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دا کتاب ټولو هغو ته وقف شویدی
چې د خدای کالم په اخالص سره زده کوي ترڅو د
هغه سره د زړه له کومي مینه ولري او د هغه
اطاعت وکړي.
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د رسوالنو ښوونې یا تعلیمونه
لومړی لوست  :کلیسا ته د پولس رسول رسالې ۳۳ ....................................................
دویم لوست  :کلیسا ته د پطروس رسول رسالې ۳۹ ....................................................
دریم لوست :کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې ۴۵ ........................................................

د لوست ضمیمې (پای لیکونه)
د نوي تړون د کتابونو نومونه او د هغې برخې ۵۱ ....................................................
د نوي تړون د درې برخو بیاکتنه ۵۱ .....................................................................
د هرې برخې د لوستونو بیاکتنه ۵۳ .......................................................................
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د کتاب لنډه پیژندنه
د خدای د کالم د څیړنې او شاګرد جوړونې کورس ته ښه راغالست .په لومړي کتاب کښې چې د
(د سپیڅلي کتاب د څیړنې او شاګرد جوړونې دولس اونیزه کورس) په نامه ؤ ،د دې کورس ټولو
ښوونکو او زده کوونکو ټول سپیڅلي کتاب په ګډه سره ولوست او د سپیڅلي کتاب د محتویاتو او
عمومي معلوماتو په هکله او دا چې دا ټول محتویات څرنګه سره یو ځای شویدي پوهه ترالسه کړه.
مونږ د سپیڅلي کتاب د هر عنوان او برخې الندې د هغه وخت او زمانې د سپیڅلي کتاب د مهمو
شخصیتونو د ژوندانه د تاریخ په هکله لنډ معلومات ترالسه کړل .مونږ په سپیڅلي کتاب کښې د ذکر
شوو ښځو او نارینه ؤ د ژوندانه ،وفادارۍ ،ناکامیو او تجربو څخه مو چې د خدای لخوا ټاکل شوي ؤ،
د خدای د شخصیت او اخالوقو په هکله زده کړل او پوه شو چې د عیسی مسیح د شاګردانو په صفت
څرنګه د هغوی د ژوند څخه د خپل مسیحي ژوندانه د پرمختګ او سموالي لپاره زده کړه وکړو.
په دې کتاب کښې چې د نوي تړون د څیړنې او شاګرد جوړونې کورس په نوم یادیږي مونږ هماغه
طرحه تعقیبوو .خو مونږ یواځې د نوي تړون پر  ۳۲کتابونو باندې تمرکز کوو .دا کتاب په درې
برخو ویشل شویدی چې هره برخه یې درې لوستونه لري .او په هر لوست کښې تاریخي معلومات ،د
سپیڅلي کتاب مهم تعلیمونه ،د عیسی مسیح د شخصیت او ژوندانه په هکله مطالعه او د هغو ځانګړو
شخصیتونو د ژوندانه په هکله څیړنه شتون لري ،کومو ته چې خدای پاک د عیسی مسیح په واسطه د
نوی بښل شوي ژوند رازونه ښکاره کړل ترڅو د هغوی ژوند د هغه سره سم روښانه شي او مونږ هم
د هغوی ژوندانه ته په کتنې سره هدایت شو او پوه شو چې څرنګه د هغه پر لیار وقدم واخلو او پر مخ
والړ شو.
دا کتاب د سپیڅلي کتاب ځای ناستی ندی ،بلکې دا یو الرښود دی چې مونږ د خدای کالم زده کړو او
هغه په خپل ژوندانه کښې عملي کړو .زمونږ هیله او امید دا دی لکه څرنګه چې د هغه کالم زده کوو
نو د خدای د حکمت او د آسماني پالر سره د روحاني اړیکې ،اطاعت او د هغې د ودې به برخه کښې
عمال مثبت ګام پورته کړو .مونږ تاسو ټول عزیزان دې ته هڅوو چې تاسو دا درسونه هغه چا ته
ورزده کړﺉ کوم چې د نورو لپاره د ښوولو او زده کولو زړه ولري .ترڅو د عیسی مسیح حکم چې
باید مونږ ټول د هغه له الرښوونو څخه اطاعت وکړو او له ټولې نړۍ څخه د هغه لپاره شاګردان جوړ
کړو ،عملي وکړو.

د دې کتاب له مطالعې څخه زمونږ هدف څه دی؟
 .۱په دې کتاب کښې لیکل شوي کیسې چې د سپیڅلي کتاب د شخصیتونو په هکله دي زده کړی.
 .۲د نوي تړون کتابونه پیدا او زده کړی.
 .۳څو برخې چې نوي تړون په هغو ویشل شویدی زده کړی.
 .۴پدې هکله زده کړی چې د نوي تړون کتابونه د پیښو د پیښیدو په ترتیب څرنګه ترتیب شویدي.
 .۵د نوي تړون د تاریخي اهمیت په هکله پوه شی.
 .۶پدې هکله معلومات ترالسه کړی چې د سپیڅلي کتاب د مهمو پیښو او د مهمو شخصیتونو په
هکله معلومات د نوي تړون په کومه برخه کښې ځای پر ځای شویدي او د لومړنۍ کلیسا د
تاریخ له پلوه څرنګه یو له بل سره اړیکه لري.
 .۷تر څو د دې خلکو ژوندون ستاسو لپاره یو سرلیک وي.
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 .۸تر څو د هرې برخې حفظي آیاتونه حفظ کړئ.
 .۹تر څو زده کړی چې څرنګه دا درسونه نورو ته ور زده کړی.

یادونه:
دا درسي مواد د زده کړې په بیالبیلو شرایطو کښې د استفادې او تطبیق وړ دي ،یعنې کیدای
شي چې د ښوونکي او زده کوونکي پواسطه ،په انفرادي (یو شاګرد) ،دوه شاګردان او یا په
ډلییز شکل چې تر ټولو غوره طریقه ده وکارول شي .او زده کوونکو ته دا فرصت ورکړي
تر څو هغه څه چې یې زده کړي وي پخپل منځ کښې سره شریک کړي او یو له بل سره د دې
درس په لوستلو او زده کولو کښې مرسته وکړي.
دا چې یو ځل بیا د خدای د سپیڅلي کالم په لوستلو پیل کوو او د خدای د کالم په لوستلو سره د
سپیڅلي کتاب د ټولنیزو شخصیتونو ،د لوی تاریخ او مهمو پیښو څخه سرنیولي کیږو ،مګر
مونږ باید پریشانه نشو ځکه چې د خدای د شخصیت او کالم زده کړه یو سفر دی چې د انسان
ټول ژوند په هغه کښې راځي .دا درس د یوې سترې او لوړې څیړنې لپاره یو بنسټ دی .د
خدای کالم یواځې په دې حقیقتونو او معلوماتو پورې محدود ندی چې د کاغذ پر مخ لیکل
کیږي ،بلکه د خدای کالم ژوندی دی ،په هر ایماندار کښې میشت کیږي او زمونږ روح او
روان په ځان کښې تسخیروي.
د خدای کالم ژوندی او د نفوذ خاوند دی او له هرې هغې تیرې تورې څخه تیره دی چې
غوښه او هډوکې سره بیلوي .ولی چې زمونږ د زړه پټ نیتونه او پټ فکرونه سپړي تر څو
مونږ هغه څه چې یو ،مونږ ته راښکاره کړي.
عبرانیان  ۴باب  ۱۳ :آیت
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د دې کتاب د لوستونو موضوعاتو ته یوه کتنه
لومړۍ برخه  :د عیسی مسیح ژوند
د عیسی مسیح د ژوندانه پیل

د عیسی د زوکړې اعالن او د هغې پیښیدل

د عیسی مسیح روحاني خدمتونه

وعظ او شفا ورکول

د عیسی مسیح د خدمت وروستۍ
ورځې

د عیسی مسیح مړینه او بیا راژوندي کیدل

دویمه برخه – کلیسا
د کلیسا پیل

د روح القدس راتګ

په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د
کالم وعظ

هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ
کلیسا له هغې سره مخ وه

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

دریمه برخه  :د رسوالنو تعلیمونه
کلیسا ته د پولس رسول رسالې

ایمان او فیض

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا
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د دې کورس په هکله لومړنۍ الرښوونه
د هرې اونۍ لوست په پنځو برخو ویشل شویدی چې هغه باید په ترتیب سره ولوستل شي .دا فرق نه
کوي چې د سپیڅلي کتاب څخه ستاسو د درک وقدرت په کومه کچه باندې دی ولې چې د دې کتاب یوه
برخه چې د (کوالی شی په آسانۍ سره یې زده کړه وکړی) په نوم ده به ستاسو سره مرسته وکړي چې
د لوست مفهوم او معنی په سمه توګه درک کړی.

لومړۍ برخه :کتنه کول
د یادونې وړ ده چې د لومړۍ اونۍ له لوست څخه پرته د نورو ټولو اونیو په
لوستونو کښې یوه ځانګړې برخه ځای شویده چې په هغې کښې مونږ د تیرې اونۍ
په لوست باندې بیا کتنه کوو ،دا برخه مونږ سره مرسته کوي ترڅو پوه شو چې د
تیرې اونۍ لوست مو په کومه اندازه زده کړی دی.

دویمه برخه :زده کړه
په دې برخه کښې مونږ د سپیڅلي کتاب جزئیات زده کوو .چې په دې جزئیاتو کښې
د سپیڅلي کتاب د کتابونو نومونه ،پر بیالبیلو برخو د سپیڅلي کتاب ویشنه ،د
سپیڅلي کتاب د هرې برخې د سترو پیښو یادونه او د هغو سیمو د جفرافیایي
مووقعیت په هکله اساسي معلومات ترالسه کوو چې په سپیڅلي کتاب کښې د هغوی
یادونه شویده.

دریمه برخه :لوستل او دقیقه مطالعه
په دې برخه کښې د هرې اونۍ د لوست په اړوند آیاتونه لولو .له سپیڅلي کتاب څخه
د هغې اونۍ د لوست د انتخاب شوي شخصیت په هکله مطالعه کوو کوم چې په هغه
لوست پورې تړاو لري .په سپیڅلي کتاب کښې د هغې اونۍ د لوست د اړوندو
شخصیتونو د ژوند او د ژوندانه د سترو پیښو په هکله پیژندګلو او لنډ معلومات
ترالسه کوو .او د لوست په پای کښې به په دې هکله چې دې خلکو څرنګه له یو بل
سره کله په ایمان کښې ژوند تیر کړ او کله هم له ناکامی او ستونزو سره مخامخ
شول خبرې او بحث وکړو.

څلورمه برخه :خبرې اترې او مباحثه کول
په دې برخه کښې تاسو په دې هکله چې د سپیڅلي کتاب شخصیتونه (د هر لوست
په تړاو) څرنګه ستاسو په اوسني ژوند باندې اغیزه کوي ،خبرې او مباحثه کوو.

پنځمه برخه  :د سپیڅلي کتاب د آیاتونو حفظ کول (د اونۍ د لوست په تړاو)
د هرې اونۍ د لوست مهم آیاتونه حفظ کړﺉ او په پوره تیارۍ سره دا آیاتونه په
راتلونکی اونۍ کښې تکرار کړﺉ.
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لومړۍ برخه د عیسی مسیح ژوندون
(لومړې لوست)
د عیسی مسیح د خدمت پیل

د بیا کتنې برخه
د نوي تړون د څیړنیز کورس درسونه په الندې درې برخو ویشل شویدي .د دې کورس هره برخه
تاریخي مهمې پیښې یا هم د نوي تړون تعلیمونه تر پوښښ الندې نیسي او هغه تشریح کوي.

لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

د نوي تړون د څیړنیز کورس هره برخه په درې لوستونو کښې څیړل شویده.
لومړۍ برخه د عیسی مسیح د ژوندانه په هکله ده .د لومړي لوست د لومړۍ برخې عنوان ،د عیسی
مسیح د ژوندانه پیل دی .څرنګه چې دا لومړی لوست دی ،په دې لوست کښې پر تیر شوی لوست کتنه
نلرو .نو راځئ چې په دې برخه کښې د لومړۍ برخې درې عنوانونه ولولو ،د هغو په هکله بحث
وکړو او حفظ یې کړو.

د عیسی مسیح د ژوندانه پیل

د عیسی مسیح د زوکړې اعالن او د هغې
پیښیدل

د عیسی مسیح روحاني خدمت

وعظ او شفا ورکول

د عیسی مسیح د ژوندانه وروستۍ
ورځې

د عیسی مسیح مړینه او بیا راژوندي کیدل
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د زده کړې برخه
سپیڅلی کتاب په دوو سترو برخو ویشل شویدی.
لومړۍ برخه یې د زوړ تړون په نوم یادیږي چې په هغې کښې هغه کتابونه شامل دي چې د بني
اسرائیلو د وقوم د تاریخ مهمې پیښې ،شعر او شاعري ،د انبیاؤ نبوتونه او د عیسی مسیح د راتګ په
هکله ویل شویدي.
دویمه برخه د نوي تړون په نامه یادیږي ،په دې کښې هغه کتابونه شامل دي چې د عیسی مسیح د
زوکړې ،مړینې ،د هغه بیا راژوندي کیدل او د لومړنۍ کلیسا د پیل د پیښو په هکله خبرې کوي.
 .۱د زوړ تړون او نوي تړون د کتابونو شمیر:
۳۹
زوړ تړون
۲۷
نوي تړون
د ټولو کتابونو مجموعه ۶۶
 .۲نوي تړون په درې برخو ویشل شویدی.
لومړۍ برخه د انجیلونو په نوم نومول شویده .د انجیل کلمه د ښه زیري په معنی ده چې دلته د خدای
د پاچاهۍ د راتلو ،د عیسی مسیح د ژوندانه د کیسو ،د عیسی مسیح د خدمتونو او د هغه د تعلیمونو په
مفهوم ده .د دې برخې لیکونکي یا هغه څوک ؤ چې د عیسی مسیح سره یې ژوند کړی ؤ ،یا هغه
څوک ؤ چې له هغو سره چې د عیسی مسیح سره یې ژوند کړی ؤ ،نژدې اړیکې درلودلې.

انجیلونه
متی
مرقس
لوقا
یوحنا
 .۳د عیسی مسیح د ژوند پیل
د زوکړې نیټه :
• له میالد تر مخه له  ۲تر  ۴کلونو په منځ کښې
سترې پیښې :
•
•
•

د بني اسرائیلو ځمکه د هیرودیس پاچا او د روم د امپراطوری لخوا اداره کیده ،رومیانو
بني اسرائیل ځورول او ربړول.
د یهودیانو مذهبي الرښوونکي په بیالبیلو ټولګیو ویشل شوي ؤ او هغوی خپل ځانونه له
خلکو څخه بیل شمیرل ،او د یهودو عام خلک به یې د مذهبي احکامو او وقواعدو څخه په
ناوړې ګټې پورته کولو سره تر ځورونې او کړونې الندې راوستل.
یهودیان د ژمنه شوي مسیح راتلو ته سترګې په الر ؤ ،ترڅو هغوی وژغوري او د ځمکې
په مخ د خدای ژمنه شوې پاچاهي راشي.
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د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
•
•
•

جبرائیل مالئکه مریمې ته پیغام ورکوي چې هغه به یو ماشوم نړۍ ته راوړي.
د تعمید ورکوونکی یحیی پیدا کیدل (زوکړه).
په بیت اللحم کښې د عیسی مسیح زوکړه.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
د دې کتاب په لومړۍ برخه کښې مونږ د عیسی مسیح ژوند تر څیړنې الندې نیسو .په دې لوست
یعنې لومړی لوست کښې مونږ د عیسی مسیح د پیداکیدو څخه ۷۷۷کاله وړاندې د وړاندوینو ،د
خدای د مالئکو د پیغامونو او په پای کښې د ژغورونکي عیسی مسیح د معجزاتي زوکړې په هکله
لولو.

دا آیتونه ولولئ.
اشعیا  ۷باب ۱۴ :آیت ،اشعیا  ۹باب ۷ – ۶ :آیتونه ،میکا  ۵باب ۲ :آیت ،متی ۱
باب ۱۸ :تر  ۲باب ۱۲ :آیته پورې ،لوقا  ۱باب ۲۶:تر  ۲باب  ۳۸ :آیته پورې
د عیسی مسیح د زوکړې اعالن او د هغې پیښیدل
 .۱پس منظر
د ژغورونکي مسیح د راتلو او د هغه د وقرباني کیدلو وعده زمونږ او د بشر د ګناهونو د بښلو لپاره د
پیدایښت له پیل څخه او د عدن په بڼ کښې د آدم او حوا د لویدو (سقوط) له وخته ورکړل شوې وه.
خدای د ابراهیم سره ژمنه کړې وه چې د هغه د نسل په واسطه به د نړۍ خلک برکت پیدا کړي .خدای
د داؤد نبي سره هم ژمنه کړې وه چې د هغه وارث به د تل لپاره سلطنت وکړي .د عیسی مسیح راتګ
د پخوانیو انبیاؤ پواسطه وړاندوینه شوی ؤ او وروسته جبرائیل فرښتې هم هغه مریمې ته اعالن کړ .د
جبرائیل پیغام مریمې ته دا ؤ چې سره له پیغلتوبه به دا امیدواره شي او یو ماشوم به نړۍ ته راړوي.
د خدای مالئکو د عیسی مسیح زوکړه نورو ته هم اعالن کړل.

 .۲د عیسی مسیح د زوکړې د اعالن او د راتګ په هکله لنډ معلومات
د عیسی مسیح د زوکړې اعالن
• د جبرائیل پواسطه مریمې ته د عیسی مسیح د زوکړې اعالن  ،لووقا  ۱باب  ۳۲ -۳۲:آیتونه
• د الیزابت په واسطه د دې پیغام تصدیق  ،لوقا  ۱باب  ۵۴ – ۹۳ :آیتونه
• د خدای د فرښتې په واسطه یوسف ته د دې پیغام تصدیق ،متی  ۳باب  ۳۱ – ۳۰ :آیتونه
د عیسی مسیح زوکړه
• عیسی مسیح په بیت اللحم کښې نړۍ ته راځي ،لووقا  ۳باب  ۲ -۱:آیتونه
• فرښتې د عیسی مسیح د زوکړې خبر شپونکیو ته ورکوي ،لووقا  ۳باب  ۱۲ – ۲ :آیتونه
• ستوري پیژندونکي د عیسی څخه چې تر اوسه ماشوم دی لیدنه کوي ،متی  ۳باب ۱۳ –۱:آیتونه

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي
• د مسیح راتګ د پیدایښت له پیل څخه او د پخواني تړون په ترڅ کښې وړاندوینه شوې وه.
پیدایښت  ۳باب۱۵ :آیت ،پیدایښت  ۱۳باب ۳ -۱ :آیتونه ،اشعیا  ۲باب  ۱۴ :آیت ،اشعیا  ۹باب:
 ۲ -۲آیتونه ،میکا  ۵باب ۳ :ایت
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• عیسی مسیح د دې لپاره نړۍ ته راغی چې زمونږ ګناهونه پخپله غاړه واخلي او د شیطان
عملونه له منځه یوسي ترڅو له دې الرې مونږ وکوالی شو له خپلو ګناهونو څخه وژغورل شو
او جنت ته والړ شو .متی  ۱باب ۳۱ :آیت ،لووقا  ۳باب ۱۱ – ۱۰ :آیتونه ،لووقا ۳باب۳۳ – ۳۹ :
آیتونه ،اعمال  ۴باب ۱۳ :آیت ،د یوحنا لومړی لیک  ۳باب ۲ :آیت
• د عیسی مسیح پیدا کیدل یوه معجزه وه .لووقا  ۱باب  ۳۲–۳۲ :آیتونه  ،لووقا  ۳باب ۱۳ –۳ :آیتونه
• د عیسی مسیح پرستش (ستاینه) وشوه .متی  ۳باب  ۱۱ :آیت

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې باید زده یې کړو
•
•
•
•

سره له دې چې مریمه په هر څه نه پوهیده خو بیایې هم باور او ایمان درلود.
سره له دې چې هر څه د یوسف د هیلو او فکر په خالف ؤ ،خو د خدای اطاعت یې وکړ.
فرښتو او د ځمکې د مخ خلکو د خپل پاچا او ژغورونکي په صفت د عیسی عبادت وکړ.
د خدای وعدې تل په ځای کیږي لکه دا وعده چې د عیسی د راتلو په هکله پر ځای شوه.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
د مسیح د زوکړې اعالڼ او نړۍ ته د هغه راتګ
 .۱دې نړۍ ته د مسیح راتګ او د ژغورونکي په صفت د هغه د راتلو موخه د زاړه تړون د انبیاؤ په
واسطه وړاندوینه شوې وه .د عیسی مسیح د پیروانو په صفت د دې مطلب زمونږ لپاره څه دی او
مونږ څرنګه کوالی شو هغه کسانو ته چې تر اوسه یې په عیسی مسیح ایمان ندی راوړی د دې مطلب
مفهوم تشریح کړو؟
 .۳ولې باید خدای د انسان په شکل دنیا ته راغلی وای؟
 .۳د دې موضوع په هکله چې جبرائیل مریمې ته پیغام ورکړ ،سره له دې چې هغه پیغله وه چې له
روح القدوس څخه به امیدواره شي ،نړۍ ته به یو ماشوم راوړي اودا ماشوم به هماغه عیسی مسیح
وی ،د مریمې احساس څه ؤ؟ له یو بل سره بحث او خبرې اترې وکړﺉ .که دا کار ستاسو سره شوی
وای ستاسو غبرګون به څه ؤ؟
 .۵د دې موضوع په هکله چې د یوسف غبرګون وروسته له دې چې د خپلې کوژدنې د امیداوارۍ
څخه خبریږي څه ؤ ،له یو بل سره خبرې وکړﺉ .که دا کار ستاسو سره شوی وای نو څه ډول
غبرګون به مو ښکاره کړی وای؟
 .۵عیسی مسیح په یوه بډایه او ځواکمنه کورنۍ کښې ندی پیدا شوی بلکه هغه په یوې غریبې او
عاجزې کورنۍ کښې پیدا شو .هغه په یوه ماڼۍ کښې پیدا نه شو بلکه په یوه آخور کښې چې هلته
څاروي ساتل کیدل پیدا شو .دا حقیقت تاسو ته کوم مطلب ښیې او څرنګه دا حقیقت کوالی شي ستاسو
په ژوندانه باندې اغیزه وکړي.

په دی لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
د لومړي لوست د لومړۍ برخې په تړاو آیت:
اوس چې داسې ده خدای به پخپله تاسو ته یوه نښه درکړي .هغه نښه دا ده چې یوه پیغله به
امیدواره شي ،یو ماشوم به نړۍ ته راوړي او د هغه نوم به عمانوئیل کیږدي .اشعیا  ۷باب :
۱۴آیت
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لومړۍ برخه :د عیسی مسیح ژوند
(دویم لوست)
د عیسی مسیح روحاني خدمت
د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ د لوست بیاکتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د لومړۍ برخې نوم د جدول په الندینۍ خالي خانه کښې ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲د دې لوست د لومړۍ برخې دوه عنوانونه او توضیحات د الندیني جدول په خالي خانو کښې
ولیکئ.

د عیسی مسیح د ژوندانه وروستۍ
ورځې

د عیسی مسیح مړینه او بیا راژوندي کیدل

 .۳په سپیڅلي کتاب کښې څو کتابونه موجود دي؟ څو کتابونه په زوړ تړون او څو نور کتابونه یې په
نوي تړون کښې موجود دي؟
 .۴د نوي تړون د لومړۍ برخې نوم واخلئ؟
 .۵د لومړۍ برخې د څلورو کتابونو نومونه واخلئ؟
 .۲د ځینو هغو پیښو په هکله چې د عیسی له پیداکیدو مخکې او وروسته پیښې شویدي له یو بل سره
بحث وکړﺉ.
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د زده کړې برخه
 .۱بیا هم هڅه وکړئ چې د لومړۍ برخې درې عنوانونه او د هغې توضیحات حفظ کړئ.
د عیسی مسیح د ژوندانه پیل

د عیسی مسیح د زوکړې اعالن او د هغې
پیښیدل

د عیسی مسیح روحاني خدمت

وعظ او شفا ورکول

د عیسی مسیح د ژوندانه وروستۍ
ورځې

د عیسی مسیح مړینه او بیا راژوندي کیدل

 .۲تاسو تر دې مهاله وکړای شول چې د نوي تړون د لومړۍ برخې د څلورو کتابونو نومونه زده
کړی ،دا څلور کتابونه مونږ ته د ځمکې پر مخ د عیسی مسیح د ژوند په هکله معلومات راکوي .خو د
دې څلورو کتابونو لیکونکي هر یو چې د دې کار لپاره غوره شوي ؤ د عیسی مسیح د ژوندانه د
کیسو د لیکلو لپاره یو خاص هدف درلود .یعنې د عیسی مسیح د ژوند په هکله یې یوه ځانګړې
موضوع تعقیبوله او څرنګه چې مونږ دا انجیلونه لولو نو په یوه ځانګړې موضوع باندې د لیکونکو
ټینګار ته متوجه کیږو.
د هر انجیل موضوع حفظ کړﺉ او هڅه وکړﺉ چې هغه پخپله د اړوند انجیل سره ربط ورکړﺉ.

موضوعات

انجیلونه
متی

عیسی د مسیح په صفت

مرقس

عیسی د خادم په صفت

لوقا

عیسی د انسان په صفت

یوحنا

عیسی د خدای په صفت

 .۳د عیسی مسیح خدمت
د خدمت د کلونو نیټه :
• د  ۳۲او  ۳۰میالدي کلونو په منځ کښې
سترې پیښې :

•
•
•

د عیسی مسیح تعمید اخیستل او د هغه وسوسه کیدل.
د عیسی مسیح پواسطه د شاګردانو ټاکل.
د خدای د پاچاهۍ یا ملکوت په هکله تعلیم.
10

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
•
•
•

د روح القدس په واسطه د عیسی مسیح رابلل او تدهین کول.
د جلیلیې په سیمې او د هغې په شاوخوا کښې تعلیم او شفا ورکول.
عیسی مسیح د یهودیې په سیمه او د اورشلیم په ښار کښې تعلیم او شفا ورکوي.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
مونږ په لومړۍ برخه کښې د عیسی مسیح د ژوند په هکله ولوستل .مونږ په دې برخه کښې یعنې
دویم لوست کښې لولو چې عیسی مسیح روحاني خدمت ته بلل کیږي ،یعنې د عیسی مسیح د روحاني
خدمت د پیل په هکله مطالعه کوو .په دې لوست کښې مونږ لولو چې عیسی مسیح څه ډول په وسوسو
باندې بریالی شو او څرنګه یې د خدای د وعدې ،د هغه د ملکوت او د هغه د پیښیدو په هکله تعلیم
ورکړ .همدا راز په دې هکله چې عیسی مسیح څرنګه پر ناروغیو او شیطاني وقدرتونو بریا ترالسه
کړه ،به خبرې وکړو.

دا آیتونه ولولئ :متی  ۳باب او د  ۴باب ۱۱- ۱ :آیتونه  ،متی  ۵او  ۶بابونه،
لوقا  ۹باب  ۲ - ۱ :آیتونه او مرقس  ۴او  ۵بابونه
د عیسی مسیح موعظې او شفا ورکول
 .۱پس منظر
وروسته له هغې چې عیسی مسیح د روح القدس پواسطه تدهین شو او د شیطان پر وسوسو باندې یې
بریا ترالسه کړه ،نو هغه خپل خدمت د خدای د ملکوت د پیژندنې په هکله د نښو له الرې ،د معجزو
او ناروغانو ته د شفا او روغتیا پواسطه یعنې د خپل شفا د وقدرت د ښکاره کولو په واسطه ،د پلیتو
ارواؤ د ایستلو او حتې د مړو د ژوندي کولو له الرې ښکاره کړ .همدارنګه عیسی مسیح د خدای د
ملکوت د حقیقت په هکله هم په موعظو پیل وکړ چې څوک څرنګه کوالی شي د خدای ملکوت ته
ننوځي .او هغه څوک چې د خدای د ملکوت تابعیت لري په دې دنیا کښې خپل اوسنی ژوند څرنګه تیر
کړي .که څه هم پخوانیو انبیاؤ د خدای د ملکوت د راتلو په باره کښې نبوت کړی ؤ ،خو د هغه وخت
ډیرو خلکو په تیره بیا مذهبي الرښوونکو په دې هکله د عیسی مسیح پیغام وقبول نکړ او نه یې هغه د
موعود مسیح په صفت وقبول کړ خو یو شمیر خلکو د عیسی مسیح په تعلیمونو باور وکړ او د هغه
اطاعت یې وکړ.

 .۲د عیسی مسیح د خدمت سترې پیښې
•
•
•

•
•
•

د مسیح تدهین ،د مسیح او د هغه د خدمت تائید ،یوحنا  ۱باب  ۳۰ – ۳۹ :آیتونه ،متی ۳
باب ۱۲ –۱۳ :آیتونه.
په وسوسو او شیطان باندې بریالي کیدل ،متی  ۴باب  ۱۱ -۱ :آیتونه.
د لومړنیو شاګردانو ټاکل ،یوحنا  ۱باب  ۴۱ – ۵۹ :آیتونه.
لومړۍ معجزه ،اوبه په شرابو بدلول ،یوحنا  ۳باب  ۱۰ -۱ :آیتونه.
د غره په سر وعظ ،د متی  ۵او ۲بابونه
موسې او الیاس د عیسی سره غونډه کوي .متی  ۱۲باب  ۲ – ۱ :آیتونه.

 .۳د عیسی مسیح د روحاني خدمت په هکله مهم ټکي
•
•

پر ناروغیو د عیسی مسیح وقدرت .متی  ۲باب  ۳۳ -۱۲ :آیتونه.
پر مرګ باندې د عیسی مسیح وقدرت .متی  ۹باب  ۳۲ – ۱۲ :آیتونه.
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•
•

پر ګناه د عیسی مسیح وقدرت .مروقس  ۳باب  ۱۰ - ۳ :آیتونه.
پر شیطان باندې د عیسی مسیح وقدرت .متی  ۲باب  ۳۴ - ۳۲ :آیتونه.

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې باید زده یې کړو
•
•
•
•
•
•

عیسی د خدای پواسطه بلل شوی او د روح القدس پواسطه ځواکمن شوی ؤ تر څو د پالر
اراده او غوښتنه پرځای کړي.
عیسی مسیح د دې نړۍ پر وسوسو او د شیطان پر وقدرت باندې بریالی شو او دا مونږ ته
هیله مندي راکوي چې مونږ کوالی شو په عیسی مسیح کښې پر وسوسو او شیطان باندې
بریالي شو.
عیسی مسیح د خدای د پاچاهۍ د اعالن او د خلکو د خدمت لپاره یواځې بهر نشو ،بلکه هغه
یو څو تنه غوره کړل ،هغوی ته یې زده کړه او تعلیم ورکړ تر څو د هغه سره په دې کار
کښې مرسته وکړي.
عیسی مسیح ټولو خلکو ته مهرباني او مینه څرګنده کړه ،تر دې چې هغه ټولو ناروغانو ته
شفا ورکړه او د ټولو هغو خلکو غوښتنې یې ورپوره کړې چې د ده په شا و خوا کښې ؤ.
عیسی مسیح د خلکو ګناهونه وبښل او هغه مونږ ته هم تعلیم راکړ چې نور وبښو.
سره له دې چې ډیرې مذهبي الرښوونکي او نور خلک د عیسی مسیح د تعلیم او معجزو په
ضد ؤ خو بیا هم عیسی مسیح د حقیقت او مینې په تعلیم او لدې دوو مهمو اصلونو سره
ژوند ته دوام ورکړ.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
وعظ کول او شفا ورکول
 .۱مونږ د عیسی مسیح د پیروانو په صفت د خدای لخوا بلل شوي یو او د خدای له روح څخه ډک
شوي یو ،دا دوه اصله څرنګه کوالی شي چې زمونږ سره مرسته وکړي تر څو د خدای اراده د
ځمکې پر مخ پلی کړو؟
 .۳که څه هم ښایې مونږ د عیسی مسیح په شان وسوسه نه شو خو زمونږ هر یو په یو نه یو ډول
پخپله له وسوسو سره مخامخ کیږو .مونږ څرنګه وسوسه کیږو او کوم شی زمونږ د وسوسه کیدو
سبب کیږي؟
 .۳مونږ څنګه کوالی شو چې پر وسوسو باندې بریالي شو؟ د متی څلورم باب ولولئ او وګورﺉ چې
څنګه عیسی مسیح پر وسوسو باندې بریا ترالسه کړه.
 .۴عیسی مسیح خپل شاګردان د بیالبیلو طبقو له خلکو څخه ،ځینې له فقیرانو ،بډایو ،د لوړو زده کړو
خاوندانو ،نالوستو او نورو خلکو څخه غوره کړل تر څو د هغه شاګردان شي .او تاسو هم خدای
غوره کړي یاست ،تاسو د خدای د پاچاهۍ د اعالن په کومه برخه کښې د خدای په کار راتللی
شی ؟
 .۵لکه څرنګه چې مونږ د عیسی مسیح په ژوندانه او د خدمت په برخه کښې ولیدل چې هغه پر
طبیعت ،مرضونو او حتی پر شیطان باندې هم وقدرت او حاکمیت درلود ،خو د هغه د خدمت مهمه
برخه د ګناهونو د بښلو پیغام ؤ .آیا هغه په ریښتیا کوالی شول چې دغه کار وکړي ،یعنې زمونږ
ټول ګناهونه وبښي؟
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 .۲د هغو خلکو په هکله چې په عیسی مسیح او د هغه په پیغام ایمان نلري او تاسو کړوي ،ستاسو
غبرګون او ځواب څرنګه دی؟

په دې لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
د لومړۍ برخې د دویم لوست پورې تړلی آیت :
"بیا هم تکراروم :هر هغه څوک چې زما پیغام ته غوږ ونیسي او په خدای چې زه یې را استولی یم
ایمان راوړي ،هغه تل پاتی ژوندون لري او هیڅکله به د خپلو ګناهونو په سبب ترې پوښتنه و نه
شي ،بلکه د همغې شیبې څخه له مړینې ژغورل شوی دی او تل پاتی ژوند ته به ورسیږي" .
یوحنا  ۵باب ۲۴ :آیت
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لومړۍ برخه  :د عیسی مسیح ژوند
(دریم لوست)
د عیسی مسیح د روحاني خدمت وروستۍ ورځې

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ لوست ته بیا کتنه
 .۱د جدول په خالي خانه کښې د نوي تړون د څیړنې د کتاب د لومړۍ برخې نوم ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲په الندیني جدول کښې د لومړۍ برخې د ټولو عنوانونو نومونه او د هغوی توضیحات ولیکئ.

 .۳په سپیڅلي کتاب کښې څو کتابونه موجود دي؟ څو کتابونه یې په زوړ تړون او څو نور کتابونه یې
په نوي تړون کښې موجود دي؟
 .۴د نوي تړون د لومړۍ برخې نوم واخلئ؟
 .۵د لومړۍ برخې د څلورو کتابونو نومونه واخلئ؟
 .۲د هر انجیل د موضوع نومونه واخلئ؟
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 .۲د ځینو سترو پیښو په هکله کومې چې تاسو په لومړي او دویم لوست کښې زده کړي له یو بل سره
خبرې اترې وکړﺉ .
• د عیسی مسیح د ژوندانه پیل
• د عیسی مسیح روحاني خدمت

د زده کړې برخه
 .۱مهرباني وکړئ د نوي تړون د څیړنې د کتاب د درې برخو د توضیحاتو حفظ کولو ته کوم چې په
الندیني جدول کښې لیکل شوي دي ،ادامه ورکړئ .بله برخه چې مونږ به هغه لولو د دویمې برخې
په نوم یادیږي چې د هغې عنوان کلیسا ده .

لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲په الندیني جدول کښې د دویمې برخې درې لوستونه چې د هغې په هکله لولو ذکر شویدي.
مهرباني وکړئ د راتلونکي لوست د تیاري لپاره د دې جدول جزئیات مخکې له مخکې ولولئ.
د کلیسا پیل

د روح القدس راتګ

په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د
کالم وعظ

هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ
کلیسا له هغې سره مخ وه

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

 .۳تاسو د نوي تړون د لومړۍ برخې د کتابونو نومونه په یاد کړي دي چې د انجیلونو په نوم یادیږي،
اوس د دویمې برخې د کتابونو نومونه هم په یاد کړﺉ .د نوي تړون دویمه برخه د کلیسا په نوم یادیږي
چې په هغې کښې یواځې یو کتاب چې د رسوالنو د اعمالو په نوم یادیږي ،شتون لري.
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د کلیسا تاریخچه

انجیلونه
متی
مرقس

د رسوالنو د اعمالو کتاب

لوقا
یوحنا

 .۴د عیسی مسیح د خدمت وروستۍ ورځې
د خدمت د کلونو نیټه :
• د  ۳۱ /۳۰ – ۳۲میالدي کلونو په منځ کښې
سترې پیښې :
• عیسی مسیح د خپلې مړینې او بیرته راژوندي کیدو وړاندوینه کوي.
• عیسی مسیح اورشلیم ته ننوځي.
• عیسی مسیح د فسحې د اختر ډوډۍ د خپلو شاګردانو سره ویشي.
• عیسی مسیح پر صلیب خیژول کیږي.
• عیسی مسیح له مرګ څخه راپورته کیږي.
• عیسی مسیح د خپلو شاګردانو له غټې ډلې سره غونډه کوي او بیا آسمان ته پورته کیږي.

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
•
•
•

عیسی مسیح د خپلې مړینې او بیرته راژوندي کیدو وړاندوینه کوي.
په ویاړلي ډول اورشلیم ته د عیسی مسیح ننوتل.
د عیسی مسیح مړینه ،بیرته راژوندي کیدل او پورته کیدل.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
په لومړۍ برخه کښې مونږ د عیسی مسیح د ژوندانه په هکله مطالعه وکړه .په دې لوست یعنی دریم
لوست کښې مونږ د عیسی مسیح د خدمت د وروستیو ورځو په هکله چې د ځمکې پر مخ یې کړی دی
زده کوو .د انجیل د څلور واړو کتابونو محتویات د عیسی مسیح د ژوندانه د کیسې په هکله دي ،چې د
هغه د ژوندانه ټولې پیښې ،مصلوب کیدل او بیرته راژوندي کیدل رانغاړي .عیسی مسیح د خپل
خدمت په وروستیو ورځو کښې د خدای د پاچاهۍ یعنې د خدای د ملکوت په هکله وقوي او ځواکمن
تعلیمونه ورکول .هغه همدا راز په اوسنۍ او راتلونکې زمانه کښې د خدای د پاچاهۍ او همدارنګه پر
شیطان او ګناه باندې د هغه د بریالیتوب په هکله هم خلکو ته تعلیم ورکړ.

دا آیتونه ولولئ :اشعیاء  ۵۳باب ،متی  ۱۶باب ۲۲ -۲۱ :آیتونه ،متی  ۲۷باب:
۱۹ – ۱۸آیتونه ،متی  ۲۱باب  ۱۱ – ۱ :آیتونه ،لوقا  ۲۲باب ۷۱ – ۴۷ :آیتونه،
لوقا  ۲۳باب ،او یوحنا  ۲۷او  ۲۱بابونه
د عیسی مسیح مړینه او بیرته راژوندي کیدل
 .۱پس منظر
عیسی مسیح د پالر په هغه خدمت کښې اخته ؤ کوم چې ورته سپارل شوی ؤ ترڅو د ځمکې پر
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مخ یې سرته ورسوي .لکه څرنګه چې مو په دویمه برخه کښې ولیدل چې عیسی مسیح د خدای د
ملکوت په هکله وعظ کوي ،او د معجزو د ترسره کولو او پر شیطان باندې د بریالیتوب په
واسطه خپل وقدرت ښکاره کوي ،په همدې توګه هغه د خپل خدمت په وروستیو ورځو کښې په
دې هکله خپلو شاګردانو ته تعلیم ورکوي چې باید عیسی مسیح مړ شي .د عیسی مسیح د خدمت
وروستۍ ورځې د اورشلیم د ښار په داخل او شاو خوا کښې تیرې شوي .چیرې چې هغه د یهودو
دمذهبي الرښوونکو له کلک مخالفت سره مخامخ شو .همدغه وخت ؤ چې د عیسی له شاګردانو
څخه یو تن له هغه سره خیانت وکړ ،د یهودیانو مذهبي الرښوونکو هغه محاکمه کړ چې په پای
کښې هغه د رومي عسکرو په واسطه مصلوب شو .عیسی مسیح په وقبر کښې ښخ شو ،خو په
داسې حال کښې چې د هغه شاګردان تر اوسه د هغه د السه ورکولو له کبله غمژن ؤ ،هغه د
خپلې مړینې درې ورځې وروسته بیا له مرګ څخه راژوندی شو ،خپلو شاګردانو ته ورغی او
هغوی ته یې شهادت ورکړ ،دا چې انبیاؤ د هغه د مړینې په هکله وړاندوینې کړې وې او هغه
ټولې وړاندوینې ریښتیا شوې ،هغه هغوی ته ګواهي ورکړه چې خدای پر مرګ او ګناه باندې
وقدرت لري.ږږږږ................................................................................................
 .۲هغه پیښې چې د عیسی د خدمت په وروستیو ورځو کښې د ځمکې په مخ پیښې شوې:
• د عیسی مسیح خدمت خپلو وروستیو ورځو ته رسیږي.
• د مړینې او بیرته راژوندي کیدو وړاندوینه ،متی  ۱۲باب  ۳۳ -۳۱ :آیتونه
• عیسی د یو بریالی پاچا پشان د اورشلیم ښار ته داخلیږي ،متی  ۳۱باب  ۱۰ – ۱ :آیتونه
• عیسی مسیح تعلیم ورکوي ،معجزې کوي او د یهودو د مذهبي الرښوونکو په مخالفت پیل
کوي .متی  ۳۱باب او  ۳۵باب
• د عیسی مسیح مړینه ،بیرته راژوندی کیدل او صعود (آسمان ته ختل)
• هغه ته د هغه د شاګرد له خوا خیانت او د یهودو د مذهبي الرښوونکو په واسطه د
هغه محاکمه ،متی  ۳۲باب  ۲۲ -۳۲ :آیتونه
• عیسی مسیح مصلوب او دفن کیږي ،متی  ۳۲باب
• له درې ورځو تیریدو وروسته له مرګ څخه راپاڅیږي او وروسته آسمان ته صعود
کوي ،متی  ۳۲باب  ۱۵ -۱ :آیتونه اعمال  ۱باب ۹ :آیت

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي
• عیسی مسیح د وقربانۍ ګډوری دی چې د بشر ګناه لیري کوي .خروج  ۱۳باب  ۳۲ :آیت،
یوحنا  ۳باب  ۳۹ :آیت ،متی  ۳۲باب  ۳۵ - ۳۰ :آیتونه
• په زوړ تړون کښې د عیسی مسیح د مړینې او راژوندي کیدلو وړاندوینه شوې وه چې بیا
همداسې پیښ شول .اشعیا  ۵۳باب
• عیسی مسیح آسمان ته صعود وکړ کوم ځای چې همدا اوس هغه پاچاهي کوي.
اعمال  ۱باب ۱۱ – ۹ :آیتونه

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې کوالیشو لدې برخې څخه یې زده کړو
• عیسی مسیح د خدای سره ډیر نژدې ؤ ،هغه د خپل پالر په اراده باندې پوه ؤ.
• عیسی مسیح خپله مینه ټولو ته ښکاره کړه په تیره بیا هغو خلکو ته چې د هغه اطاعت او پیروي یې
کوله.
• عیسی مسیح د حقیقت له اعالن څخه نه ویرید ،هغه حتې له هغو سره چې د خدای د حقیقت سره یې
مخالفت کاوه هم دا حقیقت شریکاوه.
• عیسی مسیح د خدای د ارادې اطاعت کاوه ،هغه دا کار حتې د خپل ځان دالسه ورکولو په بیه هم
پرځای کړ.
• عیسی دې ته چمتو ؤ ترڅو د هغو خلکو لپاره چې هغه ورسره مینه کوله کړاؤنه او عذابونه وګالي.
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• عیسی مسیح د نورو لپاره د خپل ځان د فداکولو له الرې دوی ته خپله مینه ښکاره او ثابته
کړه.
• د عیسی مسیح اطاعت او ستونزې ګالل د بریا او برکت سبب شول.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
د عیسی مسیح مړینه او بیرته راژوندي کیدل
 .۱ولې باید عیسی مسیح د صلیب په سر کړاو وقبول کړی وای او مړ شوی وای ،آیا خدای پاک نه
شو کوالی چې بې لدې چې عیسی مسیح مړ شي مونږ زمونږ له ګناهونو څخه وژغوري؟
 .۳مونږ په زوړ تړون کښې د مسیح د وژلو وړاندوینې ولوستې چې په تیره بیا د اشعیا په ۵۳
باب کښې ویل شویدي ،او وروسته هم وینو چې د مسیح په ژوندانه کښې دا ټولې وړاندوینې عملي
شویدي یعنی همداسې پیښې شویدي ،د دې وړاندوینو معنې ،ارزښت او د هغو پیښدل په اوسنۍ
زمانه کښې څه دی؟
 .۳مونږ د رومیانو د رسالې د  ۵باب په  ۲آیت کښې لولو چې عیسی مسیح د صلیب په مخ د
خپلې مړینې له الرې مونږ ته خپله مینه ښکاره کړه .مونږ څرنګه خدای ته څرګنده کړو چې
مونږ له هغه سره مینه لرو ،څرنګه مونږ نورو ته ښکاره کړو چې مونږ له هغوی سره مینه لرو؟
 .۴عیسی مسیح تل د خدای اطاعت وکړ حتې که د هغه د مړینې او کړاؤنو په بیه هم تمام شول.
مونږ تر کومه ځایه او په کومه اندازه حاضر یو چې د خدای پاک اطاعت وکړو؟
 .۵عیسی مسیح زمونږ د ټولو ګناهونو بیه ورکړه او مونږ یې د خپلو ګناهونو څخه پاک کړو او د
هغه د مړینې پواسطه مونږ یو نوی او تازه ژوندون وموند .نو اوس باید مونږ د عیسی مسیح لپاره
څرنګه ژوند وکړو؟

په دې لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
د لومړۍ برخې د دریم لوست اړوند آیتونه :
" خو خدای زمونږ سره خپله مینه په دې ډول ثابته کړه چې هغه وخت چې مونږ تر هغه دمه
ګناهګار ؤ ،مسیح زمونږ په الره کښې مړ شو .اوس چې د هغه د وینې پواسطه عادل شمیرل شوي
یو نو د هغه په واسطه به د خدای له غضب څخه هم وژغورل شو .ولې چې کله له هغه سره
دښمنان ؤ ،د هغه د زوی د مړینې په واسطه د خدای سره پخال شوي یو ،اوس د هغه سره څومره
ډیر پخال یو ،د هغه د ژوند په واسطه به وژغورل شو .نه یواځې دا بلکه مونږ د خپل مالک عیسی
مسیح چې د هغه پواسطه د پخالینې برخه راکړل شویده په خدای کښې هم ویاړ کوو" .
رومیان  ۵باب ۱۱ – ۸ :آیتونه
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دویمه برخه :کلیسا
(لومړی لوست)
د کلیسا پیل

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ د لوست بیا کتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د لومړۍ او دویمې برخې نومونه د جدول په خالي خانو کښې
ولیکئ.

لومړۍ برخه

دویمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

دریمه برخه

 .۲د دویمې برخې لومړی عنوان او د هغې توضیح په الندیني جدول کښې ولیکئ.

په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د
کالم وعظ

هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ
کلیسا له هغې سره مخ وه

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

 .۳په نوي تړون کښې څو کتابونه او په زوړ تړون کښې څو کتابونه موجود دي؟
 .۴د نوي تړون د لومړۍ برخې نوم واخلئ؟
 .۵د نوي تړون د لومړۍ برخې د څلورو کتابونو نومونه واخلئ؟
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د زده کړې برخه
 .۱د دویمې برخې د لوستونو عنوانونه د دې کتاب په الندیني جدول کښې ذکر شویدي ،هیله ده هڅه
وکړئ چې زده یې کړئ.
د کلیسا پیل

د روح القدس راتګ

په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د
کالم وعظ

هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ
کلیسا له هغې سره مخ وه

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

 .۳تاسو مخکې د نوي تړون د لومړۍ برخې (انجیلونه) نومونه زده کړل ،اوس هڅه وکړئ چې د
دویمې برخې د کتاب نوم هم زده کړئ .دویمه برخه یواځې یو کتاب لري چې د رسوالنو د اعمالو په
نوم یادیږي.

د کلیسا تاریخچه

انجیلونه
متی
مرقس

د رسوالنو د اعمالو کتاب

لوقا
یوحنا

 .۳د کلیسا پیل
نیټه :
•  ۳۰میالدي کال
سترې پیښې :
•
•
•
•
•

عیسی مسیح آسمان ته پورته کیږي.
د پنطیکاست د اختر په ورځ په ایماندارانو باندې روح القدس نازلیږي.
پطروس د خلکو په وړاندې د عیسی مسیح شهادت ورکوي.
یو ډیر شمیر خلک ایمان راوړي او د تعمید غسل اخلي.
ایمانداران سره راټولیږي او کلیسا پیل کوي.

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
•
•
•

د روح القدس د را استولو په هکله د عیسی مسیح وعده.
په داسې حال کښې چې ایمانداران سره راټول شوي ؤ ،پر هغوی باندې روح القدس نازل
شو.
د کلیسا پیل.
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د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
په لومړۍ برخه کښې مونږ د عیسی مسیح د زوکړې ،ژوندانه ،خدمت او د هغه د خدمت د وروستیو
ورځو په هکله زده کړه وکړه .او په دویمه برخه کښې مونږ په اسرائیلو او د وخت د روم د
امپراطورۍ په ټولو برخو کښې د کلیسا د پیل او ودې په هکله پوه شو .همدارنګه مونږ پوه شو چې
څرنګه خدای د روح القدس د وقدرت له الرې عادي خلک د خپل کالم د شریکولو (زیری ورکولو)
لپاره انتخاب او ګټه یې ترې پورته کړه .د لومړي لوست په دویمه برخه کښې مونږ وینو چې د خدای
روح څرنګه پر ایماندارانو نازل شو او د عیسی مسیح ټول شاګردان او چا چې په هغه ایمان راوړی ؤ
د دې حیرانوونکو پیښو د پیښیدو شاهدان ؤ.

دا آیتونو ولولئ :یوئیل  ۲باب ۲۹ -۲۸ :آیتونه  ،یوحنا  ۱۴باب  ۲۶-۲۵ :آیتونه،
یوحنا  ۱۶باب  ۱۳ :آیت ،اعمال  ۱باب ۵ – ۱ :آیتونو ،اعمال  ۲باب،
افسسیان  ۱باب ۱۴ – ۱۳ :آیتونه
د عیسی مسیح مړینه او بیرته راژوندي کیدل
 .۱پس منظر
د متې په کتاب کښې تعمید ورکوونکی یحیی اوقرار کوي چې هغه خلکو ته په اوبو تعمید ورکوي خو
عیسی مسیح به خلکو ته په روح القدس سره تعمید ورکړي .وروسته عیسی مسیح خپلو شاګردانو ته
ښوونه وکړه چې سره لدې چې هغه به له دوی څخه آسمان ته پورته شي خو بیا به هم هغه هغوی
یوازې پرېنږدي ،بلکه هغه تسلي ورکوونکی او وعده شوې یعنی روح القدس به هغوی ته راولیږي
چې دوی ته تعلیم ورکړي او الرښوونه ورته وکړي .د عیسی مسیح دا وعده هغه وخت ترسره شوه
کله چې د عیسی مسیح شاګردانو د پنطیکاست د اختر په ورځ په یوه باال خانه (لوړه خونه) کښې دعا
کوله ،روح القدس پر هغوی نازل شو او د ایماندارانو زړونه د خدای له روح څخه ډک شول او
وروسته پطروس خلکو ته د خدای د کالم وعظ وکړه او یو شمیر خلکو ایمان راوړ او د شاګردانو په
شان د خدای له روح څخه ډک شول .له هغې وروسته ایماندارن سره راغونډ او یو ځای شول او کلیسا
یې جوړه کړه.

 .۲د روح القدس د نزول په وخت کښې سترې پیښې:
•
•
•

•

عیسی مسیح آسمان ته صعود وکړ ،د رسوالنو اعمال  ۱باب  ۹آیت
د پنطیکاست په ورځ کله چې ایمانداران په اورشلیم کښې سره راغونډ شوي ؤ ،روح القدس
یې حاصل کړ ،اعمال  ۳باب ۴ – ۱ :آیتونه
پطروس رسول هغو کسانو ته چې په اورشلیم کښې د پنطیکاست د ورځې د لمانځنې لپاره
راغونډ شوي ؤ د انجیل پیغام ورساوه او د هغوی له ډلې څخه  ۳۰۰۰تنو ایمان راوړ،
اعمال  ۳باب ۴۱ -۱ :آیتونه
ایمانداران سره راغونډ شول او کلیسا یې جوړه کړه ،اعمال  ۳باب ۴۲ – ۴۳ :آیتونه

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي:
•
•

د روح القدس د نزول وعده د پخوانیو انبیاؤ او همدغه راز پخپله د عیسی مسیح لخوا
ورکړل شویوه .یوئیل  ۳باب ۳۲ :آیت
د عیسی مسیح مړینه او بیرته راژوندي کیدل د زوړ تړون د وړاندوینو په ریښتینولۍ
باندې تصدیق کوي .اشعیا  ۵۳باب
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•

عیسی مسیح آسمان ته پورته شو ،چیرې چې هغه اوس هم واکمني کوي،
اعمال  ۱باب  ۱۱ – ۹ :آیتونه

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې کوالیشو لدې برخې څخه زده کړو:
•
•
•
•
•

خدای پاک وفادار دی او پخپلو وعدو وفا کوي ،مونږ دا حقیقت د هغه د پاک روح په راتګ سره
وینو.
مونږ به هیڅکله هم یواځې پاتې نه شو ځکه چې د هغه روح به تل زمونږ په زړونو کښې میشت
وي.
مونږ به تل د خدای په کارونو او خدمت باندې وقدرت ولرو ځکه چې د خدای روح به په دې الره
کښې زمونږ مرستندویه وي.
شاګردان منتظر پاتې شول چې ترڅو د خدای روح هغوی ته ځواک ورکړي او الرښوونه ورته
وکړي.
ایمانداران د ایمان راوړلو وروسته سره راټول شول .د ایماندارنو غونډه د کلیسا په نوم یادیږي.
هغوی په کلیسا کښې په ګډه د خدای کالم زده کاوه او په ګډه یې خدمت کاوه.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
د روح القدس نزول یا راتګ
 .۱د رسوالنو د اعمالو په دویم باب کښې د عیسی مسیح شاګردانو روح القدس حاصل کړ .خو آیا
مونږ هم روح القدس حاصلوالی شو؟
 .۳که خدای ستاسو څخه وغواړي چې د هغه لپاره یو ستونزمن یا ناشونی کار ترسره کړی ،څه فکر
کوی ،آیا تاسو کوالی شئ هغه ترسره کړﺉ؟ که ستاسو ځواب هو وي نو ووایاست ولې؟
 .۳د رسوالنو د اعمالو د کتاب په دویم باب کښې وینو چې خدای د پطروس څخه کار واخیست ،خو دا
خبره په یاد ساتئ چې پطروس مخکې یو کب نیوونکی ؤ ،پوره تعلیم یې نه درلود او شتمن هم نه ؤ،
نو آیا خدای کوالی شي چې ستاسو څخه هم کار واخلي؟ په څه ډول او څرنګه تشریح یې کړﺉ؟
 .۴مونږ د رسوالنو د اعمالو د کتاب د دویم باب په  ۴۲ – ۴۳آیتونو کښې لولو :هغو خلکو چې ایمان
یې راوړ ،سره راغونډ شول او یوه کلیسا یا مسیحي ټولنه یې رامنځته کړه او دا د کلیسا پیل ؤ .آیا
مونږ هم باید د نورو ایماندارانو سره یو ځای شو؟ که هو ،نو تاسې تشریح کړﺉ چې څرنګه او په څه
ډول او چیرې راغونډ شو؟

په دی لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
په دې لوست پورې اړوند آیت :
" خو هغه څه چې الزم دي پوه شی هغه دا دی کله چې روح القدس پر تاسو باندې نازل شي تاسو
به ځواک پیدا کړی ،ترڅو په "اورشلیم " ،د "یهودیې" او "سامریې" ،په ټولو برخو او د نړۍ تر
ډیرو لیرې ځایونو پورې زما په هکله شهادت ورکړی ".اعمال  ۱باب ۸ :آیت
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دویمه برخه :کلیسا
(دویم لوست)
په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د کالم وعظ

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ د لوست بیا کتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د لومړۍ او دویمې برخې نومونه د جدول په خالي خانو کښې
ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

دریمه برخه

 .۲د دویمې برخې لومړی او دویم عنوان د هغې له توضیحاتو سره په الندیني جدول کښې ولیکئ.

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

 .۳په نوي تړون کښې څو کتابونه موجود دي؟
 .۴د نوي تړون لومړۍ برخه د انجیلونو په نوم یادیږي ،د نوي تړون د دویمې برخې نوم واخلئ؟
 .۵د تیر لوست ځینې سترې پیښې یعنی د کلیسا د پیل په هکله ووایاست؟
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د زده کړې برخه
 .۱د دویمې برخې (کلیسا) د درسونو عنوانونه په الندې جدول کښې ذکر شویدي ،هیله ده هڅه
وکړئ چې هغه زده کړئ .
د کلیسا پیل

د روح القدس راتګ

په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د
کالم وعظ

هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ
کلیسا له هغې سره مخ وه

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

 .۳په الندیني جدول کښې د نوي تړون لومړنۍ دوه برخې ښودل شویدي چې لومړۍ برخه یې د
انجیلونو په نوم او دویمه برخه یې د رسوالنو د اعمالو په نوم یادیږي.

د کلیسا تاریخچه

انجیلونه
متی
مرقس

د رسوالنو د اعمالو کتاب

لوقا
یوحنا

 .۳په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د کالم وعظ
نیټه :
• د  ۳۰او  ۳۴میالدي کلونو په منځ کښې
سترې پیښې :
•
•
•
•
•

•

کله چې د عیسی مسیح شاګردانو په وعظ او د خدای د کالم په زیري پیل وکړ ،ګڼ
شمیر خلکو ایمان راوړ او د اورشلیم د کلیسا پر ډلې ور اضافه شول.
پطروس او یوحنا چې د عیسی شاګردان ؤ ،د انجیل د اعالن په وجه زنداني شول.
ایماندران د یو بل خدمت کوي او حتی د فشار او شکنجې په وخت کښې هم په میړانې
او جرآت انجیل له نورو سره شریکوي.
استیفان چې د کلیسا خادم ؤ د انجیل د اعالن له کبله ګرفتار او ووژل شو.
ایمانداران د زجر او شکنجې په وجه په ټوله یهودیه او سامریه کښې خواره او واره
شول .هغوی د انجیل د اعالن او په ایمان باندې له ځانه استقامت وښود.
د فیلیپ (چې د خدای یو خادم ؤ) د تعلیم او وعظ په وجه یو ډیر شمیر خلکو په عیسی
مسیح باندې ایمان راوړ.
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د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
• د اورشلیم کلیسا وده او ادامه پیدا کړه.
• د کلیسا زجر او شکنجه پیل شوه.
• سره لدې چې ایمانداران وتښتیدل خو هغوی بیا هم د خدای د کالم اعالن او خپریدو ته په
نورو برخو کښې دوام ورکړ.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
د لومړي لوست په دویمه برخه کښې مونږ ولوستل چې د خداې له ژمنې سره سم روح القدس لومړی
د عیسی مسیح په شاګردانو او وروسته په ټولو ایماندارنو باندې نازل شو .او همدا رنګه د ایماندارانو
د یو ځای راټولیدو وروسته مونږ د کلیسا د پیل شاهدان ؤ .په دې برخه کښې مونږ لولو چې وروسته
لدې چې د خدای خلکو د خدای د روح په ځواک او مرسته د کلیسا تر جوړیدو وروسته د خدای د کالم
خدمت ،اعالن او خپریدو ته دوام ورکړ ،وده یې وکړه او خپلې ودې ته یې دوام ورکړ ،خو یو بل
حقیقت هم شتون لري چې مونږ هم د خپل ایمان په وجه چې په عیسی مسیح باندې یې لرو د ځوریدو،
.
شکنجې او اذیت الندې راځو.

د سپیڅلي کتاب دا آیتونه ولولئ :متی  ۱۷باب  ۳۹ -۱۶ :آیتونه  ،یوحنا  ۱۵باب :
 ۲۷-۱۸آیتونه ،اعمال  ۴ – ۳بابونه ،اعمال  ۶باب او د  ۷باب ۶۷ - ۵۴ :آیتونه او
اعمال  ۸باب  ۲۵ – ۱آیتونه
هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ کلیسا له هغې سره مخ وه
 .۱پس منظر
مسیحي ایمانداران او رسوالن د تعلیم ،مشارکت (روحاني غونډه) ،دعا او د خدای د ماښامني لپاره په
اورشلیم کښې له یو بل سره یو ځای کیدل .د رسوالنو په واسطه د ډیرو معجزو د تر سره کولو له
امله هره ورځ ډیر شمیر خلک د رسوالنو لخوا د کالم د تعلیم پواسطه د روح القدس په ځواک د
اورشلیم په کلیسا کښې مخ په ډیریدو ؤ او له همدې امله ؤ چې مذهبي مشران د ایماندارانو په واسطه د
انجیل د کالم د اعالن له کبله په وقهر او غصه ؤ او د ایماندارانو په آزار ،اذیت ،شکنجه او نیولو باندې
یې پیل وکړ .د آزار ،اذیت او شکنجې سره سره بیا هم کلیسا پخپل ایمان کښې ټینګه پاتې شوه او په
کلیسایي غونډو کښې برخه اخیستنې او د خدای د کالم بشارت ته یې دوام ورکړ .خو کله چې آزار،
اذیت او شکنجه ډیره شوه ایمانداران د اورشلیم پریښودلو ته اړ شول .خو هر چیرې چې والړل هلته
یې د عیسی مسیح انجیل له خلکو سره شریک کړ.

 .۲د کلیسا د ودې او همدا رنګه د کلیسا د ځورونې او ربړونې په هکله سترې پیښې:
•
•
•

د رسوالنو په ژوندانه کښې روح القدس خپل کار ته دوام ورکوي.
اعمال رسوالن  ۳باب ۱۱ -۱ :آیتونه
پطروس او یوحنا چې د عیسی رسوالن ؤ د انجیل د پیغام د اعالن د خپرولو په سبب
زنداني شول ،خو وروسته د خدای په ځواک له زندان څخه خالص شول .اعمال  ۴باب
استیفان زنداني کیږي او د مسیحیت د الرې لومړنی شهید کیږي .اعمال  ۲او  ۲بابونه
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• د کلیسا د ځورولو ،زجر او شکنجې له کبله ډیر ایمانداران د اورشلیم د ښار څخه تیښتې ته
اړ کیږي .اعمال  ۲باب  ۲ -۱ :آیتونه
• ایمانداران د یهودیې او سامریې ټولو برخو ته ځي او د انجیل د پیغام زیری ورته رسوي،
او د انجیل د بشارت له امله ګڼ شمیر سامریان په عیسی مسیح ایمان راوړي.
اعمال  ۲باب  ۳۵ – ۴ :آیتونه

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي:
•
•
•

ایماندارانو د عیسی مسیح په اطاعت او د روح القدس په ځواک سره د خدای د کالم تعلیم
او وعظ ته دوام ورکړ .اعمال  ۱باب  ۲آیت
سره لدې هم چې د خدای ځواک ټولو ته څرګند شوی ؤ ،خو تر دې وخته هم ایماندارانو په
زجر او کړاو کښې ژوند کاوه او کړاؤنه یې زغمل  .اعمال  ۲ - ۴بابونه
د ایماندارانو د ځورونې او کړاؤنو سره سره بیا هم دوی پخپل ایمان کښې کلک ودریدل.
اعمال  ۴او  ۵بابونه

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې کوالیشو لدې برخې څخه یې زده کړو
•
•
•
•
•

یواځې د روح القدس د ځواک او د عیسی مسیح څخه زمونږ د اطاعت له امله دی چې د
سترو کارونو د اجراکولو ځواک پیدا کوو.
که څه هم مونږ پخپل ژوندانه کښې د خدای رضا او اراده ترسره کوو او د خدای معجزې
او ستر کارونه وینو ،خو بیا هم دا ممکنه ده چې پر عیسی میسح باندې د ایمان په وجه آزار
و اذیت شو.
مونږ ولیدل چې حتی د شکنجې او ځورولو په وخت کښې هم ایماندارانو په خوښۍ او
خوشحالۍ له یو بل سره دعا کوله او د خدای د کالم شریکولو ته یې دوام ورکړ.
خدای تل زمونږ سره دی حتی که په زندان کښې هم واچول شو.
انجیل یواځې د یهودیانو لپاره نه بلکه د نړۍ د ټولو خلکو لپاره دی.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
هغه ستونزې او تکلیفونه چې لومړنۍ کلیسا له هغې سره مخ وه
 .۱مونږ وینو چې د همغې کلیسا د پیل په وخت کښې ،ایمانداران په مسیح باندې د خپل ایمان په وجه د
زجر او شکنجې الندې راتلل او وروسته دې کار د کلیسا په تاریخ کښې دوام وموند ،ولې خدای بیا
هم اجازه ورکوي چې کلیسا له زجر او کړاوونو سره مخامخ شي؟
 .۳کله چې ایمانداران د زجر او کړاو الندې راغلل ،زنداني شول او حتې له مرګ سره مخامخ شول
هغوی پخپل ایمان کښې پایدار پاتې شول ،پر خدای باندې یې توکل وکړ او له ځانه یې هیڅ ډول
ډار او ویره ښکاره نکړه .آیا تاسو په عیسی مسیح باندې د ایمان په وجه کله تر زجر او کړاوونو
الندې راغلي یاست؟ تاسو ته څه پیښ شول او تاسو څه ډول غبرګون ښکاره کړ؟
 .۳کله چې زمونږ مسیحي وروڼه له زجر او کړاو سره مخامخ شي ،د هغوی په هکله زمونږ
مسئولیت څه دی؟
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 .۴مونږ ولیدل چې لومړنۍ کلیسا له یو بل سره ودې او مشارکت (روحاني غونډې) ته دوام ورکړ .د
رسوالنو اعمال  ۳باب  ۳۳آیت فرمایي چې :هغوی په یوه روح او یوه زړه کښې ژوند کوي.
ستاسو لپاره دا خبره څه مفهوم لري؟ آیا تاسو کوالی شی چې د لومړنۍ کلیسا په شان واوسی؟
 .۵یهودیانو له سامریانو څخه کرکه کوله خو وروسته خدای خپل خدمتګاران راولیږل چې همدې
سامریانو ته د انجیل تعلیم او وعظ وکړي .ستاسو نظر په دې هکله چې یهودیان د ایماندارانو د دې
کار سره څومره تر تآثیر الندې راغلل ،څه شی دی؟ آیا ستاسو په ژوندانه کښې هم داسې څوک
شته چې تاسو له هغه څخه کرکه کوی ،خو دا احساس کوی چې باید د انجیل پیغام له هغوی سره
شریک کړی؟

په دی لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
په دې لوست پورې اړوند آیت :
" که په دنیا پورې مو زړه تړلی وای ،دنیا به ستاسو سره مینه کړې وای .خو تاسو هغې پورې زړه
ندی ټرلی ،ولې چې ما تاسو د دنیا له خلکو څخه بیل کړي یاست .په همدې وجه ستاسو څخه کرکه
کوي  ".یوحنا  ۱۵باب ۱۹ :آیت
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دویمه برخه :کلیسا
(دریم لوست)
د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای د کالم وعظ

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ د لوست بیا کتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د لومړۍ او دویمې برخې نومونه د جدول په خالي خانو کښې
ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

دریمه برخه

 .۲د دویمې برخې ټول عنوانونه د هغو له توضیحاتو سره په الندیني جدول کښې ولیکئ.

 .۳په نوي تړون کښې څو کتابونه موجود دي؟ څو کتابونه په نوي تړون او څو هم په زوړ تړون کښې
موجود دي؟
 .۴د نوي تړون لومړۍ برخه د انجیلونو په نوم یادیږي ،د نوي تړون د دویمې برخې نوم واخلئ؟
 .۵د هر انجیل موضوع په لنډه توګه بیان کړﺉ؟
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 .۲د ځینو مهمو پیښو په هکله چې په لومړي او دویم لوست کښې مو زده کړي ،یو له بل سره
خبرې اترې وکړﺉ.
•
•

د کلیسا پیل
په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د کالم وعظ

د زده کړې برخه
 .۱د نوي تړون د درې برخو عنوانونه په یاد کړئ .بله برخه چې وبه یې لولو دریمه برخه ده
او د رسوالنو د تعلیمونو په نوم یادیږي.
لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲مهرباني وکړئ د دریمې برخې د درسونو عنوانونه چې د رسوالنو د تعلیمونو په نوم یادیږي او
په الندیني جدول کښې لیکل شویدي د راتلونکي لوست لپاره زده کړئ.

کلیسا ته د پولس رسول رسالې

ایمان او فیض

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا

 .۳تاسو د نوي تړون د لومړیو دوو برخو عنوانونه چې انجیلونه او د کلیسا تاریخچه وه زده
کړل ،همدا رنګه تاسو د دې دوو برخو د کتابونو نومونه هم حفظ کړل .اوس تاسو د دویمې
برخې عنوان زده کړئ چې د رسوالنو د رسالې په نوم دی ،په دې برخه کښې  ۲۲رسالې
موجودې دي ،مهرباني وکړئ د دې برخې عنوان او د هغې د رسالو نومونه په یاد کړئ.
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انجیلونه

د کلیسا تاریخچه

متی
مرقس
لوقا

د رسوالنو د اعمالو کتاب

یوحنا

د رسوالنو رسالې
د رومیانو رساله
د قرنتیانو لومړۍ او دویمه رساله
د غالطیانو رساله
د افسسیانو رساله
د فیلیپیانو رساله
د کولسیانو رساله
د تسالونیکیانو لومړۍ او دویمه
رساله

 .۳د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای د کالم وعظ
نیټه :
• د  ۳۳او  ۲۳میالدي کلونو په منځ کښې
سترې پیښې :
•
•
•
•

•

شاؤل هغه څوک چې د کلیسا د ستونزو او شکنجو سبب ؤ ،پخپله په عیسی
مسیح ایمان راوړي ،د هغه نوم په پولس بدلیږي او هلته په زیري ورکولو او د
انجیل په خپرولو پیل کوي.
خدای پطروس غیریهودیانو ته لیږي.
د انطاکیې کلیسا پولس او برنابا آسیا ته استوي تر څو یهودیانو او غیریهودیانو
ته انجیل ورسوي او دا د هغوی لومړی بشارتي سفر ؤ....... ..
بیا هم پولس رسول یو بل بشارتي سفر ته ځی ،دا ځل هغه اروپا ته سفر کوي
او هلته غیریهودیانو ته انجیل رسوي ،او هلته د غیریهودیانو په منځ کښې کلیسا
پیل کوي او په کار شروع کوي ،دا خدمتونه د هغه د دویم او دریم بشارتي سفر
په ترڅ کښې ترسره کیږي .
پولس په اورشلیم کښې نیول کیږي او روم ته استول کیږي خو د انجیل پیغام د
عیسی مسیح د شاګردانو پواسطه د دنیا ټولو برخو ته رسیږي.

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
• پولس مسیحي کیږي او د خدای د کالم د وعظ په خدمت پیل کوي.
• پطروس غیریهودیانو ته هم د انجیل اعالن کوي او د هغوی ګڼ شمیر کلیسا ته راځي.
• پولس او نور شاګردان د نړۍ ټولو برخو ته ځي او د انجیل وعظ او تبلیغ کوي.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
په دویمه برخه کښې مونږ ولوستل چې روح القدس څرنګه نازل شو تر څو په ټولو هغو کسانو کښې
چې پر عیسی مسیح ایمان لري میشت شي او دا د کلیسا پیل ؤ .د کلیسا له پیل کیدو لنډه موده وروسته
د ایماندارانو ځورول او کړول پیل شوې ،خو هغوی د سخت فشار او ډیرو شکنجو سره سره بیا هم
پخپل ایمان کښې وفادار پاتې شول .په دې لوست کښې مونږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کښې د خدای د کالم
د خپریدو او د کلیسا د ودې په هکله زده کړه کوو.
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دا آیتونه ولولئ :متی  ۲۸باب ۲۷ -۱۸ :آیتونه ،اعمال  ۱باب ۸ :آیت ،اعمال  ۹تر
 ۱۱باب ،اعمال  ۱۳باب ،اعمال  ۱۶باب ۱۷ – ۶ :آیتونه او اعمال  ۱۹او ۲۷
بابونه
د غیر یهودیانو منل
 .۱پس منظر
د اورشلیم کلیسا د یهودو د مذهبي الرښوونکو لخوا تر شکنجې ،ځورولو او اذیت الندې راغله او لدې
کبله ایمانداران د یهودیې او سامریې په ټولو برخو کښې خواره واره شول ،او هلته یې د انجیل پیغام
خلکو ته رساوه .خدای د خلکو په زړونو کښې کار کاوه لکه څرنګه چې خدای لومړی د شاؤل په زړه
کښې چې د مسیحیانو دښمن ؤ او ایمانداران یې نیول کار وکړ او هغه پر عیسی مسیح ایمان راوړ ،او
وروسته خدای د پطروس او د کلیسا د نورو الرښوونکو په زړونو کښې هم کار وکړ تر څو هغوی
وقناعت وکړي چې د انجیل بشارت او زیری باید غیریهودیانو ته هم ورکړل شي ،ځکه چې دا زیری د
ټولو لپاره دی .ایماندارانو د روح القدس د هدایت څخه اطاعت وکړ او پولس او برنابا یې ولیږل ترڅو
انجیل ټولې دنیا ته اعالن کړي .انجیل د یهودیانو او غیریهودیانو په مینځ کښې خپور شو او د هغوی
ګڼ شمیر پر عیسی مسیح باندې ایمان راوړ.

 .۲هغه سترې پیښې چې د غیریهودیانو د منلو په وخت کښې پیښې شوې:
•

•
•
•
•
•
•

عیسی مسیح شاؤل (پولس) ته ښکاره شو .شاؤل هغه څوک ؤ چې کلیسا ته یې کړاو ورکاوه،
هغه پر عیسې ایمان راوړي او هغه خپل نوم په پولس بدلوي ،او هغه د انجیل د پیغام تبلیغ او
زیري ورکولو ته پیل کوي .اعمال  ۹باب  ۳۱ -۱ :آیتونه
مالک عیسی مسیح پولس ته په خوب کښې وایي چې د کورینلیوس کور ته ورشي ،څوک چې
یو رومي افسر ؤ .کورینلیوس او یو شمیر نور یهودیان پر عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او د
تعمید غسل اخلي .اعمال  ۹باب ۳۳ :آیت او  ۱۰باب
په کلیسا کښې د کلیسا د الرښوونکو لخوا غیریهودیان هم منل کیږي .اعمال  ۱۱باب۱۲ -۱ :
آیتونه
کلیسا هماغه شان د ځورونې ،ربړونې او اذیت سره الس او ګریوان وه ،او په دغه وخت کښې
یعقوب رسول هم وژل کیږي .اعمال  ۱۳باب
د انطاکیې کلیسا د روح القدس څخه په اطاعت سره – پولس او برنابا استوي ترڅو د آسیا په
ټولو برخو کښې د انجیل زیری ورکړي .اعمال  ۱۳تر ۱۲باب ۵ :آیت
پولس او د هغه شاګردان ټولې دنیا ته ځې او هلته د انجیل د کالم وعظ او اعالن کوي او هلته د
یوې نوې کلیسا بنسټ ږدي .اعمال  ۱۹ – ۱۲بابونه
پولس په اورشلیم کښې نیول کیږي او د مجازاتو لپاره روم ته اسول کیږي ،خو هلته هم د انجیل د
اعالن او کلیساګانو ته د رسالو په لیکلو بوخت ؤ .اعمال  ۳۲ – ۳۰بابونه

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي:
•
•
•

روح القدس د کلیسا الرښوونې او ځواک ورکولو ته دوام ورکوي.
کلیسا د ربړونو ،ستونزو او اذیت سره سره بیا هم خپلې ودې ته دوام ورکوي.
انجیل ټولو وقومونو او خلکو ته اعالنیږي.

 .۴هغه مهم مثالونه او درسونه چې کوالی شو له دې برخې څخه یې زده کړو:
•

مونږ باید تل پر خدای باندې توکل وکړو او د هغه خدمت ته دوام ورکړو حتی که له ستونزو سره
هم مخامخ اوسو.
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•
•
•
•

خدای کوالی شي چې د ټولو خلکو زړونو ته بدلون ورکړي تر دې چې که هغوی د کلیسا او
عیسی مسیح دښمنان هم واوسي.
مونږ باید زده کړو چې د روح القدس هدایت او الرښوونه واورو او هغې ته په انتظار کښې
واوسو.
د خدای غوښتنه دا ده چې انجیل ټولو خلکو ته اعالن کړو ترڅو ټول د خدای د روحاني کورنۍ
سره یو ځای شي.
نن هم د خدای غوښتنه همدا ده چې د لومړنۍ کلیسا په شان د انجیل د پیغام خپریدو ته پیل وکړو
او د ټولې نړۍ څخه د عیسی مسیح لپاره شاګردان جوړ کړو.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
د غیر یهودیانو منل
 .۱پولس یو بد انسان ؤ ،کله چې هغه نیت وکړ چې د کلیسا د ویجاړولو او د ایماندارانو د وژلو لپاره
یو سفر وکړي نو عیسی مسیح هغه ته ښکاره شو او د هغه زړه ته یې بدلون ورکړ .آیا تاسو هغه
خلک پیژنی چې د هغه په شان بد خلک وي او یا دا چې د کلیسا د ویجاړولو لپاره هڅه وکړي؟
آیا خدای کوالی شي چې هغوی ته بدلون ورکړي؟
 .۳عیسی مسیح خپلو شاګردانو ته امر کوي چې د ټولې نړۍ ملتونو ته والړ شي ،هغوی ته انجیل
اعالن کړي او هغوی د عیسی مسیح شاګردان کړي ،آیا دا حکم نن هم زمونږ لپاره صدق کوالی
شي؟ که هو ،نو آیا مونږ کوالی شو دا حکم پرځای کړو؟
 .۳زمونږ لپاره ،زمونږ اورشلیم ،یهودیه او سامریه کومه ده ،یعنې مونږ باید چیرې د عیسی مسیح دا
حکم تطبیق کړو؟
 .۴مونږ د رسوالنو د اعمالو د کتاب په ټولو فصلونو کښې لولو چې رسوالن او کلیسا نه یواځې د
انجیل د اعالن او زیري ورکولو باندی بوخت ؤ ،بلکه هغوی نوي ایماندارانو ته هم تعلیم ورکوي
چې په عیسی مسیح کښې څرنګه ژوند وکړي .عیسی مسیح مونږ ته ویلي دي چې شاګردان جوړ
کړو .متی  ۳۲باب  ۱۹ :آیت .مسیحي شاګرد چا ته ویل کیږي؟ مونږ څرنګه کوالی شو شاګرد
جوړونه وکړو؟
 .۵د رسوالنو د اعمالو په کتاب کښې مونږ وینو چې نه یواځې دا چې د عیسی مسیح رسوالن د خدای
د کالم یعنی انجیل د اعالن او زیری ورکولو باندې اخته دي بلکه هغوی د خپلې ټولنې له اړتیاؤ
او احتیاجاتو سره هم مرسته کوي .ستاسې د ټولنې اړتیاوې او ضرورتونه څه دي؟ کلیسا په دې
هکله څه مرسته کوالی شي؟

په دې لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
په دې لوست پورې اړوند آیتونه :
"نو تاسو والړ شئ او ټول قومونه زما شاګردان جوړ کړئ او هغوی ته د پالر ،زوی او روح
القدس په نوم د تعمید غسل ورکړئ! او هغوی ته تعلیم ورکړئ چې له هغو ټولو دستورونو څخه
چې ما تاسو ته درکړي دي ،اطاعت وکړي .تاسو مطمئن اوسئ چې که تاسو هر چیرې والړ شی،
حتې که دنړۍ تر ټولو لیرې برخه هم وي ،زه به تل ستاسو سره یم ".ږږږږږږږږږږږږږږږږږږږږږ
متی  ۲۸باب ۱۹ :او ۲۷آیتونه
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دریمه برخه :د رسوالنو تعلیم
(لومړی لوست)
کلیسا ته د پولس رسول رسالې

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ د لوست بیا کتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د درې لومړیو برخو عنوانونه د الندیني جدول په خالي خانو کښې
ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

دریمه برخه

 .۲د دریمې برخې له لومړي عنوان سره د هغې توضیحات په الندیني جدول کښې ولیکئ.

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا

 .۳د نوي تړون لومړۍ برخه د انجیلونو او دویمه برخه یې د کلیسا د تاریخ په نوم نومیږي ،د هغې د
دریمې برخې نوم څه دی؟
 .۴د رسوالنو د رسالې د لومړۍ برخې د شپږو کتابونو نومونه ووایاست؟
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 .۵د دریم لوست د دویمې برخې د ځینو سترو پیښو په هکله یو له بل سره خبرې اترې وکړﺉ.
• د خدای د کالم وعظ د نړۍ تر آخري برخې پورې.

د زده کړې برخه
 .۱تر دې وخته تاسو د نوي تړون د څیړنې د کتاب درې واړه برخې زده کړي دي .مهرباني وکړئ
د دې درې برخو ټول لوستونه یو ځل بیا تکرار کړئ.

لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲په دریمه برخه کښې د درې درسونو عنوانونه چې د رسوالنو د رسالو او تعلیمونو په نوم
یادیږي په الندینې جدول کښې ذکر شویدي ،مهرباني وکړئ دا په یاد کړئ؟

کلیسا ته د پولس رسول رسالې

ایمان او فیض

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا

 .۳تاسو نه یواځې د نوي تړون د لومړیو دریو برخو نومونه او عنوانونه چې انجیلونه ،د کلیسا
تاریخچه او د رسوالنو رسالې دي ،زده او په یاد کړي ،بلکه د لومړۍ برخې د دوو برخو د
کتابونو نومونه (انجیلونه او د کلیسا تاریخچه) مو هم په یاد او زده کړي .اوس تاسو هڅه
وکړئ چې د دریمې برخې د لومړیو  ۱۵رسالو نومونه هم په یاد کړئ .
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انجیلونه

د کلیسا تاریخچه

متی
مرقس
لوقا
یوحنا

د رسوالنو د اعمالو
کتاب

د رسوالنو رسالې
د رومیانو رساله
د قرنتیانو لومړۍ او دویمه
رساله
د غالطیانو رساله
د افسسیانو رساله
د فیلیپیانو رساله
د کولسیانو رساله
د تسالونیکیانو لومړۍ او
دویمه رساله

د تیموتاؤس لومړۍ او
دویمه رساله
د تیطوس رساله
د فیلمون رساله
د عبرانیانو رساله
د یعقوب رساله

 .۳کلیسا ته د پولس رسول رسالې

•
•
•
•
•

نیټه :
• د  ۳۳تر  ۶۵میالدي کلونو پورې
سترې پیښې :
عیسی مسیح پولس ته ښکاره کیږي او پولس د عیسی مسیح فیض د ایمان په وسیله وقبلوي .
پولس رسول یهودیانو او غیر یهودیانو ته د خدای کالم وعظ کوي او تعلیم ورکوي چې
خالصون د ایمان په وسیله حاصلیږي نه د شریعت د ښو عملونو په پلی کولو سره.
پولس رسول د اورشلیم د ایماندارنو له شورا سره چې نه باید د یهودیانو شریعت ،رسم او
رواجونه په ایماندارو غیر یهودیانو باندې وتپل شي په هکله غونډه نیسي چې خالصون د
عیسی مسیح د فیض او ایمان په وسیله حاصلیږي.
پولس رسول د هغو یهودیانو پواسطه تر کړونې او ربړونې الندې راځي کومو چې غوښتل د
یهودو شریعت او رسمونه پر ټولو ایماندارانو باندې تطبیق کړي.
پولس رسول چې اوس سپین ږیری دی ،په روم کښې زنداني دی .هغه تل له زندان څخه
کلیساګانو ته لیکونه لیکي او هغوی ته تعلیم ورکوي چې خالصون د عیسی مسیح د فیض له
الرې ترالسه کیږي ،نه زمونږ د ښو اعمالو په واسطه.

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
•
•
•

پولس رسول تعلیم ورکوي چې خالصون یواځې د عیسی مسیح د فیض له الرې ترالسه
کیږي نه د شریعت د ښو اعمالو پواسطه.
پولس رسول د اورشلیم د شورا سره پر غیر یهودیانو باندې د یهودیانو لخوا د یهودو د
رسم او رواج او شریعت د خپلولو څخه د آزادی په هکله غونډه جوړوي.
پولس رسول د خپلو رسالو په واسطه د وخت کلیساګانو ته الرښوونه کوي او هغوی ته د
عیسی مسیح د فیض او ایمان په هکله تعلیم ورکوي.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
په دریمه برخه کښې مونږ ټولو ایماندرانو ته د رسوالنو د تعلیم په هکله لولو .دا رسوالن یا پیغمبران
د عیسی مسیح یا هم د کلیسا لخوا ټاکل شوي ؤ .خو یو شمیر داسې هم ؤ چې د روح القدس د هدایت
پواسطه ټاکل شوي ؤ .د لومړنۍ کلیسا د رسوالنو وظیفه دا وه چې کلیسا جوړه او د هغې الرښوونه او
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رهبري وکړي .هغوی دا چارې د عیسی مسیح د کارونو ،تعلیمونو په تصدیق او پیروۍ سره ترسره
کړل ،د هغوی هدف دا ؤ چې کلیسا د ایمان د ودې په لور هدایت کړي او دا چې مسیحیان څنګه د خپل
ایمان او ژوندانه پواسطه د خدای خدمت وکړي .مونږ د رسوالنو د اعمالو په کتاب کښې ولوستل چې
رسوالن څرنګه د روح القدس له ځواک څخه ډک شول او د سترو معجزو په ترسره کولو باندې وقادر
شول او د دې کار په وسیله یې د خدای د پیغام تصدیق وکړ .د نوي تړون د څیړنې د کتاب په دریمه
برخه کښې د درې تنو رسوالنو په هکله چې له پولس ،پطروس او یوحنا څخه عبارت دي زده کړه
کوو چې هغوی په څه ډول د خدای له روح څخه په الهام اخستو سره د وخت کلیساګانو ته د هدایت
لپاره ولیکل اوس مونږ خپل لوست د پولس رسول د تعلیمونو د لوستلو سره پیل کوو.

دا آیتونه ولولئ :فلیمون  ۳باب ۸ - ۴ :آیتونه ،غالطیان  ۳باب ۱۱ :آیت ،رومیان ۵
باب ۱ :او  ۲آیتونه ،رومیان  ۶باب ۲۳ :آیت ،افسسیان  ۲باب  ۱۷ – ۸ :آیتونه.

ایمان او فیض
 .۱پس منظر
عیسی مسیح پولس انتخاب کړ ترڅو د غیریهودیانو رسول واوسي .خو مخکې لدې چې پولس رسول
پر عیسی مسیح ایمان راوړي هغه یو فریسي ؤ او د یهودو له شریعت څخه یې په کلکه پیروي کوله.
پولس رسول د یوه فریسي یهودي په صفت په دې باور درلود چې خالصون د شریعت د ترسره کولو
په واسطه کوم چې د موسی لخوا دوی ته ورکړ شوی ؤ ،ترالسه کیږي .خو کله چې پولس په عیسی
مسیح باندې ایمان راوړ هغه دا درک کړه چې که څه هم شریعت ښه دی او مونږ ته د خدای د عدالت
په هکله درس راکوي ،خو د شریعت احکام د دې ځواک نلري چې مونږ د خپلو کړو ګناهونو له
عذاب څخه وژغوري او مونږ عادل او پاک کړي .مونږ یواځې په عیسی مسیح باندې د ایمان له
الرې ،د هغه په صلیب ،په صلیب باندې د هغه د مړینې او پس له مړینې د هغه په راژوندي کیدو
باندې د ایمان له الرې خالصون حاصل کړ .همدا رنګه پولس رسول تعلیم ورکوي چې فیض هغه
تحفه ده چې د خدای لخوا ایماندارانو ته ورکول کیږي.

 .۲د دې لوست سترې پیښې:
•
•

•

•

عیسی مسیح پولس ته چې یو یهودي عالم ،یو فریسي او د شریعت ښوونکی ؤ ،راښکاره شو.
پولس د خپل مالک او ژغورونکی په صفت په عیسی مسیح ایمان راوړ او خالصون یې حاصل
کړ .د رسوالنو اعمال  ۹باب ۱۹ -۱ :آیتونه
پولس رسول په انطاکیه او اورشلیم کښې وعظ کوله چې خالصون د عیسی مسیح له لوري
حاصلیږي .د مسیح پیغام د صلیب په سر د عیسی مسیح د مړینې ،په وقبر کښې د هغه د ښخیدو او
له مړینې وروسته په دریمه ورځ د هغه له بیا راژوندي کیدلو څخه عبارت دی.
د رسوالنو اعمال  ۹باب ۳۱ – ۳۰ :آیتونه.
پولس او برنابا د کلیسا له لوري بهر ته استول کیږي ترڅو ټولو ته انجیل ورسوي چې د دې کار
پوسیله ډیرو یهودیانو او غیریهودیانو په عیسی مسیح ایمان راوړ ،هغوی د عیسی مسیح د فیض
پواسطه خالصون مومي او روح القدس حاصلوي .د رسوالنو اعمال  ۱۳باب ۳ – ۱ :آیتونه
پولس رسول اورشلیم ته بیرته راستنیږي او دا خبر راوړي چې څرنګه غیریهودیانو په عیسی
مسیح باندې ایمان راوړی ؤ .هغه دا استدالل کوي چې غیریهودیان د خپل خالصون لپاره د
یهودیانو د شریعت ،رسم او رواج د پیروي کولو لپاره کوم ضرورت نلري .د رسوالنو اعمال
 ۱۵باب ۳۵ -۱ :آیتونه
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• پولس رسول د غالطیې کلیسا ته کوم ځای چې ایمانداران یې په ایمان کښې ښوئیدلي ؤ او د خپل
خالصون لپاره یې د یهودو رسم او رواج او مذهبې احکامو لور ته مخه کړېوه یو ډیر وقوي لیک
لیکي .پولس هغوی ته استدالل کوي چې خالصون د خدای د وعدې او فیض په واسطه او زمونږ
د هغه ایمان پواسطه چې پر عیسی مسیح باندې یې لرو حاصلیږي نه د شریعت او نیکو اعمالو
له الرې .غالطیان  ۳باب ۳۹ -۱۰ :آیتونه
• پولس رسول زنداني کیږي او د هغه ځای څخه ګڼ شمیر کلیساګانو ته لیکونه لیکي ترڅو هغوی
د هغوی په مسیحي ژوندانه کښې هدایت کړي .په دې وخت کښې هغه د روم کلیسا ته هم یو لیک
لیکي او هغوی ته تشریح کوي چې خالصون د فیض او ایمان په وسیله حاصلیږي نه د نیکو
اعمالو او د شریعت د ترسره کولو له الرې.

 .۳هغه مهم تکي چې باید په یاد شي:
• پولس رسول په عیسی مسیح باندې د ایمان پواسطه ژغورل کیږي او د انجیل په پیغام ایمان
راوړي.
• پولس رسول تعلیم ورکوي چې خالصون پر عیسی مسیح باندې د ایمان له الرې حاصلیږي نه د
شریعت د حکمونو په ترسره کولو.
• پولس رسول تعلیم ورکوي چې زمونږ ګناهونه د عیسی مسیح د فیض په وسیله او د ایمان پوسیله
بښل کیږي.

 .۴هغه مهم مثالونه او درسونه چې کوالیشو د کتاب لدې برخې څخه یې زده کړو:
•
•
•
•

•

خدای پولس رسول ته دا حقیقت څرګند کړ چې ټول انسانان ګنهګار دي ،هغوی شریعت مات
کړی دی ،په حقیقت کښې هغوی د خدای په وړاندې ګناه کړیده ( .رومیان  ۳باب ۱۲ :آیت)
زمونږ ګناهونه په حقیقت کښې د سپیڅلی خدای څخه په حاضره زمانه او تل تر تله پورې د
بیلتون سبب کیږي چې پولس دغه بیلتون ته د مړینې نوم ورکړیدی( .رومیان  ۲باب ۳۳ :آیت)
سپیڅلی خدای د هغې مینې په وجه چې د بشر سره یې لرله د عیسی مسیح په جسم کښې دنیا ته
راغلی او د بشر د ګناهونو بیه یې ورکړه  .رومیان  ۵باب ۲ :آیت
که مونږ باور وکړو چې عیسی مسیح زمونږ د ګناهونو په وجه راغی ترڅو پر صلیب باندې مړ
شي ،دریمه ورځ بیرته راژوندی شي او اوس ژوندی دی ،نو مونږ کوالی شو ډاډمن اوسو چې
زمونږ ټول ګناهونه رابښل شویدي او مونږ له خدای څخه د بیلتون او د تلپاتې مړینې څخه
خالصون پیدا کړی دی .رومیان  ۱۰باب  ۹ :آیت
دا د ایمان په وسیله ده چې مونږ خالصون پیدا کوو او د خدای فیض حاصلوو چې زمونږ د
ګناهونو د بښنې وسیله کیږي او د سپیڅلي خدای سره زمونږ اړیکه بیرته پر ځای کیږي.
افسسیان  ۳باب ۹ – ۲ :آیتونه

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
ایمان او فیض
 .۱تاسو ته ګناه څه معنی لري؟ ستاسو په نظر په سپیڅلي کتاب کښې د ګناه تعریف څه دی؟
 .۳یو چا چې د خالصون په هکله هیڅ هم نه وي اوریدلي ،تاسو هغه ته څرنګه زیری تشریح کوی؟
 .۳تاسو د فیض او ایمان د کلمو مفهوم اومعنې یو چا ته څرنګه تعریف او تشریح کوی؟
 .۴که مونږ د نیکو اعمالو او شریعت پواسطه خالصون نه دی حاصل کړی نو آیا مونږ دې ته اړ یو
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چې پخپل ژوندانه کښې نیک عملونه ترسره کړو؟
 .۵اوس چې مونږ ایمانداران یو خو بیا هم ګناه کوو ،نو باید څه وکړو؟ آیا مونږ خدای بښي؟ په دې
هکله د یوحنا د لومړۍ رسالې څخه د  ۱باب  ۹ – ۲ :آیتونه ولولئ.

په دی لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
په دې لوست پورې اړوند آیتونه :
" په حقیقت کښې که انسان د نورو پر وړاندې په ژبه اقرار وکړي چې عیسی مسیح د هغه
خدای دی او په زړه کښې هم ایمان ولري چې خدای هغه له مرګ څخه وروسته ژوندی کړ،
هغه به وژغورل شي .ولې چې د زړه د ایمان په وسیله ده چې سړی د خدای رضا تر السه
کوي .وروسته کله چې د نورو په وړاندې خپل ایمان په ژبه راوړي ،خپل خالصون تائیدوي.
آسماني کتاب هم فرمایي چې :هر څوک پر عیسی مسیح ایمان ولري ،هیڅکله به هم نا امیده نه
شي .په دې برخه کښې یهود او غیریهود یو شان دي .ځکه چې ټول د یو خدای پیژندونکي
دي ،هغه خدای چې خپلې عظیمې خزانې د هغه چا په الس کښې ورکوي چې د هغه غوښتونکي
او تږي وي ".رومیان  ۱۷باب ۱۲ – ۹ :آیتونه
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دریمه برخه  :د رسوالنو تعلیمونه
(دویم لوست)
کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ د لوست بیا کتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د درې برخو عنوانونه د الندیني جدول په خالي خانو کښې ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

دریمه برخه
 .۲د دریمی برخې د لومړیو او دویمو برخو د لوستونو عنوانونه د هغوی له توضیحاتو سره په
الندیني جدول کښې ولیکئ.

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا

 .۳د انجیلونو د برخې د کتابونو نومونه ووایاست؟
 .۴د رسوالنو د رسالو د برخې د رسالو نومونه چې په تیر لوست کښې مو زده کړي ،ولیکئ.
 .۵د دریمې برخې د لومړي لوست د ځینو مهمو پیښو په هکله چې لوستې مو دي یو له بل
سره مرکه وکړئ.
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د زده کړې برخه
 .۱تر دې دمه تاسو د نوي تړون د څیړنې د کتاب درې واړه برخې زده کړیدي ،مهرباني وکړئ د
دې لوست ټولې برخې یو ځل بیا تکرار او بیا کتنه وکړئ.

لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲د دریمې برخې د درې لوستونو عنوانونه چې د رسوالنو د رسالو او تعلیمونو په نوم یادیږي ،په
الندیني جدول کښې ذکر شویدي ،مهرباني وکړئ هغه زده کړئ؟

کلیسا ته د پولس رسول رسالې

ایمان او فیض

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا

 .۳تاسو د نوي تړون د درې برخو عنوانونه چې د انجیلونو ،د کلیسا د تاریخ او د رسوالنو د رسالو
څخه عبارت دي حفظ کړیدي ،په همدې توګه تاسو د رسوالنو د تعلیمونو د برخې د  ۱۵رسالو
نومونه هم په تیر لوست کښې زده کړل ،اوس مهرباني وکړﺉ د دې برخې د ټولو رسالو نومونه چې
 ۳۳رسالې کیږي ،زده کړﺉ.
40

انجیلونه

د کلیسا
تاریخچه

متی
مرقس
لوقا
یوحنا

د رسوالنو د
اعمالو کتاب

د رسوالنو رسالې
د رومیانو رساله
د قرنتیانو لومړۍ او
دویمه رساله
د غالطیانو رساله
د افسسیانو رساله
د فیلیپیانو رساله
د کولسیانو رساله
د تسالونیکیانو لومړۍ
او دویمه رساله

د تیموتاؤس
لومړۍ او دویمه
رساله
د تیطوس رساله
د فیلمون رساله
د عبرانیانو رساله
د یعقوب رساله
پطروس لومړۍ او
دویمه رساله
دیوحنا لومړۍ،
دویمه او دریمه
رساله

د یهودا
رساله
مکاشفه

 .۳کلیسا ته د پطروس رسول رسالې
نیټه :
•

د  ۳۲تر  ۲۲میالدي کلونو تر منځ

سترې پیښې :
•
•
•
•
•
•
•

عیسی مسیح پطروس چې یو کب نیوونکی دی رابولي ترڅو د انسان کب نیوونکی شي.
پطروس پر دې اعتراف کوي چې عیسی هماغه ژمنه شوی مسیح دی.
پطروس د عیسی مسیح د محاکمې او نیونې په ترڅ کښې د هغه څخه درې ځلې انکار کوي.
وروسته له هغې چې عیسی مسیح وژل کیږي او بیرته راژوندی کیږي ،هغه بیا پطروس
رسول په ایمان کښې هڅوي.
پطروس رسول د پنطیکاست په ورځ له روح القدس څخه ډکیږي او د انجیل چې د خدای کالم
دی وعظ کوي او په پایله کښې  ۳۰۰۰تنه ایمان راوړي او خالصون مومي.
پطروس له نورو رسوالنو سره یو ځای د خدای د کالم د موعظې ،تعلیم او د شفا په خدمت
پیل کوي.
پطروس د اورشلیم د شورا مشر دی .هغه د اورشلیم د شاوخوا ښارونو ته سفر کوي او نویو
جوړو شویو کلیساګانو ته تعلیم ورکوي .همدارنګه هغه بیالبیلو کلیساګانو ته رسالې لیکي او
ورلیږي.

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
• پطروس رسول د عیسی مسیح په واسطه رابلل کیږي ترڅو د هغه د شاګردانو له
ډلې څخه واوسي.
• د پنطیکاست په ورځ هغه د خدای له روح څخه ډکیږي او د عیسی مسیح د خدمت په
کار باندې پیل کوي.
• پطروس رسول د هغه وخت د کلیسا مشر کیږي او تر هغې چې په شهادت رسیږي
په نورو کلیساګانو کښې د خدمت کار ته دوام ورکوي.
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د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
مونږ په دې لوست کښې د پطروس رسول په هکله لولو چې هغه څرنګه د خدای له روح څخه ډک
شو او د وخت د کلیسا تعلیم او الرښوونې ته یې پیل وکړ .هغه په مسیحي ژوند کښې د ستونزو،
ربړونو او شکنجې په هکله تعلیم ورکاو او ویل یې چې مونږ د مسیحیانو په صفت د ربړونو ،ستونزو
او شکنجې په جریان کښې باید په خپل ایمان کښې وده وکړو .پطروس رسول د عیسی مسیح د
لومړنیو شاګردانو څخه یو ؤ ،چې د عیسی مسیح لخوا په پیل کښې انتخاب شوی ؤ او د عیسی مسیح
سره یې ژوند او خدمت کړی ؤ .خو پولس رسول د عیسی مسیح پواسطه وروسته غوره شو او د هغه
د غوره کیدو کیسه د پطروس رسول څخه بیله وه .پطروس د مسیح لویې معجزې په سترګو ولیدی او
د عیسی مسیح تعلیمونه یې په خپلو غوږونو اوریدلې ؤ .خو له دې ټولو سره سره بیا هم د پطروس
رسول ټولې هڅې چې غوښتل یې عیسی مسیح ته ستر ستر کارونه ترسره کړي ناکامې شوې ،ځکه
چې هغه غوښتل ترڅو دا ټول کارونه د خپل انساني وقدرت او توان پواسطه ترسره کړي ،خو کله چې
وروسته هغه د خدای پواسطه ځواک ترالسه کړ او په خپل ایمان کښې یې وده وکړه ،هغه وکوالی شو
چې زمونږ د خدای عیسی مسیح د جالل او لویۍ لپاره لوی لوی کارونه ترسره کړي .پطروس رسول
هغه وخت خدمت کاو چې په کلیسا کښې سترې سترې معجزې ترسره شوې وې او پراخه وده یې
کړې وه ،خو د کلیساګانو ځورول ،ستونزې او کړاؤنه خپل آخري حد او کچې ته رسیدلی ؤ .پطروس
رسول د لومړنۍ کلیسا د الرښود په صفت تل کلیسا دې ته هڅوله چې پخپل ایمان کښې له ځواک سره
پاتې شي که څه هم هغوی د ځورونې،ستونزو ،کړاؤنو او آزموینو سره هم مخامخ شي بیا دې هم وقوي
ایمان ولري او په عیسی مسیح کښې دې پخپل ایمان کښې وده وکړي.

دا آیتونه ولولئ :متی  ۴باب  ۱۸ :آیت ،متی  ۲۶باب  ۷۵ – ۶۹ :آیتونه،
اعمال  ۲باب ۴۱ -۱ :آیتونه ،د پطروس لومړۍ رساله  ۱باب  ۹ -۳ :آیتونه او
 ۱۶ -۱۳آیتونه ،د پطروس دویمه رساله  ۱باب  ۱۱ – ۳ :آیتونه.

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه
 .۱پس منظر
پطروس رسول د عیسی مسیح له لومړنیو شاګردانو څخه یو ؤ ،هغه د عیسی مسیح د ژوندانه او
تعلیمونو له شاهدانو څخه ؤ .کله چې عیسی له مرګ څخه راپورته شو هغه د پطروس رسول څخه یو
ځل بیا وغوښتل چې د هغه د پیروانو د پاملرنې مسؤلیت په خپله غاړه واخلي( ،یوحنا  ۳۱باب۱۵ :
آیت) .وروسته له هغه چې پطروس رسول پخپل ایمان کښې له ناکامۍ څخه زده کړه کوي او وروسته
د پنطیکاست په ورځ د خدای له روح څخه ډکیږي ،هغه د خدای د کالم وعظ کوي او په هغه ورځ
 ۳۰۰۰تنه پر عیسی مسیح ایمان راوړي او خالصون مومي .پطروس او ټول رسوالن په ټوله یهودیه
او سامریه کښې د خدای د کالم خدمت ،تعلیم او وعظ ته ادامه ورکوي .پطروس د اورشلیم د کلیسا د
الرښود په صفت کوچنۍ آسیا ته هم سفر کوي او د انجیل پیغام هلته رسوي .او د هغه ځای نوې
جوړې شوې کلیساګانو ته تعلیم ورکوي .کله چې په ټوله نړۍ کښې کلیسا وده او پراختیا پیدا کوي نو د
مسیحیانو ځورول ،ستونزې او شکنجې هم پراخیږي او ډیریږي .ایمانداران نه یواځې د مذهبي
الرښوونکو لخوا بلکې د خپلو کورنیو او ټولنو لخوا هم د ځورونو او ستونزو الندې راځي .هغوی د
خپلو ښارونو څخه شړل کیږي او پطروس رسول هغوی په دې نړۍ کښې مووقتي مسافران بولي چې
نور په دې نړۍ پورې تړلي ندي .کله چې دا ایمانداران د ډیرو آزموینو او ستونزو سره مخامخ کیږي،
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پطروس هغوی ته لیک لیکي او هغوی هڅوي ترڅو وفادار پاتې شي او د عیسی مسیح سره په ایمان،
د کالم په پوهه او خپل ژوندانه کښې وده وکړي.

 .۲د دې لوست سترې پیښې:
•
•

•
•
•

•

پطروس رسول د عیسی مسیح لخوا رابلل کیږي چې د انسان کب نیوونکی دې وي او د عیسی
مسیح له پیروانو څخه دې پاملرنه وکړي .متی  ۴باب ۱۲ :آیت ،یوحنا  ۳۱باب ۱۵ :آیت
پطروس رسول د هغو ورځو په اوږدو کښې چې د عیسی مسیح سره ژوند کوي نه یواځې د خپلو
ناکامیو ،د خپل ایمان د لږوالي په هکله او دا چې هغه د عیسی مسیح څخه درې ځلې انکار کړی
ؤ ،پوهیدو ،بلکې هغه همدا رنګه د ګناهونو د بښلو په برخه کښې د عیسی مسیح د تعلیم ،د
روحاني حالت د بیارغاونې او د ایماندار سړي د روحاني حالت د ځواکمنتیا په هکله ،هم پوهیدو.
متی  ۳۲باب ۲۵ – ۲۹ :آیتونه ،یوحنا  ۳۱باب ۱۹ – ۱۵ :آیتونه
پطروس او د عیسی مسیح ټول رسوالن د یهودو د مذهبي الرښوونکو او د وخت د حکومت له
سخت مخالفت سره مخامخ شول .اعمال  ۴باب او  ۱۳باب
ایمانداران حتې په ستونزمنو حاالتو او سختیو کښې هم د یو بل په خدمت او وده کښې برخه
اخیستله .اعمال  ۴باب او  ۱۳باب
کله چې د مسیحیانو ځورول ،ستونزو او کړاؤنو ادامه پیدا کړه ،ګڼ شمیر ایمانداران د نړۍ ګوټ
ګوټ ته خواره شول ،پولس رسول هغو کلیساګانو ته چې د کوچنۍ آسیا په ګوټ ګوټ کښې
خپرې شوې وې خطونه لیکي او هغوی هڅوي چې حتې که د کړاؤنو ،ځورولو ،ستونزو او
آزموینو سره هم مخامخ شي بیا هم په ایمان کښې خپلې ودې ته ادامه ورکړي .او په خدای دې
توکل وکړي .د پطروس لومړۍ او دویمه رساله.
د کلیسا تاریخ ښکاره کوي چې پطروس رسول په  ۲۲میالدي کال کښې په روم کښې وژل شوی
ؤ .د پطروس رسول لومړۍ او دویمه رساله.

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي:
•
•
•

پطروس رسول د آزموینو په ترڅ کښې د ناکامیو په هکله پوهیدو ،هغه پوهیدو چې عیسی
مسیح څرنګه مونږ ته په هر حالت کښې بښنه کوي ،مونږ خپل لومړني روحاني حالت ته
راګرځوي او مونږ په ایمان کښې تقویه کوي.
پطروس رسول او د هغه وخت کلیساګانو حتې د ځورولو ،ستونزو او شکنجو په حالت
کښې چې د وخت د واکمنانو لخوا ورته پیښیدلې ،او همدغه راز د ژوندانه له مشکالتو سره
سره ،د خدای په توکل خدمت ته ادامه ورکاوه.
پطروس رسول تعلیم ورکوي چې هغه ستونزې او ځورونې چې په مځکه کښې له هغه سره
مخامخ کیږو ،په عیسی مسیح کښې زمونږ د ایمان او د روحاني شخصیت د ودې سبب
ګرځي.

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې کوالیشو لدې برخې څخه زده کړو:
•
•
•

مونږ د مسیحیانو په صفت ځینې وختونه کله چې د ورځني ژوند له ستونزو سره مخامخ
شو ،زمونږ ایمان ضعیفه کیږي او مونږ ځوریږو ،پدې وخت کښې دی چې خدای مونږ
بښي او مونږ ته ځواک راکوي چې پخپلو آزموینو او ستونزو کښې بریالي شو.
مونږ ولیدل چې د لومړنۍ کلیسا ایماندارانو حتې د آزموینو ،ربړونو ،ستونزو او ځورولو
په وخت کښې هم په میړانې سره وعظ ،دعا او د یو بل خدمت کولو ته ادامه ورکړه.
اعمال  ۴باب
پطروس رسول مونږ ته دا زده کوي چې آزموینې ،ستونزې او ځورونې زمونږ د ایمان د
آزموینې سبب کیږي او د هغوی په واسطه مونږ نور هم ځواکمن او د خپل خدای عیسی
مسیح په شان کیږو .د پطروس لومړۍ رساله  ۳باب  ۳۱ – ۱۲ :آیتونه
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•

•

پطروس رسول مونږ ته یادونه کوي چې ښایي مونږ کله د ستونزو سره مخ شو او په دې
دنیا به پر عیسی مسیح د ایمان په وجه ډیر شیان له السه ورکړو ،خو زمونږ اجر هغه
میراث دی چې خدای مونږ ته په ابدیت کښې په نظر کښې نیولی دی .د پطروس لومړۍ
رساله  ۱باب  ۴ :آیت
پطروس رسول مونږ ته دا تعلیم هم راکوي چې مونږ په دې نړۍ کښې د یو مسافر یا بیګانه
څخه زیات نه یو ،هغه ستونزې او ربړونې چې پدې نړۍ کښې له هغې سره مخامخ کیږو
د هغه جالل او لویۍ په نسبت چې خدای مونږ ته په ابدیت کښې په نظر کښې نیولې ده ډیر
لږ او د مقایسې وړ ندی .د پطروس لومړۍ رساله  ۳باب ۱۱ :آیت.

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینې
 .۱آیا د پطروس رسول په څیر تاسو هم کوم وخت په عیسی مسیح باندې خپل توکل له السه ورکړی
دی؟ آیا تاسو باور لری چې خدای له هغې وروسته تاسو بښلي یاست؟
 .۳ځینې هغه ستونزې ،شکنجې او جفاګانې چې مسیحیان له هغو سره مخامخ کیږي کومې دي؟ ځینې
هغه ستونزې چې تاسو ورسره مخامخ شوي یاست نوم یې واخلئ ،او ووایاست چې خدای
څرنګه ستاسو سره د هغو ستونزو د لمنځه وړلو په الر کښې مرسته وکړه ترڅو له هغو څخه
خالص شی؟
 .۳آیا تاسو کله په عیسی مسیح باندې د ایمان په سبب شکنجه ،ځورول او یا اذیت شوي یاست؟ که
هو ،نو ووایاست چې د هغو ستونزو څخه تاسو څه زده کړل او په تاسو کښې یې کوم بدلونونه
رامنځته کړي دي؟
 .۴د پطروس د اولې رسالې د لومړی باب ۹ – ۲ :آیتونه ولولئ ،ستاسو لپاره د آزموینې اخیستلو یا
آزمایښت معنی څه ده؟ ځینې خلک داسې فکر کوي چې د کالم په دې برخه کښې د آزموینې لفظ
چې دلته ذکر شوی دی ،پدې معنې دی چې د یو چا ایمان به وآزمایل شي ،چې آیا هغه ایمان لري
یا نه؟ خو که د دې کلمې ریښې ته ځیر شو په دې پوهیږو چې د هغې معنې د یوه ایماندار د ایمان
د ځواک او استقامت آزمایلو ته وایي ،د مثال په توګه د یوې کلکې رسۍ د ځواک د آزمایښت په
شان چې ستاسو ایمان په کومه اندازه مظبوط دی؟
 .۵کله چې یو مسیحي ورور یا خور د ستونزو ،ربړونو او کړاؤنو سره مخامخ کیږي ،تاسو له هغوی
سره د خدای د کالم کومه برخه شریکوی؟

په دی لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
د دریمې برخې د دویم لوست اړوند آیت:
" نو اوس د ټول فیض خدای چې تاسو یې په عیسی مسیح کښې د خپل تلپاتی جالل
لور ته رابللي یاست د لږ وخت کړاو زغملو وروسته به هغه پخپله تاسو بشپړ،
استواره ،ځواکمن او میشت وګرځوي ".د پطروس لومړۍ رساله  ۵باب  ۱۷ :آیت
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دریمه برخه  :د رسوالنو تعلیمونه
(دریم لوست)
کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

د بیا کتنې برخه
د تیرې اونۍ لوست ته بیا کتنه
 .۱د نوي تړون د څیړنې د کتاب د درې برخو عنوانونه د الندیني جدول په خالي خانو کښې ولیکئ.
لومړۍ برخه

دویمه برخه

دریمه برخه
 .۲د دریمې برخې د لومړي ،دویم او دریم لوستونو عنوانونه د هغوی له توضیحاتو سره په الندیني
جدول کښې ولیکئ.

 .۳د نوي تړون د درې سترو برخو نومونه واخلئ.
 .۴د نوي تړون د اوه ویشتو کتابونو نومونه واخلئ.
 . ۵مهرباني وکړئ د هرې برخې او د هغې د اړوند لوستونو په هکله چې تر اوسه مو لوستي دي،
لنډ بحث وکړئ.
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د زده کړې برخه
 .۱تر اوسه پورې تاسو د نوي تړون د څیړنې د کتاب درې واړه برخې زده کړیدي .مهرباني وکړئ
د دې درې برخو ټول لوستونه یو ځل بیا تکرار او کتنه کړئ.

لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه

 .۲د دریمې برخې د درې لوستونو عنوانونه (د رسوالنو رسالې او تعلیمونه) په الندیني جدول کښې
لیکل شویدي .د دې برخې وروستی لوست کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې دۍ ،چې د هغې
عنوان هیله او بریا ده.

کلیسا ته د پولس رسول رسالې

ایمان او فیض

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا

 .۳د یادونې وړ ده چې تاسو د نوي تړون د درې برخو عنوانونه چې د انجیلونو ،د کلیسا تاریخچه
او د رسوالنو له رسالې څخه عبارت دي په یاد کړیدي ،په همدې توګه تاسو د نوي تړون د
ټولو کتابونو نومونه او د هر کتاب موضوع په لنډه توګه زده کړیده.
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انجیلونه

د کلیسا
تاریخچه

متی
مرقس
لوقا
یوحنا

د رسوالنو د
اعمالو کتاب

د رسوالنو رسالې
د رومیانو رساله
د قرنتیانو لومړۍ او
دویمه رساله
د غالطیانو رساله
د افسسیانو رساله
د فیلیپیانو رساله
د کولسیانو رساله
د تسالونیکیانو لومړۍ
او دویمه رساله

د تیموتاؤس
لومړۍ او دویمه
رساله
د تیطوس رساله
د فیلمون رساله
د عبرانیانو رساله
د یعقوب رساله
پطروس لومړۍ او
دویمه رساله
دیوحنا لومړۍ،
دویمه او دریمه
رساله

د یهودا
رساله
مکاشفه

 .۳کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې
نیټه :
د  ۳۲تر  ۱۰۰میالدي کلونو تر منځ

•

سترې پیښې :
عیسی مسیح یوحنا رابولي ترڅو له هغه سره خدمت وکړي.
یوحنا د عیسی مسیح صلیب ته د خیژولو او بیرته د راژوندي کیدلو عیني شاهد ؤ.
یوحنا د لومړنیو کلیساګانو د ودې او خدمت په برخه کښې الرښوونه او مرسته کوي.
یوحنا رسول د کوچنۍ آسیا ګوټ ګوټ ته سفر کوي او لومړنۍ کلیسا ته روحاني
الرښوونه او هدایت کوي.
یوحنا رسول د یوحنا انجیل ،د یوحنا لومړۍ ،دویمه او دریمه رساله او مکاشفه لیکي.
یوحنا رسول کله چې د پتموس په ټاپو کښې تبعید شوی ؤ ،نژدې ؤ چې مړ شي.

•
•
•
•
•
•

د دې لوست په هکله لنډ معلومات:
•
•
•

عیسی مسیح یوحنا رسول رابولي ترڅو د هغه شاګرد واوسي.
یوحنا په اسرائیل او کوچنۍ آسیا کښې د نوي کلیساګانو د تاسیس په برخه کښې مرسته
کوي .
د یوحنا انجیل ،کلیسا ته د هغه درې رسالې او د مکاشفې کتاب چې د آخرت د ورځې
په هکله دی د یوحنا پواسطه لیکل شوي دي.

د لوستلو او دقیقې مطالعې برخه
مونږ د پولس رسول او پطروس رسول د ژوندانه او تعلیمونو په هکله مطالعه وکړه .دوی هغه
پیغمران ؤ چې د خدای پواسطه انتخاب شوي او د روح القدوس څخه یې الهام اخیستی ؤ ،تر څو د
لومړنۍ کلیسا الرښوونه وکړي او تعلیم ورکړي .د دوی رسالې تل د هغې زمانې د کلیساګانو لخوا د
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خدای د کالم په صفت د منلو وړ ګرځیدلې وې ،یعنې د هغه کالم په شان چې په نیغه د روح القدس
لخوا دوی ته الهام شوی ؤ( .د پطروس دویمه رساله د لومړی باب ۳۰ :او  ۳۱آیتونه) .په دې لوست
کښې یوحنا رسول چې د عیسی مسیح یو شاګرد او رسول ؤ ،د هغه د ژوندانه او تعلیمونو په هکله
زده کړه راکوي .یوحنا مونږ ته په دې نړۍ کښې د هیلې او پر شیطان باندې د بریا په هکله زده کړه
راکوي .هغه زمونږ سره مرسته کوي چې مونږ په دې پوه شو چې ابدیت او په جنت کښې د عیسی
مسیح سره یو ځای اوسیدل څرنګه وي.

دا آیتونه ولولئ :متی  ۴باب  ۲۳ -۲۱ :آیتونه ،د یوحنا لومړۍ رساله  ۱باب – ۵ :
 ۱۷آیتونه ،د یوحنا لومړۍ رساله  ۳باب  ۳ -۱ :آیتونه ،د یوحنا لومړۍ رساله
 ۴باب  ۴ :آیت ،مکاشفه  ۲۱ - ۱۹بابونه

هیله او بریا
 .۱پس منظر
یوحنا رسول د پطروس رسول په شان مخکې لدې چې د عیسی مسیح په واسطه د شاګرد په صفت
انتخاب شي ،یو کب نیوونکی ؤ .یوحنا او د هغه ورور دواړو د مسیح د الرښوونې سره سم خپل
جالونه اوبو ته واچول تر څو د عیسی مسیح اطاعت او له هغه څخه زده کړه وکړي .د خدای کالم
مونږ ته واضح کوي چې یوحنا رسول د عیسی مسیح د نژدې شاګردانو څخه یو ؤ ،چې حتی د خدای
د ماښامني په وخت کښې هم له هغه سره نژدې ناست ؤ او کله چې عیسی مسیح پر صلیب باندې
مصلوب کیدو او ټول شاګردان یې تښتیدلي ؤ ،یوحنا رسول هلته د هغه د مور یعنې مریمې سره
حضور درلود .وروسته پطروس او یوحنا رسول دواړه د اورشلیم د کلیسا د مشرانو په صفت وټاکل
شول .هغوی څو ځلې ونیول شول او د شکنجې ،ځورولو او اذیت الندې راغلل ،هغه حتی خپل ورور
یعقوب هم د خپل ایمان په وجه له السه ورکړ .یعنې یعقوب د عیسی مسیح په خاطر شهید شو .یوحنا
رسول په خپلو رسا لو کښې پدې له ګناه ډکه دنیا کښې په ګناه باندې د مسیحیانو د بریا او د ژوندۍ او
حقیقي هیلې په هکله لیکي .هغه لیکي چې مونږ د خپلو ګناهونو څخه پاک شوي یو او پر شیطان او
شیطاني اعمالو بریالي شوي یو .هغه د عیسی مسیح تعلیمونه د یوحنا په انجیل او رسالو کښې یعنې د
یوحنا په لومړۍ ،دویمه او دریمه رساله کښې په بشپړه توګه لیکي .هغه مونږ ته لیکي چې مونږ د
همدې شیبې څخه د ایماندارنو په صفت بریالي یو .هغه د مکاشفې په کتاب کښې په جنت کښې زمونږ
د ژوندانه په هکله ،پر شیطان باندې د عیسی مسیح د وروستۍ بریا او په جنت کښې د عیسی مسیح
سره زمونږ د مشارکت په هکله لیکي.

 .۲د دې لوست سترې پیښې:





عیسی مسیح د یوحنا او د هغه د ورور یعقوب څخه غواړي چې خپل کار پریږدي او له
پسې راشي .متی  ۴باب  ۳۳ -۳۱ :آیتونه
یوحنا د عیسی مسیح صلیب ته د خیژولو په وخت له هغه سره ؤ ،په داسې حال کښې چې
ټول شاګردان تښتیدلي او پټ شوي ؤ .یوحنا  ۱۹باب ۳۲ – ۳۲ :آیتونه
وروسته لدې چې یوحنا او نورو رسوالنو د عیسی ژوند ،مړینه ،بیرته راژوندي کیدل او
صعود ولیدل ،ټول له روح القدس څخه ډک شول .اعمال  ۳باب  ۴ -۱ :آیتونه
یوحنا او پطروس رسول خلکو ته د انجیل وعظ کوي ،او په نتیجه کښې یې په اورشلیم
کښې د کلیسا بنسټ کیښود .اعمال  ۳باب
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یوحنا ،پطروس او یعقوب د اورشلیم د شورا ستنې وې .غالطیان  ۳باب
په  ۲۰میالدي کال کښې د اورشلیم ښار د رومیانو په واسطه ویجاړ شو خو یوحنا او
رسوالن ال هم د بریا او هیلې ژوند کاوه او د انجیل په تعلیم او وعظ بوخت ؤ.
یوحنا رسول یو وړوکي ټاپو ته چې په کوچنۍ آسیا کښې یې مووقعیت درلود او د پتموس په
نوم یادیده ،شړل کیږي .هلته یوه رویآ ویني او له هغې رویآ سره سم د مکاشفې کتاب
لیکي .او خدای یوحنا ته د انجیل په آخري کتاب کښې ،پر ګناه او شیطان باندې زمونږ
وروستۍ بریا ور په ګوته کوي .ټول هغه کسان چې په عیسی مسیح ایمان راوړي ،له هغه
سره به په نوې ځمکه یعنې جنت کښې ژوند وکړي.

 .۳هغه د پام وړ ټکي چې باید په یاد شي:




یوحنا د مسیح له وفادارو رسوالنو څخه یو ؤ .وروسته له هغې چې عیسی مسیح هغه د خپل
شاګرد په صفت انتخاب کړ ،هغه تل د عیسی مسیح سره ؤ او حتی پر صلیب باندې د هغه
د مړینې تر وخته یې هم پرېنښود.
یوحنا د روحاني ژوندانه په هکله مونږ ته یو لوی سبق راکړ چې مونږ پر ګناه او په ګناه
ککړه دنیا باندې بریالي یو.
یوحنا رسول کلیساګانو ته په خپلو لیکونو کښې د مسیحیانو د نن ورځې او راتلونکې بریا
چې د عیسی مسیح په ځواک حاصلیږي ،لیکي او هغوی ته الرښوونه کوي او غواړي چې
ویې هڅوي .په یاد ولرﺉ چې یوحنا رسول دا لیکونه په هغو شرایطو کښې لیکلي ؤ چې په
هغه وخت کښې کلیسا له کلک مخالفت سره الس او ګریوان وه او هغه خپله هم په یوه ټاپو
کښې په تبعید کښې ژوند کاوه.

 .۴مهم مثالونه او درسونه چې کوالیشو لدی برخې څخه زده کړو:







اوس مونږ د خپل آسماني پالر (خدای) سره روحاني مشارکت لرو او زمونږ ټول ګناهونه
پر صلیب باندې د عیسی مسیح د وقربانۍ په وجه پاک شویدي .د یوحنا لومړۍ رساله
 ۱باب  ۱۰ – ۵ :آیتونه
عیسی مسیح د دې هدف لپاره نړۍ ته راغی چې د شیطان کارونه او پالنونه ویجاړ کړي او
د خدای د ماشومانو په صفت مونږ ته بریا او ځواک راکړي .د یوحنا  ۳باب  ۲ :آیت او د
 ۴باب  ۴ :آیت
خدای د آخرت په ورځ ټول هغه کسان چې په دنیا کښې پر هغه باندې ایمان نه راوړي ،د
وقضاوت او سزا سره مخامخ کوي .مکاشفه  ۱۲ – ۲بابونه
عیسی مسیح بیرته راځي ،شیطان او دنیا له مینځه ځي .مکاشفه  ۱۹او  ۳۰بابونه
خدای نوې ځمکه او آسمان جوړوي او بالخره به مونږ له هغه سره ژوند وکړو.
مکاشفه  ۳۱او  ۳۳بابونه

د خبرو اترو او مباحثې برخه
د خبرو اترو او مباحثې وړ ټکي
هیله او بریا
 .۱یوحنا رسول د عیسی مسیح ځینې خبرې نقل کوي چې مسیح ویل زه د ژوند ډوډۍ یم ،زه د نړۍ
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رڼا یم ،زه ښه شپون یم ،زه الره ،ریښتیا او ژوندون یم .تاسو د عیسی مسیح د دې خبرو څخه څه
برداشت کوﺉ او څرنګه کوالی شئ په خپل عملي ژوندانه کښې هغه عملي کړی؟
 .۳یوحنا رسول د سختیو په وخت کښې هم امید ترالسه کړ ترڅو په عیسی مسیح باور ولري او د هغه
خدمت وکړي ،ستاسو تعریف د هیلې او امید څخه څه دی؟ آیا تاسو هیله لری؟
 .۳یوحنا نه یواځې مونږ ته درس راکوي چې مونږ هیله ولرو بلکه هغه وایي چې مونږ په دې نړۍ
کښې بریالي یو .مونږ په څه باندې بریالي یو؟ آیا تاسو دا احساس کوی چې د دې بریالیتوب څخه
برخمن شوي یاست؟
 .۴تاسو د یوحنا رسول د تشریحاتو او توضیحاتو څخه چې د عیسی مسیح په هکله یې د مکاشفې په
کتاب کښې کړیدي او پر شیطان باندې د هغه د بریا او د جنت د موجودیت په هکله څرنګه تشویق
کیږی؟
 .۵ستاسو په نظر جنت څنګه ځای دی؟

په دی لوست پورې تړلي د حفظي آیتونو برخه
د دریمې برخې د دریم لوست اړوند آیت:
" اې وړو بچو! تاسو له خدای څخه یاست او پر هغوی مو برالسی موندلی ،ځکه هغه
چې په تاسو کښې دی له هغه چا څخه ډیر لوی دی چې په نړۍ کښې دی ".د یوحنا
لومړۍ رساله  ۴باب ۴ :آیت
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د لوست ضمیمې (پای لیکونه)
لومړۍ ضمیمه (پای لیک)
د نوي تړون د دری برخو او د ټولو کتابونو نومونه
انجیلونه

د کلیسا
تاریخچه

متی

د رسوالنو د
اعمالو کتاب

مرقس
لوقا
یوحنا

د رسوالنو رسالې
د رومیانو رساله
د قرنتیانو لومړۍ او
دویمه رساله
د غالطیانو رساله
د افسسیانو رساله
د فیلیپیانو رساله
د کولسیانو رساله
د تسالونیکیانو لومړۍ
او دویمه رساله

د تیموتاوس
لومړۍ او دویمه
رساله ،د تیطوس
رساله ،د فیلمون
رساله ،د
عبرانیانو رساله
د یعقوب رساله ،د
پطروس لومړۍ او
دویمه رساله ،د
یوحنا لومړۍ،
دویمه او دریمه
رساله

د یهودا
رساله
مکاشفه

دویمه ضمیمه (پای لیک)
د نوي تړون د درې برخو بیا کتنه

لومړۍ برخه

د عیسی مسیح ژوند

دویمه برخه

کلیسا

دریمه برخه

د رسوالنو تعلیمونه
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دریمه ضمیمه (پای لیک)
د ټولو لوستونو د هرې برخې بیا کتنه
لومړۍ برخه – د عیسی مسیح ژوند

د عیسی مسیح د ژوندانه پیل

د عیسی د زوکړې اعالن او د هغې پیښیدل

د عیسی مسیح روحاني خدمتونه

وعظ او شفا ورکول

د عیسی مسیح د خدمت وروستۍ
ورځې

د عیسی مسیح مړینه او بیا راژوندي کیدل

دویمه برخه – کلیسا

د کلیسا پیل

د روح القس راتګ

په اورشلیم او سامریه کښې د خدای د
کالم وعظ

هغه تکلیفونه او ستونزې چې لومړنۍ
کلیسا له هغې سره مخ وه

د نړۍ تر آخري برخې پورې د خدای
د کالم وعظ

د غیر یهودیانو منل

دریمه برخه – د رسوالنو تعلیم

کلیسا ته د پولس رسول رسالې

ایمان او فیض

کلیسا ته د پطروس رسول رسالې

په کلیسا کښې د ایمان وده او آزموینه

کلیسا ته د یوحنا رسول رسالې

هیله او بریا
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څلورمه ضمیمه (پای لیک)
د سپیڅلي کتاب هغه آیتونه چې باید زده شي
لومړۍ برخه
لومړی لوست
اوس چې داسې ده خدای به پخپله تاسو ته یوه نښه درکړي .هغه نښه دا ده چې یوه پیغله به
امیدواره شي ،یو ماشوم به نړۍ ته راوړي او د هغه نوم به عمانوئیل کیږدي .اشعیا  ۷باب ۱۴ :
دویم لوست
"بیا هم تکراروم :هر هغه څوک چې زما پیغام ته غوږ ونیسي او پر خدای چې زه یې را استولی یم
ایمان راوړي ،هغه تل پاتی ژوندون لري او هیڅکله به ترې د خپلو ګناهونو په سبب پوښتنه و نه
شي ،بلکې له همغې شیبې څخه له مړینې ژغورل شوی او تل پاتی ژوندون ته به ورسیږي " .یوحنا
 ۵باب ۲۴ :آیت
دریم لوست
" خو خدای زمونږ سره خپله مینه په دې ډول ثابته کړه چې هغه وخت چې مونږ تر هغې دمه
ګناهګار ؤ ،مسیح زمونږ په الر کښې مړ شو .اوس چې د هغه د وینې پواسطه عادل شمیرل شوي
یو نو د هغه په واسطه به د خدای له غضب څخه هم وژغورل شو .ځکه کله چې له هغه سره
دښمنان ؤ ،د هغه د زوی د مړینې په واسطه د خدای سره پخال شوي یو ،اوس د هغه سره څومره
ډیر پخال یو ،د هغه د ژوند په واسطه به وژغورل شو .نه یواځې دا بلکې مونږ د خپل مالک عیسی
مسیح چې د هغه پواسطه د پخالینې برخه راکړل شویده په خدای کښې هم ویاړ کوو" .رومیان ۵
باب ۱۱ – ۸ :آیتونه

دویمه برخه
لومړی لوست
" خو هغه څه چې الزم دی پوه شئ هغه دا ده چې کله روح القدس پر تاسو نازل شي نو تاسو به
ځواک پیدا کړی ،ترڅو په "اورشلیم " ،د "یهودیې" او "سامریې" ،په ټولو برخو او د نړۍ تر
ډیرو لیریو ځایونو پورې زما په هکله شهادت ورکړئ ".اعمال  ۱باب ۸ :آیت
دویم لوست
" که د دنیا پورې مو زړه تړلی وای ،دنیا به ستاسو سره مینه کړې وای .خو تاسو د هغې پورې
زړه ندی تړلی ،ځکه چې ما تاسو د دنیا له خلکو څخه بیل کړي یاست .په همدې وجه ستاسو څخه
کرکه کوي  ".یوحنا  ۱۵باب ۱۹ :آیت
دریم لوست
"نو تاسو والړ شئ او ټول قومونه زما شاګردان جوړ کړئ او هغوی ته د پالر ،زوی او روح
القدس په نوم د تعمید غسل ورکړئ! او هغوی ته تعلیم ورکړئ چې له هغو ټولو دستورونو څخه
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چې ما تاسو ته درکړي دي ،اطاعت وکړي .تاسو مطمئن اوسئ چې که تاسو هر چیرې والړ شی،
حتې که دنړۍ تر ټولو لیري برخه هم وي ،زه به تل ستاسو سره یم " .متی  ۲۸باب ۱۹ :او۲۷
آیتونه

دریمه برخه
لومړی لوست
" په حقیقت کښې که انسان د نورو پر وړاندې په ژبه اقرار وکړي چې عیسی مسیح د هغه خدای
دی او په زړه کښې هم ایمان ولري چې خدای هغه له مرګ څخه وروسته ژوندی کړ ،هغه به
وژغورل شي .ځکه چې د زړه د ایمان په وسیله ده چې سړی د خدای رضایت تر السه کوي.
وروسته کله چې د نورو پر وړاندې خپل ایمان په ژبه راوړي ،خپل خالصون تائیدوي .آسماني کتاب
هم فرمایي :چې هر څوک پر عیسی مسیح ایمان ولري ،هیڅکله به نا امیده نه شي .په دې برخه
کښې یهود او غیریهود یو شان دي .ځکه چې ټول د یو خدای پیژندونکي ،د هغه یو خدای چې خپلې
عظیمې خزانې د هغه چا په الس کښې ورکوي چې د هغه غوښتونکي او تږي وي".
رومیان  ۱۷باب ۱۲ – ۹ :آیتونه
دویم لوست
" نو اوس د ټول فیض خدای چې تاسو یې په عیسی مسیح کښې د خپل تلپاتی جالل لور ته رابللي
یاست به د لږ وخت کړاو زغملو وروسته پخپله تاسو بشپړ ،استواره ،ځواکمن او میشت وګرځوي".
د پطروس لومړۍ رساله  ۵باب  ۱۷ :آیت
دریم لوست
" اې وړو بچو! تاسو له خدای څخه یاست او پر هغوی مو برالسی موندلی ،ځکه هغه چې په تاسو
کښې دی له هغه چا څخه ډیر لوی دی چې په نړۍ کښې دی".
د یوحنا لومړۍ رساله  ۴باب ۴ :آیت
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