
غالتیانو ته د پولوس رسول لیک

د کتاب پېژندنه

غالتیه په اوسن ترکیې کې یوه برخه وه. پولوس رسول دا لیک د دې سیمې مسیحیانو ته
چې په هغه وخت کې د روم د امپراتور د والیتونو خه ؤ، شاوخوا ۴۸ یا ۴۹ میالدي

کلونو کې لیکلې دی. د غالتیې مسیحیانو فکر کاوه چې انسان د مذهبي قوانینو او مراسمو په
سرته رسولو سره د ناه د سزا خه خالصون مومي او په سمه الر به روان شي. پولوس
رسول د هغوی پام خپلې دې غلط ته را اوي او هغوی ته دا ورایي چې د ناه خه

خالصون په انساني کو سره تر السه کېدلی نه شي، بلکې خالصون یو نعمت دی چې د
خدای له خوا په ویا توه د مسیح په صلیب باندې انسان ته ورکل شوی دی.

کله چې د عیسی په هکله زېری واورول شو او د غیریهودیانو له خوا ورته هرکلی وویل
شو، نو هغوی ته یو سوال پیدا شو چې ایا یو رتینی مسیحي باید د موسی د قوانینو خه

اطاعت وکي او که نه؟ پولوس دلیل واندې ک چې داسې کار ته اتیا نشته بلکې دا یو
ل دي او دا یوازېنحقیقت دی چې د یو مسیحي د ژوند شروع په عیسی باندې ایمان راو
الره ده چې مون ول د خدای په نظر کې نېک ول شو. خو د غالتیې کلیساانو ته ینې
خلک راغلي وو چې د پولوس سره یې مخالفت کاوه او ویل به یې چې د خدای په نظر کې

د نېک کېدلو دپاره باید د موسی قانون هم په پام کې ونیول شي.

د دې لیک د لیکلو اصلي مقصد د ایماندارانو هول دي چې سم ایمان ته راوري او د
هغو خلکو اصالح کول دي چې د دې غلط تعلیم له امله بې الرې شوي وو. د پولوس د دې

لیک په تر کې د خپل خدمت خه او دا چې هغه د عیسی مسیح رتینی رسول دی،
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دفاع کوي. هغه په دې کي باندې ینار کوي چې د هغه رسالت د خدای له خوا دی نه د
انسان له خوا. پولوس دا هم وایي چې د هغه وظیفه په انې توه غیریهودیانو ته خدمت

کول دي. وروسته بیا د دې عقیدې خه دفاع کوي چې انسان یوازې د ایمان په وسیله د
خدای په نظر کې نېک ل کیي. هغه په وروستیو فصلونو کې رندوي چې د یو ایماندار

سلوک د هغې مینې نتیجه ده چې په مسیح باندې د ایمان په وسیله پیدا کیي.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۱۰

د یو رسول په توه د پولوس واک او اختیار: ۱: ۱۱ - ۲: ۲۱
د خدای د فضل زېری: ۳: ۱ - ۴: ۳۱

د یو مسیحي ازادي او مسوولیت: ۵: ۱ - ۶: ۱۰
وروستن خبرې: ۶: ۱۱ - ۱۸
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سالمونه

 دا لیک د پولوس رسول له خوا چې هغه نه د انسان له خوا اکل شوی او نه د انسان له  ۱
،و نه راژوندی کل شوی بلکې د عیسی مسیح او پالر خدای له خوا چې عیسی یې له مخوا رالې

 ول ایمانداران چې دلته زما سره دي د غالتیې ولو کلیساانو ته رسول اکل شوی دی. 
 زمون د پالر خدای او تن عیسی مسیح فضل او سالمتي دې وي په تاسو سالمونه وایي. 

 هغه عیسی چې خپل ژوند یې زمون د ناهونو په خاطر قربان ک، ترو د خدای یعنې باندې. 
 د زمون د اسماني پالر د ارادې سره سم مون د دې اوسن بدکارې زمانې خه خالص کي. 

خدای جالل دې تل ترتله وي. امین.

یوازې یو زېری دی بل نشته

 زه په دې ېر حیران یم چې تاسو دومره زر د هغه چا نه مخ اوئ چې د مسیح په فضل یې

 حال دا چې بل زېری نشته. خو ینې خلک شته چې غواي رابللي یئ او بل زېری منئ. 
 خو که مون یا حتی د اسمان یوه فرته بې له ستاسو فکرونه و او د مسیح زېری بدل کي. 

 هغه زېري خه چې مون تاسو ته واوراوه، کوم بل زېری واوروي، نو لعنت دې ورباندې وي. 
لکه نه چې مخکې مې درته وویل، اوس یې یول بیا درته وایم: هروک چې بې له هغه زېري

نه چې تاسو قبول کی دی، د کوم بل زېري تبلیغ درته وکي، نو لعنت دې وي ورباندې.

 ایا زه اوس کو کوم چې انسان راضي وساتم یا خدای؟ که چېرې زما مقصد د خلکو

خوشحالول وي، نو د مسیح خدمتار به نه یم.

د پولوس زېری د مسیح له خوا دی

 زما خویندو او ورونو! زه غوام تاسو په دې پوه شئ چې هغه زېری چې ما تاسو ته واوراوه،

 هغه ما د چا له خوا تر السه کی نه دی او نه چا هغه د انسان له خوا جو شوی زېری نه دی. 
 تاسو به زما د تېر ژوند په راته زده کی دی، بلکې خپله عیسی مسیح راته کاره کی دی. 
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هکله چې کله ما د یهودي دین خه پیروي کوله، اورېدلې وي چې نه په بې رحم سره به مې د
 زه په یهودیت کې د خپل خدای کلیسا وروله او کو به مې کاوه چې هغه له منه یوسم. 
 خو قوم د خپلو ېرو همزولو نه مخکې وم او د خپلو نیکونو په روایتونو باندې ین وال وم. 

د خدای رضا په دې کې وه چې زه یې د زېېدلو نه مخکې د مور په ېه کې غوره کم او د خپل
 چې خپل زوی ماته راکاره کي، ترو غیریهودیانو ته د هغه په فضل په وسیله یې راوبللم، 

 او نه اورشلیم ته هکله زېری ورسوم. په دې کار کې ما د هې انسان سره مشوره نه ده کې 
الم، ترو د هغو خلکو سره ووینم چې زما نه مخکې رسوالن وو، بلکې عربستان ته الم او

وروسته بېرته دمشق ته راستون شوم.

 درې کاله وروسته اورشلیم ته الم، ترو د پطروس سره وپېژنم او پنلس ورې د هغه سره

 زه چې  خو ما پرته د عیسی مسیح د ورور یعقوب نه نور رسوالن ونه لیدل.  پاتې شوم. 
 وروسته بیا د سوریې او تاسو ته ه لیکم هغه رتیا دي. خدای پوهیي چې زه دروغ نه وایم. 

 هغوی  په یهودیې کې د مسیح د کلیساانو غو زه نه پېژندلم.  قیلیقیې سیمو ته الم. 
یوازې اورېدلي وو چې خلکو به ویل: «هغه چا چې مون به یې ورولو، اوس د هماغه ایمان په

 او هغوی زما په خاطر هکله وعظ کوي چې یو وخت یې د هغه د له منه ولو کو کاوه.» 
د خدای ثنا وویله.

ه قبول کرسوالنو پولوس د رسول په تو

 وارلس کاله وروسته یول بیا د برناباس سره اورشلیم ته الم او تیتوس مې هم د ان  ۲
 زه د خدای د الهام له مخې هلته الم. هلته ما د کلیسا د هغو کسانو سره چې مشران سره بوته. 
ل کېدل یوازې ولیدل او د هغوی سره مې د هغه زېري پیغام شریک ک چې غیریهودیانو ته به مې
ورکاوه. ما غوتل په دې اه شم چې کوم کار چې مې مخکې کی ؤ او یا یې اوس کوم، هغه ه
 خو سره له دې چې زما ملری تیتوس یوناني هم ؤ، خو هغه یې مجبوره نه ک چې نه لري. 
 که ه هم ینې خلکو چې خپل انونه یې ایمانداران ودل، په په زمون په له سنت شي. 
کې راننوتلي وو چې جاسوسي وکي، غوتل چې دا کار وکي او هغه ازادي چې مون په عیسی

۴ / ۱۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


مسیح کې لرو، هغه له منه یوسي. هغوی غوتل چې مون غالمان کي او دې ته مو مجبور کي
 خو مون یوه شېبه هم هغوی ته موقعه ورنه که چې د هغوی د یهودیت د قوانینو پیروي وکو. 
چې د هغوی تعلیم ته غاه کېدو، که چې مون غوتل د زېري رتینولي د تل دپاره په تاسو کې

 او کوم خلک چې مشران ل کېدل، زما په پیغام کې هې شی زیات نه خوندي پاتې شي. 
کل. خو زما دپاره فرق نه کوي که هغوی هر نه وو، که چې خدای د هېچا د ظاهري شکل په
 د دې په ای، هغوی ولیدل چې خدای ماته دا وظیفه سپارلې ده چې هکله قضاوت نه کوي. 
ناسنت شویو غیریهودیانو ته زېری ورسوم، لکه نه چې پطروس ته د سنت شویو یهودیانو ته د

 که هماغه خدای چې پطروس ته یې قدرت ورک چې زېري رسولو وظیفه سپارل شوې وه. 
 کله چې د یهودیانو رسول اوسي، ماته یې هم قدرت راک چې د غیریهودیانو رسول واوسم. 
یعقوب، پطروس او یوحنا چې د کلیسا مشران ل کېدل، د خدای هغه فضل ولید چې ماته راکل

شوی ؤ، نو هغوی برناباس او ماته د ملرتیا الس راک. په دې سره جو راغلو چې مون به په
 د هغوی یوازېن غوتنه دا وه غیریهودیانو کې او هغوی به د یهودیانو په من کې کار کوي. 

چې باید د غریبانو په فکر کې واوسو، دا هغه ه وو چې ما په شوق سره غوتل ویې کم.

پولوس د پطروس سره مخالفت کوي

 خو کله چې پطروس انطاکیې ته راغی نو ما مخامخ د هغه مخالفت وک ،که کوم کار چې هغه

 که مخکې له دې چې ینې کسان چې د یعقوب له خوا رالېل شوي وو کی ؤ، غلط ؤ. 
هلته راورسیي، پطروس د غیریهودیانو ایماندارانو سره په یو دسترخوان باندې کېناست، خو د
هغوی په رسېدلو سره هغه نور د غیریهودیانو سره خول ل پرېودل. پطروس خپل ان له

 هغوی خه بېل ک ،که هغه د هغو خلکو خه وېرېده چې د غیریهودیانو سنتول یې غوتل. 
نور یهودي ایمانداران هم په دې ریاکار کې د پطروس سره یوای شول، تر دې پورې چې

 کله چې ما ولیدل د هغوی چلند او برناباس هم د هغوی د ریاکار له امله بې الرې شو. 
سلوک د زېري د حقیقت سره سم نه دی، نو د ولو په مخکې مې پطروس ته وویل: «سره له دې چې

ته یهودي یې خو د غیریهودیانو په شان ژوند تېروې، نه د یهودیانو په شان، نو بیا نه کوالی شې
چې غیریهودیان دې ته مجبور کې چې د یهودیانو په شان ژوند وکي؟»
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یهودیان او غیریهودیان د ایمان په وسیله خالصون مومي

 خو مون پوهېو  مون د اصل نه یهودیان یو، خو د ناهکارو غیریهودیانو په شان نه یو. 

چې هېوک د شریعت په حکمونو باندې په عمل کولو سره نه، بلکې په عیسی مسیح باندې په ایمان
راولو سره نېک ل کیي. مون په خپله هم په عیسی مسیح باندې ایمان راو، ترو په مسیح

باندې په ایمان راولو سره نېک ول شو، نه د شریعت په سرته رسولو سره. که چې هېوک نه
 که چېرې مون هه شي کوالی د شریعت په حکمونو باندې په عمل کولو سره نېک ول شي. 

کوو چې په مسیح باندې د ایمان راولو په وسیله نېک ول شو، خو په دې ناهکاران ل کېو
چې شریعت مو پریی دی، نو ایا د دې معنی دا شوه چې مسیح زمون د ناه سبب شو؟ هېکله نه.

 که چېرې زه هغه شریعت بیا جووم چې په خپله مې خراب کی دی، نو زه به خپل ان د

 که کله چې ما په شریعت باندې د عمل کولو کو کاوه، زه یې شریعت ماتوونکی وایم. 
محکوم کم، نو د شریعت له مخې م شوم. نو ما د هغه د ولو شرایطو پوره کول پرېودل، ترو د
 زه د مسیح سره په صلیب شوم، نو زه نور ژوندی نه یم، خدای د ارادې سره سم ژوند وکم. 
بلکې مسیح په ما کې اوسیي. اوس چې زه کوم ژوند تېروم، هغه د خدای په زوی باندې د ایمان

 زه د  .ه او خپل ژوند یې زما دپاره له السه ورکلرلو په وسیله دی چې زما سره یې مینه وک
خدای فضل بې ې نه م، که که چېرې عدالت په شریعت باندې د عمل کولو له الرې

حاصلېدالی شوای، نو بیا اتیا نه وه چې مسیح دې م شي.

ایمان راول یا په شریعت باندې عمل کول؟

 ای ناپوهه غالتیانو ایماندارانو! تاسو ته په کاره وویل شول چې عیسی مسیح نه په  ۳
 زه یوازې صلیب وند کای شو. نو بیا په تاسو باندې چا جادو کې ده چې دا نه منئ؟ 

غوام په دې پوه شم چې: ایا تاسو په شریعت باندې په عمل کولو سره روح القدس تر السه ک یا مو
 بیا نه کېدای شي چې دومره د زېري په اورېدلو او په هغه باندې د ایمان راولو له الرې؟ 
ناپوهه اوسئ؟ تاسو چې خپل نوی ژوند د روح القدس په وسیله پیل ک، اوس غوائ چې په خپل
 ایا ستاسو د ژوند ولې تجربې بې ې وې؟ په یقین سره چې انساني کو یې کامل کئ؟ 
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 ایا خدای چې تاسو ته روح القدس درکوي او معجزې درایي، دا په شریعت بې ې نه وې. 
باندې د عمل کولو په خاطر دی که د مسیح د زېري اورېدلو او په هغه باندې د ایمان راولو له امله؟

 د ابراهیم په هکله فکر وکئ: «ابراهیم په خدای ایمان راو او خدای هغه د خپل ایمان له امله

 نو بیا پوه شئ چې د ابراهیم رتیني اوالدونه هغه خلک دي چې په خدای ایمان عادل واه.» 
 لکه نه چې د خدای په کالم کې پېشویي شوې ده چې خدای به غیریهودیان د ایمان لري. 

په وسیله نېک وي. هغه ېر پخوا ابراهیم ته دا زېری ورکی ؤ او ویلي یې وو: «ستا په وسیله به
 نو هغه خلک چې ایمان لري، په هغو برکتونو کې به شریک ولو قومونو ته برکت ورکل شي.» 

شي چې ابراهیم ته د ایمان له امله ورکل شوي وو.

 خو هروک چې په شریعت باندې په عمل کولو تکیه کوي هغه لعنتي دی. که چې د خدای

په کالم کې لیکل شوي دي: «لعنت به وي په هر هغه چا باندې چې په هغو ولو شیانو چې په
 دا کاره خبره ده چې هېوک د شریعت په شریعت کې لیکل شوي دي، عمل نه کوي.» 
وسیله د خدای په نظر کې عادل کېدلی نه شي. که چې د خدای په کالم کې لیکل شوي دي:

 خو د ایمان الره د شریعت د الرې خه فرق لري. «نېکان به د ایمان په وسیله ژوند کوي.» 
لکه نه چې د خدای په کالم کې لیکل شوي دي:

وک چې په شریعت باندې عمل کوي، هغوی به د شریعت له مخې ژوند کوي.

 خو مسیح مون د هغه لعنت نه ازاد کو چې د شریعت خه راپیدا کیي. کله چې هغه په

صلیب وند شو، نو زمون د ناهونو لعنت یې په خپل ان واخېست. که چې د خدای په کالم
 مسیح دا کار کې لیکل شوي دي: «هروک چې په ونه کې وند کای شي هغه لعنتي دی.» 

د دې دپاره وک چې هغه برکت چې خدای د ابراهیم سره وعده کې وه د عیسی مسیح په وسیله
غیریهودیانو ته هم ورسیي، ترو مون د خدای وعده شوی روح القدس د ایمان په وسیله السته

راوو.
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شریعت او د خدای وعده

 ای زما خویندو او ورونو! زه تاسو ته د ورني ژوند یو مثال راوم: هېوک نه شي کوالی

 هغه تون چې د دوه کسانو ترمن شوی وي، باطل کي او یا کوم شی په کې ورزیات کي. 
خو خدای چې کومه وعده د ابراهیم سره کې وه، نو د خدای کالم دا نه وایي: «د هغه د اوالدونو
سره،» یعنې مقصد یې دا نه ؤ چې ېر اوالدونه، بلکې د هغه مقصد دا ؤ چې د هغه یوازېنی اوالد،

 زما مقصد دا دی: هغه شریعت چې لور سوه او دېرش کاله وروسته راغی، یعنې د مسیح سره. 
نه شي کوالی هغه لوظ باطل کي چې خدای د ابراهیم سره کی ؤ او نه د هغه وعده ماتولی شي.

 که که چېرې میراث د شریعت سره تلی وي، نو هغه نور د وعدې سره تاو نه لري. خو

خدای هغه ابراهیم ته د وعدې له مخې ورکی دی.

 نو بیا د شریعت مقصد ه ؤ؟ د وعدې تر ن شریعت هم ورکل شو، ترو خلکو ته د

هغوی ناهونه وروایي. شریعت د دې دپاره جو شوی ؤ چې یوازې د ابراهیم د نسل تر راتللو
پورې چې وعده یې ورسره شوې وه، اعتبار ولري. خدای خپل شریعت د فرتو په وسیله موسی ته
 خو مني ته هغه وخت اتیا وي چې په  .ی ؤ، ورکمن چې د خدای او انسانانو ترمن

تون کې دوه خواوې شاملې وي، خو خدای یو دی او هغه د ابراهیم سره بې له مني وعده وکه.

د شریعت مقصد

 ایا شریعت د خدای د وعدو په خالف دی؟ هېکله نه! که که چېرې شریعت کوالی شوای

مون ته نوی ژوند راکي، نو په شریعت باندې په عمل کولو سره به د خدای په نظر کې عادل کېدلی
 خو د خدای کالم وايي چې مون ول د ناه بندیان یو، ترو هغه وعده چې په عیسی شوای. 

 خو په عیسی مسیح مسیح باندې په ایمان راولو سره تر سره کیي، ایماندارانو ته ورکل شي. 
باندې په ایمان راولو نه مخکې مون د شریعت تر قدرت الندې وو او د شریعت په بند کې ساتل
 نو په دې ول کېدلو، تر هغې پورې چې مون ته د عیسی مسیح د ایمان الره کاره شوه. 
شریعت د مسیح تر راتللو پورې زمون سرپرست ؤ، ترو مون د ایمان په وسیله نېک ول شو.
 خو رنه چې د دې وخت رارسېدلی دی چې په مسیح باندې ایمان راوو، نو مون نور د
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 که چې په عیسی مسیح باندې په ایمان راولو سره تاسو شریعت سرپرست ته اتیا نه لرو. 
 تاسو ولو چې د عیسی مسیح په نوم د تعمید غسل واخېست، نو د ول د خدای اوالدونه یئ. 

 نو بیا د یهودي او غیریهودي، غالم او ازاد او د نر او ې مسیح خوی او خصلت ولرئ. 
 که چېرې تاسو د مسیح ترمن فرق نشته، که چې تاسو ول په عیسی مسیح کې سره یو یئ. 

یئ، نو د ابراهیم اوالدونه یئ او د خدای د وعدې له مخې د هغه وارثان یئ.

 خو زه تاسو ته وایم چې ترو پورې چې میراث خور صغیر وي، نو د یو غالم سره فرق  ۴
 پالر یې چې کوم وخت د هغه دپاره اکلی نه لري، که ه هم هغه د ول جایداد خاوند وي. 
 په همدې ول کله چې دی تر هغې پورې به د سرپرستانو او ساتونکو تر ارنې الندې وي. 
 خو کله مون هم په روحاني توه ماشومان وو، نو د دنیاوي بدو روحاني قوتونو غالمان وو. 

چې هغه اکل شوی وخت راورسېد، نو خدای خپل زوی راولېه چې د یوې ې نه پیدا شو او د
 ترو د هغو خلکو ازادي بېرته په بیه واخلي چې د شریعت تابع وو، په دې شریعت تابع ؤ، 

 د دې دپاره چې خدای دا وایي چې د ول هغه مون د خپلو اوالدونو په توه قبول کي یو. 
هغه اوالدونه یو، نو د خپل زوی روح یې زمون زونو ته راولېه، هغه روح چې چیغې وهي: «ابا،
 نو نور ته غالم نه یې، بلکې د هغه اوالد یې. او رنه چې د هغه اوالد یې، یعنې ای پالره.» 

نو خدای ته د خپل هره وارث کی هم یې.

د غالتیانو دپاره د پولوس اندېنه

 پخوا چې تاسو خدای نه پېژانده، نو د هغو خدایانو بندي مو کوله چې په اصل کې خدایان نه

 خو اوس چې تاسو خدای پېژنئ او یا باید ووایم چې خدای تاسو پېژني، نو بیا نه وو. 
کوالی شئ چې بېرته هغو کمزورو او بې ې دنیاوي اصولو ته ورورئ؟ ولې غوائ چې یول بیا

 تاسو په ېر غور انې ورې، میاشتې، فصلونه او کلونه هم په د هغو شیانو غالمان شئ؟ 
 زه وېرېم چې کوم زحمتونه چې ما ستاسو دپاره ویستلي دي، هغه مذهبي توه لمانئ. 

بېایه تللي وي.
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 ای خویندو او ورونو! تاسو ته زاري کوم چې خپل انونه زما په شان د دې شیانو خه ازاد
کئ، که چې زه هم ستاسو په شان شوی یم. تاسو مخکې زما سره هې بد سلوک نه دی کی.

 تاسو ته په یاد دي کله چې ما د اول ل دپاره زېری واوراوه، په هغه وخت کې زه ناروغ وم.
 سره له دې چې زما ناروغي ستاسو دپاره یو ازمېت ؤ، خو بیاهم تاسو زما خه کرکه ونه

که او مخ مو راخه وانه اوه، بلکې داسې هرکلی مو راته وویل چې وندې زه د خدای فرته یا
 زه دا ویلی شم چې تاسو زما سره دومره خوشحاله وئ که چېرې کېدلی خپله عیسی مسیح وم. 
شو، نو خپلې سترې به مو راویستلې وای او ماته به مو راکې وای. خو اوس ستاسو هغه خوشحالي
 هغه خلک چې  خو اوس چې زه تاسو ته حقیقت وایم، نو ستاسو دمن شوم؟  ه شوه؟ 

ستاسو سره ملرتیا کوي د هغوی نیتونه ه نه دي، بلکې هغوی غواې چې تاسو زما خه بېل
 که چېرې وک غواي کي، ترو د هغوی طرفدار شئ او خپل پام د هغوی خواته واوئ. 

چې په رتیني توه ستاسو سره ملرتیا وکي، نو دا ه خبره ده، خو دا دې هر وخت کوي، نه
 زما رانو بچیانو! زه یول بیا ستاسو دپاره د هماغه یوازې هغه وخت چې زه ستاسو سره یم. 
درد احساس کوم چې یوه مور یې د لنون په وخت کې لري، ترو ستاسو طبیعت د مسیح په شان

 کاشکې زه اوس ستاسو سره وای چې په بل ول مې درسره خبرې کوالی، که چې شي. 
ستاسو په هکله ېر اندېمن یم.

د ساره او هاجرې مثال

 تاسو چې غوائ د شریعت د حکمونو الندې ژوند وکئ، ماته ووایئ ه چې تورات وایي ایا

 که چې په تورات کې لیکل شوي دي چې ابراهیم دوه زامن په هغو باندې نه پوهېئ؟ 
 د وینې زوی په عادي ول درلودل، یو یې د وینې خه او بل یې د ازادې ې خه ؤ. 

 دا شیان کوالی شو پیدا شو، خو د ازادې ې زوی د خدای د وعدې له مخې ن ته راغی. 
چې د یو مثال په توه بیان کو: دا دوه ې د خدای د دوه لوظونو ودونکي دي. یوه یې هاجره

 هاجره په عربستان کې د سینا د ده چې د سینا د غره په مثال ده او اوالدونه به یې غالمان وي. 
غره په مثال ده چې د اوسني اورشلیم په شان ده، که چې د خپلو اوالدونو سره په غالم کې ژوند
ه ده او زمون ه ساره ده چې د اسماني اورشلیم په مثال ده. هغه ازاده  خو هغه بله کوي. 
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 که چې د خدای په کالم کې لیکل شوي دي: مور ده. 

خوشحالي وکه ای شنې ې!

که ه هم تا هېکله ماشوم نه دی زېولی

او دردونه د لنون دې نه دي لیدلی

چیغې ووهه د خوشحال نه

که چې شل شوې ه به

را وي زیات اوالدونه

د مېه لرونکې ې نه

 په  نو اوس ای خویندو او ورونو! تاسو د اسحاق په شان د خدای د وعدې اوالدونه یئ. 

هغه وخت کې به هغه زوی چې په عادي ول پیدا شوی ؤ، هغه زوی وراوه چې د روح القدس په
 خو د خدای کالم ه وایي؟ «وینه او د هغې قدرت سره پیدا شوی ؤ، نن هم همداسې کیي. 

زوی وشه، که چې د وینې زوی به د ازادې ې د زوی سره په میراث کې شریک نه شي.»
 نو ای خویندو او ورونو! مون د وینې اوالدونه نه یو، بلکې د ازادې ې اوالدونه یو.

د مسیح په ازاد کې ین پاتې شئ

 مسیح مون د ازاد اوسېدلو دپاره ازاد کي یو. نو اوس په خپلې ازاد کې ین پاتې شئ  ۵
او مه پرېدئ چې یول بیا د غالم جغ ستاسو په غاه کې کېودل شي.

 ماته غو ونیسئ! زه پولوس تاسو ته وایم، که چېرې تاسو ان سنتول د خالصون یوه وسیله

 زه یول بیا په ئ، نو مسیح چې ستاسو دپاره کوم ه کي دي، تاسو ته یې هې ه نشته. 
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هرچا ینار کوم، که چېرې وک سنت شي، نو هغه مجبور دی چې د شریعت په ولو حکمونو
 که چېرې په تاسو کې وک کو کوي چې په شریعت باندې په عمل باندې عمل وکي. 

کولو سره نېک ول شي، نو خپله ایکه د مسیح سره پرې کوئ او د خدای د فضل خه لېرې پاتې
 که چې زمون هیله دا ده چې خدای به مون په خپل نظر کې عادل وي او له دې کېئ. 

 امله مون د روح القدس په وسیله چې زمون د ایمان له الرې په مون کې کار کوي، انتظار کوو. 
که کله چې مون په عیسی مسیح باندې ایمان ولرو، نو سنتېدل یا نه سنتېدل کومه مهمه خبره نه ده.

کوم شی چې مهم دی هغه ایمان دی چې ان نورو ته په مینه کې رندوي.

 تاسو خو په روحاني توه ه پرمخت کاوه، نو بیا چا ستاسو مخه ونیوله چې د حقیقت

 لکه نه چې  دا کار د خدای له خوا چې تاسو یې رابللي یئ، نه دی.  پیروي ونه کئ؟ 
 زه باور لرم چې تاسو به د تن سره په خلک وایي: «له خمیره ول اوه خمیره کوي.» 

یووالي کې کومه بله عقیده ونه منئ. خدای به هر هغه چاته چې تاسو یې اندېمن کي یئ، که هغه
 ای خویندو او ورونو! د خپل ان په هکله باید ووایم، که زه هروک وي، سزا ورکي. 

تر اوسه د سنتېدلو په هکله وعظ کوم چې دا کار ضروري دی، نو بیا ولې تر اوسه ورول کېم؟ که
چېرې هغه رتیا وو، نو بیا به هېوک د مسیح د صلیب په هکله زما په وعظ خفه شوی نه وای.

 کاشکې هغه کسان چې تاسو د دې دپاره پرېشانه کوي چې باید سنت شئ، نو هغوی دې خپل

انونه خصیان کې.

 ای خویندو او ورونو! تاسو د دې دپاره رابلل شوي یئ چې ازاد اوسئ. خو د دې ازاد خه

 یوازې د خپلو نفساني غوتنو په خاطر کار مه اخلئ، بلکې په مینه د یو بل خدمت وکئ. 
که چې ول شریعت په یو حکم کې خالصه کیي: «د خپل اوني سره د خپل ان په شان مینه

 خو که چېرې تاسو په یو بل باندې خوله لوئ او یو بل ته زیان رسوئ، نو بیا پام کوئ، کوه.» 
که نه، نو یو بل به بالکل له منه یوسئ.

نفساني غوتنې او د روح القدس ثمره

 نو زه دا وایم، که چېرې تاسو خپل ژوند د روح القدس د الروونې سره سم تېر کئ، نو بیا به
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 که چې نفساني غوتنې د روح القدس د د خپلو نفساني غوتنو له مخې کوم کار نه کوئ. 
غوتنو په خالف دي او ه چې روح القدس غواي هغه د نفساني طبیعت په خالف دي. له دې

 خو که چېرې تاسو د خدای د امله تاسو نه شئ کوالی هره چې مو زه وغواي هغه وکئ. 
روح القدس په الروونه روان یئ، نو بیا مجبوره نه یئ چې د شریعت تابع اوسئ.

 بت پرستي،  د نفساني غوتنو کارونه کاره دي: جنسي بد اخالقي، ناپاکي، عیاشي، 

 بخیلي، جادوري، دمني، جې، کینه، قهر او غضب، ان خوونه، بې اتفاقي، له بازي، 
نشه، مستي او داسې نور. زه تاسو ته بیا خبرداری درکوم لکه نه چې مخکې مې هم درکی ؤ،

وک چې داسې کارونه کوي د خدای د پاچاه په میراث کې به برخه ونه لري.

  خو د روح القدس ثمره دا ده: مینه، خوشحالي، ارامي، صبر، مهرباني، نېکي، وفاداري، 

 نو وک نرمي او په خپل نفس باندې واک لرل. هې شریعت د دې کارونو په خالف نه دی. 
چې د عیسی مسیح پیروان دي، هغوی خپل انساني طبیعت د خپلو ولو هوسونو او غوتنو سره په
 که چېرې مون د روح القدس په وسیله ژوند کوو، نو باید خپل ژوند د روح صلیب کی دی. 

 نو باید غرور ونه کو، یو بل ونه وروو او د یو بل القدس د الروونې له مخې جو کو. 
سره بخیلي ونه کو.

د یو بل بار اوچتوئ

 ای خویندو او ورونو! که چېرې وک په کومې ناه کې راېر شي، نو تاسو چې روحاني  ۶
خلک یئ، هغه په نرم سره سمې الرې ته راوروئ. په خپلو انونو باندې پام کوئ، که نه، نو

 یو د بل سره د بار په ولو کې مرسته کوئ، نو په دې ول به تاسو د تاسو به هم وسوسه شئ. 
 که چېرې وک خپل ان لوی ي او په حقیقت کې هغه هې هم نه مسیح شریعت پوره کئ. 
 هروک دې خپل عمل په خپله وازمایي. که چېرې ه وي نو وي، نو هغه خپل ان غولوي. 
 که چې بیا کوالی شي په خپل ان ویا وکي، خو خپل ان د نورو سره مه پرتله کوئ. 

 وک چې د خدای کالم زده کوي، نو په خپلو هروک باید خپل کار په خپله سرته ورسوي. 
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 ونه غولېئ، هېوک نه شي کوالی چې په ولو و شیانو کې دې خپل وونکی شریکوي. 
 خو وک چې د خپلو خدای باندې ملنې ووهي، که وک چې ه کري هغه به رېبي. 

نفساني غوتنو په کرونده کې کوم ه وکري، نو د هغه خه به د مر حاصل راول کي او وک
چې د روح القدس د خوشحالولو دپاره کوم ه وکري، نو د هغه روح القدس خه به د تلپاتې

 نو مون باید په ه کار کولو ستي نه شو او د دې کارونو خه ژوندون حاصل راول کي. 
 نو ترو پورې چې زمون سره موقعه الس وانخلو، نو په سم وخت به خپل حاصل راول کو. 

ه د هغوی سره چې د ایماندارانو په یوه کورنې توان و او پهوي، باید د هرچا سره نېکي وک
کې زمون سره شریک دي.

وروستن خبرې

 کوم خلک چې تاسو په  وورئ، زه تاسو ته په خپل الس په ومره غو کو سره لیکم. 

سنتولو مجبوروي، دا هغه خلک دي چې د نورو په مخکې خپل انونه داسې ایي چې دوی ه
 که حتی هغه خلک دي. دوی نه غواي چې د مسیح د صلیب په خاطر وورول شي. 

خلک چې سنت شوي دي، هغوی په خپله په شریعت باندې عمل نه کوي، خو هغوی ستاسو سنتېدل
 خو خدای دې نه کي چې زه د دې دپاره غواي چې ستاسو په دې کار هغوی ویا وکي. 
دې زمون د تن عیسی مسیح د صلیب خه پرته په کوم بل شي باندې ویا وکم. که چې د

 نو سنتېدل یا نه سنتېدل هغه د صلیب په وسیله ن زما دپاره مه شوه او زه د ن دپاره. 
 سالمتي او رحم دې وي په هغه چا چې د کومه مهمه خبره نه ده، بلکې نوی پیدایت مهم دی. 

دې قانون سره سم ژوند تېروي او هم د خدای په ولو حقیقي اسراییلو باندې.

 له دې نه وروسته دې هېوک ما نه په تکلیفوي، که زما په بدن چې کوم داغونه دي د هغې

 ای خویندو او ورونو! په تاسو ولو باندې دې زمون د نه معلومیي چې زه د عیسی یم. 
تن عیسی مسیح فضل وي. امین.
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