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د لتيانو په نوم د پولوس رسول خط

پېژندلو

د لتيانو په خط ک پولوس رسول په دې خبره ډېر زور راوړے دے چ خُدائ پاک
مسيح د مرګ په وسيل کېدل صرف د هغۀ په فضل او د حضرت عيس سره راض
سره کېدے ش. دروغژنو اُستاذانو لتيان په دې خبره مجبور کل چ خپل انونه

اتفاقب ک و په ميند ورو په جماعت ک نتيجه دا وه چ ى. او د هغسنت ک
جوړه شوه. پولوس رسول مختلف دليلونه پېش کوى چ هغوئ ول د زيرى بنيادى

وته کوى چ دا خبره هم په تاب کتعليم ته واپس را واوړى. پولوس رسول په دې ک
د حضرت عيس مسيح انجيل د انسان نه نۀ خو صرف د خُدائ پاک د طرفه نازل

شوے دے. پولوس رسول په خپله د دې خبرې ژوندے مثال دے. په حضرت عيس د
هغۀ ايمان او رسالت د کوم انسان د خوا نه نۀ وو. د هغۀ بدلون نيغ په نېغه د حضرت

عيس مسيح د رويا په ذريعه وشو. هغه دا تعليم ورکوى کۀ چرې د ايمان دپاره د
سنتولو ضرورت وى او يا د شريعت د پوره کولو ضرورت وى، نو د دې دا مطلب شو
چ مون د فضل او خالصون نه واپس د ول شريعت او د هغۀ لعنت الندې بيا غالمان
شُو، ه چ د شريعت صحيح پوره کېدل د يو انسان دپاره ناممنه خبره ده. پولوس

رسول د دې په حقله هم تعليم ورکوى چ روح القُدس نه مسيح ژوندون ک د
طاقت او هدايت ذريعه ده. روح القُدس په ايماندار ک مينه او ايمان پېدا کوى، او په
آخر ک هغه مون ته دا رايادوى چ په مسيح ژوند ک د حضرت عيس مسيح

رضا کېدل لويه خوشحال ده. او په دغه نوى ژوند ک مون له په کار دى چ په خپله
خوه د حضرت عيس مسيح د خاطره هر قسم تليفونه وزغمو. د حفظ کولو دپاره
۲: ۲۰ آيت ”زما زوړ ژوند د مسيح سره په سول شوے دے. زۀ د دې نه وروستو نور
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ژوندے نۀ يم بل مسيح په ما ک ژوندے دے.“

سالم

 د پولوس رسول د طرف نه، چ نۀ هغه انسانانو مقرر کو، او نۀ ي د بل چا نه  ۱
رسالت حاصل کو، بل عيس مسيح او خُدائ پالر په خپله مقرر کو، چا چ مسيح

 زۀ او ما سره موجود ايمانداران وروه د لتيانو ولو د مو نه بيا ژوندے کو. 
 زمون د خُدائ پالر او د مال عيس مسيح د طرفه دې په جماعتونو ته سالم وايو، 

 هغه عيس چا چ زمون د ناهونو دپاره خپل ان تاسو فضل او سالمت وى. 
قربان کو، د دې دپاره چ زمون د خُدائ پالر د رضا په مطابق د دې موجوده بدکارې

 د خُدائ پاک جالل دې د تل دپاره وى. آمين. زمان نه مون بچ کى. 

هم يو زيرے دے بل نشته

 زۀ په دې خبره حېران يم چ تاسو دومره زر د هغه چا نه مخ اړوئ چا چ تاسو د

 ار چ بل زيرے نشته.  ،ر او اوس د بل زېرى پس ،ي مسيح په فضل رابلل
خو داس خلق شته چ هغوئ دا غواړى چ تاسو بالرې کى او د مسيح د زيرى

 خو کۀ مون په خپله يا د آسمان يوه فرته د هغه زېرى نه مقصد درته بدل کى. 
 عالوه چ مون تاسو ته اورولے وو، بل کوم زيرے اوروى، نو هغه دې لعنت وى. 
زۀ اوس هغه ۀ تاسو ته بيا بيانوم ۀ چ ما درته اول بيان کى دى، کۀ چرې وک

 ول زۀ اوس تاسو ته د در رسېدل زېرى نه بل زيرے اوروى نو هغه دې لعنت وى. 
د بن آدم د راض کولو کوشش کوم يا د خُدائ پاک؟ يا ول زۀ د خلقو د خوشحالولو

پس رم؟ کۀ چرې ما تر اوسه پورې خلق خوشحالول نو بيا به زۀ د مسيح غالم نۀ
وم.
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د پولوس رسول خپل رسالت ته اشاره کول

کوم زيرے چ چ تاسو په دې پوهه ش و او خوېندو، زۀ دا غواړم چ زما ورو

 ه چ هغه ما ته د چا انسان په وسيله ما درته اورولے دے هغه انسان نۀ دے. 
نۀ دے رارسېدلے او نۀ چا ما ته ودلے دے، بل دا ما ته د عيس مسيح د خوا نه

 نو بشه تاسو زما د مخ ژوند په حقله کله چ يهودى وم اظهار شوے دے. 
دا اورېدل دى چ ما به د خُدائ پاک جماعت زورولو او د هغ د تباه کولو کوشش
 زۀ د يهوديانو په عقيده ک د خپل قوم د اکثرو همزولو نه ډېر سررم وم کولو. 

 خو خُدائ پاک زۀ د ه چ زۀ د خپلو مشرانو د رواياتو ډېر زيات پابند وم. 
پېدايت نه مخ د مور په ېه ک خوښ کم او په خپل فضل ي راوبللم، نو هغه

 چ خپل زوئ په ما ک رند کى د دې دپاره چ زۀ په خوشحاله وو 
 غېريهوديانو ک د هغۀ زيرے خور کم. نو نۀ خو ما د انسان نه صالح واخسته 
رسوالن ۇو، بل زما نه مخ وک چ هغوئ ته ورغلم او نۀ زۀ په يروشلم ک
 بيا سمدست عربستان ته الړم او د هغه ائ نه وروستو دمشق ته راواپس شوم. 

م لس وردرې کاله پس د پطروس سره د مالقات دپاره زۀ يروشلم ته الړم او پين
 خو ما د مال د ورور يعقوب نه بغېر نورو رسوالنو سره هغۀ سره تېرې کې. 

 کوم خبرې چ زۀ تاسو ته ليم، خُدائ پاک حاضر ناظر دے مالقات ونۀ کو. 
 او  د دې نه پس زۀ د شام او د کليه عالقو ته الړم.  چ زۀ هي دروغ نۀ وايم. 
 خو هغوئ په يهوديه ک چ د مسيح جماعتونه دى هغوئ زۀ تر اوسه نۀ پېژندلم. 
صرف د هغۀ په حقله دا اورېدل ۇو، ”چا به چ مون وړاندې زورولو، هغه اوس د هغه
 او هغوئ زما ايمان زيرے په خپله ورکوى د کوم په تباه پس چ دے رېدو.“ 

په وجه د خُدائ پاک ثنا ووئيله.

https://pashtobibles.org/


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

نورو رسوالنو پولوس رسول قبول کو

وارلس کاله وروستو زۀ د برنباس سره بيا يروشلم ته الړم او تيطوس م  نو  ۲
 زۀ د خُدائ پاک د الهام په مطابق هلته الړم. هلته بيا ما د هم د ان سره بوتلو. 

هغوئ د مشرانو سره پ مالقات وکو. د هغوئ وړاندې م هغه زيرے کېودو کوم
چ ما غېريهوديانو ته بيان کے وو. ه چ زۀ يرېدلم هس نه چ زما اوسن يا

 خو تيطوس وک چ ما سره وو ار کۀ هغه  .فائدې شې ترړې بمن پخوان
 ين دروغژن ايمانداران يونان هم وو خو هغه په سنتولو مجبوره نۀ کے شو. 

زمون په مين ک د دې دپاره شامل شوى ۇو چ جاسوس وکى، او کومه آزادى
چ مون ته په عيس مسيح ک مالو شوې ده هغه ختمه کى او مون بيا د شريعت

 خو مون د هغوئ تابعدارى ل ساعت له هم ونۀ که د دې دپاره غالمان جوړ کى. 
 او کوم خلق چ  .ش همېشه قائم پات تينوالے په تاسو کد زيرى ر چ

مشران حسابېدل، هغه کۀ هر نه ۇو، زما ورسره هي کار نشته ه چ خُدائ پاک
د هيچا طرفدارے نۀ کوى، د هغه مشرانو نه زما په زېرى ک هي زياتوالے رانۀ غلو.

 خو د دې قاعدې په خالف، هغوئ وليدل چ ما ته د غېريهوديانو دپاره د مسيح د

زيرى ذمه وارى حواله شوې ده، له نه چ پطروس ته د يهوديانو دپاره د زيرى ذمه
 نو دغه شان، نه چ خُدائ پاک په پطروس ک د وارى حواله شوې وه. 

يهوديانو د رسالت دپاره طاقت پېدا کو، نو هم هغۀ د غېرو يهوديانو د رسالت دپاره ما
د جماعت ستن يعقوب، پطروس او يوحنا چ  او کله چ ته هم طاقت راکو. 
وې، هغوئ د هغه فضل نه خبر شول کوم چ ما ته راکے شوے وو، نو هغوئ د

ملرتيا دپاره برنباس او ما ته ے الس راکو. او مون متفق شو چ مون به
 هغوئ بس دومره  .دمت دپاره الړ شغېريهوديانو ته او هغوئ به يهوديانو ته د خ

راته ووئيل چ خوار غريب ياد ساته، ول زۀ پخپله د دې کار دپاره ليواله وم.
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په اَنطاکيه ک پولوس رسول، پطروس ورلو

ه چ وپطروس اَنطاکيه ته راغلو نو ما مخامخ د هغۀ مخالفت وک  خو کله چ

 کله چ هغه راغلو نو هغۀ د غېريهوديانو ايماندارانو سره هغه په خپله مالمته وو. 
خوړل ل، خو وروستو کله چ د يعقوب ملرى راغلۀ نو هغۀ نور د غېريهوديانو

سره خوړل ل پرېودل. ه چ هغه د هغه خلقو نه يرېدو چا چ د غېريهوديانو
 او نور يهوديان وروه هم د هغۀ په مرسته په رياکارۍ ک ورسره سنتېدل غوتل. 

 نو شامل شول تر دې چ برنباس هم د هغوئ سره د رياکارۍ په وجه مراه شو. 
کله چ ما وليدل چ هغوئ د زيرى د رتينوال په مطابق په نېغه الر نۀ ، نو ما د

ولو په وړاندې پطروس ته دا ووئيل چ، ”کۀ ۀ هم چ تۀ يهودى ي او د غېريهوديانو
په شان ژوند تېروې، نو بيا تۀ ول غېرقومونه د يهوديانو په شان ژوند تېرولو ته

مجبوروې؟“

يهوديان او غېريهوديان دواړه په ايمان بچ شول

 خو اوس  مون پېدائش يهوديان يو او د غېريهوديانو په شان ناهاران نۀ يو. 

مون په دې پوهيو چ وک هم د شريعت په عملونو نه، بل صرف په عيس مسيح
په ايمان راوړلو صادق کيى. او مون په خپله په عيس مسيح ايمان راوړو د دې دپاره
چ مون په مسيح په ايمان راوړلو سره صادق شُو، نه چ د شريعت په عملونو، ه

 خو کۀ په مسيح باندې د  .وک هم صادق کېدے نۀ ش د شريعت په عملونو چ
ايمان ساتلو په وجه هغه مون د خُدائ پاک سره صادقان کى، او کۀ په دې مون ناه

ن د دې مطلب دا شو چ ودو، نو ولشريعت پرې مون ن لے شُو چ ار
 کۀ زۀ هغه شريعت بيا آباد کم مسيح مون ته د ناه دعوت راکو؟ نه هيله نه. 
 په شرع ژوند پوره کولو کوم چ ما ونولو، نو زۀ به خپل ان مجرم ثابت کم. 
 زما زوړ ژوند د ک زۀ م شوم، خو د دې په وجه ما خُدائ ژوند حاصل کو. 
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مسيح سره په سول شوے دے. زۀ د دې نه وروستو نور ژوندے نۀ يم بل مسيح په ما
ک ژوندے دے. او زۀ چ اوس کوم ژوند تېروم نو د خُدائ پاک په زوئ ي په ايمان
راوړلو ک تېروم چا چ ما سره مينه کې ده او زما دپاره ي خپل ان قربان کو.
 زۀ د خُدائ پاک فضل نۀ رد کوم، ه کۀ صداقت د شريعت په وسيله حاصليى

نو بيا خو مسيح بمطلبه م شو.

شريعت يا فضل

 اے نادانو لتيانو، په تاسو چا کوډې جادو وکو؟ ستاسو د سترو په وړاندې  ۳
 زۀ ستاسو نه صرف دا پته عيس مسيح په سول شو او تاسو ولو ي تماشه وکه. 

کول غواړم چ تاسو په شريعت په عمل کولو روح القُدس وموندلو يا مو چ ۀ
د روح چ تاسو دومره نادانه ي  ول واورېدل په هغ د ايمان راوړلو په وسيله؟ 
القُدس په وسيله مو شروع وکه او اوس تاسو خپل مقصد په انسان کوشش سر ته

عبث نۀ شُو، ول اونه فضول شُو؟ په يقين سره چول ک ستاسو  ول رسوئ ۀ؟ 
 نو بيا ول خُدائ پاک تاسو ته روح القُدس او د معجزو کولو کار داس نۀ ده ۀ؟ 

په شريعت د عمل کولو په وجه درکے دے او يا کۀ د مسيح د زيرى اورېدلو او په هغۀ
 له نه چ ابراهيم په خُدائ پاک ايمان راوړو، او دا د د ايمان راوړلو په وجه؟ 

 نو بيا پوهه ش چ د چا چ په خُدائ پاک هغۀ دپاره په صداقت حساب شو. 
 او په صحيفو ک د مخ نه ليلے شوى ايمان وى، هغوئ د ابراهيم اوالد دى. 

ۇو چ خُدائ پاک به ول قومونه په ايمان صادق کى، نو د اول نه ي ابراهيم ته دا
 زيرے ورکو او وې فرمائيل چ، ”ستا په وسيله به ولو قومونو ته برکت ورکم.“ 

نو په دې وجه چا چ ايمان راوړلو، د ابراهيم سره ي د خپل ايمان په وسيله برکت
 ه وک چ د شريعت په عملونو بهروسه کوى، هغوئ لعنتيان دى، بياموندلو. 
له چ په صحيفو ک فرمائ چ، ”هر هغه وک چ د شريعت په کتاب ک په
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 اوس دا خبره اره ليلے شوو ولو خبرو عمل نۀ کوى هغوئ ول لعنتيان دى.“ 
،وک هم د خُدائ پاک په وړاندې صادق کېدے نۀ شد شريعت په وسيله هي ده چ

 بل د ايمان  “.صادق وى هغه به په ايمان پائ وک چ” ،وائ صحيف ه چ
،دى چ للي په صحيفو ک ه چن هنه بدله ده، ل طريقه د شريعت د طريق

 مسيح مون په بيعه  “.په شريعت عمل کوى هغه به د دې په سبب پائ وک چ”
واخستو او د شريعت د لعنت نه ي آزاد کو ه چ هغه زمون دپاره لعنت شو، ه
ے شوړند کرا په ونه ک وک چ” ،لے شوى دى چلي په صحيفو ک چ

 دا ه وشو چ د ابراهيم برکت د عيس مسيح په وسيله هغه لعنت دے.“ 
غېريهوديانو ته هم ور ورس، او چ مون د ايمان په وسيله د روح القُدس هغه وعده

حاصله کو د کوم چ خُدائ پاک وعده کې وه.

د خُدائ پاک د ابراهيم سره وعده

 زما وروو او خوېندو، زۀ درته د روزمره ژوند مثال درکوم. چ د يو کس د چا

  .ۀ منسوخ کېدے ش او نۀ ۀ زياتېدے ش نۀ نو بيا په ک ،ون وشسره ت
نو خُدائ پاک چ د ابراهيم او د هغۀ د اوالد سره کومه وعده وکه، نو د هغۀ مقصد دا

نۀ وو چ، ”د ډېرو اوالدونو سره،“ بل د هغۀ مقصد دا وو چ، ”ستا ي يو اوالد
 زما مقصد دا دے، کوم شريعت چ لور سوه دېرش سره،“ يعن مسيح سره. 
کاله وروستو راغلو، دا هغه تون نۀ ماتوى کوم چ خُدائ پاک د پخوا نه مقرر کے

 ه کۀ ميراث د شريعت په وسيله حاصليى نو بيا وو او نۀ د هغۀ وعده ماتوى. 
خو به دا د وعدې په بنياد نۀ دے، خو خُدائ پاک ابراهيم ته دا د وعدې په وسيله ورکو.

 نو بيا د شريعت د راتلو نه ۀ مقصد وو؟ شريعت د دې دپاره ورکے شو چ د

وعدې سره سره چ خلقو ته د هغوئ ناهونه هم وراره کى، خو شريعت صرف د
تو په وسيله موسوعده شوى ماشوم د راتلو پورې وو. خُدائ پاک خپل شريعت د فر

 خو د له ورکو وک چ د خُدائ پاک او خلقو تر مينه مينے وو. 
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مينى ضرورت په هغه وخت را کله چ فريقېن د يو نه زيات ش، خو خُدائ
پاک يو دے.

د شريعت مقصد

 نو ول شريعت د خُدائ پاک د وعدو خالف دے؟ نه، هيله نه. ه چ کۀ

داس شريعت ورکے شوے وے چ ژوند ي ورکولو نو بيا به صداقت د شريعت په
 خو صحيف فرمائ چ مون ول د ناه بنديوان يو، نو کومه د وسيله راغلے وو. 
معاف وعده چ د عيس مسيح په ايمان ک ده، هغه به هغه خلقو له ورکے ش د

 نو د ايمان د راتلو نه اول، مون په قېد ک ۇو او د چا چ پرې ايمان وى. 
 په  .ند شر ايمان ک په مون و چارل کېدو تر شريعت د الندې تر هغ

دې وجه شريعت د مسيح د راتلو پورې زمون ارونے وو د دې دپاره چ مون د
 خو اوس چ ايمان راغلو نو مون نور د ايمان په وسيله صادق ثابت کے شُو. 
 ه چ په عيس مسيح ک د ايمان په وسيله شريعت ارلو ته محتاج نۀ يو، 

،بپتسمه شوى ي په مسيح ک ومره چ  تاسو  .ول د خُدائ پاک اوالد ي تاسو
 په تاسو ک نور نۀ وک اوس يهودى او نۀ د مسيح جام مو اغوست دى. 

يونان، نۀ وک غالم او نۀ آزاد، نۀ وک نارينه او نۀ زنانه شته، ه چ تاسو ول
 او اوس چ تاسو د مسيح ي نو تاسو د  .يو شان ي مسيح ک اوس په عيس

.او د وعدې په مطابق وارثان ي ،براهيم اوالد يا

ول جائېداد مال هغه د ر چوارث نابالغه وى، ا و چ خو زۀ دا وايم تر  ۴
وى، خو ترو چ هغه بالغ شوے نۀ وى تر هغ پورې په هغۀ او يو غالم ک فرق نۀ
 پالر چ کوم وخت د هغوئ دپاره مقرر کے دے نو تر هغه وخته پورې به وى. 

هم کله نابالغه ۇو نو مون مون  دغه شان چ هغوئ د هغه ساتون تابعدارى کوى. 
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 خو کله چ وخت پوره شو نو خُدائ پاک خپل هم د دنياوى اصولو غالمان ۇو. 
 د دې زوئ راولېلو چ د  نه پېدا شو او د شريعت د الندې ي ژوند تېرولو، 
دپاره چ هغه زمون فديه ورکى او مون د شريعت نه آزاد کى، نو چ په دې سره

 نو ه چ مون د خُدائ پاک بچ يو هغه مون د خپل زوئ په حيث قبول کى. 
نو خُدائ پاک د خپل زوئ روح زمون زړونو ته راولېلو کوم روح چ په مون ک دا

او چ ،زوئ ي بل  نو اوس نور تۀ غالم نۀ ي آواز کوى چ، ”اے ابا، پالره.“ 
.نو د خُدائ پاک وارث هم ي زوئ ي

د لتيانو دپاره د پولوس رسول فرمندى

 پخوا چ تاسو خُدائ پاک نۀ پېژندو نو تاسو د هغه معبودانو غالمان وئ چ په

 خو ول اوس تاسو خُدائ پاک وپېژندلو، بل اوس حقيقت ک خُدايان نۀ ۇو. 
خُدائ پاک تاسو وپېژندل، نو بيا تاسو خپلو هغه کمزورو او بفائدې اولنو دنياوى

 تاسو په ډېر اصولو ته ول رار؟ او ول ان بيا د هغوئ غالم جوړول غواړئ؟ 
 زۀ ستاسو په غور سره خاص ور، مياشت او مقرر موسمونه او کالونه مناووئ. 
حقله دا يره محسوسوم هس نه چ کومه خوارى چ ما په تاسو کې ده هغه عبث الړه

 زما وروو او خوېندو، زۀ تاسو ته منت کوم چ خپل انونه زما په شان د  .ش
شريعت نه آزاد کئ ه چ زۀ هم ستاسو په شان جوړ شوے يم. تاسو ما سره کوم

 تاسو ته به ياد وى کوم زيرے چ ما تاسو ته اول خراب سلوک نۀ دے کے. 
 ار کۀ زما بيمارۍ تاسو په آزمېت اورولے وو په هغه وخت ک زۀ بيمار وم. 
ک واچول، نۀ خو تاسو زۀ سپ ولم او نۀ مو رانه کرکه وکه، بل زما هرکلے

 زۀ د دې خبرې مو له د خُدائ پاک د فرت او له د عيس مسيح په شان وکو. 
واه ورکوم چ په هغه وخت ک تاسو ما ته دومره خوشحاله وئ کۀ چرې دا

ممنه وه نو تاسو به د خوشحال نه خپل ستر راويست وې او ما له به مو راکې
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 نو ول زۀ تاسو ته د حق وئيلو په وې خو اوس ستاسو هغه خوشحال ۀ شوه؟ 
 هغوئ تاسو سره دوستانه کول غواړى خو د نې وجه اوس ستاسو دشمن شوم؟ 
مقصد دپاره نه، بل هغوئ دا غواړى چ تاسو زما نه جدا کى د دې دپاره چ تاسو
 دا ۀ خبره ده چ په نې کار ک هر وخت د  .محتاجه ش د هغوئ د دوستان
دوست جوړولو کوشش وکے ش، نۀ صرف هغه وخت چ کله زۀ تاسو سره موجود

 زما رانو بچو، زۀ بيا ستاسو دپاره له د ماشوم د پېدا کېدو په درد آخته يم، يم. 
 زما دا خواهش دے چ زۀ اوس  .تاسو د مسيح په شان شوى نۀ ي و چتر

تاسو سره موجود وے، او خپل د خبرو انداز م بدل کے وے ه چ زۀ ستاسو په
حقله پرېشانه يم.

د بب ساره او بب هاجِرې مثال

 تاسو وک چ د شريعت تابعدارى کول غواړئ، ما ته دا وواي چ ول تاسو په

 نو دا ليلے شوى دى چ د ابراهيم هغه خبره نۀ پوهېئ ۀ چ شريعت وائ؟ 
 د وين زوئ په عام طور دوه زامن ۇو، يو د وين نه او بل د آزادې  نه وو. 
 کۀ چرې پېدا شو، او د آزادې  زوئ د خُدائ پاک د وعدې په مطابق پېدا شو. 

مون په دې مثال پوهه شُو، دا دواړه  د خُدائ پاک هغه دوه لوظونه اره کوى.
اوله ه چ هاجِره نوميى چ هغه د سينا د غرۀ په مثال ده چرته چ خلقو ته

 هاجِره په عربو ک د سينا د غرۀ په شريعت مالو شو او هغه ي غالمان کل. 
مثال ده او وک چ د موجوده يروشلم ار په شان ده، ه چ د خپلو اوالدونو سره

 خو هغه بله ه ساره د آسمان يروشلم په شان ده، په غالم ک ژوند کوى. 
 ه چ په صحيفو ک دا ليل دى هغه آزاده ه ده، او هغه زمون مور ده. 
چ، ”اے شنې ، خوشحال وکه، تا چ کله هم بچ نۀ دى راوړى او تا چ د
ماشوم د راوړو درد نۀ دے تير کے. نو تۀ د خوشحال نه چغ ووهه، ه چ شنه
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 نو ملرو، ه به د هغ  نه زيات بچ راوړى وک چ وادۀ شوې وى.“ 
 خو نه چ په هغه  .ي سحاق په شان د خُدائ پاک د وعدې بچاوس تاسو د ا
ورو ک په عام طور پېدا شوى زوئ د خُدائ پاک د روح په قدرت سره پېدا شوى

،چ ۀ وائ  خو صحيف زوئ وزورولو، نو هم هغه شان خبره اوس هم ده. 
”وينه او د هغ زوئ وشئ ه چ د وين زوئ به د آزادې  د زوئ په

 نو په دې وجه زما وروو او خوېندو، مون او تاسو ميراث ک شري نۀ وى.“ 
اوس د وين بچ نۀ يو، بل د آزادې  بچ يو.

 مسيح مون د آزاد اوسېدلو دپاره آزاد کى يو. نو بيا په دې آزادۍ ک قائم  ۵
پات ش، او په خپله غاړه د غالم جغ بيا مۀ ږدئ.

د ايماندارانو آزادى

 ما ته غوږ ش، زۀ پولوس تاسو ته دا وايم، کۀ چرې تاسو خپل ان ته سنت د

 زۀ به يو ل بيا هر يو خالصون ذريعه  نو بيا تاسو ته د مسيح هي فائده نشته. 
کس ته دا په تاکيد سره ووايم، کۀ وک خپل ان سنت کى نو هغه به بيا ضرور د

 ه کۀ تاسو په شريعت د عمل کولو په شريعت په ولو حمونو پوره عمل کوى. 
وسيله خپل ان صادق کول غواړئ، نو په دې تاسو د مسيح سره خپل تعلق ختم کو
 خو مون وک چ په روح القُدس او د خُدائ پاک د فضل نه محروم پات شوئ. 
ک ژوند کۇو، په ايمان سره د هغه صداقت، کوم چ خُدائ پاک راسره وعده کې
 ه کۀ زمون ايمان په عيس مسيح وى، نو بيا ده، ډېر په اُميد سره انتظار کۇو. 

سنت او ناسنت ۀ غه خبره نۀ ده. خو کوم کار چ ضرورى دے، هغه صرف ايمان
 تاسو خو ۀ منه وهله، نو بيا تاسو چا د دے چ ان په مين سره رندوى. 

 دا رن لمسون د خُدائ پاک د طرف نه نۀ دے، چا حق د تابعدارۍ نه منع کئ؟ 
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 نو دا ياد سات چ له خمبيره ول اخل اوړۀ  .ي تاسو آزادۍ ته رابلل چ
 زما په تاسو په مال ک دا پوره باور دے چ تاسو به بل غلط خمبيره کوى. 

تعليم نۀ من. خو خُدائ پاک به داس کس ته سزا ورکى، وک چ تاسو مراه کوى،
 خو زما وروو او خوېندو، ترو چ زما خبره ده کۀ زۀ کۀ هغه هر وک هم وى. 

تر اوسه د سنتېدلو پېغام ورکوم چ داس کول ضرورى دى، نو بيا زۀ ول تر اوسه
زورولے کېم؟ کۀ ما د مسيح د سول په وسيله د خالصون تعليم نۀ وے ورکے، نو

 زۀ غواړم چ هغه وک چ تاسو د سنتولو په تعليم وک به هم خفه شوى نۀ وو. 
پرېشانه کوى هغوئ دې نۀ يوا دا چ خپل انونه سنت کى بل خصيان دې هم
 زما وروو او خوېندو، تاسو د آزادۍ دپاره رابلل شوى ي. خو دا آزادى د کى. 

 ه چ د ناه د فطرت دپاره مۀ استعمالوئ، بل د زړۀ نه د يو بل خدمت کوئ. 
ول شريعت خالصه صرف په دې يو حم ک ده چ، ”تاسو د خپل اونى سره د
 خو کۀ چرې تاسو د يو بل وين  او جنونه  “.ان په شان مينه سات خپل

رباد کئ. کوئ نو خبردار ش چ په داس کولو به يو بل ب

روحان او انسان فطرت

 نو زۀ دا وايم کۀ تاسو خپل ژوند د روح القُدس په مطابق تېروئ نو بيا به د ناه

 ه ۀ چ زمون د ناه فطرت غواړى هغه د خُدائ فطرت په خپله پرېدئ. 
پاک د روح خالف دے، او ۀ چ د خُدائ پاک روح غواړى هغه د ناه د فطرت

خالف دے، نو دا په خپلو ک د يو بل خالف دى، نو په دې وجه تاسو چ ۀ کول
 خو کۀ چرې تاسو د خُدائ پاک د روح په هدايت روان غواړئ هغه نۀ ش کولے. 
اره دى، يعن ناه د فطرت کارونه خو  نو د  .نو تاسو د شريعت پابند نۀ ي ي
 بت پرست، جادورى، دشمن، جې، کينه، بار بار غصه،  ،عياش ،زنا، ناپاک
 بغض، نش، مست او د دې په شان نور ناهونه. خود غرض، فتن، پار بازى، 
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زۀ تاسو ته بيا خبردارے درکوم له نه چ ما تاسو ته وړاندې درکے وو، هغه
  .وارثان نۀ ش کارونه کوى نو هغوئ به د خُدائ پاک د بادشاه داس وک چ

خو د خُدائ پاک د روح مېوه مينه، خوشحال، سون، صبر، مهربان ،ېه،
 نرم او پرهيزارى ده. يو شريعت هم د داس کارونو خالف نۀ دے. وفادارى، 
 او وک چ د عيس مسيح دى نو هغوئ د خپل د ناه د فطرت ول شوقونه او

 نو چ مون د خُدائ پاک د روح په مطابق اوسيو، خواهشونه په سول کى دى. 
 نو نو بيا مون ته د خُدائ پاک د روح د هدايت په مطابق ژوند تېرول په کار دى. 

مون دې بايه فخر نۀ کۇو، او نۀ دې يو بل راپاروو او نۀ دې د يو بل نه سوزو.

د يو بل بوج اوچتوئ

 اے وروو او خوېندو، کۀ چرې يو کس په ۀ نافرمان ک ېر ش نو تاسو  ۶
چ د روح القُدس په هدايت روان ي هغه په نرم سره سم الرې ته واپس راواړوئ. او

 تاسو په  .پرېو ت کتاسو هم په آزمې نه چ هس ان خيال سات د خپل
خپلو ک د يو بل بوج اوچتوئ نو په دې طريقه به تاسو د مسيح شريعت پوره کئ.
 کۀ وک خپل ان ډېر غ  او په حقيقت ک ۀ هم نۀ وى، نو هغوئ خپل

 هر وک دې خپل عمل په خپله وآزمائ، نو بيا دې هغه په ان له دوکه ورکوى. 
خپل ان فخر کوى، نو دغه شان به ورته د بل چا سره د ان برابرولو ضرورت نۀ

 د خُدائ پاک د کالم  ه چ هر وک به خپل بوج په خپله اوچتوى.  وى. 
تعليم چ وک زده کوى هغوئ دې خپل اُستاذ سره مدد کوى او په ولو ۀ يزونو
 خپل ان له دوکه مۀ ورکوئ، وک هم د ک دې هغه د ان سره شريوى. 

 وک  .رى هغه به رېبۀ ک وک چ ه ،کولے نۀ ش وق خُدائ پاک پورې
چ د خپل ناه د فطرت په مطابق ۀ وکرى نو هغوئ به د تباه کېدو فصل وريب، او
وک چ د روح القُدس د خوشحالولو په مطابق ژوند وکى نو هغوئ به د روح القُدس
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 نو مون دې په ۀ کار کولو ک همت نۀ بائيلو، ه  .نه د ابدى ژوند فصل وريب
و چ تر کۀ مون همت ونۀ بائيلو نو مون به په خپل صحيح وخت فصل وريبو. 

مون سره موقع په الس ک ده، نو را چ د هر چا سره ېه وکو، او خاص د
هغوئ سره چ د ايماندارانو په خاندان ک حسابيى.

آخرى هدايات او برکتونه

 کوم خلق  وورئ، زۀ تاسو ته په خپل الس سره ومره په غو غو و ليم. 

چ تاسو په دې سنتېدو مجبوروى، هغوئ د نورو خلقو په وړاندې صرف خپل عزت
چ په کوم ک ولے شد هغه تعليم په وجه وزور غواړى. او هغوئ دا نۀ غواړى چ

 ه هغه وک چ سنت دا وائ چ د مسيح سول صرف د خالصون وسيله ده. 
شوى دى په خپله په شريعت عمل نۀ کوى، خو هغوئ ستاسو سنتېدل صرف د دې

ى چ خو خُدائ دې نۀ ک دپاره غواړى چ هغوئ ستاسو په دې عمل فخر وکى. 
زۀ ب زمون د مال عيس مسيح د سول نه په بل ۀ فخر وکم، د چا د صليب په
 ه چ د وجه دنيا زما دپاره په سول شوه او زۀ د دنيا دپاره په سول شوم. 

 د خُدائ پاک سنتېدو او ناسنتېدو ۀ اهميت نشته، بل اهم کار نوے خلقت دے. 
سالمت او رحم دې په هغه چا وى وک چ د دې قانون په مطابق ژوند تېروى، او هم
دئ چوک مۀ پرې  د دې نه پس دې د خُدائ پاک په خپلو ايماندارانو خلقو وى. 
ولل د داغونو ن ما په خپل بدن د عيس ه چ ىليف راکما ته په دې خبرو ت
 زما وروو او خوېندو، زمون د مال عيس مسيح فضل دې تاسو ولو سره دى. 

مل وى، آمين.
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