
د روميانو په نوم د پولوس رسول خط

پېژندلو

پولوس رسول دا خط د روميانو جماعت ته وليلو چ يهوديان او غېر يهوديان
ايمانداران په زيرى ک متحد کى. د غېريهوديانو د زړونو دپاسه شريعت درج

دے نو هغوئ سره خو بله بهانه نشته، او يهوديانو سره شريعت شته خو عمل
پرې نۀ کوى. د دې کتاب اصل مقصد دا دے چ ول انسانان ناهاران دى
او د ناه نه ورته د خالصون ضرورت دے، او کۀ ۀ هم چ شريعت ۀ او

پاک دے خو صرف حضرت عيس ناه اخوا کولے ش او په ناه زورور
دے. د حضرت عيس په سول د مرګ فديه صرف د خُدائ پاک د خالصون د

منصوب مرکزى کردار ادا کولے ش، او صرف د هغۀ قربان مون د خُدائ
پاک سره د صحيح تعلق لرلو جوه جوړولے ش. په دې کتاب ک پولوس

رسول په دې خبره را اچوى چ د خُدائ پاک د فضل په وجه دې ايمانداران په
اخالق لحاظ سره پاک وى، خپلو اونيانو سره دې مينه کوى، د يو ۀ شهرى

په حيث دې ژوند کوى، او نورو ايماندارانو ته دې د جماعت په شراکت او
عبادت کولو ک پوره هرکلے وائ. د حفظ کولو دپاره ۱۰: ۹ آيت ”کۀ ستا په

دې دا ايمان وى چ دے او په زړۀ ک مال عيس قرار وى چخولۀ دا ا
“.ے دے نو تۀ به خالصون بيا مومو نه راژوندے کخُدائ پاک هغه د م
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دعا او سالم

 د پولوس د طرف نه، چ د عيس مسيح خادِم او بللے شوے رسول  ۱
دے وک چ د خُدائ پاک د زيرى د خورولو دپاره مقرر کے شوے دے.
 د دې زېرى وعده خُدائ پاک د مخ نه په مقدسو صحيفو ک د خپلو

 دا زيرے د هغۀ د زوئ په حقله دے، وک چ په نبيانو په وسيله کې ده. 
 خو د روح القُدس په قدرت سره انسان طور د داؤد په نسل ک پېدا شو، 
هغه د مو نه بيا راژوندے شو، په دې وجه هغه د خُدائ پاک زوئ وبللے شو،

 د هغۀ په وسيله مون ته دا فضل او رسالت يعن زمون مال عيس مسيح. 
بخلے شوے دے چ د هغۀ د نوم دپاره ولو غېرو قومونو ته بلنه ورکو چ د
 او تاسو هم په هغه رابللے شوو خلقو ک ايمان په وسيله تابعدارى وکو. 

 زۀ د روم هغه ولو شامل ي چ د عيس مسيح سره تون ولرئ. 
اوسېدونو ته سالم وايم چ د خُدائ پاک محبوبان دى او چ د ايماندار کېدو

دپاره رابللے شوى دى. زمون خُدائ پالر او مال عيس مسيح دې تاسو ال
فضل او سالمت درکى.

د شُر زارۍ دعا

 د ولو نه اول زۀ د عيس مسيح په نوم ستاسو دپاره د خپل خُدائ پاک شُر

 هغه خُدائ ادا کوم ه چ په وله دنيا ک ستاسو د ايمان خبرې کيى. 
پاک د چا چ زۀ د خپل زړۀ نه خدمت کوم او د هغۀ د زوئ زيرے خوروم، هغه
 خُدائ پاک زما واه دے چ زۀ تاسو مسلسل په خپلو دعاانو ک يادوم. 
او همېشه دا سوال کوم چ د خُدائ پاک په مرض دې آخر هم زۀ د دې جوه
 زۀ ستاسو د ليدو خواهشمند يم او دا غواړم چ تاسو شم چ تاسو ووينم. 

 هغه دا  ،تاسو پرې قوى او مضبوط ش م چنعمت درک ۀ روحان ته
 اے زما وروو او چ په خپلو ک به يو بل ته په ايمان ک ډاډ ورکو. 
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خوېندو، زۀ غواړم چ تاسو په دې پوهه ش چ ما ډېر له تاسو ته د راتلو
کوشش کے دے خو تر اوسه پورې د دې نه منع کے شوے يم. او زۀ په دې
طمع ناست يم چ په تاسو ک کار وکم او تاسو د ايمان ملرى جوړ کم،

 زۀ د مهذب او له نه چ م په نورو غېرو يهوديانو ک جوړ کى دى. 
 ه زۀ د غېر مهذب خلقو، د عالمانو او د عاميانو، د ولو احسان مند يم. 

دا غواړم چ تاسو ته چ په روم ک ي، زيرے درورسوم.

د زيرى قدرت

 زۀ د مسيح د زيرى نه نۀ شرمېم، ه چ د هر چا دپاره چ ايماندار وى

دا د خالصون دپاره د خُدائ پاک قدرت دے، اول د يهوديانو دپاره، بيا د
 ه چ هم د دې نه د خُدائ پاک هغه صداقت غېريهوديانو دپاره. 

ه چى، لى او په ايمان تر سره کيد ايمان نه شروع کي ى چندير
“.صادق وى هغه به په ايمان پائ وک چ” ،وائ صحيف

د بن آدمو ناه

 خو د خُدائ پاک غضب د آسمان نه په هغه ولو بدينه او بدکارو خلقو

 او هغوئ د خُدائ نازليى، وک چ حقيقت په خپل منافقت سره پوى. 
پاک په حقله د حقيقت نه خبر دى، ه چ خُدائ پاک په خپله هغه هغوئ ته
ې ده د هغۀ پنيا پېدا کخُدائ پاک دا د  د کله نه چ اره کے دے. 
صفتونه له د هغه دائم او االه قوت په هغه ولو يزونو ک ارى کوم

چ هغۀ پېدا کى دى. نو ه د چا سره هم د خُدائ پاک د نۀ پېژندلو په حقله
 ار کۀ هغوئ خُدائ پاک پېژندلو، خو بيا هم د خُدائ پاک د هي عذر نشته. 

احترام کولو نه ي انار کولو او ناشُره ۇو، بل د هغوئ ول خياالت باطل
 هغوئ د هويارتيا شول او د هغوئ باحساسه زړونه په تيارۀ ک ۇو. 
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 او هغوئ د ابدى او لوئ خُدائ پاک په دعوٰى کوله خو هغوئ بعقله ۇو. 
ائ د فان انسان، د مارغانو، د ناورو او مارانو په شل يزونو عبادت

 هم په دې وجه خُدائ پاک هغوئ د خپل نفس ناپاکه خواهشاتو ته وکو. 
 پرېودل، او آخر دا چ هغوئ په خپلو ک انونه يو تر بله وشرمول، 

ه چ هغوئ د خُدائ پاک حقيقت په دروغو بدل کو او د مخلوق عبادت او
خدمت ي د هغه خالق په ائ وکو، وک چ تل تر تله د حمد الئق دے،

 نو ه خُدائ پاک هغوئ بشرمه شهوتونو ته پرېودل. د هغوئ آمين. 
 او د و د فطرى جنس عمل په ائ غېر فطرى جنس عمل خپل کو. 

هغوئ سو هم دغه شان د و سره د فطرى جنس عمل په ائ د يو بل سره
بدکارى راواخسته او سو د سو سره شرمناک کارونه وکل، او اَنجام ي دا
 او نه چ هغوئ د چ په خپله ي د دې مراه بدله او سزا وموندله 

خُدائ پاک پېژندل خوښ نۀ کل نو خُدائ پاک هم هغوئ خپلو باطلو خياالتو ته
 هغوئ د هر قسم بانصاف، بدۍ، پرېودل چ په هم دې بدعمل آخته وى. 
اللچ او بدو خواهشاتو نه ډک شول. او هغوئ د حسد، قتل، جې،  او بغض

 غېبت کوون، د خُدائ پاک نه نفرت  شا خبرې کوون نه ډک دى. پش
کوون، بد سره، مغروره او الف کوون دى. دوئ ورانے جوړوى او د مور

 د  دوئ کم عقل، بايمانه، برحمه، ظلم کوون دى.  پالر نافرمانه دى. 
خُدائ پاک په دې فرمان هغوئ ۀ خبر دى چ هغه وک چ داس عمل

کوى، هغوئ د مرګ الئق دى خو بيا هم هغوئ داس کوى. هغوئ نۀ صرف دا
کوى بل داس کوونو ته شاباسے هم ورکوى.

د خُدائ پاک رتين عدالت

،ي وک چ وک مجرموئ، تاسو هر بل  اے دوستانو، تاسو چ  ۲
تاسو سره هي عذر نشته. کله چ تاسو بل وک مجرموئ نو په دې سره تاسو
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 اوس مون خپل ان مجرموئ ه چ هم هغه کارونه تاسو په خپله کوئ. 
ته پته ده وک چ داس کارونه کوى نو خُدائ پاک په انصاف سره د هغوئ

 نو کله چ تاسو نور په داس کارونو مجرموئ، او بيا تاسو په عدالت کوى. 
خپله هم هغه کارونه کوئ نو ول تاسو دا سوچ کوئ چ ن تاسو به د خُدائ

 او يا دا چ تۀ د هغۀ د لوئ مهربان، د زغم، پاک د عدالت نه بچ ش ۀ؟ 
او د صبر پېمانه سپه  ۀ؟ ول تاسو په دې نۀ پوهېئ چ د خُدائ پاک د

 بل تاسو د خپل سخت او مهربان وجه دا ده چ تاسو توبه وباس؟ 
ان دپاره د خُدائ پاک د قهر د ور اره زړونو په وسيله د خپل ناتوبه

 هغه به هر  .تونے عدالت شروع شبه د خُدائ ر غضب زياتوئ کله چ
 وک چ په صبر سره ۀ چا ته د هغوئ د کارونو په مطابق اجر ورکى. 

کوى او د جالل او د عزت او د نۀ ختمېدون ژوند لون کوى، هغوئ ته به
 خو هغوئ وک چ خود غرضه دى او د خُدائ پاک د تل ژوندون ورکى. 

  .ر دى او غلط کارونه کوى، په هغوئ به قهر او غضب نازل شحق نه من
د هغوئ ولو دپاره به مصيبت او تليفونه وى وک چ بدکاره وى، اول د

 خو د ولو نې کوونو دپاره جالل او يهودى او بيا د غېر يهودى دپاره. 
 ه چ خُدائ عزت او سالمت ده، اول د يهودى او بيا د غېر يهودى دپاره. 
 هغوئ ولو چا چ د موس د شريعت نه پاک د چا طرفدارے هم نۀ کوى. 
بغېر ناه کې وى، نو هغوئ به د شريعت نه بغېر هالک ش، او هغوئ ولو چا
.ې وى، هغوئ به د شريعت د الندې سزا مومناه ک د شريعت د الندې چ

 ه چ نۀ صرف د شريعت په اورېدو بل په هغ د عمل کولو په وسيله

 هغه غېريهوديان چ د سے د خُدائ پاک په نظر ک صادق کيى. 
په شريعت ک ۀ چ ۀ کوى ه هغهتو شريعت نه ناخبره وى او په قدرت

وى، کۀ ۀ هم چ د هغوئ سره شريعت نشته، خو د هغوئ عمل ورته شريعت
 نو هغوئ دا اره کوى ۀ چ په شريعت ک دى هغه د هغوئ په دے. 

زړونو ليل دى. د هغوئ ضمير د هغ واه ورکوى او د هغوئ خيالونه به
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زۀ ي  دا هغه زيرے دے چ هغوئ مالمتوى او يا به د هغوئ دفاع کوى. 
تاسو ته اوروم، هغه ورځ راتلون ده چ خُدائ پاک به د عيس مسيح په وسيله

د خلقو د پو خيالونو عدالت وکى.

يهوديان او شريعت

 خو کۀ تاسو ان ته يهوديان واي او په شريعت ين والړ ي او خُدائ

 او تاسو ته د هغۀ رضا معلومه ده او د پاک سره په خپل تعلق فخر کوئ، 
و او بدو نه خبر ي، دا ه چ تاسو ته په شريعت ک دا تعليم درکے

 او ستاسو په دې يقين دے چ تاسو د ړندو الرودون ي او شوے دے، 
 او تاسو د کم عقلو معلم د هغوئ دپاره را ي وک چ په تيارۀ ک دى، 
او د ماشومانو اُستاذان ي ،ه چ په شريعت ک تاسو د علم او د حقيقت
 نو بيا تاسو چ نورو ته تعليم ورکوئ، نو بيا ول تاسو په خپله  ،ان يمال

تعليم نۀ زده کوئ؟ تاسو خو دا تعليم ورکوئ چ غال مۀ کوئ، نو بيا ول تاسو په
 تاسو واي چ زنا مۀ کوئ، نو بيا ول تاسو په خپله زنا خپله غال کوئ؟ 

 سره د کوئ؟ تاسو چ بتان پليت ، نو بيا ول تاسو بتخان لوټ کوئ؟ 
دې چ تاسو په شريعت فخر کوئ نو بيا ول تاسو د شريعت په ماتولو د خُدائ

،لے شوى دى چلي په صحيفو ک ه چن ه  پاک سپاوے کوئ؟ 
“.اوے وشد خُدائ پاک د نوم سپ هم ستاسو په وجه به غېريهوديانو ک”

 سنت کېدل فائده مند دى خو چ تاسو په شريعت عمل کوئ، خو کۀ تاسو

 نو چرې په شريعت عمل نۀ کوئ نو ستاسو سنت داس دے له بسنته. 
کۀ يو ناسنته په شريعت عمل کوى نو ول هغه ناسنته به سنت شوى ونۀ لے
 هغه به ناسنته وى خو په شريعت د عمل کولو په وجه به تاسو د ش ۀ؟ 

هغۀ په مقابله ک مجرم کے ش ه چ تاسو سره ليلے شوے شريعت
 يو موجود دے او سنت شوى ي خو د دې باوجود هم شريعت ماتوئ. 

انسان په ظاهرى نو رتونے يهودى کېدے نۀ ش او نۀ صحيح سنت کېدل په
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 خو صحيح يهودى هغه دے چ وک په  .ته وائ اره ن جسم ک
باطن ک وى او رتونے سنت د زړۀ سنت کېدل دى، دا روحان خبره ده او
د ليلے شوى شريعت سره ي ۀ تعلق نشته. او د داس کس صفت د مخلوق

نه نه، بل د خُدائ پاک د خوا نه کيى.

 نو بيا يهودى په غېر يهودى باندې ۀ غوره والے لرى؟ او يا د سنت  ۳
ولو نه اوله دا چ  په هر لحاظ سره ډېره فائدې لرى. د کېدلو فائده ۀ ده؟ 
په دوئ ک تيا خبره چ دا ر د خُدائ پاک کالم يهوديانو ته حواله شو. 
ين بوفا ۇو، خو ول د دوئ بوفائ به د خُدائ پاک وفادارى ختمه کى؟
 نه، هيله نه. کۀ چرې هر بن آدم دروغژن وى خو خُدائ پاک به همېشه

رتونے وى، له چ په صحيفو ک ليل دى چ، ”تۀ دې په خپلو خبرو
 خو کۀ  “.دې کامياب ش او په خپل عدالت ک رتونے ور ک

چرې ين خلق داس وائ چ زمون بدکارى د خُدائ پاک د انصاف د اره
کولو سبب کېدے ش، نو بيا مون په دې ک ۀ وئيلے شُو؟ ول دا د خُدائ
پاک بانصاف ده چ خُدائ پاک په مون غضب نازلوى؟ زۀ دا د يو انسان په

 نه، هيله نه. کۀ چرې خُدائ پاک انصاف کوونے نۀ وى، نو توه وايم. 
 خو کۀ چرې زما د دروغو په وجه د بيا به هغه د دنيا عدالت نه وکى؟ 

خُدائ پاک حقيقت او د هغۀ لوئ اره کيى نو ول بيا زۀ اوس هم د ناه ار
 له نه چ ين خلق په مون دا الزام لوى په توه مجرم لے شم؟ 
چ مون خلقو ته داس وايو چ، را چ مون بد وکو چ نې ترې پېدا

ش، نو کوم خلق چ په مون داس الزام لوى هغوئ د سزا الئق دى.

وک هم صادق نۀ دے

 نو مون بيا ۀ وئيلے شُو؟ ول مون د نورو نه ۀ يو ۀ؟ نه، بلل نه. ه

چ مون د مخ نه دا الزام لولے دے چ يهوديان او غېريهوديان دواړه يو
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 له چ صحيف وائ چ” ،وک هم شان د ناه په قبضه ک دى. 
 داس وک هم نشته چ هويار صادق نۀ دے، بلل يو کس هم نشته. 

 ول اوړېدل دى، او وى، داس هيوک نشته چ د خُدائ پاک لون کوى. 
 د هغوئ ول بکاره شوى دى. يو هم ني کار نۀ کوى، يو کس هم نشته. 

مرۍ د پرانست قبرونو په شان دى، هغوئ د خپلو ژبو سره دوک ورکوى، د
 د هغوئ خول د لعنتونو نه او هغوئ د شونو الندې د مارانو زهر پراتۀ دى. 
 د هغوئ پ د وين د تويولو دپاره په منه دى. د ترخو خبرو نه ډک دى. 
 هغوئ د سالمت د الرې نه  تباه او بربادۍ د هغوئ په الرو ک دى. 

 اوس مون په  هغوئ بلل د خُدائ پاک نه يره نۀ کوى.“  نا آشنا دى. 
دې پوهيو چ شريعت د هغه خلقو دپاره دے چا ته چ هغه ورکے شوے
دے، د شريعت مقصد صرف دا دے چ وک بهانه نۀ ش کولے. شريعت

مون ته دا راپه وته کوى چ وله دنيا به د خُدائ پاک په حضور ک حساب
 ه چ يو بن آدم به هم په شريعت د عمل کولو په وجه د کتاب ورکوى. 
خُدائ پاک په وړاندې صادق نۀ وى ه چ د شريعت په وسيله ناه پېژندلے

کيى.

د ايمان په وسيله صداقت

 خو اوس د شريعت نه بغېر د خُدائ پاک صداقت رند کے شوے دے

 الر دا ده چ عيس مسيح او شريعت او نبيان دواړه د دې تصديق کوى. 
باندې ايمان راوړلو سره خُدائ پاک مون صادقان جوړوى، دا الر د ولو دپاره

 ه چ ولو ناه کې ده او د خُدائ پاک ده، په هيچا ک هم فرق نشته. 
 خو هغوئ د خُدائ پاک په فضل سره مفت صادق د لوي نه محروم دى. 
ه چ  شول د هغه خالصون په وسيله چ په عيس مسيح ک دے. 

خُدائ پاک مسيح د دې دپاره مقرر کے وو چ د هغۀ د قربان په کفاره او په
هغۀ د ايمان په وسيله ناهونه ووين. او هغۀ دا کار د دې دپاره وکو چ خپل
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صداقت اره کى. ه چ خُدائ پاک صابر دے او په تېرو شوو ناهونو
 د دې دپاره چ په دې زمانه ک دا خبره ثابته ي ۀ غم غرض ونۀ کو، 
او اره کى چ هغه په خپله صادق دے او هر هغه سے صادق حسابوى

 نو بيا مون په دې فخر وکو چ د خُدائ چ په عيس مسيح ي ايمان وى. 
پاک په نزد ن مون ۀ کار کے دے؟ نه، مون په دې فخر نۀ شُو کولے ه
 ه چ زمون صداقت د شريعت په بنياد نه بل د ايمان په وسيله دے. 

مون دا وايو چ خُدائ پاک بن آدم د ايمان په وسيله صادق کوى، نۀ چ د
د يهوديانو خُدائ پاک دے؟ ول خُدائ پاک يوا  ول شريعت په کارونو. 
هغه د غېريهوديانو خُدائ پاک نۀ دے ۀ؟ بشه هغه د غېريهوديانو خُدائ پاک

 ه چ خُدائ پاک يو دے او هغه به سنت شوى د ايمان په هم دے. 
 نو بيا ول مون د ايمان وسيله او ناسنته هم د ايمان په وسيله صادق کى. 

په وسيله شريعت شا ته غورزوو؟ هيله نه، بل مون خو شريعت نور هم
مضبوطوو.

د حضرت ابراهيم مثال

 نو بيا مون د ابراهيم په حقله چ په جسمان طور زمون نيۀ وو ۀ  ۴
 ه کۀ وئيلے شُو چ د صادق کېدلو دپاره هغۀ کومه تجربه حاصله که؟ 

چرې ابراهيم په خپلو نېو اعمالو ک صادق وو نو بيا ي فخر په ائ دے،
 ه چ صحيف وائ چ، ”ابراهيم په خو د خُدائ پاک په وړاندې نه. 

 نو خُدائ پاک ايمان راوړو او هغه ايمان د هغۀ په صداقت حساب شو.“ 
اوس کۀ يو سے ۀ کار وکى نو د هغۀ مزدورى ورته په اجر ک نۀ

 خو کۀ وک بغېر د عمل نه په هغۀ ايمان حسابيى، دا خو د هغۀ حق دے. 
ولرى وک چ بدينه صادقوى نو دغه ايمان هغۀ ته په صداقت حساب دے.
 هم دغه شان داؤد د هغه سى د خوشحال ذکر کوى وک چ خُدائ پاک
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 ”بختور دى هغوئ د چا نافرمان چ معاف ب د عمل نه صادق کے دے، 
 بختور هغه کس دے د چا شوه، او د چا په ناهونو چ پده واچولے شوه. 

 ول دا خوشحال تش د سنت شوو بد چ مال خُدائ حساب نۀ کى.“ 
دپاره ده، يا دا د ناسنتو دپاره هم ده؟ مون وايو چ، ”د ابراهيم ايمان په صداقت
 نو هغۀ ته دا نه حساب کے شو؟ ول هغه په هغه وخت حساب شو.“ 
 هغۀ ته د سنت نه د صداقت د ک سنت وو کۀ نه؟ نه، هغه ناسنته وو. 

مهر په طور مالو شوه کومه چ هغۀ د ايمان په وسيله حاصله که ه چ هغه
ال ناسنته وو. د دې مطلب دا وو چ هغه د هغوئ ولو هم نيۀ ش چا چ بغېر
 د سنت کېدو نه ايمان راوړو او هم په دې وجه هغوئ صادق ولے شول. 
سنت شوى دى، بل دا چ ۀ دے نۀ يوااو هغه د سنت شوو خلقو هم ني
چ زمون د نيۀ ابراهيم غوندې ايمان ولرى، يعن هغه ايمان چ ابراهيم ال د

سنت کېدلو نه مخ لرلو.

د خُدائ پاک وعده د ايمان په وسيله حاصليى

 خُدائ پاک د ابراهيم او د هغۀ اوالد سره د دنيا د وارث کېدو لوظ په

شريعت د عمل کولو په وسيله ونۀ کو بل د صداقت په بنياد ي وکو چ په
 ه کۀ هغوئ د شريعت په وسيله وارثان کيى نو بيا ايمان حاصليى. 

 ه چ شريعت خو سزا اعالنوى، ايمان بايه دے او وعده بفائدې ده. 
 نو خُدائ خو چرته چ شريعت نشته نو هلته د شريعت ماتول هم نشته. 

پاک د خپل فضل په مطابق دا وعده ه وکه چ ابراهيم په هغۀ ايمان راوړے
وو، د دې دپاره چ د هغۀ فائده د ابراهيم ول نسل ته د بخن په طور ورس. نۀ

يوا د هغوئ دپاره چ په شريعت قائم دى، بل د هغوئ دپاره هم چ د
ه چ ل ابراهيم په شان ايمان لرى، ه چ هغه زمون د ولو پالر دے. 

صحيف وائ چ، ”ما تۀ د ډېرو قومونو پالر جوړ کے ي.“ د هغه خُدائ پاک
په حضور ک په چا چ د هغۀ ايمان وو، وک چ مى بيا راژوندى کوى او
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 بيا هغۀ په نااُميدۍ ک اُميد وساتلو، او د هغۀ دا ايمان وو نشت شتۀ کوى. 
چ هغه به د ډېرو قومونو پالر ش، د هغه کالم په مطابق چ هغۀ ته وئيلے

 د ايمان د ۀ کمزورۍ نه بغېر شوے وو چ، ”ستا اوالد به بشمېره وى.“ 
هغۀ د خپل وجود له د مى په شان کمزورۍ ته فر ونۀ کو ه چ هغه

 خو هغه د خُدائ پاک په خواوشا د سلو کالو بوډا وو او ساره هم شنه وه. 
لوظ شمن نۀ شو بل په خپل ايمان ک نور هم مضبوط شو او خُدائ پاک ته

 هغه په دې خبره پوره مطمئن وو چ خُدائ پاک خپل ي جالل ورکو. 
 نو ه دا ايمان ابراهيم ته په صداقت حساب  .ے لوظ پوره کولے شک

 دا خبرې چ هغه صادق ولے شو يوا د ابراهيم دپاره نۀ وې شو. 
 بل زمون دپاره هم وې ه چ هغه به مون هم صادق ليلے شوې، 
و کۀ مون په هغۀ ايمان وساتو چا چ زمون مال عيس له مو نه بيا

 هغه وک چ زمون د نافرمانو په وجه مرګ ته حواله شو راژوندے کو، 
او زمون د صادق کولو دپاره بيا راژوندے شو.

د صادق کولو نتيجه

 په دې وجه کله نه چ مون د ايمان په وسيله صادق کے شُو نو د  ۵
 د چا په مال عيس مسيح په وسيله د خُدائ پاک سره زمون صلح ده، 

وسيله چ مون د خُدائ پاک په فضل ک هغه ائ وموندو چرته چ اوس
 نۀ مون يو، او مون د خُدائ پاک د لوي په اُميد ک خوشحال کۇو. 

صرف دا بل مون په خپلو تليفونو هم خوشحال کۇو، ه چ مون ته دا
 او برداشت نه اخالق معلومه ده چ تليفونه د برداشت طاقت پېدا کوى، 

 او دا اُميد مون شرمېدو ته نۀ پېدا کيى، او اخالق نه اُميد پېدا کيى، 
پرېدى، ه چ د خُدائ پاک مينه زمون په زړونو ک د هغه روح القُدس په
ه کله چ  وسيله اچولے شوې ده کوم چ مون ته راکے شوے دے. 
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مون ال بوسه ۇو، نو مسيح په صحيح وخت ک د بدينو دپاره خپل ان
 د يو صادق انسان دپاره به په مشله وک خپل ان قربان قربان کو. 

کى. خو کېدے ش چ د يو نې او مهربانه کس دپاره وک خپل ان قربان
 خو خُدائ پاک خپله مينه مون ته داس ثابته که، چ کله مون ال په کى. 
د مسيح د وين چ  مون ناه ک اخته ۇو نو مسيح زمون دپاره م شو. 

په وسيله صادقان شُو، نو دا نوره هم يقين شوه چ مون به د هغۀ په وسيله د
 ه چ کله مون د خُدائ پاک دشمنان خُدائ پاک د غضب نه هم بچ شُو. 
ۇو نو مون د هغۀ د زوئ د مرګ په وسيله ورسره رضا شُو، او د دې نه زيات، د

د دې نه زيات د خپل مال  خو مون هغۀ د زوئ د ژوند په وسيله به بچ شُو. 
عيس مسيح په وسيله په خُدائ پاک فخر کۇو د چا په وسيله چ مون د خُدائ

پاک سره رضا شوى يو.

حضرت آدم او حضرت عيس مسيح

 نو نه چ ناه د يو انسان په وسيله دنيا ته راغله، او د ناه په وسيله

مرګ راغلو. او دغه شان مرګ په ول انسان نسل قبضه وکه، ه چ ولو
وه، خو چ نيا ته راغلناه د  د شريعت نه وړاندې بن آدمو ناه وکه. 
 خو د آدم نه تر موس کله شريعت نۀ وى نو ناه هم ناه نۀ حسابيى. 

پورې مرګ په دنيا غالب وو په هغه چا هم چ د آدم په شان ناه ي نۀ وه کې،
 خو د آدم د نافرمان او د خُدائ آدم د راتلون عيس دپاره يو نمونه وو. 

د آدم نافرمان د دې يو انسان يعن ه چ .لوئ فرق دے پاک په فضل ک
په ولو مرګ نازل کو خو د خُدائ پاک فضل او بخنه د دې نه لويه ده ه
 او بيا دا چ د يو انسان يعن عيس مسيح په وسيله ي هر چا ته ورکه. 

چ د خُدائ پاک د فضل او د آدم د نافرمان په نتيجه ک غ فرق دے ه
چ د آدم نافرمان دنيا مجرمه که، کۀ ۀ هم چ مون ډېر ناه ار ۇو خو د

 کۀ چرې د يو سى په خُدائ پاک فضل مون د هغۀ سره پخال کو. 

۱۲ / ۳۸
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


شوه، نو د خُدائ پاک فضل به د دې په مقابله ک د مرګ بادشاه نافرمان
ډېر زيات وى او د هغۀ د صداقت بخنه به ژوندون وى، د هغه يو سى په

 نو بيا دا چ د يو سى د نافرمان په وجه وسيله چ عيس مسيح دے. 
ول خلق مجرمان شول نو د يو سى د صداقت په وجه ول خلق راستباز کېدے
 ه چ د يو سى په نافرمان ډېر ناه  .او ژوندون هم حاصلولے ش ش
  .ى په فرمانبردارۍ به ډېر صادقان هم شار شول نو هم دغه شان د يو س

خو شريعت ه راغلو چ خلقو ته پته ول چ هغوئ ومره ناهار دى.
  .نه نور هم زيات ش نو هلته فضل د هغ زياته ش نافرمان خو چرته چ

ه نه چ ناه د مرګ په وسيله خپله بادشاه قائمه که، دغه شان د
عيس د مال کوى چ خُدائ پاک فضل هم د صداقت په وسيله خپله بادشاه

.د تل ژوندون طرف ته بو مسيح په وسيله مون

د حضرت عيس مسيح په ژوند ک شاملېدل

 نو بيا مون په دې ک ۀ ووايو؟ ول مون دې په ناهونو ک اخته  ۶
 نه، هيله نه. مون خو ناه ته يو د دې دپاره چ فضل نور هم زيات ش؟ 

 ول تاسو ته پته مۀ شوى يو نو بيا نه په ناه ک ژوند تېرولے شُو؟ 
نشته چ کله مون ولو په عيس مسيح ک بپتسمه واخسته نو مون د هغۀ په

 نو ه مون د هغۀ سره په بپتسمه ک خ شُو مرګ ک هم شامل شُو؟ 
او ورسره مۀ شُو، نو چ نه مسيح د پالر په جالل ک د مو نه راپورته شو

 نو کۀ مون د هغۀ په نو مون هم په نوى ژوندون ک ورسره شامل شُو. 
د هغۀ سره په نوې ژوندون ک و نو بيا به موند هغۀ سره شامل ي مرګ ک
 مون په دې پوهه يو چ زمون زوړ انسانيت د مسيح سره په هم شامل يو. 

ناه په قبضه ک ناه اثر ختم شو او نور د د ک ے شو نو په مونک سول
وک چ ه هر  نۀ يو او د دې دپاره چ مون نور د ناه غالمان نۀ شُو. 
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 خو کۀ مون د مسيح سره مۀ شُو نو  ناه د اثر نه آزاد ش نو هغه د ش م
 مون ته دا زمون هم دا ايمان دے چ مون به د هغۀ سره ژوندى شُو. 

معلومه ده چ مسيح د مو نه بيا ژوندے شوے دے، او بيا به هيله م نۀ
هغه م  کله چ ش، او د مرګ په هغۀ باندې نور هي واک اختيار نشته. 
شو نو هغه د ولو د ناه دپاره يو ل م شو خو اوس چ هغه ژوندے دے

 نو تاسو هم خپل انونه خُدائ پاک ته د جالل ورکولو دپاره ژوندے دے. 
ناه ته مۀ و او په عيس مسيح ک په شاملېدو سره ي خُدائ پاک ته

 نو ه تاسو خپل ان ناه ته مۀ پرېدئ چ په تاسو  .ژوندى و
 نور تاسو د خپل وجود حومت وکى او چ تاسو د نفس تابع کى. 

اندامونه ناه ته د بدکارۍ د ساز و سامان په طور مۀ وړاندې کوئ بل خپل
انونه خُدائ پاک ته وړاندې کئ د هغوئ په شان وک چ د مرګ نه بيا

راژوندى شوى دى، او خپل اندامونه خُدائ پاک ته د صداقت د ساز و سامان په
 نو ناه به نور په تاسو حومت نۀ کوى ه چ تاسو طور وړاندې کئ. 

.د خُدائ پاک د فضل د الندې ي بل نور د شريعت د الندې نۀ ي

د صداقت غالمان

 نو اوس سوال دا دے، چ مون د شريعت د الندې نۀ يو او د فضل د الندې

 نو بيا تاسو په دې نۀ يو نو ول بيا مون دې ناه کۇو؟ نه، هيله نه. 
پوهېئ چ تاسو کوم مال ته ان وقف کئ او د هغۀ فرمانبردار ش نو بيا
تاسو د هغۀ غالمان شوئ؟ او تاسو به په دوئ ک د يو غالمان ي، يا د ناه
چ اَنجام ي مرګ دے، يا د خُدائ پاک فرمانبردارى چ اَنجام ي صداقت

 نو د خُدائ پاک شُر دے چ تاسو په يو وخت ک د ناه غالمان دے. 
وئ خو اوس د زړۀ د اخالصه د هغۀ د تعليم فرمانبردار شوئ کوم چ تاسو ته
 اوس تاسو د ناه نه آزاد کے شوئ او د صداقت په حواله شوے دے. 

کمزورتياو په سبب په ساده الفاظو ک  زۀ ستاسو د انسان غالمان شوئ. 
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وايم. له نه چ تاسو يو ل خپل انونه د ناپاک او بشرع کارونو دپاره
ئ، چاوس د صداقت دپاره هم غالمان ک ى ۇو، نو دغه شان يغالمان ک

 کله چ تاسو د ناه غالمان وئ نو تاسو بيا د صداقت د  .مقدس ش
 په کوم کردار چ اوس تاسو شرمېئ او اَنجام ي مرګ پابندۍ نه آزاد وئ. 
 خو اوس تاسو د ناه د غالم نه آزاد ي او د دے، نو د هغ فائده ۀ وه؟ 
خُدائ پاک غالمان جوړ شوئ، د دې فائده دا ده چ تاسو خُدائ پاک ته وقف

 ه چ د ناه بدل مرګ دے خو د شوئ چ اَنجام ي د تل ژوندون دے. 
خُدائ پاک بخنه زمون په مال عيس مسيح ک د تل ژوندون دے.

د وادۀ مثال

وک چ ۀ؟ زۀ هغوئ ته وايم ئو او خوېندو، تاسو نۀ پوهې زما ورو  ۷
د شريعت نه واقف وى يو کس تر هغ د شريعت پابند دے ترو چ هغه

 د مثال په طور په شريعت ک يوه وادۀ شوې ه تر هغ د ژوندے وى. 
خپل خاوند پابنده ده ترو چ د هغ خاوند ژوندے وى، خو کۀ د هغ خاوند
 نو په دې وجه کۀ  .پابندو نه خالصه ش نو بيا هغه د وادۀ د شرع ش م
هغه د خپل خاوند په ژوندانۀ د بل سى سره اوسيى نو هغه به زناکاره لے

ش، خو کۀ چرې د هغ خاوند م ش نو هغه د شريعت په مطابق آزاده ده، او
 نو زما وروو کۀ هغه بيا د بل سى سره وادۀ وکى نو هغه زناکاره نۀ ده. 
او خوېندو، هم په دې وجه په تاسو ک د شريعت اثر ختم شو کله چ تاسو
مسيح سره مۀ شوئ. نو اوس تاسو د هغه چا سره شامل شوئ وک چ د
د خُدائ پاک دپاره د نې مون ه چ و نه بيا راژوندے شوے دے، نوم

 کله چ مون د خپل انسان فطرت په مطابق ژوند کردار مېوه ونيسو. 
تېرولو نو شريعت مون نفسان شهوت ته ترغيبولو او دې نفسان خواهشاتو په
 خو اوس مون د شريعت نه مون ک کار کولو چ نتيجه ي مرګ ده. 

۱۵ / ۳۸
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


آزاد يو او د هغۀ د اثر رسوخ دپاره مۀ شوى يو او نور د هغ پابند نۀ يو. نو اوس
په نوې روحان لے شوے شريعت په مطابق نه بلدمت د زوړ ليخ زمون

طريق سره ژوند تېروو.

شريعت او ناه

 نو مون به بيا ۀ ووايو؟ ول شريعت ناه ده ۀ؟ يقيناً چ نه. خو کۀ

شريعت نۀ وے نو زۀ به په ناه پوهه شوے نۀ وے، ول چ ما به دا هيله هم
،ۀ شے وى، کۀ چرې شريعت دا نۀ وے وئيلے چ اللچ نۀ وے پېژندلے چ
 خو هم د دې حم په وسيله ناه ته داس موقع په ”تاسو اللچ هم مۀ کوئ.“ 

الس ورغله چ په ما ک ي هر قسمه اللچ پېدا کو. ه چ د شريعت نه
زۀ د شريعت په غېر موجود وو چ  يو وخت داس بغېر ناه مه ده. 

ناه ژوندۍ شوه او زۀ م م راغے نوح ژوندے وم، خو هر کله چ ک
 او کوم حم چ زما د ژوند دپاره وعده وو، زما دپاره مرګ ثابت شوم. 

موقع په الس ورغله او زۀ ي ناه ته داس م په وسيله خو هم د دې ح شو. 
مونه ي نو شريعت پاک دے او ح دوکه کم او د دې په وسيله ي م کم. 

 ول ۀ چ ۀ دى نو هغه زما دپاره هم پاک دى او صادق او ۀ دى. 
مرګ دے؟ نه، هيله نه. دا خو ناه وه چ زۀ ي د ۀ يز په وسيله ووژلم او
هم په دې شان ناه خپل اصل شل اره کو، او دغه شان د حم په وسيله

 ه چ مون پوهيو چ شريعت ناه د نور کله نه زياته بده شوه. 
 زۀ روحان دے خو زۀ غېر روحان يم او په ناه له د غالم خرڅ شوے يم. 

په خپلو کارونو نۀ پوهېم. ه چ زۀ ۀ کول غواړم، هغه نۀ کوم، بل هغه
 اوس کۀ زۀ هغه کوم ۀ چ نۀ غواړم، نو کارونه کوم چ ترې نفرت کوم. 
 خو په حقيقت ک د هغ کوونے زۀ نۀ يم زۀ منم چ شريعت ۀ دے. 

 ه چ زۀ په دې پوهېم بل هغه ناه ده چ په ما ک موجوده ده. 
چ زما د ناه په فطرت ک هي نې نشته، او ار چ زۀ د نې کولو
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 نو چ زۀ ۀ نې کول غواړم، هغه نۀ خواهش کوم خو کولے ي نۀ شم. 
 اوس زۀ چ ۀ کول نۀ کوم، خو چ زۀ ۀ بد کول نۀ غواړم، هغه کوم. 

په ما ک ناه ده چ هغه ے زۀ نۀ يم بلغواړم هغه کوم، نو د دې کوون
 نو بيا زۀ په دې اصولو پوهه شوم چ کله زۀ نې کول غواړم موجوده ده. 

 زۀ په باطن ک د خُدائ پاک په شريعت  .نو بدى زما د السه وش
 خو يو بل شريعت په ما ک دے چ زما د عقل سره په خوشحاله يم. 

تر اوسه په ما ک ناه غالم جوړوى چ دے او د دې طاقت ما د هغه جن
 نو زۀ ومره بدنصيبه سے يم. چ دا بدن ما مرګ ته حواله کوى نو ده. 

زۀ د مال ر دے چا چُ خو د خُدائ پاک ش بيا وک ما بچ کولے ش؟ 
عيس مسيح په وسيله بچ کم. نو بيا زۀ خو په خپل عقل سره د خُدائ پاک د
شريعت خدمت کوم خو د ناه په فطرت ک زۀ د ناه د شريعت غالم يم.

روحان ژوندون

په عيس وک چ  نو په دې وجه اوس هغوئ مجرم کېدے نۀ ش  ۸
مسيح ک په عيس د روح شريعت چ ه چ  مسيح ک ژوند کوى. 

مون ته ژوندون راکوى هغ مون د ناه او د مرګ د شريعت نه آزاد کى يو.
 او هغه ۀ چ شريعت نۀ شُو پوره کولے ه چ زمون د ناه فطرت

ار انسان ناه په خپل زوئ ي ل چوک کمزورے وو، نو خُدائ پاک داس
ناه په انسان هغۀ و. او دغسک ناه کفاره ي لو او دراولې وجود ک

ک د شريعت صحيح تقاضا په مون  نو چ فطرت ک مجرمه که، 
پوره ش چ بيا د روح په مطابق ژوند تېروو، نه چ د ناه د فطرت په مطابق.

 وک چ د ناه د فطرت په اختيار ک دى هغوئ د ناه سوچ لرى خو

 د ناه د وک چ د روح په اختيار ک دى هغوئ روحان سوچ لرى. 
فطرت د سوچ لرلو اَنجام مرګ دے خو په روح پس د تلو اَنجام ژوندون او

 ه چ د ناه فطرت د خُدائ پاک مخالف دے او نۀ د خُدائ سالمت ده. 
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 وک چ د ناه د فطرت په  .پاک د شريعت تابعدار دے او نۀ کېدے ش
 خو تاسو د ناه  .ى، هغوئ خُدائ پاک رضا کولے نۀ شمطابق اوسي

فطرت پس نۀ ي روان بل روح پس روان ي ،ه چ د خُدائ پاک روح په
تاسو ک اوس. او په چا ک چ د مسيح روح نۀ وى نو هغه د مسيح نۀ

 خو کۀ چرې مسيح په تاسو ک اوس نو کۀ ۀ هم ستاسو وجود د دے. 
ناه په وجه م ش، خو روح تاسو ته ژوند درکوى ه چ روح تاسو د خُدائ
وى چا چ  کۀ چرې د خُدائ پاک روح په تاسو ک پاک سره رضا کئ. 

عيس د مو نه بيا ژوندے کے دے، نو چا چ مسيح د مو نه بيا ژوندے
کے دے هغه به ستاسو فان وجودونو ته هم نوے ژوند ورکى، د خپل هغه

 نو بيا اے زما وروو او خوېندو، په  .اوس په تاسو ک روح په وسيله چ
ى چدې ته مجبور ک مون نۀ شو چ حق پات ناه د اختيار هي اوس د مون

 ه کۀ چرې تاسو د ناه د مون د ناه په فطرت ک ژوند تېر کو. 
فطرت په مطابق ژوند تېر کئ نو تاسو به مۀ ش، خو کۀ چرې د روح په

 ه  .ش ئ نو تاسو به ژوندى پاتۀ کوسيله تاسو د وجود خواهشات م
چ هر وک چ د خُدائ پاک د روح په هدايت چليى، هغوئ د خُدائ پاک

 ه چ تاسو هغه روح نۀ دے حاصل کے چ تاسو بيا د يرې بچ دى. 
غالمان کى، بل تاسو د بچو جوړېدو هغه روح حاصل کو چ د دې په

 دا هغه روح دے چ په خپله زمون روح وسيله مون ”ابا“ يعن ”پالر“ وايو. 
 او چ بچ يو نو سره دا واه ورکوى چ مون د خُدائ پاک بچ يو، 

وارثان هم يو. مون د خُدائ پاک وارثان او د مسيح په ميراث ک شري هم
يو، خو کۀ چرې مون د هغۀ سره په جالل ک شري يو نو د هغۀ په تليف

ک به هم شري يو.

زمون راتلونے جالل

 زما په دې باور دے چ دا کوم تليفونه چ مون ي اوس زغمو د هغه
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 ه جالل په مقابله ک هي نۀ دى کوم چ مون ته مالوېدونے دے. 
چ ول کائنات د خُدائ پاک د بچو د اره کېدو دپاره په ډېر شوق سره په

ے شول، په خپله رضا نه بلمخلوقات د فنا تابع ک ه چ  طمع دے. 
 چ مخلوقات به د هغه خُدائ پاک په رضا چا چ هغوئ ته دا اُميد ورکو 
په خپله يوه ورځ د فنا کېدو نه آزاد ش او د خُدائ پاک د بچو د جالل په آزادۍ
 مون په دې پوهه شو چ ول کائنات تر اوسه پورې د  .به شامل ش ک
مون  صرف کائنات نه بل ماشوم د زيېدو د درد په شان زبير کوى. 
هم په زبيرو ک يو چ راته د روح اوله مېوه مالو شوې ده، او مون په دې

ى او زمونقبول ک ک خُدائ پاک مو په خپل زوئ وال و چي نتظار کا
 نو چ مون خالصون وموندو نو هغه اُميد ول وجود ته خالصون ورکى. 
راته مالو شو، خو اوس هغه اُميد چ مون ته مالو شو نو بيا انتظار د ۀ دپاره
نۀ وينو نو مون مون ۀ چ يز اُميد کۇو د هغه  خو کۀ چرې مون کۇو؟ 

 روح القُدس هم په دې شان زمون په به په صبر سره د دې انتظار وکو. 
کمزورتياو ک زمون مدد کوى. مون په دې هم نۀ پوهيو چ دعا نه کول

په کار دى خو روح القُدس په اسويلو ک زمون داس شفاعت کوى چ په
 او خُدائ پاک وک چ د زړونو په رازونو لفظونو ک نۀ ش بيانېدلے. 
روح ه چ ۀ دے القُدس سوچ د روح پوهه دے، هغۀ ته دا معلومه ده چ

 القُدس د مقدسينو دپاره د خُدائ پاک د مرض په مطابق شفاعت کوى. 
مون ته پته ده وک چ د خُدائ پاک سره مينه کوى د هغه خلقو د ېې
دپاره هر ۀ په شريه کار کوى يعن کوم خلق چ د هغۀ د ارادې په مطابق

 ه چ خُدائ پاک هغوئ د مخ نه پېژندل او هغوئ رابللے شوى دى. 
ي د مخ نه مقرر کى ۇو، چ دوئ دې د هغۀ د زوئ په شان ش، ترو

 او هم دا د  .راول زوئ و و کولو ورو د هغۀ زوئ په دې چ
دى، هغه ي خُدائ رابلل وک چ ے شوى هم ۇو او هغهنه مقرر ک مخ

صادقان کى هم دى، او وک چ هغۀ صادقان کى دى، هغوئ ته ي خپل
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جالل هم ورکے دے.

مسيح ک د خُدائ پاک مينه په حضرت عيس

 نو بيا مون د دې خبرو په حق ک ۀ وئيلے شُو؟ کۀ خُدائ پاک زمون په

 هغۀ خو خپل زوئ هم طرف دے نو بيا زمون مخالف وک کېدے ش؟ 
پرې نۀ ودو او زمون دپاره ي د قربان دپاره پېش کو، نو بيا د دې سره به

 د خُدائ پاک په غوره کسانو وک الزام مون ته نور يزونه رانۀ کى ۀ؟ 
 نو بيا لولے ش؟ ه چ په خپله خُدائ پاک مون صادق کى يو، 

وک مون مجرمان کولے ش؟ هيوک نه، ه چ عيس مسيح زمون دپاره
م شو او زمون دپاره د مو نه بيا راژوندے شو او هغه د خُدائ پاک  الس

 نو بيا به وک د مسيح د ته ناست دے او بشه چ زمون شفاعت کوى. 
ربنتوب، مين نه مون جدا کى؟ سخت يا مصيبتونه، ظلم، زياتے، لوږه، ب

 له چ په صحيفو ک ليل دى خطره يا مرګ داس کولے ش ۀ؟ 
مون و، د خلقو په نظر کوله ورځ د مرګ سره مخ کي ستا دپاره مون” ،چ

 خو نه، د دې هر ۀ باوجود وله د حاللونو و په شان لے کيو.“ 
 کامياب د عيس مسيح په وسيله زمون ده وک چ مون سره مينه کوى. 
نۀ نور آسمان ،تنۀ مرګ او نۀ ژوندون، نۀ فر زۀ په دې پوره يقين ساتم چ

 په آسمان ک او نۀ حاکمان، نۀ اوسن او نۀ راتلون يزونه، نۀ قوتونه، 
په زمه او نۀ په ول کائنات ک داس ۀ يز شته چ مون د خُدائ پاک د

مين نه جدا کولے ش، کومه چ په مال عيس مسيح ک مون ته مالو
شوې ده.

د خُدائ پاک غوره شوى خلق

تيا وايم، دروغ نۀ وايم، او زما خپل ضمير د روحر  زۀ په مسيح ک  ۹
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 زما په زړۀ ک ډېر لوئ غم او نۀ القُدس په وسيله د دې تصديق کوى، 
 ه چ زما دا خواهش دے چ زۀ دې د خپلو ختمېدونے درد دے. 

زما رشتهدار دى د هغوئ د خاطره لعنت فطرت په مطابق چ خلقو او د انسان
 هغوئ بن اسرائيليان دى او شم او د دوئ دپاره دې زۀ د مسيح نه جدا شم. 
هغوئ د خُدائ پاک بچ بللے شوى دى او ورته جالل، وعدې، شريعت، عبادت
 ابراهيم، اسحاق او يعقوب د هغوئ پالر نيۀ او لوظونه ورکے شوى دى. 

دى او په انسان لحاظ سره د هغوئ نه مسيح هم پېدا دے. خُدائ پاک چ د ولو
 ه نو بيا خُدائ بادشاه دے د هغۀ نوم دې د تل دپاره مبارک وى، آمين. 
پاک د بن اسرائيلو سره په خپله وعده پوره کولو ک ناکامه شو؟ نه، خبره

داس نۀ ده ه چ ول بن اسرائيل په حقيقت ک د خُدائ غوره شوى خلق
دى، خو صحيف بچ تينول اوالد د خُدائ پاک ر براهيم او نۀ د ا نۀ دى. 
 مطلب دا چ د ابراهيم په وائ چ، ”هم د اسحاق نه به ستا نسل قائم وى.“ 
نسل ک ول د خُدائ پاک حقيق بچ نۀ دى، خو صرف د خُدائ د وعدې په
 ه چ وعده داس شوې وه  .براهيم اوالد بللے شمطابق پېدا شوى د ا
چ، ”تقريباً يو کال وروستو به زۀ تا ته واپس راشم او په دې وخت ک به د

 او دا زوئ زمون نيۀ اسحاق دے. کله چ هغۀ د ساره زوئ شوے وى.“ 
 نو رِبق ته د هغوئ رِبق سره وادۀ وکو نو د هغ دوه غبرون زامن وشُو. 
د زيېدو نه مخ ووئيلے شول چ په هغه وخت ک چ هغوئ ال هي ۀ

يا بد نۀ ۇو کى، خو بيا هم د دې دپاره چ د خُدائ پاک هغه مقرر شوے
 مقصد تر سره ش کوم چ د عمل په وسيله نه بل د خُدائ پاک په بلنه، 
 نه نو خُدائ پاک هغ ته وئيل ۇو چ، ”مشر به د کشر خدمت کوى.“ 
چ دا په صحيفو ک ليل دى چ، ”ما يعقوب سره مينه وکه او عيسو ما
 نو په دې ک مون ۀ ووايو؟ ول خُدائ پاک بانصافه دے رد کو.“ 

 ه چ هغۀ موس ته وفرمائيل چ، ”زۀ مال خُدائ يم ۀ؟ هيله نه. 
 نو دا د او وک چ زۀ غوره کم زۀ هغوئ ته خپل رحم او ترس ايم.“ 
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 ه انسان په خواهش يا محنت باندې نۀ ده بل د خُدائ په رحم باندې ده. 
چ خُدائ پاک په خپل کالم ک فرعون ته فرمائ چ، ”خو ما تۀ د دې دپاره

بادشاه کې چ خپل طاقت ستا په ذريعه رند کم او چ زما نوم په وله
 نو دا د خُدائ پاک رضا ده چ په چا رحم کوى، او د  “.خور ش نيا کد

چا زړونه سختوى.

د خُدائ پاک غضب او رحم

 نو تۀ به ما ته وائ چ، ”بيا خُدائ پاک ول مون مالمتوى ه چ وک

چ وک ي مۀ وايه، تۀ  نه، داس د هغۀ د مرض مخالفت کولے ش؟“ 
خُدائ پاک سره بحث وکې؟ ول يو لوے کالل ته دا وئيلے ش چ تا زۀ په

 ول د کالل دا حق نۀ وى چ هم د دغ ډيرى دې رن ول جوړ کے يم؟ 
د خ نه دوه لو جوړ کى، يو د خاص استعمال دپاره او بل د عام استعمال

 خو کۀ د خُدائ پاک مرض وه چ خپل غضب وائ او خپل دپاره؟ 
طاقت رند کى نو ه ي د غضب هغه لوو سره ډېر صبر وکو چ د

 او ۀ چ هغۀ وکل نو د دې دپاره ي وکل تباه کېدو دپاره تيار شوى ۇو، 
چ خپل لوئ جالل په هغه خلقو اره کى په چا چ هغه رحم کوى او کوم
 مون هم په هغه خلقو چ هغۀ د اول نه د خپل لوي دپاره تيار کے وو. 

 له ک حساب يو کوم چ د يهوديانو او غېريهوديانو نه رابللے شوى دى. 
نه چ هغۀ د هوسيع په کتاب ک فرمائيل دى چ، ”هغوئ وک چ زما
زما محبوبه نۀ وه، هغ اُمت نۀ وو، هغوئ ته به زۀ خپل اُمت ووايم، او هغه چ

 او چ په کوم ائ ک هغوئ ته دا وئيلے شوى ته به خپله محبوبه ووايم. 
هغوئ ته به هم هلته د ژوندى خُدائ پاک بچ ،تاسو زما خلق نۀ ي ۇو چ
،چ په چغو وائ سرائيلو په حق کا  او يشعياه د بن  “.ووئيلے ش
”سره د دې چ بن اسرائيل به د سمندر د شو په شان بشمېره وى، خو

 ه چ د مال خُدائ به په زمه  ،خالصون وموم به په ک صرف ل
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 او نه چ يشعياه پېشوئ کې وه چ، ”کۀ عدالت لن او آخرى وى.“ 
مال خُدائ رب االفواج يو و کسان ژوندى نۀ وے پرېے، نو يروشلم به د

سدوم او عموره په شان تباه شوے وو.“

ايمانسرائيلو با د بن

 نو بيا مون ۀ ووايو؟ غېريهوديانو چا چ د صداقت دپاره محنت ونۀ کو

 نو هغوئ دا حاصل کو او هغوئ دا صداقت د ايمان په وسيله حاصل کو. 
خو بن اسرائيلو چ د شريعت په بنياد د صداقت حاصلولو کوشش وکو نو

 داس ول وشول؟ هغوئ په هغه شريعت پوره کولو ک کامياب نۀ شول. 
ه چ د هغوئ کوشش د ايمان په بنياد نۀ وو بل د عمل په بنياد وو. هغوئ

 له نه چ صحيفو ک ليل دى چ” ،ورئ، په کا تيندک وخوړو. 
زۀ په صيون ک داس يو کاے ږدم، چ د تيندک باعث به جوړيى، او خلق
“.په هغۀ ايمان راوړى هغه به شرمنده نۀ ش وک چ به پرې تيندک خورى. او

د بن اسرائيلو دپاره د پولوس رسول دعا

 وروو او خوېندو، زما د زړۀ خواهش او د خُدائ پاک نه دعا دا ده  ۱۰
 زما په دې باور دے چ هغوئ د خُدائ  .هغوئ دې خالصون وموم چ
 ه پاک په حقله ډېر غېرت دى خو د دوئ غېرت د علم په بنياد نۀ دے. 

چ هغوئ د هغه صداقت نه ان ناخبره کے دے چ د خُدائ د طرفه دے،
او هغوئ د خپل صداقت قائمولو کوشش کوى، او هغوئ د خُدائ پاک د

 ه چ عيس مسيح د شريعت اختتام دے، نو صداقت تابعدارى نۀ کوى. 
.ول صادقان ش وک په هغۀ ايمان راوړى هغوئ بيا چ
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د هر چا دپاره خالصون

 موس د هغه صداقت په حقله ليل دى کوم چ د شريعت نه راغلے دے

 خو کوم  “.په شريعت عمل کوى هغه به د دې په سبب پائ وک چ” ،چ
مۀ وايه چ داس په خپل زړۀ ک” ،چ هغه وائ په ايمان را صداقت چ

 يا  .مسيح الندې راول ؟ د دې دپاره چوک پاس آسمان ته ختلے ش
 خو دا وک الندې عالم ارواح ته تلے ش؟ چ مسيح د مو نه راپاوى.“ 

ۀ وائ؟ ”کالم تاسو سره نزدې دے، دا ستاسو په شونو او ستاسو په زړۀ
 ه کۀ ستا په ک دے.“ نو هم دا د ايمان کالم دے چ مون ي بيانوو. 

دې دا ايمان وى چ دے او په زړۀ ک مال عيس قرار وى چخولۀ دا ا
  .ے دے نو تۀ به خالصون بيا مومو نه راژوندے کخُدائ پاک هغه د م
کله چ مون د زړۀ نه ايمان راوړو نو خُدائ پاک مو صادقوى، او کله چ په

فرمائ ه صحيف  نو خپله خولۀ دا اقرار کۇو نو هغه خالصون راکوى. 
 نو ه  “.په هغۀ ايمان لرى، نو هغه به شرمنده نۀ ش وک چ هر” ،چ

په يهودى او په غېر يهودى ک هي فرق نشته چ هم دغه يو خُدائ پاک د ولو
 ه مال دے او د هغوئ ولو دپاره چ هغۀ ته زارى کوى، غن دے. 

 خو  “.خُدائ په نوم مدد وغواړى هغه به بچ ش د مال وک چ هر” ،چ
هغوئ به نه د هغه چا نه وغواړى په چا چ ي ايمان نۀ وى؟ او هغوئ به

نه په هغه چا ايمان راوړى د چا په حقله چ هغوئ ۀ اورېدل نۀ وى؟ او
 او هغوئ هغوئ به ي نه واورى ترو چ چا ورته پېغام نۀ وى ورکے؟ 
به نه د هغۀ پېغام ورکى ترو چ هغوئ ونۀ لېلے ش؟ له چ په صحيفو

ک ليلے شوى دى، ”د هغوئ قدمونه ومره ل دى وک چ زيرے
،چ يشعياه وائ ه چ هولو د زيرى فرمانبردارى ونۀ ک  خو راوړى.“ 
 نو ايمان د زيرى په ”اے ماله، زمون په پېغام باندې چا يقين کے دے؟“ 
 خو زۀ اورېدلو پېدا کيى او زيرے د مسيح د کالم په وسيله اورېدل کيى. 
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تپوس کوم چ ول هغوئ دا نۀ دے اورېدلے؟ بشه چ اورېدلے ي دے،
ه چ، ”د هغوئ آواز په وله دنيا ک اورېدلے شوے دے، او د هغوئ کالم

ول  خو زۀ بيا تپوس کوم چ د دنيا آخرى حدونو پورې رسېدلے دے.“ 
زۀ به تاسو داس” ،چ فرمائ سرائيل په دې پوهه نۀ شول؟ اول موسا بن

خلقو سره په حسد کم چ قوم نۀ دے، او تاسو به د يو کم عقل قوم په ذريعه په
 بيا يشعياه په نوره زړۀ ورتيا سره داس فرمائ چ، ”زۀ هغه چا قهر کم.“ 

وموندلم چا چ زما لون نۀ کولو، او ما خپل ان هغه چا ته اره کو چا
سرائيلو په حقله هغه فرمائا  خو د بن چ زما تپوس هم نۀ دے کے.“ 
چ” ،وله ورځ م هغه خلقو ته السونه کوالو نيول ۇو چ نافرمانه او باغيان

ۇو.“

په بن اسرائيل د خُدائ پاک رحم

 نو بيا زۀ تپوس کوم چ ول خُدائ پاک خپل اُمت رد کے دے  ۱۱
ۀ؟ بلل نه. زۀ په خپله هم بن اسرائيل يم، د ابراهيم د نسل نه يم او د بنيامين د

پخوا ي ے چ خُدائ پاک خپل هغه اُمت نۀ دے رد ک خيل غے يم. 
غوره کے وو. تاسو خبر نۀ ي چ صحيف د الياس په حقله ۀ وائ؟ چ هغۀ
 ”ماله، هغوئ ستا نه خُدائ پاک ته د بن اسرائيلو خالف شايت وکو، 

نبيان مۀ کى دى، هغوئ ستا قرباناه نول دى، او زۀ يوا پات يم او
 خو خُدائ پاک هغۀ ته ۀ جواب ورکو؟ ”ما هغوئ زما ژوند هم ختموى.“ 
د خپل ان دپاره اووۀ زره سى ساتل دى چا چ بعل ته سجده نۀ ده کې.“

 هم دغه شان په دې موجوده وخت ک هم يوه ډله پات ده چ د خُدائ

 خو کۀ چرې دا په فضل وى نو بيا دا نور پاک په فضل غوره کې شوې ده. 
 نو د ۀ عمل په بنياد نۀ دے، او کۀ نۀ وى، نو فضل بيا نور بمطلبه شو. 

چ خبره داس ده، نو ډېر بن اسرائيل په خپل لون ک کامياب نۀ شول. او په
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هغوئ ک يو و غوره شوى کسان کامياب شول. خو د نورو زړونه سخت
 له نه چ ليلے شوى دى چ، ”خُدائ پاک هغوئ ته کے شوى ۇو، 
سست روح ورکو. هغۀ دوئ ته تر نن ور پورې داس ستر چ ليدلے نۀ

،چ  او داؤد هم فرمائ ش او غوږونه چ اورېدلے نۀ ش، ورکل.“ 
”پرېدئ چ د هغوئ دسترخوان جال او دام ش او د هغوئ دپاره د تيندک

 ستر ي ړندې که چ هغوئ ونۀ وين، او د هغوئ  .ے او سزا شکا
 نو زۀ تپوس کوم، چ ول هغوئ تيندک  “.ش ي دې د تل دپاره انمال
وخوړلو نو هغوئ د تل دپاره پرېوتل ۀ؟ نه، بلل نه، بل د هغوئ د نافرمانو په
وجه غېريهوديانو خالصون وموندلو، او په دې سبب بن اسرائيل هغوئ سره په

 اوس کۀ د بن اسرائيلو نافرمان د دنيا دپاره برکت ورېدلو، حسد شول. 
او کۀ د دوئ شست د غېريهوديانو دپاره برکت ورېدو، نو بيا به د دې برکت

.شامل ش سرائيل په کا ول بن کله چ ومره زيات ش نور

د غېريهوديانو دپاره خالصون

 زۀ اوس تاسو غېريهوديانو ته وايم چ زۀ د غېريهوديانو دپاره هم رسول يم

په دې طريقه زۀ په خپل قوم ک  چ او زۀ خپل خدمت ته زور ورکوم، 
 ه کۀ د هغوئ رد سيال پېدا کول غواړم او په هغوئ ک ين بچ کم. 
کېدل د دنيا پخال کېدل شول نو د هغوئ بيا قبلېدل به مو ته د ژوندون نه ۀ کم
 کۀ چرې دا د اوړو اولن پيه پاکه وه نو بيا نور ول اوړۀ به هم پاک نۀ وى. 
 کۀ د زيتون وى او کۀ د ون جرړې پاک وى نو بيا ان به هم پاک وى. 

ين ان پرېے ش، او د هغ په ائ په ک د نل زيتون يوه انه
پيوند ش، نو بيا تاسو غېريهوديان هم د دغه نل ان په شان ي. له نه

چ هغه د بل ون د جرړو نه طاقت حاصلوى نو هم دغه شان تاسو هم د
 نو ان د هغه انو نه يهوديانو د روحان جرړو نه طاقت حاصلوئ. 

اوچت مۀ ه. کۀ تۀ ان اوچت  نو ياد ساته چ دا تۀ نۀ ي چ جرړو له
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 تۀ به وائ چ” ،ان د  .تۀ پرې پاي دا جرړه ده چ وده ورکوې بل
 دا رتيا ده، دې دپاره پرېے شوې چ زۀ په ک پيوند کے شم.“ 

هغوئ د خپل بايمان په وجه پرېے شوې خو تا د ايمان په وسيله خپل ائ
ه کۀ چرې خُدائ پاک اصل  نيولے دے. نو کبر مۀ کوه بل يرېه. 

 د خُدائ پاک د رحم او ان پرې نۀ ودل نو هغه به تا هم پرې نۀ ږدى. 
غضب خيال کوه. هغه په نافرمانو باندې خپل غضب نازلوى، خو وک چ د
هغۀ په رحم يقين سات هغه ورته خپل رحم ائ. خو کۀ تاسو په هغۀ يقين نۀ
ايمانوک په ب سرائيلا  او کۀ د بن  .ے شکوئ نو تاسو به هم پرې

ک پات نۀ ش نو هغوئ به بيا پيوند کے ش ،ه چ خُدائ پاک دا قدرت
زيتون د ون لن ه کۀ چرې تۀ د خپل  لرى چ هغوئ بيا پيوند کى. 

نه راپرېے شوے ي او د خپل فطرت په خالف د اصل زيتون سره پيوند
د اصل چ کوم ومره په آسانه پيوند ش ان نو بيا به هغه شوے ي

زيتون خپل ان دى.

د ولو دپاره د خُدائ پاک رحم

حقيقت دے او زۀ غواړم چ دلته يو پ ه چ و او خوېندو، دا زما ورو

تاسو پرې پوهه ش، د دې دپاره چ تاسو ان بايه عقلمند ونۀ ، او هغه
دا دے چ د بن اسرائيل يوه برخه به تر هغ سخته وى ترو چ غېريهوديانو

 او بيا ول بن اسرائيل به خالصون  .داخل نۀ ش پوره پوره په دې ک
وموم له نه چ صحيفو ک ليلے شوى دى چ، ”خالصونے به د
 او دا صيون نه راپورته ش، هغه به د يعقوب د نسل نه بدين لرې کى. 

 ډېر بن زما د هغوئ سره يو لوظ دے چ کله د هغوئ ناهونه لرې کم.“ 
اسرائيل اوس هم د زيرى دشمنان دى. او دا ستاسو دپاره فائده ده. خو دوئ

اوس هم خُدائ پاک ته د خپلو نيونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب په وجه ران
 له  ه چ د خُدائ پاک نعمتونه او د هغۀ بلنه نۀ بدلېدون دى.  دى. 
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کله بن تاسو غېريهوديان د خُدائ پاک نافرمانه وئ، خو چ مخ ه چن
اسرائيلو د هغۀ نافرمان وکه نو د هغوئ په ائ خُدائ پاک په تاسو رحم وکو.
 خو اوس هغوئ نافرمانه دى او د خُدائ پاک رحم په تاسو وشو نو چ دوئ

 ه خُدائ پاک  .ش شري هم ستاسو په وجه د خُدائ پاک په رحم ک
ول بن آدم په نافرمان ک راېر کل نو چ هغه په ولو باندې رحم وکى.

خُدائ پاک ته ثنا وئيل

 واه، د خُدائ پاک دولت، علم او پوهه ومره بپايانه ده، او د هغۀ انصاف

 ”د مال خُدائ ومره د عقل نه بهر دے او د هغۀ الرې ومره عجيبه دى. 
 يا چا په اراده وک پوهېدے ش؟ يا وک هغۀ ته مشوره ورکولے ش؟ 

 ه چ دا ول هغۀ ته چرې ۀ ورکى دى چ د هغۀ نه هم ۀ واخل؟“ 
يزونه د هغۀ د السه مالويى او د هغۀ په وسيله موجود دى او د هغۀ لوي دپاره

دى. د هغۀ ثنا دې تل تر تله وى. آمين.

په حضرت عيس مسيح ک نوے ژوندون

 نو په دې وجه، زما وروو او خوېندو، زۀ د خُدائ پاک د رحمتونو په  ۱۲
ژوندۍ قربان انونه خُدائ پاک ته د داس خپل وسيله تاسو ته منت کوم چ

هغۀ ته مقدسه او قبوله وى، او هم دا ستاسو اصل ئ چدپاره وړاندې ک
 خپل ان د دې موجوده دنيا په شان مۀ جوړوئ، بل خُدائ عبادت دے. 

پاک له دا موقع ورکئ چ ستاسو زاړۀ خيالونه بدل کى. بيا به تاسو په دې
ۀ او قبلېدون ۀ چ ۀ ده او دا به وپېژن د خُدائ پاک رضا چ پوهه ش

 د هغه فضل په مطابق کوم چ ما ته راکے شوے دے، زۀ او کامل دى. 
په تاسو ک هر چا ته دا وايم چ تاسو خپل ان د خپل حيثيت نه اوچت مۀ

 .نه چ خُدائ پاک هر چا ته يوه اندازه ايمان ورکے دے، هغه دې خپل
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 له نه چ زمون په بدن ک ډېر اندامونه  .په مطابق و ان د هغ
و خو په عيسډېر ي چ  نو مون دى او د ولو اندامونو کار يو شان نۀ دے، 

 مون ته د فضل په مطابق مسيح ک يو بدن يو، او د يو بل سره تل يو. 
مختلف نعمتونه مالو شوى دى. کۀ تاسو ته د پېشوئ نعمت مالو شوے وى نو
 کۀ تاسو ته خدمت درکے شوے وى نو د ايمان په مطابق پېشوئ کوئ. 

 او کۀ د خدمت کوئ، کۀ د تعليم نعمت درکے شوے وى نو تعليم ورکوئ، 
يرنه ورکوئ، کۀ د سخاوت نعمت يے وى نو ډاډدرک نعمت ي يرنډاډ

درکے وى نو سخاوت کوئ او کۀ د مشرۍ نعمت ي درکے وى نو په محنت
ي کوئ، کۀ د رحم نعمت ي درکے وى نو ۀ په خوشحال رحم کوئ.

ن مسيح تيند ر

  مينه دې بريا وى. د بدۍ نه نفرت کوئ او د نې سره ان ونغاړئ. 

د يو بل نه مخ و د يو بل سره مينه کوئ او په عزت کولو که د ورول
روحان دمت کپه خ مۀ کوئ، او د مال سست  په کار ک کېئ. 

 په اُميد ک خوشحاله، په مصيبت ک صابر  .جوشوجذبه قائمه سات
 د مقدسينو په حاجتونو ک مدد کوئ او د  .مشغول اوس عا کاو په د

 وک چ تاسو زوروى د هغوئ خير  .مسافرانو د مېلمستيا خيال سات
 وک چ خوشحاله وى غواړئ، برکت ي غواړئ او يرى ورته مۀ کوئ. 
 په خپلو ک په ورسره خوشحال کوئ، وک چ ژاړى ورسره ژړا کوئ. 

يو زړۀ اوس، لوئ لوئ خيالونه مۀ کوئ بل د بوسو ملرتيا کوئ او خپل
 د بدۍ په بدله ک د چا سره بدى مۀ کوئ. هم هغه  . يار مۀان هو
 ترو چ درنه کېدے کارونه کوئ چ د هر چا په نظر ک د عزت وى. 
 اے زما عزيزانو، خپل  .لح ساتنو د خپل طرف نه د هر چا سره ص ش

بدل مۀ اخل بل خُدائ ته د بدل اخستو موقع ورکئ، ه چ دا ليلے
شوى دى چ، ”مال خُدائ فرمائ چ بدل اخستل زما کار دے، بدل به زۀ
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 د دې په ائ، ”کۀ ستا دشمنان اوږى وى نو هغوئ له رو ورکه اخلم.“ 
کولو به ي ستا په داس ه چ ،هى وى نو هغوئ ته اوبۀ ورکاو کۀ هغوئ ت

 بدۍ ته خپل ان مۀ ته کوئ بل د نې په  “.په سرونو اور بل ش
.وسيله پرې بدۍ غالب ش

د سرکارى مشرانو تابعدارى کوئ

 هر وک دې د سرکارى مشرانو تابعدار وى، ه چ ول اختيار د  ۱۳
خُدائ پاک د طرف نه دے او کوم سرکارى مشران چ موجود دى، هغه خُدائ

 نو ه هر وک چ د مشرانو تابعدارى نۀ پاک په خپله مقرر کى دى. 
کوى، هغه د خُدائ پاک د انتظام مخالفت کوى او وک چ مخالفت کوى،

 ه چ تابعدارو خلقو ته د مشرانو نه هي يره نۀ وى  .هغوئ به سزا وموم
خو نافرمانو ته وى. کۀ تاسو چرې د مشرانو په وړاندې بغېر د يرې اوسېدل

 ه چ هغوئ غواړئ، نو تابعدارى کوئ او هغوئ به ستاسو تعريف کوى، 
ستا د ېې دپاره د خُدائ پاک خادِمان دى. خو کۀ چرې تاسو نافرمان کوئ

نو ويرېئ، ه چ ستاسو سزا د هغوئ په الس ک ده او سزا به ضرور
 نو  .ى. هغوئ د خُدائ پاک خادِمان دى او د نافرمانو نه بدله اخلدرک

ه دا ضرورى ده چ تاسو تابعدار اوس، نۀ صرف د سزا نه د بچ کېدو دپاره
 هم په دې وجه تاسو بل د دې دپاره چ ضمير مو په سون ک وى. 
خپل يس ورکوئ ه چ دا اختيارمند مشران په خپلو مصروفياتو ک د
 د ولو حق پوره کوئ، چا ته چ يس ورکول خُدائ پاک خادِمان دى. 

وى، هغوئ ته يس ورکوئ، وک چ د محصول حقدار دى هغوئ ته
محصول ورکوئ، د چا چ احترام کول په کار دى، د هغوئ احترام کوئ، د چا

چ عزت کول په کار دى، د هغوئ عزت کوئ.
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د يو بل سره مينه کول

 هي قسم قرض په ان مۀ پرېدئ. خو صرف يو کار چ هغه ستاسو دپاره

ضرورى دے، هغه دا چ د يو بل سره مينه کوئ، نو په دې سره تاسو په
 ه چ دا حمونه دى چ، ”زنا مۀ کوئ، خُون شريعت پوره عمل وکو. 
مۀ کوئ، غال مۀ کوئ، حرص مۀ کوئ،“ او د دې نه عالوه نور چ ۀ حمونه
دى، د هغ ولو خُالصه په دې ک ده چ، ”د خپل اونى سره د خپل ان

 په چا ک چ مينه وى هغه د خپل اونى سره بد نۀ  “.په شان مينه سات
کوى، نو په دې سبب مينه کول د شريعت پوره کول دى.

د حضرت عيس بيا راتلل

 د هر ۀ نه مخ دا خبره منل ضرورى ده، تاسو ته ۀ پته ده چ وخت

کم دے، د خوبه رابېدار ش .ه چ زمون خالصون رانزدې شوے دے د
 شپه په ختمېدو ده، ورځ په راتلو کوم وخت نه چ مو ايمان راوړے دے. 
ده، نو را چ مون د تيارې د کارونو نه الس واخلو او د را په وسله ان

 را چ د ور په را ک په عزت سره ژوند تېر کو، نۀ سمبال کو. 
چ په ا او نشه بازۍ، نۀ په زناکارۍ، نۀ په مست، او نۀ په شهوت پرست، نۀ په
 بل د دې په ائ د مال عيس مسيح جام په تن کئ جنونو او حسد. 

او د نفس د خواهشاتو دپاره تدبيرونه مۀ جوړوئ.

په بل چا الزام مۀ لوه

 په ايمان ک کمزورى خلق ان سره شري کئ او په مسائيلو  ۱۴
 د مثال په توه د ينو خو دا عقيده ده ک ورسره بحث مباحثه مۀ کوئ. 
 چ د هر يز خوړل روا دى خو کمزورى ايمان لرون تشه سبزى خورى. 
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وک چ هر ۀ خورى هغه دې هغه چا ته سپ ونۀ ورى وک چ دا نۀ
خورى، او وک چ نۀ خورى هغوئ دې په خوراک کوون الزام نۀ لوى ه

 تاسو وک ي چ د بل چا په چ خُدائ پاک هغوئ قبول کى دى. 
نوکرانو الزام لوئ؟ د هغوئ مال به په خپله د هغوئ د خدمت په حقله فېصله

وکى. او د مال خُدائ په مدد سره به هغوئ په خپل خدمت ک کامياب
ور ول ۀ خلق او  نه خاص ور ۀ خلق يوه ورځ د بل   .ش

يو شان ، خو چ تاسو کومه فېصله کوئ په خپل زړۀ ک په هغ پوره
 وک چ يوه ورځ خاص ، هغوئ ي د مال خُدائ د  .سات تسل

احترام دپاره  او دغه شان وک چ هر ۀ خورى هغوئ ي د مال خُدائ
د احترام دپاره خورى، ه چ هغوئ پرې د خُدائ پاک شُر کوى. خو وک

چ ۀ نۀ خورى هغوئ ي هم د مال خُدائ د احترام دپاره نۀ خورى او د
 ه چ زمون ژوند او مرګ صرف د خپل خُدائ پاک شُر پرې کوى. 

 ه چ زمون ژوند او مرګ د مال د لوي دپاره دے ان دپاره نۀ دے. 
 ه چ مسيح د هم نو کۀ مون مۀ کيو او کۀ ژوندى کيو نو د مال يو. 
ش و او ژوندو دواړو مالهغه د م شو او بيا ژوندے شو، نو چ دې دپاره م

 خو تاسو ول په بل ايماندار ورور يا خور الزام لوئ؟ يا تاسو ول بل

ايماندار ورور يا خور ته سپ ورئ؟ ه چ مون ول به د خُدائ پاک د
مال” ،لے شوى دى چدا لي ه چ  عدالت د تخت په وړاندې ودرېو. 

خُدائ فرمائ چ زما دې په خپل ذات قسم وى چ هره يوه وډه به ما ته په
سجده ش، او هره ژبه به اقرار وکى چ بشه زۀ ژوندے خُدائ پاک يم.“

 نو بيا مون هر يو به خُدائ پاک ته خپل حساب ورکوو.

بل چا ته تيندک مۀ ورکوئ

 نو په کار دے چ مون نور په يو بل الزام ونۀ لۇو. بل دا کله اراده

 وکو چ کله به هم د بل په الر ک د تيندک خوړلو  يا خن نۀ کېدو. 
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زۀ په دې پوهه يم او په مال عيس ک زما دا ايمان دے چ هي يز هم په
 کۀ خپله حرام نۀ دے، خو چ وک ي حرام  نو هغۀ ته حرام دے. 

چرې ستا ورور يا خور ستا د خوراک په وجه خفه کيى نو بيا تۀ په مين سره
مسيح م ژوند نۀ تېروې. نو په خپل خوراک هغوئ مۀ هالکوه د چا دپاره چ

 نو چا ته دا موقع مۀ ورکوئ هغه ۀ چ ستا په نظر ک جائز وى، شو. 
 ه چ د خُدائ پاک بادشاه په خوراک اک  .او دوئ ورته بد ووائ
نۀ ده بل په صداقت، او په صلح ده او په روح القُدس ک په خوشحال ده.

 وک چ په دې شان د عيس مسيح خدمت کوى، هغه په خُدائ پاک ران

پوره کوشش کۇو چ  نو بيا دې مون او د خلقو په مين قبول شوے دے. 
 د صلح او سالمت راولو او د يو بل د روحان تعمير او ترق باعث شو. 

خوراک دپاره د خُدائ پاک کار مۀ ورانوئ. هر يز حقيقت ک پاک دے، خو
دا ستاسو دپاره غلط ده چ تاسو هغه ۀ خورئ چ د نورو د تيندک سبب
 دا به ۀ وى چ تۀ غوه ونۀ خورې يا شراب ونۀ  او يا جوړيى. 
نور داس ۀ کار ونۀ کې چ ستا د وروو او خوېندو د تيندک سبب کيى.

ک ستاسو عقيده وى، هغه د خُدائ پاک او په خپل مين ۀ چ  نو په

وسات. بختور دى هغوئ کوم يزونه چ هغوئ روا  او د هغ په خوړلو
 خو کۀ وک ش کوى او هغوئ دا  . انونه مجرمان نۀ سره خپل

وخورى نو هغوئ مجرمان شول، ه چ هغوئ په ايمان سره دا عمل نۀ کوى،
نو ه کوم عمل چ په ايمان سره نۀ وى نو هغه ناه ده.

ان نه بل نور خلق خوشحالوئ

 غرض دا چ مون چ په ايمان ک مضبوط يو، په کار دے چ د  ۱۵
 کمزورو کمزورتيا برداشت کو، نه چ په خپله خوشحال ک مشغول يو. 
مون ک دې هر يو خپل اونى خوشحاله سات د دې مقصد دپاره چ د هغۀ

 ه چ مسيح هم خپل ان خوشحاله کے نۀ وو  .ايمان مضبوط ش
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عزتکوى د هغوئ ب عزتستاسو ب وک چ” ،لے شوى دى چدا لي بل
 ه چ کوم خبرې چ وړاندې په صحيفو ک ليلے په ما راغله.“ 

شوى دى، هغه زمون د هدايت دپاره ليل شوى دى، نو چ د صبر او د کتابِ
 او خُدائ پاک چ د صبر او مقدس د تسل د خبرو نه مون ۀ اُميد ولرو. 

د تسل سرچينه دے، هغه دې تاسو له دا توفيق درکى چ د عيس مسيح په
 نو چ تاسو مطابق په خپلو ک سره يو زړۀ ش او يو ائ ژوند وکئ، 
مسيح د پالر لوئ عيس د مال په يو زړۀ او يو آواز سره د خُدائ پاک، زمون

بيان کئ.

د يهوديانو او د غېريهوديانو دپاره زيرے

 نو بيا نه چ مسيح د خُدائ پاک د جالل دپاره ستاسو هرکلے وکو، هم

 ه زۀ تاسو ته دا وايم چ مسيح د دغس تاسو هم د يو بل هرکلے کوئ. 
خُدائ پاک د رتينوال د ثابتولو دپاره د يهوديانو خادِم شو، د دې دپاره چ هغه

 او د دې وعدې پوره کى کوم چ زمون د پالر نيونو سره شوى دى 
ه چن هل غېريهوديان هم د رحم په سبب د خُدائ پاک ثنا ووائ دپاره چ

ليل دى چ، ”هم په دې وجه به زۀ په غېريهوديانو ک ستا اقرار کومه او ستا
 او هغه بيا فرمائ چ، ”اے غېريهوديانو. د هغۀ د د نوم سرودونه به وايم.“ 

ولو غېريهوديانو، د مال اے” ، او بيا فرمائ اُمت سره خوشحال وکئ.“ 
 او بيا خُدائ ثنا وواي، او ول اُمتونه دې د هغۀ ثناء صفت بيان کى.“ 

يشعياه وائ چ، ”د يس د جرړې نه راوکېدل انه به را، يعن هغه سے
چ په غېريهوديانو به حومت کولو له راوچت ش، په هغۀ ک به غېر يهوديان

 خُدائ پاک چ د اُميد سرچينه دے، هغه دې تاسو د خپل  “.اُميد سات
ايمان په وسيله د هرې خوشحال او سالمت نه ډک کى، نو چ د روح القُدس

په قدرت سره ستاسو اُميد هم په مخه زياتيى.
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په زړۀ ورتيا سره د پولوس رسول د ليلو وجه

 اے زما وروو او خوېندو، زما په خپله هم ستاسو په حقله دا پوخ يقين دے

چ تاسو په خپله د نې نه ډک او په علم پوره ي او يو بل ته د هدايت کولو هم
 نو ما هم په بعض نقطو ک زيات په زړۀ ورتيا سره د دې  .قابل ي

ياديرن په طور دا تاسو ته وليل د هغه فضل په وجه چ خُدائ پاک ما ته
 چ زۀ غېريهوديانو ته د عيس مسيح خادِم شم او د خُدائ راکے دے 

پاک د کالم له د امام په شان خدمت وکم، او چ د غېريهوديانو نذران خُدائ
ه زۀ په عيس  نو  .ش القُدس په وسيله مقدس او د روح ش ته قبول
 ه چ زۀ د مسيح ک د خُدائ پاک دپاره په خپل خدمت فخر کوم. 

هغه خبرو کولو جرأت نۀ شم کولے بغېر د هغه نه چ مسيح زما په وسيله پوره
کى دى، د دې دپاره چ زۀ غېريهوديان په خپل قول او عمل باندې د خُدائ

 د نو او معجزو په قدرت او د خُدائ پاک د روح القُدس په پاک تابع کم. 
طاقت سره هغوئ مطمئن شُو. نو دغه شان ما د يروشلم نه تر الريوم پورې د

 او هم دغه زما آرزو ده چ هلته دا زيرے مسيح زيرے پوره پوره خور کو. 
ورسوم چرته چ د مسيح نوم نۀ دے اورېدلے شوے، نو چ زۀ د بل چا په

 بل نه چ ليلے شوى دى چ، ”چا ته چ د بنياد آبادى ونۀ کم. 
هغۀ په حقله ۀ نۀ دى وئيلے شوى، هغوئ به ووين، او چا چ د هغۀ په حقله

“.هغوئ به پوهه ش ،نۀ دى اورېدل

د پولوس رسول روم ته د تلو اراده

 خو اوس په  هم دغه وجه ده چ زۀ تاسو ته د بار بار راتلو نه ايسار وم. 

هغه ملونو ک زما نور حاجت نشته او زۀ د ډېرو کالونو راس تاسو له د راتلو
ه چ مم نو په الره به تاسو ته هم در زۀ اسپانيه ته  کله چ ليواله وم. 

به تاسو سره مالقات کوم، او چ په خپل دې سفر ک زما دا اُميد دے چ
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تاسو سره په ۀ موده تېرولو م زړۀ موړ ش نو بيا به م تاسو هغه طرف ته
  خو اوس زۀ د مقدسينو د امداد دپاره يروشلم ته م.  رخصت کئ. 

ه چ د مدونيه او د اخيه خلقو د زړۀ د اخالصه د يروشلم د غريبو مقدسينو
ه چ ې دهسره ک  هغوئ دا چنده په خوشحال دپاره چنده کې ده. 

غېريهوديانو ته د زيرى روحان ه چ .لو ان د دوئ قرضدار هغوئ خپل
له چالو شوى ۇو نو هغوئ دا ضرورى وبرکتونه د يروشلم د ايماندارانو نه م
 نو کله چ زۀ دا خدمت پوره کم او هغه په مال توه د هغوئ مدد وکى. 
پېس هغوئ ته حواله کم ۀ چ راغونې شوې دى نو بيا به زۀ ستاسو په الر
 او ما ته پته ده چ کله زۀ تاسو ته درم نو د عيس مسيح اسپانيه ته م. 

 او اے وروو او خوېندو، زۀ د عيس مسيح په وسيله پوره برکت به دروړم. 
په وسيله په تاسو زور راوړم چ دے او د روح د مين مال زمون وک چ

 چ زۀ  ،ائ ش ما سره يو تو کعا غوزما دپاره د خُدائ پاک نه په د
د يهوديه د بايمانانو نه بچ شم او چ زما هغه امداد چ د يروشلم د ايماندارانو
 نو د دې نه پس به بيا د خُدائ پاک په مرض سره او دپاره دے قبول کى. 
 خُدائ پاک چ ۀ په خوشحال تاسو ته درشم او تاسو سره به دمه وکم. 

د سالمت سر چينه دے، هغه دې تاسو ولو سره وى. آمين.

د پولوس رسول شخص سالم

 زۀ تاسو ته د فيبے چ زمون خور او د کنخريه د جماعت  ۱۶
داس ک په يووال د مال  تاسو د هغ خدمتاره ده، سفارش کوم، 

د هغ ۀ چ .مقدسينو ته په کار وى ه عزت چن هئ لهرکلے وک
ضرورت وى ورسره مدد کوئ، ه چ هغ ما سره سره د نورو ډېرو خلقو هم
 پرسله او اکوله ته م سالم واي، هغوئ د عيس مسيح په مدد کے دے. 

انونه په خطره ک  هغوئ زما دپاره خپل خدمت ک زما ملرى ۇو. 
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هم واچول او نۀ صرف زۀ بل د غېريهوديانو ول جماعتونه د هغوئ شُر
د هغوئ په کور ک چ هم سالم واي  هغه جماعت ته م زارى کوى. 
راوليى. ران اپينتوس ته هم زما سالم واي چ په آسيه ک د مسيح اول

 مريم ته م سالم کوئ، چا چ ستاسو دپاره ډېر محنت کے ايماندار دے. 
 اندرونيوس او يونياس ته م سالم واي، هغوئ زما عزيزان دى او ما دے. 
مشهور دى او زما نه مخ ۇو. هغوئ په رسوالنو ک سره په قېدخانه ک
 امپلياطوس ته م سالم واي چ د مال د ي په مسيح ايمان راوړے وو. 

 اوربانوس ته م سالم واي چ د مسيح په خدمت خاطره په ما ران دے. 
 اپىليس  .ران ستاخوس ته هم سالم واي رے دے، او په مامل زمون ک
ته م سالم واي چ په مسيح ک آزمائيلے شوے دے او د اريستوبولوس د

 زما عزيز هيروديون ته سالم وواي او د نرکس  .سالم واي کور خلقو ته م
 ترفينه او د کور هغه خلقو ته هم سالم وواي چ د مال سره يووالے لرى. 

ران رى دى او همزما مل دمت کپه خ د مال چ ترفوسه ته سالم واي
 پرِسس ته سالم واي چا چ د مال په کار ک ډېره خوارى کې ده. 

زۀ ي غوره شوے دے او د هغۀ مور ته چ د مال چ روفوس ته سالم واي
 اَسنريتوس، فليون، هرميس، پتروباس، هرماس  .م، سالم واي هم مور

  .رى دى، سالم وايد هغوئ مل و او خوېندو ته چاو هغو ورو
فيلولووس، يوليه، نيريوس او د هغۀ خور او اُلمپاس او ولو مقدسينو ته چ د
 په خپلو ک په پاک مين سره يو بل ته سالم  .هغوئ سره دى سالم واي

.ول جماعتونه درته سالم وائ د مسيح ،وواي

آخرى هدايات

 نو اوس اے وروو او خوېندو، زۀ تاسو ته دا منت کوم چ کوم خلق د هغه

تعليم خالف چ تاسو حاصل کے دے، د باتفاق او تيندک خوړلو سبب
 ه چ داس خلق زمون د  .ان ترې سات او ى، په هغوئ نظر ساتکي
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مال مسيح خدمت نۀ کوى بل د خپل مفاد خدمت کوى او په نرمو او خوږو
 ه چ ستاسو فرمانبردارى په ولو خلقو خبرو ساده خلق دوکه کوى. 

تاسو په نې ه زۀ په تاسو خوشحاله يم او زۀ غواړم چ مشهوره ده، نو ک
د سالمت  خُدائ پاک چ  .ناه شب او په بدۍ ک ياران شهو ک

سرچينه دے، هغه به ډېر زر شېطان ستاسو د پو الندې چخ کى. زمون د
 زما د خدمت ملرے مال عيس مسيح فضل دې تاسو سره وى. 

تيموتيوس او هم دغس زما عزيزان لوکيوس، ياسون او سوسيپطرس تاسو ته
 زۀ ترتيوس د دې خط ليونے تاسو ته هم په مال ک سالم  .سالم وائ

،ول جماعت کوربه دے، تاسو ته سالم وائ زما او د ايوس چ  وايم. 
  .ورور کوارتوس تاسو ته سالم وائ او زمون ار خزانچ راستوس دا

زمون د مال عيس مسيح فضل دې تاسو ولو سره وى. آمين.

آخرى دعا

تاسو په ايمان ک وک چ .خُدائ پاک ته وى وله لوئ  اوس دې

مضبوطولے ش، زما زيرے د عيس مسيح په حقله چ تاسو ته بيان کوم د
 هغه کشف په مطابق کوم راز چ د ډيرې مودې نه پ ساتلے شوے وو، 
خو اوس رند کے شو، او ازل خُدائ پاک د نبيانو د کالم په وسيله هغه
اره کے دے د دې دپاره چ د هغۀ د حم په مطابق ول غېريهوديان د

 د هغه واحد خُدائ پاک چ په هر ۀ  .ايمان راوړلو سره د هغۀ تابع ش
پوهيى، جالل دې د عيس مسيح په وسيله تل تر تله وى. آمين.
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