
د روميانو په نُوم د پولوس رسول خط

سالم

 د پولوس له طرف نه، چه د مسيح عيس غُالم اَؤ بللے شوے رسول  ۱
دے چه د خُدائے د زيرى د خورولو د پاره مقرر کے شوے دے.

 دا زيرے خُدائے د مخے نه په مقدسو صحيفو کے د خپلو نبيانو په

 د هغۀ د زوئے، زمون د مال عيس مسيح په حقله، وسيله لوظ کے دے 
 خو د قدوسيت د روح په چه په انسان طور د داؤد په نسل کے پيدا شو، 
مطابق له مو نه د بيا ژوندى کيدو په وسيله هغه په قُدرت سره د خُدائے زوئے
 اَؤ د هغۀ په وسيله مون ته دا اظهار شو، يعنے زمون مال عيس مسيح. 
فضل اَؤ رسالت بخلے شوے دے چه د هغۀ په نامه ولو غيرو قومونو ته بلنه

ے تاسو هم عيس اَؤ په هغو ک  .و چه ايمان راؤړى اَؤ تابعدار شورک
.مسيح وبلل

وبان دى اَؤ بللے خُدائے محب و پاکانو ته چه دوم اوسيدُونر ولو د هغه  د

شوى دى،

زمون د پالر خُدائے اَؤ د مال عيس مسيح فضل اَؤ سالمتيا دِ تاسو سره وى.

د پولوس روم ته د تللو شوق

 پس له سالم نه زَۀ د عيس مسيح په وسيله د خپل خُدائے شر ستاسو ولو

 د د پاره ادا کوم ه چه په وله دنيا کے خلق ستاسو د ايمان ذکر کوى. 
هغۀ د خپل زړۀ سره خدمت کوم په دے جوړ چه د چا چه زَۀ د هغه خُدائے د
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زوئے زيرے خوروم، هغه خُدائے زما واه دے چه زَۀ ومره په باربار تاسو
دِ زَۀ د هغۀ په مرض ے دا سوال کوم چه دانو کعا اَؤ په خپلو د يادوم، 

 ه چه زَۀ ستاسو د ليدو آرزومند يم اَؤ دا دے جوه شم چه تاسو ووينم. 
.وط شم چه تاسو پرے قوى اَؤ مظبعمت درکن وحانۀ ر غواړم چه تاسو ته

 اَؤ يا دا چه زَۀ دِ تاسو سره پاتے شم چه ستاسو ايمان ما زړۀ ور کى اَؤ

زما ايمان تاسو.

وو! چه تاسو په دے پوهه ش چه ما ډير له د راتلو  خو اَئے زما ور

کوشش کے دے خو تر اوسه کامياب شوے نۀ يم، تش په دے اُميد چه په
تاسو کے ۀ فصل حاصل کم له چه مے د دنيا په نورو غيرو قومونو

عالمانو اَؤ د غير مذهب خلقو، د مذهب اَؤ د  زَۀ د کے حاصل کے دے. 
 اَؤ ه دا غواړم چه تاسو ته عاميانو، د هر چا ذمه وار اَؤ احسان مند يم. 

چه په روم کے ي، زيرے دررسوم.

د زيرى قُوت

پاره چه ايمان راؤړي دا د هر چا د م ولے چه د زَۀ له زيرى نه نۀ شرمي

خالصون د پاره د خُدائے قُوت دے، وړومبے د يهوديانو د پاره بيا د غير
ى چه دندير خُدائے هغه صداقت ه چه هم دلته د  يهوديانو د پاره. 

 : ه چه صحيفے وائى لى اَؤ په ايمان تر سره کيايمان نه شُروع کي

”د چا چه د ايمان په وسيله د خُدائے سره

“.رشته قائمه وى، هغه به ژوندے پاتے ش تينر

د بن آدمو جرم

 د خُدائے غضب له آسمان نه په هغه خلقو نازليى وک چه حق په بے
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ۀ چه د ه چه هر هغه  انصاف پوى اَؤ ولے بے دين اَؤ ناراست کوى. 
خُدائے په حقله خلقو ته معلُوم وى، هغه د هغوئ د سترو په وړاندے دى ه
 ولے چه د هغۀ پ صفتُونه چه خُدائے په خپله هغوئ ته اره کى دى. 

له د هغۀ دائم قُوت اَؤ اُلوهيت، د وخته راسے د کله نه چه خُدائے دا دنيا پيدا
کے ده، په هغه يزونو کے رندوى چه هغۀ پيدا کى دى. هغوئ ئے
 هغوئ خُدائے وين نو ه د هغوئ د دے عمل د پاره هي عذر نشته. 

پيژندلو خو بيا هم د خُدائے د تمجيد نه ئے انار کاوو اَؤ شر ذار کيدل نه،
بله د هغوئ ول خياالت باطل شول اَؤ د هغوئ بے الرے کى شوى زړونه په

 هغوئ د خپلے هويارتيا الفے کولے خو تورتم کے غورزول شول. 
 اَؤ د يو دائم خُدائے د جالل هغوئ د ان نه په خپله ناپوهه ساز کى ۇو، 

په ائے ئے هغه د فان انسان، د مارغانو، وئيدُون چينجو اَؤ د اروو په
تصور کے بدل کو.

 هم په دے وجه خُدائے د دوئ د زړونو د خواهشاتو په مطابق هغوئ په

ناپاک کے پريودل د دے د پاره چه د دوئ جسمونه يو تر بله سپ کے
 ه چه هغوئ د خُدائے حقيقت په دروغو بدل کو اَؤ د مخلُوق  .ش

عبادت اَؤ خدمت ئے د خالق په ائے وکو، چه تل تر تله د حمد اليق دے!
آمين.

 نو ه خُدائے هغوئ سپو شهوتُونو ته پريودل. د هغوئ و د فطرى

 اَؤ د هغوئ سو هم جنس عمل په ائے غير فطرى جنس عمل خپل کو. 
دغه شان د و سره د فطرى جنس عمل په ائے د يو بل سره بدکارى

له، اَؤ اَنجام ئے دا چه په خپله ئے دو سره بدکارى وکس و دراواخسته اَؤ س
دے مراه بدله اَؤ سزا وموندله

 اَؤ له نه چه هغوئ د خُدائے پيژندل خوښ نۀ کل نو هغۀ هم دوئ خپلو
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 اَؤ دغه شان باطل خياالتو ته پريودل چه هم په دغسے ناکردو آخته وى. 
بدئ، اللچ اَؤ بدو خواهشاتو نه ډک شول اَؤ دوئ د ،نصافسم بے اهر ق دوئ د

 اَؤ  غض نه ډک دى. دوئ غيبت کۇوناَؤ ب  ،ےحسد، قتل، ج
سازشيان دى، د خُدائے سپ ُون، بد سره، مغرور اَؤ لوئ مار دى. دوئ

 بے ضميره اَؤ بے لوظه دى، نۀ وران جوړوى اَؤ د مور پالر عزت نۀ کوى، 
 د خُدائے په دے اَمر هغوئ ۀ خبر دى چه ئے مينه شته اَؤ نۀ رحم کوى. 

هغه وک چه داسے عمل کوى، هغوئ د مرګ اليق دى خو بيا هم هغوئ داسے
.و شاباشے هم وائه هغوئ په داسے کۇونے دا بلکوى. نۀ يوا

د خُدائے رتينے عدل

 اَئے سيه! تۀ چه بل وک مجرم کوے، تۀ هر وک چه يئے، تا سره  ۲
هي عذر نشته ه چه کله چه تۀ بل وک مجرم کوے هم هغه کارونه په خپله

 ولے چه مون ته کوے چه هغوئ ئے کوى، نو ان پرے مجرم کوے. 
معلُومه ده چه وک چه داسے کارونه کوى نو خُدائے په عدل په هغۀ باندے

 آيا تۀ دا ے چه تۀ چه بل وک مجرم کوے په خپله هم دغه عدالت کوى. 
کارونه کوے، نو تۀ دا ے چه ن تۀ به د خُدائے د عدالت نه ان بچ کئے

صبر دولت سپ زغم اَؤ د د مهربان هغۀ د  اَؤ يا دا چه تۀ د شے ۀ؟ 
 بله تۀ په ے ۀ؟ اَؤ دا نۀ منے چه د خُدائے مهربان تا توبے ته بيائ؟ 
قهر د خُدائے د پاره د ان د خپل طابق دار زړۀ په م ناتوبه خپله ناړامتيا اَؤ د

 هغه  .تُونے عدالت ظاهر شخُدائے ر وے کله چه به دے غضب ډيرور
 وک چه په صبر سره به هر چا ته د هغۀ د کارونو په مطابق اَجر ورکى. 

 ۀ کوى اَؤ جالل اَؤ عزت اَؤ بقا لوى، هغوئ ته به د تل ژوندُون ورکى. 
خو هغوئ چه خود غرض اَؤ د حق نه منر دى اَؤ په غلطه الر سر شوى دى، په

 وک چه بدکاره وى، د هغوئ د پاره هغوئ به قهر اَؤ غضب نازليى. 
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 خو د مصيبت اَؤ تن ده، اول د يهودى د پاره اَؤ بيا د غير يهودى د پاره. 
ولو ني کۇونو د پاره جالل اَؤ سالمت، اول د يهودى د پاره اَؤ بيا د غير

 هغه چا چه  ه چه خُدائے د هيچا طرفدارى نۀ کوى.  يهودى د پاره. 
بے د موس د شريعت نه ئے ناه کے وى، نو هغه به بے له شريعت نه هالک

ش، اَؤ هغه چا چه د دے شريعت د الندے ئے ناه کے وى، هغه به په دے
 دا د شريعت په آؤريدو نه، بله په دے د عمل کولو په  .ومشريعت سزا م

 اَؤ هغه غير يهودى خلق وسيله به سے د خُدائے په وړاندے صادِق کيى. 
چه شريعت نۀ لرى خو د خپل فطرت په مطابق پرے عمل کوى خو سره د دے
 ه چه چه د هغو سره شريعت نشته، هغوئ ان ته په خپله شريعت دى، 

لے دے. دونو ليهغوئ په زړ وم چه دهغه شريعت پابندى کوى ک هغوئ د
هغوئ زړۀ د هغوئ واه ورکوى اَؤ د هغوئ خيالُونه په خپل مين کے په يو

بل الزامونه لوى اَؤ مدافعت کوى، کله د هغوئ په خالف اَؤ کله د هغوئ په حق
 په هغه ورځ به خُدائے د انسان د پو خيالُونو عدالت د عيس مسيح کے. 

په وسيله زما د زيرى په مطابق وکى.

د يهوديانو شريعت

 خو که تۀ ان ته يهودى وائے اَؤ په شريعت والړ يئے اَؤ په خپل خُدائے

 که تا ته د هغۀ رضا معلُومه ده اَؤ د شريعت نه واقف يئے، نو فخر کوے، 
 اَؤ ستا په دے يقين دے چه د ه تۀ په و اَؤ په بدو کے تميز کوے، 
ړندو رهنمائ کوے اَؤ چه په تيارۀ کے ناست دى د هغوئ د پاره را يئے،

 د ساده خلقو تربيت کوے اَؤ د شاردانو اُستاذ يئے، ه چه په شريعت

 خو بيا تۀ چه خپلو ملرو ته تعليم کے تۀ د علم اَؤ د رتياؤ کمال لرے. 
ورکوے، نو په خپله تعليم ولے نۀ آخلے؟ تۀ خو دا اعالن کوے چه غال مه کوئ،

 تۀ وائے چه زِنا مه کوئ، نو ولے تۀ په خپله نو ولے تۀ په خپله غال کوے؟ 
 سره د دے وے؟  زِنا کوے؟ تۀ چه بتان پليت ے، نو ولے تۀ بت خانے لُ
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چه تۀ په شريعت فخر کوے نو ولے تۀ د عمل نۀ کولو په وجه د خُدائے
 : ه چه صحيفے وائه ل  سپاوے نۀ کوے ۀ؟ 

”هم ستاسو په وجه د خُدائے په حقله

“.ے وائونه سپودى قومغير يه

 سنت کيدل فائده ناک دى خو هله چه تۀ په شريعت عمل کوے، نو که تۀ

چرے په شريعت عمل نۀ کوے نو ستا سنت داسے دے له چه هو شوے نۀ
نت شوے په شريعت عمل کوى نو آيا هغه به د هم دغه شان که يو ناس وى. 
نت شوے وى خو په شريعت د هغه به ناس سنت شوى په شان نۀ وى ۀ؟ 

عمل کولو په وجه به تۀ د هغۀ په مقابله کے مجرم رزولے شے ه چه
تاسو سره ليلے شوے شريعت موجود دے اَؤ سنت شوى ي خو بيا ئے هم

 په ظاهرى نخو نانو وک سوچه يهودى کيدے نۀ ش اَؤ نۀ ماتوئ. 
 خو صحيح  .ے ته وائے ظاهرى نخنت کيدل په جسم کصحيح س

يهودى هغه دے چه وک په باطن کے وى اَؤ رتُونے سنت د زړۀ دے، کوم
چه د ليل شريعت د مخه نۀ دے بله د خُدائے د روح د مخه دے. اَؤ د داسے

سى صفت د خُدائے نه کيى، نۀ چه د خلقو نه.

  نو بيا يهودى ۀ غوره والے لرى؟ اَؤ د سنت کيدلو فائده ۀ ده؟   ۳
په هره معامله کے ډيره! د ولو نه لويه دا چه د خُدائے کالم هغوئ ته

 په دے ۀ که په دوئ کے نے بے وفا ۇو؟ آيا د دوئ وسپارلے شو. 
 هي کله نه! که هر ژوندے بے وفائ به د خُدائے وفادارى بے اثره کى؟ 

بن آدم دروغژن هم ش خو خُدائے به خامخا رتُونے وى، له چه په صحيفو
کے مون دا لولو چه : 

”تۀ دِ په خپلو خبرو کے رتُونے ورزے
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اَؤ په خپل عدالت کے دِ برے ومومے.“

 خو بل سوال دا چه که چرے زمون بے انصاف د خُدائے د انصاف

ۀ وئيلے شو؟ آيا دا د ےپه ک وننو بيا م اره کولو سبب کيدے ش
غضب نازلوى؟ زَۀ داسے د ونده چه خُدائے په م صافلورى بے ان خُدائے د

 هي کله نه! که چرے خُدائے بے انصافه وى نو هغه به انسان په طور وايم. 
د دنيا عدالت نه وکى؟

 بيا دا، که چرے د خُدائے حقيقت هغۀ ته ال زيات جالل زما د دروغو په

 نو بيا سبب ورکوى نو بيا دِ د ۀ د پاره زَۀ په خپلو ناهونو مجرم کيم؟ 
ولے دِ بد ونۀ کے ش چه ۀ پرے رند ش؟ له چه نے په مون دا
تُهمت لوى چه مون داسے وايو! چه دوى مجرم ورزولے ش نو دا بے

انصاف نۀ ده.

هيوک صادِق نشته

 بيا نو نه؟ آيا مون يهوديان ۀ هم د نورو نه ۀ يو ۀ؟ نه، بلل نه! ه

چه مون د مخے نه دا الزام عائد کے دے چه يهوديان اَؤ غير يهوديان
 له چه صحيفے وائ چه :  دواړه يو شان د ناه په ولقه کے دى. 

”هيوک صادِق نشته، يو هم نشته.

 داسے هيوک نشته چه پوهيى،

داسے هيوک نشته چه د خُدائے طالب وى.

 ول مراه دى اَؤ د هي کار نۀ دى،
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داسے هيوک نشته چه مهربان کوى،

نه، هيوک نشته.

 د هغوئ مرئ د پرانست قبرونو په شان دى،

هغوئ د خپلو ژبو سره  کوى،

د هغوئ په شونو د مارانو زهر پراتۀ دى.

 اَؤ د هغوئ خُلے د ترخو خبرو اَؤ لعنتُونو نه ډکے دى.

 د هغوئ پے د وينے تويولو پلو په دؤ دى.

 تباه اَؤ بدحال د هغوئ په الرو کے دى.

 هغوئ د سالمت د لوئے الرے نه نا آشنا دى.

“.ے نۀ راهغوئ په خيال ک خُدائے ويره د  اَؤ د

وک چه د پاره دے هغه چا د ول کالم د شريعت ته معلُومه ده چه د ون م

شريعت د الندے دے، د دے د پاره چه يو سے هم ۀ عذر ونۀ لرى اَؤ دغه
 اَؤ يو سے به هم په  .ے شجرمه کے مخُدائے په مخ نيا دوله د شان

شريعت د عمل کولو د خُدائے په وړاندے صادِق نۀ وى ه چه شريعت خو
صرف د ناه د پيژندلو سبب دے.

د ايمان په وسيله صداقت

 خو اوس د شريعت نه بيخ آزاد د خُدائے صداقت رند کے شوے
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 يعنے د خُدائے له طرف نه دے چه شريعت اَؤ نبيان دواړه د دے واه دى، 
صداقت چه په عيس مسيح د ايمان په وسيله هغه ولو ته ورکے ش، يعنے

 ه هغوئ ولو ته چه په هغۀ ايمان راؤړى. په دوئ کے هي فرق نشته، 
 اَؤ ول د خُدائے چه ولو ناه کے ده اَؤ د خُدائے د لوئ نه محروم دى، 
 په رحم وييا صادِق کيى ولے چه عيس مسيح هغوئ خالص کى دى. 

ربان په کفاره ه چه خُدائے مسيح د دے د پاره مقرر کے وو چه د هغۀ د قُ
اَؤ په هغۀ د ايمان په وسيله ناهونه ووني اَؤ چه خپل صداقت اره کى.

 ه چه خُدائے صابر دے نو په تيرو شو ناهونو ئے ۀ غرض ونۀ لرو، 
د دے د پاره چه په دے زمانه کے صداقت اره کى اَؤ دا اره کى چه
هغه په خپله صادِق دے اَؤ هر هغه سے صادِق  چه په عيس مسيح ايمان

لرى.

 نو بيا فخر کول چرته؟ دا بے ايه دى! په کوم سبب؟ د عمل کولو په وجه؟

 مون دا وايو چه خُدائے سے د ايمان په وسيله نه، خو د ايمان په وسيله. 
ے د آيا دا چه خُدائے يوا صادِق کوى، نۀ چه په شريعت د عمل کولو. 

يهوديانو خُدائے دے؟ آيا هغه د غيرو يهوديانو خُدائے نۀ دے؟ بے شه چه هغه
 ه چه خُدائے يو دے اَؤ هغه به سنت د غيرو يهوديانو خُدائے هم دے. 
 آيا د شوى د ايمان په وسيله اَؤ ناسنته هم د ايمان په وسيله صادِق کى. 

دے دا مطلب دے چه مون د ايمان په وسيله شريعت بے اثره کوو؟ هي کله نه،
بله مون خو شريعت مظبوطوو.

د ابراهيم په حقله مثال

 نو بيا مون د ابراهيم په حقله ۀ ووايو؟ چه زمون نيۀ په جسمان طور  ۴
 که چرے ابراهيم په خپلو کارونو صادِق وو نو بيا ئے فخر په ۀ وموندل؟ 

 ه صحيفے ۀ وائ چه :  ائے دے، خو د خُدائے په نزد نه. 
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”ابراهيم په خُدائے ايمان راؤړو

اَؤ هغه ايمان د هغۀ په صداقت حساب شو.“

 نو اوس که يو سے ۀ کار وکى نو د هغۀ مزدورى د هغۀ بخنه نۀ ده،

 خو که وک بغير د عمل نه تش په هغۀ ايمان نو دا خو د هغۀ حق دے. 
ولرى وک چه بے دينه صادِقوى نو بے شه چه د هغۀ ايمان په صداقت

 هم دغه شان داؤد د هغه سى د خوشحال ذکر کوى وک حساب دے. 
 هغه وائ چه :   .عمل نه صادِق بول چه خُدائے بے د

”بختور دى هغوئ چه بے شرعے کارونه ئے

معاف شول اَؤ په ناهونو ئے پده واچولے شوه!

 بختور دے هغه سے د چا ناهونه

چه خُدائے په حساب کے رانۀ وستل!“

 آيا دا خوشحال تش د سنت شوو د پاره ده، يا دا د ناسنتو د پاره هم ده؟

 نو دا مون وايو چه فر وکئ چه ”د ابراهيم ايمان په صداقت حساب شو.“ 
په کومو حاالتو کے داسے حساب شو؟ آيا هغه په هغه وخت سنت کے

 بله هغۀ شوے وو که نه؟ هغه خو په هغه وخت ال سنت کے شوے نۀ وو، 
ته وروستو د سنت د نخے جوړولو حق ورکے شو چه دا د هغۀ د هغه ايمان
د صداقت مهر وو چه هغه ال ناسنته وو. نتيجه دا ده چه هغه د هغو ولو ناسنتو
 اَؤ ورسره د هغو سنت  .لے ش ايمان په وسيله صادِق هم آبا دے چه د

شوو هم آبا دے چه نه يواے سنت شوى دى، بله چه زمون د آبا ابراهيم
غوندے ايمان ولرى، يعنے هغه ايمان چه هغه ال سنت شوے نۀ وو، چه لرلو

ئے.
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د خُدائے د ابراهيم سره لوظ

 خُدائے د ابراهيم اَؤ د هغۀ د اَؤالد سره د دنيا د وارث کيدو لوظ د شريعت

 په وسيله ونۀ کو بله د صداقت په بنياد ئے وکو چه په ايمان حاصليى. 
ه چه که تش په شريعت قائم خلق وارثان دى نو بيا ايمان بے ايه دے اَؤ

 چرته چه شريعت وى هلته سزا هم وى، خو چرته چه شريعت لوظ بے اثره. 
نشته نو هلته د شريعت ماتول هم نشته.

 نو خُدائے د خپل فضل په مطابق دا لوظ ه وکو چه ابراهيم په هغۀ

ايمان راوړے وو د دے د پاره چه د هغۀ فائده د ابراهيم ول نسل ته د بخنے په
هغوئ د ه دپاره نه چه په شريعت قائم دى، بل هغوئ د ے ديوا ،طور ورس

 پاره هم چه د ابراهيم په شان ايمان لرى ه چه هغه زمون د ولو پالر دے. 
له چه صحيفے وائ چه :  ”ما تۀ د ډيرو قومونو پالر رزولے يئے.“ چونه دا

تينے دے، يعنے هغه خُدائے په چا چه ده دا ر ے دےلوظ خُدائے ک
 ابراهيم ايمان وو، هغه په يو حم مى بيا ژوندى کوى اَؤ نشت شته کوى. 
هغۀ ايمان داسے وو چه هغه پرے د ے اُميد ولرلو، نو دبيا هغۀ په نااُميدئ ک

ډيرو قومونو پالر شو، د هغه کالم په سبب چه هغۀ ته وئيلے شوے وو چه : 
 اَؤ د ايمان د ۀ کمزورئ نه بغير ”ستا اَؤالد به د ستورو په شان ډير وى.“ 

هغۀ د خپل وجود له د مى په شان کمزورئ ته فر ونۀ کو ه چه هغه خوا
 خو بيا هم هغه د اَؤ شا د سلو کالو بوډا وو اَؤ ساره هم د زييدو الئقه نۀ وه. 

خُدائے په لوظ شمن نۀ شو بله په ايمان کے مظبوط شو اَؤ د خُدائے ثنا
 اَؤ دا ئے پوره يقين وو چه خُدائے خپل کے لوظ پوره کولے ئے ووئيله. 

 دا خبرے  اَؤ ه دا ايمان ابراهيم ته ”په صداقت حساب شو“   .ش
يواے د ابراهيم د پاره نۀ وے ليلے شوے چه ”په صداقت هغۀ ته حساب

 بله زمون د پاره هم وے چه دا به زمون په باب کے هم دغسے شوے“ 
حسابيى، يعنے زمون چه په هغه خُدائے ايمان دے چه زمون مال عيس ئے
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ربان شو اَؤ  هغه وک چه زمون په قصورونو قُ له مو نه بيا ژوندے کو، 
زمون د صادِق کولو د پاره بيا ژوندے کے شو.

د صادِق کولو اَنجام

عيس مال ے شۇو نو دايمان په وسيله صادِق ک د ون نو اوس چه م  ۵
 د چا په وسيله چه مون د خُدائے مسيح په وسيله د خُدائے سره صلح لرو. 

په فضل کے ائے موندلے دے اَؤ چرته چه مون اوس هم والړ يو، اَؤ
 سربارى پرے دا خُدائے د لوئ په اُميد فخر کۇو چه دا به زمون هم وى! 
مون په خپلو موجوده تليفُونو هم فخر کۇو ه چه مون ته دا معلُومه ده چه

 اَؤ زغم د دے خبرے ثبوت تليفُونه په سى کے د زغم طاقت پيدا کوى. 
ے کامياب شۇو اَؤ هم دغه وجه ده چه مۇنت کپه آزمي ونراؤړى چه م

 آؤ دا ٱمید تشه خوښ فهم نه ده ه چه د روح القُدس په وسيله ٱمید لرۇ 
چه مون له راکے شو، زمون زړونه د خُدائے د مينے نه ډک کے شول.

 ه چه په کوم وخت چه مون ال بے وسه ۇو نو مسيح د بے دينو د پاره

 د يو صادِق د پاره به په مشله وک م ش. کيدے ش چه د يو م شو. 
 خو خُدائے خپله مينه ۀ سى د پاره وک ان مرګ ته حواله کى. 

مون ته داسے اره که، کله چه مون ال ناه ار ۇو نو مسيح زمون د پاره
 اَؤ اوس چه مون د مسيح د مرګ په وسيله صادِق کے شۇو نو م شو! 

 ه بے شه چه مون به د هغۀ په وسيله د خُدائے د غضب نه هم بچ شُو. 
چه سره د دے چه مون د خُدائے دمنان ۇو نو مون د هغۀ د زوئے د مرګ په
وسيله ورسره پخال شۇو اؤ د دِے نه زيات د هغۀ د زوئے د ژوند په وسيله به بچ

 خو يواے دا نه، بله مون د خپل مال عيس په وسيله په خُدائے شُو! 
کے خوشحال کۇو ه چه د هغۀ په وسيله ورسره پخال شوى يو.
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آدم اَؤ مسيح

 د يو سى په وسيله ناه دنيا ته راغله اَؤ د ناه په وسيله مرګ. اَؤ دغه شان

 مرګ په ول انسان نسل قبضه وکله تر دے چه ولو بن آدمو ناه وکله. 
ناه د شريعت نه وړاندے دنيا ته راغلے وه سره د دے چه د شريعت په غير

 خو د آدم نه تر موس پورے مرګ موجود کے د ناه حساب نۀ وو. 
ے چه دناه ئے نۀ وه ک آدم په شان داسے په هغوئ هم قابض وو چه د

 خُدائے حم ئے مات کو. آدم د هغه سى په مثال دے چه راتلُونے وو. 
خو د خُدائے فضل د آدم د ناهونو په مقابله کے بے اندازے وو ه چه که
خُدائے فضل اَؤ د ناه په دومره ډيرو خلقو باندے مرګ نازلوو نو د ىيو س د
هغۀ بخنه چه د يو سى، يعنے عيس مسيح په وسيله شوے ده، په ډيرو خلقو

ى ديو س خُدائے فضل د  اَؤ بيا دا چه د خامخا په افراط سره نازل شو. 
ى، خو دمرګ فتوٰى کي ناه د ى پهيو س ه چه د ناه سره تلل نۀ دى په کار

خُدائے بخنه دا ده چه هغه په خپل فضل د ډيرو ناهونو نه د آزاديدو فيصله
 که چرے د يو سى په ناه د مرګ بادشاه شوه نو د خُدائے فضل کوى. 

به د دے په مقابله کے ډير زيات وى اَؤ د هغۀ د صداقت بخنه به ژوندُون
وى، د هغه يو سى په وسيله بادشاه کوى چه عيس مسيح دے.

 نو بيا دا چه د يو سى د ناه په وجه ول خلق مجرمان شول نو د يو سى

ه چه د  د صداقت په وجه به ولو خلقو له خالصون اَؤ ژوندُون ورکى. 
يو سى په نافرمان ډير ناه ار شول نو هم دغه شان د يو سى په فرمانبردارئ

 نو ه شريعت راغے چه ناه زياته ش. خو  .ے شبه ډير صادِق ک
ناه د ه چهن ه  چرته چه ناه زياته شوه هلته فضل هم ډير زيات شو. 
مرګ په وسيله خپله بادشاه قائمه که، دغه شان د خُدائے فضل هم د صداقت

په وسيله خپله بادشاه کوى چه د تل ژوندُون ته مون د مال عيس مسيح په
.وسيله بيائ
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په ناه کے مۀ خو په مسيح کے ژوندى

 نو بيا مون په دے کے ۀ ووايو؟ آيا مون دِ تل په ناهونو کے  ۶
 نه! هي کله نه! چه مون مۀ بوخت يو په دے چه فضل نور هم زيات ش؟ 
 شولو چه نوره ناه ونۀ کو نو اوس نه په ناه کے ژوند تيرولے شو؟ 

آيا تاسو په دے نۀ پوهيئ ۀ؟ چه هر کله چه زمون د عيس مسيح سره په
شامليدو بپتسمه وشوه نو مون د هغۀ په مرګ کے د شامليدو بپتسمه واخسته.
 اَؤ په دے بپتسمه مون د هغۀ سره خ کے شولُو اَؤ ورسره مۀ شولُو، اؤ

کله چه عيس د پالر په جالل کے له مو نه راپورته کے شو نو دغه شان
مون هم په نوى ژوندُون کے شامل شۇو.

ے ورسره شامل شُوو نو دغه شان به دهغۀ په مرګ ک د ون نو که چرے م

 مون ته دا معلُومه ده چه نه چه په هغۀ په بيا ژوندى کيدو کے هم يو. 
مسيح سره په سول نسانيت دهغه زوړ ا ونۇو نو زم ونے چه ميو وخت ک

کے شوے دے چه د ناه ار د نفس قُوت بے اثره کى د دے د پاره چه
ے مه چه کله چه يو س  مون د هغے نه پس نور د ناه غالمان نه شُو. 

 خو که چرے مون دغسے د مسيح سره  قُوت نه آزاد ش ناه د نو د ش
 مون ته مۀ شوى يو نو زمون ايمان دے چه د هغۀ سره به ژوندى کيو هم. 

کله م و نه ژوندے شوے دے، نو بيا هيل له م دا معلُومه ده چه مسيح يو
 کله چه کيدے نۀ ش اَؤ مرګ په هغۀ باندے نور هي واک اختيار نۀ لرى. 

هغه م شو نو هغه د ناه د پاره يو ل م شو اَؤ بيا دوباره نۀ مرى، اَؤ په
 هم ژوندانۀ کے چه هغه ژوندے دے نو هغه د خُدائے په نزد ژوندے دے. 

دغه شان تاسو خپل انُونه د ناه د پاره مۀ و اَؤ د عيس مسيح سره په
.خُدائے په نزد ژوندى ي ے دشامليدو ک

ختيار نۀ وى چه دناه نور ا ے دِ دژوندُون ک ه ستاسو په فان  نو
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 د دے نه پس تاسو د خپل  .م ئے ومنوره کولو حپ خواهشاتو د نسانا
وجود اَندامونه د ناه د پاره مه استعمالوئ اَؤ خپل انُونه خُدائے ته وسپارئ،
صداقت د ونه هغۀ ته دۀ چه بيا راژوندى شوى دى، اَؤ خپل اَندامه مداسے ل
 د دے د پاره چه ناه نور په تاسو باندے حم ونۀ چلوى پاره استعمالوئ، 
.الندے ي فضل د خُدائے د ه دبل الندے نۀ ي شريعت د ه چه تاسو نور د

د صداقت غُالمان

 بيا نو نه؟ مون دِ ناه کۇو ه چه مون د شريعت نه آزاد يو اَؤ د فضل

 تاسو ته ه معلُومه ده چه تاسو چه کوم مال ته د الندے يو؟ هي کله نه! 
ان وقف کئ اَؤ د هغۀ فرمانبردار ش نو د هغۀ غُالمان ي. تاسو د ناه

فرمانبردارى کولے ش خو انجام به ئے مرګ وى، يا د خُدائے فرمانبردارى چه
 نو د خُدائے شر په دے په کار دے چه تاسو په انجام ئے صداقت دے. 

يو وخت کے د ناه غُالمان وئ خو اوس د زړۀ د اخالصه د هغه د تعليم کوم
 اَؤ د ناه نه آزاد کے  ،چه تاسو ته په حواله شوے دے، فرمانبردار ي
 زَۀ ستاسو د انسان کمزورتياؤ په  .صداقت غُالمان شوى ي شوئ اَؤ د
انُونه د لے خپل ه چه تاسو يون هے وايم، لسبب په عامو اَلفاظو ک

ناپاک اَؤ بدراه د پاره غُالمان کى ۇو نو دغه شان ئے اوس د صداقت د پاره
ناه غُالمان وئ نو تاسو د  کله چه تاسو د  .قدس شئ چه مغُالمان ک

 نو فائده ئے ۀ وه؟ هغه دا وه چه اوس پرے شرميئ صداقت نه آزاد وئ. 
 خو اوس تاسو د ناه د غُالم نه آزاد ي اَؤ ه چه انجام ئے مرګ دے! 

د خُدائے غُالمان ي، نو تاسو خُدائے ته وقف شوى ي اَؤ اَنجام مۈ د تل ژوندُون
په مال وننه زمخُدائے بخ ناه بدل مرګ دے خو د ه چه د  دے. 

عيس مسيح کے د تل ژوندُون دے.
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د وادۀ په باب کے مثال

وو! تاسو نۀ پوهيئ ۀ؟ زَۀ تاسو ته ه وايم چه ۀ نه ۀ په  زما ور  ۷
شريعت پوهيئ چه سے د شريعت تر هغے پابند دے تر و چه هغه ژوندے

 د هغے نه پس د مثال په طور يوه وادۀ شوے ه تر هغے د خپل وى. 
خاوند پابنده ده تر و چه هغه ژوندے وى، خو که د هغے خاوند م ش نو بيا

 نو په دے وجه که هغه د خپل  .پابندو نه خالصه ش شرع وادۀ د هغه د
خاوند په ژوندانۀ د بل سى سره الړه ش نو هغه زِنا کوى، خو که چرے د هغے

خاوند م ش نو هغه د شريعت په مطابق آزاده ده، نو هغه که چرے بيا د بل
وو! تاسو هم د شريعت  نو زما ور سى سره وادۀ وکى نو زِنا کاره نۀ وى. 
نه په خپل مرګ آزاد شوى ي ه تاسو د عيس د وجود سره تل ي اؤ اوس
د هغۀ خپل شوى ي چه هغه د مو نه بيا ژوندے شوے دے، د دے د پاره چه

 ۀ وخت چه مون د خپل انسان فطرت مون د خُدائے ۀ خدمت وکو. 
په مطابق ژوند تيرولو نو زمون د ناهونو خواهشات د شريعت په وجه

 خو اوس چه مون د هغه يزونو د پاره رابيداريدل چه نتيجه ئے مرګ ده. 
مۀ يو د کومو چه مون پابندى کے وه نو مون د شريعت نه په دے شان آزاد
يو چه د خُدائے د روح په نوى شان خدمت وکو، نۀ په زوړ شان د ليل شوى

شريعت په مطابق.

د باطن ناه مسئله

 نو مون به بيا ۀ ووايو؟ آيا شريعت ناه دے ۀ؟ يقيناً چه نه! خو که

شريعت نۀ وے نو زَۀ به په ناه پوهه شوے نۀ وے، ولے چه ما به دا هي کله
هم نۀ وے پيژندلے چه اللچ ۀ شے وى، که چرے شريعت دا نۀ وے ويلے چه

 هم د دے حم په وسيله ناه ته داسے موقع په الس ”تاسو اللچ مه کوئ.“ 
ورغله چه په ما کے ئے هر قسم اللچ پيدا کو. چه شريعت نۀ وى نو ناه مه
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 يو وخت داسے وو چه د شريعت په غير موجود کے زَۀ ژوندے ده. 
 اَؤ کوم وم، خو هر کله چه حم راغے نو ناه ژوندئ شوه اَؤ زَۀ م شوم. 

 ه چه ناه په حم چه زما د ژوند د پاره وو، زما د پاره مرګ شو. 
شرع حم کے موقعه وموندله اَؤ زَۀ ئے وغُلولم اَؤ د شريعت په حمونو ئے

م کم.

 نو ه شريعت پاک دے اَؤ حم ئے هم پاک دے اَؤ انصاف اَؤ ۀ دے.
 نو بيا مون دا وئيلے شُو، ۀ چه دا ه يز ن زما د پاره مرګ شو؟ نه،

هي کله نه! دا خو ناه وه چه زَۀ ئے د ۀ يز په وسيله ووژلم اَؤ هم په دے
شان ناه خپل اصل شل اره کو. اَؤ دغه شان د حم په وسيله ناه د نور

 مون پوهيو چه شريعت روحان دے خو زَۀ غير کله نه زياته بده شوه. 
 زَۀ نۀ پوهيم چه ۀ کوم؟ ۀ چه زَۀ روحان يم اَؤ په ناه خرڅ شوے يم. 
 خو که چرے کول غواړم، هغه نۀ کوم، بله هغه کوم چه ترے نفرت لرم. 
 نو بيا د ۀ چه زَۀ کوم، هغه نۀ خووم، نو منم چه شريعت درست دے. 
هغۀ کۇونے زَۀ نۀ يم بله ناه ده چه په ما کے موجوده ده، هغه ئے کوى.

 ه چه ما ته معلُومه ده چه زما په ذات کے هي ني نشته، مطلب مے

د خپل انسان فطرت نه دے، ه چه زَۀ د ني کولو خواهش لرم خو کولے
 زَۀ چه ۀ ني کول غواړم، نۀ ئے کوم، خو چه زَۀ ۀ بد کول ئے نۀ شم. 

 اَؤ که ۀ چه زَۀ کول نۀ غواړم هغه کوم، نو اره نۀ غواړم، هغه کوم. 
خبره ده چه کۇونے ئے زَۀ نۀ يم بله هغه ناه ده چه په ما کے ده.

 نو بيا ما دا اُصول هغه وخت معلُوم کو چه هر کله چه زَۀ ني کول غواړم

 زَۀ په باطن کے د خُدائے په شريعت خوشحاله نو صرف بدى کولے شم. 
 خو زَۀ چه د خپل وجود په اَندامونو کے يو بل شريعت وينم چه هغه يم. 

زما د عقل د منل شوى شريعت سره په جن دے اَؤ ما د ناه په هغه شريعت
 هائے زَۀ ومره غم زپلے کے قيدوى چه زما په اَندامونو کے دے. 
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 سے يم! نو هغه وک دے چه ما به د مرګ د وجود نه راخالص کى؟ 
زمون د مال عيس مسيح په وسيله د خُدائے شر دے!

نسانشريعت خدمت کوم خو په ا خُدائے د ے دغرض دا چه زَۀ په باطن ک
فطرت کے د ناه د شريعت خدمت کوم.

روحان ژوندُون

 لنه دا چه وک چه د عيس مسيح سره يووالے لرى، د هغوئ مجرم  ۸
 ه چه په عيس مسيح کے د ژوند ورکوون د روح کيدل نشته. 
 اَؤ هغه ۀ چه شريعت زَۀ د ناه اَؤ د مرګ له شريعت نه آزاد کلم. 

شريعت نۀ شو پوره کولے ه چه انسان فطرت کمزورے وو، نو خُدائے
ے راواستولو اَؤ دود کوج نسانار ا ناه ل چه خپل زوئے ئے پهداسے وک

ناه کفاره ئے کو اَؤ دغسے هغۀ ناه په انسان فطرت کے مجرمه که،
 د دے د پاره چه د شريعت هغه حم په مون کے پوره ش چه د روح په

 هغه وک چه مطابق ژوندُون تيروو، نۀ چه د انسان فطرت په مطابق. 
انسان دى نو د انسان فطرت په مطابق اوس اَؤ وک چه روحان دى نو

 په انسان فطرت کے د اوسيدلو اَنجام  .طابق اوسوح په مر هغوئ د
 ه مرګ دے اَؤ په روح کے د اوسيدلو اَنجام ژوندُون اَؤ سالمت ده. 

خُدائے د کوى اَؤ دا د منخُدائے سره د ے دونفطرت لر نسانچه ا
 هغه وک چه د انسان فطرت په  .شريعت تابعدارى نۀ ده اَؤ نۀ کيدے ش

نسانا  تاسو د  .کله هم خُدائے رضا کولے نۀ ش هغوئ هي ،طابق اوسم
فطرت په مطابق نۀ ي خو د روح په مطابق ي، که د خُدائے روح په تاسو کے
 خو که چرے اوس. اَؤ که وک د مسيح روح نۀ لرى نو هم د هغۀ نۀ دے. 
مسيح په تاسو کے اوس نو د هغۀ روح ستاسو د پاره ژوندُون دے، ه چه
خُدائے د خپل ان سره تاسو صادِق کل سره د دے چه وجود مو د ناه په
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 که چرے د خُدائے روح په تاسو کے اوس نو بيا خُدائے وجه م دے. 
چا چه عيس د مو نه ژوندے کے دے، به ستاسو دے فان وجودونو ته هم
 اَئے  .ے اوسوح په وسيله چه په تاسو کر هغۀ د ى، دنوے ژوند ورک
و، خو داسے نه چه دور خو يمجب وندے مطلب دا دے چه م و! دو زما ور

 که چرے تاسو دغسے ژوند تير انسان فطرت په مطابق ژوندُون تير کو. 
نسانول ا ودوج وح په وسيله تاسو در ئ نو خود به مرئ، خو که چرے دک

 ه چه هر وک چه  .ئ نو بيا به تاسو ژوندى پاتے شۀ کخواهشات م
 اَؤ کوم روح چه د خُدائے د روح په هدايت چليى، هغه د خُدائے بچ دى. 
تاسو موندے دے، هغه د غُالم هغه روح نۀ دے چه تاسو بيا ويره وى، خو هغه

روح دے کوم چه مون بچ جوړوى اَؤ مون د دے قابل کوى چه مون ووايو،
 په دے وئيلو سره د خُدائے روح زمون د روح ”آبا!“ يعنے، ”اَئے پالره!“ 

 اَؤ چه بچ سره هم دا وائ د دے واه د پاره چه مون د خُدائے بچ يو، 
ے شريمسيح په ميراث ک خُدائے وارثان اَؤ د د ونو. مو نو وارثان هم يي

يو، که داسے وى چه مون د هغۀ د تليفُونو په زغملو کے شامل يو نو د هغۀ
په جالل کے به هم شامل شُو.

راتلُونے جالل

 زما په خيال کے د دے وخت دا تليفُونه چه مون ئے زغمو د هغه جالل

 دا پيدا سره هي مطابقت نۀ لرى کوم چه په مون باندے ظاهريدُونے دے. 
 کے مخلُوقات ډير په بے صبرئ سره د خُدائے د بچو د ظهور منتظر دى. 

ه چه مخلُوقات د فنا تابع کے شول، نۀ د هغوئ په رضا بله د خُدائے په
 چه مخلُوقات به يوه ورځ د فنا کيدو نه آزاد ش اَؤ رضا، خو دا ئے اُميد وو 

ونورے م تر دے پ  .ے به شامل شجالل په آزادئ ک بچو د خُدائے د د
ه چه دول مخلُوقات تر اوسه هر چرته ناقالره دى، داسے ل ته دا معلُومه ده چه

 يواے مخلُوقات نه بله مون هم، ماشُوم د زييدو د وخت دړدونه وى. 
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چا ته چه روح د وړومب ميوے په ير ورکے شوے دے چه په خپل باطن
کے ناقالره يو اَؤ مون په دے انتظار کے يو چه خُدائے مون په خپل زوئے

 ه چه د دے اُميد په وال کے واخل اَؤ زمون ول وجود آزاد کى. 
وسيله مون خالصون وموندو، خو که مون د هغه يز اُميد کۇو چه مون ئے

 وينو نو هغه رتينے اُميد نۀ دے. وک د هغه يز اُميد کوى چه وين ئے؟ 
خو که چرے مون د هغه يز په اُميد يو چه ال ئے نۀ وينو نو بيا به په صبر سره

د هغۀ انتظار کۇو.

 روح القُدس هم په دے شان زمون په کمزورتياؤ کے مدد کوى. مون ته

دا هم نۀ ده معلُومه چه دعا نه کول په کار دى خو روح القُدس په اسويلو
 اَؤ خُدائے زمون شفاعت کوى چه په لفظُونو کے نۀ ش بيان کيدلے. 
وحدے ر ے دے، هغۀ ته دا معلُومه ده چه دونو ليدُونزړ د ونوک چه زم

مرض خُدائے د پاره د خلقو د خُدائے د ه چه هغه د ۀ دے القُدس خيال
په مطابق شفاعت کوى.

 اَؤ له چه مون ته معلُومه ده چه خُدائے په هر يز کے د هغوئ د پاره

ۀ پيدا کوى وک چه د خُدائے سره مينه لرى اَؤ د هغۀ د مرض په مطابق
 ه چه خُدائے خپل خلق د هغه وخت راسے پيژندل رابللے شوى دى. 
چه دوئ ال نۀ ۇو اَؤ بيا ئے حم وکو چه دوئ دِ د هغۀ د زوى د صورت په

وو کے مشر ورور ورزى. ولو ور پاره چه هغه په دے دے د د ،شان ش
وک چه هغۀ رابلل ى شوى هم ۇو اَؤ هغهقرر کے نه ممخ  اَؤ هم دا د

دى، هغه ئے صادِقان کى هم دى، اَؤ هغه وک چه دۀ صادِقان کى دى،
هغوئ ته ئے خپل جالل هم وربخلے دے.

د خُدائے مينه

ونۀ وئيلے شُو؟ که خُدائے زم ےدے خبرو په حق ک د ون نو اوس م
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 هغۀ خو خپل زوئے په طرف دے نو بيا زمون مخالف وک کيدے ش؟ 
هم پرے نۀ ودو اَؤ زمون ولو د پاره ئے قربان کو، نو د دے بخنے سره به
 وک د خُدائے په غوره کسانو باندے الزام نور ول يزونه رانۀ کى ۀ؟ 
 نو بيا وک دوئ مجرمان لولے ش؟ چه خُدائے په خپله دوئ صادِقوى، 

کولے ش؟ دا مسيح دے چه م شو اَؤ د دے نه ال سيوا دا چه د مو نه بيا
ونه چه زمالس ناست دے اَؤ بے ش  خُدائے په ے شو چه دژوندے ک

 نو بيا هغه کوم يز دے چه مون به د مسيح د مينے نه جدا شفاعت کوى. 
کى؟ آيا سختے يا مصيبتُونه داسے کولے ش؟ آيا ظُلم، زياتے، لوږه،

 له چه په صحيفو کے ربنتوب، خطرے يا تُوره داسے کولے ش؟  ب
راغل دى چه : 

”مون وله ورځ د مرګ سره ستا په خاطر مخامخ کيو،

اَؤ مون سره د حالليدُونو و په شان سلوک کيى.“

 خو بيا هم د دے هر ۀ سره اره کامله فتح بيا مومو د هغه چا په وسيله

خُدائے د ه چه زما دا باور دے چه د  وک چه مون سره مينه کوى! 
مينے نه چه مون ئے په خپل مال عيس مسيح کے لرو، نۀ مرګ اَؤ نۀ
 نۀ اوسن اَؤ نۀ ژوندُون، نۀ فرتے، نۀ نور آسمان حاکمان، نۀ قُوتُونه، 

راتلُون يزونه، نۀ پاسن دنيا اَؤ نۀ الندين دنيا اَؤ نۀ په ۀ مخلُوقات کے
.دا کولے شج ونشته چه ميز ن داسے هي

خُدائے د بن اسرائيلو غوره کول

 رتيا وايم ه چه زَۀ په مسيح پورے تعلق لرم، دروغ نۀ وايم، اَؤ زما  ۹
خپلوانو د قوم  چه زما د خپل ضمير د روح القُدس په وسيله زما واه دے 
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 ه چه زما خاطره زما په زړۀ کے ډير غم اَؤ نۀ ختميدۇنے دړد دے. 
وو د خاطره چه زما قوم خپلوان دى، لعنت شم خپلو ور ه ده چه زَۀ دِ دخو
سرائيليان دى اَؤ هغوئ د هغوئ ا اَؤ د دوئ د پاره دِ زَۀ د مسيح نه جدا شم. 

خُدائے بچ بللے شوى دى اَؤ د جالل حقدار اَؤ د وعدے، اَؤ شريعت اَؤ عبادت
 د قوم بزران د هغوئ دى اَؤ د هغوئ نه په اَؤ لوظُونه ول د هغوئ دى. 

انسان طور مسيح هم پيدا دے چه خُدائے دے اَؤ له ولو نه اُوچت دے اَؤ تل تر
 دا ناممنه ده چه د خُدائے کالم غلط ثابت شوے تله د ثنا الئق دے، آمين. 
 اَؤ نۀ د ابراهيم ول وى ه چه د يعقُوب ول اَؤالد غوره اسرائيليان نۀ دى. 

اَؤالد د خُدائے بچ دى، خو له چه صحيفے وائ چه :  ”د اسحاق په نسل
 مطلب دا چه هغوئ چه د جِسم په مطابق کے به ستا اَؤالد پيدا کيى.“ 

دلطابق زيوعدے په م خُدائے د ه دخُدائے زامن نۀ دى بل يدل، هغوئ دوزي
 ه چه وعده داسے وه چه ”په مقرر وخت به زَۀ  .براهيم اَؤالد بللے شا د

رام اَؤ ساره به يو زوئے راؤړى.“

 خو خبره تر دے نۀ ده، ه چه د رِبقه د دوؤ زامنو يو پالر وو، يعنے

 نو ربقے ته د هغوئ د زييدو نه آاهو ووئيلے شول چه زمون نيۀ اسحاق 
دے د ى، خو بيا هم دۀ يا بد نۀ ۇو ک ے چه هغوئ ال هيپه هغه وخت ک
پاره چه د خُدائے هغه اکلے مقصد تر سره ش کوم چه د عمل په وسيله نۀ

 نو هغے ته وئيل شوى ۇو چه :  ”مشر به د کشر دے بله د خُدائے په بلنه، 
 اَؤ دا په صحيفو کے ليل دى چه :  ”يعقُوب سره مے مينه خادم وى.“ 

وکله اَؤ عيساؤ سره کينه.“

ۀ؟ هي نصافه دےو؟ آيا خُدائے بے اۀ وواي ونے م نو په دے باب ک

 له چه هغۀ موس ته ووئيل چه :  ”په چا چه زَۀ رحم کوم، په هغه به کله نه. 
 نو دا به بيا په ئے کوم اَؤ په چا چه زَۀ ترس کوم، په هغه به ئے کوم.“ 

 له خوۇون يا کۇون پورے نۀ ده بله د خُدائے په رحم باندے ده. 
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چه صحيفه فرعون ته وائ چه :  ”ما تۀ د دے مقصد د پاره پيدا کے ئے چه په
  “.اره ش ےنيا کم اَؤ چه زما نُوم په توله داره ک تا خپل قُدرت

دغه شان هغه د خپلے رضا په مطابق په چا رحم کوى اَؤ بعضے سختوى هم.

د خُدائے غضب اَؤ رحم

هغۀ د ه چه د ے ولے مالمتوى نو تۀ به ما ته وايئے چه بيا خُدائے س

 اَئے صاحبه! تۀ وک يئے چه خُدائے مرض مخالفت وک کولے ش؟ 
ته به واپس جواب ورکوے؟ ”آيا يو لوے کالل ته دا وئيلے ش چه تا زَۀ په

 بے شه کالل چه د خے سره ۀ کول دے رن ولے ساز کلم؟“ 
غواړى، هغه کولے ش. آيا هغه د مرض خاوند نۀ دے چه د دغه خاؤرے نه

دوه لو جوړ کى، يو د خاص استعمال د پاره اَؤ بل د عام استعمال د پاره؟

 خو ۀ خبره ده، که د خُدائے مرض وه چه خپل غضب وائ اَؤ خپل

و چه دو سره ډير صبر وکغضب هغه لو ه ئے د ى نوند کر طاقت
دولت د خپلے لوي دے چه د  له پاره د ورک کيدو د پاره تيار شوى ۇو، 

 رحم په لوو رند کى کوم ئے چه اول د لوي د پاره ساز کى ۇو. 
وديانو نه رابللغير يه وديانو نه خو هم ئے ديه ے دو چه هغۀ نۀ يواي ونهغه م

 له چه ئے د هوشع په کتاب کے ليل دى چه :  يو. 

”وک چه زما اُمت نۀ وو، هغوئ ته به خپل اُمت ووايم،

اَؤ کوم قام چه محبوب نۀ وو، هغۀ ته به خپل محبوب ووايم.

 ه چه په کوم ائے کے چه هغوئ ته

،دا وئيلے شوى ۇو چه تاسو زما اُمت نۀ ي
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“.زامن ووئيلے ش رب الح هغوئ ته به د

چه :  ”سره د ے په چغو وائسرائيلو په حق کا بن  خو يشعياه دا خبره د

دے چه بن اسرائيل به د سمندر د شو په شان بے شميره وى، خو ل به ئے
  ه چه د رب په مزکه عدالت به لن اَؤ آخرى وى.“   ،ومون ومخالص

د ونته زم ونر مۇو چه :  ”که رب العاس ه چه يشعياه وړاندے هم وئيلل
ار په شان شوى ۇو اَؤ د صدُوم د به د ونے نو منۀ وے پري ۀ باق نسل نه

عموره د ار په حساب به راغل ۇو.“

اسرائيل اَؤ زيرے

 نو بيا مون ۀ ووايو؟ چه غير يهودى قومونه چه د خُدائے سره د صادِق

 کيدلو کوشش ئے ونۀ کو خو هغۀ هغوئ د ايمان په وسيله صادِق کل. 
خو بل پلو چه بن اسرائيلو چه د شريعت په وسيله د خُدائے سره د صادِق

 داسے ولے وشول؟ د دے کيدلو کوشش وکو نو هغوئ کامياب نۀ شول. 
وجه دا وه چه د هغوئ کوشش د ايمان په وسيله نۀ وو بله په عمل وو. هغوئ په

 له چه صحيفے وائ چه :  کا تيندک وخوړلو. 

”ورئ، زَۀ دلته په صيون کے

د تيندک يو کاے اَؤ د غورزولو د پاره يو  ږدم،

“.وک چه په هغۀ ايمان لرى، هغه به شرمولے نۀ ش خو

وو! زما د زړۀ خوه اَؤ د خُدائے نه دعا ده چه زما خپل خلق  ور  ۱۰
 د خُدائے په حقله د هغوئ د جوش واه کوم خو هغه  .ومون ومخالص

 ه چه هغوئ نۀ پيژن چه خُدائے نه بن آدم يو غلط جوش دے. 
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صادِقوى خو هغوئ په خپلو عملُونو سره د صادِق کيدلو کوشش کوى، ه خو
 په مسيح د شريعت هدف هغوئ د خُدائے د صداقت تابعدار شوى نۀ دى. 

وک چه پرے ايمان راؤړى، د پاره چه هر دے د انجام ته رسيدلے دے، د
خُدائے سره به صادِق وى.

د هر چا د پاره خالصون

وک چه د دى چه :  ”هر للي وسے مصداقت په باب ک شرع  د

 خو  “.ومطابق داسے کوى نو هغه به په دے ژوندُون بيا مشريعت په م
کوم صداقت چه په ايمان را صحيفه وائ چه :  ”ان ته داسے مه وايه چه

  .پاره چه مسيح الندے راول دے د ؟“ دوک پاس آسمان ته ختلے ش
 ”اَؤ وک الندے تحت الثرٰى ته تلے ش؟“ چه مسيح د مو نه راپاوى. 

خو هغه ۀ وائ؟ ”کالم درسره نزدے دے، دا ستا په شُونو اَؤ ستا په زړۀ
 ه که ستا په خُلۀ کے دے.“ دا د ايمان کالم دے چه مون ئے بيانۇو. 

دا اقرار وى چه عيس مال دے اَؤ په زړۀ کے دِ دا ايمان وى چه خُدائے
 ولے چه مون په زړۀ هغه د مو نه راپاولو نو تۀ به خالصون بيا مومے. 

سره ايمان راؤړو اَؤ خُدائے مون صادِقوى، اَؤ په خُلۀ دا اقرار کۇو نو خالصون
 صحيفه وائ چه :  ”هر وک چه په هغۀ ايمان لرى، هغه به به بيا مومو. 

 نو دلته په يهودى اَؤ په غير يهودى کے هي فرق نشته  “.شرمولے نۀ ش
ه چه هم دغه يو خُدائے د ولو مال دے اَؤ د هر چا د پاره چه هغۀ ته زارى
 له چه صحيفے وائ چه :  ”هر هغه وک چه د مال په کوى، غن دے. 

“.ومون بيا منُوم زارى کوى، هغه به خالص

 نو په چا چه هغوئ ايمان نۀ لرى نو هغۀ ته به زارى نه وکى؟ اَؤ د چا په

باب کے ئے چه ۀ آؤريدل نۀ وى، په هغۀ به ايمان نه راؤړے ش؟ اَؤ
دے کار د و چه د  اَؤ تر وک چه ورته وعظ ونۀ کى نو نه به آؤرى؟ 
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پاره ونۀ ليلے ش نو هغه به وعظ نه وکى؟ دا هغه ۀ دى چه صحيفے
 خو ول د زيرى وائ چه :  ”د زيرى راوړونو قدمونه نه ل دى!“ 

فرمانبردار نۀ شول له چه يشعياه وائ چه :  ”اَئے ربه! چا زمون په زيرى يقين
 اَؤ ايمان د زيرى په آؤريدلو پيدا کيى اَؤ آؤريدل د مسيح په باب وکو؟“ 

کے د زيرى ورکولو نه.

 خو زَۀ تپوس کوم چه آيا دا دوئ چرے هم آؤريدل نۀ ۇو؟ بے شه چه
آؤريدل ئے ۇو، نه چه ليل دى : 

”د هغوئ آواز په وله دنيا کے آؤريدلے شوے وو،

اَؤ د هغوئ کالم د دنيا ولو استونو

حدُونو پورے رسيدلے وو.“

 خو زَۀ بيا تپوس کوم چه آيا بن اسرائيلو دا نۀ پيژندو؟ اول خو موس دا

وائ چه

”د داسے خلقو په وسيله چه قوم ورته نۀ ش وئيلے

زَۀ به ستاسو غيرت راوپاروم،

اَؤ د کم عقل قوم په وسيله به مو قهر راولزوم.“

 خو يشعياه په نوره زړه ورتيا بيان کوى، هغه وائ چه : 

”زَۀ هغه چا وموندلم چا چه زما لُون نۀ کولو،

اَؤ زَۀ هغه چا ته اره رند کے شوم
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چا چه زما په باب کے پوتنه نۀ کوله.“

 خو د بن اسرائيلو په حقله هغه وائ چه :  ”وله ورځ مے هغه خلقو ته

السونه اُوږدۀ کل چه نافرمانه دى اَؤ چه مخالفے خبرے کوى.“

د اسرائيل بقيه

 نو بيا زَۀ تپوس کوم چه آيا خُدائے خپل اُمت رد کے دے ۀ؟  ۱۱
بلل نه! ولے چه زَۀ هم بن اسرائيل يم د ابراهيم د نسل نه يم اَؤ د بنيامين له

 خُدائے خپل اُمت نۀ دے رد کے چه پخوا ئے غوره کے وو. خيل نه. 
ه دن لياس؟ چه اۀ وائ لياس په حقلها چه صحيفے د تاسو خبر نۀ ي

 ”ماله! هغوئ ستا خُدائے سره د بن اسرائيلو په خالف بحث کوى چه :  
رباناه ئے نولے ده، اَؤ زَۀ يواے پاتے شوے يم اَؤ نبيان مۀ کى دى، ستا قُ
 خو خُدائے هغۀ ته ۀ جواب ورکو؟ ”ما هغوئ زما په ژوندُون پسے دى.“ 
ان ته اُووۀ زره سى ساتل دى چه دروغجن خُدائے بعل ته په سجده شوى نۀ
 هم دغه شان په موجوده وخت کے يو بقايا ولئے پاتے شوے دے دى.“ 
 که چرے دا په فضل وى نو چه د خُدائے په فضل غوره کے شوے دے. 

بيا د دے بنياد په کى عمل نۀ دے، اَؤ که نه، نو فضل بيا فضل پاتے نۀ شو.

 نو بيا ۀ؟ اسرائيلو چه ۀ لول، هغه ئے ونۀ موندل بله و غوره کو

 هم دغه شان ليل شوى دى وموندل، نور د خُدائے بلنے ته کاۀ شول. 
چه :  ”خُدائے ورله د پرکال روح ورکو. هغۀ دوئ ته تر نن ورے پورے

 داسے سترے چه ليدلے نۀ ش اَؤ غوږونه چه آؤريدلے نۀ ش، ورکل.“ 
اَؤ په دے رن داؤد وائ چه : 

هغوئ دسترخوان دِ جال اَؤ دام ش د”
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.ير شے راچه هغوئ په خپله په ک

و دِ داسے تيارے راشهغوئ په ستر  د

،چه ليدے نۀ ش

د هغوئ شا هر وخت يه ساته.“

 خو اوس زَۀ تپوس کوم، کله چه هغوئ تيندک وخوړلو نو هغوئ د تل د پاره

پريوتل ۀ؟ نه، بيخ نه! بله د هغوئ د تيندک خوړلو په سبب غير يهوديانو
 خالصون وموندو، نو په دے سبب يهوديانو له هغوئ سره حسد وکو. 

خبره داسے ده، که د يهوديانو قصور د دنيا د پاره د برکت وسيله ورزولے
شوه اَؤ د هغوئ پريوتل هم د غير يهوديانو د پاره د برکت وسيله ورزولے شوه

نو په هغوئ کے د بچ کۇونو شمار پوره کيدل به د ومره زيات برکت وسيله
وى.

د غير يهوديانو د پاره خالصون

 خو زَۀ تاسو غير يهوديانو ته ۀ خبرے کول غواړم. زَۀ د غير يهوديانو

 چه دغه شان زَۀ په خپل قوم کے رسول يم اَؤ د خپل خدمت لوئ بيانوم، 
ه چه که د   .ومون ومنے خالص ےم چه په هغوئ کغيرت پيدا ک
هغوئ رد کيدل د دنيا پخال کيدل شول نو د هغوئ بيا قبليدل به مو ته د ژوندُون
 که چرے دا د اوړو اولن پيه پاکه وه نو نور اوړۀ به هم نه ۀ کم نۀ وى؟ 

 خو که پاک وى اَؤ که چرے بيخ پاک وى نو انے به هم پاکے وى. 
چرے د ونۀ نے انے پريے شوى وى، اَؤ تۀ چه نل ون وے، په

ے شريهغۀ په غوړو جرړو ک ے شوے وے اَؤ دے پيوند کهغه ونه ک
 نو خپل ان د هغه انو نه ۀ مه ه. که چرے ته داسے کوے شوے، 
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نو ياد لره چه دا تۀ نه يئے چه بيخ له وده ورکوے بله دا بيخ دے چه تۀ پرے
 تۀ به وايئے چه ”انے د دے د پاره پريے شوے چه زَۀ په پائے. 

 ستا خبره په ائے ده، هغوئ په دے وجه پريے کے پيوند کے شم.“ 
شوے چه ايمان ئے نۀ راؤړو اَؤ د ايمان د مخه تا خپل ائے نيولے دے. نو
 ه که چرے خُدائے اصل انے پرے نۀ فخر مه کوه بله ويريه. 

 د خُدائے د رحم اَؤ د غضب خيال ولے نو هغه به تا هم معاف نۀ کى. 
ساته، غضب په هغه چا وک چه پريوت دى اَؤ مهربان په تا که چرے تۀ د هغۀ

وديان د اَؤ که چرے يه په رحم کے اوسے، ن تۀ به هم پريے شے. 
ه چه دا د ،ے شردانه نۀ وى نو هغوئ به بيا پيوند کوايمان نه نور ر

ه چه که چرے تۀ د  خدائے په طاقت کے ده چه هغوئ بيا پيوند کى. 
خپل فطرت بر خالف د ے شوے اَؤ دونے نه راپري ونۀ د لن خپل

ومے چه دک ومره په آسانه پيوند ش ونۀ سره پيوند شوے نو هغوئ به اصل
ونۀ خپلے انے دى.

د خُدائے رحم د ولو د پاره

وو! دا ه چه دلته يو پ حقيقت دے کوم چه زَۀ غواړم چه تاسو  زما ور

ته ئے رند کم، د دے د پاره چه تاسو ان بے ايه عقلمند ونۀ ، اَؤ هغه
دا دے چه د اسرائيل يوه برخه به تر هغے سخته وى تر و چه غير قومونه پوره
 اَؤ هر کله چه دا تر سره ش نو ول پوره په دے کے داخل شوى نۀ وى. 

اسرائيل به د صحيفو د دے وعدے په مطابق خالصون بيا موم چه : 

.صيون نه راپورته ش ے به دخالصۇون”

هغه به د يعقُوب د نسل نه بے دين لرے کى.

 اَؤ دا هغه وعده ده چه زَۀ به ئے د هغوئ سره کوم.
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کله چه د هغوئ ناهونه لرے کم.“

 د زيرى د مخالفت په وجه خو هغوئ ستاسو د خاطره د خُدائے دمنان

دى خو د خُدائے د غوره وال په وجه هغوئ د خپلو نيونو د مخه په هغۀ ران
 اَؤ له  .هغۀ بلنه بدليدے نۀ ش خُدائے نعمتُونه اَؤ د ه چه د  دى 

رنه چه مخے تاسو د خُدائے نافرمانه وئ اَؤ اوس چه د هغۀ رحم د هغوئ
 نو اوس چه تاسو رحم موم، هغوئ د نافرمان د کبله په تاسو شوے دے. 

 ه خُدائے ول بن آدم په  .کوى چه په هغوئ هم رحم وش نافرمان
نافرمان کے پريول چه په ولو باندے رحم وکى.

خُدائے ته ثنا

 واه! د خُدائے دولت، علم اَؤ پوهه ومره بے پايانه ده، اَؤ د هغۀ انصاف

ومره د ادراک نه بهر دے اَؤ د هغۀ الرے ومره نا آشنا دى!

 ”د خُدائے په اراده وک پوهيدے ش؟

وک د هغۀ صالح کار شو؟

 اَؤ چا هغۀ ته چرے د دے د پاره ۀ ورکى دى

چه د هغۀ نه هم ۀ واخل؟“

هغۀ په وسيله اَؤ د ونه ديز ول ى دى اَؤ داونه خُدائے پيدا کيز ول  دا

هغۀ د پاره په وجود کے دى. د هغۀ ثنا دِ تل تر تله وى! آمين.
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په مسيح کے نوے ژوندُون

وو! زَۀ د خُدائے رحمتُونه تاسو ته دريادوم اَؤ پاره زما ور دے د  د  ۱۲
ربان د پاره وړاندے درته خواست کوم چه خپل انُونه هغۀ ته د داسے ژوندئ قُ
کئ چه هغۀ ته قبوله اَؤ مناسب وى، اَؤ ستاسو عبادت دِ د زړۀ اَؤ پوهے دواړو
 خپل ان د دے موجوده دنيا په شان مه جوړوئ، بله ويه معقُول وى  له ر

بويه چه ستاسو پوهه بيا نوے کے ش اَؤ د دے په وسيله ستاسو فطرت بالل
بدل ش. بيا به هله تاسو د دے قابل ش اَؤ په دے به پوهه ش چه د خُدائے

رضا ۀ ده اَؤ دا به وپيژن چه هغه ه ۀ دے چه قبليدُونے اَؤ کامل دے.

 د هغه فضل د مخه کوم چه ما ته راکے شوے دے، زَۀ په تاسو کے هر

چا ته دا وايم چه رنه چه ان ل په کار دى، د هغے نه زيات وک ونۀ
 بله دا چه رن چه خُدائے هر چا ته د يوے اندازے په مطابق ايمان

 له رن چه زمون په  .ان هغومره و ے دے، هغه دِ هم خپلورک
 دغه وجود کے ډير اَندامونه دى اَؤ د ولو اَندامونو کار يو شان نۀ دے، 

شان مون هم ډير يو اَؤ په خپلو کے د يو بل اَندامونه يو اَؤ په مسيح کے له
 اَؤ د هغه رحم په مطابق چه په مون شوے دے، مون ته يو وجود شوى يو. 

قسماقسم نعمتُونه حاصل دى، ه چه چا ته چه د خُدائے د کالم آورولو نعمت
 که چرے ورکے شوے وى نو هغه دِ د خپل ايمان په اندازه کالم آؤروى. 

خدمت ورکے شوے وى نو په خدمت کے دِ ليا وى، که اُستاذ وى نو په
 اَؤ که ناصح وى نو نصيحت دِ کوى، خيرات تعليم کے دِ مشغُول وى، 

تقسيم کۇونے دِ سخاوت کوى اَؤ رهنما دِ پوره په سررم رهنمائ کوى، رحم
کوونے دِ ۀ په خوشحال رحم کوى.

د مسيح د ژوندُون اصول
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  مينه دِ بے ريا وى. د بدئ نه نفرت کوئ اَؤ د ني سره ان ونغاړئ. 
ويه يو بل ته ۀ ورئ. عزت له ر يو بل سره محبت کوئ اَؤ د و دو ور ه داَؤ ل

 په کار کے سست مه کوئ، روحان جوش ژوندے سات اَؤ د خُدائے

 په اُميد کے خوشحاله، په مصيبت کے صابر اَؤ په دعا خدمت کوئ. 
 د پاکانو په حاجتُونو کے مدد کوئ اَؤ د مسافرانو  .ے مشغُول اوسک

.خيال سات

.هغوئ خير غواړئ، برکت ئے غواړئ، بد ورته مه واي وى د چه تاسو تن
 پخپلو  د خوشحالو سره خوشحال کوئ، د ژړيدُونو سره ژړا کوئ. 

خوارانو خيال سات لوئے لوئے خيالُونه مه زغلوئ اَؤ د ،ے په يو زړۀ اوسک
.يار مه بولان هو اَؤ خپل

 د بدئ په بدله کے د چا سره بدى مه کوئ. کومے خبرے چه د هر چا په

 تر و چه درنه کيدے ش نو د خپلے نظر کے ے دى، هم هغه کوئ. 
 اَئے زما غزيزانو! خپل بدل مه آخل بله  .لح ساتهر چا سره ص خوا نه د
خُدائے ته موقع ورکئ، ه چه دا ليل شوى دى چه :  ”خدائے فرمائ چه

 تر دِے چه :  ”که دمن دِ وږے بدل آخستل زما کار دے، بدل به زۀ آخلم.“ 
وى نو هغۀ له هم ډوډئ ورکه اَؤ که تے وى نو اوبۀ ورله ورکه، ه چه ستا
ني ه ده مه بلبدئ نه مغلُوب کي  د  “.په داسے کولو به اور پرے بل ش

په وسيله په بدئ غالب شه.

د اختيار د خاوندانو تابعدارى

ه چه داسے د ،خاوندانو تابعدار وى ختيار دا وک دِ د  هر  ۱۳
اختيار خاوند نشته کوم چه د خُدائے د طرفه نۀ وى اَؤ کوم اختيار لرون چه
 نو هر وک چه د اختيار د خاوند موجود دى، هغه د خُدائے د طرفه دى. 
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سره مقابله کوى، هغه د خُدائے د انتظام مخالفت کوى اَؤ وک چه مخالف
 ه چه نيو خلقو ته د حاکمانو نه هي خطره نۀ  .وموى، هغه به سزا م

وى خو بدکارو ته ضرور وى. نو که تۀ چرے د حاکم په وړاندے زړه ور اوسيدل
ه چه هغه ستا د  غواړے نو ني کوه اَؤ هغه به ستا صفت کوى 

يے د پاره د خُدائے خادم دے، خو که چرے تۀ بدى کوے نو ويريه ه
چه هغۀ په الس کے تُوره بے فائدے نۀ ده آخستے. هغه د خُدائے خادم دے
 نو ه تابعدار اوسه، دا اَؤ د هغۀ د غضب موافق بدکارو له سزا ورکوى. 

نۀ يواے د غضب د ويرے له کبله الزمه ده بله په دے هم چه زړۀ هم دا
واه ورکوى.

 تۀ د دے د پاره يس هم ورکوے چه دا ے چه هغوئ د خُدائے خادمان

 د ولو حق پوره کوه، دى اَؤ په دے خاص کار کے هميشه مشغُول دى. 
چا ته چه يس ورکول وى، هغوئ ته يس ورکوه، وک چه د محصول

حقدار دى هغوئ ته محصول ورکوه، د چا چه ادب کول په کار دى، د هغوئ
اَدب کوه، د چا چه عزت کول په کار دى، د هغوئ عزت کوه.

د ورورول محبت

 په خپلو کے د محبت نه بغير په بل هي يز کے هم د چا پور په ان

مه سات ه چه وک چه د بل سره محبت کوى، هغۀ په شريعت پوره عمل
 ه چه دا حمونه چه :  ”زِنا مه کوئ، خُون مه کوئ، غال مه کوئ، وکو. 

حرص مه کوئ“ اَؤ د دے نه عالوه نور چه ۀ حمونه دى، د هغے ولو
خُالصه په دے کے ده چه :  ”د خپل اونى سره د خپل ان په شان مينه

 محبت د خپل اونى سره بد نۀ کوى، په دے سبب محبت محبت کوئ.“ 
کول د شريعت پوره کول دى.
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د عيس مسيح راتلل

ه چه اوس هغه وخت راغلے دے چه تاسو د وخت تقاضا پيژن  اَؤ د

خوبه بيدار ش، ولے ۀ وخت چه مون ايمان راؤړے وو، د هغے په نسبت
 شپه ډيره تيره شوه، ورځ په راختو ده، نو اوس زمون خالصون نزدے دے. 
بايد چه مون د تيارے د کارونو نه الس واخلُو اَؤ د را په کارونو پسے مال وتو،
 اَؤ چه د ورے د را په مطابق ژوندُون تير کو، نۀ چه په ا اَؤ نشه بازئ،

 نۀ په مست، نۀ په زِناکارئ اَؤ نۀ په شهوت پرست، نۀ په جے اَؤ حسد، 
بله په مال عيس مسيح ان پ کئ اَؤ د وجود د خواهشاتو د پاره تدبيرونه

مه کوئ.

په بل ورور الزام مه لوه

 د کمزورى ايمان خاوندان د ان سره شامل کئ خو د دے د پاره  ۱۴
يو خو دا عقيده ده چه د  د نه چه تاسو ورسره د هغۀ د خياالتو بحث کوئ. 
 د هر هر يز خوړل روا دى اَؤ کمزورے ايمان لرون تشه سبزى خورى. 
قسم خوړونے دِ هغه چا ته سپ ونۀ ورى وک چه نۀ خورى، اَؤ وک چه

نۀ خورى هغه دِ په خوړون الزام ونۀ لوى ه چه خُدائے هغه قبۇل کے
 تۀ وک يئے چه د بل چا په نوکر الزام لوے؟ د هغۀ قائم پاتے کيدل دے. 

يا پريوتل د هغۀ د مال سره تعلق لرى، بله هغه به قائم کے ش ه چه
خُدائے د هغۀ په قائم کولو قادر دے.

 وک خو داسے دے چه يوه ورځ په نورو ورو افضله  اَؤ وک

 ولے ورے يو برابر، خو هر سے دِ په خپل زړۀ کے پخه عقيده لرى. 
وک چه يوه ورځ من، هغه هم د خُدائے شر کوى اَؤ هغه چه هر ۀ خورى،

هغه ئے د خُدائے د پاره خورى ه چه هغه د خُدائے شر کوى. اَؤ وک چه
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 ۀ نۀ خورى هغه ئے هم د خُدائے د پاره نۀ خورى اَؤ د خُدائے شر کوى. 
ه چه په مون کے نۀ خو وک د خپل ان د پاره ژوندے دے اَؤ نۀ د ان

 که چرے مون ژوندى يو، هم د مال د پاره ژوندى يو اَؤ د پاره م کيى. 
مال و خو دو اَؤ که مرژوندى ي ونو، نو که مپاره مر د مال و نو هم دکه مر
شو اَؤ بيا ژوندے شو، چه هغه دِ د پاره م هم دے د ه چه مسيح د  يو. 

 خو تۀ ولے په بل عيسائ ورور الزام مو اَؤ ژوندو دواړو مال وى 
لوے؟ اَؤ تۀ ولے بل عيسائ ورور ته سپ ورے؟ مون خو به ول د خُدائے

 ه چه دا ليل شوى دى چه :  د عدالت د تخت په وړاندے ودريو. 

”مال وائ چه باور وکئ چه

،ے په سجده شهر يو به زما په مخ

اَؤ هره ژبه به اقرار وکى چه زَۀ خُدائے يم.“

 ه چه له مون نه هر يو به خُدائے ته حساب ورکوى.

بل ورور له تيندک مه ورکوه

 نو په کار دى چه آينده د پاره مون دِ په يو بل الزام ونۀ لۇو. اَؤ تاسو دا

هغۀ د وم چه ديز نۀ ږدى ک ورور په وړاندے هغه وک به دئ چه هيراده وکا
عيس  ما ته معلُومه ده اَؤ په مال تيندک خوړلو يا راغورزيدو سبب کيى. 

زما ايمان دے چه هي يز هم په خپله حرام نۀ دے، خو چه وک ئے حرام
 که چرے ستا ورور ته ستا د خوراک نه تليف  نو هغۀ ته حرام دے. 
پاره چه مسيح م ى دوم سک محبت په الره تلل نۀ کوے. د نو بيا تۀ د رس

 چا ته موقعه مه ورکوه چه هغه يز شو، تۀ هغه په خپل خوراک مه خرابوه! 
 ه چه د خُدائے بادشاه په  .ۀ دے، ورته بد ووائ پاره چه ستا د
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ده چه د لح اَؤ په هغه خوشحاله په صداقت، په صاک نۀ ده بل خوراک
 اَؤ وک چه په دے شان د مسيح خدمت کوى، روح القُدس د طرفه وى. 

هغه د خُدائے نازولے اَؤ په خلقو کے مقبول دے.

ون ترقلح اَؤ تومو چه صهغو خبرو طالبان شُو په ک د ون نو بيا دِ م

 د خوراک د پاره د خُدائے کار مه ورانوئ. هر يز پاک خو دے،  .ومم
 که ستا خو د هغه سى د پاره ۀ نۀ دے چه په خوړلو ئے تيندک خورى. 
د غوے په خوړلو اَؤ د شرابو په لو اَؤ ۀ داسے بل ۀ کار نه، ستا ورور

تيندک خورى نو دا ه ده چه تۀ د دے يزونو نه ان وساتے.

 په داسے يزونو کے ۀ چه ستا عقيده وى، هغه د خُدائے اَؤ په خپل

مين کے وساته. بختور دے هغه وک چه د هغه يز په وجه کوم چه هغه
ے شيز ک وموک چه په ک  خو روا  خپل ان مجرم کوى نه! 

لرى، که چرے هغه وخورى نو هغه پرے مجرم کيى، ه چه که هغه دا عقيده
نه لرى چه هغۀ ته داسے کول په کار دى اَؤ که مون په يقين سره يو کار ته ۀ

نۀ شُو وئيلے نو د هغۀ کول ناه ده.

ان نه بله ملرى خوشحالوه

و، په کار دى چه دور يے زورچه په ايمان ک ون غرض دا چه م  ۱۵
 په کمزورو سره مرسته وکو، نۀ چه په خپله خوشحال کے مشغُول يو. 
مون کے دِ هر يو خپل اونى د هغۀ د فائدے د پاره خوشحاله سات په دے

ان خوشحال ه چه مسيح هم په خپل   .وط شهغۀ ايمان مظب چه د
کے نۀ وه بله دا ليل شوى دى چه :  ”ستا د مالمت کۇونو مالمتُونه په ما

 ه چه کومے خبرے چه وړاندے په صحيفو کے وليلے راغلل.“ 
شوے، هغه زمون د هدايت د پاره دى، د دے د پاره چه د صبر اَؤ د کتابِ
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 اَؤ خُدائے چه د صبر اَؤ د تسل سرچينه دے، مقدس نه د تسل اُميد ولرو. 
هغه دِ تاسو له دا توفيق درکى چه د عيس مسيح په مطابق په خپلو کے يو
د خُدائے، زمون پاره چه تاسو په يو زړۀ اَؤ يوه ژبه د دے د  د  ،زړۀ ش

مال عيس مسيح د پالر لوئ بيان کئ.

د غير يهوديانو د پاره زيرے

 پس ۀ رن چه مسيح تاسو د خُدائے د جالل د پاره قبول کئ، دغسے

د تينوالر خُدائے د  زَۀ دا وايم چه مسيح د تاسو هم يو بل قبول کئ. 
ثابتولو د پاره د يهوديانو خادم شو، د دے د پاره چه هغه وعدے پوره کى

 اَؤ چه غير يهوديان هم د رحم په کومے چه د پالرونو نيونو سره شوى دى 
سبب د خُدائے ثنا ووائ له نه چه ليل دى چه : 

”د دے د پاره چه زَۀ به په غير يهوديانو کے

ستا اقرار کومه اَؤ ستا د نُوم سرودونه به وايم.“

 اَؤ بيا فرمائ چه : 

”اَئے غير يهوديانو! د هغۀ د اُمت سره خوشحال وکئ!“

 بيا دا چه : 

،خُدائے ثنا وواي وديانو! دولو غير يه اے”

اَؤ ول اُمتونه دِ د هغۀ ثنا صفت بيان کى!“

 اَؤ يشعياه هم وائ چه : 

”د يش نسل به را، يعنے هغه سے
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،ومت کولو له راپورته شوديانو به حچه په غير يه

د هغۀ نه به غير يهوديان اُميد لرى.“

خپل ايمان په وسيله د اُميد سرچينه دے، هغه دِ تاسو د  خو خُدائے چه د

هرے خوشحال اَؤ سالمت نه معمور کى د دے د پاره چه د روح القُدس په
قُدرت ستاسو اُميد هم په مخه زياتيى.

د پولوس تبليغ مصروفيات

وو! زما په خپله هم ستاسو په حقله دا يقين دے چه تاسو په  اَؤ اَئے زما ور

  .وونه هم کولے ش اَؤ بل ته وره يور اَؤ په معرفت پمعم خپله هم په ني
دے دريادولو په طور د ے زيات په زړه ورتيا دونو کاي نو ما هم په بعضے
وديانو ته د زَۀ غير يه دے د پاره دا تاسو ته وليل چه د خُدائے د طرف نه 

خُدائے د لے شوے يم، چه زَۀ دِ دخادم کيدو په توفيق نمان مسيح د عيس
زيرى خدمت له د يو کاهن ترسره کم، د دے د پاره چه غير يهوديان د نذرانے
 نو ه زَۀ د هغه خدمت  .ول شاَؤ مقب قدس شالقُدس م وحپه طور په ر

 ه په سبب چه په عيس مسيح کے د خُدائے د خاطره کوم، فخر کوم. 
چه زَۀ د هغه خبرو کولو جرات کوم چه مسيح زما په وسيله کے دى چه زَۀ

 بله په نخو غير يهوديان د خُدائے تابع کم. مسيح نۀ يواے قول اَؤ فعل 
اَؤ معجزو، يعنے د روح القُدس په قُدرت وکلے، تر دے چه ما د بيت المقدس

نه راواخله چار چاپيره د الريوم پورے د مسيح زيرے پوره پوره خور کے
 اَؤ دغه زما آرزو ده چه چرته چه د مسيح نُوم نۀ دے آؤريدلے شوے، دے. 

 بله هلته دا زيرے ورسوم، د دے د پاره چه د بل په بنياد آبادى ونۀ کم. 
نه چه ليل شوى دى، هم هغسے دِ وش چه : 

”چا ته چه د هغۀ خبر نۀ دے رسيدلے،

۳۸ / ۴۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


،هغوئ به ووين

،هغۀ په حقله نۀ دى آؤريدل اَؤ چا چه د

“.هغوئ به پوهه ش

د پولوس روم ته د تلو اراده

 خو اوس په هغه  د دے د پاره زَۀ تاسو ته د بيا بيا راتلو نه ايسار وم. 

ملونو کے زما حاجت نشته اَؤ د ډيرو کالُونو راسے تاسو له د راتلو آرزُومند
 د دے د پاره کله چه اسپانيه ته م نو په الره به تاسو ته هم درم ه وم. 

چه زما دا اُميد دے چه په هغه سفر کے به تاسو سره مالقات کوم، اَؤ ۀ
وخت چه تاسو سره په ۀ موده تيرولو مے زړۀ موړ ش نو بيا به مے تاسو هغه
 خو اوس د پاکانو د خدمت د پاره بيت المقدس ته طرف ته رخصت کئ. 

خوارو پاکانو د قدس دالم بيت اخيه خلق د دونيه اَؤ دم ه چه د  م. 
 سره د دے چه دا ئے په رضا سره پاره په چنده کولو رضا شوى دى. 

ونه ده چه هر کله چه غير قوم دوئ قرضدارى هم دى ے ده خو هغوئ دک
يهوديانو سره په روحان خبرو کے شري شوى دى نو اوس الزمه ده چه په
دے خدمت د  پس زَۀ د جسمان خبرو کے هم د هغوئ خدمت وکى. 

ترسره کولو اَؤ چه ۀ حاصل شول هغوئ ته د حواله کولو نه پس به ستاسو په
م نو د اَؤ زَۀ په دے پوهه يم چه کله چه زَۀ تاسو له را الر اسپانيه ته م. 

مسيح پوره برکت به راؤړم.

دے په وسيله اَؤ د مال ونوک چه زم مسيح عيس و! زَۀ دو  اَؤ اَئے ور

روح د محبت په روئے تاسو ته دا سوال کوم چه زما د پاره د خُدائے نه په
 چه زَۀ د يهوديه د نافرمانو  ،زړۀ نه يو ش ے ما سره دتو کانو غوعاد

.پاکانو خوښ ش پاره دے، د قدس دالم بيت نه بچ شم اَؤ زما هغه خدمت چه د
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 اَؤ د خُدائے په مرض ۀ په خوشحال تاسو له درشم اَؤ تاسو سره آرام بيا

 خُدائے چه د سالمت سر چينه دے، دِ تاسو ولو سره وى. آمين. مومم. 

د پولوس ان سالم

 زَۀ تاسو ته د فيبے چه زمون خور اَؤ د کنخريه د جماعت خدمتاره  ۱۶
 چه تاسو هغه د مال په يووال کے داسے قبوله کئ ده، سفارش کوم، 
له چه پاکانو ته په کار وى، اَؤ په کوم کار کے چه هغه تاسو ته محتاجه وى،

د هغے مدد وکئ، ه چه هغه هم د ډيرو مدداره وه بله زما ئے هم مدد
 پرسله اَؤ اکويله ته مے سالم واي، هغوئ په مسيح کے زما کے دے. 

 هغوئ زما د ژوندانۀ د خاطره خپل انُونه په خطره د کار ملرى ۇو. 
کے هم اچول اَؤ نۀ صرف زَۀ بله د غيرو يهوديانو ولو جماعتُونه د هغوئ

 اَؤ هغه جماعت ته مے هم سالم واي کوم چه د هغوئ په شر ذار دى. 
کور کے دے.

ران اپينتوس ته هم زما سالم واي چه د مسيح د پاره په آسيا کے وړومبے
 مريم ته مے سالم کوئ، چا چه ستاسو د پاره ډير ان ايماندار سے دے. 

هغوئ زما وطن ،وس اَؤ يونياس ته مے سالم واي اندروني کولے دے. 
دى اَؤ ما سره قيد شوى ۇو اَؤ په رسوالنو کے نُوميال دى اَؤ زما نه ئے

وړومبے په مسيح ايمان راوړے وو.

  امپلياطوس ته مے سالم واي چه د مال له خاطره په ما ران دے. 

اوربانوس ته مے سالم واي چه د مسيح په خدمت کے زمون ملرے دے اَؤ
 اَؤ په مسيح باندے په ايمان کے په ما ران ستاخوس ته مے سالم. 

آزمائيلے شوے اپيليس ته مے سالم واي اَؤ د اريستوبولوس د کور خلقو ته
 زما وطن هيروديون ته سالم اَؤ د نرکس د کور هغه خلقو  .مے سالم واي
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ته سالم چه د مال سره يووالے لرى.

 ترفينه اَؤ ترفوسه ته سالم ورکئ چه د مال د پاره خوارى کوى اَؤ هم

 اَؤ خوږے پرِيس ته سالم چه د مال د پاره ئے ډيره خوارى کے ده. 
روفوس ته سالم چه د مال غوره شوے دے اَؤ د هغۀ مور ته چه زما هم مور
 اَسنريتوس، فليون، هرميس، پتروباس، هرماس اَؤ هغو  .ده، سالم واي

 فيلولووس اَؤ يوليه اَؤ  .رى دى، سالم وايهغوئ مل و ته چه دورۇ
نيريوس اَؤ د هغۀ خور اَؤ اُلمپاس اَؤ ولو پاکانو ته چه د هغوئ سره دى سالم

.واي

ئ، دئ اَؤ يو تر بله سالم وکل ک ے يو بل په پاکه مينه اَؤ په خپلو ک

.ول جماعتُونه درته سالم وائ مسيح

آخرى هدايت

وو! زَۀ تاسو ته دا خواست کوم چه کوم خلق د هغه تعليم  نو اوس اَئے ور

برخالف چه تاسو حاصل کے دے، د بے اتفاق اَؤ تيندک خوړو سبب کيى،
د ونه چه داسے خلق زم   .ان ترے سات اَؤ ے ساتهغه په نظر ک

مال مسيح خدمتاران نۀ دى بله د خپلے خيے خدمت کوى اَؤ په خوږو
 ه چه ستاسو فرمانبردارى په ولو خلقو خبرو ساده خلق دوکه کوى. 

کے مشهوره شوے ده، ه زَۀ ستاسو په حقله خوشحاله يم خو غواړم چه په
سالمت  اَؤ خُدائے چه د  .ان سات بدئ نه اَؤ د ياران شے هوک ني

سرچينه دے، هغه به ډير زر شيطان ستاسو د پو الندے چخ کى.

 زما ملرے تيموتيوس زمون د مال عيس مسيح فضل دِ تاسو سره وى. 
.اَؤ زما عزيزان لوکيوس، ياسون اَؤ سوسيپطرس درته سالم وائ
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.ے سالم وائک دے خط کاتب ترتيوس تاسو ته په مال  د

 ايوس چه زما اَؤ د ول جماعت کوربه دے، تاسو ته سالم وائ، اراستوس

عيس مال د ون زم د ار خزانچ اَؤ ورور کوارتوس درته سالم کوى. 
مسيح فضل دِ تاسو ولو سره وى. آمين.

د خُدائے شر

 را چه د خُدائے حمدوثنا ووايو! هغه تاسو په ايمان کے مظبوطولے

طابق چه زَۀ آؤروم! له دے نه عالوه دزيرى په م مسيح د عيس ه چه دل ش
خُدائے په کشف کے همدغه پ مقصد دے. هغه کشف د ډيرے مودے

 خو اوس رند کے شو، اَؤ ازل خُدائے د نبيانو د کالم راسے پ وو، 
په وسيله هغه اره کے دے د دے د پاره چه د هغۀ د حم په مطابق ول

.هغۀ تابع ش ايمان راوړلو سره د ونه دقوم

 د هغه واحد خُدائے چه په هر ۀ پوهيى، د عيس مسيح په وسيله تل تر

تله لوئ وى! آمين.
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