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 لري؟آیا د بشریت د حل  .1

 د نړی په ډیرو ستونزو سره مخامخ دی.

د ماشومانو  د نورو ملتونو په جدي پور دي. ګڼ شمېر خلک د فقر سره مخامخ شي. زیات شمېر خلک ظلم کیږي. ډېر خلک وږي دي.

د  ن په اړه دي.د مخدره موادو په وړاندې مقاومت د ناروغیو زیاتره ډاکټرا په ګډون د نازیږیدلي هغو، ناوړه چلند سره مخامخ دي.

هغه تروریستي بریدونه  بېالبېلو سیاستوالو د جګړې له ګواښ سره. سترو صنعتي ښارونو کې لري د هوا هم ککړه ته روغ وي.

 رامنځته وساتي.

 آیا د نړۍ د مشرانو د ستونزو د بشریت سره مخ ورکوی؟

 زیات شمېر داسې فکر.

 نوي نړیواله اجنډا

هیوادونو رایه  193د  وټ وینا وروسته، د ملګرو ملتونو ن-واتیکان د پاپ فرانسیس له خوا یو مهم، د 2015، 25د سپتمبر په 

دلته د ملګرو  پایښت لرونکي پراختیایي اهدافو" پلي کړي. 17وبلله " نوي نړیواله اجنډا ورکړه چې د هغه څه چې په اصل کې د

 موخې دا دي: 17ملتونو د 

 پای فقر .په ټولو ډولونو په هرځای1هدف 

 . پای لوږې، د خوړو خوندیتوب او د تغذیې د ترالسه کولو او دوامداره کرنه پیاوړې2هدف 

 . د روغ ژوند باوري کړي او د ټولو په ټولو عمرونو لپاره وده ښه کیږي3هدف 

 ي. ډاډ شموله او عادالنه کیفیت زده کړې او د ټولو لپاره د اوږد مهالې زده فرصتونو ته وده ورکړ4هدف 

 . د جندر د برابرۍ د رسیدو او د ټولو د ښځو او نجونو د پیاوړتیا5هدف 

 . د ټولو لپاره د شته والي او د اوبو د باثباته مدیریت او د روغتیا ساتنې ډاډ6هدف 

 . د ټولو لپاره د زغملو وړ، ډاډه، دوامداره او عصري انرژۍ ته السرسی ډاډ7هدف 

 دوامداره اقتصادي وده، د بشپړ او تولیدي کار او د ټولو لپاره د ښو کارونو. ته وده ورکړي، جامع او 8هدف 

 . مقاومت زیربنا، جامع او دوامداره د صنعت او د رضایي نوښت ته وده ورکړي9هدف 

 . دننه او د هیوادونو تر منځ د نابرابرۍ کمول10هدف 

 موله، خوندي، مقاومت او دوامداره. د کمکیانو لپاره د ښارونو او د بشر د استوګنې له ټول ش11هدف 

 . دوامداره مصرف او د تولید د نمونو ډاډ12هدف 

 . عاجل اقدام وکړي چې د اقلیم د بدلون او د هغې د اغیزو د مبارزې13هدف 

. د ساتنې او په دوامداره توګه د سمندرونو، دریابونه او د تل پاتی پرمختګ سمندري سرچینو په کارولو 14هدف 

 کې



. ساتنه، یقیني شي او د د جوزج ایکوسیستم دوامداره کارونې ته وده ورکړي، په دوامداره توګه د 15هدف 

ځنګلونو، د جګړې د دښتو، او په ټپه اداره کړي او د ځمکې د تخریب المل سرچپه کوي او د تنوع له السه 

 ودروي

، د ټولو لپاره عدالت ته السرسی برابر . د دوامداره پرمختګ په سوله اییز چاپیریال ټولنو ته وده ورکول16هدف 

 کړي او په ټولو کچو کې اغیزمنې، حساب او جامع ادارې جوړې کړي

 . د پلي کولو د الرو پیاوړتیا او د تلپاتي اقتصادي پرمختګ لپاره د نړیوال مشارکت د راژوندي17هدف 

موخه دا  غوښتنه وکړه. اجنډا د تلپاتې پراختیا 2030 ه پهپلي، او همدارنګ 2030دغه اجنډا ټاکل شوې ده چې په بشپړ ډول له خوا د 

په داسې حال کې د  ده چې د ناروغۍ د مقرراتو، ښوونې او روزنې، او د نړیوالو او همکارۍ له الرې د بشریت سره مخامخ حل کړي.

 Laudato سره د پاپ فرانسیس ددغه اجنډا، هم،  (.4: 3خپلو موخو ډېر ښه دي، د خپل د میتودونو او موخو ځینې بد )پیدایښت 
Si encyclical .برابره ده 

د "نوي نړیواله اجنډا" کېدای شي د "نوي کاتولیک اجنډا" نومیږی شي د "کاتولیک" کلمه معنا یې ده "نړیوال." پاپ فرانسیس 
 د تصویب غوښتنه وکړه: "د هیلې یو مهم نښه." نوي نړیواله اجنډا د

د ملګرو ملتونو د چوکاټ د کنوانسیون د اقلیم د  کال د دسمبر )په رسمي توګه 2015نړیوالې تړون په په نامه د  21پاپ فرانسیس هم 
تر سرلیک الندې(، او مشوره ملتونو "د مخ د سړک په دقت سره تعقیب ستاینه وکړه، او سره د پیوستون  بدلون د ګوندونو کنفرانس

 تل مخ پر ودې احساس . "

اه ککړ هوایي غواړي، وږیو ته ځي، راواني شي، د خطر شي، او داسې نور، د دې نړیوالې همغږۍ په داسې حال کې چې څوک د س

 به له ستونزو سره مخامخ بشریت اوارولی شي؟

 د ملګرو ملتونو د ثبت ٹریکد 

بل ډول د ، ددویمې نړیوالې جګړې وروسته، د دې لپاره چې 1945اکتوبر  24د ملګرو ملتونو د نه جوړه شوې وه او د جوړ په 

غړو هېوادونو  51په ایښودل شوی، د ملګرو ملتونو د  شخړو د مخنیوي او هڅه کوي په نړۍ کې د سولې ته وده ورکړي.

 دي. 193اوس  درلود؛

هلته د ملګرو ملتونو د راهیسې په ټوله نړۍ کې د شخړو د رامنځته سلګونو شوي وي، که نه د زرګونو،، خو موږ تر اوسه نه دي 

 توګه د نړیوال دریم جنګ تشریح شي.کړې څه په 

ځینې دې باور دي چې د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالې همکارۍ ادعا وده ورکوي، د او اجنډا ډول چې د پاپ فرانسیس او نورو 

 مذهبي مشرانو هڅه کوي چې د د ودې، به د سولې او سوکالۍ د راوستلو سره یو ځای شی.

د ملګرو ملتونو د راهیسې د ګڼ شمېر وسله والو شخړو کې جوړه  رد دې کار ته نه دی ښه شوی.خو، لپاره د ملګرو ملتونو د ریکا

 سربېره، د څو میلیونونو وږي یو، کډوالو، او / یا سخته کمزوري دي.

ي موخو،" دا اته "پراختیای د پلي کولو. زریزې پراختیایي موخو خپل د د کابو یوه لسیزه وړاندې، د ملګرو ملتونو د جوړ راځي چې

پایښت لرونکي پراختیایي  17کال کې، د هغې تش په نوم " 2015نو، په  خو په دې بریالي نه، حتی پخپله د ملګرو ملتونو له مخې.

 یو شمېر په پام کې دا کوم خیالي خیال. ځینې خوشبین. اهدافو" ومنل شول.

د یو انساني اروپایي جزیره خوب ولید چې د هغه کلیسا  ، پاپ فرانسیس وویل، هغه2016، 6تر هغه ځایه چې جزیره ځي، د می په 

 ( وي.18تر اوسه، د پاپ د خوب به مخه کړي چې د خپسکه )وحی  کې مرسته کوالی شي چې وچه کې ورسېږي.

 مهال کیدای شي چې د همکارۍ او بریا، خو اوسئ ...

 قانون، او ټولنیزو شرایطو د پوره او بشپړ دي."څرګندوي چې جزیره ده "یو د خیالي ځای په کوم کې چې د حکومت،  قاموس

 د انجیل زده کوو چې د بشریت په خپله د خپلو ستونزو د حل لپاره نه:



)یرمیاه  دا سړی چې د مستقیم خپل ګامونه ګرځي نه ده. اې ربه، زه پوهیږم چې د انسان په الره کې په خپل ځان نه دی، 23

 ، ټول مګر دا ښودل شوې(10:23

 زده کوو چې د نړیوالې همکارۍ به پاتې راشي:د انجیل 

د هغوی د سترګو په وړاندې د خدای له ډاره نه  18 او د سولې په الره کې یې معلوم نه 17 او بدمرغۍ په خپلو الرو دي؛  16

 (18-16: 3)د رومیانو په  شته..

خو تقریبا هیڅ دي  اکله هڅه دین کې ښکیلې دي.خو ډیري انسانانو د کوم خیالي ټولنه کې د خپل نظر سره کار کوي او آن کله ن

 غوښتل چې د یو د خدای په الرو تعقیب کړي.

هلته به یو شمیر، او همدارنګه د ځینو شاتګ  دا نه ده چې هلته به د ملګرو ملتونو د یا د واتیکان د موخو هر لور نه د پرمختګ وي.

 وي.

کله  (.9:27 ې د نړیوال تړون یو ډول به موافق وي او د دې پخلی )دانی ایلپه حقیقت کې، او ښایي په پراخه جګړې وروسته، د سول

 چې ده، زیات شمېر به په غلطه ته میالن دې باور دي چې بشریت به دیو سوله ییز او کوم خیالي ټولنې په اړه د راوستلو.

( او همدارنګه د مختلفو نښو او 13:10 ایل حزقی ( زیات شمېر به په داسي نړیوالو 'خیالي پرمختګ' )د 2تسالونیکانو  2 9-12): 

 1(، سره له مشرانو ښایي څه ادعا )44-31: 11؛ 9:27 خو د انجیل لکه د سولې به تېر نه )دانی ایل عجایبو په کې ونیول شي.
 (.8: 59؛ یسعیاه 3: 5تسالونیکانو 

 جزیره هر ډول؟ که د بشریت د رښتیا په اړه جزیره راوستلو وځپل ناتوانه، ممکنه ده د خیالي

 هو.

 . څه رښتیا وکړل عیسی تبلیغ؟2
( په 21-1: 19؛ 11:15؛ وحی 2:44 د انجیل زده کوو چې کوم خیالي ټولنې، د خدای د برتانیا په نامه، به د بشري حکومتونو )دانی ایل

 ځای راشي.

دلته هغه څه دي مارک  کوي. په اړه تبلیغ انجیل د د د خدای د برتانیا خوا له کله چې مسیح خپل عامه وزارت پیل وکړ، هغه پیل

 راپور:

پاچاهي رښتیا د تبلیغ او ویې ویل: "د وخت پوره،  15 اوس په زندان کې جان شو وروسته، عیسی جلیل ته راغلل، د خدای، 14

 (.15-14: 1او د خدای تعالی د سلطنت په الس کې دی. توبه، او په رښتیا د باور" )مرقس 

څخه راځي، او معنا یې ده "ښه پیغام" یا "ښه خبر دی." په نوې لوظ، د   euangelion ، د یونان ویي په توګهدغه اصطالح د انجیل

دا په داسې حال د یونان ویي په  انجیل.  په 151ځله او  149انګلیسي کلمه "پاچاهي،" د خدای د بادشاهئ په اړوند، په تقریبا 

 االمتیاز قلمرو کېږي څخه.چې د واکمنۍ او یا د حق  basileia توګه

(، دوی د اصولو 11:15(، دوی یوه جغرافیایي ساحه پوښي )وحی 17:14د بشر د سلطنت او همدارنګه د هللا د پاچاهي، یو پاچا )وحی 

 (.13:29( لرو، او هغوی لري مضمونونو )لوقا 9: 30؛ 4-3: 2)یسعیاه 

 دلته ده له د عیسی د لومړي عامه تدریس چې متا ثبتوي:

 ( تبلیغ کوي.4:23او عیسی ته الړل په اړه ټول ګلیل، په خپلو عبادت خانو په تدریس، د پاچاهي د انجیل )متا  23

 متا هم ثبتوي:

( د انجیل تبلیغ 9:35بیا د عیسی په اړه د ټولو ښارونو او کلیو ته الړل، په خپلو عبادت خانو په تدریس، د پاچاهي )متا  35

 کوي.

 یسی به د تل لپاره د مقابلې توان:د نوې لوظ ښیي چې ع

 ( وي.1:33هغه به د تل لپاره د یعقوب په کور کې حاکمه او دهغه د پاچاهي به پای و نه )لوقا  33

 تدریس.: مال حظه څه عیسی لوقا ثبتوي چې په موخه، چې د عیسي و استول دا وه چې د خدای د برتانیا د تبلیغ



د خدای د سلطنت د نورو ښارونو کې هم ته تبلیغ وکړي، ځکه چې د دې هدف لپاره ما  ( ووئیل، "زه باید4:43هغه )لوقا  43

 ته استول شوي دي."

 ایا تاسو کله پوه شي چې د استول عیسي موخه دا وه چې د خدای د برتانیا د تبلیغ؟ آیا کله مو واورېدل، چې د وعظ؟

 یغ:الړ شي او د خدای د برتانیا د تبل و لوقا هم ثبتوي چې عیسي

. له هغه وروسته رامنځته او یوې خواته  د رسوالنو، کله چې راستانه شوي دي، وویل، د هغه ټول چې د دوی دا کار کړی. 10

خو کله چې پوهېدل هغه، هغوی ورپسې  11 الړل په خصوصي ډول په یوه خالي ځای کې په ښار کې غږ وکړ چې اړوند

 (.11-10: 9ی د سلطنت په اړه خبرې وکړې )لوقا او هغه یې تر السه کړي او د هغوی د خدا هغه؛

 عیسی تدریس چې د خدای د انګلستان باید د هغو کسانو لپاره به د هغه پیروي په سر له لومړیتوبونو څخه وي:

 ( د سلطنت لومړۍ په لټه کې.6:33خو د خدای او د هغه د بندلو )متا  33

مه ویریږئ، لږ رمې، لپاره دا ستاسو د پالر د  32 شیان تاسو ته به زیاته شيخو د خدای په بادشاهئ په لټه کې، او دا ټول  31 .

 ( ورکړي.32-31: 12رضا ده چې تاسو د سلطنت )لوقا 

دوی د دې له خوا له خوا د مسیح ژوند کوي هغوی به په ژوندۍ بڼه لري او د  عیسویان دي چې د لومړي په لټه کې د خدای د برتانیا د.

تر اوسه، تر ټولو چې مسیح ، نه یوازې دا چې نه په لټه کې  بادشاهت سترګې په الر دغه د خپلو لومړیتوبونو وکړي.هغه په بدل کې او 

زیات شمېر هم په غلطه دې باور دي چې په دنیا سیاست کې هغه څه دي  لومړی د خدای په انګلستان، دوی هم نه پوهیږم دا کوم دی.

اره د بادشاهئ نه پوهېدو، نو اوس د دوی باید یا پوهیږي، چې ولې د بشریت دومره ناقص ژوند د خدای لپ خدای له مسیحیانو تمه لري.

 نه.

دا تواضع نیسي غوښتل چې له رښتیا لږ رمې  (.5: 11خبرتیا هم چې په بادشاهئ به د یو لږ رمې ورکړل شي )د رومیانو په نوم خط 

 برخه وي.

 شوید خداي تر اوسه باندې د ځمکې د نه دی ایجاد 

 عیسی تدریس چې د هغه پیروان باید د دعا لپاره د پاچاهي ته راځي، له دې امله دوی له وړاندې نه هم نه لري دا:

 (.10-9: 6ستاسو به تر سره شي )متا  ستاسو سلطنت راشي. 10 په آسمان زموږ د پالر، او پادو څخه وي ستا نوم. 9

 تبلیغ:عیسی مریدان واستاوه، ترڅو د خدای د برتانیا د 

هغه  2 بیا یې د هغه د دولسو مریدانو سره یوځای په نامه او د ټولو پیریان قدرت او واک ته یې ورکړه، او د ناروغیو درملنه 1

 ( تبلیغ..2-1: 9ته یې استولي دي د خدای د سلطنت )لوقا 

 ې د رامنځته:عیسی تدریس چې د هغه شتون یوازې د سلطنت نه وه، ځکه د سلطنت وروسته نه باندې د ځمک

 (.12:28مګر که چېرې زه د خدای د روح له خوا پیریان، خامخا د خدای په بادشاهئ راغلی په تاسو باندې )متا  28

 دا نه دلته اوس د دغو ایتونو څخه مارک خپرونه ده: د رښتیا سلطنت په راتلونکې کې ده.

خدای په بادشاهئ سره یوه سترګه، پرځای درلودلو دوه سترګو، ته ښه به دا وي چې تاسو ته د  که ستا سترګه تا له ګناه، دا. 47

 ( ته ننوځي.9:47اچول شي ... )مرقس 

عیسی شاوخوا وکتل او د هغه مریدانو ووئیل، "دا د هغو کسانو لپاره چې د کاني د خدای په بادشاهئ کښې داخل لري  23

و عیسی بیا په ځواب کې او هغوئ ته ووئیل، "د ماشومانو، خ د مریدانو په هغه لغاتونه حیران شول. 24 څومره سخته ده!"

اسان دی لپاره د اوښ ته د شتمن  25 څومره سخته دا د هغو کسانو لپاره چې په کاني باور د خدای په بادشاهئ کښې داخل!

 (.25-23: 10لپاره په پرتله په ستنه د سترګو له الري الړ دی د خدای په بادشاهئ کښې داخل ")مرقس 

بېشکه، زه وایم چې تاسو، زه به نور نه د د تاکونو د میوو تر هغه چې د ورځې د څښلو کله چې زه د څښلو دا نوي د  25

 (.14:25خدای په بادشاهئ ")مرقس 

د ، یو مشهور شورا غړي، چې د ځان لپاره د خدای په بادشاهئ په انتظار، راځي او اخلي زړورتیا ... یوسف )مرقس  43

15:43.) 



 تدریس چې د سلطنت اوس د دې حاضر نړۍ برخه نه ده:عیسی 

عیسی جواب ورکړو، "زما سلطنت د دې نړۍ نه ده که زما سلطنت د، زما بندګان به د مبارزې، له دې امله چې زه باید د  36

 (.36: 18یهودیانو ونه وېشل شي دې نړۍ کې وو؛ خو اوس زما سلطنت نه دلته ده." )یوحنا 

 طنت به وروسته هغه بیا راځي راشي او چې هغه به د خپل پاچا وي:عیسی تدریس چې د سل

"کله چې د ابن آدم د هغه په جالل راځي، او ټول له هغه سره مقدس پرښتو، نو هغه به د هغه د عزت په تخت ناست  31

خه د وزو د هغه پسونو ټول قومونه به مخکې له هغه سره راټول شي، او هغه به یې جال یو له بل، په توګه یو شپون څ 32 دي.

بیا پاچا به د هغو کسانو پر هغه ښي الس وایي،  34 هغه به د هغه د ښي الس په پسونو جوړ و، خو په چپ د وزو. 33 وېشي.

 ( د بنسټ له تاسې لپاره چمتو، په میراث.25متی  34-31راشئ، تاسو زما د پالر برکت د سلطنت د نړۍ ): 

ځکه زیاتره د خدای سلطنت  دلته نه ده، موږ به نه یو رښتینی جزیره تر وروسته جوړ شوی دی وګورئ.څرنګه چې د خدای د برتانیا د 

 نه پوهیږي، پاتې راشي چې پوه د هغه مین حکومت څه ډول کار کوي.

 عیسی څه وایي د سلطنت په څېر وه؟

 عیسی د څه د خدای د برتانیا په شان ده یو شمېر توضیحات وړاندې کړي:
او باید د شپې له خوا خوب او د  27 په وینا، "د خدای سلطنت هم په توګه که یو سړی باید پر ځمکه د تخم توزیعی،د هغه  26

د د ځمکې حاصالت  28 ورځې له خوا لوړه شي، او د تخم باید د رستن او نمو کوي، هغه خپل ځان نه پوهېږي چې څه ډول.
خو کله چې د غلې پخي شي، ژر تر ژره د  29 چې په سر پوره غلې دانېپه خپله محصوالت: لومړی، تیغ بیا د مشر، وروسته 

 (.29 -26. 4هغه په داس اچوي، ځکه چې د حاصالتو راغلی ")مرقس: 

دا لکه یو شړشمو د تخم، چې یو انسان له  19 بیا د هغه په وینا، "د څه د خدای په شان پاچاهي ده او هغه څه چي زه پرتله دا 18

بیا هغه  20" باغ کړي ده؛؟ او دا وکرل او یو زیات ونې شو، او د هوا کې د هغې د څانګو کې د الوتونکي دي.بوتلم او په خپل 
دا شان خمیره، چې یوه ښځه واخیستل او د ډوډۍ درې اقدامات پټ  21 وویل:" ته د هغه څه چي زه د خدای د سلطنت د لینکن؟

 (.21-18: 13پورې دا ټول خمبیره شو ")لوقا 

 مثالونو څرګندوي چې په لومړي سر کې د خدای د برتانیا د وړوکی دی، خو چې لوی به شي.د دغو 

 لوقا هم ثبت کړي دي:

 ( د سلطنت کیني.13:29هغوی به د ختیځ او لویدیځ څخه راغلي، د شمال او جنوب څخه، او د خدای )لوقا  29

خلک به په دې  کار به نه د هغو چې د اسرایلو په توکم محدود شي.دا  ځکه نو، د خدای د برتانیا به له ټولې نړۍ د خلکو په لري.

 پاچاهي کیني.

 او د برتانیا د 17لوقا 

 خو چې د ترالسه کولو مخکې، ګورې چې خلک به په حقیقت کې د خدای په برتانیا خوري: ځینو. 21-20: 17لوقا 

 (.1514:)لوقا  "برکت دی هغه څوک چې د خدای په بادشاهئ ډوډۍ وخورئ!" 15

ځکه خلک به د )په راتلونکي کې( د خدای په برتانیا خورئ، دا یوازې هغه څه چې اوس په خپل زړه کې یوې خواته د ټاکلو لپاره، د 

 غلط چې بل وړاندیز سره سره نه ده. 17:21تعبیرونه / د لوقا 

 باید مرسته وکړي ځینو پوه: 21-20ژباړه:  17د د لوقا 

چې د خدای د واکمنۍ شو راتلونکو خوا وغوښتل هغه، جواب ورکړو، "د خدای ډارونې پاچاهي نه مه د فریسیانو کله  20 په

هیڅوک به ووایي، دلته دا 'یا د' شته دا دی، د خدای د واکمنۍ ستاسو په منځ  21 راځي ځکه چې تاسو هیله د دا نظر کې ونیسو؛

 (21-20: 17)لوقا  کې اوس دی. "

دا د فریسیانو چې عیسی پوښتنه  -عیسی "جواب ورکړو،"  هوس، او منافقانه فریسیانو خبرې کولې.ګورې چې عیسی شوې وه چې د ، 

 هغوی د هغه په رسمیت ډډه وکړه. وه.

 نه! په چرچ د هغوی؟

 هم نه و هغه په ذهن او یا د زړه د احساساتو په اړه خبرې کولې. عیسی هم نه یوې کلیسا ژر تنظیم شي په اړه خبرې کولې.



دوی د هر ډول نوې لوظ چرچ ژر پیل  د فریسیانو نه هغه یوه کلیسا په اړه پوښتنه شوي دي. شو د هغه د پاچاهۍ په اړه خبرې!عیسی 

 هغوی د ښایسته احساسات یو ډول په هکله فکر نه غوښتنه. شي څه شي نه پوهېدم.

د فریسیانو په چوکاټ کې د چرچ  -کې" د فریسیانو وه  او د خدای تعالی د"په چوکاټ -که یو فکر کوي د خدای د انګلستان د چرچ د ده 

 څرګنده نه! د وه؟

برخه ترجمه په توګه تاسو په چوکاټ کې  17:21په داسې حال کې یو شمېر پروټسټنټ ژباړې د لوقا  دا ډول پایلې نه، بلکې مسخره دا؟

سمه ترجمه چې د" د خدای  نوي المقدس انجیل ولیک(، حتی د کاتکنگ جیمز ورژن / نیو کنگ جیمز ورژن"د خدای د برتانیا د ده" "

 په بادشاهئ ستاسو په منځ کې ده. "

خو دوی  اوس، د فریسیانو فکر کاوه چې هغوي د خدای د برتانیا پر مخ وکتل. عیسی و په منځ کې یوه یې په منځ کې، د فریسیانو.

یا محدود برتانیا د نه وي، ځکه داسې ښکاري چې فکر )او نه هم  عیسی څرګنده کړه چې دا به د یهودیانو یوازې د یو ځایي، پېژني دا.

خدای د برتانیا به یوازې د څو بشري او د لیدلو وړ سلطنت څخه چې خلک کوالی شي په  لکه څنګه چې ځینې یوې کلیسا اوس باور(.

 ه."یا "چې د انګلستان، هلت ګوته کړي او یا وګوري، او وایي: "دا ښه ده، او دلته د" نه وي؛

پوه شو چې د مقدس کتاب  ( وویل.37-36جان:  18عیسی، ځان وزږید د چې د انګلستان پاچا وي، لکه څنګه چې هغه صفا پیالطوس )

د خدای د راتلونکې برتانیا د پاچا وو، نو او  ( دراوټر لپاره د شرایطو "پاچا" او "پاچاهي" کاروي.18،23-17 :7 )د بیلګې په دانی ایل

کله چې هغه ته راستون، نړۍ به  ( پیژني.19:21خو دوی به نه د هغه په توګه د خپل پاچا )یوحنا  سیانو راتلونکو والړ.هلته، چې د فری

 (.19:19هغه رد )وحی 

موند په په الندې آیتونو کې، د تشریح د هغه دوهم راځي، کله چې د خدای د برتانیا به ټوله دنیا )لپاره د دې فصل کې  17عیسی په لوقا 

 ثبات سره د دوام( قضاوت وکړي:د 

هغه وویل: "دلته به ورځو راشي چې تاسو به د اوږدې مودې او اوږدې مودې راهیسې په هسې هم د  22 ته د خپلو مریدانو

خو نه بهر ځي او یا په څېر  'وګورئ، هلته یې د ده!' نارینه به ووایي، وګورئ، دلته هغه ده! ' 23 سړي د زوی یوه ورځ لري.

لپاره، له دې امله د انسان زوی به په خپل ورځ  24 ت چې د د نورو د آسمان یو لوري د راوتو وروسته یې پرمخ،د ضربا

 ،(.25-22: 17خو هغه باید لومړی ډیر سخت رنځ څخه وځي او له خوا رد شي د اوسني نسل )لوقا  25 وي.

عیسی نه وایي  دوهم د تشریح ټولې نړۍ ته د واکمنۍ راځي. ، د هغه31-27ته رعد چوربتیو راجع،:  24عیسی یوازې په توګه په متی 

خلک به نه د خپل پاچا د هغه په رسمیت او به د هغه په  چې د هغه خلک به ونه شي کوالی هغه وګوري، چې هغه بیرته نه راګرځي.

 زیاتره به فکر عیسی دجال استازیتوب کوي. (!19:19وړاندې د مبارزې )وحی 

هغه یې نورو ځایونو ته وویل، چې د هغوی نه به په کې د برتانیا د وي، ځکه -دغو د خدای په برتانیا وه فریسیانوعیسی نه وایي چې په 

 او نه شو عیسی ویې ویل، چې د کلیسا به د انګلستان وي. (.14-13: 23د هغوی د نفاق )متا 

د عبرانیانو   40-13)ر اوسه، حتی د ابراهیم او د نورو ت لکه د یوازې د حشر! -د خداي څه ده انسانانو به یوه ورځ توان کې ولیکئ 

 ( نه دي تر اوسه.11

وروسته په  17:21د مریدانو ته دا معلومه وه چې د خدای د برتانیا یې تړاو نه درلود، په شخصی نو، او دا یې په الندې، چې د لوقا 

 توګه ښکاري، په ګوته کوي:

ه بل مثال خبرې کولې، ځکه چې هغه بیت المقدس ته نږدې وه او ځکه چې د اوس چې هغوی له دغو شیانو اورېدلي، هغ 11

 (.19:11دوی په اند د خدای په بادشاهئ به سم ښکاري )لوقا 

 د سلطنت په راتلونکي کې په څرګند ډول و

ه برخه، عیسی نبوي او وروسته تدریس: لکه څنګه چې د پوښتنې د حل یو تاسې په څه ډول کوالی شي ووایي که پاچاهي ته نزدې دی؟

 ( لست:21لوقا  28-8پیښو )

کله چې هغوی ال د غوټۍ، تاسو وګورئ او دا چې د اوړي په خپلو ځانونو دپاره  30 کتنه، او ټولې ونې. 29 اوس د انځر د ونې

ته کله چې تاسو وګورئ په دې شیانو څه پېښ شي، پوه شئ چې د خدای پاچاهي ده  نو تاسو هم، 31 پوه دی ته نږدې.

 (.31-29: 21)لوقا  نږدې



عیسی نورو ځایونو کې د هغه خلکو ته  عیسی د خپلو خلکو غوښتل چې پوه شي کله چې د سلطنت به راشي نبوي پیښې تعقیب کړي.

سره تړاو لري د -سره سره عیسي د خبرو، څو تخفیف  (.37-33: 13؛ مارک 21:36ویلي، چې د لیدلو او د نبوي پیښو پاملرنه )لوقا 

 په پیښو ګوري. نړۍ

، عیسی یو ځل بیا وښودله چې د خدای د برتانیا د هغه څه دي چې په راتلونکې کې به پوره شي کله چې هغه د تدریس 23&  22په لوقا 

 و:

لپاره زه تاسو ته وایي، زه به  16 "د روزو، هیله ما غوښتل چې مخکې زه اخته دې د فسحې اختر له تاسو سره وخورئ، 15

بیا هغه د جام واخیست، او شکر ورکړه، او وایي، "دا  17 ې د خوړلو تر هغه چې د خدای په بادشاهئ پوره کړه."نور نه د هغ

ما تاسو ته وایي، زه نه د د تاکونو د میوي د څښلو پورې د خدای په بادشاهئ راځي"  18 واخلئ او خپلو منځو کې دا وویشي؛

 (.18-15: 22)لوقا 

هغه سره و کفر هغه دار ځړول شوي وو یو او هغه وویل: "که تاسو د مسیح دي، خپل ځان  خو د هغو ظالمانو چې له 39

د هغه صحابي بدبینۍ هغه او د هغه وویل: ته وفرمایل: "آیا تاسو هم نه د خدای له  40 وژغوري او هم موږ وژغوري."

وړ دي، او موږ ته هغه څه چې موږ کار،  او عادالنه دي موږ داسې وي، نو ځکه موږ 41 تاسو هم په غندلو سره هغه. ډاره؟

،: زما رب، په 43-39او هغه وویل،" په انګلیسي  42" خو هیڅ بد شوی دی د دې یو له خوا تر سره سم بیرته ورکول کیږي.

له خو هغه ته وویل،" آمین، زه له تاسو سره چې نن ورځ وایي چې تاسو به  43" یاد مې کله چې تاسو ته ستاسو د برتانیا راځي

 .. (23ما سره په جنت کې وي ")لوقا 

 د خداي یې ژر عیسی ووژل شو یا په توګه مارک او لوکا دواړه موږ ته وښیي نه راځي:

د ، یو مشهور شورا غړي، چې د ځان لپاره د خدای په بادشاهئ په انتظار، راځي او اخلي زړورتیا ... یوسف )مرقس  43

15:43.) 

 ( وه.23:51چې د ځان لپاره هم د خدای په بادشاهئ په انتظار وو )لوقا هغه څخه ، د یهودو د ښار،  51

 ګورې چې دا د حشر، چې یو به د خدای په برتانیا په توګه جان اسناد بیا پیدا شي وروسته دی:

ی د عیسی ځواب ورکړ او هغه ته یې وویل: "زیاتره بېشکه، زه تاسې ته وایي، مګر یو ځل بیا زېږېدلی، هغه نه شي کوال 3

: د هغه د هغه د 3نیکودیموس هغه وویل: "څنګه یو سړی هغه مهال کلن دی زېږېدلی شي؟ ؟  4 خدای په بادشاهئ وګورئ."

عیسی جواب ورکړو،" زیاتره بېشکه، زه له تاسو سره وایي، تر څو  5" مور په خېټه د دوهم ځل ته ننوځي او شي زېږېدلی

 (.5-د سلطنت نه ننوځي  3دای )یوحنا چې یو د اوبو او د روح پیدا شي، هغه د خ

 په پام کې ونیسئ، چې د عیسي و بیا وروسته، هغه بیا د خدای د برتانیا په اړه درس:

 هغه هم د ډېرو وروسته د هغه کړاو ځان ژوندی وړاندې 3

شیان خبرې )د معصوم دلیلونو، چې تر څلویښتو ورځو په ترڅ کې د هغوی له خوا وکتل او د د خدای په بادشاهئ اړوند 

 (.3: 1رسوالنو اعمال 

 عیسی د رسول ته چې د برتانیا په اړه درس په توګه راغلل. د لومړي او وعظ چې عیسی ورکړه د خدای د برتانیا په اړه وه!

 درلودل:مال حظه هغه څه جان لیکلو  عیسی هم درلود له پیغمبر جان د خدای برتانیا چې به په ځمکه باندې وي په اړه یې ولیکئ.

زه د هغه چا لپاره چې د عیسی د خپلو شاهد او د خدای لپاره، چې د ځناور یا د هغه انځور نه عبادت کلمه، سرونه پرې  4

او د دوی ژوند او د یو څو زرو کلونو  شوي دي، او نه په خپلو تندیو او یا خپل السونه د هغه نښه ترالسه روحونه ولیدل.

 (.4: 20سره مسیح یورشیلم )وحی 

( د حکومتونو 11:15، 5:10په لومړیو مسیحیانو کړه چې د خدای برتانیا به په ځمکه باندې وي او د نړۍ د مقدس کتاب تدریس )وحی 

 په ځای راشي.

 ولې، که د خدای د برتانیا د دومره مهم، نه تر ټولو په اړه دا ډېره اورېدلي دي؟

 تر یوه بریده ځکه عیسی یو معما وبلله:
وینا، د هغوی، "تاسې ته ورکړل شوي او د خدای په بادشاهئ معما پوه؛ خو هغه کسان دي چې د باندې، د ټولو هغه په  11

 ( راځي.4:11شیانو په مثالونو )مرقس 



 حتی د نن ورځې د خدای سمه برتانیا د یوه معما ده چې د ټولو ده.

( وروسته د پاچاهي د رښتیا په توګه یو عیني شاهد د ټولو نړۍ په پام کې هم، چې د عیسی وایي، چې په پای کې د )عمر( به راشي )ژر

 وعظ:

 (.24:14د پاچاهي دې رښتیا به په ټوله نړۍ کې د شاهد په توګه د ټولو ملتونو د وعظ شي، او بیا په پای کې به راشي )متا  14

دا یو "ښه پیغام:" لکه څنګه چې وړاندې کوي  .د خدای د برتانیا د انجیل په اعالن مهمه ده او دا ده چې په دغو پای ځلې ترسره شي

 چې د بشري مصیبتونو د اصلي هیله، سره له څه سیاسي مشران ښایي درس ورکړي.

دا باید د  که تاسو عیسي د خبرو په پام کې، دا باید روښانه وي د رښتیا مسیحي کلیسا باید اوس چې د پاچاهي د رښتیا او اعالن شي.

 او د دې لپاره چې دا په سمه توګه نه، د څو ژبو باید ولګول شي. ړیتوب وي.هغې لپاره چې د چرچ لوم

 او هغه دا چې ولې دا کتابچه کړې د ژبو نمرې ژباړل شوې دي. د خدای هڅه وکړو. دوامدارو دا هغه څه دي چې د

 الره نه مني:عیسی تدریس تر ټولو به د هغه په 

 

دروازه ده او پراخه الره چې د له منځه وړلو سبب دی، او ګڼ شمېر چې په خوا "د نري دروازه له خوا ولیکئ؛ د پراخه  13

 (.14-13: 7ځکه تنګ دروازه ده او په الره کې چې د ژوند ستونزمن دی، او. څو چې دا موجود دي )متا  14ته والړ شي 

 د د خدای د برتانیا د انجیل د ژوند سبب کیږي!

څه هم تر ټولو مسیحیانو بریښي چې دا مفکوره ده چې مسیح د ټینګار د خدای د برتانیا د دا ممکن د ګټې وي چې یاد ولرئ چې که 

 انجیل تبلیغ و شا اړولې، سیکولر او تاریخ زیاتره پوه شو چې دا هغه څه دي چې د انجیل په حقیقت کې تدریس کاوه.

 ( د انجیل درس ورکړي.2،60: 9تر اوسه، عیسی، ځان، تمه د هغه د پیروانو ته د خداي د برتانیا )لوقا 

ځکه چې د راتلونکې بادشاهئ به د خدای پاک د قوانینو پر بنسټ وي، نو دا به د سولې او سوکالۍ د راوستلو او په دې عمر کې د هغو 

 ( چې په رښتیا د سولې سبب کیږي.119زبور  165 2:15قوانینو اطاعت )د افسیانو په 

 ښه خبر مشهور شو. او په زاړه انجیل د خدائې دې د پاچاهي

 . د و د برتانیا کې د زړې لوظ نامې په نامه؟3

 (.3: 1؛ اعمال 15-14: 1عیسي د لومړي او ثبت خطبه کې ښکېل د خدای د برتانیا د انجیل تسوید )مرقس 

زړې لوظ نامې د خدای سلطنت هغه څه دي چې د عیسی د وخت د یهودیانو باید په اړه لکه څنګه چې په خپل کالم، چې موږ اوس د 

 غږ ذکر شوې وه څه معلوم دي.

 دانی ایل درزده کړه د برتانیا په اړه
 د رسول دانی ایل ولیکل:

او لکه اوسپنه چې حده د پاتر د  او په څلورم سلطنت به کۍ په ټوټې د اوسپنې د وقفې او هر څه توګه د اوسپنې قوي وي،؛ 40

څرنګه چې تاسو د پښو السونو او پښو ولیدل، او د  41 ر ټولې وځپیخټې ، چې سلطنت به ټوټې ټوټې مات کړي او په نو

تر اوسه پورې د اوسپنې د قوت به په کې وي، لکه څنګه چې تاسو د اوسپنې سره  اوسپنې حده، د سلطنت به وویشل شي.

ده قوي او حده نازک ولیدل او د پښو په پښو حده د اوسپنې او بله برخه د خټې وې، نو پاچاهي به ح 42 مخلوط کاللي خټې.

خو دا کار به د  لکه څنګه چې تاسو د اوسپنې سره مخلوط کاللي خټو ولیدل، هغوي به له د نارینه د تخم سره راغونډ؛ 43 وي.

او د پاچاهانو د آسمان به د سلطنت چې باید هیڅکله له منځه یوړل  44 یو بل سره سمون نه، لکه څنګه چې د اوسپنې سره خټې

دا باید په ټوټې مات کړي او دا ټول  او په بادشاهئ به د نورو خلکو ته پاتې نه شي؛ د ورځو نه ګډیږي.؛شی جوړ خدای 

 (.44-40 :2 ( په مصرف رسوي، او دا به د تل لپاره والړ )دانی ایلبرتانیا)

 (. 7:18)دانی ایل او. خو د زیاتره عالي د ولیانو به د سلطنت تر السه، او د سلطنت د تل لپاره ولري، آن د تل لپاره 18



زه "ګوري؛ او د همدې له انګلینډ څخه د ولیانو په وړاندې د جګړې کولو، او د ورځې د لرغونی پورې د هغوی په  21

راغلل، او د قضاوت په د زیاتره عالي د ولیانو په ګټه و، او د وخت لپاره راغلل . د ولیانو د پاچاهي  22 وړاندې برالسي،

 (22-21 :7 ولري )دانی ایل

موږ هم  له دانی ایل، زده کوو چې وخت به راشي چې د خدای د برتانیا به د دې نړۍ د سلطنت له منځه او د تل لپاره به دوام وکړي.

 زده کړي چې په به په دې سلطنت تر السه په خپل وار لري.

 مه پیړۍ لپاره دي. 21 د دانی ایل د نبوتونو زیاتره برخي زموږ د وخت په

 ظ څخه ځینو ایتونو لیدل چې:د نوې لو

"د لس ښکرونه چې تاسو د اره دي لس پاچاهانو چې تر اوسه نه پاچاهي ترالسه کړې، خو هغوی سره د ځناور پاچاهانو  12

دا به له د  14 دا د یو ذهن کې دي، او دوی به د ځناور د خپل قدرت او واک ورکړي . 13 د یو ساعت لپاره د واک ترالسه کړي.

لپاره، او د به یې حل، د هغه د بادارانو او د پاچاهانو پاچا رب؛ او هغه کسان چې له هغه سره دي په نامه، غوره، او جګړې 

 (14-12: 17)وحی  وفادار ".

نو، موږ په دواړو د زاړه او نوي وګورئ د مفهوم چې هلته به د لسو برخو کې او دا چې خدای به له منځه یوسي او د هغه د سلطنت د 

 ړولو د پای وخت د مځکې سلطنت وي.جو

 یسعیاه درزده کړه د برتانیا په اړه
 خدای یسعیاه وپارول چی د خدای، د زره کال واکمنۍ د زریزې په نامه، له دې الرې د برتانیا د لومړۍ برخې په اړه ولیکئ:

د څښتن روح به د هغه  2 وکري.د جېسي له ډډ څخه شته راشي باید غزاته یو رود، او یوه څانګه به د هغه د ریښي  1

 استراحت، د حکمت او پوهه، د مدافع وکیل د روح القدس او ښایي، د روح القدس د علم او د د مالک خدائ د ډار.

د هغه د خوښۍ په د مالک خدائ ویره ده، او هغه به د هغه د سترګو په نزد له خوا قضاوت ونه کړو، او نه د هغه په  3

 خو 4 خوا پریکړه؛غوږونو د اوریدلو له 

هغه به د زمکې سره د هغه د خولې په امسا  سره د بندلو هغه به د بې وزلو قضاوت، او د د ځمکی د عاجز برابرۍ پریکړه؛

د بندلو باید د هغه مال د کمربند وي، او د هغه د مال د  5 باندې بمبارۍ، او د هغه شونډې د ساه هغه به د بدکارانو ووژنئ.

 کمربند وفاداري.

"لیوه هم باید له وری واوسیږي، د به ښکته ځوانانو سره په وزه، د  6 او د یږي باید څری؛ 7د  د غوا او یو ماشوم به یې مشري

خوسکي او ځوانان په زمری او په ګډه دروغ. د هغوی ځوانان باید په ګډه پرځمکه پریوځم؛ او د زمري باید د غوایې په څېر 

دوی به نه  9 باید د کپچه مار د کندې له خوا لوبوي او د بېل ماشوم به په افعي د الس یېد نرسنګ د ماشوم  8 واښه خوري
رسوي او نه هم ټول له منځه په.. زما مقدس غره، د ځمکه باید د د مالک خدائ پوهه بشپړ شي لکه څنګه چې د اوبو د دریاب 

 تر پوښښ.

بیرغ والړ یو وي؛ د غیرو باید په لټه کې دی، او د هغه د فرش به او په هغه ورځ به د ، څوک به په توګه خلکو ته د یو » 10

 (10-1: 11)یسعیاه  ځالنده وي."

په دې دلیل چې ما د لومړي برخه او یا د خداي د برتانیا د لومړي پړاو په توګه د دې اشاره وکړه، چې دا داسې حال کې چې دا کار به د 

( او د زرو کلونو لپاره به 21ې، د نوي المقدس د آسمان څخه ښکته راځي، وحی فزیکي وي )مخکې له هغه وخت نه د مقدس ښار ک

 یسعیاه د دې پړاو کې کله چې هغه سره دوام فزیکي اړخ تایید کړه: د.

دا به په دې ورځ چې څښتن به د هغه په الس یو ځل بیا د دوهم ځل ټاکل د هغه خلکو چې پاتې دي، له او مصر، له او  11

 او د شنعار د پارونه بیرته، له حمات او راتلونکو د دریاب ټاپوګانو. کوش، له ایالم

هغه به د ملتونو د یو بیرغ جوړ، او به د اسرائیلو د تبعید راغونډ شي، او د راټولولو په ګډه د یهودا د تیت څخه د ځمکې د  12

افرایم باید یهودا حسادت نه، یهودا  پرې کول؛هم د افرایم د حسادت به ووځي، او د یهودا د دښمنان به وي  13 څلورو کنجونو.

دوی به د ختیځ د خلکو  خو هغوی به د فلسطینیانو د لویدیځ په لور د اوږې باندې ښکته الوتنه کوي.؛ 14 به نه ځوروي افرایم

صر د بحر څښتن به وځپل د م 15 او د عمونیانو د خلکو به یې اطاعت هغوی به د خپلو پر ادوم او موآب الس کیږدي؛ لوټ؛

سره د هغه ښه غالب د باد هغه به د سیند پر سر د هغه د سوک ووهم، او په اوه خوړونه دا بمبارۍ،  په ژبه له منځه یوسي.؛



هلته به د خپلو خلکو د پارونه څوک به له پاتې شي یوه لویه الره وي، لکه څنګه چې دا  16 او د خلکو د وچ لک واوړي کړي.

 (16-11: 11)یسعیاه  ځ چې د هغه څخه د مصر د وطن کړ.د اسرائیلو وه په هغه ور

 یسعیاه هم ولیکي الهام شو:

اوس به راشي او په وروستنیو ورځو کې دا د مالک په کور کې د غره به یې د غرونو په سر جوړ شي، او باید فرمایي  2

راځي او وایي: "راشه، او راځئ چې د مالک زیات شمېر خلک به  3 او ټول قومونه به د دا بهیږي پورته غونډیو شي تېر شو؛

هغه به له موږ سره د هغه الرو درس ورکول دي، او موږ باید د هغه په  خدائ د غره ته الړ، د یعقوب د خدای پاک کور.

هغه به د ملتونو تر منځ د قضاوت، او زیات شمېر  4 غزاته او د بیت المقدس د رب کالم "د څخه به د قانون، الرو مزل

ملت باید د ملت په وړاندې د تورې  ورکړه؛. هغوی به په ښاخ چنګکونه خپل تورې په ، او د خپلو نېزې ماتې ردوي. خلک

تنه د سړي رادانګلي ګوري باید عاجزي شي، د نارینه به وي پړمخې  11 ... پورته نه کړي، نه به دوی نور د جګړې زده

 (4،11-2: 2)یسعیاه  شي.پرېوتل او د څښتن یوازې باید په هغه ورځ فرمایي 

پر بنسټ باندې د  په پای کې، دا به د تل لپاره وي، سره عیسی حکم. په دې ډول، دا به د سولې په ځمکه کې کوم خیالي وخت وي.

کلونو )بابلي د یادوشوو:  1،000(، د یهودانو د یادوشوو زده دې 2 :6 ؛ ہوسیع2:11 ؛ یسعیاه1: 92؛ 4: 90مختلفو صحیفو )زبور 

 ( دوام کوي.97طوف مع

 یسعیاه شو الهام ته هم په الندې ولیکئ:

او د هغه نوم به ، مشوره  او د حکومت به د هغه په اوږه وي. د مونږ ته د یو ماشوم پیدا شي، مونږ یو زوی دی ورکړل؛ 6

زیاتوالی به د پای نه  د خپل حکومت او د سولې د 7 ورکوونکي په نامه شي، غالب خدای، د همېشه د پالر، د سولې د شهزاده.
وي، کله چې د داؤد تخت او د هغه د پاچاهي، د امر او د جوړولو سره د قضاوت او عدالت هغه وخت کې د پرمختګ څخه، 

 (7-6: 9)یسعیاه  د کوربه د څښتن د ختمونو به ترسره کړي. آن د تل لپاره دا.

په داسې حال کې زیات شمېر چې مسیح هر  لطنت جوړ کړي.ګورې چې یسعیاه وویل چې عیسی به راشي او سره د حکومت د یو س

د انجیل په  کال نقلوي دې تیریدلو سره، په ځانګړې توګه په دسمبر کې، نوهغه د وګرځوئ چې دا څخه دا حقیقت چې عیسی به پیدا شي.

یسعیاه، دانی ایل، او نور )ع(  ي.ګوته کوي، چې د خدای په انګلستان سره مضمونونو قوانینو د حکومت لري، او دا چې عیسی به دا و

 دا.

( په الره 22متی  40-37 15:10او د خدای تعالی د برتانیا به د هغو قوانینو پر بنسټ واکمن شي؛: د خدای د قوانینو د مینې )یوحنا 

 نو د خدای په انګلستان، سره سره څومره په نړۍ کې د کتلو دا، به د مینې پر بنسټ شي. دي.

 زبور او نور

 یوازې دانی ایل او یسعیاه نه دی، چې د خدای الهام ته د خدای په راتلونکو برتانیا په اړه ولیکئ.دا 

حزقی ایل هڅونې جوړه شوې وه چې ولیکي چې د اسرائیلو د )نه یوازې د یهودو( چې د ستر مصیبت په وخت کې خواره واره شول 

 هغه: قومونو به په پاچاهي راټول شي د

توګه د څښتن خدای وایي: "زه به تاسو د خلکو د راټولولو، له هغو هېوادونو کې چې تاسو تیت شوي  نو وایي، په دې 17

هغوئ به هلته والړ، او دوی به د خپلو ټولو  18 دي تاسو راغونډ شي، او زه به تاسو ته د اسرائیلو د ځمکې د ورکړي."

زړه، او زه به د یو نوي روح یې په چوکاټ کې واچول او د بیا به زه هغوی ته یو  19 کارونه او د هغې د ټولو څخه واخلي.

چې ښایي دوی په زما موضوعه مزل او زما  20 تیږی د زړه د غوښه بهر ته انتقال کړي، او هغوی ته د زړه د د غوښو،

و لپاره چې خو په توګه د هغو کسان 21 او دوی به زما د خلکو، او زه به د خپل خدای یم. قضاوت وساتي او د کار د هغوی؛

 په زړونو کې تعقیب لپاره خپل کارونه او د هغوی د د ارمان، زه به د هغوی په خپل سرونه عملونه رنځیدلې، "

 (21-17 :11 )حزقی ایل د څښتن خدای وایي.
 ( د خوړلو ودروي.14 استثنہ؛ 11، احبارد د اسرائیلو د قبیلو اوالده به نور تیت شي، خو به د خدای د قوانینو اطاعت او کرکجنه شیان )

 په خدای د سلطنت په اړه زبور الندې لیدل چې:



د پاچاهي د  28 ټول د نړۍ پای به په یاد او څښتن ته اړوي، او د ملتونو د ټولو کورنیو ته به تاسو مخکې عبادت وکړم. 27

 (28-27: 22)زبور  څښتن د ده، او هغه باندې د ملتونو د قاعدې.

 (6: 45)زبور  د بندلو د ستاسو د سلطنت د ده. دایه، ده د تل لپاره او؛ستاسو مسنداحمد اوه خ 6

هغوی به د ستاسو د سلطنت د جالل  11 ستاسو ټول کارونه باید تاسو ستاینه، اې ربه، او ستاسو د ولیانو به برکت تاسو. 10

ر اعمالو لپاره، او د د هغه د سلطنت د پیژندل د نارینه د زامنو د هغه طاقتو 12 خبرې، او د ستاسو د بریښنا خبرې اترې،

)زبور  ستاسو سلطنت ده د همېشه د پاچاهي، او ستاسو د سلطنت په اوږدو کې د ټولو نسلونو څخه رنځ وړي. 13 ځالنده برم.

145 :10-13) 

 (.7 :4 میکاه؛ 21 عوبیدیا؛ 20:33 په زړې لوظ نامې په مختلفو لیکوالو هم د پاچاهي د اړخونو په اړه لیکلي )د بیلګې په حزقی ایل

نو کله چې عیسی د خدای د برتانیا د انجیل په تدریس پیل وکړ، د هغه سمدستي د اورېدونکو سره د اساسي مفهوم یو شمېر اشنایي 

 درلوده.

 . آیا د رسوالنو د برتانیا د انجیل درس؟4

اړه ښه خبر، د حقیقت دا دی چې عیسي پلویان د خدای په داسې حال کې د انجیل په څېر ډېرو عمل دی یوازې د عیسی د هغه کس په 

 دا هغه پیغام دی چې عیسی راوړل. د برتانیا د انجیل تدریس.

 پاول د خدای د برتانیا د درزده کړه
 د پولوس رسول د خدای او د عیسی برتانیا په اړه ولیکل:

او په هڅونې کې د خدای د سلطنت د شیانو په اړه  او هغه ته د یوه الړ او د دریو میاشتو لپاره، په دې دلیل خبرې وکړې 8

 (.8: 19)اعمال 

( د سلطنت تبلیغ 20:25او په تحقیق سره، اوس زه پوهېږم چې تاسو ټولو، د چا په منځ کې ما د خدای )د رسوالنو اعمال  25

 تللي.

چا هغه څرګنده کړه او نومړه د نو کله چې هغه یوه ورځ ټاکل وو، زیات شمېر خلک په خپل هستو هغه ته راغلل، له  23

خدای په بادشاهئ ګواهي، له سهاره تر ماښامه د دواړو د حضرت موسی د قانون او د پیغمبرانو څخه د عیسی په هکله، په 

په اړه دي  د ټولو د باور د خدای په بادشاهئ تبلیغ او هغه شیان چی د مالک عیسی مسیح 31 ... هڅونې کې یې.

 اعمالو(. 28 23،31هغه ):  نه یو منع تدریس، په

ګورې چې د خدای د برتانیا یوازې په اړه عیسی نه ده )که څه هم هغه د دا یوه لویه برخه(، او پاول هم په جال توګه د هغه څه څخه د 

 خدای د برتانیا په اړه تدریس په اړه عیسی تدریس.

 د رښتیا دا وه:پاول هم د خدای د رښتیا وبلله، خو تر اوسه هم د خدای د برتانیا 

د رښتیا چې تاسو به د خدای چې تاسو د هغه د خپل سلطنت او عزت غوښتنه وړ مزل  12 ... موږ تاسو ته د خدای ... 9

 (9،12: 2تسالونیکانو  1) وعظ.

 د "ښه پیغام" د عیسی، هغه پیغام چې وښودل. ( د انجیل په نامه.1:16پاول هم دا د مسیح )د رومیانو په 

پاول وویل، د مسیح د  دا په ساده توګه د عیسی مسیح د شخص په اړه او یا یوازې په اړه شخصي نجات یو رښتیا نه وه.فکر کوي چې 

 انجیل شامل عیسی، د هغه په بدل، او د خدای قضاوت اطاعت:

د څښتن او له تاسو سره چې له موږ سره ډک پاتې کله چې  7 ... د خدای سره د مصیبت ورکړي د هغو ستونزو تاسو، 6

په ملګرتیا ته د اور په هغه څوک چې خدای نه پوهیږم اخلي غچ له آسمانه نازل  8 عیسی سره د هغه ښه غالب په مالیکو،
دا به د همېشه د له منځه وړلو د مالک خدائ د  9 ورکړي، او هغه څوک چې زمونږ د مالک عیسی مسیح د رښتیا نه اطاعت.

کله چې هغه په داسې حال کې، په هغه ورځ، چې په نه وي  10 سزا ورکړل شي، حضور څخه او دهغه د قدرت د جالل څخه

 2شوی د هغه د ولیانو او په منځ کې ټول هغه کسان چې ایمان یې ستاینه شي، ستاسو په منځ کې زمونږ د شهادت باور شو )
 ( ځکه چې.10-6: 1تسالونیکانو 



 ترالسه کړي، چې نه موږ اوس په بشپړه توګه ولري دا:د نوې لوظ ښیي چې د پاچاهي د هغه څه دي چې مونږ به 

 ( تر السه کوي.12:28مونږ یو سلطنت چې نه ولړځول شي )د عبرانیانو په  28

 موږ کوالی شو کلک ونیسي او اوس چې د خدای د برتانیا برخه سترګې، خو په بشپړ ډول نه ننوتل دا.

ه د خدای د برتانیا په توګه د بشر د بشري ننوځي، ځکه دا کار د پاول په ځانګړې توګه ومنله، چې یو نه په بشپړه توګ

 پېښېږي: وروسته حشر

او نه د فساد په میراث  اوس دا وایم، وروڼو، چې غوښه او په وینه کې د خدای د سلطنت نه شي کوالی په میراث؛ 50
ټول وي، د یو د سترګو د  52-ږ باید په یوه شیبه ګوره، ما تاسو ته یوه معما ده ته ووایي: موږ نه باید د ټولو د خوب، خو مو 51

 (.52-50: 15کورنتیانو  1د شپیلۍ به غږ، او د مړو به د غز راپورته شي، او مونږ به بدل شي ) سرتګو، په تېرو شپیلۍ.

زه له دې امله د خدای او د څښتن عیسی مسیح، چې څوک به د ژوند او د هغه د راڅرګندېدو او د هغه د سلطنت د مړو  1

 (.1 :4 تنیتھیس 2قضاوت مخکې له تاسو اخلي )

 پاول نه یوازې د زده کړې چې، خو چې عیسی به د خدای د پالر د برتانیا د ورسوي:

د راهیسې له خوا د سړي له خوا د سړي  21 ېدلي ویده د مړو نه لوړ دی، او د ده.خو اوس د مسیح د هغو د چې دي رالو 20

راغلل، نو د ، وروسته هغه چا چې د هغه د راتلونکو مسیح د دي  22 راغلل د مرګ، هم د په آدم ټول مړه د مړو د حشر.

هغه اچوي یو: په مسیح ټول به شي  بیا راځي په پای کې، کله چې هغه د خدای د پالر، د سلطنت وړاندې کله چې 24 مسیح

د هغه باید حاکمه تر هغه د ټولو دښمنانو له  25 خو هر یو په خپل نظم.. د ټولو حاکمیت او ټول واک او قدرت. 23 ژوندی کړې

 (.25-20: 15د کورنتیانو  1) مخې د هغه د پښو واچوي پای.

 د میراث نه: پاول هم تدریس چې )حکم د پالزمینې له( به د خدای د برتانیا

نه زناکاران، او نه هم له مشرکانو، او نه زنا، او  آیا نه غولیږي. آیا په دې نه پوهېږم چې د به د خدای د سلطنت میراث نه؟ 9

( د سلطنت 6د کورنتیانو په  1 9-10او نه غله، او نه سولندو، او نه ، او نه ، او نه به د خدای ):  10 نه ، او نه بازان دي،

 میراث.

، جادو، کرکې، نفرت، ، ، د غضب څرګندول،   20 اوس د غوښې د فواید دي څرګند شوي دي، چې: زنا، زنا، ناپاکۍ، ، 91

چې زه تاسو سره دمخه ووایي، لکه څنګه چې زه هم په خپل  حسادت، قتلونه، ، ، او په څیر؛ 21 خودغرضه موخو، د نفاق، ،

 ( د سلطنت میراث نه.21-19: 5ول کارونه تمرین به د خدای )ګلتیانو وخت په تېرو تاسو ته وویل، هغه کسان چې دا ډ

 د دې لپاره تاسو پوهېږئ، چې نه ، ناپاک کس، او نه اللچي، چې د ده له کافرسړي، په هر ډول میراث 5

 (.5: 5د مسیح او د خدای سلطنت )د افسیانو په 

د پولوس رسول خبرداری ورکړ، چې یو  اخل وي له ګناه توبه غواړي.خدای معیارونه لري او د دې لپاره چې د هغه د بادشاهئ کښې د

 شمېر به نه درس چې:

چې نه یو  7 زه اریان دي چې تاسو دومره ژر له هغه چا چې تاسو د مسیح په فضل په نامه مخه لرې، د بل د انجیل، 6

، او یا د آسمان یوه فرښته، تبلیغ له تاسو ځینو چې ستونزه کې دي تاسو او غواړي چې د مسیح د انجیل. خو که موږ 8 خو بل؛

کله چې موږ دي مخکې وویل شول، نو اوس  9 څخه هغه څه چې موږ تاسو ته وعظ دي کوم بل انجیل، هغه باید رټل شوي.

-6: 1)د ګلتیانو په  زه بیا دا ووایم چې، که څوک له تاسو څخه هغه څه چې تاسو تر السه کوم بل انجیل، هغه باید رټل شوي.

9) 

خو زه ویریږم، هسې یوه حده، د مار غولیږي حوا خپل له خوا په توګه، له دې امله ستاسو په زړونو ښایي د ساده چې په  3

که هغه څوک راځي بل عیسی چا موږ نه وعظ ، یا که تاسو تر السه یو مختلف روحیه چې تاسو نه ده  4 مسیح له فاسد شي.

 (4-3: 11د کورنتیانو  2) تاسو سره په ښه دا پیل کړي دي! -منل کیږي  تر السه، او یا جال رښتیا چې تاسو نه

 د "نور" او "د مختلفو،" په حقیقت کې غلط، رښتیا څه وه؟

 د غلط انجیل په مختلفو سیمو لري.

داسې حال کې  په عمومي توګه، د غلط رښتیا ده چې د دې باور دي چې تاسو ته د خدای اطاعت او په رښتیا چې د هغه په الره کښې په

 دا، ووب ته د شي لرونکې. ( رښتیا ژوند زیار نه لري.23-21: 7چې ادعا کوي پوهیږم، چې خدای )متی 



انسانانو دې اند دي چې دوی په پرتله د خدای ښه  -( 3کاله وړاندې یو غلط رښتیا سقوط )پیدایښت  6000د مار حوا لپاره نږدې 

هو، عیسی وروسته، د هغه د نوم اکثرا له مختلفو ضمیمه انجیلونو او دا شوی  پرېکړه وکړي. پوهیږي او د ځان لپاره باید د ښه او بد

 دوام او به د وروستۍ دجال وخت ته دوام ورکړي.

عارفانو په بنسټیزه توګه باور دي،  اوس د پولوس رسول د وخت په بیرته، د غلط رښتیا اړینه یو / د حق او تېروتنه صوفی ترکیب و.

عارفانو په خپل ځانونه د دې باور دي چې هغه څه  پوهه شو چې څه د دیني بصیرت، په ګډون د نجات د تامین اړتیا لري. چې ځانګړې

یو د  چې د غوښې وکړل د ځانګړو پایلو نه و او دوی سره مخالف شول چې په په شان په اوومه ورځ سبت موضوعاتو خدای اطاعت.

 ( وه.8اعمالو  21-18اڅي پتر له خوا خبرداری ): دا ډول غلط مشر سیمون ماتا، چې د اوست

 خو دا اسانه نه ده
 د نوې لوظ ښیي چې برتانیا د خدای تدریس:

د هغوی په اند د اسټرالیا سفیر په توګه د خدای د سلطنت په اړه د شیانو وعظ ...  12 ... بیا د ښار ته الړل او وعظ مسیح یې. 5

 (.5،12: 8)د اعمالو 

 یدانو تدریس کوي چې دا آسانه د خدای د برتانیا د ننوتلو نه ده:خو عیسی، او مر

او کله چې عیسی ولیدل چې هغه ډېر حسرتناک شو، هغه وویل: "دا د هغو کسانو لپاره چې د کاني توکي لري د  24

الري الړ شي څومره سخته په بادشاهئ کښې داخل لپاره دا آسانه لپاره د اوښ ته د یوه په پرتله په ستنه د سترګو له  25 خدای!

 ده شتمن سړي ته د خدای په بادشاهئ ته ننوځي. "

 او هغه کسان چې دا وایي، چې واورېدل "ته څوک یې بیا وژغورل شي؟" 26

 (27-24: 18)لوقا  خو هغه وویل: "له خدای سره هغه شیان چی له نارینه وو سره ناشوني دي ممکن دي." 27

 د بادشاهئ کښې داخل "موږ باید له څو د شهدانو :22

 (.14:22هللا ")د اعمالو 

موږ مکلف خدای تل تاسو مننه، وروڼو، دا ارټوپیډي، ځکه چې ستاسو د ایمان او نمو پري کړی، او د هرې تاسو ټولو یو د  3

و د صبر او نو چې موږ خپل ځانونه د کلیسا تر منځ د تاسو فخر په خپل ټول هد او د شهدانو ستاس 4 مینې د یو بل په لور ،

خدای لري چې دا د خداي د قضاوت څرګندې شواهد، چې تاسې د خدای په بادشاهئ، د کوم  5 ایمان چې تاسو څخه وځي، د

کال راهیسې دا د خدائ پاک سره یو صالح او نیک کار سره د مصیبت د هغو  6 لپاره چې تاسو هم اخته وړ وشمېرل شي؛
پاتې له موږ سره کله چې عیسی له آسمانه سره د هغه ښه غالب پرښتې نازل دی،  او تاسو ته څوک دي ډک 7د  ستونزو تاسو،

 ( ورکړي.1تسالونیکانو  2 3-7): 

-4: 6؛ د عبرانیانو په 6:44؛ جان 14-1: 22د ستونزو له امله، صرف ځینی اوس په نامه او غوره په دې عمر کې د دا برخه وي )متا 

ل په ګوته کوي چې د هغو "چې په روح تېروت به د تفاهم راشي، او هغه کسان چې شکایت به نور به وروسته شي، لکه چې د انجی (.6

 (.29:24دوکتورین زده" )یسعیاه 

 پطرس د برتانیا د درزده کړه
 د رسول پطرس تدریس چې د سلطنت د همېشه د و، او دا چې د خدای د رښتیا باید زیار ومنل شي او یا به قضاوت وي:

له  10 شاملیدو لپاره به د هغه پراخه د زمونږ د مالک او ناجي عیسی مسیح د همېشه د بادشاهئ تاسو ته چمتو شي.نو کې د  11

همدې امله، وروڼو، نور هم خواري وي چې ستاسو د غوښتنې او د ټاکنو باوري کړي، که تاسو دا کارونه کوي چې تاسو به 

 (.11-10 :1 پطرس 2هیڅکله یولس )

او که له موږ سره د لومړي پیلیږي، چې څه به د هغه څوک چې د  د خدای پاک کور پیل قضاوت راشي؛د وخت لپاره  17

 (.4:17 پطرس 1) خدای د رښتیا نه اطاعت په پای کې وي؟

 د انجیل او د برتانیا د تېر کتابونه
دی د خدای چې دلومړي انګلستان به د ( 1،14: 1( او عیسی د خدای )یوحنا 8،16: 4جان  1د انجیل زده کوو چې: "خدای مینه ده" )

 (.15-14: 22وحی  cfپاچا چې د مینې او د چا د قوانینو د مینې سره مرسته کوي، نه کرکه )



 د انجیل په تېرو کتاب په ځانګړې توګه د خدای د برتانیا د بحث کوي.

خپل رب او دهغه د مسیح په سلطنت بدل  بیا په اوومه فرښته شپېلۍ: او په آسمان لوړ غږ وو، ویې ویل: "د دې نړۍ یې د 15

 (.11:15)وحی  شي، او هغه به د تل لپاره او حاکمه!"

 او د انجیل په ډاګه د هغه د سرلیکونو دوه: عیسی به په پاچاهي حاکمه!

 ( پاچا.19:16هغه د هغه کالي او د هغه په ورنو لري یو نوم لیکل شوي: د پاچاهانو او د څښتن د بادارانو )وحی  16

 مال حظه دې تیریدلو څخه وحی: خو ده د عیسی یوازې یو څوک به راکړو؟

بیا زه د هغه چا لپاره چې د عیسی  زه تختونو ولیدل، او د دوی پر هغوی ته ناست وو، او د قضاوت د هغوی ژمنه کړې وه. 4

شوي دي، او نه په خپلو تندیو او یا د خپلو شاهد او د خدای لپاره، چې د ځناور یا د هغه انځور نه عبادت کلمه، سرونه پرې 

برکت او  6 . . او د دوی ژوند او د یو څو زرو کلونو سره مسیح یورشیلم. خپل السونه د هغه نښه ترالسه روحونه ولیدل.

باندې لکه د دویم مرګ واک نه لري، خو هغوی به د خدای او د مسیح کاهنان  مقدس هغه دی چې په لومړي حشر برخه ده.

 (.4،6: 20ه هغه سره زر کاله به حاکمه )وحی وي، او ل

ځکه چې د بادشاهئ به د تل لپاره دوام )وحی  ریښتیني د مسیحیانو به په قیامت شي چې د یو څو زرو کلونو سره مسیح راکړو!

یکي، د ، پړاو په توګه د فز-له دې امله زه د دې د مخه د افغانستان د سلطنت (، خو چې د واکمنۍ یادونه یوازې یوه زره کاله وه.11:15

 تر وروستني، زیات روحانی، پړاو مخالفت لومړي پړاو په توګه یادیږي.

 یو څو پېښې د وحی د کتاب په توګه د خدای د شاهي او وروستي پړاوونو تر منځ واقع لیکل شوی دی:

هر ځي د ملتونو چې په د څخه خوشې شي او به ب 8 اوس کله چې د زرو کلونو کې تېر شوی، شیطان به د هغه د زندان 7

ځمکې د څلورو کنجونو دي تیرباسي، چې یاجوج او ماجوج، هغوی ته په ګډه سره د جګړې د راټولولو، چې د شمېر په توګه 

بیا ما یو ستر سپین تخت او هغه چا چې په هغې باندې ناست، څخه چې مخ یي په ځمکه او اسمان  11 ... ده د دریاب د شګو په.

ځای نه موندل او ما ولیدل چې د مړو، د کوچني او لوی، خدای مخکې والړ، او  12 او هلته و د هغوی لپاره. .تښتېدلي ولیدل

او د مړو د خپلو کارونو له مخې  او یو بل کتاب هم پرانستل شو، چې د ژوند د کتاب دی. کتابونه وې پرانیستل شوې.

د دریاب ورکړه د مړو چې په کې وو، او مرګ او وژل  13 قضاوت شوي دي، د هغه شیان چی په کتابونه لیکلي شوي دي.

بیا مرګ او ته د اور د  14 او هغوی ته د هغه د کارونو له مخې قضاوت شوي دي، هر یو. چې په دوی دي وړاندې کړي.

: 20وحی او د چا د ژوند په کتاب کې نه وموندل ده.زمونږ د اور د جهیل اچول شوې ) 15 دا دویم مرګ جهیل په اچول شوي.

11-15 7-8..)، 

 د وحی کتاب ښیي چې هلته به د وروسته پړاو کې چې د زرو کال واکمنۍ وروسته او د دوهم مرګ وروسته راځي وي:

هم د سمندر نه  اوس زه یو نوی اسمان او یوه نوې ځمکه کې ولیدل، د لومړي آسمان لپاره او د لومړي ځمکه وفات وو. 1

ښیښه په توګه چمتو او  3 نوي المقدس ولیدل، راروان څخه د خدای آسمان، د ولور د خپل مېړه د. بیا ما، د مقدس ښار، د 2 وه.

زه د آسمان یو لوړ غږ غږ واورېدل، چې ویل، " یادکړه، د خدای د خېمې له نارینه وو سره ده، او هغه به د هغوی سره 
او خدای به له خپلو  4 ای له دوی سره وي او ويواوسیږي، او دوی به د خپلو خلکو وي د خدای تعالی به د هغوی د خد

سترګو هر اوښلن لرې بېخه... هلته به وي نه مرګ، نه غم، او نه هم ژړل. هلته به ډېر درد نه وي، لپاره د پخواني شیان 

 (4-1 21)مکاشفات:  وفات شو. "

په د خپلو کوڅو په منځ،  2 تخت څخه او د پرمخ ځي.هغه ماته د ژوند د اوبو د خالص سیند وښودله، لکه لمر روښانه، د خدای په  1

او د سیند په دواړو خواوو کې، د ژوند د ونې و، چې دولس میوې پیدا شو، د هري ونې په هره میاشت کې د خپلو میوو حاصل 

کې وي، او د هغه د  وې او هلته به نور لعنت نه وي، خو د خدای او د تخت به په 3 د ونو د پاڼو لپاره د ملتونو د عالج. ورکوي.

نه شتون به د شپې نه وي:. هغوی د لمر  5د  هغوی باید د هغه مخ وګورئ، او د هغه د نوم په خپلو تندیو 4 بندګانو د هغه خدمت وکړي.

 (5-1: 22)وحی  او دوی به د تل لپاره او راکړو. نه څراغ نه رڼا ته اړتیا لري، د څښتن خدای یې رڼا ورکوي.

 

مقدس ښار، چې په آسمان  دی، د خدای په بندګانو هم شامل دي او د تل لپاره دوام کوي. وروسته منۍ، چې د زر کالهګورې چې دا واک

 د درد او کړاو وخت! دا د هغه د خدای د برتانیا د وروستي پړاو د پیل. چمتو و، به د آسمان څخه ووځي او به چې په ځمکه کې راځي.



ځمکه، مقدس ښار چې به په دې اړه وي، په شمول به ښه شي،  (.7: 21میراث او ټول شیان )وحی ( 5: 5د عاجز به په ځمکه کې )متا 

 پوه شي چې: ځکه چې خدای د الری به پلي شي.

 (.7: 9د خپل حکومت او د سولې د زیاتوالی به پای و نه مومي )یسعیاه  7

 یل شوی دی د ټولو به د هللا د حکومت اطاعت.په روښانه توګه به ودې شي وروسته د خداي د برتانیا د وروستي پړاو پ

 دا به تر ټولو ځالنده وخت وي:

خو دا لیکل شوي: ". د سترګو نه لیدل، او نه هم د غوږ اورېدلي، او نه د سړي هغه شیان چی خدای د هغو کسانو لپاره چې  9

: 2د کورنتیانو په  1له الرې په ډاګه یې ) خو خدائ پاک مونږ ته د هغه د روح  10 له هغه سره مینه چمتو زړه ته ننوتل دي"

9-10.) 

 دا به یوه په وخت کې وي! دا د مینې، خوښۍ، او د همېشه د ارام یو وخت کې.

 نه تاسو غواړی چې دا ستا برخه لري؟

  . سرچینې تدریس5د نوې لوظ څخه بهر 

 د خدای د برتانیا

 شول چې د خدای یوه لفظي برتانیا د انجیل تبلیغ؟ ایا په لومړیو استادانو مسیح فکر کوي چې دوی په پام کې

 هو.
کاله وړاندې، په لکچر پوهاند د د شمالي کارولینا پوهنتون ورکړل، هغه په وار وار، او په سمه توګه، ټینګار وکړ چې په عکس 

عیسویت عمومي درک څخه د خدای که څه هم ډاکټر د  مسیحیانو نن، عیسی او د هغه د پیروانو په لومړیو د خدای د برتانیا د اعالن.

کلیسا چې سره ډېر توپیر لري، نو موږ به موافقه لري چې د پاچاهي د رښتیا هغه څه دي عیسی ځان اعالن او د هغه د  دوامدارو د

 پیروانو په باور. موږ به هم سره موافق دي چې زیات شمېر ادعا عیسویان نن نه پوه شي چې.

 خطبهنوې لوظ د لیکلو & -د زوړترین 
.. د خداي د څه شي ادعا وکړه چې "د بشپړ عیسوي زوړ خطبه چې روغ" )لرغونی عیسوي خطبه د پلرونو شي د پام وړ برخه وه: د 

 په اړه دا د دغو جملو لري: لرغونی عیسوي خطبه دا (.102 ،2004یونان د متنونو او د انګلیسي ژباړې، کتابونه، کې، 

وروڼه، چې د غوښه نړۍ کې د خپل پاتې ده کمې او انتقالې، خو د مسیح د وعده ده عجیبه او سربیره تاسو پوهېږئ، چې  5: 5

 غوره: په راتلونکو پاچاهي او د ژوند د تل پاتې.

 سربیره پر دې، د دغه لرغوني خطبه څرګندوي: د پورتنۍ وینا ښیي چې د پاچاهي د اوس نه ده، خو به راځي او د تلپاتې وي.

که نیکانو په توګه دا نه شي کوالی، له خوا د خپل نیک عملونه وسیله، د خپلو ماشومانو د ژغورلو لپاره، اوس که آن ل 9: 6

نو راځئ چې د یو بل  11 6 څومره ډاډ موږ د خدای د سلطنت د ننوتلو که موږ ناکام زموږ د تعمید د سوچه او وساتي لري؟

یا به زموږ د مدافع وي، که موږ شوي نه دي موندلي چې د  داخل:: ېسره مینه، چې موږ ټول کوالی شي د خدای په بادشاهئ کښ

نو که موږ پوهیږو، څه دی د هللا په نزد حق، موږ به د هغه د پاچاهي ته ننوځي او د ژمنو چې د  7 ؟.9 قرآن او نیک کارونه د

 صور."ترالسه "غوږ نه دي اوریدلي او نه په سترګو او نه په سترګو او نه هم د انسان د زړه ت

راځئ له خوا د ساعت له همدې ساعت لپاره په مینه او د بندلو د خدای په بادشاهئ انتظار،، ځکه چې موږ د خدای د  1: 12

 هغه وایي، د خپل پالر په بادشاهئ به راشي. 6. 12پوهیږم:  راڅرګندېدو په ورځ نه

یا ده، چې موږ ال تر اوسه د خدای د برتانیا د نه ته ننوتل، او دا د پورته څرګندونو ښیي چې په سمه توګه د ژوند له الرې د مینې ته اړت

دا د پالر د پاچاهي د ده او پاچاهي یوازې د  چې وروسته عیسی بیا راګرځي.-چې د نن ورځې وروسته واقع د خدای په راڅرګندېدو

 عیسی نه ده.

خدای ورته برتانیا د زده کوو چې د نوې لوظ تدریس او  دا په زړه پورې چې د پخوانیو ظاهرا عیسوي خطبه چې خدای اجازه د بقا د

د خدای کلیسا اوس زده )دا ممکنه ده چې دا د خدای د اصلی کلیسا څخه وي، خو زما د یوناني محدود علم زما توان تئ  دوامدارو د

 اعالمیه لپاره( محدودوي.



 دوهم پیړی د کلیسا د مشرانو او د برتانیا د انجیل
پېړۍ په لومړیو چې ، د جان یو ښه اوریدونکې او د یوه دوست او په پام کې چې د روم د کاتولیکانو د ابدال وي، د پاچاهي   2دا باید په 

 ثبت چې تدریس:  کې تدریس شي.

)د ،  ... هلته به د مړو، کله چې د مسیح د شخصي واکمنۍ به په دې ځمکه کې جوړ شي څخه د حشر وروسته د زریزې وي.

VI .3وګورئ هم ، د چرچ تاریخ، کتاب په  د ټوټو ،XXXIX ،12) 

 کړه چې دا به د غوره پرېمانه یو وخت کې وي:

 په شان، ]هغه وایي[ چې د غنمو یوه دانه به تولید لس

او چې د  زره غوږونه، او چې هر غوږ به لس زره دانې لري، او هر غلو به د روښانه، خالص، اوړو لس پونډه حاصل؛

او دا چې د ټولو حیواناتو، نو د تغذیې یوازې په د ځمکې د تولید، به  او واښه به په ورته تناسب تولید کړي؛ مڼې، او تخمونو،

او همغږه شي، او په انسان کامل وي. "]شهادت په لیکلو دا شیان له خوا ، د یو لرغوني سړي، چې د یوه ښه اوریدونکې وه 

 (IVڅلورم؛ د پنځو کتابونو د هغه له خوا جوړ شوي دي ...[ )د ټوټې، زېږنده د جان او د یو ملګري، د خپل د کتابونو 

 کې راغلي: د کورنتیانو په لیک وروسته نوې لوظ

نو  عیسی مسیح شو غزاته له هللا څخه استول. د رسوالنو د مالک عیسی مسیح له موږ څخه د انجیل یې ترالسه کړي. 1-3: 42

درلودل نو په تور تر  دواړه له دې امله په ټاکل امر د خدای د ارادې راغلل. دي.مسیح د خدای دی، او د رسوالنو څخه مسیح 

السه، او په بشپړه توګه زمونږ د مالک عیسی مسیح د حشر له الرې ډاډ ورکړ شوي دي او د دې پخلی سره د روح القدس د 

 شي.بشپړ ډاډ د خدای کلمه، دوی غزاته الړم سره زېری چې د خدای په بادشاهئ باید را

زیږدیز کال کې  135-120 ج.  د سمیرنا عیسوي یو وختي د مشر، چې د جان یو مرید وو، د اصلي رسوالنو په تېرو مړینه ده.

 تدریس:

)د فیلیپیانو، دوهم فصل  برکت دي د بې وزلو، او هغه چې د بندلو 'خاطر ځورول شوي دي، د هغوي د خدای پاچاهي ده.

 (1885توګه د اسکندر د رابرتز او جیمز تېرکړل. د امریکا چاپ، په  ټوک 1پلرونو،  -رمن لیک. له

عالم، بیا، چې: "خدای دې نه ملنډې،" موږ باید د هغه د حکم او جالل ... لپاره دا ښه دا چې دوی باید له چې په نړۍ کې دي 
او نه هم سره د  وشړل شي وړ ګرځي، ځکه چې "پر وړاندې د هر شهوت روح؛ "او" نه زناکاران، او نه هم ورسړه،

انسانانو د ځان د پایمالونکو، باید د خدای د سلطنت په میراثي توګه، "او نه هغه کسان چې د کارونو مطابقت نه لری او د 

 فصل( V)  روحیې.

راځئ چې بیا یې په وېره کې خدمت وکړي، او له ټولو هغو درناوی کوي، آن په توګه هغه ځان د مونږ ته حکم، او د 

 )د شپږم فصل( چې د انجیل مونږ ته وعظ، او د پیغمبرانو چې اعالن دمخه د مالک راځي.رسوالنو 

 نور په د نوې لوظ نامې په څېر، تدریس چې د نیکانو، نه د حکم په پالزمینې، باید د خدای د برتانیا د میراث.

 الندې هم ادعا له خوا شوي درس:

زه تاسو ته کله چې د اسقفانو وو  ، د خدای ګران ماشومان واوري.'تاسې زما نصیحت او د دې الندې د سبت هغه وویل:

تاسې ته چمتو دي، نه ستاسو په  او بیا ،په الره او  د څار تاسې موجود، او اوس یو ځل بیا زه انکاران تاسو ټولو ته د رب ...

ه د چټک ضربات، د اور غوره د نوي حکم مینه یو بل په لور په اړه، د هغه د ظهور په ناڅاپي توګ زړونو شي وزن شو،

او هر حال کې د خدای تاسې تدریس د ټولو شیانو پوه، کله چې  قضاوت، د تلپاتې ژوند، د هغه سلطنت په توګه څرګندې.

)د ژوند،  تاسې د الهام دکتابو پلټنه، د روح القدس ستاسو په زړونو کې د قلم ، چې حکمونه په تاسو نه پاکیدونکي وي. '

 (506-488 ،1889، 3.2. ، د پلرونه، ټوک 24ه د کیسو دکوچنیانولپار

 میالدي کال کې تدریس: 170 د ساردیس ، چې د خدای د مشر، ج یوه کلیسا وه.

او د حکم  د زاړه صادر کړ، د دواړو غزاته څخه او بیت المقدس په ګډه راتلونکو؛-د په حقیقت کې د قانون په نوي په رښتیا د

 ي تولید په ډول، او په زوی وری، او په یوه سړي د پسونو، او په خدای د سړی ...په فضل خپور کړ او په اخر

 خو رښتیا چې د قانون او د هغې تشریح شو

 تحقق لپاره، په داسې حال کې د کلیسا د حق دساقو شو ...



).د  ه مرګ، له استبداد.دا د یو چې موږ د غالمۍ ته د آزادۍ په رڼا د ژوند په یوه تلپاتې سلطنت وړاندې، د تورتم څخه، ل

. ژباړه څخه:.. د آنالین شرعیاتو ژورنال 68، 7،40فسحې د آیاتونه 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

په دې توګه، مشهور شو د خدای په برتانیا ته یو څه د تلپاتې، او نه په ساده ډول د روان عیسوي یا کاتولیک کلیسا وي او د خدای د 

 نون شامل دي.قا

 ناوخته په نیمایي پیړۍ په لیکلو کې د خلکو او تیري ته د سلطنت وګورو:-بل

، X، کتاب  .)د روم د ولې، د یو چا نه د تاسو نور او نه هم شاته، خو په خپله خوښه د هللا د سلطنت انجیل ته مراجعه وکړي.

 (1886جیمز. د امریکا چاپ، رابرتز &  .8پلرونو ده:  -. له رمنXLVدکوچنیانولپاره د کیسو 

کې د رابرتز & څوارلس ځله  سربیره پر دې، په داسې حال کې چې دا په ظاهره نه د یو په رښتیا چرچ لیکل، د دویم نیمایي پیړۍ لیکلو

 شپون.د  تر سرلیک الندې د بیان د "د خدای سلطنت" کاروي د ژباړې

 پیړۍ کې د خدای د برتانیا په اړه څه پوهېدل. ریښتیني د مسیحیانو او آن ډېرو یوازې مسیح، د دوهم

مال حظه هغه څه  آن د کاتولیک او ختیځ ارتودوکسو ابدال پوه شو چې د حشر وروسته، عیسویان به د خدای په برتانیا ته ننوځي.

 میالدي کال: 180 ولیکل، ج.

قدس، چې په د هغه له خوا ورکړل شوه د دا شان د هغو کسانو چې ایمان لري، ځکه د هغوی په دوامداره توګه د روح ال

د دې روح  محترمانه او د ترالسه له خوا ساتل، که هغه په حقه او د تقدس او د بندلو او ناروغ استقامتونو ګرځي د دولت ده.

په هغوی د حشر، چې فکر کوي، د بدن یو ځل بیا د روح تر السه کوي، او له دې سره سره، د روح القدس په قدرت له خوا، 

. دکوچنیانولپاره د 42د بیشپ د ارمنستان له خوا د ارمتیج د تبلیغ الریون،  ) :... د چې راپورته او د خدای د سلطنت د ننوتلو.

 (.1920. د عیسوي پوهې لوړول نیویارک په ټولنه کې خپاره ژباړه ، 1879کیسو ، ، اکتوبر 

 په دوهم او دریم پیړیو ستونزې
د خدای د قانون، د سبت، او د خدای لفظي   قانون ضد مرتد مشر راپاڅېدل.-دویم پیړۍ کې، په نوم د یوخپل پراخه منلو سره سره، د 

که څه هم هغه له خوا او نور وغانده، هغه بیخي د څه مودې لپاره د روم کلیسا تماس درلود او داسې  انګلستان پر وړاندې د تدریس.

 برېښېده چې هلته نفوذ لري.

د هغو شمېر په  زیات شمېر د راتلونکو پاچاهي ګروهې سره مخالف دي. ړیو، په سکندریې )مصر( توګه جوړ شو.په دوهم او دریم پې

 اړه په راپور کې لیدل چې:

هغه د کافر ښوونځي ته روان شو د ، هغه  په سکندریې یو دروند او شتمن کافر کورنۍ کې زېږېدلی او په خپلو فلسفه وه زده.

 په تور په بریالي یو زده کوونکی شي ...چا د د سکندریې ښوونځي 

او د ښوونځي وو چې د مقدس همنژادو د ګروهې له خوا د هغوی د خیالي او تفسیر فساد ... نو د ځان لپاره د نوم د ترالسه 

 عامه توګه د مبارزه، او ساتل چې هلته به د مسیح واکمنۍ وي په ځمکه باندې ...

د حساب له خوا ... "لکه د هغو شیانو یو دولت په توګه اوس د خدای په بادشاهئ موجود سره د د پیروانو نه مني، او د هغه 

 دی." دا د د خدای د سلطنت په د کلیسا اوسنی دولت د موجوده لومړی ذکر ...

و خپلې تېروتنې بدبینۍ، ښیي چې د آسمان په بادشاهئ نه ده، خو د ده په اؤ تلپاتې ژوند د حشر د خپل رب لفظي راتلونک

 پاچاهي ...

څخه تر  200نو د پاچاهي د شیانو حاضر دولت راشي نظریه امیدواره شوه او په کې د مصر د ښوونځي ته راوړل راځي، م 

 ، د بشپړ پیړی کی د امپراتورۍ د اسقفانو مخکې راغلل په توګه د تخت سپرلۍ وبلل شي ...250

جوړ دا غزاته په توګه د روحانی معنی د   ولت په امیدواره شوه.د خدای په بادشاهئ مفکوره د خدای سمه ذهني پوهې د یو د

)دانا د برتانیا د انجیل:.. د برتانیا د دې نړۍ نه؛ په دې نړیوال نه دي؛ خو د په اسماني د هېواد د  دکتابو ساده لیک پټ کړ.

 (pp. 124-125، 1870قیامت په کې ووژل شو او د ټول هغه شیان له خوا د جبران راشئ، ، 

د پادري هم  په دې توګه، په داسې حال کې بیشپ د خدای د برتانیا د انجیل تدریس، د هڅه سره د هغه یوه غلط، لږ لفظي، پوهه راشي.

هغه کسان چې په رښتیا د خدای په کلیسا د تاریخ په اوږدو کې د خدای  هڅه وکړه چې د ورته وخت په اړه د د غلطیو مبارزه وکړي.

 والړ.لفظي برتانیا د حق 



 ارمسټرانګ د برتانیا د انجیل درزده کړه، 
 پیړۍ کې، په وروستیو ولیکل: مه 20په 

- -د انسان په زړه کې یو غوره احساسات  ، نړۍ ته په خپل ځای بل څه پرېږدو. . . کړ. رد د میالد د انجیل ځکه چې هغوی

یو ، تعبیروي هیڅ دا  !توګه مازې یوې ښکلېنو مونږ د خدای په بادشاهئ خبرې په  اختراع کړي جعلي هغوی ته د 

کاله ژوند وکړ، دا  600د رسول ، چې د میالد څخه مخکې  . . تنه نور یې شمیرلي چې د "چرچ د" پاچاهي ده. کمولو!

 . . د حکومت په ځمکه باندې لفظي خلکو واکمن. -معلومه وه چې د خدای د سلطنت یوه رښتینې پاچاهي وه 

دا دلته د لسو پښو کې د  -او د پاچاهانو ... د ورځې" »ه څه د خدای سلطنت هم د خدای د څرګندونو: ده د هغ . . دلته .

سره نښلوي، چې د  17او  13، او د وحی د 7دا، له خوا د نبوت سره  اوسپنې او د ماتېدونکي خټې برخه برخه خبرې کولې،.

کوي صحرا د  17:12وحی  مخکی د خپل ډېر سترګو! . . اشاره ده.اروپا د متحده ایاالتو د نوې ده، چې اوس د جوړولو په 

 . . ( په یوه اتحادیه کې وي باید په زاړه روم د امپراتورۍ د ژوندي.8 :17 تفصیل سره چې دا به د لسم پاچایانو او یا  چې 

د خدای په  --هغه د او د  ( واکمن؛16-11 :19 کله چې مسیح راځي، په دی وخت د پاچاهانو پاچا راځي، ټوله ځمکه 

څرګندوي چې: "د دې دنیا سلطنت  11:15په دغو کلمو وحی  ، ده چې له دغو ټولو دنیوي په مصرف رسوي. -- بادشاهئ

دا د اوسني  دا د خدای د برتانیا د. او د هغه د مسیح: او هغه به د تل لپاره او تل راکړو"! شي،د خپل رب  دي څخه

په ټول ځمکې د مالک عیسی مسیح، د پاچاهانو  متحده ایاالتو او د انګلستان د هیوادونو.هو، او آن د  -حکومتونو د پای 

دغه کار په بشپړه توګه دا حقیقت چې د خدای د برتانیا د لفظي حکومت  هغوی بیا به د  شي. -د حکومتونو  -وروسته پاچا 

نو د خدای د برتانیا د  -م د امپراتورۍ یوه پاچاهي وه آن په توګه د رو -آن په توګه د کالدین امپراتورۍ یوه پاچاهي وه  دی.

 . . . یو واکمن! -عیسی مسیح زېږېدلې ده چې د پاچا وي  د ویلو ده چې د نړۍ د ملتونو د دولت کړي دي. حکومت دی.

سړکونوکې څخه زیات کاله وړاندې د غرونو او د قرآن د ځمکې د درو او د بیت المقدس په  1،900د عیسی ورته مسیح چې 

هغه په دار ځړول وروسته، د خدای د مړو نه درې ورځې او درې شپې وروسته  هغه وویل، هغه به بیا راشي. قدم راځي بیا.

د کایناتو د حکومت د مرکزي دفتر  هغه د خدای پر تخت. .(.4-3: 15؛ زه آلونو 2:32؛ اعمال 12:40د هغه راپورته ).

 (.3:21 10:12؛ 1: 8؛ 3 1: د کارونو 11-9 1).:؛

د ټولو ملتونو د پاچاهانو پاچا په توګه  -د "تر اوسه پورې د هېواد"  -هغه د مثال، هغه څوک چې د خدای د عرش ته الړ 

 (. 27-12: 19شي، او بیا د زمکې ته ستانه )لوقا 

د یوه پخواني  د جبران (.21-19: 3یو ځل بیا، هغه تر هغه د "د ټولو شیانو د جبران ځله" په اسمانونو کې دي )د اعمالو 

په دې صورت کې، د په ځمکه کې د هللا د حکومت د جوړولو، او په دې توګه، د نړۍ کې  دولتي یا حالت ته اعاده په مانا ده.

 د سولې، او کوم خیالي شرایطو د اعاده.

ه مداخله، به د بشري اوسنی نړۍ ناکرارۍ، زیاتوالي د جګړو او ه د نړۍ د ستونزو دومره چې، تر څو چې د خدای لپار

په خپل ډېر اوج ته کله ځنډ به په له پړاو دې سیاره ټول ژوند د انفجار په  ( اوج ته.24:22 غوښه نه ژوندۍ پریښې شي )

حکم -هغه په ټول ځواک او د کایناتو دا ځل د هغه په توګه د خدای خدای راځي. پایله کي، عیسی مسیح به بېرته راوګرځي.

(، د نړۍ 19:16 د پاچاهانو پاچا، او د بادارانو رب" راځي )«( هغه دی چې، 25:31؛.. 24:30) دی.خالق جالل راروان 

 . . (.5: 12؛ 19:15حکومت د رامنځته کولو او ملتونو لپاره "سره د اوسپنې یو امسا حکمراني ")-سوپر

 مسیح نه خوښیږي؟

 به هم د سنتي د مسیحیت د کلیسا؟ -کلی ورته خو به په خوشحالی سره د بشریت ، او په ډوبیدل او لیوالتیا هر

( دي غولولي یې، چې هغه د دجال 15-13: 11هغوی به باور، ځکه چې د شیطان غلط وزیرانو )دویمې آلونو  دوی به نه!

(، او پوځي ځواکونه به په حقیقت کې له هغه سره 11:18سره  11:15 د کلیسا او قومونه به په قهر وي په خپل راځي ) دی.

 ( هڅه!17:14 جګړه وکړي د هغه د له منځه )

په شخړه کې ښکېل شي، سره د او بیا مسیح به بېرته  III( په راتلونکو نړیوال جنګ 2-1 :4د قومونه به په بیت المقدس ).

هغه به په  ( "د هغو د ملتونو په وړاندې جګړه".3بارزې )آیت په غیبي قدرت هغه به چې د هغه په وړاندې د م راوګرځي.



ډېر لنډ واټن ته د بیت المقدس په ختیځ کې "د هغه په پښو به په هغه ورځ باندې د ښونانو  (!17:14 بشپړه توګه ماتې یې )

 (1984) د پیړیو معما،  (.4 :14غره ودرېږي،" )

 هغه به وګټي، تر اوسه به یو زیات شمېر مبارزه د انجیل اعالنوي چې عیسی به بېرته راوګرځي او

به یو زیات شمېر ادعا کوي )ص د انجیل نبوت سوء تفاهم پر بنسټ، خو په قسمي توګه د غلطو  (.19:19د هغه په وړاندې )وحی 

 پیغمبرانو او ځکه( چې بیرته عیسی وروستۍ دجال ده!

 الندې هم له هربرټ ده:

واک د خدای په مینه بوخت د روح القدس له خوا ... د عالم د خدای او عیسی مسیح جوي خدای د حقیقت  -ریښتیني د دین 

 ! او د خدای د الهي مینې تودوخه ...-د عالم حقیقت  -بېکاره 

 د خدای د رښتینې کلیسا د الرښوونو دي په ساده ډول د بائبل مقدس "له خوا د هر لغت د ژوند" هغه ...

 نارینه باید د د "ورکړي" په الر "تر السه" په الره کې بدل شي. -د مینې د خدای په الره 

 )همهغه( یو نوی تمدن باید اوس منګولې په ځمکه کې!

په اعالن نوی تمدن دا ده چې راشي او د مینې پر بنسټ وي د هغه څه چې د پاچاهي، چې د عیسي او  د نوی تمدن د خدای د برتانیا دی.

او همدارنګه د  دوامدارو او دا هغه څه دي چې مونږ د خدای په رښتیا د ټولو په اړه یوه لویه برخه ده.د هغه د پیروانو تدریس رښتیا 

 تبلیغ.

 پوه شو چې د عیسی شو چې د بشري ټولنې په تدریس،

چې په هغه تقریبا هیڅ یو داسې بریښي  حتی کله چې دا فکر کوي چې غواړي د اطاعت، د مینې الره د ژوند د 'ورکړي الره' رد کړه،.

 څه چې عیسی شو د تدریس لپاره د اهمیت په سمه توګه کلک ونیسي.

 عیسی له الرې د نجات د انجیل برخه

هو، دا د رښتیا چې د نوې لوظ نامې او د  اوس یو شمېر چې پاتې دې تر اوسه ښایي په نجات عیسي د مړینې او رول په اړه تعجب.

 دواړو په اړه لیکلي برخه ده.

 امې په ګوته کوي د انجیل عیسی له الرې د نجات شامل دي:د نوې لوظ ن
زه د مسیح د انجیل د شرم نه یم، دې لپاره چې د هر چا لپاره د نجات د خدای د قدرت چې د باور لپاره د یهود لپاره د یونان  16

 ( د لومړي او هم ده،.1:16)د رومیانو په 

خو  12 ... بیا ښکته د ښار ته الړ او وعظ مسیح یې. 5 لمه تبلیغ کوي.نو هغه کسان چې خواره واره شول هرچېرته الړم ک 4

کله چې د هغوی په اند د اسټرالیا سفیر په توګه د خدای پاچاهي او د عیسی مسیح په نوم په اړه د شیانو وعظ، نارینه او ښځو 

ت المقدس ته د رب یوه فرښته ته راستون نو کله چې یې ګواهي او د مالک کالم واؤرولو، نو بی 25 ... دواړو بپتسمه شوي دي.

او د تیریدو، هغه په ټولو  په وموندل شو.  40 اوس ته خبرې وکړې ... 26 شو، د د زیات شمېر کلو پر انجیل تبلیغ کوي.

 (4،5،12،25،26،40 8)د رسوالنو اعمال:  ښارونو وعظ تر ته قیصریه هغه راغلل.

 (17:18)د اعمالو  هغه د هغوی د عیسی او د حشر د وعظ. 18

د خدای په  31 بیا پولوس خپل کرایي کور کې په دوو کلونو کې د ټول اوسېدل، او ترالسه ټولو هغو ته ورته راغلل، 30

)اعمال  ورکوي. په اړه دي درس د ټولو باور، هیڅوک د منع د هغه بادشاهئ تبلیغ او هغه شیان چی د مالک عیسی مسیح

28 :30-31) 

په خواشینۍ سره، د د د خدای د برتانیا د انجیل سمه پوهه، ووب ته د حکمروایي د روم د  شامل عیسی او د سلطنت.ګورې چې د تبلیغ 

 کلیسا د تعلیماتو څخه ورک شي.

 په حقیقت کې، مونږ ته چې د پاچاهي برخه شي مرسته وکړي، د خدای د انسانانو مینه نو

 (.17-16: 3)یوحنا څومره چې د هغه د عیسی ولېږل چې موږ د پاره مړ 

 د برتانیا د رښتیا ده هغه څه چې د نړۍ د اړتیاوو، خو ...



خو د نړۍ په ډیرو ډلو له مشرانو، په شمول د مذهبي کسان، دې باور دي چې دا به د نړیوالو بشري همکارۍ چې به سوله او سوکالي 

زماني بریالیتوبونه لري، دوی به نه یوازې د نه بریالي، د  او په داسې حال کې دوی به یو شمیر راولي، او نه د خدای د برتانیا وي.

 دا یو غلط رښتیا. هغوی د بشري هڅې به په پای ټکی چې دا به ژوند دوامه عیسی که نه د هغه د برتانیا د جوړولو زمکې راولي.

دا هغه  پېړۍ کې د یوه نوي نړۍ واچول شي.مه  21 په نړۍ کی ډیر هڅه کوي چې په ګډه د یو نیمه مذهبي بابل نړیوالو پالن لري چې په

د خدای کلیسا له خپل پیل راهیسې غندلی او په پام کې لري تر څو غندنه ته دوام ورکړي.څرنګه چې شیطان  دوامدارو څه دي چې د

له خدایه ښه به ورته  ( د هغه د انجیل یوه نسخه سقوط، د انسانانو دې اند دي چې دوی3کاله وړاندې د )پیدایښت  6000حوا لپاره نږدې 

 او د نړۍ ښه کړي پوهیږي.

( سره یو 10-1د په نامه:  13د انجیل په وینا، دا به د یوه په اروپا کې پوځي مشر ترکیب واخلي )د شمال پاچا نوم یادیږي، د وحی 

( 17-11اوو غرونو د ښار څخه دوه پولډ: د  13مذهبي مشر )د غلط نبي په نامه په اوږدو کې، هم د په نامه وروستۍ دجال او د وحی 

که څه هم بشریت مسیح په بدل کې او دهغه د پاچاهي د  ( د نړۍ نظم.18&  17( چې په یوه 'بابل' راولي )وحی 9،18: 17)وحی 

اور ته دوی به د شیطان د غلط رښتیا د مختلفو ب-پیړۍ 21 جوړولو ته اړتیا لري، په نړۍ کی ډیر به نه پاملرنه د دې پېغام په ورکولو د

 خو په نړۍ کې به د شاهد په ترالسه کړي. دوام ورکړي.

 یاد چې عیسی تدریس:

 (24:14)متا  د پاچاهي دې رښتیا به په ټوله نړۍ کې د شاهد په توګه د ټولو ملتونو د وعظ شي، او بیا په پای کې به راشي. 14

 ه پای کې به راشي.ګورې چې د پاچاهي د رښتیا به د شاهد په توګه د نړۍ په ورسیږي، نو پ

 لپاره دا کار څو څو دالیل موجود دي.

پیل( مخکې د رښتیا رښتیا  24:21یو دا دی چې د خدای د نړۍ غواړي چې د لوی مصیبت په پیل کې )چې ښودل شوی چې په متا 

 (.7: 3؛ اموس 3نو له دې کبله د انجیل پیغام د دواړو یوه عیني شاهد او د خبرداري ده ) واوري.

دا ده چې د پیغام د ورڅو به له غلط رسول، د وروستۍ دجال په اوږدو کې چې د زیاتیدو، د شمال د واک پاچا د نظر مخالف بله 

 .cf( او د له منځه وړلو المل شي )24:14هغوی به په بنسټیزه توګه د بشر د هڅو له الرې د سولې ژمنه، خو دا چې تر پایه )متا  وي.

 (.3: 5تسالونیکانو  1

-9: 2تسالونیکانو  2(، د نړۍ تر ټولو غوره به باور دروغ )9: 2تسالونیکانو  2و او پراته عجایبو د هغوی سره تړاو لري، ځکه )د نښ

د روم د کاتولیکانو، ختیځ ارتودوکسو، ، او نورو له خوا د خدای برتانیا د ناسم محکومیتونه له  ( د دې پرځای چې د رښتیا پېغام.12

 په ناسمه ادعا کوي، چې د د خدای د برتانیا د انجیل پیغام د غلط رښتیا سره د دجال تړاو لري.امله، ګڼ شمېر به 

( به د پاچاهي رښتیا د تسوید او همدارنګه د نړۍ څه د ځانګړو دنیا مشران )د او غلط د پیغمبر په 13-7: 3مومنان مسیحیانو )وحی 

 ګډون( به وي ویل وي.

د ، د شمال د واک پاچا، سره غلط پیغمبر په اوږدو کې، د وروستۍ دجال، به هرو مرو له منځه )سره هغوی به د نړۍ د پیغام ویل چې 

لنډ د هغوی د متحدینو په اوږدو کې( مالتړ کوي چې د امریکا او د امریکا د متحده برتانیا د انګلیس د ملتونو ، کاناډا، استرالیا او نیوزی

( له منځه وړي، دنده د پیریان وسایلو په توګه 43-40 :11یوه عربي / اسالمي فېډرالي ) ( او دا چې دوی به ډېر ژر وروسته11:39)

-7: 3مومنان )وحی  (.20-19: 19؛ 16:14(، او په پای کې به د عیسی مسیح باندې د هغه په بدل مبارزه )وحی 14-13: 16)وحی 

د تحقق کې مرسته  24:14او د رسنیو د پوښښ د تولید او د متا  دا احتمال ( به اعالن شي چې د بادشاهئ به ډېر ژر د راتلونکو شي.13

 وکړي.

په اوږدو کې د  ادعا د سره استعمالېږي پاپ څوک به د یوه فورمه» د "درغلنې رښتیا 'تسوید د نړۍ مشرانو )احتماال یو شمېر' د نوي

په رښتیا نه د )او نه آن پخپله په لومړي باور، د اروپا د مشر ډول( به نه لکه چې د دوی به نه غواړو چې نړۍ ته څه زده دوی به 

د  هغوی او / یا د هغوی پلویان به هم په غلطه درس چې د مومنانو به د دوکتورینو د راتلونکو دجال واقعی، شي. (.7-5: 10.یسعیاه 

به د تعقیب رامنځته  په لور لپاره ساد خدای د کلی دوامدارو هرڅه لپاره محکومیتونه چې دوی او / یا د هغوی د پلویانو د وفادار او د

؛ 15-14: 24؛ د متی 11:39؛ 24:21دا به په پای کې وه د لوی مصیبت پیل ته هم سبب )متا  (.15-13: 12؛ مکاشفات 29-35 :11)

 (.16-14: 12؛ 3:10( او همدارنګه د مومنانو د فالدلفیا د خوندیتوب وخت نصرانیان )وحی 11:31

-10 16: 2تسالونیکانو  2؛ 25:؛ 14د او غلط رسول به د ځواک، اقتصادي هواروي، نښې، پراته عجایبو، قتل او نورو فشارونو ):؛: 

 مسیحیانو به پوښتنه: ( هڅه کنترول لري .10-9 13وحی  17



)وحی  خپلو وینو غچ؟""د څومره مودې، اې ربه، مقدس او سمه، تر تاسو قضاوت او پر هغه چا چې په ځمکه اوسیږي د  10

6:10) 

 په ټول عمرونه، د خدای خلک حیران وو، "د څومره وخت به دا تر عیسی عایدات وي؟"

 

مه پېړۍ کې بېرته د )او د د خداي جوړ( باندې  21 په داسې حال کې چې موږ د ورځې یا د ساعت نه پوهېږم، موږ تمه لرو عیسی په

؛ 8-3 :3 2؛ 4،11: 4؛ 2-1: 1؛ د عبرانیانو په 36-7: 21؛ لوقا 2 :6؛ 4: 90؛ زبور 34-4: 24زیات کالم پر بنسټ )د بیلګې په متی 

 (، په ځینو برخو چې موږ اوس وګورئ کېږي پوره کړه.4: 5تسالونیکانو  1

 به د ټولو ژوند تفصلالتو: که عیسی نه مداخله، په نړۍ کې
مګر هغو ورځو شوي  22 بیا به د ستر مصیبت، لکه تر دې وخت کې د نړۍ له پیل راهیسې د نه وي، نه، او نه هر وخت به 21

 (22-21: 24)متا  خو د ټاکل شوي په خاطر په هغو ورځو کې به د لنډیدلي شي. لن، نه غوښه به وژغورل شي.

د ستورو به د  ځو د مصیبت وروسته د لمر به تیاره شي، او سپوږمۍ به د رڼا نه ورکوي؛په سمالسي ډول د هغو ور 29

بیا د ابن آدم د نښه به په آسمان ښکاري، او بیا د دنیا ټول  30 آسمان څخه راځي، او د اسمانونو قدرتونه به ولړځول شي.
آسمان په وریځو راځي او هغه به دده د  31 الل.قومونه به ماتم، او هغوی به د ابن آدم وګورئ د سره د قدرت او غوره ج

مالیکو سره د یو شپیلۍ یو ستر غږ ته واستوي، او دوی به په ګډه له څلورو بادونو څخه د آسمان یو پای ته د نورو د هغه 

 (31-29: 24)متا  ټاکل راټول،.

 د خداي ده چې نړۍ څه ته اړتیا لري.

 د برتانیا د سفیرانو
 ده؟په ستاسو ونډه څه 

 ګورې چې څه د پولوس رسول ولیکل: همدا اوس، که تاسو یو رښتینی مسیحیان دي، تاسو ته د هغې لپاره یو سفیر وي.

نو اوس مونږ د مسیح سفیرانو، په توګه که څه هم د خدای موږ له الرې غوښتنه کوله: مونږ تاسو په مسیح په استازیتوب  20

 (5:20نتیانو په د کور 2) یې پوده کړي، د خدای تطبیق شي.

د سینې یې او چې د سولې د انجیل د چمتو کولو سره  15 نو ته ودرېږي، چې په حقه سره ستاسو د مال کانړې د بندلو، 14

د ټولو پورته، د ایمان ډال سره کوم چې تاسو به وکوالی شي چې وي اخلي د ټولو د بدکارانو یو منتقد په  16 ستاسو د پښو لک؛

تل سره په روح ټولو دعا او په دعا، چې په  18 د خولۍ، او د روح، کوم چې د خدای کالم د تورې واخلي؛ او د نجات 17 تنده

او زما لپاره د ټولو استقامت او دعا، چې ووایي ښایي ماته ورکړل شي، چې زه  19 -دې الره کې سره تر سترګوالندې د ټولو 

چې دا زه ښایي خبرې، چې  زه په زنځیرونو یو سفیر یم معما نا پېژندل؛د کوم لپاره چې  20 زما په خوله دابرخه ته د انجیل،

 (20-14: 6)د افسیانو په  زه باید خبرې وکړي.

 الندې تعریف لري؟: -  یو سفیر څه ده

د لوړ رتبه دیپلوماتیکو اجنټ د هغه یا هغې د خپل دولت او خپلواک اوسیدونکي استازي په  توګه: په ځانګړې د استازي؛ :1

 توګه د یوه بهرني دولت یا خپلواک د اعتبار یا پاره یې یوه ځانګړې او زیاتره د موقتي دیپلوماتیکو دنده وټاکل شو

 واک لرونکي استازي یا رسول د :2

 ګورې چې څه د رسول ولیکل: که تاسو یو رښتینی مسیحیان دي، تاسو د یو رسمي استازي، د مسیح!

کاهنان، د یو مقدس ملت، د هغه د خپلو ځانګړو خلکو، چې تاسو ته د هغه عجیبه رڼا کې د خو تاسو یو غوره نسل، شاهي  9

چې یو ځل د خلکو نه وو خو اوس دي د خدای د خلکو، چې نه  10 هغه د ستاینې چې تاسو له تیارو څخه په نوم نارې دي؛

 (10-9 :2 1) رحم اوس تر السه خو رحمت تر السه.

 مقدس ملت برخه وي.لکه نصاری، موږ ته د یوه 

 چې ملت اوس مقدس؟



 دا د خدای د ملت، د هغه سلطنت چې مقدسه ده. ( برخه وي.11:15خو په پای کې به د مسیح د سلطنت )وحی -ښه، د دې د  یقینا هیڅ 

د د خدای په الره خو موږ اوس د ژون لکه څنګه چې د سفیرانو، موږ په عادي ډول د دې نړۍ د ملتونو د مستقیم سیاست په تړاو نه لرو.

کار په تر سره، موږ په ښه توګه زده کړي چې ولې د خدای د الرې غوره دي، له دې امله چې د هغه په پاچاهي موږ  کې ژوند کوي.

 کوالی شي پاچاهانو او د کاهنانو او د مسیح په ځمکه باندې حاکمه:

 مینځلموږ چې مینه او د هغه په خپله له زمونږ ګناهونه موږ و 5 ته د هغه

کړې او د هغه د خدای او د پالر موږ پاچاهانو او کاهنانو کړې ده ترڅو د هغه عزت او سلطنت د تل لپاره او  6 د وینې،

 (6-5: 1)وحی  آمین. وي.

 (5:10)وحی  او مونږ به په ځمکه باندې راکړو. کړې موږ پاچاهانو او کاهنانو ته زمونږ خدائ پاک؛ 10

 هغه کسان دي چې بیا بشر ته د هللا په الرو مزل په تدریس شي:چې د یو راتلونکي اړخ به 

کله  هغه به ستاسو د ژړا غږ تاسو ته ډېر خوښ وي؛ تاسو باید زیات نه وژاړم. د قوم به په په بیت المقدس کې اوسیږي؛ 19

ډوډۍ او د نقصان د اوبو، که څه هم د مالک خدائ تاسو د بدمرغۍ په  20 چې هغه اوري، نو هغه به تاسو ته ځواب ورکړئ.
نور ورکوي خو ستاسو د ښوونکي به نه یو کونج کې ونړول شي، خو ستاسو د سترګو به خپلو ښوونکو څخه 

ستاسو په غوږونو باید تر شا تاسو یوه کلمه واوري، ویې ویل: "دا په الره دی، چې په دا مزل،" کله چې تاسو د  21 وګورئ.

 (21-19: 30)یسعیاه  ته مخه اړوي. ښي الس او یا کله چې تاسو د چپ

 په داسې حال کې چې د ده لپاره د سلطنت یو نبوت، په دې عمر مسیحیانو باید چمتو شي چې د درس:

 (5:12... په دې وخت کې تاسو باید د ښوونکو وي )د عبرانیانو په  12

،( په 3:15 1لې یو دلیل چې د او ډار )خو ستاسو د زړونو د څښتن خدای وقف: او چمتو تل د هر یو کس چې تاسو د هی 15

 تاسو ده ته ځواب ورکړي وي.

 د انجیل په ګوته کوي چې د زیات مسیحیانو به یو زیات شمېر، د لوی مصیبت د پیل څخه لږ څه دمخه، ډیرو ته الرښوونه:

 (11:33د هغو خلکو پوه به ډېرو ته الرښوونه هغو ) 33

د د خدای په برتانیا د خپل رول برخه ده چی  ( وده، څه ده چی موږ باید اوس الړ شي.3:18 2نو، د زده کړې، په فضل او پوهې )

( د پیل 24:14(، عیسویان، دا به هم پکې شامل دي د مهم رښتیا شاهد د سلطنت )متا 13-7: 3او د زیات، )وحی  وتوانیږو درس وي.

 کولو څخه وړاندې مرسته کوي.

 ه، د خدای په خلکو به د یو ویجاړ سیاره د تامین په موخه وکارول شي:د خدای د برتانیا د تاسیس څخه وروست

  یو تاسو به د زاړه کثافاتو د ځایونو د جوړولو له هغه؛ 12

 (58:12)یسعیاه  او تاسو به د تخطي د په نوم شي، د سړکونه ته ګورئ. تاسو به پورې د ډېرو نسلونو د بنسټ کړي؛

کې چې د خدای په الره کې ژوند لپاره به دا آسانه خلکو ته په ښارونو کې د )او نورو ځایونو کې( ځکه نو، د خدای د خلکو په دې عمر 

موږ باید اوس د مسیح سفیرانو وي، نو موږ هم کوالی شي د هغه  نړۍ به رښتیا وي ښه ځای. د ثبات په دغه موده کې واوسیږي کړي.

 په برتانیا ته خدمت وکړي.

 ی انتقالید ریښتیني د انجیل پیغام د

تاسو باید د حقیقت وپوهیږي، او حقیقت به تاسو آزاد کړم."  32عیسی وویل، "که تاسو زما په کالم وي، تاسو زما مریدان دي په تحقیق 

(. کونه او د انجیل په هکله د حقیقت .! او د خدای تعالی د شاهي سمه حل الره دا ده: د خداي موږ څخه د دې نړۍ 32-31: 8)یوحنا 

( غولیږي. موږ باید 12وحی  9د خدای کار مالتړ شیطان په ټول نړۍ کې )-یلې بند مزرعه موږ کوالی شي یو پالن چې د پالن دغلط ه

 ( او تبلیغ وکړي.18:37د ودریږي او د حق )د جان 

 لون:د د خدای د برتانیا د ښه خبر باید په دې عمر یې د یو بد د انجیل پیغام په اړه شخصي نجات څخه زیاته ده.

 دا نړۍ ته برابر نه شي، خو د بدل شي 2

 (2: 12)د رومیانو په  ستاسو د ذهن د غځولو، چې تاسو به دا ثابته څه دی د خدای اراده چې ښه او د منلو وړ او د کامل.

 ریښتیني د مسیحیانو دي بدلون ته د خدای او د نورو د خدمت:



خوښې، خو په کې د زړه د اخالص، خدای -اطاعت، سره نه، د نارینه ووپه ټولو شیانو ستاسو د بادارانو په غوښه مخې  22

پوه چې د رب له تاسو څخه به  24او هغه څه چې تاسې یې کوئ، دا کار ، په توګه د څښتن او نه د نارینه وو،  23 له وېرې.

 (24-22: 3)کولسیان  د مالک مسیح تاسو د خدمت وکړي. د میراث ثواب تر السه کړي

ې امله، ځکه چې موږ یو سلطنت چې نه ولړځول شي تر السه کوي، راځئ چې فضل، چې ښایي موږ سره د له همد 28

 (12:28)د عبرانیانو په  درناوی او ډار خدای خدمت دي.

ور د د د با مونږ د خداې د معیارونو پورته د نړۍ د څه لپاره د حق او باطل د مني. ریښتیني د مسیحیانو د نړۍ له بل ډول ژوند کوي.

مسیحیانو ګڼل کېدل د نړۍ د دوی  ( یوازې ژوند کوي، دا باور په دې عمر کې د خدای په الره کې ژوند اخلي.10:38)د عبرانیانو په 

په  (.14،22: 24؛ 9: 19؛ 2: 9ژوند له دومره توپیر لري، چې د هغوی د ژوند د اکر په توګه: "د الر" په د نوې لوظ ته راجع )اعمال 

 ( په نامه یادیږي.11کوي ، شیطان تر کنترول الندې، په هغه څه چې د "د قائن په الره" ) نړۍ کې ژوند

د نبوي کلمه، په سمه توګه درک، دی ډاډه  ( یو پیغام دی.14:17د د خدای د برتانیا د انجیل د بندلو، خوښۍ، او د سولې )د رومیانو په 

(cf. 1  4:18تسالونیکانو  1؛ 3: 14د کورنتیانو په )،  د ژوند د  (.36-8: 21په ځانګړې توګه موږ د نړۍ په تکه تکه د لیدو لپاره )لوقا

دا چې ولې هغه کسان چې ژوند پرې پوهېږي  ( المل ګرځي.10مرقس  30-29عیسوي سمه الره د دیني پریماني او فزیکي نعمتونو ): 

 برتانیا د سفیرانو دي.مسیحیانو د خدای د  چې د نړۍ د خدای د برتانیا د اړتیا یوه برخه ده.

موږ باید د  ( کې ژوند کوي.8-5: 8مسیحیانو زموږ هیله په روحاني، نه فزیکي کړي، که څه هم موږ په یوه فزیکي نړۍ )د رومیانو په 

 دا هغه څه دي، چې په لومړیو مسیحیانو پوه چې یو زیات شمېر چې نن عیسی مه رښتیا درک نه. (.1:23"د انجیل هیله" )کولسیان 

 . حکمروایي د روم د کلیسا د درس ورکولو برتانیا د څومره ارزښت لري، خو ...6

د  د حکمروایي د روم کلیسا دې باور دي چې هغوي د خداي د برتانیا د اړخونو درس ورکول دي، خو رښتیا څه درک دا په رښتیا دی

 دي.: او ګرېوان دې د سلطنت په اړه تدریس د کاتولیک المعارف مثال په توګه،
مسیح د ... په دا پاچاهي د ظهور، خپلو بېالبېلو اړخونو، د هغې دقیق معنی، په الره کې چې دا دی چې ترالسه شي د هغه د 

تدریس په هر پړاو کې، د هغه د بحثونه د خوراکونو په جوړوي، دومره زیات شوی چی د هغه په چوپه ده "د انجیل په نامه د 

، 10،   .9، 6زه،   .ii ،12زه ،  ؛13د .سمونوال، زه،  ... نو په توګه د چرچ خبرې پیل "؛پاچاهي د خدای په بادشاهئ "" 

 (.1910 .او داسې نور ... دا چې د چرچ په توګه چې د الهی نهاد ... مانا )پاپ د خداي. د کاتولیک المعارف، ټو

، "که تاسو به ورته ګوري کړي، تاسو به و v ،10 .9، 6زه،   .ii ،12زه   ؛13که څه هم د پورته چې د "سمونوال ته اشاره وکړه، زه، 

چې پکې تدریس به مؤمنان او یا د خداي د برتانیا برخه وي،  څه. چې د خدای د برتانیا د د کلیسا وینئ چې د هغو ایتونو نه وایي په اړه

په  (.9-6: 1ا د بل، یو درواغ یو )ګلتیانو د انجیل خبرداری ورکوي چې زیات وګړي به رښتیا د بدلون او ی چې دا د عیسی سلطنت.

 خواشینۍ سره، د بېالبېلو هغو دي چې.

تدریس، "او نه د   (.6: 14هیڅوک د پالر پرته له الرې له ما راځي ")یوحنا  عیسی تدریس، "زه په الره کې، د حق، او د ژوند یم.

د وژغورل شي په منځ کې ورکړل بل نوم نه" )د رسوالنو اعمال نورو په نجات هلته دی، د ده الندې آسمان کسانو له خوا چې موږ بای

 ( وژغورل شي باید د دین توبه ومني عیسی لري.2:38یهودیانو ته وویل، ټول د )د رسوالنو اعمال   (.4:12

چې یهودیان هغه دا هم زده کوو  د دې برعکس، پاپ فرانسیس ښوولي چې د ملحدینو، پرته د عیسی، کیدای شی د ښه کارونو وژغوره!

سربیره پر دې، هغه او د ځینو حکمروایي رومیانو هم داسې ښکاري چې په پام کې ده چې د غیر  پرته عیسی د منلو شي وژغوره!

په خواشینۍ سره، دوی او نورو د عیسی او د د خدای د برتانیا  کتابو نسخې ته د رښتیا یو مهم او همدارنګه د او یووالي اساسي کلي ده.

 زیاتره غلط انجیلونو کې وده ورکړي. ښتیا د اهمیت نه پوهیږي.د رښتیا ر

 د نوې لوظ زده کوو چې عیسویان دي ته وګورو پورته: زیات شمېر غواړي چې سترګې ګرځی او په نړۍ کې باور نه لري.

 (2: 3)کولسیان  کارونه ستاسو په ذهنونو نه په ځمکه باندې شیان پورته ټاکئ،. 2

 (7: 5د کورنتیانو په  2) مزل کوي، نه د سترګو رڼا ده.د موږ د باور د  7

 تر اوسه، د پاپ د ورلد په بنسټیزه توګه تدریس له خوا د هغه د کلیسا د هغه د سترګو مزل:



په توګه په. شیطانی وروستۍ  encyclical Quas Primas)د  ... د کاتولیک کلیسا ... په ځمکه کې د مسیح پاچاهي ده.

 (.p. 73، 2002جګړه ده. ښه مشوره ، 

میالدي کال کې د عیسی مسیح په ځمکه کې جوړ، د هغه د کلیسا  33ویب ادعا کوي، چې "د خدای د برتانیا د  CatholicBible101 د

دا د روم کلیسا، خو دا به په ځمکه کې وي. د روم په بڼه، له خوا... د کاتولیک کلیسا په مشرۍ." خو د د خداي تر اوسه نه دی دلته نه ده 

کاتولیک  د راځي د مځکې برتانیا، چې دا په بنسټیزه توګه یوازې "د دجال دوکتورین" په-کلیسا د خدای ژر

 درس: لست په وړاندې دومره په کلکه کارټیکیزم چارواکي کلیسا

جوړ شوی دی چې د تاریخ په چوکاټ کې پوه بڼه غوره کړي د دجال د فریب ال د پیل په د نړۍ په هر وخت کې د ادعا  676

د چرچ د د پاچاهي دې غلطۍ ته هم بدلون موندلی  چې هیله چې یواځې کیدالی شي د قضاوت له الرې بهر تاریخ پوه شي.

 (p. 194، 1995، نیویارک  .فورمو د نوم الندې راځي ... رد )د کارټیکیزم د کاتولیک کلیسا. څارنی + یوسف کاردینا

)؛:  په خواشینۍ سره، هغه کسان چې له دې موضوع سره موافق به په پای کې د د خدای د برتانیا د انجیل د تسوید عمده ستونزې لري.

 ( یو شمېر به د هغو تسوید دا په وړاندې د ناوړه ګامونه پورته کړي.7:25 11 30-36

ګورې چې څه عیسی  نه، دوی به نه وي. وګه څښتن په پاچاهي وي؟خو، تاسې ښایي دا فکر وکړي، چې به د ټولو نه د عیسی په ت

 وویل:

"ټول هغه کسان چې له ما وایي، مالک مالک، 'به د آسمان په بادشاهئ ته ننوځي، خو هغه څوک چې په آسمان زما د پالر  21

)ع(، چې ستاسو په نوم پیریان، او زیات شمېر به په هغه ورځ، مالک مالک زما وایي، لري مونږ ستا په نوم نه  22 د ارادې.

او بیا زه به هغوی ته اعالن کړي، زه هیڅکله پوهیدل تاسو؛؟! له ما ووځي، تاسو چې د بې  23' ستا په نوم عجایبو ترسره

 (23-21: 7)متا  قانونۍ تمرین'

دا بې قانوني ده هم په دې اړه  په خپل وخت.( 7: 2تسالونیکانو  2د پولوس رسول د "د بې قانونۍ معما" یادونه وه. "د پخوا نه په کار" )

 ( په نامه په وړاندې خبرداری.5-3: 17)وحی « چې هغه څه چې د مقدس کتاب په پای کې ځلې چې "معما، د بابل د لوي

ن، او "د بې قانونۍ معما" د مسیحیانو سره تړاو لري چې په دې باور دي چې دوی دې ته اړ نه د خدای له لسو څخه قوماندانۍ قانو
 داسې نور ته او / یا دا څو د منلو وړ استثنا دي او / یا د خالصیدلو د منلو وړ بڼې شتون لري د خدای وساتي د قانون، له دې امله داسې

حال کې چې دوي فکر کوي چې د خدای د قانون یوه بیلګه ده، هغوی د عیسویانو یوه فورمه چې عیسی او یا د هغه په رسوالنو به د 

 رسمیت ساتلو نه. مشروع په

-د حکمروایي د رومیانو په فریسیانو چې د خدای د امرونو څخه سرغړونه په شان دي، خو ادعا د خپلو دودونو کړې دې د منلو وړ

هم خبرداری ورکړی چې خلک ادعا کوي د خدای به د یاغیانو د هغه د قانون خالف وي   (!9-3: 15عیسی وغانده چې روش )متا 

 دا بې قانونه بغاوت څه ده چی موږ، خپګان، دا د دې ورځ وویني. (.9: 30)یسعیاه 

بل "معما" ښکاري چې وي، چې د روم کلیسا داسې ښکاري چې دې باور دي چې د خپلو او اجنډا به د سولې او په ځمکه باندې یو د 

ادې خالف خبرداری ورکوي، د یو څو کلونو اهل کتابو یو راتلونکو یووالي چې دا زده ار خداي د برتانیا د غیر کتابو نسخه المل شي.

 تصویب ژباړې، ښودل شوی دی(:-یو کاتولیک د نوي المقدس انجیل، کې بریالي وي )نوټ:

او ځانونه یې د ځناور په  هغوی خپل ځانونه د ښامار په مخ کې سجده ځکه چې هغه یې له خپل واک څخه د ځناور ورکول؛ 4

د ځناور ته  5' څوک کوالی شي د هغې په وړاندې مبارزه له ځناور سره پرتله؟ مخ کې سجده، ویې ویل، څوک کوالی شي

او دا د خدای په وړاندې د خپل ، خپل نوم، د هغه د  6 خوله خپل غوړوي او او د څلویښت دوو میاشتو کې فعال وي اجازه؛؟

ورکړل شوه، د ولیانو په وړاندې د جګړې دا اجازه  7 اسماني خېمې په وړاندې او ټول هغه کسان دي چې د سرپټونې . هلته

او د نړۍ د ټولو خلکو به دا عبادت هرڅوک چې نوم یې  8 لپاره، اېل یې، او د هر نژاد ورکړل قدرت، د خلکو، ژبې او ملت؛
د  10 راځئ چې څوک کوالی شي واورئ، غوږ:. 9 نه دي لیکلي، چې ده، په د ژوند د قربانۍ د کتاب د نړۍ د بنسټ راهیسې

دا چې ولې د ولیانو باید استقامت او باور نه  د تورې ته د مرګ د تورې په مرګ لپاره د هغو. سارت اسارت هغه؛ا

 ،(10-4: 13)وحی  لري.

 مقدس کتاب د پای وخت بابل یوالې پر ضد خبرداری:

او زه به تاسو ته د غوره  یو راغلل چې له ما سره خبرې کوي او وایي، "دلته راشه 1 د اووه پرښتې چې د اوه کنډولي درلود

د چا سره چې ټول د ځمکې پاچاهانو عذاب وښیي ځانونه ، او چې د نړۍ د ټول نفوس  2 فاحشه ده چې څنګ پرېمانه اوبو،
هغه ماته په روحیه رامنځته یوې دښتې، او هلته مې یوه داسې ښځه د بانجاني ځناور  3' سره د هغې د زنا د شرابو نشه کړې.



ښځه په ارغواني بانجاني او په  4 او لس ښکرونه درلودل سپور ولیدل او د کفر په سرلیکونو ټول دا لیکلی ووچې اوه سرونه 
جامه کې وه او د سرو زرو او د ګاڼې او ملغلری ، او د سرو زرو یو سره د هغې د فحشا زورونکي او چټلیو ډک ترسره 

بابل ، د ټولو د کاسیرۍ او ټول په ځمکه باندې بورقې او کړنو څخه  '. د هغې په تندی و لیکل نوم، یو اشنایي نوم: 5 شو؛.

او کله چې مې ولېدل هغې،  مې ولیدل چې هغه نشه وو، سره د پاکانو په وینه مستی، او د شهیدانو د وینو عیسی؛ 6 د مور د

 ،(6-1: 17)وحی  زه په بشپړ ډول وه.

دا ښځه تاسو ولیدل  18 . . دي. په کوم چې ښځه ناسته ده غرونو،اوه سرونه د اوو  دغه 'دا د هوښار غوښتنه هم کوي. 9

 ،(9،18: 17)وحی  چې په ځمکه کې د ټولو چارواکوته لري واک ده. ' د ستر ښار چې

په ځمکه کې د هغه  له دې وروسته مې ولیدل چې د بل فرښته د آسمان څخه راشي، د سره ستر واک ته د هغه ورکول؛ 1

ال سقوط، او د شیطانانو د سیوري او د  د بابل د ستر د هغه چېغه کړه په سر کې، 'بابل اوس نشته، د خپل غږ 2 جالل کړې.

په ځمکه  ټول د ملتونو پرېمینځل او د هغې د فحشا د شرابو ژورې؛ 3 هر بد روح او چټل، بې بنیاده مرغۍ یوه استوګنه شي.

ما  بل غږ د آسمان څخه خبرې وکړې. 4' الرې د کرل شتمنباندې هر پاچا د ځان د هغې سره ، او هر سوداګر د هغې له 

د هغې له راشه څخه، دا زما خلک، لرې، له دې امله چې تاسو په خپل جرمونو نه شریک کړي او د  واورېدل چې دا وایي،

جرمونو لري : د د هغې ګناهونه شوي وي او د اسمان ته رسیدلی، او د خدای په ذهن کې د هغې د  5 لرو. همدې له امله چې

هغه ده چی د خپل د مخلوط بیخې د  هغې باید اندازه هغې واوښته ورکړل شي.. 6 هغې د درملنې په توګه هغې نور درملنه

زه نه  زه په توګه ملکه، هغې فکر یم. د هغې د او هر یوه دا ده چې یو د شکنجې یا د کړاو له سره وکتل شي. 7 قوي پیاله ده.

د چې پوه شي، په یوه ورځ کې، د ناروغیو به د هغې په سقوط:. د ناروغیو او ماتم او  8به د کونډه یم او هیڅکله 

به شته ماتم شي او د ځمکې د پاچاهانو چې  '9' څښتن خدای چې وغندله د هغې نوموړې به په ځمکه وسوزول شي. قحطي.

، وحی 9-1 :)هغوی د لوګي په توګه هغې ،  ی..ځانونو ته د هغې سره او ترسره سره د هغې له خوا د هغې د ژړا ښه غالب د

 ( وګورئ18

عیسی ته راستون  وروسته د په اوهارون هم د بائبل یو راتلونکو بابل په وړاندې خبرداری او څرګندوي چې د مناسب یووالي به تر هغه

 نه به پیښ شي:

څښتن  -تاسو ته د آسمان د څلورو بادونه تیت لپاره ما  -څښتن  -څخه د شمال کې د ځمکې تښتي  پام کوه! وګوره څخه! 10

 لپاره! د کمکیانو ، اوس سره د بابل د لور ژوند  ستاسو د تیښتې، وګوره څخه.! 11 اعالنوي

د څښتن وایي، چې دغه، ځکه د پاکي په ویاړځای ماته، د ملتونو چې لوټ تاسو، څوک، ووهي نو تاسو زما د سترګو د  12

نو  ته وګورو، زه به د هغوي زما الس راکوي او دوی به د هغه چا له خوا لوټ شي دوی اخیستل.اوس  13 مڼو ووهي په اړه.

 -سندرې دي، خوښۍ، د لور، د اوس لپاره زه تاسو ته په منځ کې ژوند  14 بیا به تاسو پوه شئ چې څښتن نازل ما!

هو، هغوی به د خپل قوم شي، او هغوی به  په دغه ورځ د نورو ملتونو به د څښتن واړول شي د راتلونکو. 15 اعالنوي!

څښتن به د یهودا، په قران د ځمکې د  16 نو بیا به تاسو پوه شئ چې څښتن ماته استول تاسو ته! ستاسو په منځ کې ژوند کوي.

 ، ؛ په نسخې د ایتونو په توګه16-10: 2هغه برخه په واک کې واخلي، او بیا د بیت المقدس د هغه د انتخاب.)اوهارون 

 (12-6لست کې دي په یاد ولرئ:  2اوهارون 

د او غورځنګونو چې د ملګرو ملتونو، واټیکان، څو پروتستانو، او ختیځ ارتودوکسو مشران د ودې په روښانه ډول په انجیل له خوا 

څومره  برداری.( خ24متی  5-4د هغه پیروي چې "زیات شمېر د غولولو" ):  ادعا کوي عیسی د هغو وغندل او باید وهڅول نه شي.

 د فاحشې. 17)چې نه د عیسی( او د وحی  2-1"سپین " د:  6سره تړاو لري چې د وحی 

 عیسی ته راستون پیښ شي: وروسته اوهارون په څېر، د پولوس رسول هم تدریس چې د ایمان رښتیا یووالي به نه تر

ل انسان، په بشپړه توګه د رسیدلو سره د مسیح په تر موږ ټول د خداې زوې په علم او ایمان یووالي ته ورسیږي او د کام 13

 ،(4:13)د افسیانو په  خپل ځان د خبرونکي جوړوي.

په حقیقت کې، کله چې عیسی ته راستون، هغه به وي چې د  هغه کسان چې ایمان دې یووالي راځي عیسي بدل مخکې په غلطۍ دي.

 ملتونو چې به د هغه پر ضد الریون د یووالي له منځه:

بیا په اوومه فرښتې د هغه د شپیلۍ والوزاوه، او غږونه شي په آسمان چیغې واورېدل، غږ، 'د نړۍ پاچاهي کړې د خپل  11:15

د څلور شل مشرانو، د خدای په  16 رب او د هغه د مسیح په بادشاهئ شي، او هغه به د تل لپاره او بل هر وخت راکړو.'

په دې ټکو عبادت په ځمکه راکاوه، '' موږ له تاسو شکر، )ج( رب خدای،  17 خدایحضور ، سجده خپل ځان او له خپلو تندیو 



د ملتونو کې غوغا راپورته  18 هغه څوک ده، هغه څوک وه، د فرض کړو د خپل لوی قدرت او ستاسو د واکمنۍ په پیل شي.
نکو لپاره د پیغمبرانو، د اولیا او شوي دي. اوس وخت لپاره د خپل غچ راځي، او د مړو له قضاوت وشي، او ستاسو د کارکوو

د وخت رارسیدلی چې هغه څوک چې په  د هغو کسانو لپاره چې د خپل نوم ډاریږي، د وړو او غوره والی، د ستایل شي.

 ،(18-15: 11)وحی  ځمکه کې له منځه وړي له منځه یوسي. "

د سمندر د غږ یا د تندر غوره راورسېد وي،  او ما واورېدل چې څه داسې برېښېده چې د یو ستر خلکو غږونه، لکه 6: 19

بیا ما د ځناور، سره د ځمکې د ټولو پاچاهانو او د  19 . . . د مالک خدائ زمونږ خدائ تعالی واکمنۍ پیل شوی دی؛ ځواب،!

ناسم د جګړې خو د ځناور و د بندیانو سره د  20 هغوی د لښکرو ولیدل، په ګډه راټول نوموړی لوبغاړی او د هغه د پوځ.

)ص( چې د ځناور په استازیتوب یې معجزې کار وړل، په ګډه او د هغوی له خوا غولیږي هغه کسان چې د ځناور په نښه او 

ټول  21 دا دوه د د د د سوځولو سلفر منتقد په جهیل ژوندي سیده. هغه کسان چې د هغه د مجسمې یې عبادت یې ګذارۍ منل.

هغه د خولې راغلل د تورې په ووژل شول، او د ټولو مارغانو د ځان سره غوښه پاتې شوي دي د نوموړی لوبغاړی، چې د 

زه د  بیا ما د تختونو، چې دوی د خپلو څوکیو د واخیسته، او پر هغوی د واک قضاوت ورکړي قایل ولیدل. 4: 20 . . مارکیت د.

وي دي هغه کسان چې د ځناور یا د هغه ټولو نفسونو چې د عیسي او د چې د خدای کالم واؤرولو چې شاهد یې سرونه پرې ش

دوی د ژوند راغی، او د یو څو زرو  د مجسمې عبادت څخه ډډه وکړه او به د هغوی په تندیو او السونو د نه مني ولیدل، او؛

 ،(4: 20؛ 21-6،19: 19)وحی  کلونو سره مسیح یورشیلم.

دا هغه وخت ده هلته به د  نو هغه او د ولیانو به راکړو. ه لري.ګورې چې عیسی به د نړۍ د لښکرو د هغه په وړاندې یو موټي له منځ

 ایمان مناسب یووالي وي.

-14: 11کورنتیانو  2په خواشینۍ سره، به ډیر غلط وزیران چې ښه، ښکاري خو د دي نه اوري، لکه چې د پولوس رسول خبرداری )

15.) 

 لږ به عیسی په وړاندې مبارزه وکړي. که نور به رښتیا په انجیل او د خدای د برتانیا د رښتیا پوه

 . ولې د خدای په برتانیا؟7
که څه هم د انسانانو غواړم فکر کوم چې موږ دومره سمارټ، زموږ د درک حد لري، تر اوسه د خدای "پوهه ده الیتناهی" )زبور 

147 :5.) 

 همدا المل دی چې دا به د خدای مداخله وکړي د دې سیاره ورکوی.

په رښتیا الرښوونه کې ژوند  هغه هللا ایمان، د انسانانو د غوڅ اکثریت تیار نه دي چې لکه څنګه چې په زیات شمېر په داسې حال کې

 د الندې لیدل چې: کوي.

او آیا د څښتن تاسو ته اړتیا لري څه خو د عادالنه نه، د رحمت سره مینه، او د  هغه ښودل تاسو، اې سړي، څه ښه دی؛ 8

 (8 :6) زل؟خپل خدای له درانه م

( د وخت څخه، د انسانانو د 6-1: 3د آدم او حوا )پیدایښت  له درانه مزل نه ده څه بشریت رښتیا مینه وکړم. سره خدائ پاک د

 ( سره.17-3خروج:  20بشرحقونو پر خپلو ځانونو او خپلو لومړیتوبونو، پورته د خدای تکیه کوي، د هغه د امرونو )

 د متلونه کتاب په اړه تدریس:

ستاسو په ټولو الرو مني، او هغه به ستاسو د الرو  6 په رب سره خپل ټول زړه وجهي، او نه به ستاسو د تفاهم تکیه؛. 5

 (7-5: 3)متلونه  د رب ویره او له شر څخه ووځي. مه ستاسو په خپلو سترګو عقل خاوند نه وي؛ 7 مستقیم

زیات  ټولو په زړونو باور نه او یا د مستقیم خپلو ګامونو لپاره د هغه انتظار وباسي.تر اوسه، تر ټولو خلکو ته به په رښتیا د هللا سره د 

( او د نړۍ د او د 9: 12د بشریت له خوا شیطان دوکه شوي دي )وحی  شمېر وایي، دوی به څه د خدای غواړي، خو دا کار ونه کړي.

 ( اوس نشته.2:16جان  1'ویاړ د ژوند' )

خو هغوی  د خپلو مذهبي دودونو او سیکولر حکومتونه راغلي کړي، ځکه دوي فکر کوي ښه پوهیږي. له دې امله زیات شمېر خلک

 ( نه او نه به تر ټولو رښتیا توبه.10:23)یرمیاه 

 ( ته اړتیا لري.22-21: 24همدا المل دی چې د بشریت د خدای په برتانیا )د متی 

 د خدای د الرې کم دی د حق



( د خدای 12مارک  11-8: 31-29 2):؛ جیمز  ( دی او د خدای نه خودغرضه دی.8،16: 4جان  1مینې )حقیقت دا دی چې د خدای د 

 (.6: 8د نړۍ د الرو په مرګ خودغرضه او پای )د رومیانو په  قانون د خدای او د ګاونډي په لور مینه ښیي.

 ګورې چې د انجیل په ګوته کوي واقعي مسیحیانو د امرونو څخه څارنه:

اور لري چې عیسی مسیح د خدای پیدا شي، او هر څوک چې د هغه چا چې نور هم خوښوي هغه خوښوي چې د څوک ب 1

په دې پوهیږو چې موږ چې د خدای د ماشومانو سره مینه، کله چې مونږ خدای سره مینه کوئ او د هغه د  2 بداعتمادۍ د هغه.

او د هغه د امرونو څخه ګرانه نه  غه د امرونو څخه وساتي.د دې د خدای په مینه ده، چې موږ د ه 3 امرونو څخه وساتي .

 (3-1: 5یوحنا  1) دي.

په خواشینۍ سره، چې زیات شمېر  (.1:15 1د هغه الرې چارې دي سوچه ) (.172: 119د خدای د ټول "حکمونه دي بندلو" )زبور 

قانون او د پیغمبر له منځه راځي، خو د هغوی له )متا یې د "بې قانونۍ" مختلفو ډولونو د منلو وړ او نه پوه شي چې عیسي و نه د 

-21: 5( سره کولو لپاره، د خپلو اصلي مانا تشریح او وروسته هغه چې زیات شمېر یې د پراختیا فکر )د بیلګې په متا 5:17

شرایطو د خدای برتانیا ( )د 5:19عیسی تدریس چې "څوک او تدریس یې، هغه په د آسمان په بادشاهئ غوره نامه به شي." )متا  (.27

 "او" د آسمان پاچاهي 'دي(.

یو زیات شمېر ادعا ته د عیسی پیروي، خو به نه رښتیا د هغه د الرښوونو  (.2:17د انجیل زده کوو چې پرته له کارونو ایمان مړ دی )

، 4: 3یوحنا  1ون په دښمنۍ کښې ده" )"سین د قان (.1: 11د کورنتیانو  1 ( ایمان به هغه تقلید نه په توګه دوی باید 23-21: 7)متا 

KJV ( په توګه د خدای په 2:13خو د انجیل په ګوته کوي چې د رحمت به قضاوت بریالي ) (.3:23( او د ټولو ګناه کړې )د رومیانو په

 (.6: 3رښتیا د ټولو یو پالن لري )لوقا 

( اصول او د ښه به خلک به د 19:15"د اوسپنې یو امسا" )وحی په پاچاهي، عیسی به د  د بشر د حل، د خدای د الرې پرته، کار نه به.

په ټوله نړۍ کې د ستونزو د شتون له امله د دې نړۍ ټولنو د خدای او د هغه د قانون اطاعت څخه ډډه  خدای په الره کې ژوند ولري.

 تاریخ خپرونه د بشریت د ټولنې د ستونزو د هوارولو وړتیا نه لري: . کوي

دا  ځکه چې هوس ذهن د خدای په وړاندې دښمني. 7 وي د مرګ، خو روحا همفکره وي د ژوند او د سولې د د ته همفکره 6

نو، هغه کسان چې خدای په د غوښې نه شي کوالی د خوشحالولو لپاره  8 د خدای د قانون تابع نه ده، او نه هم په رښتیا شي.

 (8-6: 8)د رومیانو په  دي.

( نو، زموږ د شخصي 9: 8تمرکز کوي، او دي د خدای د روح ورکړ چې په دې عمر )د رومیانو په مسیحیانو دا دي چې د معنوي 

 کمزوریو سره سره:

تاسو د خپل د اړیکو، ورونو ته وګورئ، چې ډېر هوښیار نه د غوښې له مخې، ډېر ښه غالب، نه ډېر دروند، په نامه  26
د هوښیار کړي، او خدای لري د نړۍ کمزوري شیان غوره ته د شرم  خو خدائ پاک د نړۍ ناپوه شیان غوره ته د شرم 27 نه.

او د نړۍ په اډه شیان او هغه شیان چی دي سپک خدای غوره، او هغه شیان چې نه  28 د هغه شیان چی دي طاقتور واچوي؛

اسو په عیسی مسیح، مګر د هغه په حضور جالل. د هغه ت 30 چې نه غوښه باید 29 دي، د هغه شیان دي چې د هېڅ په راولي ،
چې، لکه څنګه چې لیکل شوی، "هغه څوک چې ویاړنې، اجازه دي  31 -چې له موږ څخه د خدای او د بندلو او حکمت شو او 

 (31-26: 1د کورنتیانو په  1) هغه په رب عزت. "

( په ایمان )د 2: 3پورته )کولسیان (، په لټه کې 7: 5د کورنتیانو په  2موږ د ایمان اوس مزل ) عیسویان دي چې په د پالن د جالل!

 ( ساتلو برکت وي.22:14موږ به د هللا حکمونه )وحی  (.6: 11عبرانیانو په 

مقدس کتاب وایي چې عیسائیان به د عیسی حکمراني کوي، خو تاسې د دې پوه شي چې دا مانا لري، چې اصلي مسیحیانو به په حقیقت 

 عیسی تدریس: کې د ښارونو حکمراني کوي؟

نو هغه د خپل  13 "د ځانګړو یو تر اوسه هېواد ته الړ چې د ځان لپاره یو سلطنت تر السه کړي او ته راستون شي. 12

خو د هغه وګړو کرکه د هغه، او وروسته  14 بندګانو، ته یې لس لس په نامه، او هغوئ ته ووئیل،" د سوداګرۍ آیا تر ما راځي.

 موږ به نه ددې سړي په مونږ باندې حاکمه لرو. ''د هغه یو پالوی لیږلی دی او ویې ویل، 

او نو دا وه چې کله هغه ته راستون شو، چې د پاچاهي د ترالسه شول، نو دغو مامورینو، چې چا د هغه د پیسو وای » 15

 ورکړی، چې د هغه په نوم شي حکم، چې هغه ښایي پوهېږي چې څنګه

هغه وویل: د هغه، ښه کار، ښه بنده. 'ماسټر،  17 لومړي راغی، ویې ویل، بیا د 16 څومره هر سړي له خوا د سوداګرۍ د السه

دوهم راغی، ویې  18 ځکه چې تاسو په ډېر کم و زیات یو وفادار دي، لري د لسو ښارونو واک. ستاسو د مینا لس وګاټه.'؛



: 19)لوقا  د پنځو ښارونو کې وي. 'په همدې ډول هغه ته وفرمایل:" تاسو هم  19" ویل، ماسټر، ستاسو د مینا په پنځو وګاټه.

12-19) 

عیسی هم وویل: "زما  مسیحیانو به دا فرصت په اصلي ښارونو کې، په یوه رښتینې سلطنت حاکم لري. وي د لږ تاسو اوس وفادار وي.

ه چا لپاره به په ( د هغ6:44جان  17:14)؛ وحی  (.22:12ثواب له ما سره ده، تر څو د هغه د کار له مخې هر یو ته ورکړي" )وحی 

د خدای د انګلستان د رښتینې ده او تاسو کوالی شي د  ( لري.14جان  2( او د یو ځای )14:15رښتیا د هغه ځواب: خدای یو پالن )دنده 

 هغه یوه برخه وي!

و 'مخ د یو چې په ګوته کوي چې مصنوعي استخباراتي او کوالی شي د "کرغیړن ستونز ینس کال په پیل کې، د ژورنال 2016د 

خو، دا ماده کې پاتې پوه شي چې څه ګناهګار شو، یوازې څنګه حل دا  بشریت د حل" د ویاړ په واک "تر سرلیک الندې مقاله درلوده.

 اجازه.

مه پېړۍ کې پاتې راشي ځکه چې بېرته د ستر سیالب  21 همکاریو، له د خدای سمه الرو الندې پرته، ده په توګه کندې ته چې په

 ( جوړ کړي.9-1: 11چې د بشریت سره مرسته کړې چې د بابل ناکام برج )پیدایښت  وروسته و،

: 5تسالونیکانو  1؛ 27 :9په نړۍ کې د ستونزو، لکه د منځني ختیځ د ځایونو )سره سره تمه زماني السته راوړنې، د بیلګې په توګه 

 (.17د سولې ته اړتیا لرو:  14موږ د خدای د برتانیا )د رومیانو په -(، به حل نه شي د انسانانو3

 -( 9: 12( له خوا په ملګرو ملتونو غولیږي )وحی 21:12د نړیوال تروریزم د ستونزو سره سره متوقعه السته راوړنې به نه حل شي )

 د د خدای د برتانیا د خوښۍ او نیکمرغۍ ته اړتیا لري.

(، خو 11:18ۍ هېوادونه به په ځمکه کې له منځه مرسته )وحی د چاپیریال ستونزې به نه له خوا د نړیوالو همکاریو حل شي، د نړ

 هغوی به د خدای د برتانیا له خوا حل شي.

 د جنسي ددنیاخزانې، سقط، او د انسان د بدن د پلورلو ستونزې

 برخو کې به د متحده ایاالتو له خوا حل نه شي، خو د خدای د برتانیا له خوا.

او ګڼ شمېر نورو ملتونو لری به د نړیوالو منځګړیتوب له الرې حل نه شي، خو په پای کې )په  د ستر پور، چې د امریکا، انګلستان،

 ( د خدای د انګلستان له خوا د.8-6ویجاړیدو څخه وروسته:  2هر 

له خوا د هر  مذهبي ګډوډۍ به رښتیا ناپوهۍ او زده کړو به د ملګرو الرې له منځه نه شي ملتونو موږ د خدای په برتانیا ته اړتیا لري.

د ګناه په نړۍ کې ستونزه دا ده او د چې، موږ د عیسی او د  غورځنګ د نجات د انجیل سمه عیسی څخه پرته موافقه حل نه شي. -ډول 

 قربانۍ او د خدای په برتانیا د هغه راستنېدو ته اړتیا لري.

موږ د -ه امله د احتمالي محصول نه حل شي ناکاميدي چې د قحطۍ خطر د نړی په ځینو برخو اچولو ل -لوږې موضوعات به له خوا 

 خدای په برتانیا ته اړتیا لري.

 عصري طبي علومو د ټولو هغو ځوابونو چې د بشري روغتیا موږ د خدای په برتانیا ته اړتیا نه لري.

( د یو ځل لپاره ګټه په داسې 19-1: 18د افریقا، آسیا، او نورو ځایونو کې برخو کې د پراخه فقر، څخه د وخت د پای 'بابل' ). وحی 

 موږ د خدای په برتانیا ته اړتیا لري.-حال کې، به د د ستونزې د نه حل فقر

دا به د خدای پالو قوانینو او د خدای د مشر په توګه تر سره  د د خدای د برتانیا د پړاو لفظي سلطنت چې به په ځمکه کې جوړ شي.

دا پاچاهي به د هغو په رښتیا د خدای په کلیسا شامل دي، خو  (.6-4: 20؛ 5:10اکړو )وحی د به د یو څو زرو کلونو سره مسیح ر شي.

د روم کلیسا د تدریس سره مخالفت، او وروسته  نه آیاتونه بیانوي چې د خدای د برتانیا د ده په حقیقت کې د کلیسا )کاتولیک یا بل ډول(.

دا به د پام وړ د رسنیو د پوښښ چې ښایي  و انجیل د انجیل پیغام سره مخالف دي.په توګه موږ ته نژدې په پای کې دا به ډیر د ځواکمن

 پوره مرسته تر السه کړي. 24:14متا 

( او د خپلو 2 21په خپل وروستي پړاو، د خدای د برتانیا به په کې شامل د "نوي المقدس، راروان څخه د خدای آسمان" )مکاشفات: 

 به زیات نه زیات نه وي، هلته زیاتوالی به پای و نه مومي.

 غم، او د مرګ نه.

د زړې لوظ نامې لیکواالنو په اړه دا درس ورکړی  تبلیغ او د خدای د برتانیا د انجیل په درک سره د کتاب مقدس یوه مهمه موضوع ده.

 عیسی، ، او جان په اړه دا درس ورکړی دی. دی.

په لومړیو دوهم پیړۍ عیسوي مشرانو، او په څېر، په اړه دا  څخه بهر ژوند.د کرسچن 'زوړ خطبه چې د نوې لوظ نامې په اړه تدریس 

 دا د خدای نن درس ورکړي. دوامداره موږ په درس ورکړی دی.



هم دا وه هغه څه په اړه د وروسته وعظ د  یاد چې د خدای د انګلستان د لومړي تابع چې د انجیل په ګوته کوي عیسی په هکله واعظ دی.

 ه څه دي مسیحیانو باید لومړی په لټه کې.او دا هغ-حشر

د انجیل ټینګار، چې د عیسي او د هغه د پیروانو تدریس د خدای په راتلونکو  د رښتیا نه یوازې د عیسی د مرګ او ژوند په اړه ده.

 (.5: 11یس کې )وحی د پاچاهي رښتیا د مسیح په ذریعه د نجات شامل دي، خو هم د بشر د حکومتونو په پای کې په تدر برتانیا وه.

( د شاهد په توګه وعظ 24:14په یاد ولرئ، عیسی تدریس چې په پای کې به تر هغه وخته د پاچاهي د انجیل د نړۍ له ټولو ملتونو )متا 

 او دا چې د تبلیغ اوس پېښېږي. وروسته نه راځي.

تر اوسه، تر ټولو نه غواړم چې دا مالتړ، او  . ره دهد خدای په برتانیا ته د ستونزو د بشریت سره مخامخ د حل ال ښه خبر دا دی چې

د  1(، په داسې حال کې "د دې نړۍ د تیریدو لرې" )6:13خدای د برتانیا د ده تلپاتې )متا  نه اورېدلو، او نه غواړي چې باور د دا حق.

 (.7:31کورنتیانو په 

مونږ هڅه کوو چې د ټولو شیانو چې  د خدای دي اړه جدي. دوامداره د د خدای د برتانیا د رښتیا رښتیا په اعالن هغه څه دي چې موږ په

په داسې حال کې چې موږ د بادشاهئ په  ( په ګډون.24:14( درس ورکول دي، د خدای په برتانیا )متا 20-19: 28د انجیل تدریس )متا 

 ور د حق.انتظار، موږ باید زده کړه وکړي او د خدای د الری او نیکمرغۍ کې نور چې غواړي د با

 به ستاسو په باور د خدای د برتانیا د رښتیا؟ نه باید تاسو د د خدای په راتلونکو برتانیا د انجیل په اعالن سره مرسته وکړي؟

 

 چرچ دوام خدای د
 

 ساحل، ګروور، ایونیو ، گرینڈ ډبلیو 1036 :کې ځای په د دفتر چرچ دوامدارو خدای د د امریکا د

 .USA 93433 کلیفورنیا،
 

 چرچ دوام ته پاڼې ویب( CCOG) خدای د
 

CCOG.ASIA  په همدارنګه او لیکنو، مختلفو د ژبو آسیایي څو په تمرکز لري اسیا پر ګورتپاڼې دې د 

 .او لري توکي ځینې انګلیسي
CCOG.IN  ژبو مختلفو په او ژبه انګلیسي په مواد دا. هغو د میراث د هند د لور په نښه په پاڼه ویب یو دا 

 .لري هند د
CCOG.EU  لري ژبو اروپایي څو په مواد دا. لور په اروپا نښه په پاڼه ویب یو دا. 
CCOG.NZ  شالید راښکته-برتانوي یو سره لور په نور او نیوزیلنډ نښه په پاڼه ویب یو دا. 

CCOG.ORG  دا. کوي خدمت خلکو د کې وچو ټولو په دا. پاڼه ویب اصلي کلیسا دوامدارو خدای د د دا 

 .لري ویډیوګانو او تړنې، لیکنو،
CCOGCANADA.CA  کاناډا په چې کسان هغه لور په نښه په پاڼه ویب یو دا. 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Dios ژبه اسپانیا د کلیسا دوامدارو خدای د د دا ۔ 

 .پاڼه ویب
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosپه دا. پاڼه ویب فلېپین چرچ دوامدارو خدای د هغه د دا ۔ 

 .معلومات فلیپیني او انګلیسي
 

 پاڼې ویب تاریخ او خبرونه
 

COGWRITER.COM لیکنو، تاریخي دوکتورین، خبرونو، د او ده وسیله لویه یوه جار پاڼه ویب دغه 

 .تازه نبوي او ویډیوګانو،



CHURCHHISTORYBOOK.COM په پاڼه ویب تاریخ کلیسا پر معلوماتو د او مادو د سره اسانه یوه دا 

 .یاد
BIBLENEWSPROPHECY.NET موضوعات کتابو او خبرونو د چې پاڼه ویب راډیو آنالین یوه دا 

 .رانغاړي
 

 چینلونه ویدیووعظ و سرمنیٹس یو ٹیوب  د
 

BibleNewsProphecy چینل .CCOG sermonette ویډیوګانو. 
CCOGAfrica ژبو افریقایي په. چینل CCOG پېغامونه. 

CDLIDDSermones ژبه هسپانوي په. چینل CCOG پېغامونه. 
ContinuingCOG چینل .CCOG وعظ ویډیو.  

 
 
 

 ځینې ودانۍ د المقدس بیت د( کړه زیاته وروسته شمېر یو جمع) کوي ګوته په شمېر یو خښتو پاتې څو د الندې انځور د

 :تشریح ښه( نومیږی صیحون اوس) کلیسا خدای د غربي د المقدس بیت د توګه په خو مشهور، د وختونه

 

 
 

 به' انجیل د برتانیا د خدای د د عیسي د چې ودانۍ یوه. دي شوي ځای د ودانۍ کلیسا مسیحی اصلي ژر ښایي د باور څه دا

 .و درس انجیل د برتانیا د خداي د چې ودانۍ د المقدس بیت په دا. شوي وعظ
 

 

 عیسی په یهودیه په چې کلیسا د خدای د وروڼو، تاسو،...  ځکه دی، شکر خدای بندیدو په هم موږ امله دې د
 .شو پیروانو دي مسیح

 (14-13: 2 تسالونیکانو 1)

 

 .کړي والړشي لپاره ولیانو د ته ټولو د و مهال یو چې ایمان د

 (3 یہوده)

 

 هدف دې د چې ځکه وکړي، تبلیغ ته هم کې ښارونو نورو د سلطنت د خدای د باید زه" ووئیل،( عیسی) هغه
 (4:43 لوقا) ."دي شوي استول ته ما لپاره

 



 دا لپاره رمې، لږ ډاریږو، نه. شي زیاته به ته تاسو شیانو ټولو دغو د[ ج] او لټه، په بادشاهئ په خدای د خو
 (32-31: 12 لوقا. )ده ورکړي پاچاهي ته تاسو رضا د پالر د ستاسو

 

 به کې پای په بیا او شي، وعظ ملتونو ټولو له نړۍ د ټولو د توګه په شاهد یوه په به رښتیا دا بادشاهئ د او
 (24:14 متا. )راشي

 

     language edition. 
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	17 نو وايي، په دې توګه د څښتن خدای وايي: "زه به تاسو د خلکو د راټولولو، له هغو هېوادونو کې چې تاسو تيت شوي دي تاسو راغونډ شي، او زه به تاسو ته د اسرائيلو د ځمکې د ورکړي." 18 هغوئ به هلته ولاړ، او دوی به د خپلو ټولو کارونه او د هغې د ټولو څخه واخلي. 19...
	د څښتن خدای وايي. (حزقی ایل 11: 17-21)
	په زړې لوظ نامې په مختلفو ليکوالو هم د پاچاهي د اړخونو په اړه لیکلي (د بيلګې په حزقی ایل 20:33؛ عوبیدیا 21؛ میکاہ 4: 7).
	نو کله چې عیسی د خدای د برتانیا د انجیل په تدريس پيل وکړ، د هغه سمدستي د اورېدونکو سره د اساسي مفهوم يو شمېر اشنايي درلوده.
	4. آيا د رسولانو د برتانیا د انجيل درس؟
	په داسې حال کې د انجیل په څېر ډېرو عمل دی يوازې د عیسی د هغه کس په اړه ښه خبر، د حقیقت دا دی چې عیسي پلویان د خدای د برتانیا د انجیل تدریس. دا هغه پيغام دی چې عیسی راوړل.
	پاول د خدای د برتانیا د درزده کړه
	خو دا اسانه نه ده
	پطرس د برتانیا د درزده کړه
	د انجیل او د برتانیا د تېر کتابونه
	1 هغه ماته د ژوند د اوبو د خالص سيند وښودله، لکه لمر روښانه، د خدای په تخت څخه او د پرمخ ځي. 2 په د خپلو کوڅو په منځ، او د سيند په دواړو خواوو کې، د ژوند د ونې و، چې دولس ميوې پيدا شو، د هري ونې په هره مياشت کې د خپلو ميوو حاصل ورکوي. د ونو د پاڼو لپا...
	د نوې لوظ څخه بهر 5. سرچینې تدریس  د خدای د برتانیا
	ايا په لومړيو استادانو مسيح فکر کوي چې دوی په پام کې شول چې د خدای يوه لفظي برتانیا د انجیل تبليغ؟
	هو. (1)
	د زوړترين -نوې لوظ د لیکلو & خطبه
	دوهم پیړی د کلیسا د مشرانو او د برتانیا د انجیل
	په دوهم او دریم پیړیو ستونزې
	ارمسټرانګ د برتانیا د انجيل درزده کړه،
	د برتانیا د رښتیا ده هغه څه چې د نړۍ د اړتیاوو، خو ...
	په ټول عمرونه، د خدای خلک حيران وو، "د څومره وخت به دا تر عیسی عایدات وي؟"
	د برتانیا د سفیرانو
	1: د استازي؛ په ځانګړې توګه: د لوړ رتبه دیپلوماتیکو اجنټ د هغه يا هغې د خپل دولت او خپلواک اوسيدونکي استازي په توګه د یوه بهرني دولت یا خپلواک د اعتبار يا پاره يې يوه ځانګړې او زياتره د موقتي دیپلوماتیکو دنده وټاکل شو
	2: د واک لرونکي استازي یا رسول
	6. حکمروايي د روم د کلیسا د درس ورکولو برتانیا د څومره ارزښت لري، خو ...
	د حکمروايي د روم کلیسا دې باور دي چې هغوي د خداي د برتانیا د اړخونو درس ورکول دي، خو رښتیا څه درک دا په رښتيا دی د مثال په توګه، د کاتولیک المعارف دې د سلطنت په اړه تدريس او ګرېوان دي.:
	7. ولې د خدای په برتانیا؟
	نه باید تاسو د د خدای په راتلونکو برتانیا د انجیل په اعلان سره مرسته وکړي؟ به ستاسو په باور د خدای د برتانیا د رښتیا؟

