
د افسيانو په نوم د پولوس رسول خط

پېژندلو

دا خط پولوس رسول د افسوس په ېرچاپېره عالقو ک هغه نوؤ جماعتونو ته
وليلو کوم چ هغۀ په اعمال د رسوالنو ۱۹ باب ک شروع کى ۇو. د دې

کتاب بنيادى پېغام دا دے چ ول خلق په روحان توه مۀ شوى دى، خو بيا
واپس راژوندى کېدے ش کله چ د ايمان په وسيله په فضل سره خالصون

حاصل کى. په دې ک هغه جماعت ته د دې خبرې تشريح کوى چ د خُدائ
پاک ابدى منصوبه د يهوديانو او غېريهوديانو دپاره نه يو شان ده. دا د خُدائ

پاک يو راز دے چ د مودو پورې پ وو خو اوس په حضرت عيس مسيح
ک رند شو. په دې کتاب ک هغه تعليم ورکوى چ خُدائ پاک نه د

خپل تعليم په وجه خپلو خلقو له روحان برکت ورکوى کوم چ د حضرت
عيس مسيح نه را. په اولن درېو بابونو ک د دې ذکر دے چ ايماندارانو
له په ۀ باندې ايمان ساتل پار دى، او په آخرى درېو بابونو ک د دې تشريح

ده چ د خُدائ پاک فضل نه په جماعت ک، په خلقو ک او په کورنو
ک راتلے ش. د حفظ کولو دپاره ۲: ۸ آيت ”ه چ خُدائ پاک د خپل

فضل په سبب تاسو له د ايمان په وجه خالصون درکو، او دا ستاسو خپل کار
نۀ وو، بل دا د خُدائ پاک د خوا نه انعام دے.“
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سالمونه

 د پولوس د طرف نه چ د خُدائ پاک په مرض د عيس مسيح رسول  ۱
دے. زۀ دا خط مقدسينو ته او د عيس مسيح وفادارو مريدانو ته چ په افسوس

 خُدائ پاک زمون پالر او مال عيس مسيح دې تاسو له ک دى ليم. 
عيس د مال وله ثناء دې خُدائ پاک زمون  فضل او سالمت درکى. 

مسيح پالر ته وى، چا چ مون ته هر قسمه روحان برکتونه په آسمان ايونو
 ه چ هغۀ مون په خپله ک د مسيح سره د يووال په وجه راکى دى. 

مينه ک د دنيا د پېدايت نه مخ په مسيح ک خوښ کو چ مون د
 هغۀ مون د مخ نه مقرر کى ۇو هغۀ په نظر ک پاک او بداغه شُو. 
چ د عيس مسيح په وسيله د هغۀ بچ شُو. او په هم دې ک د هغۀ مرض او
 ترو چ مون د هغۀ د جالل فضل ثناء ووايو کوم چ هغۀ خوشحال وه، 
 په هغۀ ک مون ته د مون ته په خپل محبوب زوئ ک وړيا رابخل ده. 

هغۀ د وين په وسيله خالصون، يعن د ناهونو معاف، د خُدائ پاک د پراخه
 چ هغۀ په ول حمت او پوهه په مون خپله فضل په مطابق حاصله ده، 
 خُدائ پاک مون ته د عيس مسيح په حقله خپله په زياته مينه نازله که. 
منصوبه رنده که، هغه منصوبه چ د هغۀ خوه وه او چ په ک خپله

 هغه منصوبه دا ده چ په صحيح وخت ک به هغه نېه اراده پوره کى. 
ول يزونه کۀ په آسمان ک وى او کۀ په زمه وى د مسيح د واک او اختيار
 مون چ اوس د مسيح په يووال ک شري يو، نو په الندې راجمع کى. 

دې وجه مون ته د خُدائ پاک نه ميراث مالو شوے دے، هغۀ په خپله مون د
مخ نه مقرر کى ۇو. او د هر يز نه هغه د خپل منصوب په مطابق کار

 نو بيا چ مون په مسيح اول ايمان راوړے وو نو د خُدائ پاک  .اخل
 نو تاسو چ حقيقت مقصد دا وو چ د هغۀ د ستائن او جالل سبب شُو. 

واورېدو يعن د خالصون زيرے چ تاسو پرې په مسيح ايمان راوړو، نو هغۀ په
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تاسو د خپل هغه وعدې په مطابق چ پخوا ي کې وه د روح القُدس مهر
 هم دغه روح د خُدائ پاک د خوا نه مون سره د ولولو او خپل ي کئ. 

هغه ميراث ضمانت دے د کوم چ ي مون سره وعده کې ده او هغۀ مون په
بيعه واخستو، چ د خُدائ پاک خپل خلق شُو، د دې دپاره چ د هغۀ ثناء صفت

او جالل بيان کو.

د پولوس رسول دعا

 نو د کله نه چ زۀ ستاسو د هغه ايمان نه چ په مال عيس مو دے، او د

 ما ستاسو دپاره هغ مين نه چ د ولو مقدسينو سره ي سات خبر شوم، 
 زۀ شُر کول نۀ دى پرې او همېشه تاسو په خپلو دعاانو ک يادوم. 

دعا کوم چ زمون د مال عيس مسيح جالل پالر خُدائ پاک دې تاسو ته د
ترق تاسو د هغۀ په پېژندلو ک و چى ترلو روح درکمت او پېژندح

 نو زۀ دعا کوم چ ستاسو د زړۀ ستر دې روانه ش چ تاسو وکئ. 
په دې پوهه ش چ هغۀ تاسو د ومره لوئ اُميد دپاره رابلل ي، يعن هغه

شاندار ميراث له چ هغۀ د خپلو مقدسينو دپاره ساتلے دے ومره لوئ دولت
 او مون ايماندارانو دپاره د هغۀ لوئ قدرت ومره بشانه دے. دا دے، 

 دا هم هغه قوت دے قدرت په مون ک له د هغۀ د لوئ قوت کار کوى، 
چ د کوم په وسيله چ خُدائ پاک مسيح د مو نه بيا راژوندے کو او خپل

 هلته ي مسيح د هر قسم حومت  الس ته ي په آسمان ک کېنولو. 
او اختيار او قدرت او رياست او د هر يو نوم نه زيات اوچت کو کوم چ به نۀ

 او خُدائ تش په دې دنيا ک بل په راتلون دنيا ک هم اوچت وى. 
پاک هر ۀ د مسيح د پو الندې کل او هغه ي د جماعت په ولو يزونو

 او جماعت د مسيح بدن دے. او د مسيح نه پوره سردار جوړ کو، 
معمورتيا حاصلوى او هم دې وخت ک ول کائنات د خپل حضور نه ډکوى.
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د ژوند نوې الر

ه چ   تاسو هم د خپلو نافرمانو او ناهونو په وجه مۀ وئ،   ۲
تاسو هم پخوا د دې دنيا په کو الرو روان وئ، او د پيريانو د سردار، يعن هغه

 يو وخت مون روح پس تل کوم چ اوس په نافرمانو بچو ک کار کوى. 
هم دغه شان د خپل وجود د خواهشونو په مطابق ژوند تېرولو او د ناه د فطرت
مرض مو پوره کوله، او مون هم له د نورو په شان په فطرى توه د خُدائ پاک
لوئ دے هغۀ د خپل په رحم غن  خو خُدائ پاک چ د غضب د الندې ۇو. 

 تر دې پورې کله چ مون د مين په وجه مون سره ډېره مينه وکه. 
نافرمانو په وجه مۀ ۇو نو هغۀ مون د مسيح سره بيا راژوندى کو. او د فضل
 خُدائ پاک مون د عيس مسيح سره د په وسيله تاسو خالصون بياموندو. 

ه چ ،ېنولود هغۀ سره په تخت ک ي و او په آسمان کو نه راوچت کم
و زمانو کولو راتلون  نو خُدائ پاک په مون د مسيح سره يو شوى يو. 

هغه خپل باندازې لوئ فضل چ مون ته ي راکوى د عيس مسيح په وسيله به
 ه چ خُدائ پاک د خپل ي مون ته په خپل رحم ک رااره کى. 

فضل په سبب تاسو له د ايمان په وجه خالصون درکو، او دا ستاسو خپل کار
د نې  خالصون زمون نۀ وو، بل دا د خُدائ پاک د خوا نه انعام دے. 

 عمل اجر نۀ دے نو په مون ک دې وک هم په خپل عمل فخر ونۀ کى. 
ه چ مون د هغۀ خاص مخلوق يو چا چ مون په عيس مسيح ک د نېو
کارونو دپاره پېدا کى يو، او دا کارونه خُدائ پاک د مخ نه زمون دپاره تيار

کى ۇو، چ مون ي سر ته ورسوو.

د حضرت عيس مسيح سره يووالے

 نو بيا دا خبره مۀ هېروئ چ يو وخت تاسو غېريهوديان هم بخُدايه لے

شوئ. او يهوديانو به تاسو ته ناسنته او د کافر آواز کولو، ار چ دې سنت
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 نو بيا تاسو په هغه زمانه ک د مسيح صرف د هغوئ بدن متاثره کے وو. 
نه جدا وئ، او تاسو د بن اسرائيلو د قوميت نه بهر وئ، او تاسو د تون د وعدې
نه ناخبره وئ کومه چ خُدائ پاک د هغوئ سره کې وه. او په دنيا ک مو نا

 خو اوس تاسو د عيس مسيح سره يو شوى اُميده او بخُدايه ژوند کولو. 
ي. تاسو يو وخت د خُدائ پاک نه لرى وئ، خو اوس د مسيح د وين په وسيله
 ه چ مسيح په خپله زمون صلح وکه. هغۀ  .د هغۀ سره نزدې شوى ي
ل، او د دشمنائ ک يو يهوديان او غېريهوديان د خپل بدن په وسيله په سول

 هغۀ شريعت سره د دې د هغه دېوال ي ونولو کوم چ مون جدا کى ۇو. 
حمونو او قانون منسوخ کو. هغۀ په خپل ان ک د يهوديانو او غېريهوديانو

 په سول دوه قبيل يو او نوے خلقت کل او صلح ي په ک راوسته. 
باندې مسيح د خپل مرګ په وسيله دواړه قبيل په خپل بدن ک يو کې او د
خُدائ پاک سره ي پخال کې، او کومه دشمن چ ي په خپلو ک کوله هغه

 هغۀ دا د صلح زيرے تاسو غېريهوديانو ته ي د مرګ تيارو ته وغورزوله. 
 ه چ د مسيح وک چ لرى وئ او يهوديانو ته چ نزدې ۇو واورولو. 

په وسيله مون دواړه په يو روح ک د پالر په حضور ک حاضرېدے شُو.
 نو اوس بيا تاسو نور پردى او مسافر نۀ ي بل د مقدسينو هم مل او د

 نو تاسو د رسوالنو او نبيانو په بنياد ودان  خُدائ پاک د خاندان کسان ي
 په هغۀ کے شوى ي چ عيس مسيح ي په خپله د وټ سر کاے دے. 

ک د عمارت ول برخ رايوائ کيى او ترې نه د مال مقدس کور
 نو تاسو هم د هغۀ په يووال ک د نورو سره د خُدائ پاک يو جوړيى. 

داس کور جوړوئ چ په کوم ک خُدائ پاک د خپل روح په وسيله اوسيى.

د پولوس رسول خدمت د غېريهوديانو دپاره

ستاسو غېريهوديانو د خاطره د عيس زۀ پولوس چ  هم دا وجه ده چ  ۳
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 ضرور به تاسو د خُدائ پاک د هغه فضل مسيح قېدى يم تاسو ته دعا کوم. 
ے شوے دے اورېدلستاسو دپاره ما ته راک د ذمه وارۍ په حقله کوم چ

 له نه چ ما تاسو ته مخ په لنه توه وليل دا هغه راز دے وى. 
 ما چ تاسو ته ۀ چ خُدائ پاک په خپله د الهام په وسيله ما ته وودلو. 
ما ته د مسيح د پ چ نو په دې به پوهه ش تاسو هغه واي دى کله چ للي

 هغه راز دا دے چ په تېرو زمانو ک بن آدمو ته راز ومره علم دے. 
دغه شان نۀ وو اره شوے نه چ دا راز اوس پاکو رسوالنو او نبيانو ته د

 او هغه راز دا دے چ کومو روح القُدس په وسيله اره کے شو. 
يهوديانو او غېريهوديانو چ په زېرى ايمان راوړے وى هغوئ دواړه د خُدائ

پاک په ميراث ک برابر شري دى، او دوئ د يو بدن اندامونه دى، او دواړه د
 ما ته د خُدائ عيس مسيح په وسيله د برکت په وعدې ک شري دى. 

پاک په فضل او لوئ قدرت سره د زيرى د اورولو د خدمت حق راکے شوے
 ار کۀ زۀ په ولو مقدسينو ک د ولو ورکوو نه ورکوے يم، خو دا دے. 
فضل په ما وشو چ زۀ غېريهوديانو ته د مسيح د باندازې دولت زيرے ورکم،

 او چ هغه پ راز ولو خلقو ته اره کم کوم چ خُدائ پاک، د ولو

 په دې هر ۀ ک د خُدائ پاک يزونو خالق د ازل نه پ ساتلے وو. 
مقصد دا وو چ د جماعت په وسيله خپل هر قسمه حمت هغه ناليدونو

حاکمانو او د واک خاوندانو ته چ په آسمان ايونو ک دى اره کى.
عيس په مال هغۀ زمون  دا د هغه ابدى ارادې په مطابق وو کومه چ

 نو مون په مسيح ک او په هغۀ د ايمان په وسيله په مسيح ک پوره کو. 
 نو زۀ زړۀ ورتيا او په ډاډ سره د خُدائ پاک په مخ حاضرېدے شُو. 

تاسو ته خواست کوم چ زما د مصيبتونو په ليدو سره مۀ بزړۀ کېئ. ه زۀ
دا ستاسو دپاره برداشت کوم، او دا دې ستاسو د عزت باعث وى.

د ايماندارانو دپاره دعا
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 د چا نه چ په آسمان او  په هم دې وجه زۀ د پالر په وړاندې دعا کوم، 

 زۀ دعا کوم چ هغه د خپل لوئ  ،نوم موم هر قوم خپل حقيق ه کزم
جالل په مطابق تاسو ته هغه ۀ درکى چ تاسو په خپل باطن انسانيت ک د

 نو چ بيا د ايمان په وسيله مسيح  .هغۀ د روح په وسيله ډېر قوى ش
ستاسو په زړونو ک واوسيى، او زما دا دعا ده چ د خُدائ پاک په مينه

 او زۀ دعا کوم چ تاسو سره هم دا  .ش ستاسو جرړې مضبوط ک
د مسيح د مين چ ائ پوهه ش ولو مقدسينو سره يو د چ قدرت راش

 او چ د مسيح په پلنوالے، اوږدوالے، اوچتوالے او ژوروالے ومره دے. 
هغه مينه پوهه ش چ د پوه نه بهر ده، او چ تاسو د خُدائ پاک د پوره

 د خُدائ پاک جالل دې وى وک چ قادر دے او د  .معمورۍ نه ډک ش
هغه قدرت په وسيله چ په مون ک کار کوى هغه زمون د منت او خيال نه
 هغۀ ته دې په جماعت ک او په عيس مسيح  ،ډېر زيات کار کولے ش

ک د تل دپاره نسل در نسل جالل وى. آمين.

په حضرت عيس مسيح ک يووالے

 نو زۀ چ د مال د خاطره قېدى يم، په تاسو زور راوړم چ هغه شان  ۴
 په پوره  .ي خُدائ پاک تاسو رابلل ژوند تېروئ د کوم دپاره چ نې

 پوره کوشش کوئ چ په  .سره يو بل زغم صبر او په مين ،عاجزۍ، نرم
  .ون په وسيله قائم وساتد ت القُدس يووالے د سالمت د روح خپلو ک
بدن هم يو دے او روح القُدس هم يو دے او دغه شان تاسو هم د يو اُميد دپاره
 او واحد  يو مال دے، يو ايمان، يوه بپتسمه ده،  رابللے شوى وئ. 

خُدائ پاک، چ د ولو اې يو پالر دے، وک چ د ولو دپاسه، او د ولو په
 خو مون هر يو ته د مسيح د وسيله کار کوى او په ولو ک موجود دے. 
 هم دغه وجه ده چ کالم دا سخاوت په مطابق نعمتونه راکے شوى دى. 
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ان سره بوتلل، او خلقو له ي د هغه بره الړو قېديان ي کله چ” ،چ فرمائ
 د هغۀ د بره ختلو نه ۀ مطلب دے ب له دې نه چ هغه د تحف ورکې.“ 
 او هغه وک چ ته راکوز شو زم ته برخ ته هم کوز شوے وو. 

هم هغه د ولو آسمانونو نه بره وختو، د دې دپاره چ ول کائنات د خپل حضور
 دا هم هغه هست وه چ نعمتونه ي خلقو له ورکل چ وک نه ډک کى. 

به رسوالن، وک به نبيان، او وک به د زيرى اورون، او وک به د
 د هغوئ ذمه وارى دا ده چ ايماندارانو شپون، او وک به اُستاذان وى. 

 ترو مقدسين د خدمت دپاره تيار کى او د مسيح بدن له وده ورکى، 
مون ول په ايمان راوړلو ک يو شُو او د خُدائ پاک زوئ په ۀ شان وپېژنو،
 نو په کار نۀ او ايمان ک بالغان شُو، او د مسيح پوره کاملېدو ته ورسيو. 
دے چ مون دې نور ماشومان پات شُو. او نۀ دې مون د نوى تعليماتو په وجه
اخوا دېخوا کيو او نۀ به نور د خلقو د مارۍ، چاالک او  په منصوبو سره
 نو د دې په ائ مون ته په مينه ک حقيقت وئيل په کار دى، مراه شُو. 

 هغه په خپله ول او په مسيح ک به وده وکو، وک چ زمون سر دے. 
بدن په کامل طريق سره يو ائ کوى، چ دغه شان هره حصه خپل خاص
کار سر ته رسوى، او د بدن د نورو حصو سره په ترق کولو ک مدد کوى، د

دې دپاره چ ول بدن صحتمند او پوره په مين سره وده وکى.

د حضرت عيس مسيح په يووال ک نوے ژوندون

 نو زۀ تاسو ته په مال ک په سخت سره دا خبره کوم چ تاسو نور د

غېريهوديانو په شان مۀ اوسېئ، له نه چ هغوئ په خپلو باطلو خياالتو
 هغوئ د خپلو سوچونو په تيارو ک ډوب شوى دى او کوم  .اوس ک
ژوند چ خُدائ پاک ورکوى نو د جاهليت او د هغوئ د زړونو د سختوال په

 هغوئ نۀ شرميى او خپل انونه ي په وجه هغوئ د هغ نه لرې شوى دى. 
 خو دا هغه شهوت پرست، او په هر قسم نده کارونو پس ليون کل. 
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 د کله نه چ طريقه نۀ ده کومه چ تاسو د مسيح په حقله زده کې ده. 
تاسو د عيس په حقله اورېدل دى او هغه حقيقت مو زده کے دے کوم چ د

د ژوند تېرولو طريق ناه فطرت او پخوان  نو خپل زوړ د  ،هغۀ نه را
 نو روح القُدس پرېدئ کوم چ په دوکه او شهوت پرست خراب شوې وې. 

 او خپل ان په نوى ته د خپل سوچ او اخالق نوى کولو اجازت ورکئ 
انسانيت ک ونغاړئ کوم چ په حقيق صداقت او پاکوال ک د خُدائ پاک

په صورت جوړ شوى دى.

د نوى ژوند طريقه

 نو بيا تاسو هر يو کس دروغ وئيل پرېدئ او د خپل اونى سره رتيا

 د غص په وخت ک ناه واي ه چ مون ول د يو بدن اندامونه يو. 
 او په داس کولو مۀ کوئ او خپله غصه د نمر د پرېوتو نه اخوا مۀ پرېدئ، 
 پس د دې نه دې غلۀ نوره غال ونۀ کى بل په ابليس له موقع مۀ ورکوئ. 

خپلو السونو دې په محنت او ايماندارۍ سره کار وکى، نو چ د هغوئ سره هم
 خرابه او پوچه خولۀ مۀ استعمالوئ. حاجتمندو ته د ورکولو دپاره ۀ وى. 

کومه خبره چ کوئ چ هغه نېه او چ د نورو دپاره مدد کوون وى، نو
وک چ ستاسو خبرې واورى چ د هغوئ د جوړولو دپاره د ډاډ او برکت

 او د خپل ژوند په طريقو د خُدائ پاک روح القُدس مۀ خفه باعث وى. 
او د خالصون د ورځ دپاره ي ى يهغۀ تاسو خپل ک کوئ، د کوم په وسيله چ

 د خپل ان نه هر قسم تريخوالے، قهر، غضب، په تاسو مهر لولے دے. 
 نو د دې په ائ په خپلو ک په يو کنل، غېبت، بد خواهش اخوا کئ. 

ه چن هاختياروئ، او تاسو يو بل معاف کوئ، ل بل رحم کوئ او نرم
خُدائ پاک په مسيح ک تاسو معاف کئ.
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د نُور د بچو په شان ژوند تېروئ

 له د خُدائ پاک د رانو بچو په شان، نو هغه د خپل ژوند مثال  ۵
 او د مين نه داس ډک ژوند تېر کئ له نه مينه چ مسيح وروئ. 

زمون سره وکه او خپل ان ي زمون دپاره د خوشبوداره نذران په طور
 خو ستاسو په مين ک دې د زناکارۍ، يا د ۀ خُدائ پاک ته قربان کو. 

قسم ناپاک، يا اللچ ذکر قدرې هم نۀ وى، ه چ دا د خُدائ پاک د مقدسينو
 دغه شان بحيا، پليت خبرې او نده وق مۀ کوئ، دپاره مناسب نۀ دى. 
 ه چ دا بايه خبرې دى. د دې په ائ د خُدائ پاک شُر ادا کوئ. 

نو تاسو په دې يقين سات چ د حرام کار، ناپاک، يا حرصناک انسان چ د بت
هي ک پرست په مثال دے، نو د هغۀ د مسيح او د خُدائ پاک په بادشاه

 تاسو دې وک هم په تشو خبرو دوکه نۀ کى، ه چ هم د ميراث نشته. 
دې يزونو په وجه د خُدائ پاک غضب په هغوئ نازليى وک چ نافرمانه

  نو په دې وجه د هغوئ سره په کارونو ک مۀ شري کېئ،  وى. 
.نُور ي وئ، خو اوس تاسو په خپله په مال پخوا تاسو په تيارۀ ک ه چ
په تاسو ک ه کوم نُور چ  نو اوس د نُور د بچو په شان ژوند تېروئ. 

 او د دې خبرې پته  .صداقت او حقيقت مېوه نيس ،دے هغه صرف د نې
فائدې کارونو ک د تيارې په ب ولوئ چ مال په ۀ خوشحاليى. 

 ه چ د هغ ذکر کول هم د شرم حصه مۀ اخل بل هغه رسوا کوئ. 
 خو چ په ۀ هم نُور خبره ده کوم کارونه چ نافرمانه خلق په په کوى. 
 نو چ نُور هر يز رارندوى نو ه دا  .ند شرى نو هغه راليو

وئيلے شوى دى چ، ”اے اودو، وي ش، د مو نه راپا. نو د مسيح نُور به
 نو بيا د خپل چال چلن ډېر خيال سات. د کم عقلو په  “.انه شپه تاسو رو

 په دې ورو شان ژوند مۀ تېروئ، بل د هويارانو په شان ژوند تېروئ. 
 نو ک هره موقع د ېې دپاره غنيمت و ه چ زمانه بده ده. 
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ه کم عقل کېئ مۀ بل په دې ان پوهه کئ چ د مال مرض ۀ ده.
 په شرابو مستېئ مه ه چ د دې اَنجام عياش ده، بل د دې په ائ په

 په خپلو ک يو بل سره زبورونه، حمدونه او  .القُدس معمور ش روح
.ته سندرې او سرودونه واي مال ونو کاو په خپلو زړ ،سندرې واي روحان

 او د هر ۀ دپاره همېشه خُدائ پالر ته د مال عيس مسيح په نوم شُر

زارى کوئ.

د  او خاوند په مين ک تعلق ساتل

 اے و، د خپلو  د مسيح د درناوى دپاره د يو بل تابعدارى کوئ. 

 خاوندانو داس تابعدارى کوئ له نه چ تاسو د مال تابعدارى کوئ. 
ه چ هر خاوند د خپل  سر دے له نه چ مسيح د خپل جماعت

 نو له نه چ جماعت د سر دے د کوم چ هغه بچ کوونے دے. 
مسيح تابع دے دغه شان دې  هم په هره خبره ک د خپلو خاوندانو تابع

 اے خاوندانو، د خپلو و سره مينه کوئ، له نه چ مسيح د وى. 
 جماعت سره مينه کې ده او خپل ان ي د هغ دپاره قربان کے دے 

.ووين د خُدائ پاک د کالم په وسيله ي ى او چهغه مقدس او پاک ک چ
 او هغۀ دا ه وکل چ د ان دپاره داس د جالل جماعت تيار کى،

چ په ک نۀ عېب وى، نۀ ونج، او نۀ په ک بل ۀ عېب وى، بل پاک او
 هم دغه شان خاوندانو له په کار دى چ د خپلو و سره بداغه وى. 
داس مينه وکى له نه مينه چ د خپل بدن سره کوى. هر وک چ د

 خپل  سره مينه کوى په حقيقت ک هغه د خپل ان سره مينه کوى. 
ه چ وک هم د خپل بدن نه نفرت نۀ کوى بل هغه د زړۀ د اخالصه د دې
 ه چ مون د هغۀ پالنه کوى، له نه چ مسيح د جماعت پالنه کوى. 

دى او د خپلے خپل مور پالر پرې ”په دې وجه به س د بدن اندامونه يو. 
 دا يو لوئ راز دے  “.او دا دواړه به يو بدن ش ،ائ ش سره به يو 
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 بهرحال تاسو هر يو دې هم د خو زۀ ي د مسيح او جماعت په حقله وايم. 
خپل  سره د خپل ان په شان مينه کوى، او ه دې هم د خپل خاوند

عزت کوى.

بچ او مور پالر

دا نې ه چ م مند خپل مور او پالر ح ک  اے بچو، په مال  ۶
 ”د خپل مور او پالر عزت کوئ.“ ه چ دا اولنے حم دے کار دے. 
 ”تۀ به خوشحاله او دنيا ک به دې  ،دا وعده شوې ده چ په ک چ
 او اے پالرانو، تاسو خپلو بچو له غصه مۀ ورول بل د عمر ډېر وى.“ 

هغوئ تربيت، نصيحت او پالنه د مال په طريقه کوئ.

غالمان او مالان

 اے غالمانو، د خپلو مالانو تابعدارى په يره او عزت او صفا زړۀ سره

 تل د هغوئ د کوئ، دغه شان له نه چ د مسيح تابعدارى کوئ. 
خوشحالولو کوشش کوئ، نۀ صرف په هغه وخت کله چ هغوئ تاسو ته ورى،

بل د مسيح د غالمانو په توه د زړۀ د اخالصه د خُدائ پاک رضا پوره کوئ.
د مال ه چل د خلقو نه بل ه چل دمت کوئ داس په شوق سره خ

هر يو له زمون به مون مال چ ه تاسو په دې پوهه ش  خدمت کوئ. 
 اے مالانو، د ۀ کارونو اجر راکى، هغه کۀ غالمان يو او کۀ آزاد يو. 

تاسو هم د خپلو غالمانو سره داس سلوک کوئ. هغوئ له دهم مۀ ورکوئ.
ه چ تاسو ته پته ده چ ستاسو دواړو په آسمان ک مال يو دے او هغه

د چا طرفدارے هم نۀ کوى.
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خپل ان په روحان وسلو سمبالول

 آخر دا چ په مال ک ته اوس او د هغۀ په قدرت ک مضبوط

 د خُدائ پاک په ولو وسلو ان سمبال کئ نو چ تاسو د دې قابل  .اوس
 ه چ زمون جن د ش چ د ابليس د منصوبو خالف ين ودرېئ. 

انسان خالف نه بل د بدکارو حمرانانو، د اختيار د مالانو، د دنيا د تيارو د
قوتونو خالف او د شېطان ارواح خالف دے چ په آسمان ايونو ک دى.

ئ، نو چان سمبال ک  په دې وجه تاسو د خُدائ پاک په پوره وسل

تاسو د دې جوه ش چ په هغه بده ورځ د مقابل دپاره ودرېئ او ول کارونه
 نو ه مضبوط ودرېئ او د حقيقت  .ش ئ او بيا هم قائم پاتپوره ک
 خپل پېزار د سالمت پې د مال نه تاؤ کئ او د صداقت زغره واغوندئ. 

 او د دې ولو سره د ايمان ډالونه هم زيرے خورولو دپاره په پو کئ. 
پورته کئ چ د هغ په وسيله به تاسو د شېطان د شغلو ول غش مۀ کئ.
 او د خالصون وپ او د روح القُدس تُوره راواخل کوم چ د خُدائ پاک

 او همېشه په هره موقع په روح القُدس ک دعا او زارى کوئ، کالم دے. 
 او زما دپاره هم او بېدار اوس او د ولو مقدسينو دپاره بناغ دعا کوئ. 
دعا کوئ چ کله زۀ خبرې کوم چ ما له داس کالم راکے ش چ زۀ پرې

 د کوم دپاره چ زۀ په په زړۀ ورتيا سره د زيرى رازونه رند کم 
زنيرونو تلے سفير يم. دعا کوئ چ زۀ په داس زړۀ ورتيا سره دا پېغام

ورکم نه چ په ما فرض دے.

آخرى سالم

وس چۀ کوم. تخي ه يم، اون زۀ چ  نو تاسو ته به د دې هم پته ول

خوږ ورور دے او د مال په کار ک ايماندار خادِم دے، هغه به تاسو ته هر
 زۀ هغه تاسو ته د دې مقصد دپاره درلېم چ تاسو زمون د  .ۀ ووائ

۱۳ / ۱۴
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 د خُدائ حالت نه خبر ش او چ هغه ستاسو زړونو ته ډاډيرنه درکى. 
پالر او د مال عيس مسيح د طرف نه، دې وروو ته سالمت وى او په هغوئ
زمون وک چ ولو دې فضل وى  په هغوئ ک دې د ايمان مينه وى. 

مال عيس مسيح سره نۀ ختمېدون مينه کوى.
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