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د کورنتيانو په نُوم د پولوس رسول دويم
خط

سالم

 د پولوس له طرفه چه د خُدائے په مرض د مسيح عيس رسول دے اَؤ ورور  ۱
تيموتيوس له طرفه د خُدائے د هغه جماعت په نُوم کوم چه په کورنتوس کے دے اَؤ
 زمون د پالر خُدائے اَؤ د مال عيس مسيح د طرفه د ولو اخيه د پاکانو په نُوم، 

په تاسو فضل اَؤ سالمت دِ حاصله وى.

د پولوس د خُدائے شر ذاری

 زمون د مال عيس مسيح د خُدائے اَؤ پالر ثنا دِ وى وک چه د رحمتُونو پالر اَؤ

له تسل ونے مصيبتُونو کولو م په ون هغه زم د هر قسم تسل خُدائے دے. 
راکوى د دے د پاره چه مون د هغه تسل سره چه مون له ئے خُدائے راکوى هغو ته

 هم مون د تسل ورکولو جوه شُو وک چه په ۀ نه ۀ مصيبت کے ير دى. 
ونمسيح په وسيله زم ى دغه شان دزياتي ونليفُونه په ممسيح ت د ۀ رن ه چه

ون داَؤ خالص تسل صيبتُونه تيرۇو نو ستاسو دم ون که م تسل هم زياتيى. 
خاطره اَؤ که تسل مومو نو ستاسو د تسل په خاطر د کومے په تاثير چه تاسو په صبر

 اَؤ زمون اُميد ستاسو په حقله ډير هغه تليفُونه وزغم کوم چه مونه هم زغمو. 
کل دے ه چه مون په دے پوهه يو چه ۀ رن چه تاسو زمون په تليفُونو کے
وو! مون دا نۀ غواړو چه  اَئے ور  .ے هم يک هم دغه شان په تسل ،ي شري

ونے په موبه ک ايشيا په ص وم چه دک صيبت نه ناخبره پاتے شهغه م تاسو دِ د
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راغلو اَؤ زمون د حد نه بهر اَؤ د طاقت نه زيات وو اَؤ تر دے چه مون د ژوندانۀ نه هم
 بله په خپل ان مو د مرګ د حم يقين وشو د دے د پاره چه په الس ووينو. 

 نو هم ان هي ويسا پاتے نۀ ش بله په هغه خُدائے وک چه مى ژوندى کوى. 
هغۀ مون د داسے لوئے هالکت نه خالص کو اَؤ خالصوى به مو، اَؤ مون د هغۀ نه دا

 اَؤ که چرے تاسو هم په جمع په دعا اُميد لرو چه وړاندے به مو هم خالصوى. 
سره زمون مدد کوئ، نو خُدائے به د ډيرو خلقو د دعا جواب ورکى، اَؤ هم ډير خلق

به زمون د آزاديدو د خاطره د هغۀ شر وکى.

د پولوس د مالقات اراده بدلول

 مون ته په دے خبره فخر دے بله زمون زړۀ واه کوى چه دنيا ته اَؤ خاص

د ونزران کولو اَؤ م سره پاکوال زړۀ د اَؤ د تينوالر خُدائے غوندے د تاسو ته د
 مون تاسو دنيا د حمت نه کار وانۀ خستو بله د خُدائے په فضل مو باور وکو. 

ته نورے خبرے نۀ ليو بغير د هغو نه کومے چه تاسو لول يا ئے من، اَؤ زما اُميد
 ۀ رن چه تاسو به په مون فخر کوئ دے چه تر آخره پورے به پرے پوهيئ. 

دغه رن د مال عيس مسيح په ورځ به مون په تاسو فخر کۇو.

 اَؤ هم په دے باور ما دا اراده کے وه چه اول تاسو له درشم د دے د پاره چه

دونيه ته الړ شم اَؤ د اَؤ ستاسو په الره م  ،له مالقات وش تاسو سره دوه
 پس ما چه دا مدونيه نه به بيا تاسو له درشم اَؤ تاسو مے يهوديه ته رخصت کئ. 
اراده کے وه نو آيا زَۀ ن خپلے ارادے ۀ زر زر بدلوم؟ اؤ زۀ د يو دنياوى سى په

 له چه خُدائے رتينے دے شان خپله اراده هو په نه اؤ نه په هو کے بدلوم؟ 
 دغه شان زمون لوظ تاسو سره وو، يعنے د هو په ائے هو اَؤ د نه په ائے نه. 

ه چه د خُدائے زوئے عيس مسيح د چا زيرے چه مون، يعنے ما اَؤ سيلوانوس اَؤ
تيموتيوس په تاسو کے خور کے دے، په هغۀ کے داسے خبرے نۀ وے چه هو
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ه چه د  وے اَؤ بيا وروستو په نه کے بدلے شوے بله هو، هو پاتے شو. 
ے هو شُو، اَؤ هم دغه وجه ده چه دومره لوظُونه دى هغه په مسيح ک خُدائے چه هر

هغۀ په وسيله پرے آمين هم وشو، د دے د پاره چه زمون په وسيله د خُدائے جالل
 اَؤ په حقيقت کے خُدائے چه ئے تاسو اَؤ مون په مسيح کے  .ند شر

 اَؤ خپل مهر ئے په مون لولے دے چه مظبوط کى يو، هغۀ مون غوره کى يو، 
مون د هغۀ يو اَؤ زمون په زړونو کے ئے خپل روح اچولے دے چه د راتلُونو

برکتُونو ضمانت دے.

 زَۀ خُدائے خپل واه کوم چه زَۀ تر اوسه کورنتوس ته ه نۀ يم راغلے چه په

 زمون مقصد دا نۀ دے چه مون د ايمان په خبرو په تاسو تاسو مے رحم کيدو. 
خامخا حم وچلۇو. مون ته معلُومه ده چه تاسو په ايمان کے قائم ي اَؤ مون تش

تاسو سره ستاسو د خوشحال سبب جوړيدل غواړو.

 ما په خپل زړۀ کے دا اراده کے وه چه که زما درتلل تاسو له د غم سبب  ۲
 ه چه که زَۀ تاسو غمژن کم نو ما به وک ر نو بيا تاسو له نۀ درم. 

 اَؤ ما تاسو ته خوشحالوى، بغير د هغو نه وک چه زما په وجه غمژن شوى دى. 
هغه خبره ليلے وه د دے د پاره چه هسے نه چه زما په راتلو چه ما ته په چا

خوشحاليدل په کار دى زَۀ دِ د هغوئ په وجه غمژن يم، ه چه زما په تاسو ولو د دے
 ه چه ما خبرے باور دے چه کومه چه زما خوشحال ده هغه ستاسو د ولو ده. 
ۇو خو د لو سره تاسو ته ليے په ډيرو اوان په حالت کخف صيبت اَؤ دډير م د
دے د پاره نه چه تاسو دِ غمژن ش بله د دے د پاره چه تاسو هغه لوئے محبت معلُوم

کئ، کوم چه زما تاسو سره دے.
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قصوروار له معاف ورکول

 اَؤ که وک ستاسو په مين کے د غم سبب شوے دے نو هغه تش زما د غم نه،

بله ۀ قدرے ستاسو ولو د غم باعث شو، د دے د پاره چه په هغۀ زياته سخت ونۀ
 دغه سزا چه هغۀ د ډيرو خلقو له طرف نه ومونده د داسے سى د پاره پوره کم. 
ئ دورک ئ اَؤ تسلعاف کور مهغۀ قص س غوره دا ده چه ددے برع  پس د ده. 

 د دے د پاره زَۀ تاسو ته  .په وجه تباه نۀ ش زياتوال غم د پاره چه هغه د دے د
 ه چه ما د دے د پاره هم سوال کوم چه د هغۀ په حقله محبت اره کئ. 

 ليل ۇو چه تاسو وآزمائيم چه تاسو په ولو خبرو کے حم منُون ي اَؤ که نه. 
تاسو چه چا ته ۀ معاف کوئ هغۀ ته ئے زَۀ هم معاف کوم ه چه هغه ۀ چه معاف

کى وى نو د مسيح د قائم مقام کيدو په سبب مے ستاسو د خاطره معاف کى دى،
هغۀ د د ونه چه م شيطان وار راباندے کامياب نۀ ش پاره چه د دے د  د

چلُونو نه ناواقفه نۀ يو.

د پولوس اندينه اَؤ مرسته

 اَؤ هر کله چه زَۀ د مسيح زيرى ورکولو له ترواس ته راغلم اَؤ مال ما ته دروازه

 نو زما روح آرام ونۀ موندو ه چه ما خپل ورور تيطوس ونۀ موندو، خالصه که، 
 خو د خُدائے شر دے نو د هغوئ نه مے رخصت واخستو اَؤ مدونيه ته الړم. 

وک چه په مسيح کے مون له د قيديانو د فتحمندئ په جلوس بيائ اَؤ د هغۀ د علم
 ه چه مون د خُدائے په نزد خوشبوئ زمون په وسيله په هر ائے خوروى. 

 بعضو ته د خالصون موندُونو اَؤ هالکيدُونو، دواړو د پاره، د مسيح خُوشبوئ يو. 
م کيدو د پاره د مرګ بوئ اَؤ بعضو له د ژوندانۀ د پاره د ژوندُون بوئ يو، اَؤ وک

وک چه د ،وبنجارى په شان نۀ ي د ونه چه م  دے چه د دے خبرو الئق دے؟ 
خُدائے کالم خروى بله مون د زړۀ په صفاي اَؤ د خُدائے د طرفه خُدائے حاضر
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ُو اَؤ د مسيح د خادمانو په شان خبرے کۇو.

د نوى لوظ خادمان

بعضو په شان د ته د ونو؟ يا ماره کول غواړ نامبيا خپله ني ون آيا م  ۳
ون زم نينام خطُونه ستاسو په لور د راوړلو يا ستاسو نه د آخستو حاجت دے؟ 
ول خلق ئے پيژن اَؤ لے شوے دے، هغه تاسو يے ليونو کپه زړ ونخط چه زم
 اره ده چه تاسو د مسيح هغه خط ي کوم چه مون د خادمانو په اَؤ لول ئے. 
طور ليلے دے، په سياه نه، بله د ژوندى خُدائے په روح سره، د ے په تختو نه
 په  مون د مسيح په معرفت په خُدائے داسے باور لرو،  بله په زړۀ باندے. 
دے نه چه ن په خپله مون د دے جوه يو چه د خپله انده ۀ خيال هم وکو بله

 چا چه مون د نوى لوظ د خادم کيدو جوه زمون لياقت د خُدائے د لوريه دے، 
کى يو، نۀ د ليل شريعت د لوظ نه، بله د روح د لوظ، ه چه ليلے شريعت وژل

 اَؤ هر کله چه د مرګ هغه لوظ حرفُونه چه په و کوى خو روح ژوندے کوى. 
ليل شوى ۇو د دومره جالل ۇو چه بن اسرائيل د موس په مخ د هغه جالل په سبب
کوم چه د هغۀ په مخ وو په غور سره هغۀ ته ونۀ کتلے شول، سره د دے چه په کميدو

 ه چه  نو د روح لوظ خو به بے شه د دے نه زيات د جالل سره وى!  وو، 
که چرے مجرمۇونے لوظ د جالل وو نو د صادقۇون لوظ خو به ضرور د دے نه

 هغه جالل چه د ۀ وخت د پاره جالل وو نو اوس د جالل يز زيات جالل وى! 
ونه جالليز  ولے چه هر کله چه فنا کيدُون په مخے هي شے نۀ ارى. 

ۇو نو پاتے کيدُونے يز خو به خامخا جالل وى.

 اَؤ د موس په شان نه،  نو بيا مون په دے اُميد ډير په زړه ورتيا سره دا وايو، 

چا چه د دے د پاره په خپل مخ نقاب اچولے وو چه بن اسرائيل د هغۀ د فان جالل
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ے ده چه تر دے ور ونه سخت شولهغوئ زړ  خو د  .اَنجام ونۀ ليدے ش
زوړ عهد لوستلو په وخت د هغوئ په زړونو پده پرته ده اَؤ دا پده يواے د مسيح په

ى دکتاب لوستلے کي وسم ے چه کله هم د خو تر دے ور وسيله پورته کيى. 
 خو چه کله هم د هغوئ زړۀ د مال طرف ته هغوئ په زړونو پده پرته وى. 

 اَؤ مال روح دے اَؤ چرته چه د مال روح راورزى نو دغه پده پورته کيى. 
ه دے لولو په بے نقابه مخونو ک د ون اَؤ هر کله چه زم دے، هلته آزادى ده. 

آئنے د مال جالل داسے رنديى، نو د هغه مال په وسيله د هغه جالل ذات
وک چه روح دے، مون درجه په درجه د هغۀ په شان کيو.

د خاؤرے په لوو خزانه

 پس هر کله چه په مون داسے رحم وشو چه مون ته دا خدمت وسپارلے شو  ۴
 بله مون د شرم پے خبرے پريودے اَؤ د مارئ چلند نو مون همت نۀ بائيلو، 
نۀ کۇو، نۀ د خُدائے په کالم کے ۀ ُون کۇو بله حق ظاهرۇو اَؤ د خُدائے په نزد

 اَؤ که چرے زمون په زيرى د هر چا د ضمير په وړاندے خپل ان اره کۇو. 
 يعنے هغه به ايمان نۀ راؤړى ه پده پرته ده نو دا تشه د هالکيدُونو د پاره ده، 

چه د دے بدى دنيا سردار يعنے شيطان د هغوئ عقل ړوند کے دے، د دے د پاره چه
مسيح وک چه د خُدائے په شل دے، د هغۀ د جالل د زيرى را په هغوئ ونۀ ليى.

ه چه هغه مال ،زيرى تبليغ کۇو مسيح د عيس ه دخپل نه، بل ونه چه م 
دے اَؤ د خپل ان په حقله داسے وايو چه مون د عيس په خاطر ستاسو غُالمان يو.

 اَؤ خُدائے چه دا ئے وئيل دى چه ”د تيارے نه دِ را وليى“ نو هغه زمون په

زړونو کے ولوله چه د خُدائے جالل وپيژنُو چه د عيس مسيح د مخ نه ليى.

 د زيرى دا کالم چه مون سره دے د يوے خزانے په شان دے چه د خاۇرو په

لوو کے وى. خو داسے کيدل ضرورى دى چه دا اره ش چه د حده هورته
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 مون د هر طرف نه قُدرت د خُدائے له طرف نه دے، نه چه زمون له طرف نه. 
 مصيبتُونه خو اُوچتۇو خو زپلے کيو نه، پريشان کيو ضرور خو نا اُميد نۀ يو، 

 تنولے کيو خو يواے پريولے کيو نه، غورزولے کيو خو هالکيو نه. 
ونژوندُون هم زم عيس ه ده چه دمرګ نخ مسيح د ے هر وخت دپه وجود ک ونزم

 ه چه مون په ژوندانۀ د عيس د خاطره هميشه  .ند شر ےود کپه وج
  .ند شر ےجسم ک په فان ونژوند هم زم عيس و چه دمرګ ته سپارلے کي
 اَؤ چه پاک کالم پس مرګ خو په مون کے اثر کوى اَؤ ژوندُون په تاسو کے. 
کے ليل دى چه :  ”ما ايمان راوړو اَؤ ه مے خبرے کولے،“ نو په مون کے

 هم د ايمان هغه روح دے، پس مون هم ايمان راوړے دے اَؤ ه خبرے کۇو. 
ه چه مون پوهيو چه چا چه مال عيس ژوندے کے دے هغه به مون هم د هغۀ
ونۀ چه م  سره ژوندى کى اَؤ تاسو سره به مو په خپل مخے حاضر کى. 

په ان تيرۇو هغه ستاسو د خاطره تيرۇو اَؤ نه چه د خُدائے فضل په خلقو زياتيى
.ند شر خُدائے جالل ى چه دذارئ هم زياتي رخلقو ش نو د

د ايمان په وسيله ژوندُون

 د دے د پاره مون همت نۀ بائيلو اَؤ سره د دے چه زمون بدن ورو ورو ختميي

يو ساعت ل د ون نو دغه شان زم خو بيا هم زمون روح ورځ تر ورځ نوے کيى. 
 اَؤ په کوم حال مصيبت زمون د پاره بے کچه دروند اَؤ آبدى جالل پيدا کوى. 
ه چه ليدل وونو نظر لريز ه په ناليدلوونو نه، بليز په ليدلو ونے چه مک

يزونه فان دى اَؤ ناليدل يزونه آبدى دى.

 نو مون په دے پوهه يو چه زمون وجود د يو تمبو په شان دے. کله چه دا تمبو  ۵
چه په مزکه دے، راوغورزولے ش نو مون ته به د خُدائے له طرفه په آسمان کے يوه
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داسے ما راکولے کيى کومه چه به په الس د جوړ شوى کور په ير نۀ وى بله
 نه چه مون په دے وجود کے کيو اَؤ ډير ارمانجن يو چه په آبدى به وى. 
ان پ ربن  اَؤ په هغۀ کے له په جامه ب خپل آسمان کور کے داخل شُو، 

 ه چه په دے تمبو کے په اوسيدو مون د بوج د زوره په زبيرو يو د دے کو. 
دے د و، ده په دے باندے بله اغوستل غواړدا جامه ويستل غواړو بل پاره نه چه مون د
ون اَؤ چا چه م  .ے بدله شک ده هغه په غير فان ومه چه فنا کيدُونپاره چه ک

د دے کار د پاره تيار کو هغه خُدائے دے اَؤ هغۀ مون ته په بيعانه کے خپل روح
د ونو چه م و چه ترو اَؤ په دے پوهيلر تل تر تله تسل ونه چه م  راکو. 

 ه چه مون په ايمان وجود په کور کے يو نو د مال په کور کے نۀ يو. 
د ونده چه م تسل ون غرض دا چه زم ژوندُون تيرۇو، نۀ چه د سترو په ليدلو. 
د ون که م ريدو اَؤ د مال سره اوسيدل زيات خوۇو.  وجود غوندے کور به پ
وجود په کور کے يو يا د مال سره، خو زمون د ولو نه لوئے مقصد دا دے چه
 ه چه دا ضرورى ده چه د مسيح د عدالت د تخت په مال خوشحاله کو. 

وړاندے چه مون حاضر شُو نو چه زمون د ولو حال رند کے ش نو هر وک به
د خپلو هغو کارونو بدل وموم کوم چه هغوئ د وجود په وسيله کى دى که بد وى اَؤ

که ۀ.

د پخال خادم

 نو مون د خُدائے د ويرے په مطلب پوهيو نو ه مون د انسان د قانع کولو

کوشش کۇو. په خُدائے باندے زمون حال ظاهر دے اَؤ دا اُميد دے چه زمون حال به
 نو مون خپله نينام په تاسو نۀ زياتۇو ستاسو په ضمير هم صفا ظاهر شوے وى. 

بله مون په خپله تاسو له موقعه درکۇو چه په مون فخر وکئ د دے د پاره چه تاسو
 که هغوئ له جواب ورکئ ش وک چه په ظاهر فخر کوى خو په باطن نه. 
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چرے مون په خود کے نۀ يو نو د خُدائے د پاره يو اَؤ که په خود کے يو نو ستاسو
ولو د و چه که يو دپوهي ونه چه م مجبوروى ونمسيح مينه م  د د پاره يو. 

 اَؤ هغه د دے خاطره د ولو د پاره م شو چه وک پاره م شو نو ول مۀ شول. 
چه ژوندى دى هغه دِ بيا د ان د پاره نۀ وى ژوندى بله د هغۀ د خاطره دِ ژوندى وى
 نو اوس به مون د چا په باب وک چه د هغوئ د پاره م شو اَؤ بيا ژوندے شو. 
کے انسان رائے نۀ لرو ار که مون د مسيح په باب کے يو وخت انسان رائے

 د دے د پاره که وک په مسيح کے وى نو هغه لرله خو اوس به داسے نۀ کۇو. 
 ول يزونه نوے مخلُوق دے، زاړۀ يزونه تير شول، وورئ هغه اوس نوى شول. 

لُو اَؤ دخال کپ ونان سره م خپل مسيح په وسيله د خُدائے له طرفه دى چا چه د د
 مطلب دا چه خُدائے د مسيح په وسيله پخال کولو پيغام ئے مون ته سپارلے دے. 
هغوئ په ذمه وانۀ چول اَؤ د ونه ئے دناه هغوئ خال کوله اَؤ دان سره پ خپل نيا دد

پخال کولو پيغام ئے زمون په حواله کو.

 نو اوس مون د مسيح اَستازى يو ويا زمون په وسيله خُدائے دا خواست کوى،

 هغه چا چه ناه نۀ  .خال شخُدائے سره پ طرف نه منت کۇو چه د مسيح د د ونم
پيژنده خو خُدائے هم هغه زمون د پاره ناه ولو چه مون په هغۀ کے د خُدائے

صداقت شُو.

 اَؤ مون چه د خُدائے په کار کے شري يو، دا خواست کۇو چه د خُدائے  ۶
 نه چه هغه په خپله  . ے دے، هغه عبث مهول کوم فضل چه تاسو قبک

 : فرمائ

”ما د خپل فضل په وخت ستاسو واؤريدل

اَؤ د خالصون په ورځ مے ستاسو مدد وکو.“
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ورئ د قبليدو وخت اوس راغلے دے، ورئ دا د خالصون ورځ ده!

 د دے د پاره چه زمون خدمت ضائع نۀ ش نو مون په هي خبره کے د تيندک

 بله د خُدائے د خادمانو په شان په هره خبره کے خپل خوړلو موقع نۀ ورکۇو، 
 په ان اره کۇو، يعنے ډير په صبر، په مصيبت، په حاجتمندئ اَؤ په تنسياؤ، 
 په پاک، په علم، په کروړو خوړلو، په قيد، په ب، په محنت، په شويرو، په لوږه، 

 په حق کالم سره، د خُدائے په زغم، په مهربان، په روح القُدس، په بے ريا مينه، 
د ، په عزت اَؤ بے عزت قُدرت، د صداقت په وسلو چه حمله کوى اَؤ دفاع کوى، 

 بدنام اَؤ نينام په وسيله، ار که مراه کۇون معلُوميو خو بيا هم رتين يو، 
نامعلُوم يو خو بيا هم مشهور يو، م کيدُون يو خو ورئ ژوندى يو، وهل خوړون يو
 غمژن يو خو تل خوشحاله اوسو، غريبان يو خو ډير خلق غنيان خو مۀ کيو نه، 

کۇو، خواران يو خو بيا هم هر ۀ لرو.

 اَئے کورنتيانو! مون ستاسو سره صفا خبرے وکلے اَؤ مون تاسو ولو ته خپل

 له  زمون زړونه تن نۀ دى خو ستاسو زړونه تن دى.  زړونه پرانستل دى 
ۀ رن چه پالر خپلو بچو ته وائ نو تاسو هم په بدل کے مون ته خپل زړونه پرانزئ.

د ژوندى خُدائے کور

 وک چه په مسيح ايمان نۀ لرى، د هغوئ سره په جغ کے مه . د صداقت اَؤ

 آيا ناصداقت په خپلو کے ۀ تعلق؟ بيا د را اَؤ تيارے د يو بل سره ۀ کار؟ 
مسيح د شيطان سره اتفاق کولے ش يا يو ايماندار د يو بے ايمان سره ۀ تعلق

د ونت لرى؟ ولے چه مۀ جوړ تانو سرهب خُدائے کور د  آيا د ساتلے ش ۀ؟ 
ژوندى خُدائے کور يو له چه خُدائے په خپله فرمائ چه : 

”زَۀ به په هغوئ کے اوسم اَؤ په هغوئ کے به رزم،
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اَؤ زَۀ به د هغوئ خُدائے يم اَؤ هغوئ به زما خلق وى.“

 دے د پاره مال وائ چه : 

”د هغوئ نه راوزئ اَؤ هغوئ پريدئ

اَؤ ناپاکو يزونو ته الس مه وروړئ،

نو زَۀ به تاسو قبول کم.

،ه يو  اَؤ زَۀ به ستاسو پالر يم اَؤ تاسو به زما زامن لُ

دا د مال قادر مطلق وينا ده.“

سره داسے وعدے شوى دى نو را ونه زمون نو اَئے خوږو دوستانو! چ  ۷
خُدائے د و اَؤ دناپاکو نه پاک ک وحاناَؤ ر سمه جسمانهر ق انُونه د خپل ونچه م

ويرے نه خپل پاکوالے کمال ته ورسۇو.

پولوس خوشحال توبے په حقله د جماعت د د

 مون ته په خپلو زړونو کے ائے راکئ. مون د هيچا سره بے اتفاق نۀ ده

کے، چا ته مو نُقصان نۀ دے رسولے اَؤ د چا نه مو خپل مقصد نۀ دے تر سره
 زَۀ تاسو مالمتول نۀ غواړم ه چه ما تاسو ته اول هم وئيل دى چه تاسو کے. 

ونوندلے دے چه که مرګ وى اَؤ که ژوندُون، مائے م ے داسےونو کپه زړ ونزم
 زَۀ په تاسو باور کوم اَؤ چه زَۀ په تاسو ډير فخر کوم ما ته تاسو سره يو ائے يو. 

پوره تسل حاصله ده اَؤ چه په مون چه ومره مصيبتُونه را په هغو ولو کے زما
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زړۀ بيحده خوشحاليى.

 هر کله چه مون مدونيه ته راغلُو نو زمون دے خوارو بدنُونو ته دلته هم هي آرام

نۀ وو، هر طرف ته تليفُونه ۇو، زمون نه ير چاپير جے وے اَؤ زمون په زړونو
 خو خُدائے چه عاجزانو ته تسل ورکوى نو د تيطوس په راتلو کے ئے ويره وه. 
 نۀ تش د هغۀ په راتلو بله د هغۀ په هغه تسل چه هغۀ ته ئے مون ته تسل راکله، 

له تاسو نه ورکے شوے وه، اَؤ چه هغۀ مون خبر کلُو چه تاسو زما په ليدو پسے
ومره ليواله ي اَؤ چه ډير اَفسوس کوئ اَؤ زما ملرتيا کوئ نو په هغوئ زَۀ نور زيات

 که چرے تاسو زما په هغه درليل خط غمژن وئ نو اوس په خوشحاله شوم. 
هغے پيمانه نۀ يم. زَۀ به په دے هله خفه شوے وے که چرے ما ليدلے وے چه هغه

 خو اوس په دے خط تاسو غمژن کل که هغه هم د ل وخت د پاره وے. 
خُدائے د ارى شوه ولے چه ستاسو غم د غم نتيجه توبه خوشحاله يم چه ستاسو د

 مرض په مطابق وو، د پاره د دے چه تاسو ته زمون د طرف نه ۀ نُقصان نۀ وى. 
ه چه د خُدائے د مرض په مطابق غم داسے توبه راپيدا کوى چه د هغے اَنجام

 نو خالصون دے اَؤ په هغے پيمانه کيدل نشته، خو د دنيا غم مرګ پيدا کوى. 
ورئ دغه خبرے چه تاسو د خُدائے د مرض په مطابق غمژن شوئ په تاسو کے

ومره سررم، عذر، خفان، ويره، شوق، جوش اَؤ غيرت پيدا کو. تاسو په هر جوړ
 نو بيا ار که ما تاسو ته ليل ۇو  .ے بر يل چه تاسو په دے خبره کدا ثابت ک

خو په هغه وجه مے نۀ ۇو ليل، چا چه بے انصاف وکه اَؤ نۀ په هغه وجه چه د چا
ونے زمور کخُدائے په حض وشوه خو په دے وجه چه تاسو د نصافسره چه بے ا

 ه خو زمون دومره تسل وشوه.  .تابعداره ظاهر ش تينومره ر

اَؤ زمون په دے هم تسل وشوه کله چه مون وليدل چه تيطوس ډير خوشحاله دے نو
ولو په سبب هغۀ تسل ه چه ستاسو حاصله شوه ته نوره هم زياته خوشحال ونم

 اَؤ که ما د هغۀ په وړاندے ستاسو په باب کے ۀ فخر وکو نو بيا مونده. 
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شرمنده نۀ شوم بله نه چه مون تاسو ته ولے خبرے په رتيا وکے هم هغه شان
 اَؤ هر کله چه چه مون کوم فخر د تيطوس په وړاندے وکو، هغه هم رتيا وختلو. 
هغۀ ته ستاسو د ولو فرمانبردارئ راياديى چه تاسو نه په ويره اَؤ رپيدلو هغه قبول
 زَۀ خوشحاله يم چه ستاسو کو نو تاسو سره د هغۀ د زړۀ مينه نوره هم زياتيى. 

له طرفه په هره خبره کے زما تسل ده.

په مرض سره ورکول

وو! مون تاسو ته د خُدائے د هغه فضل خبر درکۇو کوم چه په مدونيه  زما ور  ۸
 سره د دے چه په لوئے مصيبت اَؤ په آزميت کے په جماعتُونو باندے وشو. 

کے د هغوئ خوشحال زياته شوه اَؤ باوجود د دے چه ډير غريبان ۇو، هغوئ د زړۀ
 اَؤ زَۀ واه ورکوم چه هغوئ د خپل وس په مطابق د اخالصه ډيره چنده ورکله. 

پاکانو د دے خيرات اَؤ د  اَؤ د نه، بله د وس نه زيات په خپله خوه ورکل. 
 اَؤ هغوئ خدمت د شراکت په باب کے ئے ډير په زارو مون ته خواست وکو. 
زمون د اُميد نه زيات ۀ ورکل بله خپل زړونه ئے اول مال ته اَؤ بيا د خُدائے په

 د دے د پاره مون تيطوس ته نصيحت وکو له نه چه مرض مون ته وسپارل. 
هغه اول شروع کے وه، هم هغه شان دِ په تاسو کے د خيرات دغه کار هم پوره

 نو له نه چه تاسو په هره خبره کے، د ايمان اَؤ کالم اَؤ علم اَؤ جوش کى. 
هم هغه شان د ے وړاندے شوى يسره لرله، په هغے ک وناَؤ هغه مينه چه تاسو م

دے د ه دم په طور نۀ وايم بلح  زَۀ د  .ے هم وړاندے شخيرات په دے کار ک
پاره وايم چه د نورو د جوش د مثال ورکولو سره ستاسو د مينے رتينوالے وآزمئيم.

 ه چه تاسو زمون د مال عيس مسيح د فضل نه خبر ي چه سره د دے چه

هغه غن وو خو ستاسو د پاره غريب جوړ شو، د دے د پاره چه تاسو د هغه غريب په
.سبب غنيان ش
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ه ده، د پاره ه چه دا ستاسو د ے خپله رائے درکوم اَؤ زَۀ په دے باب ک

پاره د دے چه تير کال تاسو نه تش په دے کار کے بله د هغے په اراده کے هم
 نو بيا دا کار پوره هم کئ. له نه چه تاسو په اراده کولو کے وړومب وئ، 

 ه چه که نيت وى نو چاخ وئ هم هغه شان د وس په مطابق ئے پوره هم کئ. 
خُدائے چنده د هغے په مطابق قبلوى ۀ چه د سى سره وى، نۀ چه د هغے په مطابق
 داسے خبره نۀ ده چه د نورو بوج کم ش اَؤ ستاسو زيات، چه د هغۀ سره نۀ وى. 

بايد چه يووالے وى.

،وره کولے شهغوئ کمے پ ۀ دى اَؤ تاسو د ه دا وخت تاسو سره زياتون چ

اَؤ کله چه د هغوئ سره زيات ش اَؤ تاسو سره کم، نو هغوئ به ستاسو کمے پوره
 له چه صحيفے وائ چه :   .اَؤ دغه شان به يووالے قائم ساتلے ش ،کولے ش

”چا چه ډير جمع کل د هغۀ ۀ زيات نۀ ۇو

اَؤ چا چه کم جمع کل د هغه ۀ کم نۀ ۇو.“

تيطوس اَؤ د هغۀ ملرى

 د خُدائے شر دے چه هغۀ د تيطوس په زړۀ کے هم ستاسو د پاره زما په شان

 نۀ تش دا چه تيطوس زمون خواست ومنلو بله هغه خو سررم پيدا کے ده. 
 د دومره خواهش لرى چه هغه په خپله مرض زمون نه اوس تاسو ته در روانيى. 

هغۀ سره مون خپل هغه ورور درليو د چا تعريف د زيرى له کبله په ولو جماعتُونو
 اَؤ نۀ صرف دا بله هغه د جماعتُونو له خوا نه د دے چندے په کے کيى. 

مال و چه ده وک دا خدمت ونقرر شو، اَؤ مرے مسفر مل د ونے زمرسولو ک
 اَؤ مون د هغه لوئے چندے په باب کے چه  .اره ش شوق ونجالل اَؤ زم

ونه چه م  خدمت کۇو، خپل انُونه ساتُو چه وک په مون اعتراض ونۀ کى. 
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ه دے غوره وى بلخُدائے په مخ ونو تدبير کۇو چه هغه نۀ صرف ديز داسے د
خلقو په مخے هم.

 اَؤ مون د هغوئ سره هغه بل ورور درليلے دے کوم چه مون په ډيرو خبرو

کے و و واره آزمائيلے اَؤ سررم موندلے دے خو هر کله چه د هغۀ په تاسو ډير
 که وک د تيطوس په باب باور دے ه خو اوس زيات په جوش کے دے. 

کے تپوس وکى نو هغه زما شري اَؤ ستاسو د پاره زما د خدمت ملرے دے. که
وو په باب تپوس وش نو هغوئ د جماعتُونو اَستازى اَؤ د مسيح نورو ور د ونچرے زم

 نو بيا خپله مينه ورته واي چه ول جماعتُونه ووين چه مون په تاسو جالل دى. 
بے فائدے فخر نۀ کۇو.

د پاکانو د پاره چنده

 ۀ چنده چه د پاکانو د پاره کيى د هغے په باب کے زما تاسو ته ۀ ليل  ۹
دونيه دم هغے په وجه د شوق نه خبر يم چه د ه چه زَۀ ستاسو د  عبث دى. 
خلقو د وړاندے زَۀ په تاسو فخر کوم چه د اخيه خلق د تير کال نه تيار دى اَؤ ستاسو

ونلو مقصد دا دے چه مدرلي و دو دے ور  خو زما د جوش ډير خلق راوپارول. 
په دے باب کے چه په تاسو کوم فخر کۇو، هغه بے مقصده پاتے نۀ ش بله تاسو

زما د وينا په مطابق تيار اوس له نه چه ما هغوئ ته ستاسو په باب کے وينا
 ه چه که زۀ د مدونيه نه د ان سره خلق راولم اَؤ هغوئ تاسو تيار کے ده. 

ونۀ موم نو دا به زمون اَؤ ستاسو د پاره هم ومره شرمند وى ه چه مون په
وو ته ووايم ل چه دے ورپاره ما دا ضرورى و دے د  د تاسو باور وولے دے. 
چه کورنتيانو ته اول الړ ش چه ستاسو هغه د ورکے لوظ چه کے دے، د آاهو نه

تيار وسات، نو بيا به دا چنده د ورکے په طور وى، نۀ چه د زبردست په طور.
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 خو ياد لرئ چه وک چه له کرونده کوى هغه به له ريب، اَؤ چه وک زياته

 اَؤ هر چا چه ومره په زړۀ کے مقرر کى دى،  .کرونده کوى هغه به زياته ريب
هغه هومره به ورکوى اَؤ نۀ په مجبورئ اَؤ نۀ د فرض په طور ه چه خُدائے په
 اَؤ خُدائے تاسو له د حاجت نه زيات خوشحال ورکۇون سره مينه لرى. 

درکولے ش د پاره د دے چه تاسو سره تل هر ۀ زيات وى اَؤ داسے د هر ني کار
 اَؤ صحيفے د داسے سى په باب کے وائ چه :  د پاره دِ تاسو سره زيات وى 

”هغه خوارانو له په سخاوت ورکوى،

د هغۀ خيرات به تل تر تله باق وى.“

 نو چه خُدائے د کرونده کرون د پاره تُخم اَؤ د خوراک د پاره ډوډئ ورکوى، هم

هغه به تاسو ته تُخم درکوى اَؤ په هغے کے به زياتوالے اچوى اَؤ ستاسو چندے به
،سم سخاوت به کولے شچه هر ق وميز زيات بيا م  اَؤ تاسو به هر يو زياتوى. 

وندلو سره دپه وسيله م وندے نيتجه به دا وى چه ډير خلق به ستاسو چنده زم اَؤ د
 ولے چه د دے په کولو به نۀ تش د پاکانو ضرورتُونه خُدائے شر ذاری وکى. 
 ه چه پوره ش بله د ډيرو خلقو له خوا به د خُدائے ډيره شر ذاری کيى. 

دے خدمت نه به خلقو ته ثابت ش چه تاسو نۀ يواے د مسيح زيرے من بله د هغۀ
تابعدارى هم کوئ، هغوئ به د دے د پاره د خُدائے شر کوى اَؤ د دے د پاره هم چه

 ه چه په تاسو نۀ يواے د هغوئ بله د ولو خلقو مدد د زړۀ د اخالصه وکلو. 
تاسو د خُدائے د لوئے فضل په سبب چه په تاسو شوے دے، ستاسو ليواله دى اَؤ ډير
 شر دے د خُدائے د هغه بخنے چه د بيان نه په مينه ستاسو د پاره دعا غواړى. 

بهر ده.
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د پولوس د خپل خدمت په حقله جواب

نے خلق زما په حقله وائ  زَۀ پولوس په خپله تاسو ته خواست کوم، چه  ۱۰
ريدُونے اَؤ پش شا زړۀ ور يم، خو زَۀ د مسيح زغم اَؤ چه زَۀ ستاسو په مخے وي
 بله منت کوم چه ما ته په خپله د حاضريدو اَؤ په هغه شان زړۀ نرم دريادوم، 

ورکيدو حاجت پي نۀ ش له نه چه زَۀ په نو خلقو د زړۀ ورکيدو اراده لرم
 ار که وک چه مون داسے شمارى چه مون د دنيا په مطابق ژوندُون تيرۇو. 

د ونه چه زم  مون په دنيا کے ژوندُون تيرۇو خو د دنيا په مطابق جنيو نه. 
جن وسلے انسان نۀ دى بله د خُدائے په قُدرت د بدو قالانو د نولو جوه دى.

 ه خو مون د دليلُونو اَؤ هر هغه رکاوټ يز چه د خُدائے د پيژندل خالف ئے

 اَؤ سر اُوچت کے دے، نۇو اَؤ هر يو خيال قيدۇو اَؤ د مسيح فرمابرداره کۇو. 
هر کله چه ستاسو فرمانبردارى ثابته ش نو بيا مون تيار يو چه د هر قسم نافرمان سزا

ورکو.

 تاسو تش هغه يزونو ته ورئ کوم چه سترو ته ارى. که د چا په ان دا

باور وى چه هغه د مسيح دے، نو په خپل زړۀ کے دِ دا سوچ هم وکى چه نه هغه
 ه چه که زۀ په هغه اختيار کوم د مسيح دے هم هغه شان مون هم د مسيح يو. 
چه ستاسو د جوړولو د پاره، نۀ چه د ورانولو د پاره مال راکے دے ۀ زيات فخر

 زَۀ داسے ه وايم چه د خطُونو په وسيله ستاسو هم وکم نو زَۀ به شرمنده نۀ يم. 
 ه چه ن وائ چه د هغۀ خطُونه اثرناک اَؤ زبردست دى ويرۇونے نۀ شم. 

خو هر کله چه په خپله موجود وى نو کمزورے شان معلُوميى اَؤ د هغۀ تقرير فضول
 نو دغه شان ُون دِ پوهه ش چه نه چه په خطُونو کے پش شا دے. 
زمون کالم دے نو دغه شان به د مخامخ کيدو په وخت کے زمون کار هم وى.

 ه چه مون دا جرات نۀ لرو چه خپل انُونه په هغه و کسانو کے شمار کو
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يا د هغو سره مقابله وکو وک چه خپله نينام زياتوى، خو هغوئ چه په خپله په
خپلو کے د انُونو اندازه ولوى اَؤ په خپله په خپلو کے مقابله وکى نو په هي نۀ
ه داندازے نه زيات فخر کۇو بل به د ونعادت نۀ دے چه م ون خو دا زم پوهيى. 
خدمت په باب کے دعوٰى کۇو په هغه حد کے، کوم چه خُدائے زمون د پاره مقرر

 ه چه مون خپل انُونه د هغه حد  .ي ے تاسو هم راغلے دے اَؤ چه په کک
نه زيات نۀ لويۇو له نه چه زمون د خدمت په هغه حد کے وى، نو دا زمون حق

کسان ۇو چه تاسو ته د اولن وننۀ ۇو، اَؤ دغسے م تاسو ته راغل وننۀ وو که م
 اَؤ مون د نورو په خوارئ فخر نۀ کۇو خو مسيح د زيرى په ورکولو در رسيدل يو. 

اُميد لرو چه ستاسو په ايمان کے ترق وش نو مون به ستاسو په وسيله د خپل حد په
 د دے د پاره چه ستاسو د حدُونو نه لرے زيرے مطابق نور هم وړاندے شُو، 

ورسوو، نۀ چه د نورو خلقو په عالقه کے په جوړو شوو يزونو فخر وکو.

 ه چه وک په  غرض دا چه ”وک چه فخر کوى هغه دِ په مال وکى.“ 

خپله خپل تعريف کوى هغه مقبول نۀ دے بله د چا تعريف چه مال کوى هم هغه
مقبول دے.

پولوس اَؤ د دروغو رسوالن

زغملے شوے، تاسو زما زغم ه شان بے وقوف ارمان که تاسو زما ل  ۱۱
 زَۀ تاسو د پاره د خُدائے په شان غيرت لرم ولے چه ما د يو خاوند، يعنے چه خو. 
مسيح سره ستاسو کوژدن کے ده د دے د پاره چه تاسو د يوے پاکے پيغلے په شان
 خو ويريم چه داسے ونۀ ش له نه چه مار د مسيح په وړاندے حاضر کم. 

په خپل مر ب ب حوا وغُلوله هغه شان ستاسو خياالت هم د هغه خُلوص اَؤ پاکوال نه
اَؤ هغه د وک راش ه چه که  بل خوا ش، کوم چه د مسيح سره په کار دى. 
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بل عيس پيغام ورکى د چا چه مون پيغام نۀ دے ورکے، يا تاسو ته د روح القُدس په
ائے ۀ بل روح مالويى، يا بل زيرے درکے شو، کوم چه تاسو له مون نه نۀ وو
 زَۀ خو خپل ان د هغه غو موندلے، نو بيا تاسو ډير په خوشحال د هغۀ آؤرئ. 

 که چرے په تقرير کے ساده يم نو د علم په وجه نۀ يم رسوالنو نه کم نۀ شمارم. 
بله دا مون په هر حال کے اَؤ په ولو خبرو کے تاسو ته ظاهر کو.

 آيا دا زما غلط وه چه ما تاسو ته د خُدائے زيرے مفت درورسولو اَؤ ان مے

پاره د خدمت د تيا دى چه ما ستاسو د دا ر الندے کو چه تاسو اُوچت ش؟ 
 اَؤ کله چه زَۀ ستاسو سره وم اَؤ حاجتمن شوے نورو جماعتُونو نه مدد واخستو. 

وه راغل ۇو اَؤ زما دونيه نه ورم ه چه د ے وانۀ چولووم نو ما بيا هم په چا پي
حاجت ئے پوره کے وو اَؤ ما په هره خبره کے په تاسو د پي اچولو نه ان

 د مسيح حقيقت چه په ما کے دے نو ه زَۀ دا ساتلے دے اَؤ ساتم به ئے. 
ۀ د  د وايم چه د اخيه په عالقه کے به هيوک ما د دے فخر نه منع نۀ کى. 

پاره؟ آيا د دے د پاره چه زَۀ دِ تاسو سره مينه نۀ لرم؟ په دے خُدائے خبر دے چه زَۀ
تاسو سره مينه لرم.

 خو چه ۀ کوم هم هغسے به کوم، د پاره د دے چه د موقعے لۇونو ته موقع

 ه چه ورنۀ کم، بله هغوئ فخر کوى چه هغوئ زمون په شان خدمت کوى. 
مسيح د انُونه د دى چه خپل والن دى اَؤ په دوکه کارکۇونداسے خلق دروغژن رس

 په دے کے ۀ تعجب نشته ه چه شيطان هم خپل رسوالنو په شان جوړ کى. 
 نو بيا که د هغۀ خادمان د رتُونو ان د يو نُوران فرتے په شل جوړ کى. 

هغوئ د هغوئ اَنجام به د ۀ لويه خبره نۀ ده خو د ى نوان جوړ ک خادمانو په شان
کارونو په مطابق وى.
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د پولوس د رسول توب په وجه زغم

 زَۀ بيا وايم چه ما دِ وک بے وقُوف ونۀ  اَؤ که  نو د بے وقوف په شان

 زَۀ چه اوس ۀ وايم هغه د مال په مے قبول کئ چه زَۀ هم ل شان فخر وکم. 
طور نه بله په بے وقُوف سره اَؤ د هغه جرات سره ئے وايم کوم چه په فخر کولو

  ه چه نور ډير په جسمان طور فخر کوى زَۀ به ئے هم کوم.  کے وى. 
 هر کله چه وک تاسو  .ه بے وقُوفان زغماَؤ په خو ه چه تاسو عقلمند ي

غُالمان کوى يا مو داړى، يا مو رايروى، يا خپل ان لوئے جوړوى، يا تاسو په مخ په
 مون خو تاسو سره داسے سلُوک نۀ دے کے،  .نو تاسو ئے زغم ،ه وهپي
که تاسو دا زمون کمزورتيا خيال کوئ، نو کوئ. خو که وک فخر کوى نو زَۀ به هم

 آيا هغوئ عبرانيان دى؟ نو زَۀ هم يم. فخر کوم ار که زَۀ دا بيا په بے وقُوف وايم. 
آيا هغوئ اسرائيليان دى؟ نو زَۀ هم يم. آيا هغوئ د ابراهيم د نسل نه دى؟ نو زَۀ هم يم.
ارى، خو زَۀ د ليونتوب په شان مسيح خادمان دى؟ زما دا وينا د  آيا هغوئ د

هغوئ نه زيات يم، په محنت کے زيات، په قيد کے زيات، په کروړو خوړلو کے
 ما د يهوديانو د حد نه زيات. و و واره د مرګ په خطرو کے پاتے شوے يم، 

 درے له په بينتونو ووهلے نه پينۀ له يو کم لويت کروړے وخوړلے، 
شوم، يو لے سنسار کے شوم، درے لے دجهاز د ماتيدو په بال کے ونتم اَؤ

ے دله په سفر ک و و  زَۀ يوه شپه اَؤ ورځ مے په سمندر کے تير کل. 
ے، دخپل قوم په خطرو ک ے، دډاکوانو په خطرو ک ے، ددريابونو په خطرو ک

ے، دبيابان په خطرو ک ے، دار په خطرو ک ے، دونو په خطرو کغيرو قوم
 په محنت اَؤ مشقت سمندر په خطرو کے، د دروغژنو ملرو په خطرو کے، 
ربنتوب په حالت کے، و و له په بے خوب، لوږو اَؤ تندو کے، د يخن اَؤ ب
هغوئ زَۀ ذکر کول نۀ غواړم د دے خبرو نه عالوه چه د  د کے پاتے شوے يم. 

 د هغوئ په کمزورتياؤ زَۀ  .ے هره ورځ رار زما په زړۀ کولو جماعتُونو ف
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 که فخر کمزورے کيم نه ۀ؟ د هغوئ په تيندک خوړلو زما زړۀ نۀ خوږيى ۀ؟ 
 د مال عيس د خُدائے کول ضرورى وى نو زَۀ به په خپلو کمزورتياؤ فخر وکم. 

اَؤ پالر دِ هميشه حمد و ثنا وى، هغه خبر دے چه زَۀ هر ۀ چه وايم هغه رتيا دى.
 کله چه زَۀ په دمشق کے وم نو د اَرِتاس بادشاه حاکم د ول ار نه چاپيره

 اَؤ زَۀ د کک په الره په وکرئ کے وک کينولے وه چه ما رفتار کى. 
کوز کے شوم اَؤ د هغوئ د السه بچ شوم.

رويا اَؤ کشفُونه

د مال ر که فائده من نۀ دى خو اوس به د ما ته فخر کول ضرورى دى ا  ۱۲
 زَۀ په مسيح کے يو سے پيژنم چه وارلس کاله رويا اَؤ د کشف ذکر کوم. 

کيى چه هغه آيا په وجود کے وو يا بے له وجود نه وو، زَۀ خبر نۀ يم، خُدائے خبر
 اَؤ زَۀ خبر نۀ يم چه دا سے، آيا په دے، نااپ دريم آسمان ته وخيژولے شو. 

 نااپ فردوس وجود کے يا بے له وجوده وو، زَۀ خبر نۀ يم خُدائے خبر دے، 
قدسے اَؤ پاکے وے چه دته ورسولے شو اَؤ داسے خبرے ئے واؤريدے چه داسے م

 زَۀ به په داسے سى خو فخر بيانولو نۀ دى اَؤ د هغو بيانول انسان ته ناروا دى. 
 اَؤ که فخر کول کوم خو په خپل ان نه بله زَۀ به په خپلو کمزورتياؤ فخر وکم. 

هم غواړم نو بے وقوف به نۀ يم ه چه رتيا به وايم، خو بيا هم نۀ وايم ه چه
وک ما د هغۀ نه زيات ونۀ  چه نه چه مے وين يا له ما نه آؤرى.

 اَؤ د کشفُونو د زياتوال په وجه زما د مغرورتيا د اندينے له کبله زما په بدن

کے ازغے وسوخولے شو، يعنے د شيطان فرته چه ما په سوکونو وه چه زَۀ
 په دے حقله ما مال ته درے له خواست وکو چه دا زما نه مغرور نۀ شم. 

 خو هغۀ ما ته ووئيل چه زما فضل ستا د پاره کاف دے ه چه زما  .لرے ش
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طاقت په کمزورتياؤ کے پوره کيى چنانچه زَۀ به ډير په خوشحال په خپلو
 د دے د پاره چه کمزورتياؤ فخر وکم تر و چه د مسيح قوت په ما کے وى. 

زَۀ د مسيح د خاطره په کمزورتياؤ کے، په بے عزت کے، په حاجت کے، په
عذابونو کے اَؤ په تنسياؤ کے خوشحاله يم، ه چه هر کله چه زَۀ کمزورے يم

نو هغه وخت زورور يم.

د پولوس د کورنتيانو د جماعت په حق کے اندينه

 زَۀ بے وقوف خو جوړ شوم ه چه زَۀ تاسو مجبور کم خو تاسو ته زما ستائينه

کول په کار وه په وجه د دے چه زَۀ هي هم نۀ يم، خو بيا هم د هغه غو رسوالنو نه په
 د رسول نخے ستاسو په وړاندے ما په ډير صبر سره په هي طور کم نۀ يم. 

 تاسو په کومه يوه خبره کے نخو اَؤ په معجزو اَؤ عجيبه کارونو اره کلے. 
د نورو جماعتُونو نه کم ي بے له دے چه ما په تاسو پيے وانۀ چولو؟ زما دا بے

انصاف معاف کئ!

 ورئ، په دريم ل تاسو له راتلو ته تيار يم اَؤ په تاسو به پيے وانۀ چوم ه چه

زَۀ ستاسو د مال نه بله ستاسو غوتُونے يم، ه چه بچو ته د مور پالر د پاره ۀ
 اَؤ زَۀ به ستاسو د پاره ډير جمع کول نۀ دى په کار بله مور پالر ته د بچو د پاره. 
ۀ په خوشحال خرڅ کم بله خپل ان به خرڅ کم. که چرے زَۀ تاسو سره زياته

مينه لرم نو آيا تاسو به ما سره کمه مينه ولرئ ۀ؟

 دا ومن چه ما په خپله په تاسو پيے نۀ وى اچولے خو کيدے ش چه مار يم

 نو بيا وک چه ما تاسو ته دروليل نو  .ى يير کرا  ه چه به مے تاسو په
 ما د تيطوس منت په هغوئ کے د چا په وسيله مے په  درنه واخستل ۀ؟ 

وکو چه هغه الړ ش اَؤ هغۀ سره مے يو ورور دروليلو، خو آيا تيطوس د تاسو نه په
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 واخستل ۀ؟ آيا زمون د دواړو چال چلن د ي يو روح د هدايت په مطابق نۀ وو
ۀ؟ آيا مون په يو بل پسے نۀ يو روان ۀ؟

 شايد چه تاسو دا  چه تر اوسه مون درته خپل ان سپينولو نه، مون خو

وو! دا هر ے خبرے کۇو. اَئے زما خوږو ورُو اَؤ په مسيح ک خُدائے حاضر ناظر
 ه چه زَۀ ويريم، هسے نۀ وى چه زَۀ درشم اَؤ ۀ ستاسو د ترق د پاره دى. 

تاسو چه نه غواړم هغسے مو ونۀ مومم اَؤ نه چه تاسو نۀ غواړم ما هغسے
وموم، زَۀ ويريم چه په تاسو کے جه، کينه، غُصه، بے اتفاق، بده وينا، غيبتُوته،

ويريم چه زَۀ درشم نو زما خُدائے ما ستاسو په وړاندے   ډوزے اَؤ فساد نۀ وى. 
عاجز نه کى اَؤ زَۀ په ډيرو خلقو چه ناهونه ئے کى دى، اَفسوس ونۀ کم ه چه

هغوئ د هغے ناپاک، حرامارئ اَؤ شهوت پرست نه چه ئے کى دى، توبه نۀ ده
کے.

آخرى خبرے اَؤ سالمونه

 دا زَۀ تاسو ته په دريم ل درم. ”د دوؤ يا د دريو واهانو د خُلے نه به هره  ۱۳
 له نه چه زَۀ په دويم ل حاضر وم نو د وړاندے نه مے  “.خبره ثابته ش

وئيل ۇو، هغه شان اوس په غير حاضرئ کے هم هغه خلقو ته چا چه اول ناهونه
کى دى اَؤ نورو ولو خلقو ته د اول نه وايم چه که چرے بيا درم نو معاف به ئے نۀ
 ه چه تاسو د دے ثبوت غواړئ چه مسيح په ما کے خبرے کوى. هغه کم. 

 هو، هغه د تاسو د پاره کمزورے نۀ دے بله تاسو ته خپل قوت اره کوى. 
ونقُدرت په سبب ژوندے دے اَؤ م خُدائے د ے شو خو دک کمزرتيا په وجه په سول

هم په هغۀ کے کمزورى خو يو خو د هغۀ سره به د خُدائے د هغه قُدرت په سبب
ژوندى يو چه ستاسو خدمت وکو.
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 تاسو خپل انُونه وآزمي چه په ايمان ي يا نه، د انُونو جاج واخل. آيا تاسو په

خپل باب کے په دے نۀ ي خبر چه مسيح عيس په تاسو کے دے، ن تاسو
 خو زَۀ اُميد لرم چه تاسو به ئے معلُومه کئ چه مون خو نا مقبوله مقبول نۀ ي؟ 
 اَؤ مون د خُدائے نه دعا غواړو چه تاسو ۀ بدى ونۀ کئ د دے د پاره نه نۀ يو. 

چه مون مقبول اريو بله د دے د پاره چه تاسو ني وکئ، ار که مون نا مقبول
  ه چه مون د حق خالف هي نۀ شُو کولے خو تش د حق د خاطره.  هم شُو. 
نو مون خوشحاله يو چه مون کمزورى يو اَؤ تاسو زورور ي اَؤ دا دعا هم کۇو چه تاسو
 زَۀ دا خبرے په غير حاضرئ کے د دے د پاره ليم چه هلته درشم نو  .کامل ش
جوړولو د ما ته ستاسو د ختيار چه مالوم ام کونۀ ک طابق سختختيار په مهغه ا د

پاره راکے دے، نۀ چه د ورانولو د پاره.

،خاطر جمع لرئ، په يو اتفاق اوس ،و! خُدائے مو مل شه، کامل شو  نو اَئے ور

صلح سات، نو د مينے اَؤ د سالمت خُدائے به تاسو سره وى.

.ول پاکان تاسو ته سالم وائ   .لولو سره سالم واي  اَؤ يو بل ته په پاکو

 د مال عيس مسيح فضل اَؤ د خُدائے مينه اَؤ د روح القُدس شراکت دِ تاسو ولو

سره وى.
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