او د کتابو قرآن ورځې ترسره لرې دي په توګه
یادونه کولسیان  2ده .نو ،راځئ چې یو د دا لږ معاینه:
 16راځئ چې نه سړی له دې امله چې تاسو په غوښه ،او یا په څښلو ،او یا د یو احترام قضاوت ،او یا د نوي سپوږمۍ ،یا د
سبت په ورځو 17 :چې د شیانو ته راغلي یو سیوري؛ خو د مسیح ( KJV ،17-16 :کولسیان  )2د بدندی.
د پورته ژباړه ده نږدې ،که څه هم ،چې دا یوه کلمه "ده" (چې دی ولې د  KJVژباړونکو کړي په ګاني ده) چې په اصلي یوناني نه ده
زیاته کړه.
یو رښتیا لفظي ژباړې به یې پرېږدم ځکه چې هلته نه ده .د قوي د  17ایت موافقه د شمېر او د اړوندو خبرو لیدل چې:
5547 3588 9999 4983 1161 3588 .... 3195 ... 3588 ... 4639 2076 .3739
چې د شیانو ته راغلي یو سیوري؛ د  ....خو  ....د بدن  ............د  ...مسیح.

باید یادونه وشي چې د  9999مانا لري ،چې هلته په کتابو متن-کلمه نه وه "ده ":په دې کتاب نه دی.
ځکه چې د همدې درې قوي د کلیمې ( ،3588 ،4983 #او  )5547کې د نوې لوظ او په هغو وختونو کې د  KJVیې "د مسیح بدن"
ترجمه څلورو نورو وختونو کارول (د رومیانو په 4 :7؛ د کورنتیانو په 10:16 1؛  1د کورنتیانو په 12:27؛ د افسیانو په  - )4:12په
توګه د -NKJVنو د  KJVباید کوي.
له همدې امله ،که د هغو ژباړونکو په ساده ډول سمون له ځان سره وو ،دوی به کولسیان  2ژباړه 17-16 :د بھرنیو چارو د (او شامل د
لېندیو یا):
 16له همدې کبله په خوراک او څښاک او یا د یو جشن د درناوي او یا د نوې سپوږمۍ د یو رعایت یا د سبت په ( 17د هغو
کسانو لپاره هغه شیان چ ې د شیانو د یوه سیوري ته راغلي دي) ،خو د مسیح د بدن اجازه سړی قاضي نه تاسو.
او یا په بل عبارت ،نه د (د چرچ ،کولسیان  )1:18قاضي تاسو په اړه د قرآن ورځو د مسیح بدن 'بھر د هغو اجازه ،خو یوازې د نا
ریښتینو په کلیسا پخپله .کولسیان  17-16 :2نه دی او وایي چې د سبت او د قرآن ورځې ترسره لرې دي.
آن په لومړیو ارتودوکسو بیشپ د میالن رسمیت و پیژندله چې کولسیان  2:17وه چې د "د مسیح بدن" ګوتې په توګه هغه د الندې
تبصره په دې آیت کې لیکلي:
راځئ ،نو ،په لټه کې د میالد  ...د بدن چې د مسیح د بدن دی ،د حق شته( .د میالن .کتاب  .IIپه قیامت په عقیده 107 ،کړی)
دا خواشینی دی چې د یونان د عصري ژباړونکي زیاتره له پامه د بیان په رښتیا څه مانا.
دا بې وزله تفسیر (کتابو تعبیر) ته په یوه تکیه ادعا کوي ،چې د مقدس ورځو سره ترسره لرې دي.
ګلتیانو 10-8 :4
 :10-8یو بل عام اعتراض د قرآن ورځې ده ګلتیانو  4ساتلو ده .ځینې پروتستانو میالن لري ترڅو د دې وکاروي وایي چې د کتابو نیټی
نه دي لیدل شي .نو راځئ چې په هغه څه چې د هغو صحیفو په حقیقت کې درس وګورو:
 8خو بیا ،په حقیقت کې ،کله چې تاسو د خدای نه پوهېږو ،تاسو د هغو کسانو چې په طبیعت خدایان نه دي پاتې 9 .خو اوس
تاسو مشھور وروسته خدای ،او یا په ځای د خدای په نامه دي ،چې څنګه دا ده چې تاسو د کمزوري او عناصر بیا اړوي،
چې تاسو یو ځل بیا غواړي چې په اسارت وي؟  10تاسو د ورځو او میاشتو او فصلونه او کلونو وڅاري.
سره د قرآن ضد ورځ استدالل دلته څو ستونزې شته.
یو د ا دی چې د ګلتیانو په غیرو (که څه هم په ظاهره وو د ځینو یھودیانو په وروسته ایتونو حل) دی او نه مخکې د بدلولو د کتابو قرآن
ورځې ساتي.
جمع ،الره نشته چې د انجیل به کتابو غوښتنو په توګه زنګ " عناصر دي ".پاول شو په څرګند ډول بت ویرونه په توګه د ګلتیانو وو
"دنده د هغو چې د طبیعت نه وو خدایانو".
بله دا ده چې د کاتولیکانو  /پروتستانو  /ختیځ ارتودوکسو باید په پام کې چې د دوی زیاتره کار د بېالبېلو ورځو او کلونو کې (یکشنبه،
اختر ،د کریسمس ،د نوي کال) وڅاري ،نو باید څه څارنه نه که دوی فکر کوي چې نه مذهبي ورځو دي پام کې ونیول شي.
ګلتیانو  10-8 :4ده لرې سره د کتابو قرآن ورځې نه کوي ،خو پر ځای پر ضد د غیر کتابو آثار د یوه اخطار دی.
په اوومه ورځ د سبت په اړه څه نظر لري؟
په اوومه ورځ د سبت لومړی د خدای د جشن په احبار . 23لست دی که څه هم دا یوه اوونیزه ،کلنی قرآن ورځ ،د ځینو لنډ تبصرو به
داسې نه بریښي په موخه وي.
د اوونۍ په اوومه ورځ ،د کتابو د سبت ،اوس د شنبې په نامه .که څه هم د یکشنبې په ځینو کلیزه د اوونۍ په اوومه ورځ په توګه ښودل
شوی دی ،د حقیقت دا دی چې د یکشنبې د اونۍ په لومړۍ ورځ ده .د نوې لوظ په واضح ډول په ګوته کوي ،چې د عیسي (لوقا ،4:16

21؛ 6 :6؛  )13:10او همدارنګه د رسوالنو او د امیرالمؤمنین (د رسوالنو اعمال ،15-13 44-42 :13؛ 4-1 :17؛ 4 : 18؛ د
عبرانیانو  )111-9 :4په اوومه ورځ سبت وساتل.
زیات شمېر ادعا کوي ،چې په اوومه ورځ د سبت په نوې لوظ دی فرض نه ،نو دا دې ته اړتیا نه تر نن وساتل شي .خو یوازینۍ الره
چې ادعا کړي ده چې د انجیل تعبیرونه تکیه کوي .که یو په باور هغه څه چې د اصلي د یونان ،اصلي  ،او د اصلي التیني وي ښکاري،
دا په هغو ژبو کې چې په اوومه ورځ د سبت د مسیحیانو فرض ټولو روښانه ده.
د انجیل د ځانګړو کاتولیک او پروټسټنټ ژباړې له مخې حتی ،په اوومه ورځ سبت پاتې وه چې د خدای د اطاعت عیسوي خلکو لپاره
پاتې شي:
 4د هغه ځای په دې توګه په اوومه ورځ په اړه خبرې کړې دي « ،او خدای له خپل ټول کارونه په اوومه ورځ الرزاق"؛  5او
بیا ،د پخوا ذکر ځای" ،هغوی به نه زما پاتې ته ننوځي 6 ".نو ،ځکه دا ،چې یو شمېر به دا ننوځي ،او هغه کسان چې پخوا د
ښه خبر ځکه چې د نافرمانۍ ونه داخل نه ترالسه کړ 9 . .. ،له همدې امله ،د سبت پاتې اوس هم د خدای د خلکو لپاره پاتې
دي 10 .او څوک چې په خدای د پاتې داخلیږي ،له خپل کار په توګه د خدای څخه د هغه د وکړل مربوط 11 .نو ،راځئ چې
جھاد ته چې د نورو د ننوتلو ،له دې امله چې هیڅوک ښایي د نافرمانۍ ورته مثال په توګه وروسته راځي( .د عبرانیانو په :4
)NABB ،11-6،9-4
 4د ځای هغه په دغو کلمو په اوومه ورځ په اړه خبرې" :او په اوومه ورځ د خدای څخه د خپل ټول کار الرزاق نه 5 ".بیا په
تیریدلو سره پورته هغه وایي" ،هغوی به هیڅکله زما پاتې ته ننوځي 6 ".دا اوس هم پاتې دي ،چې یو شمېر به چې نورو ته
ننوځي ،او هغه کسان چې پخوا د رښتیا هغوی ته وعظ و نه په ،ځکه د هغوی د نافرمانۍ ته والړ شي 9 ... ،هلته پاتې شي،
نو ،د خدای د خلکو لپاره د سبت-پاتې؛  10هر څوک چې د خدای د پاتې هم داخلیږي لپاره له خپل خپل کار مربوط ،لکه څنګه
چې خدای پاک څخه د هغه د وکړل 11 .راځئ چې ،د دې کار لپاره هره هڅه چې د استراحت ته ننوځي ،له دې امله چې هیڅ
یو به د نافرمانۍ خپل مثال په الندې راځي (د عبرانیانو په )NIVV ،11-6،9-4 :4
د نوې لوظ په څرګند ډول بیانوي چې نصرانیان دي چې په اوومه ورځ سبت وساتي .په لپاره د معنوي ودې او شخصي ښیرازه کولو
اجازه سربېره ،د سبت په یوه د خدای د پاتې راځي وخت هم انځورونه.
په داسې حال کې ډیر نه بولي چې په اوومه ورځ د سبت په یوه ورځ د قرآن دی ،انجیل کوي (احبار23: 3 ،؛ خروج 8 :20؛ یسعیاه
 .)58:13په شاوخوا کې ،تر اوسه څو دلیل سره د «تشې خبرې" (د افسیانو په  :)5:26د انجیل په وړاندې د ساتلو نه دي دا (11-4
عبرانیانو  )44خبرداری.
دا ښایي هم باید ذکر شي چې سره تعبیرونه بل مصوبې ،د دوهم پیړۍ بیشپ د انطاکیه نه په اوومه ورځ سبت سره د یکشنبې په ورځ
(ب او د سبت په ځای د سبت سرویالنس ،ټوک  ، 21-18 :)3( 69د  2016او ب او د سبت د سبت سرویالنس ،ټوک ،17-15 .:)2( 70
 .)2017او نه خو د لرغوني سند د په نامه ( د او د سبت د سبت سرویالنس ،ټوک .)20166 ،20-19 ،10 .:)2( 69
د د کلیسا د تاریخ په اړه یې نور معلومات مستند ،بھر د کتابچی د ریښتیني د عیسوي کلیسا نن چیرته دی وګورئ؟ او په
 www.ccog.orgد خدای د کلیسا د دوامدارو تاریخ.

 .10د مقصدونوتعقیبول شیطانی رخصتۍ
څه په اړه د کریسمس ،اختر او نورو مذهبي ورځو کې چې د مسیح په ډېرو استادانو وګوری؟
ایا دوی راشي د بائبل مقدس نه؟ که نه ،چې له هغوی راشي کوئ؟ آیا دا د مقدس کتاب له مخې پروا ،،که تاسو یې وساتئ؟
ګڼ شمېر رخصتیو چې د نړۍ د کلیسا تصدیق شته دي ،که څه هم د هغوی ټول د هغوی نه د ټولو تصدیق کړ دي .د تاریخ په اوږدو،
ځینې کلیسا کله ناکله تصدیق کړ ،او همدارنګه کله کله وغندل ،هغه ورته رخصتي.
په داسې حال کې چې دا د دې کتاب په هر رخصتي په اړه ټول جزییات او د هغوی د تعلقاتو ته والړ د حدودو نه بھر دي ،د حقیقت دا
دی چې ډېر دي شیطانی هغو مقصدونوتعقیبول ،ځکه دوی زیاتره په اصل په پام کې وو د یو بت معبود  /عزت مخکې د بېالبېلو کلیسا
تصویب او  /یا بدل یې.
ډیر به حیران ته د زده کړي چې حکمروایي روم کله ناکله د دغو رخصتۍ په توګه بت او نامناسب وغندل شي مسیحیانو-سره له دې
چې د مختلفو حکمروایي د روم کلیسا یې په  21مه پیړۍ کې وده ورکړي.

د نوي کال په ورځ او ډېرنقض (د وخت خدای) او (د تزکیه او ښه کېږي)

د انجیل په پسرلي کې د کال په پیل (خروج  ،)2 :12خو هغه څه چې په عام ډول په نامه د نوي کال په ورځ د جنوري په 1
په عصري کلیزه ولیدل .د  2پیړۍ میالدي کال په پای کې ،حکمروایي روم فقیه له میالد څخه هغه کسان چې مسیح کوونکي چې د دا
یوه نسخه د لمانځنې اعالن وغندل .خو ،چې یو زیات شمېر چې غوښتل یې د لمانځلو مخه نه.
شنبی

د کاتولیک المعارف راپور:
عیسوي لیکوالو او د شوراګانو د المذهبه او ناوړو کارونو سره په اړیکه کې د جشن وغانده  ...د کال له پیل څخه لمانځنه :له
میالد څخه اچوي مسیحیانو چې د عرفي وړاندې وبلل  -د  ،چې د نوي کال په ورځ تر مشرۍ الندې له په نامه ( Fr.
 -185-90 ، )Étrennesپه توګه د دوستانه جماع (.بت  )xivیوازې ټوکن( .تیرني  .Jد نوي کال په ورځ .د کاتولیک
المعارف)1911 ، 11.
شاوخوا  487زیږدیز کال ،داسې بریښیدل چې د حکمروایي رومیانو ته د جنوري په  1لومړۍ د "د سنتول میلمستیا" کړي .دا ،که څه هم ،د
ټولو المذهبه د فعالیتونو مخه نه.
د کاتولیک المعارف یادښتونه:
حتی په خپلو ورځ د د د د نوي کال د پرانیستلو په سیکولر بڼې سره د سنتول مذهبي رعایت السوهنه وکړي ،او د میالن لري
ترڅو د چې یوازې د رخصتۍ چې باید د یوه مقدس ورځ د سپیڅلي کرکټر ولري .په ګوته کوي چې د بت او د ورځ د
لمانځنې په عیسوي ډول تر منځ توپیر :بت د نازلیدو او ناوړو وو له خوا عیسوي روژه او لمانځه شي ( .د ،XXXVIII ،PL
. 1024 sqq؛ ( .)cxcviii ،Serm cxcviiماخذ)
نو دا هم څرګندوي:
 ...په لور د شپږم پیړی کی د د شورا (کوالی .زه) نصرانیان منع په پای کې.
د بیان د نږدې په توګه "د شیطان د نوي وخت په رعایت ".دا امکان لري چې د نوي کال په پریکړه لیک ته د لمانځه او کړنې ځل
لپاره د بت ورکړل اړوند دي څخه انګلیسي التیني اوړي.
جنوري  1شنبی په کتابو رخصتي نه ده ،او آن د روم کلیسا حرام د خپلو صفاتو په توګه شیطانی ځینو.
د ورځې او ډېرنقض  /پان (د رمو او د خاوري معبود)
مقدس کتاب نه د ورځې په څېر د یو رخصتي نه لري ،خو زیاتره خلک وڅاري دا.
دلته هغه څه دي یو کاتولیک سرچینه ده په اړه دا لیکلی:
د  ،چې د فبروري په  .15د  800کلونو کې د رومیانو په لمانځنه د لرغوني روم د جشن په St.ورځ دروغ ریښې یې په دې
ورځ د خدای ته ډالۍ شو .په  ،یو ځوان به د التریو په یوه ځوانه ښځه د نوم رسم او به بیا په توګه د کال لپاره د جنسي
صحابي ښځه وساتي ...
د کاتولیک کلیسا نه په رسمي عزت  ،خو د رخصتي دواړه د روم او کاتولیک ریښې لري( .د .ورځ سرچېنه http:.
)//www.american catholic.org
د عیسویانو تر څار الندې یوه ورځ د بت ریښې او جنسي جواز ورځ ده نه .د سلوک د دا ډول په د نوې لوظ وړاندې خبرداری ( 1د
کورنتیانو په 6:18؛ جود .)4
د ورځې په اړه د یو شمېر اسالمي تبصرې لیدل چې:
د د ورځ د لمانځنې جواز نه لري ،ځکه :لومړی ،دا یو رخصتي  ...مسیحیانو د د ورځې د بت ریښو خبر و .په الره کې د
مسیحیانو تصويب ورځ بايد د مسلمانانو لپاره يو درس وي  ...موږ بايد څه سره بت اخالقي کړنو سره تړلي د مخنیوي ..

عشق کورنۍ ،دوستانو او د واده د خلکو تر منځ نه سره لکه په یوه ورځ ولمانځل شي ته اړتیا نه لري ... .منشاء( .قضایاوو
له د ورځ د لمانځنې په ).http: // www contactpakistan.comm
پام چې د مسلمانانو د ویلنټاین ورځ سره عیسویت (په څرګنده د غلط جوړه ډول) او ګناه بوخت دي.
په بل عبارت ،د ویلنټاین ورځ د مسیح په نوم (د اصطالح په عیسویت 'له الرې) المل ګرځي چې د غیرو په منځ کې شي (د رومیانو په
2:24؛ یسعیاه  .)5 :52نه لرو "د خدای په نوم ځکه چې د تاسو " (د رومیانو په  )2:24بت رخصتیو ساتي.
دریښتینو مسیحیانو مه مقصدونوتعقیبول شیطانی رخصتیو ( 1د کورنتیانو په  )10:21نه وساتي.
دصد مردې :شیطانی کارنیوال
لکه دصد مردې او د ویلنټاین ورځ (الندې نومیږی) څخه د کفر راغی:
د یو کلنۍ پسرلي جشن د لومړي ثبت مواردو کې د یو په مصر کې د جشن دی؛ دا د ژوند د نوي کولو د نیل هرکال د
سیالبونو له خوا په اړه راوړل کې ولمانځل شو .په اتن کې ،په ترڅ کې د  6په سلو کې .له میالد څخه ،د خدای ویاړ کلنی
جشن د لرګې د استعمال په اولو ثبت بېلګې په توګه وه .دا د روم د امپراتورۍ مھال و ،چې د مدني بې نظمیو او بې ساري
اوج ته رسېدلي .د ستر روم  ،د  ،او د وو .په اروپا کې د پسرلي حاصلخیزۍ د لمانځلو دود ښه په عیسوي ځلې دوام ...
ریښې لري ځکه چې دي په ژوره توګه په بت خرافات او د اروپا د نوښتګر ،د روم د کاتولیک کلیسا و نه غواړي له هغوی
راټیټه او په پای کې د هغوی زیات شمېر منل د کلیسا د فعالیت یوې برخې په توګه( .کارنیوال .د کولمبیا المعارف6 ،
)20155
د د خدای وه ،هم په نامه .هغه د انګورو د حاصالتو ،او د شرابو ،د دود لیونتوب ،حاصلخیزۍ ،تیاتر ،او په یونان افسانې او مذهبي
ډوبیدل د خدای و .جنسي د لمانځلو برخه وه .د هغه د عبادت په دریمه پیړۍ حکمروایي روم مشر له خوا وغندل ( د عیسوي انضباط .له
زیږون څخه پلرونو ،ټوک.)44 .
الکول ،په ځانګړې توګه د شرابو ،سره لپاره یوه بې نظمه ژوند طرز یو مھم المل په یونان د کلتور یو مھم رول لوبولی دی ( وڅښه.
کتابونه .) 11،2008 ،او داسې ښکاري چې د دې اړوند شي.
دوهم پیړۍ په پای کې ،د روم کاتولیک او ختیځ ارتودوکسو سېنټ لپاره په غوښه کې ګډون المذهبه جشن خوړلو په توګه هغه د وصیت
او د پیروانو وغندل:
ولې دا هم راځي چې د تېر ،چې د "تر ټولو کامل" په منځ کې یې له ویرې پرته د منع عملونه چې د دکتابو موږ ته ډاډ ورکړ،
چې د هغو د هر ډول ځان روږدی "هغوی چې داسې کارونه به د خدای د سلطنت نه په میراث ".د بېلګې په توګه ،هغوی
لپاره د خوړلو خوندور کې د بتانو د قربانۍ وړاندې اړه څه نه دي  ،تصور چې هغوی ووینځلې په دې الره قرارداد نه
لري .بیا ،بیا ،په هره المذهبه فیستیوال کې د بتانو عزت ولمانځل شوه . . .،د هغوی نور ځانونه سره د اغیزناک د غوښې د
حاصل کړي ،چې د ساتلو او هوس کارونه باید د هوس طبیعت اجازه ورکړل شي ،په داسې حال کې د معنوي شیانو لپاره د
معنوي برابر دي .د هغوی یو شمېر ،سربیره پردې ،د هغو ښځو ته د چا چې دوی د پورته پیتزبورګ تدریس ساري عادت
دي ،چې په وار وار د هغو ښځو چې ګمراه له خوا د دوی د ځانګړو ،د هغوی ته د خدای د کلیسا راستانه مشرۍ شوي لخوا
اعتراف شوی دی ،او دا ومنله د خپلو غلطیو د نورو برخو سره .( .پر وړاندې د .کتاب  6 ،1فصل ،ایت )3
وروسته ،د ارتودوکسو کاتولیک (وفات  )330د روژه چې د مشرکانو درلود د ډول پر وړاندې خبرداری ورکړ:
څه وایي ،چې تاسو ،اې د هوښیار زامن؟ هغه څه ،چې تاسو د اتباعو؟ د ذهن دی لیواله سره څه خبرې به تاسو ته د دفاع
لپاره هغه څه چې دا دومره خطرناک دی چې د ساتنې ،او یا هغه څه چې د هنر له خوا چې تاسو ولري څو د شخصیتونو او
الملونه نو ټپیان خوندیتوب ورکړي پوهیږي .دا غلط بې باورۍ نه ،او نه هم تاسو سره پراته تورونه :ستاسو د د اودابد ده د
دواړو له خوا د خپلې اډې پیل او د لرغونو ادبیاتو د اسنادو له خوا اعالن ،له خوا د ډېر نښې ،په ښه ،کوم چې تاسو وکاروي
کله چې پوښتنې په ترالسه کولو د د سپیڅلي شیان" - ،ما روژه ،او په مسوده کې پرېمینځل؛ زه د صوفی څخه اخستل شوي
دي ،او واچول د زهر-ټوکرۍ؛ ما بیا ترالسه کړ ،او لږ د سینې ته لیږدول ( .د المذهبه پر وړاندې ،کتاب  26 ،Vفصل)
هم داسې برېښي چې د 'دصد مردې مېلمستیا ورپسې روژه په اړه خبرداری:
د جوپېټر اختر دی سبا .د جوپېټر ،زه فرض ،او باید سره غوره مېلمستیاؤ شي ،او اوږد له خوا د روژې سره د خوراکي
لیواله د معمول وروسته د وږو څخه ډک ،او( .د المذهبه ،کتاب  VIIپر وړاندې ،فصل )32

په دې ډول ،په لومړیو لیکوالو رخصتیو چې په شان  /دصد مردې ډېر غږ د بت هوګلینډ د خپلو اړیکو له امله وغندله.
د انجیل درس:
 13راځئ چې په جګړو او د حسادت نه په سمه توګه مزل ،لکه څنګه چې په ورځ ،په او نه ،په او شھوت نه 14 .،خو پر مالک
عیسی مسیح او د غوښې د نه برابرولو لپاره ،د خپلو پوره کړي(.د رومیانو په )14-13 :13
په داسې حال کې چې د مقدس کتاب نه خوښۍ نه غندو ،دصد مردې او اړوند دي چې د کتاب مخالف وي .په بولیویا دوی غوښتنه دا د
"شیطان د کارنیوال" او په ښکاره توګه د شیطان خپل خدای عبادت!
شیطانی کارنیوال هر پسرلی ،په کارنیوال اکر ځي  ...د مھمې یو شیطان ډمګرۍ ته ،چې د دود د شیطان عبادت رائج ډول
څخه سرچینه اخلي دي .کان کیندنې ښار دی او د خلکو ،نو څومره وخت د ځمکې الندې لګوي ،پرېکړه وکړه چې د الندې
یو خدای کړي .عیسوي دود حکم کوی چې دا باید د شیطان او د وفادار دې توګه ومنل شیطان ،یا شي ،ځکه د هغوی خدای /
( /Frommes. http://events.frommers.com/sisp
تحلیلي؟ دشتو = پیښه & )event_id = 5769
شیطانی رخصتي او نه مسیحی دی .دا له خوا د عیسی او نه هم د هغه په لومړیو وفادار پیروان نه شو ساتل.
فتوا :د فطیرې ډوډۍ او کوالو په ورځو احیای؟
په اړه څه فتوا؟
که څه هم د لفظ قرض 'مانا پسرلي موسم ،دا اوس په دصد مردې حق وروسته د ژمي په عمده توګه لیدل کیږي.
د نړیوال کتاب المعارف څرګندوي:
قرض دی د یو دیني موسم په پسرلي کې لیدل  ...دا په ایره چھارشنبه ،ایستر  40ورځې مخکې پیل شو ،پرته یکشنبې ،او د
اختر په ورځ پای ته (ب قرض .د نړیوال کتاب المعارف.) 196650 ،

په اړه الشوری د چھارشنبې په څه؟
ښه ،دا یو اصلي عیسوي نه کتابو قرآن ورځ نه ده.
د کاتولیک المعارف راپور:
ايره د چهارشنبې په نوم مړ د مې ژر موجوده کاپي (د ایرو په ورځ) په روم چې دا ګڼل موندل کېږي او ښایي لږ تر لږه په
اتمه پیړۍ له نیټی.
په دې ورځ د ټولو د لرغوني دود سره سم د وفادار دي کسټ د ټولیزو په پیل ،او هلته د کاهن مخکې د قربانۍ مراجعه
وکړي ،د هغه د غټې ګوتې او مښلو ته ایرې پخوا برکت ،تندی نښه (ثورستون الشوری چھارشنبه .د کاتولیک المعارف،
.) 1907
نو ،د روم کلیسا په  8مه پیړۍ کې تصویب دا په رسمي.
دا هم د یادونې وړ ده چې د اېښودل د پر تندی ایرې یوه صلیب د نظر څخه د لمر د خدای عبادت او د کفر د نورو ډولونو ته راغلل:
 ...پیل  ...به د جنایتونو په خپلو تندیو باندې د لمر صلیب لري .د د ایرې کړې پر مسیحي الشوری د چھارشنبې په تندی د
صلیب ورته ده په لیرې کولو .ځینې وړاندیز دا چې د لومړیو مسیحیانو د وتلې څخه د پور یو مثال وي .نور وړاندیز کوي
چې د دواړو باندې د همدې بڼې رسم شوي دي ( .د ازونو ..:د بت باور چې د عیسوي نړۍ شکل دودونه ،2005 ،مخ )366
ایره د چھارشنبې په دا ادعا عیسوي جشن څخه د روم د کفر ،چې په خپل وار ارین هند څخه واخیستې راغلل .ایرې په پام
کې وو چې د اور خدای د تخم ،سره د قدرت په روم کې د مارچ د کفارې د نوي کال اختر د ټولو ګناهونو خالصوي  ،...د
خلکو واغوندي او ایرې په لمبېده تر څو د خپلو ګناهونو .بیا په توګه اوس ،د نوي کال په حوا لپاره د خوړل ،څښل ،او  ،په
تیوري چې ټول ګناهونه به په بله ورځ له منځه شي د یو جشن و .د مارچ د خدای مري ،په مریخ کې د هغه سره په مرګ د

هغه د عبادت کوونکي 'ګناهونه کړ .له همدې امله د کارنیوال ولوېد پر  ،د مریخ په ورځ مړ شو .په انګلیسي ،د دې د سه
شنبې وه ،ځکه چې سره خدای مریخ شو تړاو لري .په فرانسوي کارنیوال ورځ د ورځ مخکې د چھارشنبې په ایره نوم " ،په
شحمو سه شنبه( ."،واکر ب د خراباتو رازونه د ښځې د پوهنغونډ) 66-677،1983 .
د څلويښت ورځې چېرته آيا فست راشئ له؟
مقدس کتاب د  50ورځ موده وایي شمېرل ،چې ده چې موږ د نوم کوالو ترالسه کړي .څلورم-شپږم پېړیو په شاوخوا کې ،د حکمروایي
رومیانو شوي دي د  50ورځې روژه چې د روژې د (د زڼغوزي )32،د اسالمي روژه رائج درلود یو ډول ساتي .په هغه وخت کې ،د
دې بدلون ته د یو یا زیات (په عادي خوراکي) توکي څلویښت ورځې -پرهیز.
په لومړیو مسیحیانو ،البته ،نه وساتی په توګه حتی د کاتولیک سېنټ جان په پنځمه پیړۍ پوه قرض نه:
تاسو باید د اوږد چې پوه په توګه د کمون کلیسا خپل کمال نه شلیدونکی ساتلي ،د قرض په دې رعايت شتون نه
درلود( .جان .په کنفرانس کې په  21د د لومړي کنفرانس پر پنځوس ورځو په بھیر کې د استراحت 30 .فصل)
په دې ډول ،د هغه ومنله چې د قرض شو زیاته کړه چې د اصلي وفادار دا نه وساتي.
د پولوس رسول دحاللوو په ساتلو د فسحې او د فطیرې ډوډۍ د ورځې ( 1د کورنتیانو په  .)8-7 :5تر اوسه هغه نه نو د یو څه قرض
غوښتنه وکړي .که څه هم ،ځکه چې د فطیر ې ډوډۍ د ورځې شامل له خمیره یوه اوه ورځ "روژه" ،د وخت د ډېرو شاوخوا ایستر غږ،
دا کیدای شي چې د ځینو په روم او مصر تړاو احساس کاوه ،چې یو -پرهیز موده به مناسبه وي ،خو د وخت په اندازه  ،او همدارنګه د
هغه څه چې دوی څخه ،توپیر کې ځان.
سقراط د په  5پیړۍ لیکلي:
د ایستر مخکې روژه به وموندل شي چې د مختلفو خلکو په منځ کې توپیر لیدل شي .په روم کې هغه کسان چې د ایستر روژه
درې پرله پسې اوونۍ وړاندې ،پرته د شنبې او یکشنبې .هغه کسان چې په او په ټول یونان او اسکندریه کې د شپږو اونیو په
روژه ،وڅاري چې دوی اصطالح د څلوېښتو ورځو کې روژه نیسي " .نور اختر څخه مخکې په اوومه اوونۍ له خپل روژه
پیل ،او د درې پنځه ورځې یوازې روژه ،او دا چې په انټروال ،تر اوسه غږ چې د وخت د څلوېښتو ورځو کې روژه نیسي.
"  ...ځینې یو دلیل دا بل ،د خپلو څو دربد له مخې وټاکي ،او نور .یو هم د -پرهیز څخه خواړه ،او همدارنګه د ورځو د
شمېر په اړه د ډول په اړه اختالف وګورئ .ځینې په بشپړه توګه له شیان چې د ژوند ولري غځوي :نور یوازې د ټولو ژوندیو
مخلوقاتو باندې د ماهیانو د :سره کبان څو په ګډه ،هم د وخوري ،ویې ویل چې د موسی له مخې ،د دغو شوي دي په همدې
ډول د اوبو څخه جوړ شی .ځینې له هګۍ ځان وساتي ،او د میوو د هر ډول :نور د وچې ډوډۍ یوازې ګډون؛ ال نور هم په
دې ونه خوري :په داسې حال کې چې نور د نھم ساعت تر روژه ،وروسته پرته له توپیر د خوړو د هر ډول واخلي ...
راهیسې خو څوک نه شي کولی د واک ( ...سقراط په توګه یو لیکلی قومانده تولید تاریخ ،ټوک 22 ،V .فصل)
د رسوالنو تر ټولو یقینا نه لري توپیر روژه سره توپیر غوښتنو ( cf. 1د کورنتیانو په  .)1 :11 ،1:10د څلوېښت ورځني روژه د
څلویښت ورځې روژه ذکر په انجیل کې چې د ټولو خوراکي توکو او د اوبو د نه شتون کې الس نه خوښوي (خروج 34:28؛ لوقا :4
.)2
په اړه فتوا :د منشاء ،ګورې یو عالم څه لیکلي:
د قرض د څلوېښتو ورځو له خوا د بابلیانو عبادت کې مشاهده او د غوره مصر خدای یا د عبادت له خوا د  ...په منځ کې د
مشرکانو بریښي ،چې دا قرض موده تر څو د غوره کلنۍ (معموال د پسرلي یوه الزمی لومړنۍ شوي ) جشن( .په کتاب او
تاریخ ،برخه  .1د کالم  ،چینې ( .1995 Sخدای د فیستیوالونو مخ)108 .
دا ممکن ده چه د یوه څلویښت ورځې په نظر روژه په مصر کې یا له یونان څخه د سکندریې راغی او په دی توګه د بت اړوند .څرنګه
چې د بابلیانو د یونانیانو او مصریانو کړ ،کله چې دوی د دې عمل پیل ښایي شوي دي.
څرنګه چې په لومړیو مسیحیانو وکړل د فطیرې ډوډۍ د ورځې رعایت په حکمروایي رومیانو له خوا د مختلفو الرو چارو ،د
مقصدونوتعقیبول بت روژه شول ظاهرا بدل کړي.

پام چې د پولوس رسول په ضد په بت الس خبرداری:
په  14مه له کافرانو یو نابرابر ټیم په خپل ځانونه حق ثابتول دي .څنګه کوالی او له قانون څخه سرغړونه وي ،او یا کوالی
شي هغه څه چې روښانه او تیاره کې د عام لري؟  15څنګه مسیح سره یو تړون راشي او هغه څه چې د شریکولو یو مؤمن او
کافر تر منځ شته وي؟  16د خدای معبد سره غلط خدایان سازش نه شي کوالی ،او دا هغه څه دي چې موږ دي  -د ژوند د
خدای معبد 2( .د کورنتیانو په )NJB ،16-14 :6
 19دا څه معنی لري؟ چې د غلط خدایان د خوراکي توکو د وقف ته څه پېسې؟ او یا دا چې د ناسمو خدایانو ځان ته څه
وشمیرل شي؟  20نه ،دا نه کوي؛ په ساده ډول ،کله چې مشرکانو د قربانۍ ،هغه څه چې د دوی لخوا قرباني ده چې پیریان دي
چې نه خدای قرباني .زه نه غواړم تاسو ته د پیريان د شريک کړي 21 .تاسو نه شي کوالی د مالک او د پیریان د جام او
همدارنګه د جام وڅښي؛ تاسو نه شي کوالی چې د څښتن د جدول او د پیریان 'میز یوه برخه ولري او همدارنګه د 22 .آیا موږ
په رښتیا غواړئ چې د څښتن د حسد په دوستۍ؛ دي قوي څخه هغه ده چې موږ؟ ( 1د کورنتیانو )NJB ،22-19 :10
که له مصر څخه ،د روم د کفر ،او یا د نورو شیطانی سرچینو ،د یو ځای قرض نه راځي له انجیل وه .او نه یې دا راغلي د د عیسی
لومړی پیروان په لومړیو دودونو څخه.
ځینې ف کر کوي په کافي اندازه غښتلي روحا نو دوی کوالی شي کفر سره ګډ دي ،خو هغوی په رښتیا د خدا غضب انګېزې د پولوس
رسول له مخې.
اختر
ډېر خلک نه پوهیږي چې ایستر ټاکل شوې وه د فسحې اختر وي ،ځکه چې د ډارن او د یھودو ( )101-103نفرت ته د یکشنبې په کډه.
مال حظه څه پروټسټنټ عالم J.دوهم پیړۍ په اړه راپور درناوی:
د فسحې اختر په ورځ ،د د  ... 14په دا دوی ډوډۍ یې وخوړه ،فطیره په دغه جشن کې تر ټولو مھم و ،کېدای شي لکه د یھودو ،اتو
ورځو له الرې  ...د هغوی په منځ کې د حشر د یو کلنی جشن  ...د آسیا د مسیحیانو مصرفه نه شته د پر  14ته د جان خپل د فسح په
ګټه کوچنۍ غوښتنه وکړه( .یوهان کارل .د چرچ تاریخ & .وروڼو ،د  1857د یو متن-کتاب ،مخ )1666

که څه هم د مسیحیانو د فسح د په  14مه ساتل ،د چې غواړي د بغاوت او ځکه چې په خپله د د روم د چارواکو په سترګو کې د یھودو له
خوا د لیري وساتي ځکه ،چې په بیت المقدس ،روم ،او سکندریې د حکمروایي د رومیانو (خو نه آسیا اصغر) ډېرو پرېکړه وکړه چې د
یوه ورځ د فسحې اختر ته الړشی .په لومړي سر کې ،دوی د فسح د یوه نسخه ساتل او دا یو د حشر رخصتي نه وساتل شو.
خبرتیا هم د الندې څخه د سنائډر:
د لومړي عیسویانو یو فسحې ډوډۍ د یھودانو د فسح (  8-7یادونه  1آلونو  )5قمري نېټه سره د عیسی د مرګ ولمانځله.
په لومړي سر کې د حشر د کلني جشن کې نه وه .په پای کې ،په نړۍ ،د قیامت په ورځ د فسحې جشن کې زیاته شوې وه .د
یکشنبې په ورځ وه( .سنائډر ائیرلېنډي عیسی ،د روم د عیسی ...:د ائیرلېنډي په لومړیو عیسویت تثلیث پرس انترنیشنل ،د
 2002کال د جوړښت ،مخ )183
ځکه چې ځینې په آسیا کې د اصغر او نورو ځایونو کې مو سره د یکشنبې نېټه بدلون په اوږدو کې الړ نه شي ،د عبادت امپراتور د د
شورا ،چې د یکشنبې په حکمروایي د رومیانو د اعالن غوښتنه وکړه .ځان بیا اعالن وکړ:
راځئ چې بیا د یھودي خلکو سره په عام هیڅ نه لرو؛ لپاره مونږ بل ډول څخه زموږ د ناجي ترالسه کړې وي( .د د ژوند،
کتاب په دریم فصل کې .)18
عیسویان باید د یھودیانو کرکه نه نه نه رعایت هللا د قرآن په ورځ ،یوازې له دې امله ډېرو یھودیانو لپاره یوه هڅه وکړي.

عیسی نه په ګوته کوي چې د یھودي نژاد وه (هغه یو یھود و) نه چې د هغه د فسحې اختر د نېټې بدلون .خو د لمر عبادت پای ته بل
ډول .او د یکشنبې په رعایت اوس د ایستر پېژندل .خو ځکه چې لمر عبادت کړنو او د کړنو د مخنیوي چې ګڼل کېدل هم "یھودي" دی
په رښتیا ولې اختر دی لیدل کله چې دی.
د روم کاتولیک سرچینو (د مثال په ایستر .د کاتولیک المعارف ،ټوک .رابرټ ) 1909له مخې څخه د کفر د ایستر هګۍ ،د ایستر
سوی ،او د ایستر اور په شان د خپلو کړنو ډیر راغلل.
د بیشپ لیکلي:
 ...د آسیا اصغر  ...د کلیسیاء د یھودانو د فسح له خوا د د اوونۍ د ورځې په اړه پرته له خپل اختر جشن تنظیمیږي ،خو  ...د
روم او اسکندریه او هغه بل حاکمیت لیدلی دی .په دې توګه ډډه هم د يهوديت د شنډيږي ( .د ګلتیانو جوزف سېنټ پاول د
پولوس رسول ...:سره سریزه ،یادښتونه او یشنز تعدیل شوي متن خپرې  ،1881مخونه )331 ،317
او د نوم ایستر؟ دا د لمر ختو یو او 'د آسمان ملکه:
هغې په دواړو ،حاصلخیزۍ او د جنګ وه ... .ایستر یا په اغېز کې ده چې د یو زوړ بابل جنس وتلې تاسیس له خوا د
جنګیالی ملکه چې د وینې یوه شھوت درلود ورته عبادت( .د هندوکش .د خلک سره مخامخ دی .کارپوریشن)1642010، ،
شو د سیاره شخصیت په توګه کتل کیږي ،او په ګډه سره د  ،د لمر خدای ،او د ګناه ،د سپوږمۍ د خدای ،هغې د یو ترو جوړه
کړه( .خدایان ،او افسانې ،جلد  .6د مارشال  2005مخ)760 .
د انجیل په وړاندې د "د آسمان ملکه 'خدمت خبرداری:
 17آیا تاسو څه و نه ګوري چې په د یھودا د ښارونو او د بیت المقدس په کوڅو وکړم؟  18د ماشومانو د لرګیو د راټولولو ،د
پلرونو د اور بل کړي ،او د ښځو چي خمیرهشي ،لپاره د آسمان د ملکه کیکونه کړي؛ او هغوی ته د نورو خدایانو د څښلو
نذرانې توی کړي ،چې دوي ته په قھر ما راوپاروي( .یرمیاه )19-17 :7
د کیکونه ته 'ګرم صلیب  .(Cد ټولنیز ژوند ، 71 ،1922 .مخ) ورته وې ' .د آسمان ملکه؟
یرمیاه  ... 7د اسمان د ملکه  ) 18کیکونه .ښایي چې د بابل د ښیرازوالي -د سیاره د ماخذ( .د انجیل تبصره ،بریښنایي
ډیټابیس .خپرونکي د (ج) د  1962له خوا موډي مطبوعاتي)
مسیحیانو باید نه کافر چې د کړنو د انجیل غندي وروسته رخصتي په نوم .تر اوسه ،تر ټولو چې عیسویت نه ښکاري چې سره چې یوه
ستونزه لري.
د پنجشنبې او د يوخرستی کوربه
لکه څنګه چې د بل 'عوض لپاره د فسحې اختر ،د ځینو یې وساتئ' پنجشنبې .دلته ده چې د هغه څه چې د کاتولیک المعارف په اړه دا
مونږ ته ښائی ځینې:
د (یا قرآن) د پنجشنبې په اختر نومړه د د د نھاد ونمانځه .او د ده د ته قرآن اونۍ رائج له پخوانیو .په روم کې د بېالبېلو
ملحقاتو مراسمو په لومړیو زیاته شوي چې دا د لمانځنې  ...دا راوړي د د نھاد د تلین په شاوخوا کې... .
د قرآن د پنجشنبې سره د خوښۍ په مراسمو کې کرکټر پرله وشوې .د د  ،د قسمتۍ د (...پنجشنبې په کاتولیک المعارف ټوک
 . 10نیویارک د د روغې جوړې ،د مقدس غوړي د مقررولو ،د پښو د مینځلو ،او یاد ...:رابرټ شرکت)19111 ،
د د د نھاد "په اړینه ده چې په پام کې د سمبولونو سره د فسح د تړاو د عیسي د بدلولو ته مراجعه وکړئ .د روم کلیسا مني چې دا
مراسمو ته دا زیاته کړه ،چې دا یو کلنی پیښه وه ،او دا چې شو عملی کیدای شی .د روم کلیسا په نورو مني چې تجویز ته نه
کارول ،خو چې د ده نه د خپل عمل (ثورستون  .Hد پښو او السونو پریمنځل د کاتولیک المعارف ټوک  .15نیویارک ...:رابرټ
شرکت.)19122 ،
د کوربه' چې اوس د روم کلیسا له خوا کارول له هغه څه اصلي مسیحیانو وکړل توپیر لري.

د کاتولیک المعارف درس:
د ډوډۍ منزل مقررولو د ترالسه کولو په عام ډول د کوربه په نامه ،او که څه هم د دې مھاله ښایي په همدې ډول د ډوډۍ او د
قربانۍ د شرابو استعمال شي ،دا ډېر په ځانګړې توګه د ډوډۍ خوندي دي .ته له مخې د کلمې څخه د  ،د دښمن راځي " :یو
" ،ځکه چې د پخوانیو خپل مفتوح د دښمنانو په توګه د خدایانو د قربانیانو وړاندې .که څه هم ،دا ممکنه ده چې له مشتق،
بمبارۍ ،لکه څنګه چې په ....د لومړي مسیحیانو موندل  ...ساده ډوډۍ چې د خوړو په توګه دنده ترسره کارول .داسې
ښکاري چې په بڼه خو زموږ په ورځ هغه څه چې دا لږ اختالف"( .کوربه" د کاتولیک المعارف ټوک .7 ..د جون ،1
)19100
په لومړیو مسیحیانو فطیره ډوډۍ ده ،نه یو پړاو کوربه چې لکه د "لمر" چې په کفر کارول شو ښکاري کارول.
د مريم انګیرنې
په لومړیو مسیحیانو په اصل کې یې د عیسی مور مریم ادوه نه .نو چیرته روان ؤ څخه د مریم د فرضیه د نظر راځي؟
په بنسټیزه توګه ،په څلورم پیړۍ ادبیاتو څخه (یا د امکان په توګه په لومړیو کې د ناوخته دریم پیړۍ په توګه) ،خو موږ په عمده توګه
هم وروسته چې .که څه هم د کاتولیک تحقیق دا هڅه وکړه ،هغه په توګه ،کله چې دا په رښتیا د لومړي وده-دا په څرګنده توګه د ښځو،
چې د بت عبادت (د  )78.11.44 ،جوړه اړوند معلوم و.
د لرغونو رومیانو د یو  3-1ورځې د جشن درلود .په لومړۍ ورځ د هغې ادعا ځمکې ته راغلل او په دریمه ورځ ،د اګست په ،15
دوی په ظاهره د هغې انګیرنې په آسمان د آسمان د ملکې په توګه ولمانځل شوه .دا د د د د مریم د فرضیه کاتولیک اختر هماغه ورځ ده
(ویلیام فالکنر د ." :په کایناتو کې د دغمي یو ډول" د ماستري پریس ،1985 ،مخ  .).61ځینې مه د روم د دین او په د دیانا د وتلې ،جلد
 00نه په پام کې دې چې د شنه یوې پېښې یا تصادفي وي ( ،مسائل  85150-521د کمبریج پوهنتون مطبعه ،2007 ،مخ 62؛ ....د هنر
او د پاچاهانو  V1د بشپړتیایي بھیر ،جلد .) 14-177،2006 ، .1
او نورو مختلفو او څومره محتویات دمریمې (فیشر )p. 49 -تر منځ تړاو شته دی .تر اوسه ،د کاتولیک سېنټ په توګه د څو "غلط او
درواغ طاغوت" یو ( د رښتیاوو آهنګی ،کتاب مې ،فصل  )255ته دیانا په ځانګړې توګه راجع.
دا مشکوک چې دا وه په رسمي ډول د د روم کلیسا تر لږه په قسمي توګه ځکه د اسالم د نفوذ د تصویب په توګه محمد د 'پېغله' لور
فاطمه ادعا هم آسمان .د "فرضیه" د قرآن د کتابو ورځ نه ده .دا یو د مقصدونوتعقیبول 'د آسمان ملکه' (یرمیاه  ،)199-17 :7بت شی
یه.
هالووين  /ټول عارفان 'ورځ
په داسې حال کې د مړوته د لکه د ابدال یو کس د مرګ او ژوند په حافظه مفکوره ده (قاضیان  )40-38 :11د کتاب مخالف نه دی،
اماکن د تعظیم او ورته قرباني ده چې د الرښوونو مخالفت لري.
شیطان مسیح غوښتل چې سجده او عبادت هغه (متا  ،)9 :4خو د عیسی رد (متا  .)4:10د سیمون پر ماتا (د رسوالنو اعمال )23-9 :8
د راپورونو له خپلو پلویانو ته هڅولي دي ترڅو ادوه  ( /کتاب  23 ،1فصل ،آیاتونه  ).55-1عبادت هغه.
د رسول نه یوازې وغانده سیمون ماتا ،هغه یو څخه د رکوع او یا د هغه د ورکولو او باما د منع (د رسوالنو اعمال  .)26-25 :10د
پولوس رسول څخه د هغه او د برنبا قرباني غیرو منع (د رسوالنو اعمال  .)18-11 :14رسوالنو اساسا دواړه استدالل وکړ چې دوی
نارینه وو او په دې باید ترسره نه شي .په لومړیو مسیحیانو د دې پوه او داسې نه کوي .د وخت په تیریدو ،که څه هم ،د ځینو پیل دوهم
پیړۍ په وروستیو کې آثارو ادوه.
د ادعا اماکن د تعظیم سره پیل سره په څلورم او وروسته پیړیو د حکمروایي د روم کلیسا کې یو مھمه ستونزه وي ،سره له دې چې دا
یوه عمل نه و.
الندې لیدل چې:
د اشنا بت انځورونه ،لکه خدایانو ،د شنه سړي ،او کلیسا او دننه سرونه شاملول ،د کلیسا د چارواکو د خلکو په خپل ذهن کې
د دوو دیني دودونو ظاهرا د هغوی د نوي دین د منلو آسانه او له انتقال هوارونه وهڅول د نوي زاړه الری( .له د خړ د
راتلونکي د پریس 2006 ،ښوونځي د ارشیف ،مخ )855

په یو کتاب ،د پورته شوې خبرپاڼه کې د نیمګړې نسخه وو -د الندې چې پاپ "ګریګوري" لوی "شاوخوا  600زیږدیز کال کې لیکلي:
ته ووایه چې هغه باید وي نه د هغو درمسالونه په اوږدو کې د خدایانو د درمسالونه بلکې هغه بتان له منځه یوسي .هغه
راځئ ،وروسته له هغه د هغوی سره د قرآن د اوبو ،ځای د قربانۍ او د دوی د ولیانو اثار پاک .د ،که د هغو درمسالونه دي
ښه جوړ وي ،نو باید د ریښتیني د خدای خدمت د پیريان د عبادت څخه واړول شي ... .د خپل کلیسا د وقف په ورځ ،او یا د
شھیدانو د چا لرغوني توکي په کې د هغوی ساتل دي د اختر له همدې امله پرېږده ،چې هغوی ،،د ځان په شاوخوا کې خپل یو
ځل درمسالونه جونګړې د جوړولو او له دیني د نازلیدو په مناسبت لمانځي .هغوی به د قرباني او د څارويو په توګه د
شیطان د نذرانې نور ونه خوري ،خو د خدای د جالل چا ته ،د ټولو شیانو په ازادانه ډول په توګه ،دوی به د لرلو شوي دي
مننه وکړي( .ګریګوري زه :ته مېلېتوز لیک )77: 1215-1216 ،76
پاپ ګریګوري په بت کړنو ادخالي پلویتوب کړی دی .تر اوسه ،د انجیل مخالف دې او د قربانۍ د دې ډول چې د  (1کورنتیانو :10
 .)21-20سربیره پر دې ،د انجیل درس ورکوي چې د عیسی د قربانۍ وروسته چې د حیواناتو قربانیو ته اړتیا نشته (د عبرانیانو په
 )10-1 :10ده .د 'اماکن د ورځو د نندارو چې دا هم د کفر ستراوس دی پورته اجازه او دا چې دوی رښتیا رخصتۍ دي.
زیاتره جامو نامناسب . 1ٹنوتھی ) 2: 9په توګه او کله کله هم (چې د انجیل  -خروج  )8 :22د هالووین .دا یوه -مناسب لمانځلو نه ده او
یقینا عیسوي یو وختي یو نه وه.
ټول عارفان 'ورځ په اوومه پیړی کی اعالن شو ،او وروسته د نومبر په  1لومړۍ او د ماښام په توګه هالووین (اف ټول عارفان مخکې شو
مشھور کډه' ټوک .1 ..د مارچ په ورځ  1ورځي .د کاتولیک المعارف.) 1907 ،
د اکتوبر په  31نېټه د یو لرغوني لیدل شو:
د او په لرغوني او بریتانیا د کاهنانو په موخه دې باور دي ،چې د هالووین ،پېریانو ،روحیه ،او راووتل خلکو ته زیان
ورسوي ... .له دغو عقیدې په هالووین جشن د  ،پېریانو ،او پیشوګانې حاضر ورځني استعمال راغلي  ...له د پاڼو ،کدوان ،او
جوارو ډډونو د کارولو په توګه هالووین د ښکال د ګمرک راځي ، .د روم د کاتولیک کلیسا د نومبر  1په توګه ټول عارفان
'ورځ په نوم د اروپا په لومړیو خلکو هم د جشن د رخصتي ته ورته وو  ...په  700د کلن بت د ګمرک او د عیسوي اختر
ورځ د هالووين جشن په ګډو( .هالووین نړیوال کتاب المعارف .9 ،د شیکاګو)266-25 :1966 ،
دا ممکن د ګټې وي چې په پام کې یو کاتولیک لیکوال څه لیکلي:
ولې به د پاپ د د مشرکانو د مړو د لمانځلو په سر د مړو کاتولیک د لمانځلو اچوي؟ ځکه چې د کاتولیک په دوام لري او د
بت هغو معنا پوره کړي( .براین .هالووین ،لکه د مني د لمانځلو ،پند د خدای نوم هغه مقدس دی .کاتولیک الئن نړیوال خبري
اژانس)066/31/10 .
دا یو حقیقت دی چې زیات شمېر سره د روم کلیسا تړلي او د خپلې عقېدې بت د اړیکو په اړه وښوده ،ده .دا د مقدس کتاب دا دی چې
دوی ،او ټول ،ته باید د پیتزبورګ ( 2ٹنوتھی ) 3:16د سرچینې په توګه وګوري او د عبادت بت د فورمو د (تثنییه  12په کارولو سره
دا غندي32-29 :؛ یرمیاه 6-2 :10؛  1د کورنتیانو په  2 ،10:21د کورنتیانو په .)188-14 :6
کريمیس
د انجیل هیڅکله د زوکړې د لمانځنې ،په شمول د د عیسی ،چې د توشېح شي .د روم کلیسا په لومړیو نه د کریسمس او نه هم کوم بل د
زوکړې ورځ لمانځل نه .کالیزې شوي تر اوسه له خوا په ناوخته  3مه پیړۍ وغندل (د المذهبه ،کتاب مې 644 ،فصل په وړاندې د).
سربیره پر دې ،له میالد څخه خبرداری ورکړی چې په سره او ډالیو ورکول منع کړي یو بت خدایانو د ژمي په مراسمو کې ګډون
وکړي .یو لکه د لمانځلو په توګه د چې د دسمبر په وروستیو کې د المذهبه له خوا ولمانځل شوه مشھور وه.
د ادعا وکړه" :د التینې فقه پالر "،له میالد څخه د ژمي په مراسمو ،لکه وغانده چې د کریسمس په توګه هغه ولیکل (کافر معبود چې
نوم یې مانا ډیری له):
د څومره د دي ،لکه څنګه چې ساتورن د؛ ساتورن د ،چې باید ضرور د وخت هم لږ غالمان ولمانځل شي .د نوي کال د
سوغاتونو په همدې ډول باید ونیول شي ،او د ساتل؛ او د د ټولو وړاندې او د ګرانو د اختر باید واوښته شي؛ د ښوونځي باید
سره ګلونه شي؛ د ښځې او د قربانۍ؛ د ښوونځي په توګه وټاکل مقدس-ورځو عزت دی.همدغه خبره په بت د زوکړې

ترسره؛ د شیطان هر سفرکې د ده تګ راتګ .څوک به فکر کوي چې دا شیان یو عیسوي د بادار فیصل دي ،مګر دا چې وي
هغه څوک چې د هغوی مناسب په همدې فکر یو چې د بادار نه ده؟ (له میالد .د هوګلینډ ،فصل )X
د میالد څخه ،د روم د اسقف ( )199-217او د وخت ( )222-217په شاوخوا کې د روغې جوړې او د فساد په نوم شھرت درلود د (او
دا تایید له خوا لکه د روم کاتولیک اماکن لکه (د ټول دبطالن ،.کتاب  ، IXد شپږم فصل) او د هغوی په کلیسا اجازه خلکو چې د کفر
استعمالېږي ،او داسې نور
د لرغوني بابل معما وتلې چې  -د روم او د فارسي ځان د یو ان مخکې بت دین تطابق وو .د لرغوني بابلیانو له خوا د یو بھار ونو د
عبادت د نمرود په توګه د نوي زیږیدلي ولمانځله .د انجیل غندي عبادت شامل همیشه بھار ونو (تثنییه 3-2 :12؛ یرمیاه -2 :10 ،3:13
.)6
د بابلیانو هم د ژمي په د موسم کې د لمر د یو بیا زیږون ولمانځله .د دسمبر  25مه په پایله کې د عیسی د زوکړې د نېټې په توګه غوره
کړی ،ځکه چې او نورو د لمر د خدای د عبادت په هغه د کال وخت وشوه:
په  354میالدي کال د روم د بیشپ خلکو ته امر د لمانځلو د دسمبر  . 25هغه ښایي په دې نېټه غوره ځکه چې د روم د خلکو
ال د ساتورن د اختر په توګه مشاهده کړي ،د لمر د کالیزې د لمانځنې پرمھال( .د چاپیریال د .کریسمس .د نړیوال کتاب
المعارف ،ټوک  .3د ساحوي تصدیو تعلیمي کارپوریشن ،شیکاګو) 408-417،1966 ،
ده یو خدای  ...کې د عزت مقدس ساتل ،او د هرې میاشتې په شپاړسم په توګه منځګړي د هغه د سپیڅلي وه .د دسمبر په 25
په توګه خپله د زوکړې ورځ ،د  ،د ژمي په لمر-د بیا زيږون ،د موسم په ناهوارې له خوا ولیدل( .د کاتولیک المعارف،
ټوک رامو  ،د اکتوبر )1911 ،1
امپراتور یې د لمر-خدای  ،چې په پام کې د لمر وي او وه یو په یو تر ځمکی الندی غار یو ګټ څخه زیږیدلی د پیروان .ښایي ځکه چې
د دې ،د هغه د مور هلن پریکړه وکړي چې د افسانه چې عیسی په ځمکی الندی ډبرینه غار کې زېږېدلی باور.
د روم اوس زده دې (او د دې لیکوال دی لیدلي چې په واتیکان ښار څو ځله نندارې) ،خو په دریمه پیړی کی د خپلو پلویانو ،یو ،ګټ
معبود وغندل:
د یو ګټ څخه زیږیدلی ،که هغه د یو خدای ګڼي .اوس موږ ته ووایي ،نو بیا ،له بلې خوا ،چې د دغو دوو په لومړي ده .د ګټ
د خدای حل :نو د ګټ د خالق لري وروسته په لټه کې شي .سربیره پردې ،تاسو اوس هم د هغه هم انځوروي یو غل په
توګه؛ که څه هم ،که هغه د یو خدای وو ،هغه خامخا یې له خوا د غال ژوند نه .بېشکه هغه ځمکه وه ،او د بربریته طبیعت .او
هغه ته د هغه د سمڅو د نورو خلکو د غوایان بدل؛ لکه څنګه چې وکړل  ،چې د زوی ( .د عیسوي انضباط)
عیسی یو ګټ څخه زېږېدلی نه ،تر اوسه چې د ده په قسمي ډول د هغه د والدت اوس وبلل .دا هم سمه ده ،نه درس چې هغه د دسمبر په
 25مه زېږېدلی دی .عالمانو په رسمیت چې شپانه به نه بھر سره د هغوی د رمو په ساحه کې شوي دي (لکه د انجیل په لوقا  2ښیي)8 :
په توګه ناوخته په توګه د دسمبر په  25مه او دا چې د ذکر (لوقا " )5-1 :2د سرشمېرنې به ولري په ژمي کې ناشونې دي "(کریسمس .د
کاتولیک المعارف.)19088 ،
د کړنو او د ګمرکونو سره د کریسمس تړاو ډېر له کفر راغلي توګه دریښتینو عالمانو به مني .نه د عیسي د رسوالنو او نه هم د هغوی
په لومړیو پیروان مشاهده کریسمس.
د مقصدونوتعقیبول بت رخصتۍ
په داسې حال کې په انجیل کوي (لکه د زښتې د خپلواکۍ ورځ) سیکولر رخصتي نه منع کوي ،په لومړیو مسیحیانو نه وژل اماکن د دعا
نه لکه ټول سېنټ د ورځې نه د کریسمس څه وڅاري .ډیر بت طاغوت شوي کار د د کېږي نامه څخه د "د څه د خدای بدل کې د څه
سېنټ' .
د بت کړنو ځینې شاید بدل شوي دي ،خو د مقصدونوتعقیبول رخصتۍ دي تر اوسه هم نه عیسوي ،او نه دي دوی هغه کسان ،چې د
عیسي او د هغه د پیروانو په لومړیو کې ساتل .ډیری رخصتۍ چې خلک وساتي څخه د کفر راغلل ،او آن د لرغوني بابل معما دین ته
اړیکې لري .کله چې خدای نحمیا ولېږل چې د اسرائیلو د هغو ماشومانو له خوا شوي دي بابل تر اغېز مرسته وکړي ،دقیقا څه نحمیا
او ویل یې چې:
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ما هغوی ته د هر څه بت پاکیږي( .نحمیا )13:30

د نوې لوظ د استعمالېږي ایمان او د "معما بابل لوی" خبرداری (مکاشفات  .)5 :17مال حظه څه انجیل زده کوو چې په د "د بابل د
لوي» په اړه باید د خدای د خلکو وکړم:
 4د هغې د ،دا زما خلک بھر راشه ،هسې نه چې تاسو په خپل ګناهونه شریک کړي ،او هسې نه چې تاسو د هغې د له خنډ
سره ترالسه کړي( .مکاشفات )4 :18
 ،نه دا غېږه نه وده دا؛ مسیحیانو باید د اغوا او ګناه ( 2ٹموتھی 2:22 1د کورنتیانو په  )6:18تښتي .دوی باید په بت کړنو سره د
ریښتیني د خدای د عبادت په ګډه نه ( 1کورنتیانو 21-19 :10؛  2د کورنتیانو په  ،)18-14 :6آن دا یو دود (متا .)99-3 :15

 .11د خدا ورځو او يا دروغ؟
کوم ورځو باید له خوا د امیرالمؤمنین وساتل شي؟
له  1600کاله وړاندې ،د خدای د ورځې د ضد ،جان  ،چې اوس په پام کې ده چې د کاتولیک او ارتودوکسو سېنټ وي له خوا وغندل
شول .څو کاله وړاندې ،د پروټسټنټ د چاپ عیسویت نن په حقیقت جان د "چرچ کې د ستر خطیب" نومیږی (یوحنا چرچ کې د ستر
خطیب .عیسویت نن ،د اګست په .)2008 ،8
جان عام محضر کې د  387زیږدیز کال د منی مقدس ورځو په ضد تبلیغ کوي ،ځکه ځینې چې مسیح اعالن وو رعایت یې .هغه د
سرني اختر ،د کفارې ورځ (روژه  ...په دروازه ') ،او د جونګړو اختر په ځانګړې توګه اشاره کوو:
د بدبخت او یھودیان جشن دي ژر یو وروسته د بل سره او په چټک پرله باندې موږ مارچ :د سرني ،د جونګړو اختر ،د
روژې د اختر .زموږ په لیکو کې چې وایي دوي فکر کوي چې موږ نه ډېر شتون لري .تر اوسه د دغو ځینو به هغوی ته د
میلې او نور د لیدلو لپاره به د هغوی په ساتلو او د هغوی د روژې په رعایت د یھودیانو سره یوځای شي .کاشکې چې همدا
اوس د کلیسا له دې ګمراه ګمرک چلوي  ...که د یھودانو په مراسمو کې دي اسیب منونکي او غوره ،زموږ ټول درواغ دي
 ...آیا د خدای د خپل جشن کرکه او تاسو په هغوي سره شریک کوئ؟ هغه نه دا یا دا جشن ،خو د هغوی ټول په ګډه وایي.
د یھودیانو ،کرغیړن او ناپاک روژه اوس زموږ په دروازو دی .فکر دا یو روژه ،نه تعجب کوم چې ما دا ناپاک په نامه ...
خو اوس چې د شیطان د استیضاح د سرني د اختر ستاسو د مېرمنو او دوی د دې غوښتنې په یوه چمتو غوږ اړوي ،تاسو یې
نه بولي .تاسو د هغوی د تورونه په خپله  ،تاسو اجازه یې شي په الرو کش( .یوحنا  IIد یھودیانو زه په وړاندې1 :؛ III:. 4
وعظ په انطاکیه ،د سوریې د یکشنبې ،د سپتمبر  387 ،5م)
دا مھمه ده چې پوه شي چې د جان باید پوه شو چې د هغه په سیمه کې د دویمې پېړۍ کلیسا د فسح په ورته وخت کې د یھودو وکړل
وساتل ،او دا چې د کاتولیک کلیسا ال کوالو وساتل .په دې ډول ،له خوا تبلیغ هغه څه وکړل ،جان خپل کلیسا په ضد تبلیغ په توګه د روم
او ارتودوکسو کاتولیکانو ادعا کوي چې د فسحې اختر او کوالو-په توګه د هغو جشن دواړه به د برخه وي د دواړو وساتي" :د هغوی
ټول په ګډه".
سربیره پر دې ،جان په حقیقت کې یو ځل د نامه کوالو ( :د رسوالنو اعمال د  .د جان  ،د قسطنطنیه) د "د یھودو فیستیوال» په ګټه
لیکلي .په دې ډول ،هغه دا ومنله ،چې د عیسي د حشر وروسته ،د امیرالمؤمنین ته اړتیا په بیا هغه څه چې په پام کې وه چې د یو شي
شتون ولري "یھودي اختر".
که خدای شو چې د هغو ورځو د ټولو مخالفت ،ولې به د رسوالنو ساتل یې؟ د څرګند دلیل یې دا دی چې دوی د عیسي د مثال په توګه
وو الندې شوه او نه د دلیل به باور وشي چې دوی حده ترسره لرې.
څرنګه چې مخکې یادونه وشوه ،د نوې لوظ غږ کوي چې د تش په نامه "یھودي» ورځو یو کاتولیک ژباړه له الندې مال حظه
"غوره:".
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او په تېرو کې ،د عیسي والړ ،او ژړل ستره ورځ (یوحنا  ،7:37نوې لوظ).

نو څوک حق دی؟

هغه کسان چې د عیسي د کړنو او یا هغه کسان چې د هغوی غندو پیروي کړې؟
په یاد چې د جان  ،په دې صورت کې ،حده په سمه توګه څرګنده کړه:
"که د يهودانو په مراسمو کې دي اسیب منونکي او غوره ،زموږ ټول درواغ دي".
نو چې د ورځې باید وکتل شی؟ د انجیل له مخې چې د "ستره ورځ" لري؟
کوم ورځو دي دروغ؟
جان سره بت اړیکې لکه د کریسمس او د اختر ورځې مالتړ .د دسمبر په  25لپاره د کریسمس د هغه منطق هم په څرګند ډول غلط او
درواغ دي او غلط فھمۍ (پر بنسټ و ادیس موږ .،یو کاتولیک قاموس :د دوکتورین ،د انضباط ،میلې ،شوراګانې ،او اوقافو د کاتولیک
کلیسا امر ځینې حساب پکې شامل  .وروڼو.) 178،1893 ،
دا باید جوته شي چې د خدای د ورځو دروغ نه دي ،خو د جان د (او د کلیسا چې په هغو ورځو کې چې د هغه وده تصویب هغو)
برېښېدل پروت دی .حتی د کاتولیک لیکلي چې د سبت او اساسا ټول کتابو ورځو
د مسیحیانو مانا (د توماس.).
په زړه د کاتولیک المعارف شامل دي د راپور" ،د زیاتره په لومړیو او سوچه عیسویت د یو بقا په توګه تشریح شوي دي .د
 11می پیړی د حکمروایي روم لیکلي چې د "په توګه د بت عبادت زموږ د خدای عبادت کوي .لکه که موږ ،چې د سره صلیب او د
مقدس انځورونه د ننوتنه یا ساین اېن عزت ،شوي دي اوس هم په عبادت شیطانان "( ملیشه  IX IIIIبوخت کې :د حق د کیلي د .:د
ارمنستان  ،اکسفورډ کلیسا یو الرښود.)14991898، ،
د تحقق چې څو چې مسیح اعالن په ناسم رخصتیو مشاهده نوې خبره نه ده او له خوا په ټول پیړیو ځینې وغندل شوې.
دودونو او  /يا د انجیل؟
پر مریخ په نسبي څو خلک هم هڅه کوي د خدای ورځې وساتي .زیاتره چې ادعا کوي چې د یو مذهب د دوی سره د انجیل بوخت دي
د نورو ورځو وساتي.
ځینې ځکه څخه د کورنۍ د غړو د فشار غیر کتابو مذهبي رخصتیو وساتي .ځینې به نه د کتابو ورځې خپل ټولنه او  /یا د هغوی د کار
د فشار له امله د وساتي.
عیسی خبرداری ورکړی چې هغه کسان چې د هغه پسې باید تمه سره د کورنۍ د غړو د ستونزو (متا  )10:36او د نړۍ لري .هغه نه
هغوی ته ووایم ،چې له یوه نړۍ چې به د هغه ریښتیني د پیروانو (یوحنا  )19-18 :15کرکه سازش ،خو د کمال هڅه (متا .)5:488
د نوي ژوند ژباړه خدای د خلکو په اړه په الندې درس:
 3هغوی د شر سره په مصلحت نه کوي ،او دوی یوازې د هغه په الرو مزل( .زبور )3 :119
آیا تاسو ته د شر سره په مصلحت؟ شیطان هڅه کوي تر څو د ګناه په لټه ښه (پیدایښت  )6-1 :3او د "د رڼا پرښته" (د کورنتیانو په 2
 )15-14 :11ښکاري .به تاسو ته خپله رخصتۍ وساتي که څه هم تاسو ته ښه ښکاري؟
د حکمروایي د روم د دینونو میالن لري ترڅو په پام چې د خپلو رخصتیو د رعایت پر بنسټ والړه ده دود-خو اکثرا د هغو دودونو په
کفر پیل شو .څرنګه چې په خپلو دینونو د تېرو څو د (او چې حاضر وي) د مشرانو ډېر عمل دغو روایتونو تصدیق کړ ،ځکه که دوی
ته د خدای د منلو وړ دي.
په داسې حال کې دود دي چې د خدای د کالم سره سم دي ښه ( cf. 1د کورنتیانو په 2 :11؛  2تسالونیکانو  ،)2:15هغه کسان چې په
چې د بائبل د جګړې باید وساتل نه شي .مال حظه د نوې لوظ کوي چې روښانه:
 8هسې څوک خبردار فلسفه او تش چل له الرې ،چې د نارینه د دود له مخې ،چې د نړۍ د اساسی اصولو سره سم غولوم
تاسو ،او د مسیح سره سم نه دي( .کولسیان )8 :2

 3د هغه په ځواب کې او هغوئ ته ووئیل" ،تاسو ولې ،ځکه چې ستاسو د دود د خدای د حکم اوړئ  7 ...منافقان ښه تاسو په
اړه یسعیاه نبوت وکړل ،وایي؟!:
« 8په دې کسانو ته نژدې له خپلو خوله له ما رسم ،او د خپلو شونډو ما ته درناوی کوو ،خو د هغوی د زړه له ما تر اوسه
ده  9په چټي د خپل عبادت لپاره ،په توګه د نارینه وو د حکمونه مفکورو"( ." .متی )9-7 ، 3 :15
د خدای کلمه ویل شوي دي چې زیات روایتونه چې دوی نه باید او دا له هغو توبه هڅوي ځل دوی په دې پوه منل:
 19اې ربه ،زما د قوت او زما د کال ،د نقصان په ورځ زما پناه ،د غیرو به تاسو ته د ځمکې د پایو څخه راغلي او وایي،
"یقینا زموږ پلرونو په میراث درواغو ،او شیان( ".یرمیاه )16:19
د انجیل زده کوو چې بھرني مذهبي مشاهدات دي:
 16هغوی راوپاروله له هغه سره د بھرنیو خدایانو حسد؛ سره دوی ته غوسه راپارولې خدا 17 .هغوی د پیریان قرباني ،نه د
خدا ،د خدایانو دوی نه پوهیږي ،د دې لپاره د نوي خدایانو ،نویو راغلیو دا ستا د پلرونو نه وېره ونه لري( .تثنییه -16 :32
)17
د دې مفھوم په وروستیو رومان کاتولیک فرانسوي کاردینال ژان ماري څخه خبرتیا تایید:
د بت نړۍ او د عیسوي کلیسا په بشپړه توګه یو نه شي په عین وخت خدای او بتان دواړو ته خدمت وکړي ( .د التینې
عیسویت سرچېنه .دیوید سمیت او جان اوستین په ژباړه .منسټر پریس) 4400،1977 ،
رښتیا ،د بت نړۍ او د عیسوي کلیسا په بشپړه توګه یو نه شي په عین وخت خدای او بتان دواړو ته خدمت وکړي.
خو ،څو ،په ګډون د هغه کلیسا ،نن کله چې بت رخصتیو چې د عیسوي او اصطالحاتو د تمرین یو شمېر بدلونونه بدل شوی دی څارنه
وکړي .پوه شي چې عیسی ووئیل" ،که تاسو زما په کالم همیشه ،تاسو زما مریدان دي په رښتیا .او تاسو به د حقیقت پوه ،او د حقیقت
به تاسو آزاد کړي( ".یوحنا  .)32-31 :8د خدای د مقدس ورځو کې موږ له کفر خوشې کړي.
په پام کې ونیسئ چې د پولوس رسول خبرداری ورکړ:
 14مه شي غیر عادالنه سره د کافرانو سره یوځای کیدل نه .د څه د سالمتۍ لري سره د بې قانونۍ د بندلو؟ او هغه څه چې لري
له تیارو د رڼا؟  15او هغه څه چې له مخې سره لري مسیح؟ او یا هغه څه برخه لري سره کافر مؤمن؟  16او هغه څه چې تړون
لري سره بتان د خدای معبد؟ د تاسو د ژوند د خدای معبد دي .لکه څنګه چې خدای پاک وویل:
"زه به په واوسیږي او د هغوی په منځ کې ګرځي .زه به د خپل خدای شي ،او هغوی به زما د خلکو وي".
 17نو
" ،د څښتن وایي له هغوی څخه منځ ته راځي او جال وي .مه لمس څه ناپاکه ده ،او زه به تاسو ته ترالسه کړي".
 18زه به د پالر تاسو ته شي ،او به تاسو زما زامن او لورګانې وي ،د رب جالله وایي 2( .د کورنتیانو په )18-14 :6
مال حظه خدای به هغه کسان چې به د بت کړنو برخه نه وي یو د پالر وي .تر هغو چې د هغوی د عبادت د یوې برخې په توګه غېږه
یوه پالر نه.
که څه هم لرلو کړنو چې د مشرکانو درلود په څېر ځینې عمل وغواړي خدای ،دوی خپل ځانونه غولوونکې:
 32تاسو ته وایي" ،موږ غواړو چې د نړۍ د خلکو ،چې د لرګیو او ډبرو د خدمت لکه د ملتونو په شان وي ".خو هغه څه چې
تاسو په ذهن کې به هیڅکله پېښ شي( .حزقی ایل)NIV ، 20:32
 26د هغې د کاهنانو ته زما د قانون سرغړونه نه ده او زما مقدس شیان ؛ دوی د مقدس او د عام ترمنځ توپیر نه کوئ؛ چې
پکې تدریس کوي ،چې هلته د ناپاک او د پاک تر منځ هیڅ توپیر؛ او هغوی ته زما د سبت د سوابقو د خپل د سترګو تړل ،له
دې امله چې زه د هغوی په منځ کې یم( .حزقی ایل)NIV ، 22:26

خدای وایي دا توپیر کوي .د دې لګیږي د هغه پر ځای ،بت کړنو په شمول به د هغه غضب (حزقی ایل ) 30:13راولي! هېجانونو
دنیوي کړنو دفاع (  13-15د جیمز  )3دی.
د خدای ورځو او يا څه؟
یا مقدس جشن '( یسعیاه )30:29؛ د انجیل په توګه' مقدس  '(29:12د بیلګې په توګه شمیرې  )28:26د خدای د ته اشاره کوي.
د انجیل په وار وار بت په توګه غلط او غندي ( 1کورنتیانو 21-20 :10؛  1ٹموتھی .) 4: 1د انجیل نه غیر کتابو مراسمو ته د خدای د
عبادت په ترکیب کې (تثنییه 32؛ یرمیاه 10؛ د کورنتیانو په .)21-20 :10 1
خو زیات شمېر یې پرېکړه وکړه چې د یو عبادت جنتري وڅاري چې د انجیل
نه تائیدوي .کړنې چې د رسول جان سره ( 1: 18-19جان  )2شرک په کارولو سره.
د غیر کتابو رخصتیو له خوا پیریان وده دي او د باندې د عمرونو په ملیاردونو کلیسا کې د پالن د مرسته کړې ده.
عیسی وویل خدای غوښتل چې په حقه عبادت شي:
 24خدای پاک روح دی ،او هغه کسان چې عبادت باید په روح او حقیقت عبادت( .یوحنا )NJB ،4:24
د مقصدونوتعقیبول رخصتیو مه ریښتینی معبود نه عزت .خدای تاسو غواړي چې د هغه باور او څه شیان د هغه په الره ،نه په درنښت
(متلونه .)6-5 :3
د کتابو ورځې مرسته انځور د نجات د پالن د .سره د فسح د عیسی د قربانۍ څخه پیل شوې ،چې کوښښ کوي تر څو په دې عمر
(کوالو) ژوند 'فطیره' کې ژوند کوي ،چې د د اړیکو ،د وحي او د حشر د سرني ،چې په زمونږ د ګناه د شیطان د رول د پند او مسیح د
کفارې د قرباني ،د خدای د په ځمکه برتانیا (د جونګړو اختر)  ،د تحقق چې خدای به ټول (تېر ستره ورځ) د نجات وړاندې چې ،د خدا
د پالن برخو کې نازل شوي دي او له مسیحیانو ډېر د لمس وړ.
د انجیل وایي مسیحیانو د پولوس رسول تقلید په توګه هغه عیسی تقلید ( 1کورنتیانو .)1 :11
عیسی د کتابو ورځو (:؛19-7 :؛ جان  42-41 22 :7لوقا 38-10 2؛  )13وساتل .باید نه تاسو د هغه د بېلګې په توګه تعقیب په توګه
وښودل (یوحنا )15-12 :13؟
د پولوس رسول د کتابو ورځې ساتل (د اعمالو 18:21؛ 6،16 :20؛ 24-18 :21؛ 9 :27؛ 18-17 :28؛ د کورنتیانو په 8-7 :5 1؛
 .)8 :16پاول د هغه چا به یې سره کړنو ( 1 21-19 :د کورنتیانو په  )10د خطر خبرداری ورکړ.هغه خلک چې ادعا کوي چې د
انجیل د خدای تعقیب باید له کفر (نحمیا 13:30؛  2پطرس ) 1: 9پاک شي.
د رسول جان د کتابو ورځې ساتلی دی ،خو د خلکو د ادعا عیسوي وي شوي د هغه د کړنو نه الندې خبرداری ورکړ:
 18لږ ماشومان ،چې دا د تېر ساعت ده؛ او لکه چې تاسو اورېدلي دي چې دجال راځي ،حتی اوس ډیر راغلي ،چې موږ
پوهیږو چې دا په تېرو ساعت ده 19 .هغوی له موږ څخه ووت ،خو هغوی د مونږ څه نه دي .لپاره که موږ وو ،مه د یږي به
له موږ سره دوام لري؛ خو هغوی ته الړل چې دوی کېدای شي څرګندې ،چې هغوی یو هم د امریکا وو 1( .جان -18 :2
)19
باید د مسیحیانو د همدې کتابو ورځې په توګه د هغه د رسوالنو وساتي ،لکه جان وساتل؟ جان شو لیکلو چې هغه کسان چې په غلطه
ادعا کوي چې د عیسوي چې نه تعقیب د هغه د کړنو په توګه فعالې دي وي.
کله چې او ورځې رخصتي راځي ،چې موږ ته غوږ؟ د خدای او یا د نارینه دودونو کلمه؟ پداسې حال کې چې کوالی شي د دود
مناسب ځایونه وي ،هیڅ باید دود چې په سره د خدای د کالم د شخړو دی ومني.
څرنګه چې د خدای د کالم د پیتزبورګ ( 2ٹموتھی ) 3:16ګټور دی ،ښایي موږ باید له پطرس زده او د خپلو ورځ مذهبي مشرانو ته د
نورو رسوالنو 'په ځواب کې:

29

موږ باید د نارینه وو په پرتله خدای اطاعت( .د رسوالنو اعمال )5:29

به تاسو ته د مسیح د رسوالنو په مثالونو تعقیب ،او د خدا د ورځې د هغه په الره وساتي ،او اجازه نه ورکوي چې د نارینه وو د
شوراګانو دود تاسو ته ودروي؟
به تاسو ته غوږ د هغو "ادعا کوي چې د مقدس وي" (احبار ،)36،35،27،24،21،23: 8 ،چې د خدای د کتابو جشن (احبار)23:37 ،؟
عیسی وویل:
21

زما ورونه دي هغه کسان چې د خدای کلمه واوري او نه دا( .لوقا )8:21

آیا تاسو په رښتیا د عیسی د یو ورور؟ عیسویان دي په پام کې (د رومیانو په  )8:29وي .موږ د حق (یوحنا  )17:19له خوا پرته جوړ
شي.
به تاسو او  /یا ستاسو د کور د خدای کلمه واوري او دا؟ به تاسو ته د خدای د ورځو او یا دودونو وساتي چې -الھام؟
" 14خدمت د ربه!  15که چېرې دا د شیطان تاسو ته د څښتن خدمت وکړي ،په دې ورځ د خپل ځان لپاره غوره کړي چې تاسو
به د چا په ځمکه تاسو اوسېږئ "د بت خدایانو په شان" د خدمت ښکاري .خو په توګه زما او زما د کور لپاره ،مونږ به د
څښتن "( 15-14 :یوشع  )24خدمت وکړي.
د خدای ورځې غوره کول.

مقدس ورځ جنتري
مقدس ورځ *

2016

د فسحې اختر

Apr 10 Apr 22

فطیره ډوډۍ

Mar 31- Apr 11- Apr 23Apr 6
17
29

2017

کوالو

Jun 12

Jun 4

سرني

Oct 3

Sep 21

2018

2019

2020

2021

Mar 30

Apr 19

Apr 8

Apr 15 Mar 27

Apr 9- Apr 2015
26

Jun 9 May 20
Sep 10

Sep 30

2022

Mar 28-

Apr 16

Apr 3

-22

Jun 5 May 16 May 31
Sep 19

Sep 7

Sep26

کفاره

Oct 12

د جونګړو اختر

Sep 21-27 Oct 3-9 Oct 14-20 Sep 24- Oct 5-11 Oct 17-23
10-16
30

تېر ستره ورځ

Oct 24

Sep 30

Oct 12

Sep 19

Oct 1

Oct 9

Oct 21

Sep 28

Oct 10

Oct 5 Sep 16

Sep 28

Oct 17

*ټول مقدس ورځې د ماښام د مخه پیل ،په ماښام.

دوام د خدای کلیسا
د امريکا د د خدای د دوامدارو کلیسا دفتر کې موقعیت لري : 1036ډبلیو گرینڈ ایوینو  ،ګروور ،ساحل ،کلفورنیا 93433 ،امریکہ.

د خدای ( )CCOGويب دوامدارو کلیسا
 CCOG.ASIAدا ویب پاڼه په آسیا لري تمرکز په څو آسیا د ژبو د بېالبېلو مادو ،او همدارنګه په انګلیسي ځینې توکي لري او.
 CCOG.INدا ویب پاڼه په نښه په لور د هند د میراث د هغو دی .دا مواد په انګلیسي ژبه او په مختلفو ژبو د هند لري.
 CCOG.EUدا ویب پاڼه په نښه اروپا په لور ده .دا مواد په څو اروپایي ژبو لري.
 CCOG.NZدا ویب پاڼه په نښه نیوزیلنډ او د نورو سره یو برتانوي-راښکته شالید په لور ده.
 CCOG.ORGدا د د خدای د دوامدارو کلیسا اصلي ویب .دا په ټولو وچو کې د خلکو خدمت کوي .دا د مقالو ،تړنې ،او ویډیوګانو،
اونیزې او مقدس ورځ وعظ ګډون لري.
 CCOGAFRICA.ORGدا ویب پاڼه په نښه په لور د هغو په افریقا کې دی.

 CCOGCANADA.CAدا ویب پاڼه په نښه په لور د هغو په کاناډا کې دی.
 La Continuación de la Iglesia de Dios CDLIDD.ES۔ دا د د خدای د دوامدارو کلیسا د هسپانوي ژبې ویب.
 Patuloy na Iglesya ng Diyos PNIND.PH۔ دا سره په انګلیسي او فلیپیني معلومات فلیپین ویب.

خبرونه او د تاريخ پاڼې
 COGWRITER.COMدغه ویب پاڼه جار یوه لویه وسیله ده او د خبرونو ،د پیتزبورګ ،تاریخي لیکنو ،ویډیوګانو ،او نبوي تازه.
 CHURCHHISTORYBOOK.COMدا یوه اسانه سره د مادو او د معلوماتو پر کلیسا د تاریخ په یاد ویب.
 BIBLENEWSPROPHECY.NETدا یوه آنالین راډیو ویب پاڼه چې د خبرونو او کتابو مقالې پوښښ.

د وعظ او سرمنیٹس يوټیوب ويډيو چینلونه
 BibleNewsProphecyچینل۔  CCOGسرمینٹس ویډیوګانو.
 CCOGAfricaچینل۔ CCOGپه افریقایي ژبو پېغامونه.
 CDLIDDSermonesچینل۔  CCOGپه هسپانوي ژبه پېغامونه.
 ContinuingCOGچینل۔  CCOGویډیو وعظ.

د خدای مقدس ورځو او يا شیطانی رخصتۍ؟
کله چې تاسو د رخصتیو په اند ،هغه څه راځي چې د یاد؟ آیا تاسو همیشه بھار ونو ،سویانې ،هګۍ ،ګرم  ،او 'د رنگارنگه په اړه فکر
کوي؟

تر اوسه د هغو سمبولونو نه په انجيل تصديق کړ دي .آيا تاسو پوهيږئ چې څه د انجيل په حقيقت کې زده؟

د پولوس رسول لیکلي:
 19يم وايي هغه څه چې زه بيا؟ چې بت دی څه ،او يا هغه څه دی چې د بوتانو وړاندې ده څه؟  20بلکه ،چې د شيانو چې
د غيرو قرباني دوی ته پيريان او نه خدای ته قرباني کړي ،او زه نه غواړم تاسو ته د پيريان سالمتۍ لري 21 .تاسو نه شي
کوالی د مالک او د پيريان د جام د جام وڅښي؛ تاسو د مالک د جدول او د پيريان د ميز نه ګډون 22 .يا موږ د رب
راوپاروي ته حسد؟ په پرتله د هغه قوي موږ؟ ( 1د کورنتيانو )22-19 :10

آيا تاسې بايد د هللا قرآن ورځو او يا شيطانی رخصتيو وساتي؟

