
د کورنتيانو په نوم د پولوس رسول اول
خط

پېژندلو

د کورنتوس ار جماعت ته پولوس رسول دوه خطونه وليل. هغه د يونانيانو
ار ته مخ هم تلے وو. د کورنتيانو اول خط پولوس رسول د افسوس نه

وليلو. هغۀ په دې خط ک ايماندارانو له په اتفاق سره د اوسېدلو تعليم ورکو
او ورته دا هدايت کوى چ د مال خُدائ په کار ک بوخت اوس. د

کورنتيانو جماعت د ينو زورورو او کبرژنو ايماندارانو په وجه باتفاقه شو او
په خپلو ک په مين دوه ايه شو. پولوس رسول دوئ ته منت وکو چ د
خپل سيال نه توبه ار ش او د زيرى د ترق دپاره په شريه کار کوئ، او

وک په ايمان ک ئ چد هغه خلقو ايمان مضبوط ک تاسو ته په کار دى چ
کمزورى وى، او داس واه ورکئ چ په بايمانانو ۀ اثر وکى. په دې

کتاب ک پولوس رسول د ينو مسئلو په حقله په عمل توه هدايت ورکوى.
په دې کتاب ک پولوس رسول په هغه موضوعاتو را اچوى کومو چ په

ودنالر و عمل په حقله يو وه، او د هغ راوست اتفاقب جماعت ک
کوى چ هغه موضوعات دا دى، روحان نعمتونه، وادۀ، د بتانو نذرانه خوړل، او

د بيا راژوندى کېدلو په حقله تعليم. د دې خط دوه مشهورې حص دى، اوله
حصه ديارلسم باب ک د مين په حقله ده او بله په پينلسم باب ک د

ايماندارانو د دوباره راژوندى کېدو په حقله ده. پولوس رسول دعوٰى کوى چ د
عيس مسيح د مو نه راژوندى کېدل د دې خبرې تائيد دے چ په مقرر وخت به
ايمانداران هم راژوندى کے ش. د حفظ کولو دپاره ۱۳: ۴ آيت ”مينه صابره ده،
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مينه مهربانه ده، مينه چا سره کينه نۀ سات، مينه الف نۀ کوى او نۀ لوئ کوى.“
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سالم او د خُدائ شُر

 د پولوس د طرف نه سالم چ د خُدائ پاک په مرض د عيس مسيح  ۱
 د خُدائ پاک د هغه بللے شوے رسول او د ورور سوستينس له طرف نه، 
په عيس د هغوئ په نوم چ دے، يعن په کورنتوس ک جماعت په نوم چ

مسيح ک پاک کے شوى او بللے شوى مقدسين دى، او د هغوئ ولو په نوم
هم چ په هر ائ ک زمون د مال عيس مسيح او د خپل مال دواړو په

 زمون د خُدائ پالر او د مال عيس مسيح فضل او نوم عبادت کوى، 
 زۀ ستاسو دپاره د خُدائ پاک د هغه فضل چ سالمت دې تاسو سره وى. 

 ه په عيس مسيح ک په تاسو وشو، همېشه د خُدائ پاک شُر کوم. 
چ په عيس مسيح ک تاسو په هر لحاظ سره د کالم او هر قسم علم خاوندان

 هم دغه وجه ده چ د مسيح واه په تاسو ک مضبوطه شوه، شوئ. 
 تر دې چ تاسو د يو روحان نعمت نه هم نيمى نۀ ي کله چ تاسو

 هغه به تاسو تر آخره  .مسيح د بيا راتلو په انتظار ي عيس د مال زمون
پورې مضبوط سات، نو چ تاسو زمون د مال عيس مسيح د راتلو په ورځ
 خُدائ پاک په خپلو خبرو ک وفادار دے، د هغۀ په وسيله  .لزامه ياب

تاسو د هغۀ د زوئ، زمون د مال عيس مسيح د شراکت دپاره راوبللے شوئ.

په جماعت ک ډله بازى

 نو اوس اے وروو او خوېندو، عيس مسيح چ زمون مال دے، د هغۀ د

ډل ک او په خپل مين ول يو ش تاسو نوم په وسيله په تاسو زور راوړم چ
ه چ   .تاسو په يو عقل او پوره په يو خيال او اتفاق ش وئ، بلمۀ جوړ
اے وروو او خوېندو، ستاسو په نسبت ما ته د خلوئ د خاندان نه معلومه شوې
 زما مطلب دا دے چ تاسو ده چ ستاسو په مين ک جې روان دى. 
هر يو وائ چ، ”زۀ د پولوس د ډل نه يم،“ يا ”زۀ د اپولوس د ډل نه يم،“ يا ”زۀ

۳ / ۳۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 ول مسيح په ډلو د کائفس د ډل نه يم،“ يا ”زۀ د مسيح د ډل نه يم.“ 
وويشلے شو؟ ول پولوس ستاسو دپاره په سول کے شو؟ يا ول تاسو د
 زۀ د خُدائ پاک شُر زار يم چ د پولوس په نوم بپتسمه اخست ده؟ 

کرسپوس او ايوس نه بغېر ما په تاسو ک بل يو تن ته هم بپتسمه نۀ ده
  نو چ وک دا ونۀ وائ چ تا زما په نوم بپتسمه اخست ده.  ورکې، 
او رتيا ما د ستفناس خاندان ته هم بپتسمه ورکې ده. خو نور زما په ياداشت
 ه چ مسيح زۀ ک نۀ را چ ما به بل چا ته بپتسمه ورکې وى. 
بپتسمه ورکولو له نۀ يم رالېلے بل د زيرى اورولو دپاره ي رالېلے يم، او

د دې په وجه د مسيح سول نه چ هغه هم زما د عالمانه تقرير په بنياد نه، هس
.اثره شب

حضرت عيس مسيح د خُدائ پاک قدرت او حمت

 ه چ د سول پېغام د هالکېدونو په نزد خو بوقوف ده خو مون دپاره

ه چ  چا چ خالصون حاصل کے دے دا د خُدائ پاک قدرت دے. 
دا ليل دى چ، ”زۀ به د حيمانو حمت تباه کم، او د هويارانو هويارتيا

 هغوئ چرته دى چ هويار دى؟ عالمان چرته دى؟ د دې به رد کم.“ 
وقوفمت ته بنيا حخُدائ پاک د د چرته دى؟ ول ه بحث کوونت زمان

 ه چ خُدائ پاک د خپل حمت د فېصل په مطابق دا نۀ ده وئيل؟ 
خوه که چ دنيا په خپل عقل سره هغه پېژندلے نۀ ش، نو خُدائ پاک دا

غوتل چ د دې بوقوف بيان په وسيله به هغوئ ته خالصون ورکى وک
 ه چ يهوديان د نو طلب کوى او يونانيان د حمت چ ايماندار دى. 

 خو مون په سول شوى مسيح زيرے ورکوو چ د يهوديانو خواهشمند دى. 
 خو وک په نزد د تيندک خوړلو کاے او د غېريهوديانو په نزد بوقوف ده. 

چ رابلل شوى دى، کۀ يهوديان دى کۀ غېريهوديان، د دواړو دپاره مسيح د
 کۀ چرته بن آدمو ته د خُدائ پاک قدرت او د خُدائ پاک حمت دے. 
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خُدائ پاک حمت بوقوف ارى خو دا د بن آدم د حمت نه زيات حمت
دے او کۀ دوئ ته د خُدائ پاک زور کمزورے ارى خو دا بيا هم د بن آدمو
 اے وروو او خوېندو، د خپل پخوان مقام په حقله د زور نه زورور دے. 

سوچ وکئ چ ستاسو په مين ک د انسان معيار په مطابق تاسو ک نۀ ډېر
 خو خُدائ هويار ۇو، نۀ ډېر زورور ۇو او نۀ ډېر د اوچت خاندان خلق ۇو. 

پاک د دنيا بوقوفان غوره کل د دې دپاره چ هوياران شرمنده کى، او
 خُدائ پاک د دنيا کمزورى غوره کل د دې دپاره چ زورور شرمنده کى. 
بل خُدائ پاک د دنيا کمزورى، سپ او باصله خلق غوره کل د دې دپاره

 نو چ بيا هيوک هم د خُدائ پاک په چ په هغوئ معتبر خلق نشت کى، 
 خُدائ پاک په خپله مون د عيس مسيح سره يو کو، وړاندې فخر ونۀ کى. 

او د عيس مسيح په وسيله ي حمت راکو او هغه زمون دپاره صداقت،
 نو دې دپاره له نه چ ليل دى، پاکوالے او خالصون ورېدو، 

”وک چ فخر کوى هغه دې په مال فخر کوى.“

په سول شوى د حضرت عيس مسيح پېغام

 اے وروو او خوېندو، کله چ زۀ تاسو له راغلم او په تاسو ک م د  ۲
خُدائ پاک د راز زيرے خور کو، نو هغه ۀ د اوچت درج تقرير يا د حمت

 کله چ زۀ تاسو سره وم نو ما دا فېصله کې وه چ تاسو ته په زور نۀ وو. 
 او زۀ تاسو ته په سول شوى عيس مسيح نه بغېر نور د هي بيان ونۀ کم. 

 زما د بيان او د زيرى د اثر وجه د حمت په عاجزۍ، ويره او رپېدو راغلم. 
او په مائل کوونو خبرو نۀ وو بل هغه د خُدائ پاک د روح او د قدرت د مخه
 نو ما دا ه وکل چ ستاسو ايمان د انسان د حمت په بنياد ثابت وو، 

نه بل د خُدائ پاک په قدرت والړ وى.
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د خُدائ پاک د روح په وسيله حمت

 بيا هم په کلو ايماندارانو ک مون د حمت خبرې کۇو کۀ ۀ هم چ دا
نۀ د دنيا او نۀ د دې دنيا د سردارانو حمت دے، وک چ فنا کېدون دى.

 بل مون د خُدائ پاک د هغه پ حمت راز بيانوو کوم چ خُدائ پاک د

 نو د دې زمان دنيا جوړولو نه مخ زمون د لوي دپاره فېصله کې وه. 
ه کۀ هغوئ پوهه شوى وے نو د جالل مال يو سردار هم په دې پوهه نۀ شو
ۀ چ” ،لے شوى دى چلي ه چن  بل به ي په سول کے نۀ وو. 
نۀ سترو ليدل، نۀ غوږونو اورېدل او نۀ د انسان په زړۀ ک راغل دى، هغه

يزونه خُدائ پاک د هغوئ دپاره تيار کى دى وک چ د هغۀ سره مينه
 دا ول خبرې خُدائ پاک په مون د روح په وسيله اره کې، کوى.“ 

ه چ روح د هر يز تالش کوى بل د خُدائ پاک پ خبرې هم معلوموى.
 ه وک د بل انسان د زړۀ خبرې معلومولے ش بغېر د انسان د خپل

روح نه چ په هغۀ ک دننه دے؟ دغه شان د خُدائ پاک د روح نه بغېر هيچا ته
 خو مون دنياوى روح نۀ دے حاصل د خُدائ پاک خبرې معلوم نۀ دى. 

کے، بل هغه روح مو حاصل کے دے چ د خُدائ پاک د طرفه دے، د دې
 دپاره چ هغه نعمتونه وپېژنو کوم چ خُدائ پاک مون ته وړيا راکى دى. 

او مون هغه خبرې هغه شان نۀ بيانوو چ انسان حمت مون ته ودل دى،
بل هغه شان ي بيانوو چ مون ته روح راودل دى، او دغس روحان خبرې

 خو وک چ روحان نۀ وى نو هغه چا ته ايو، وک چ روحان دى. 
وقوفدا د هغوئ په نزد ب ه چ هغوئ د خُدائ پاک د روح خبرې نۀ من

ده، او هغوئ په هغ نۀ ش پوهېدے ه چ هغوئ تش د روح القُدس په وسيله
 وک چ روحان خلق دى هغوئ هر ۀ آزمائ خو هغه په  .پوهېدے ش

 ه چ، ”د مال خُدائ په اراده وک خپله هيوک نۀ ش آزمائيلے. 
پوهېدے ش؟ يا وک هغۀ ته مشوره ورکولے ش؟“ خو مون د مسيح عقل

لرو.
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د خُدائ پاک په کار ک ملرى

 اے وروو او خوېندو، ما تاسو سره له د روحان خلقو په شان خبرې  ۳
ونۀ کے شوې بل داس م وکې له چ دنياوى خلقو سره چ په مسيح

 ما تاسو له پ درکل خو رو نه، ه چ تاسو ک ماشومان دى. 
 ه چ تر  .اوس هم ال تاسو تيار نۀ ي خوړلو ته تيار نۀ وئ. بل رو
اوسه پورې تاسو د ناه د فطرت په اختيار ک ي، او چ تر اوسه پورې په
تاسو ک حسد او جه روانه ده. نو ول د دې نه دا پته نۀ ل چ تاسو تر

 ه چ ۀ وخت چ يو اوسه د انسان خواهش په مطابق کردار کوئ؟ 
زۀ د اپولوس په ډله ک چ يم او بل وائ زۀ د پولوس په ډله ک چ وائ

 اپولوس يم، نو ول تاسو په داس کولو د انسان فطرت په مطابق نۀ شوئ؟ 
وک دے؟ او پولوس وک دے؟ هغوئ خو صرف خادِمان دى د چا په وسيله
مال و کوم چدمت وکهر يو هغه خ تاسو ايمان راوړو او دغه شان مون چ

 ما کرونده وکه، اپولوس اوبۀ ورکې، خو وده مون ته حواله کے وو. 
 نو بيا نۀ کرونده کوونے او نۀ اوبۀ ورکوونے ورته خُدائ پاک ورکه. 

 د تخم ۀ شے دے، بل صرف خُدائ پاک دے چ وده ورکوونے دے. 
کرون او د اوبو ورکوون دواړو مقصد يو دے، خو هر يو به د خپل محنت په

 ه چ مون د خُدائ پاک خدمتار يو، تاسو د  .مطابق اجر بيا موم
 ما د هغه فضل په مطابق چ  .ه او د خُدائ پاک عمارت يخُدائ پاک زم
خُدائ پاک راته راکو، ما د يو پوهه لار په شان بنياد کېودو او کۀ په هغ بل

وک عمارت ودانوى، نو هر يو لار دې په دې خبردار ش چ پرې نه
 ه چ هيوک هم بل بنياد نۀ ش اېودلے بغېر د عمارت جوړ کى. 
 کۀ هغه بنياد نه چ اېودلے شوے دے، او هغه بنياد عيس مسيح دے. 

وک په هغه بنياد باندې د سرو زرو، د سپينو زرو، د قيمت کاو، لرو، واو يا
ه چ اره ش ار کار به په خپلهل  نو د هر د بوسو عمارت جوړوى، 
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د قيامت په ورځ به دا په اور رارند ش. او زمون د کار نې او بدى به په اور
 کۀ په هغه بنياد د چا جوړ عمارت باق پات ش نو هغه  .وآزمائيلے ش

 کۀ د چا کار وسوزيى نو هغۀ ته به تاوان ورسيى،  .ار به اجر بيا مومل
 ول تاسو  .د اور نه بچ ش خو هغه به په خپله په سوزېدو سوزېدو ک
او د خُدائ پاک روح په تاسو ک تاسو د خُدائ پاک کور ي چ خبر نۀ ي

ربادوى نو خُدائ پاک به هغه کس  کۀ وک د خُدائ پاک کور ب اوسيى؟ 
 په  .د خُدائ پاک کور پاک دے او هغه کور تاسو ي ه چ ىرباد ک ب

تاسو ک دې وک هم خپل ان نۀ دوکه کوى. کۀ ستاسو خيال وى چ تاسو
د دې دنيا په معيار هويار ي، نو تاسو خپل ان ناپوهه و نو بيا به تاسو

 ه چ د دې دنيا حمت د خُدائ پاک په نزد بوقوف ده،  .يار شهو
 ه چ دا ليل دى چ، ”هغه هوياران د هغوئ په چاالک راېروى.“ 

يارانو په خيالونو پوهه دے چخُدائ د هو مال” ،لے شوى دى چاو بيا لي
 نو بيا تاسو په يو انسان هم فخر مۀ کوئ، ه چ ول هر ۀ باطل دى.“ 

 نو کۀ پولوس وى او کۀ اپولوس، کۀ پطروس، او کۀ دنيا، ژوند ستاسو دى، 
وى يا مرګ، کۀ موجوده وخت وى او يا آئنده وخت وى دا ول هر ۀ ستاسو

 او تاسو د عيس مسيح ي او مسيح د خُدائ پاک دے. دى، 

د رسوالنو خدمت

.و د مسيح خادِمان او د خُدائ پاک د رازونو ساتون  تاسو مون  ۴
 خو زما دپاره دا  اوس ساتونو ته په کار دى چ هغوئ اعتبارى وى. 

ډېره وړه خبره ده چ تاسو يا بل انسان عدالت دې زما جاج واخل، بل زۀ په
 زۀ په خپله په خپل ان ک د ۀ عېب خپله هم د ان جاج نۀ اخلم. 

مال ه چ .عېبه يمزۀ ب احساس نۀ کوم خو د دې مطلب دا نۀ دے چ
 نو په دې وجه د مقرر شوى وخت نه وړاندې فېصله مۀ  .زما جاج اخل
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کوئ، د مال د راتلو تر وخته انتظار وکئ. هغه به د تيارې پ خبرې را ته
رندې کى او د زړۀ مقصدونه به رااره کى. په هغه وخت ک وک
 چ د ومره تعريف قابل وى خُدائ پاک به دومره د هغۀ تعريف وکى. 
اے وروو او خوېندو، ما په دغه خبرو ک د خپل ان او د اپولوس ذکر د

مثال په طور وکو د دې دپاره چ تاسو زمون په وسيله د دې خبرو مطلب زده
کئ، د ليل شوى کالم نه زيات ۀ مۀ واي، او د يو مشر صفت او د بل غېبت

 تاسو هيچا هم په بل باندې بهتر کى نۀ ي. او تاسو سره چ ۀ مۀ کوئ. 
دى هغه خُدائ پاک درکى دى. او بيا چ هر ۀ خُدائ پاک درکى دى نو بيا

 ستاسو په خيال تاسو په ۀ خبره فخر کوئ له چ هغۀ نۀ وى درکى؟ 
اوس هغه هر ۀ حاصل کل ۀ چ تاسو غوتل، تاسو اوس مالداره شوى
زما خواهش وو چ کوئ، په حقيقت ک نه بغېر تاسو بادشاه زمون ،ي
 خو په اصل تاسو بادشاهان ش نو چ مون هم درسره بادشاه وکو. 
و او د هغه خلقو په شان يولو نه الندې ک رسوالن د خُدائ پاک مون ک
نيا، يعند ول د مون چ م شوے وى، ولد مرګ ح و په چا چپېش ک

 مون د مسيح په خاطر فرتو او د بن آدمو په وړاندې يوه تماشه شُو. 
بوقوفان يو، خو تاسو په مسيح ک هويار ي. مون کمزورى يو خو تاسو
 په دې موجوده وخت ک زورور ي. تاسو عزتمند ي او مون سپ يو. 

 او مون اوږى، تى يو، کپې مو زړې دى او وهلے شوى يو او بکوره يو، 
مون په خپلو السونو خوارى کۇو. خلق په مون بد وائ، مون ورته دعا کۇو، کله
بدناموى، هغوئ ته په مين مون وک چ  چ مو زوروى، مون ي زغمو، 
سره خواست کۇو. مون تر ننه پورې د دنيا د ډيران او د ند په شان پات شوى

 زۀ دا خبرې ستاسو د شرمولو دپاره نۀ ليم بل تاسو ته د خپلو خوږو يو. 
 ه چ کۀ په مسيح ک ستاسو اُستاذان بچو په شان نصيحت کوم. 

بشمېره هم وى خو بيا هم ستاسو روحان پالر يو دے، او د زيرى په وسيله زۀ
 نو زۀ تاسو ته زارى کوم چ زما په په عيس مسيح ک ستاسو پالر شوم. 
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لو، هغه په مال په دې وجه ما تاسو ته تيموتيوس درولې  .نقش قدم ش
زما هغه طريق تاسو ته په مسيح ک زما خوږ او وفادار زوئ دے، چ ک

دريادې کى چ زۀ ي هغوئ ته په هر ائ او په هر جماعت ک تعليم
 خو تاسو ک ين داس مغروره شول چ زۀ ن تاسو ته ورکوم. 

 خو کۀ مال وغوتل نو زۀ به تاسو له زر درشم او زۀ به نۀ درتلے نۀ شم. 
صرف د هغه مغروره خلقو خبرې بل د هغوئ روحان قدرت هم معلوم کم.
 ه چ د خُدائ پاک بادشاهت په تشو خبرو نه، بل د هغۀ په قدرت والړ

 نو تاسو ۀ واي چ زۀ تاسو ته کوت په الس يا په مينه د نرم په دے. 
روح ک درشم؟

د بداخالق خالف حم

 زۀ خبر شوے يم چ ستاسو په مين ک جنس حرام کارى کيى،  ۵
بل داس جنس حرام کارى چ په بدينه خلقو ک هم نۀ کيى. په تاسو

 او ک يو سے دے چ د هغۀ خپل ميرن مور سره ناجائزه تعلقات دى. 
ئ؟ او چا چپرې وشرمې تاسو ته په کار نۀ دى چ تاسو پرې فخر کوئ. ول
 زۀ ار کۀ په جسمان طور دا کار کے دے هغه د خپل مين نه وشئ. 
موجود نۀ يم خو په روحان طور موجود يم. او په داس کس ما داس فېصله

د مال تاسو زمون  کله چ واوروله له چ زۀ تاسو سره موجود يم. 
زمون موجود يم، او چ او زۀ تاسو سره په روح ک په نوم راجمع ش عيس

 نو تاسو دا سے د هالکت د مال عيس قدرت هم راسره موجود وى، 
دپاره شېطان ته وسپارئ، نو د هغۀ ناه ار بدن به هالک ش خو د هغۀ روح به

 ستاسو فخر  .خُدائ د قيامت د راتلو په ورځ خالصون بيا موم د مال
کول ۀ خبره نۀ ده. ول تاسو خبر نۀ ي چ له شان خمبيره په قلپ ک ول
نو چ ،ان نه زړه خمبيره وباس  خپل اخلے شوى اوړۀ خمبيره کوى؟ 
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تاسو له د تازه پتيره اوړو په شان جوړ ش ه چ په حقيقت ک تاسو د
خمبيره اوړو په شان نۀ ي، نو تاسو پاک ي ،ه چ مسيح د فسح اختر

 نو را چ مون اختر وکو، نۀ ُورے، زمون دپاره قربان شوے دے. 
په زړه خمبيره او نۀ د بدۍ او نۀ د شرارت په خمبيره بل په صفا زړۀ او د

ۇو چ لتاسو ته دا لي  ما په خپل خط ک رتياو په پتيره رو باندې. 
 زما مطلب خو دا نۀ دے چ تاسو د حرام کارو سره ناسته پاسته مۀ کوئ. 
بلل په خپل ژوند ک د بايمانه، حرام کارو، اللچيانو، ظالمانو يا بت پرستانو

 سره تعلق پرېدئ، نو په داس کولو خو به بيا تاسو دا دنيا پرېودل وى. 
خو زۀ اوس تاسو ته دا ليم چ کۀ وک ان ته ايماندار ورور يا خور وائ او

حرام کار يا حرصناک يا بت پرست يا کنل مار يا شراب يا ظالم وى نو د
 ه چ زما ۀ کار دے چ د داس کس سره رو قدرې هم مۀ خورئ. 

هغوئ عدالت وکم چ د جماعت نه بهر دى؟ خو تاسو د هغوئ عدالت کوئ
 خُدائ پاک به په خپله د هغوئ وک چ په جماعت ک شامل دى. 

عدالت وکى وک چ مون نه بهر دى. ”هغه بد سے د خپل مين نه وشئ.“

د ايماندارانو په مين ک مقدمه

 ول تاسو دا جرأت کوئ چ کله ستاسو د خپل ايماندار ورور سره  ۶
مقدمه وى نو تاسو د فېصل دپاره دا د بدينه خلقو عدالت ته پېش کوئ او

 ول تاسو ته دا پته نشته چ مقدسين به د دنيا مقدسينو ته ي نۀ پېش کوئ؟ 
ه نۀ يتاسو د دې جو نيا عدالت کوئ نو ولتاسو به د د عدالت کوى؟ نو چ
تاسو ته پته نشته چ  ول چ د معمول نه معمول مقدمو فېصل وکئ؟ 
مون به د فرتو عدالت کۇو؟ نو بيا به تاسو عام مقدم نۀ ش فېصله کولے
 نو کۀ ستاسو په مين ک عام مقدم وى نو ول تاسو هغه خلق ۀ؟ 

 تاسو ته منصفان مقرروئ چ په جماعت ک د هغوئ ۀ حيثيت نۀ وى؟ 
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زۀ دا د شرمولو دپاره وايم چ ول په تاسو ک وک هم دومره هويار نشته
 ه چ يو ايماندار چ هغه د دوو ايماندارانو په مين ک فېصله وکى؟ 

 په حقيقت د بل ايماندار خالف عدالت ته  او هغه هم بدينو خلقو له. 
ک په يو بل مقدمه کول ستاسو غلط ده. آيا دا به ۀ نۀ وه چ هغه نا

ى وه او په هغے وے؟ او يا کۀ چا تاسو له دوکه درکمو برداشت ک نصافا
 خو تاسو په خپله ايماندارانو سره بد کوئ او ورله مو صبر کے وے؟ 

 ول تاسو په دې خبر نۀ ي چ بدکاران به د خُدائ پاک د دوکه ورکوئ. 
بادشاه وارثان نۀ ش؟ ان مۀ دوکه کوئ، نۀ به حرام کار، نۀ بت پرست، نۀ

 نۀ غلۀ، نۀ حرصناک، نۀ شرابيان، نۀ کنل مار او نۀ زناکار، نۀ بچه بازان، 
 او په تاسو ک ين هم  .وارثان ش به دوکه مار د خُدائ پاک د بادشاه

دغه شان ۇو خو تاسو د مال عيس مسيح په نوم او زمون د خُدائ پاک په
روح ووينلے شوئ. بل پاک شوئ، صادق هم شوئ.

په بدن او روح سره خُدائ ته جالل ورکئ

 ستاسو په خيال چ ول يزونه تاسو ته روا دى خو زۀ وايم چ ول

يزونه فائده مند نۀ دى. کۀ تاسو ول يزونه ان دپاره روا  خو بيا هم
خوراک د خې  ستاسو په خيال چ خپل ان د هغوئ غالم مۀ جوړوئ. 
دپاره دے او خېه د خوراک دپاره ده خو زۀ وايم چ خُدائ پاک به هغه دواړه

ختم کى. بدن د حرامارۍ دپاره نۀ دے جوړ شوے بل د مال د خدمت
 خُدائ پاک مال هم دپاره جوړ شوے دے او مال د بدن ساتونے دے. 
 ول تاسو بيا ژوندے کو او مون به هم په خپل قُدرت سره بيا ژوندى کى. 

خبر نۀ ي چ ستاسو بدنونه د مسيح اندامونه دى؟ نو ول زۀ دې د مسيح
تاسو نۀ ي  ول اندامونو نه د يوې کنجرې اندامونه جوړ کم؟ نه، هيله نه. 

خبر چ هر وک چ کنجرې له الړ ش نو هغه د هغ سره يو بدن ش؟ ه
د مال وک چ  خو هر  “.دا دواړه به يو بدن ش” ،چ وائ صحيف چ
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 د حرام کارۍ نه تت. د  .سره يو روح ش هغه به د مال ،سره پيوند ش
انسان نه چ کومه ناه کيى هغه د بدن نه بهر وى د زنا نه بغېر، ه چ حرام

ستاسو بدن د روح تاسو ته پته نشته چ  ول کار خپل بدن هم تباه کوى. 
القُدس کور دے؟ وک چ په تاسو ک اوسيى او هغه د خُدائ پاک د طرف
 ه  .نۀ ي ان مال ے شوے دے. نو اوس تاسو د خپلنه تاسو ته درک

چ خُدائ پاک تاسو په بيعه اخست ي، نو په دې وجه خپل بدن ک خُدائ
پاک ته جالل ورکئ.

مسئل د وادۀ په حق ک

 اوس د هغه مسئلو په حقله کوم چ تاسو ليل دى چ د سى دپاره  ۷
 خو د حرام کارۍ نه د بچ دا بهتره ده چ د  سره کوروالے ونۀ کى. 
کېدو د خاطره دا به ۀ وى چ د هر سى خپله ه وى او د هرې  خپل
 خاوند دې د خپل  د کوروال خيال سات او هم دغه شان خاوند وى. 

 ه د خپل بدن اختيارمنده نۀ ده،  .ه د خپل خاوند خيال سات دې
بل اختيار د خاوند دے. هم دغه شان خاوند د خپل بدن اختيارمند نۀ دے

 تاسو د يو بل سره کوروالے مۀ پرېدئ خو د ل وخت بل د هغۀ ه ده. 
دپاره د يو بل په مشوره خير دے چ د دعا خاص فرصت درته مالو ش، او د
ل وخت نه وروستو بيا يو ائ ش، هس نه چ شېطان د نفس د کمزورۍ په
 زۀ تاسو ته د دې اجازت درکوم خو وجه تاسو په آزمېت ک واچوى. 
 زما دا خواهش دے چ هر وک دې په دې مسئله ک زما په حم نه. 

شان ناوادۀ کے وى خو د خُدائ پاک د طرف نه هر چا ته جدا جدا نعمت
 نو زۀ ناوادۀ کو او کونو ته دا وايم چ د هغوئ دپاره ورکے شوے دے. 
 خو کۀ هغوئ خپل انونه  .ش ى پاتزما په شان ناوادۀ ک دا بهتره ده چ

نۀ ش قابو کولے نو وادۀ دې وکى ه چ وادۀ کول په شهوت ک د
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د چا وادۀ شوے وى هغوئ ته، زۀ نه، بل  خو چ سوزېدو نه ۀ دى. 
 خو کۀ مال حم ورکوى، چ ه دې د خپل خاوند نه نۀ جدا کيى. 

هغه جدا ش نو هغه دې بل خاوند ونۀ کى يا دې د خپل خاوند سره دوباره پخال
 دې نورو ته هم زۀ دا وايم،  .تنه، نۀ ت  او خاوند دې هم د خپل ،ش

نه چ مال، کۀ د يو ايماندار ه ايمانداره نۀ وى او هغه د هغۀ سره په
 او کۀ د اوسېدو راض وى نو هغه دې خپل  له طالق نۀ ورکوى. 

کوم  خاوند چ ايماندار نۀ وى او هغه د هغ سره په اوسېدو راض وى
 ه چ کوم خاوند ايماندار نۀ  نو هغه دې د خپل خاوند نه طالق نۀ اخل

وى، نو هغه د  په وجه پاک ش او کومه ه چ ايمانداره نۀ وى، نو هغه
د ايماندار خاوند په وجه پاکه ش ،ن ستاسو بچ به ناپاک ۇو خو اوس پاک

 خو کۀ بايمانه خاوند يا ه په خپلو ک جدا کېدل غواړى نو دى. 
پرېدئ چ جدا ش. په داس حالت ک ايماندار خاوند يا ه د يو بل پابند

 ول  .ي ژوند کولو دپاره رابلل خُدائ پاک تاسو د سالمت ه چ ،نۀ دى
چ اے ، تۀ ۀ خبر ي، کېدے ش چ تۀ خپل خاوند بچ کې. او اے

سيه، تۀ ۀ خبر ي، کېدے ش چ تۀ خپله ه بچ کې.

د مال نه مقرر شوے ژوندون

ى کوم چهغه شان ژوند تير ک  خو بيا هم هر يو کس ته په کار دى چ

مال ورته مقرر کے دے او کوم ته چ خُدائ پاک تاسو رابلل ي. په ولو
 کۀ چرې وک سنت شوى رابللے جماعتونو ک زما دا دستور دے. 

شوى وى نو هغوئ دې خپل انونه ناسنته نۀ اره کوى، او کۀ چرې وک
 ه چ په ناسنته رابللے شوى وى نو هغوئ دې خپل انونه نۀ سنتوى. 
سنت او ناسنته ک ۀ مطلب نشته بل د خُدائ پاک په حمونو عمل کول
 تاسو هر يو چ په کوم حالت ک رابللے شوى ي هم په ضرورى دى. 
 آيا تۀ غالم وې کله چ راوبللے شوې؟ نو په دې مۀ  .ش پات ک هغ
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 پرېشانه کېه، خو کۀ تا ته د آزادېدو موقع مالو ش نو هغه اختيار که. 
نو په مال ،ته رابللے شوى ي مال په حالت ک ه کۀ تاسو د غالم
ک آزاد کے شوى ي. دغه شان وک چ آزاد رابللے شوے دے، هغه

 تاسو په بيعه اخستے شوى ي، نو اوس د انسانانو اوس د مسيح غالم دے. 
 اے وروو او خوېندو، په کوم حالت ک چ تاسو غالمان مۀ جوړېئ. 

.ش د خُدائ پاک سره قائم پات ک رابللے شوى وئ، هم په هغ

پېغل او کونې

وک چ م نشته، خو زۀۀ ح ما سره د مال  خو د پېغلو په باب ک
مال د خپل رحم په وسيله د اعتماد قابل کے يم تاسو ته خپله رائے درکوم.

 زما په خيال چ په دې سخت حالت ک تاسو دپاره دا بهتره ده چ نه

 کۀ ستا ه وى نو هغ له د طالق ورکولو  .ش هم هغه شان پات ي
 خو کوشش مۀ کوه او کۀ ستا ه نۀ وى نو د وادۀ کولو کوشش مۀ کوه. 

کۀ تۀ وادۀ وکې نو تا ناه نۀ ده کې، او کۀ يوه پېغله وادۀ ش نو هغ ۀ ناه
ونۀ که، خو کۀ وک وادۀ وکى نو په ژوند ک به پرې تليفونه راش او زۀ

و او خوېندو، زۀ دا وايم چ خو اے ورو تاسو د دې نه بچ کول غواړم. 
مقرر شوے وخت رانزدې دے نو د دې نه پس دې د و خاوندان داس وى

 او ژړېدون دې داس وى له چ هغوئ نۀ له چ د هغوئ  نۀ وى، 
ژړل، او وک چ خوشحال کوى، هغوئ دې داس وى له چ هغوئ

 خوشحال نۀ کوى، او اخستون دې داس وى له چ مال ورسره نۀ وى، 
هي ه دې سره يوى ل نيا سره لېن دېن کوى هغوئ دې داسد د وک چ او
 زۀ دا غواړم چ لېن دېن نۀ وى. ه چ دا موجوده دنيا فنا کېدون ده. 

تاسو د پرېشان نه بغمه اوس. ناوادۀ شوے سے د مال په حقله سوچ کوى
 خو وادۀ شوے سے د دنياوى يزونو په چ مال به نه راض کى. 
. او هغه دوه زړيه ش حقله سوچ کوى چ خپله ه به نه راض کى، 
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خو ناوادۀ شوې ه او پېغله د مال په فر ک اوسيى چ د هغوئ بدن او
روح دواړه پاک ش، خو وادۀ شوې ه د دنياوى يزونو په حقله فر کوى

 زۀ دا ستاسو د فائدې دپاره وايم، نه چ نه به خپل خاوند راض کى. 
چ په تاسو ۀ پابندۍ دپاره بل ۀ چ ۀ وى په هغ عمل وکئ او تاسو د
 کۀ د چا دا خيال وى چ هغه د  .غمه آخته اوسب دمت کپه خ مال

خپل چنغل سره د وادۀ نۀ کولو په وجه د هغ حق وه او د هغ زيات
 خو خواهشمند وى نو پرېدئ چ د هغ سره وادۀ وکى نو دا ناه نۀ ده. 
کۀ چا خپل ان سره د وادۀ نۀ کولو پخه اراده کې وى او هغه مجبوره نۀ وى

بل خپل خواهش ساتلے ش او په زړۀ ک ي دا وى چ خپله چنغله به
 نو بيا وک چ د خپل چنغل سره بوادۀ نۀ پرېدى نو هغه ۀ کوى. 

 د يوې وادۀ کوى هغه ۀ کوى، او وک ي چ نۀ کوى هغه ال ۀ کوى. 
د هغۀ پابنده ده، خو کۀ خاوند ي و خاوند ژوندے وى هغه تر هغتر چ 
 خو  .نو هغه بيا آزاده ده خو صرف د ايماندار سره وادۀ کولے ش ش م
زما په خيال به هغه بختوره وى چ په خپل حالت ک پات ش نه چ ده،
او زما په خيال چ د خُدائ پاک د روح په مطابق تاسو ته زۀ دا نصيحت کوم.

بتانو ته د خوراک نذر پېش کول

 کوم سوال چ تاسو ته د هغه خوراک په حقله کوم چ بتانو ته پېش  ۸
کيى پېدا شوے دے، جواب ي دا دے چ مون ول خو د دې موضوع په

 کۀ وک حقله علم لرو. خو علم مون مغروره کوى، او مينه مون جوړوى. 
دا وائ چ زۀ پوهه يم نو نه چ پوهېدل په کار دى هغه شان ال نۀ پوهيى.
.د خُدائ پاک سره مينه کوى خُدائ پاک په خپله هغه پېژن وک چ  خو

 نو بتانو ته د پېش کے شوى خوراک د خوړلو په حقله مون پوهيو چ په

 کۀ خلق بت ک هي رتينوالے نشته او بغېر د يو خُدائ پاک نه بل نشته. 
 خو  ،ان منډېر معبودان او ډېر خُدايان او مال ه او په آسمان کپه زم
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زمون دپاره يو خُدائ پاک دے، يعن پالر، او وک چ د ولو يزونو خالق
دے او د چا دپاره چ مون ژوندى يو، او يو مال دے، يعن عيس مسيح

 وک چ د ولو يزونو خالق دے او د چا په وسيله چ مون ژوندى يو. 
خو هر چا ته دا علم نشته بل د ينو خو اوس هم د بت پرست عادت دے،
هغوئ اوس هم هغه غوه د بت قربان  او خورى ي او د هغوئ ضمير

 خوراک مون د خُدائ پاک سره نزدې کولے نۀ کمزورے او پليت دے. 
ش. کۀ وې ي نۀ خورو نو مون ته ي ۀ نقصان نشته او کۀ وې ي خورو نو
 خو خيال کوئ، چ ستاسو آزادى د کمزورو دپاره د ۀ فائده هم نشته. 

 ه کۀ نور خلق ستا په شان د علم خاوند په بتخانه  .تيندک باعث نۀ ش
ک په خوراک ووين نو ول د هغوئ کمزورے ضمير به زړور نۀ ش چ د

 نو ستا د علم په وجه به هغه کمزورى بتانو د قربان غوه وخورى؟ 
 خو کله چ  .شو، هغه به هالک ش مسيح م د چا دپاره چ ايمانداران چ

ناه کوئ او د هغوئ کمزورے ضمير زخم تاسو د نورو ايماندارانو په خالف
 په دې وجه کۀ زما د خوراک په کوئ نو تاسو د مسيح خالف ناه کوئ. 

ه ونۀ خورم نو چله هم غووجه زما ورور يا خور تيندک خورى نو زۀ به هي
زۀ د هغوئ دپاره د تيندک سبب ونۀ رم.

د رسول حق

زمون چ ما عيس ۀ؟ ول زۀ رسول نۀ يم ۀ؟ ول زۀ آزاد نۀ يم  ول  ۹
دمت مېوه نۀ يزما د خ ک تاسو په مال ۀ؟ ول دے نۀ دے ليدلے مال
 کۀ زۀ د نورو دپاره رسول نۀ يم نو کم از کم ستاسو دپاره خو يم ه ۀ؟ 

 وک چ زما آزمېت  .زما د رسالت مهر ي ک تاسو په مال چ
 ول مون ته د خپل خوراک کوى دا د هغوئ په وړاندې زما دفاع ده، 

 ول مون ته دا حق نشته چ ايمانداره ه په ناح اک حق نشته ۀ؟ 
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کو او ان سره ي کو له نه چ نور رسوالن او د مال وروه او کائفس
 يا يوا زۀ او برنباس د ژوند تېرولو دپاره په خوارۍ مزدورۍ پ يو کوى؟ 
وک داس ے دے؟دمت کتر اوسه چا په خپله خرچه د فوج خ  ول ۀ؟ 
دے چ د انورو باغ وکرى او مېوه ي نۀ خورى؟ يا وک داس دى چ رمه
 ول زۀ دا خبرې د بن آدم د خيال نه کوم؟ روى او د هغ پ نۀ ؟ 

لدا لي په شريعت ک د موس ه چ  ول شريعت هم داس نۀ وائ؟ 
رے مۀ اچوئ.“ ولته کو خول يد غو تاسو د غوبل په وخت ک” ،دى چ

 يا ول هغه دا خاص زمون دپاره نۀ خُدائ پاک د غويانو فر کوى ۀ؟ 
فرمائ؟ دا حقيقت ک زمون دپاره ليلے شوى دى ه چ وک قلبه کوى
په دې اُميد ي کوى چ ۀ به حاصل کى او وک چ غوبل کوى په دې اُميد
ستاسو په مين  کۀ مون  .الو شبه ورته برخه م په فصل ک کوى چ ي

ک روحان تخم وکرلو نو ول دا ۀ لويه خبره ده چ مون ستاسو د مادى
 چ د نورو په تاسو دا حق شته نو ول زمون د دې نه يزونو فصل وريبو؟ 

زيات نۀ دے ۀ؟ مون کله هم دې حق نه کار وانۀ خستو خو مون هر يز
 برداشت کۇو د دې دپاره چ د مسيح په زېرى ک ۀ رکاوټ نۀ وى. 

ول تاسو نۀ ي خبر وک چ د خُدائ د کور خدمت کوى، نو هغه د خُدائ د
کور د نذران نه خورى او وک چ د قرباناه خدمتار دى، نو هغوئ ته د

 دغه شان مال هم حم کے دے، وک چ د قربان نه حصه مالويى؟ 
 خو ما خپل د دې زيرى بيانوون دى د هغوئ آمدن دې هم د زيرى نه وى. 
حق نه هي فائده وانۀ خستله او نۀ م دا د دې دپاره وليل چ زۀ د دې نه فائده

واخلم ه چ زما دپاره د دې نه م کېدل بهتر دى. هيوک زما فخر بايه
 کۀ زۀ زيرے بيانوم نو په دې ۀ فخر نۀ کوم ه چ دا زما  .کولے نۀ ش

 ه کۀ زۀ دا په فرض دى. او افسوس دے په ما، کۀ زۀ زيرے نۀ بيانوم. 
خپل مرض کوم نو اجر زما حق جوړيى، خو کۀ دا زما په خپل مرض نۀ

 نو بيا زما وى خو بيا هم خُدائ پاک د دې کار ذمه وارى ما ته راکې ده. 
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اجر ۀ شے دے؟ صرف دا چ زيرے بيانوم او هغه هم مفت بيان کم، او د
 خپل هغه حق نه ۀ فائده وانۀ خلم چ ما ته په زېرى ک حاصل دے. 
ار کۀ زۀ د ولو خلقو نه آزاد يم بيا هم ما ان د ولو غالم کو، نو چ نور

 زۀ د يهوديانو دپاره يهودى شوم دې دپاره زيات خلق د مسيح دپاره راولم. 
چ يهوديان راولم. ما د موس د شريعت د منونو د راوستلو دپاره ان د

 هغوئ په شريعت کو، سره د دې چ زۀ د هغوئ د شريعت د الندې نۀ يم. 
ما د بشريعته خلقو دپاره ان بشريعته جوړ کو نو چ بشريعته د مسيح

دپاره راولم، ار کۀ زۀ د خُدائ پاک د شريعت نه آزاد نۀ يم بل د مسيح په
 زۀ د کمزورو دپاره کمزورے شوم چ کمزورى راولم. ما خپل شريعت يم. 

ين سره ۀ طريق ۀ نا په و نو چان د مختلفو خلقو په شان جوړ ک
 زۀ دا هر ۀ د زيرى د خاطره کوم د دې دپاره چ زۀ د خلق بچ کم. 

 ول تاسو نۀ ي خبر چ په هغوئ سره د هغۀ په برکتونو ک شري شم. 
؟ نو تاسو هم داس نعام يوا ول ې وهمن ې وهونول من ه کمن

 هر لوبغاړے په هر يز ک سخته پابندى کوى.  . وې چ ه ووهمن
هغوئ دا د فنا کېدون تاج د حاصلولو دپاره کوى، خو مون دا د ابدى تاج

  نو زۀ بمقصده منه نۀ وهم او نۀ زۀ باد په سوکونو وهم.  دپاره کۇو. 
بل زۀ په خپل بدن تليف تېروم او خپل غالم ي جوړوم، هس نه چ زۀ نورو

ته زيرے ورکوم او په خپله ترې محرومه شم.

د بت پرست خالف خبردارے

 اے وروو او خوېندو، زۀ تاسو د دې نه ناخبره پات کېدل نۀ غواړم  ۱۰
چ زمون پالر نيونه ول د وري په حفاظت ک ۇو او ول د بحرِقُلزم سيند
 او ولو په وري او په بحرِقُلزم ک د موس بپتسمه واخسته، نه پورې وتل، 
 او ولو يو شان روحان اوبۀ  او ولو يو شان روحان خوراک وخوړلو، 
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ول .ه چ هغوئ د هغه روحان  نه اوبۀ ول کوم چ د هغوئ
 خو په هغوئ ک د ډېرو نه خُدائ سره روان وو، او هغه  مسيح وو. 

 پاک راض نۀ وو نو ه د هغوئ الشونه په بيابان ک خوارۀ وارۀ شول. 
اوس دا خبرې زمون دپاره يو مثال شو نو چ بيا مون د خرابو يزونو خواهش
 تاسو بت پرست مۀ جوړېئ له چ په ونۀ کو له نه چ هغوئ کولو. 
هغوئ ک ين شوى ۇو، له نه چ ليل دى چ، ”هغه خلق د خوړلو او

لو دپاره کېناستل او بيا هغوئ پاېدل، د مست او عياش سره ېدل.“
 مون دې جنس حرامارى ونۀ کو له نه چ په هغوئ ک ينو

 مون دې د مسيح کې وه او په يوه ورځ ک درويشت زره هالک شول. 
آزمېت ونۀ کو له نه چ په هغوئ ک ينو کے وو او بيا مارانو

 او تاسو شايت ونۀ کئ له نه چ په هغوئ ک ينو هالک کل. 
 په هغوئ دا خبرې کے وو او بيا د هالکت فرت هغوئ هالک کل. 

زمون د عبرت دپاره راغل وې او زمون د آخرى زمان خلقو ته د نصيحت
 نو کۀ ستا خيال وى چ تۀ مضبوط والړ ي خو دپاره وليلے شوې. 

نۀ ي ت کآزمې ۀ داس  تاسو په  .راپرې نۀ و احتياط کوه چ
پرېوتل چ هغه د نورو انسانانو نه مختلف وى، نو خُدائ پاک وفادار دے او

هغه به تاسو ستاسو د برداشت نه په زيات آزمېت ک نۀ اچوى، بل د
آزمېت په وخت ک به هغه تاسو ته د وتلو الر هم پېدا کى چ ي تاسو
 نو په دې وجه زما خوږو ملرو، د بت پرست نه  .برداشت کولے ش

 تاسو په خپله پوهيى ۀ چ زۀ وايم تاسو د هغ په خپله جاج  .توت
 کله چ د عشاء ربان په وخت ک مون هغه پيال ته برکت  .واخل

مون چ ۀ؟ هغه رو شراکت نۀ دے هغه د مسيح په وينه ک ورکوو، ول
مون ۀ هم چ  کۀ ي ماتوو، ول هغه د مسيح د بدن شراکت نۀ دے ۀ؟ 
ډېر يو خو په شريه د يوې رو نه خورو او په دې دا رنده ۇو چ مون يو

 بن اسرائيلو ته وورئ. ول هغوئ د قربانيانو خوړلو دپاره په بدن يو. 
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 ول زما مطلب دا دے چ ن د بت د قرباناه ک شرييى نه ۀ؟ 
 نه، زۀ دا وايم چ قربان ۀ حيثيت وى؟ او يا د بت ۀ حيثيت شته دے؟ 
کوم قربان چ غېريهوديان کوى، هغوئ پيريانو ته قربان کوى، خُدائ پاک ته
 تاسو د  .ش تاسو د پيريانو سره شري نۀ کوى، او زۀ دا نۀ غواړم چ ي

مال د پيال نه او د پيريانو د پيال نه نۀ ش لے، تاسو د مال په
 يا ول دسترخوان او د پيريانو په دسترخوان ک نۀ ش شري کېدے. 

مون د مال غېرت ک راولو ۀ؟ ول مون د هغۀ نه زورور يو ۀ؟

هر ۀ د خُدائ پاک د لوي دپاره کوئ

ۀ ترق ۀ روا دى خو هر ۀ فائده مند نۀ دى. هر ۀ روا دى، خو هر  هر

 ۀ چ د  تاسو خپل فائدې مۀ لوئ بل د نورو هم لوئ.  نۀ ورکوى. 
قصاب په دوکان خريى هغه خورئ او د ضمير په خاطر سوال مۀ پورته

  ه ”دا دنيا د مال خُدائ ده او هر ۀ چ په دې ک دى.“  کوئ، 
کۀ وک غېر ايماندار تاسو ته د رو دعوت وکى او تاسو په تلو راض ي، نو

هر ۀ چ درته وړاندې کېدى هغه خورئ او په خپل ضمير ک سوال مۀ
 خو کۀ تاسو ته وک ووائ چ، ”دا بت ته د قربان غوه ده،“ نو د  .راول
 زما مطلب د نورو ضمير دے ستاسو هغۀ د ضمير د خاطره هغه مۀ خوره. 

 کۀ زۀ په نۀ دے. ه چ د بل چا ضمير زما د آزادۍ فېصله ول کوى؟ 
ک په شُر زارۍ شري شم، نو چ په کوم يز زۀ شُر وباسم نو بيا د

يا چ  ۀ خورئ يا تاسو  نو بيا چ هغ په سبب زۀ ول مالمت شم؟ 
 د يهوديانو او ۀ کوئ، هغه هر ۀ د خُدائ پاک د لوي دپاره کوئ. 

 نه يونانيانو او د خُدائ پاک د جماعت دپاره د تيندک سبب مۀ جوړېئ. 
چ زۀ په خپل هر کار ک د هر چا د خوشحالولو کوشش کوم نو دا زۀ د

خپل فائدې دپاره نۀ کوم بل د نورو ډېرو دپاره ي کوم د دې دپاره چ هغوئ
.پرې خالصون بيا موم
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 تاسو زما په نقش قدم ش له نه چ زۀ د مسيح په نقش قدم  ۱۱
روان يم.

په عبادت ک سر پول

 زۀ ستاسو تعريف کوم ه چ تاسو په هره خبره ک ما يادوئ، او نه

 خو  .ما تاسو ته روايتونه در وسپارل تاسو هغه هم هغه شان برقرار سات چ
ى سر مسيح دے، او خاوند د خپلد هر س چ تاسو پوهه ش زۀ غواړم چ

 کوم سے چ په پ سر  سر دے، او د مسيح سر خُدائ پاک دے. 
 خو دعا يا نبوت کوى هغه د مسيح بعزت کوى وک چ د هغۀ سر دے. 

کومه ه چ سر توره دعا يا نبوت کوى نو هغه د خپل خاوند بعزت کوى
 ه کۀ يوه ه لوپه نۀ په سره ه چ هغه د سر خرئيل په شان ده. 

وى نو هغه دې وېتۀ هم ک کى. خو کۀ د  دپاره وېتۀ ک کول او سر
 نو د سى دپاره په کار نۀ خرئيل د شرم خبره وى نو لوپه دې په سره وى. 

دے چ هغه خپل سر پ کى ه چ سے د خُدائ پاک د صورت او جالل
 ه چ سے د  نه نۀ دے په شان دے، خو ه د سى جالل ده. 
 سے د  د خاطره نۀ پېدا شوے بل ه د سى نه پېدا شوې ده. 

 نو د فرتو د دے پېدا شوے بل ه د سى د خاطره پېدا شوې ده. 
 خو ليدو په سبب  له په کار دى چ په خپل سر د اختيار نه کېدى. 
په مال ک ه د سى نه غېر آزاده نۀ ده او يا سے د  نه غېر آزاد نۀ
 ه نه چ ه د سى نه پېدا شوې ده نو سے هم د  په دے. 
 تاسو په وسيله پېدا شوے دے، خو ول يزونه د خُدائ پاک د طرفه دى. 

خپله انصاف وکئ چ ول  ته مناسب دى چ په سر توره خُدائ پاک ته
 ول فطرت تاسو ته دا نۀ ائ چ کۀ د سى اوږدۀ وېتۀ وى دعا وکى؟ 
 خو کۀ د  اوږدۀ وېتۀ وى نو دا د هغُ ال نو دا د هغۀ بعزت ده؟ 
 خو کۀ وک ده، ه چ وېتۀ هغ ته د پردې دپاره ورکے شوى دى. 
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په دې خبره بحث کوى نو نۀ دا زمون او نۀ د خُدائ پاک د جماعتونو دستور
دے.

په غلطه طريقه عشاء ربان کول

 خو اوس په دې هداياتو ک زۀ ستاسو ستائينه نۀ کوم ه چ ستاسو

 د ولو نه اول خو رايوائ کېدل د فائدې نه بل د نقصان باعث جوړيى. 
زۀ دا اورم چ کله تاسو په جماعت ک راغونېئ نو تاسو په خپلو ک بيا
 ه چ په په ډلو تقسيمېئ او زۀ په دې تر ۀ حده پورې يقين هم کوم. 
تاسو ک ډله بازى ضرورى ده صرف د دې دپاره چ دا اره ش چ په

 نو کله چ تاسو راجمع کېئ نو دا په تاسو ک وک رتين دى. 
ه چ  حقيقت ک تاسو د عشاء ربان خوړلو دپاره نۀ راجمع کېئ. 

وک په ک نو تاسو هر يو خپل خوراک کوئ، او کله د خوراک وخت راش
 نو ول د خوراک اک دپاره ستاسو خپل  .ش وک نشه پات نهر او

کورونه نشته ۀ؟ يا ول تاسو د خُدائ پاک جماعت سپوئ او هغوئ شرموئ
چ چا سره ۀ نشته؟ زۀ تاسو ته ۀ ووايم؟ ول زۀ ستاسو تعريف وکم؟ په

 ه چ کوم خبرې ما تاسو ته حواله دې عمل زۀ ستاسو تعريف نۀ کوم. 
عيس په کومه شپه د مال ې دى، چک نه حاصل ې نو هغه ما د مالک

 او کله چ هغۀ پرې شُر وکو نو ماته مخبرى وشوه رو ي راواخسته، 
ي که او وې فرمائيل چ، ”دا زما بدن دے چ ستاسو دپاره دے. زما په ياد

 هم دغه شان هغۀ د رو نه پس پيال واخسته او وې ک دغه شان کوئ.“ 
ک د خُدائ پاک او انسانانو په مين زما په وينه ک دا پيال” ،فرمائيل چ
 نو هر  “. ي نو زما په ياد ک  دا نوے لوظ دے. هر کله چ
کله چ تاسو دا رو خورئ او دا پياله  نو تاسو د مال د مرګ اعالن

وک په نامناسبه طريق  نو په دې وجه چ  .هغه رانۀ ش و چکوئ تر
سره د مال رو خورى يا د هغۀ د پيال نه ، نو هغه به د مال د بدن او
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 د عشائ ربان رو خوړلو او پيال لو نه اول د وين قصوروار وى. 
 نو ه چ وک په خوراک اک ک د مال د  .ان وآزمائ خپل

 نو په دې  .لو سزا بيا موم نو هغه به په هغه خوړلو ،بدن خيال ونۀ سات
 خو وجه په تاسو ک ډېر کمزورى او بيماران دى او ين مۀ شوى دى. 
 کۀ چرې مون خپله خپل ان وآزمايو نو مون به د هغۀ د عدالت نه بچ شُو. 

خو کله چ مال زمون عدالت وکى نو دا زمون د اصالح دپاره کوى د دې
 نو زما وروو او خوېندو، دپاره چ مون د نورې دنيا سره مجرمان نۀ شو. 

 کۀ کله چ تاسو د عشاء ربان دپاره راجمع ش نو د يو بل انتظار کوئ. 
تاسو اوږى ي نو اول بيا په کور ک رو خورئ، نو چ ستاسو رايوائ

کېدل تاسو مجرم نۀ کى. د نورو خبرو په حقله به زۀ هدايات درکم کله چ زۀ
بيا درشم.

روحان نعمتونه

تاسو د روحان و او خوېندو، زۀ نۀ غواړم چ نو اوس اے ورو  ۱۲
 تاسو ته پته ده چ کله تاسو کافر  .ش ناخبره پات نعمتونو په باب ک

 نو په دې وئ نو تاسو دوکه شوئ او په هغه ونيانو بتانو پس مراه شوئ. 
وجه زۀ غواړم چ تاسو په دې پوهه ش چ د خُدائ پاک د روح په وسيله

القُدس د وسيل او بغېر د روح لعنت ونۀ وائ به کله هم په عيس خبرې کوون
 نو د نعمتونو خو مختلف نه هيوک نۀ ش وئيلے چ عيس مال دے. 

 او د خدمتونو هم مختلف قسمونه دى خو قسمونه دى خو روح يو دے. 
 خو د کارونو مختلف قسمونه دى، خُدائ پاک هم هغه مال هم هغه يو دے. 
 خو په مون ک د يو دے چ په مختلفو طريقو سره دا ول کارونه کوى. 

 نو يو ته د روح په روح القُدس د نعمتونو اثر د ولو خلقو د فائدې دپاره دے. 
وسيله د حمت کالم ورکے ش او بل ته د هم هغه روح په وسيله د علميت
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 چا ته هم د هغه روح په وسيله ايمان او چا ته هم د هغه روح په وسيله کالم، 
 چا ته د معجزو طاقت، چا ته پېشوئ، چا ته د د شفا ورکولو قدرت، 

مختلفو روحونو پېژندل، چا ته د نورو ژبو وئيلو قدرت او چا ته د ژبو تشريح
 خو دا ول کارونه هم هغه يو روح کوى او چا ته ي چ روح غواړى کول. 

هغۀ ته ي ورکوى.

د يو بدن مختلف اندامونه

 ه له نه چ بدن يو دے او د دې اندامونه ډېر دى، او د بدن ول

 اندامونه ار کۀ ډېر دى خو ول يو بدن دے، هم دغه شان مسيح هم دے. 
و او کۀ آزاد، مونو او کۀ غېريهوديان، کۀ غالمان ييهوديان ي دغه شان کۀ مون

ولو په يو روح ک بپتسمه اخست ده او خُدائ پاک زمون د ولو په زړونو
بدن د يو اندام نه نۀ وى جوړ بل  حقيقت ک ک يو روح اچولے دے. 

 کۀ چرې په ووائ چ زۀ الس نۀ يم، او زۀ د بدن د ډېرو نه جوړ وى. 
 او کۀ غوږ حصه نۀ يم، نو په دې وينا د هغوئ د بدن سره تعلق نۀ ختميى. 
ووائ چ زۀ ستره نۀ يم او زۀ د بدن حصه نۀ يم، نو په دې وينا د هغوئ د بدن
 کۀ چرې ول بدن ستره وے نو اورېدل به چرته ۇو؟ سره تعلق نۀ ختميى. 

 خو خُدائ پاک په او کۀ چرې ول بدن غوږونه وے نو بويول به چرته ۇو؟ 
 کۀ دا ول بدن ک هر يو اندام د خپل مرض په مطابق جوړ کے دے. 

 نو اوس اندامونه ډېر دى خو بدن يو يو اندام وے نو بيا بدن به چرته وو؟ 
 نۀ ستره الس ته وئيلے ش چ ما ته ستا ضرورت نشته، او نۀ سر دے. 
 بل حقيقت ک چ د پو ته وئيلے ش چ ما ته ستا ضرورت نشته. 

 او بدن هغه اندامونه چ د نورو نه کمزورى ارى، هم هغه ډېر الزم دى. 
د بدن هغه اندامونه چ مون ي د نورو په نسبت شرم و، مون هم هغوئ ته

زيات اهميت ورکوو، او چ د ل احترام واال اندامونه دى نو په پردې کولو سره
د احترام الئق اندامونو ته د داس ه زمون حاالن د هغوئ زيات احترام کۇو. 
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احترام ضرورت نشته. خو خُدائ پاک بدن داس جوړ کے دے چ هغه
 د دې دپاره چ په بدن بقدره اندامونو ته ي زيات عزت ورکے دے، 

 کۀ يو  .اندامونه د يو بل برابر خيال وسات بل پېدا نۀ ش اتفاقب ک
اندام تليف ک وى نو ول ورسره په تليف ک وى، او کۀ يو اندام عزت

 نو اوس تاسو ول په وموم نو نور ول اندامونه ورسره خوشحاله وى. 
 او خُدائ پاک په  .ول د يو بدن اندامونه ي او تاسو ه د مسيح بدن يشري

جماعت ک بېل بېل کسان مقرر کل، اول رسوالن، دوېم نبيان او درېم
اُستاذان، بيا معجزې وون، بيا شفا ورکوون، مدداران، انتظام کوون او
 ول ول رسوالن يو ۀ؟ ول ول نبيان يو ۀ؟ ول ول  .ويون نورې ژب

 ول ولو ته د شفا اُستاذان يو ۀ؟ ول ول معجزې وون يو ۀ؟ 
ورکولو نعمت ورکے شوے دے ۀ؟ ول ول نورې ژب وايو ۀ؟ ول ول

 خو تاسو د لويو نعمتونو حاصلولو دپاره خپل تشريح کوون يو ۀ؟ 
محنت جارى سات. زۀ به اوس تاسو ته د ولو نه يوه افضله طريقه دروايم.

د مين نعمت

 کۀ زۀ د بن آدمو او د فرتو په ژبو خبرې کوم خو چ مينه نۀ کوم  ۱۳
وئ او کۀ زۀ پېش نو زۀ نېدونے ډولے او يا شنېدونے چچے يم. 

لم معلوم وى او کۀ زما داسول ع رازونه او ول پ کولے شم او کۀ ما ته
ايمان وى چ غرونه خپل ائ نه اخوا کم، خو کۀ ما ک مينه نۀ وى نو زۀ

 کۀ زۀ خپل ول مال دولت خېرات کم او خپل بدن په هي شے نۀ يم. 
 سوزولو سره قربان کم، خو کۀ ما ک مينه نشته نو ما ته هي فائده نشته. 
مينه صابره ده، مينه مهربانه ده، مينه چا سره کينه نۀ سات، مينه الف نۀ کوى او
 نۀ بادب کوى، نۀ په خپل مطلب پس ر، نۀ غصه کوى نۀ لوئ کوى، 

 مينه په بدکارۍ نۀ خوشحاليى بل په رتيا وئيلو او نۀ بدمان کوى. 
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 مينه ول يزونه برداشت کوى، په ولو يزونو يقين کوى، د خوشحاليى. 
 مينه هيله نۀ ختميى، خو  .ۀ زغم او هر يزونو اُميد سات ولو

پېشويان به ختم ش، او د نورو ژبو نعمتونه به هم ختم ش، او علم به هم فنا
 خو کله چ  ه چ زمون علم او زمون نبوت کامل نۀ دے.   .ش

 کله چ زۀ ماشوم وم ما  .يزونه به ختم ش ملنو دا نام يز راش لکام
د ماشوم غوندې خبرې کول، زما د ماشوم په شان سوچ وو او د ماشوم په شان
 ناپوهه وم، خو کله چ زۀ وان شوم نو ما د ماشوموال خويونه پرېودل. 

ه اوس مون ته دا په شيشه ک تت ارى خو بيا به ي مخامخ ووينو.
اوس زما علم ناممل دے خو بيا به ي پوره وپېژنم نه چ زۀ پوره پېژندلے

ى او په دوئ ککي  او اوس ايمان، اُميد او مينه درې واړه پات شوے يم. 
مينه افضله ده.

د نورو ژبو او نبوت کولو نعمت

 د مين او محبت لمن ونيس او د روحان نعمتونو او خاص د  ۱۴
 ه وک چ په نورو ژبو خبرې کوى نو پېشوي د نعمت خواهش کوئ. 

هغه د نورو خلقو سره نه، بل د خُدائ پاک سره خبرې کوى، او بل وک د
 هغۀ په خبره نۀ پوهيى ه چ هغه د روح په وسيله د راز خبرې کوى. 
خو بله دا وک چ نورو ته نبوت کوى نو د هغوئ د ترق او د ډاډيرن او

 وک چ په نورو ژبو ک خبرې کوى هغوئ د خپل تسل دپاره ي کوى. 
 ان ترق کوى خو وک چ نبوت کوى هغوئ جماعت ته ترق ورکوى. 
اوس زۀ غواړم چ تاسو ول په نورو ژبو خبرې وکئ خو زما سخت خواهش

دا دے چ تاسو نبوت وکئ. ه وک چ نبوت کوى هغه د نورو ژبو
ى نو جماعت به پرې ترقهغه دا ترجمه ک و نه لوئ دے تر دې چويوون

 نو زما وروو او خوېندو، کۀ چرې زۀ تاسو ته درشم او په نورو ژبو وکى. 
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ک خبرې کوم نو زما د وينا بيا تاسو ته ۀ فائده ده، ترو چ زۀ د کشف يا
 تاسو بيا له د د علم يا د پېشوئ يا د تعليم خبرې تاسو ته ونۀ کم؟ 

موسيق د هغه بساه يزونو په مثال ي چ د کومو نه آوازونه راو له
شپيل يا رباب. کۀ چرې وک هغه صفا ونۀ غوى نو بيا د هغوئ په ساز و

 کۀ د بيل آواز صفا نۀ وى نو يو فوج به خپل سرود وک پوهېدے ش؟ 
 هم دغه شان کۀ ستاسو خبرې صفا نۀ وى ان جن ته نه تيار کى؟ 

نو بيا ستاسو په خبرو به وک پوهه ش؟ ه چ بيا به تاسو هس دېوال ته
دى خو يوه هم په ک ژب مختلف نيا کپه د ه چش ب  .يا يل

م چا ته چپه مطلب نۀ پوهې ژب  خو کۀ چرې زۀ د کوم بمطلبه نشته. 
 خبرې کوم نو هغۀ ته به زۀ نا آشنا ارم او هغه به ما ته نا آشنا ارى. 
نو تاسو چ خپل ان سره د روحان نعمتونو خواهش کوئ نو داس کوشش

 نو په دې وجه کوئ چ ستاسو دا نعمتونه د جماعت د ترق دپاره وى. 
وک چ په نورو ژبو خبرې کوى نو هغه دې ضرور د تشريح کولو د قابليت

 ه کۀ زۀ په نورو ژبو دعا کوم نو زما روح خو دعا دپاره هم دعا وکى. 
 نو بيا زۀ ۀ وکم؟ زۀ به په روح ک دعا کوى ول عقل م بکاره دے. 
کوم خو ورسره به په عقل ک هم دعا کوم، زۀ به په روح ک حمد و ثنا کوم

ه، کۀ تۀ په روح ک فرض ک خو زۀ به په عقل سره هم حمد و ثنا کوم. 
حمد و ثنا کوې او يو نا آشنا کس چ هلته موجود وى نو هغه بيا ستا په شُر

زارۍ نه آمين کولے ش؟ ه چ هغه نا آشنا په دې نۀ پوهيى چ تۀ ۀ
 ه چ تۀ خو به په ۀ شان سره شُر زارى وکې خو ستا شُر  .وائ

 د خُدائ پاک شُر کوم چ تاسو ولو زارى بل چا ته ۀ فائده نۀ ورکوى. 
 خو په جماعت ک هغه پينۀ نه زيات زۀ په نورو ژبو ک خبرې کوم. 

مقصدى خبرې د دې نه بهترې م چ نورو ته ترې فائده ورس، د هغه لس زره
 اے زما وروو او خوېندو، په خپله خبرو نه چ په نورو ژبو ک ي وکم. 
پوهه ک ماشومان مۀ جوړېئ، بدۍ ته ماشومان ش خو په پوهه ک بالغان
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 په تورات ک ليل دى چ، ”زۀ به دې قوم ته په عجيبه ژبو او په  .ش
دا مال .م خو بيا به هم هغوئ ما ته غوږ ونۀ نيسو خبرې وکغېرو شون

ايمانانو دپاره ند ب د ايماندارانو دپاره نه، بل ژب  نو روحان  “.فرمائ
 نو دى او پېشوئ کول د بايمانانو دپاره نه، بل د ايماندارانو دپاره دى. 

کۀ ول جماعت راغون وى او په نورو ژبو ليا وى نو کۀ نا آشنا يا بايمانه دننه
 خو کۀ تاسو ول نبوت راش نو ول هغوئ به تاسو ته ليون ونۀ وائ ۀ؟ 
کوئ کۀ يو بايمانه يا نا آشنا دننه راش نو د دې په اورېدو به هغه په دې قائل
 د بايمانه د  .ار شوے يم او هغه بيان به د دۀ جاج واخل ناه چ ش

زړۀ د راز رندېدو نه پس به هغه کس د خُدائ پاک په وړاندې په سجده ش او
ه خُدائ پاک په تاسو کشب” ،ى چقرار به وکى، او اد هغۀ عبادت به وک

دے.“

په ترتيب سره عبادت کول

 نو اے وروو او خوېندو، لنه دا، هر کله چ تاسو عبادت له راجمع کېئ

نو په تاسو ک دې وک حمد، يا تعليم، يا کشف يا په نورو ژبو خبرې او يا د
نورو ژبو تشريح په ترتيب سره کوئ او دا هر يو کار د جماعت د ترق دپاره
 کۀ وک په نورو ژبو خبرې کوى نو صرف دوه يا زيات نه زيات کوئ. 
 درې کسان دې نمبر په نمبر خبرې وکى او يو کس دې ي تشريح کى. 
چپ پات ے نۀ وى نو هغوئ دې په جماعت کوک تشريح کوون خو کۀ
 نو تاسو صرف ش او خپل ان او د خُدائ پاک سره دې خبرې وکى. 

دوه يا درې نبيانو ته د خبرو موقع ورکوئ، او نور دې په آرام سره د هغۀ د خبرو
 خو کۀ په حاضرو کسانو ک چا ته د مال نه کشف مالو  .جاج واخل

  .يا دے هغه دې خاموش شد اول نه په نبوت کولو ل نو کوم کس چ ش
ه هر يو نمبر په نمبر نبوت کوئ، نو چ تاسو ولو ته هدايت او ډاډيرنه

 ه چ خُدائ پاک  او نبيان د نبيانو د روحونو تابع وى.   ،حاصله ش
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د بد نظم نه، بل د امن خُدائ دے. له چ د مقدسينو په ولو جماعتونو
  دې په جماعتونو ک خاموشه وى. ه چ هغوئ ته د ک دے 

خبرو کولو اجازت نشته بل هغوئ دې تابعدارې وى نه چ شريعت هم
 کۀ هغوئ په ۀ خبره ان پوهول غواړى نو هغوئ دې د خپلو  .وائ

خاوندانو نه په کور ک تپوس کوى. ه چ په جماعت ک د  دپاره
 ول د خُدائ پاک کالم تاسو جوړ کے دے خبره کول د شرم خبره ده. 

 کۀ وک د نبوت، يا د ۀ؟ يا ول دا صرف تاسو ته رارسېدلے دے؟ 
روحان نعمتونو د لرلو دعوٰى وکى نو هغه دې پوهه ش چ کوم خبرې زۀ

 هر وک چ دا نۀ من، نو هغه به هم تاسو ته ليم هغه د مال حم دے. 
 نو اے زما ملرو، د نبوت کولو خواهش کوئ او په  .ے شنا منظوره ک

 خو هر يو کار صحيح او ترتيب سره نورو ژبو خبرې کوون مۀ منع کوئ. 
کوئ.

د حضرت عيس مسيح بيا ژوندى کېدل

 نو زما وروو او خوېندو، زۀ به اوس تاسو ته هغه زيرے درياد کم  ۱۵
چ ما تاسو ته درکے وو، کوم چ تاسو قبول کے وو او په کوم چ تاسو

 او د کوم په وسيله چ تاسو خالصون حاصلوئ کۀ چرې تاسو  .قائم هم ي
 ما د زما په درکى زېرى قائم ي، کۀ نۀ ي نو ستاسو ايمان راوړل عبث وو. 
ولو نه اول هغه اهم خبره تاسو ته در ورسوله کومه چ ما ته رارسېدل وه چ د
 او هغه خ شو او د صحيفو په مطابق مسيح زمون د ناهونو دپاره م شو، 

 او هغه اول کتاب مقدس په مطابق هغه په درېمه ورځ بيا ژوندے پاېدلو. 
 بيا هغۀ يو ل د پينو سوو نه پطروس او بيا دولسو کسانو ته اره شو. 
زيات وروو او خوېندو ته اره شو چ په هغوئ ک زيات کسان تر اوسه
 بيا هغه يعقوب ته اره شو او د دې نه پس ژوندى دى او ين مۀ دى. 
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 د ولو نه په آخر ک هم ما ته اره شو، زۀ چ بمودې ولو رسوالنو ته. 
 زۀ په رسوالنو ک د ولو نه ورکوے يم تر دې چ د رسول پېدا شوے يم. 

 خو زۀ بللو الئق هم نۀ يم ه چ ما د خُدائ پاک جماعت زورولے وو. 
چ هر ۀ يم هغه د خُدائ پاک په فضل يم، او هغه فضل چ په ما وشو هغه

بفائدې نۀ وو. په حقيقت ک ما د هغوئ ولو نه زياته خوارى کې ده. ار کۀ
 نو بيا په دا ما ونۀ که بل د خُدائ پاک په هغه فضل وشوه چ په ما دے. 
م او يا کۀ هغوئ، خو مونکۀ چرې زۀ بيان وک دومره فرق نۀ پرېو دې ک

دواړه يو زيرے بيانوو په کوم چ ستاسو د اول نه ايمان دے.

د مو بيا ژوندى کېدل

 نو اوس کۀ مون زيرے بيانوو چ مسيح له مو نه بيا راژوندے شوے دے

 نو بيا په تاسو ک ين دا نه وائ چ د مو بيا ژوندى کېدل نشته؟ 
کۀ د مو بيا ژوندى کېدل نۀ وے نو بيا خو مسيح هم راژوندے شوے نۀ دے.

 او کۀ مسيح بيا نۀ وى راژوندے شوے نو بيا زمون پېغام عبث دے او

 بل مون د خُدائ پاک دروغژن واهان ستاسو ايمان هم بفائدې دے. 
شو ه چ مون د خُدائ پاک په حقله دا واه ورکې وه چ هغۀ مسيح
راژوندے کو. کۀ چرې مى بيا نۀ راژوندى کيى نو بيا هغه ي هم نۀ دے

 ه چ کۀ مى نۀ راژوندى کيى نو بيا مسيح هم ژوندے کے. 
 او کۀ چرې مسيح نۀ وو راژوندے شوے نو راژوندے شوے نۀ دے. 

.ېر يرا ناهونو ک ستاسو ايمان عبث دے او تاسو اوس هم په خپلو زړو
 او بيا دا هم هغوئ وک چ په مسيح ک مۀ شوى دى هغوئ هم هالک

 کۀ چرې زمون اُميد په مسيح صرف د دې ژوند دپاره وى نو بيا شوى دى. 
 خو په حقيقت ک مسيح د مو مون په ولو انسانانو ک قابل رحم يو. 

نه بيا راژوندے شوے دے. دغه شان هغه د مو نه اولنے ژوندے شوے انسان
 له نه چ د يو انسان په سبب په دنيا مرګ راغلو نو داس د يو دے. 
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 او له نه چ ول انسان په سبب د مو نه بيا راژوندى کېدل راغلل. 
خلق په آدم ک مۀ کيى، نو دغه شان به ول په مسيح ک بيا راژوندى

 خو د راژوندى کېدو خپل ترتيب دے، اول مسيح راژوندے شوے کيى. 
 بيا به  .نو د هغۀ خلق به هم راژوندى ش کله مسيح بيا راش دے، او چ

آخرت راش. کله چ مسيح ول حمرانان، ول اختيارونه او قدرتونه تباه کى
 ه چ هغه به نو د هغ نه پس به هغه بادشاه خُدائ پالر ته حواله کى. 

تر هغ ضرور بادشاه کوى ترو چ خپل ول دشمنان د خپلو پو الندې
  آخرى دشمن کوم چ به نيست او نابود کى، هغه مرګ دے.  کى. 
ه چ ”خُدائ پاک هغۀ ته په هر يز پوره اختيار ورکے دے.“ نو چ کله

کتابِ مقدس داس فرمائ، چ هغۀ په هر يز پوره اختيار ورکے دے، نو
مطلب دا نۀ دے چ په خُدائ پاک ي هم اختيار دے، چا چ خپل اختيار

 کله چ ول يزونه د هغۀ د حم الندې شول نو مسيح ته ورکے دے. 
زوئ به په خپله هم د خُدائ پاک د حم الندې ش چا چ ول يزونه د هغۀ د
 نو کۀ چرې حم الندې کى دى نو هم دا خُدائ پاک به د ولو مال وى. 
داس وى نو بيا به هغه خلق ۀ کوى وک چ د مو دپاره بپتسمه اخل؟ کۀ
 چرې مى نۀ راژوندى کيى، نو بيا ول خلق د هغوئ دپاره بپتسمه اخل؟ 

 زما وروو او او ول مون هر وخت خپل ان په خطره ک اچوو؟ 
کوم او دا داس زۀ هره ورځ مرګ سره لوب خوېندو، زۀ تاسو ته دا وايم چ

رتيا خبره ده له نه چ زۀ په تاسو زمون په مال عيس مسيح ک فخر
 کۀ صرف د انسان اُميد دپاره زۀ په افسوس ک د وحشتناکو کوم. 

ناورو سره وجنېدلم نو د دې نه ما ته ۀ فائده حاصله شوه؟ کۀ مى بيا نۀ
راژوندى کيى نو ”مون له ۀ خوراک اک په کار دے، ه چ سبا به مۀ

 دوکه کېئ مه، ه چ د بدو ملرتيا د انسان ۀ عادتونه کيو.“ 
 په پوره هوش او فر ک راش او نوره ناه مۀ کوئ. ه زۀ دا خرابوى. 

ستاسو د شرمېدلو دپاره وايم چ په تاسو ک ۀ خلقو ته د خُدائ پاک په
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حقله علم نشته.

راژوندے شوے بدن

 خو وک به تپوس وکى چ، ”مى نه راژوندى کيى او د هغوئ بدن

 اے نادانه، کوم تخم چ تۀ کرې نو ترو چ هغه م نۀ به ۀ قسم وى؟“ 
 او ۀ چ تاسو کرئ دا تاسو تيار بو نۀ ش تر هغ نۀ ژوندے کيى. 
 کرئ بل صرف د تخم دانه کرئ کۀ هغه د غنم وى يا د ۀ بل يز وى. 
خو خُدائ پاک دې ته يو وجود ورکوى چ هغۀ ورته منتخب کے وى او هر
 دغه شان غوه هم يو شان نۀ قسم تخم ته هغه خپل خپل وجود ورکوى. 

وى بل د انسانانو غوه يو قسم وى او د اروو بل او د مارغانو بل او د کبانو
 هم دغه شان آسمان او زمن وجودونه هم شته، او د غوه بل قسم وى. 

 هم دغه شان آسمان وجود ائست يو قسم او د زمن وجود بل شان وى. 
د نمر او د سپوږم او د ستورو په ائست ک فرق وى، او بله دا چ د يو
 نو بيا د مو راژوندى کېدل هم دغه ستورى ائست د بل نه مختلف وى. 

حالت ک او په غېر فان ے شخ ک شان وى، د فنا په حالت ک
 د ذاللت په حالت ک خيى او د ائست په حالت راژوندى کيى. 

ک راژوندى کيى، دا په کمزورتيا ک خ ش او په طاقت ک راژوندى
چ .وجود راژوندے ش او روحان خ ش وجود  دا جسمان  .ش

 هم دغه شان ليل دى، ”اول جسمان وجود شته نو روحان وجود هم شته. 
سے، يعن آدم ژوندے نفس جوړ شو، خو آخرى آدم ژوندون ورکوونے روح

 اول جسمان او بيا روحان وجود پېدا کيى يعن وجود اول جوړ شو.“ 
 اولنے انسان يعن آدم د خاورو نه جوړ  .ش او بيا روحان ،جسمان

 او د زم خلق له د اول انسان په شوے وو، او دوېم انسان آسمان دے. 
 او شان د خاورو دى، او آسمان خلق له د هغه آسمان انسان په شان دى. 

نه چ مون د دې زمن انسان په صورت جوړ شوى يو دغه شان به د
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 زما وروو او خوېندو، زما مطلب آسمان انسان په صورت ک هم شُو. 
دا دے چ دا جسمان بدن د خُدائ پاک د بادشاه وارث کېدے نۀ ش، او نۀ
 غوږ ش، زۀ به درته  .وارث کېدے ش کېدون د غېر فان کېدون فان

 يوه د راز خبره وکم چ مون ول خو به نۀ مرو بل مون ول به بدل شُو، 
او د آخرى بيل د آواز سره په يوه لحظه او د سترو په رپ ک به مى په غېر

دا فان ه چ  فان حالت ک راژوندى ش، او مون به بدل شُو. 
کېدونے بدن به ضرور غېر فان لباس واچوى او دا ختمېدونے بدن به د ابدى

 کله چ دا فان بدن غېر فان، او دا فنا کېدونے ژوندون لباس واچوى. 
بدن ابدى لباس واچوى، بيا به هغه قول پوره ش چ ليلے شوى دى چ، ”په

 ”اے مره، ستا فتح ۀ شوه؟ اے مره، ستا د مرګ فتح غالبه شوه.“ 
 د مرګ لشه ناه ده او د ناه طاقت شريعت طاقت هغه لشه ۀ شوه؟“ 

 خو د خُدائ پاک شُر دے چ هغۀ مون ته د مال عيس مسيح په دے. 
او قائم اوس ين ،و او خوېندو نو اے زما خوږو ورو وسيله فتح راکوى. 

او همېشه د مال په کار ک بوخت اوس ه چ تاسو ته پته ده چ په
مال ک ستاسو خوارى بفائدې نۀ ده.

د مقدسينو دپاره چنده

 اوس د هغ چندې په حقله چ د مقدسينو دپاره کيى تاسو به په  ۱۶
 د هرې هغه هداياتو عمل کوئ چ ما د لتيانو جماعتونو ته ورکى دى. 

هفت په اوله ورځ دې په تاسو ک هر يو کس د خپل  نه د خپل ان سره
ۀ نا ۀ جمع کوى، د دې دپاره چ کله زۀ درشم چ د چندې کولو حاجت ما

 او زۀ چ کله درشم نو زۀ به هغه کسانو ته چ تاسو ته قابل ته نۀ وى. 
 او  .يروشلم ته ستاسو چنده يوس م چلو خطونه ولياعتماد وى د پېژند

.ائ الړ ش زۀ هم الړ شم نو هغوئ به ما سره يو کۀ دا مناسب وى چ
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د سفر دپاره منصوب

 زۀ به د مدونيه د تېرېدو نه وروستو تاسو له درشم ه چ زما اراده ده

 او کېدے ش چ زۀ تاسو سره پات شم چ د مدونيه په الره هلته الړ شم. 
او ژمے تاسو سره تير کم نو چ بيا زۀ چرته م نو تاسو به م هلته رخصت

 ه زۀ اوس په الره ک تاسو سره مالقات کول نۀ غواړم بل زما کئ. 
 خو زۀ به دا اُميد دے کۀ مال وغوتل نو ۀ وخت به تاسو سره تير کم. 

 ه چ زما دپاره د ۀ د پنوسم اختر پورې په افسوس ک پات يم. 
 کۀ چرې خدمت يو لوئ ور کوالو دے او هلته مخالفين هم ډېر دى. 

ش ۀ يرې نه تاسو سره پات د هغه ب چ وسات نو خيال ي تيموتيوس درش
 خپلو ملرو له دا موقع ه چ هغه هم زما په شان د مال خدمت کوى. 
مۀ ورکوئ چ هغه سپ و بل هغه صحيح سالمت رارخصت کئ، زۀ د
 نو ما اپولوس ورور نه دا وغوتل چ د هغۀ په طمع يم سره د نورو وروو. 

نۀ شو، خو چ خو هغه اوس په درتلو راض و سره تاسو ته درشنورو ورو
.نو در به ش الو شکله ورته وخت م

آخرى پېغامونه او سالمونه

 تاسو  .مضبوط اوس ،ور شزړ ،په خپل ايمان قائم اوس ، بېدار اوس

 او تاسو ته پته ده چ په اخيه چ ۀ هم کوئ هغه په پوره مين سره کوئ. 
ک د ستفناس خاندان اول ايمان راوړو او خپل انونه ي د مقدسينو خدمت
 د هم  و او خوېندو، زۀ تاسو ته خواست کوم چل، نو اے وروته وقف ک

دغه خلقو تابعدارى کوئ بل د هر هغه چا هم تابعدارى کوئ چ دغه شان
 زۀ د ستفناس، فرتوناتوس او د اخيوس په راتلو خدمت او محنت کوى. 

 ه چ هغوئ ډېر خوشحاله يم ه چ هغوئ ستاسو ائ ونيولو. 
 د آسيه ستاسو او زما زياته ډاډيرنه وکه نو د دغه شان کسانو قدر کوئ. 
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جماعتونه درته سالمونه وائ، اکوله او پرسله د هغ جماعت سره چ د هغوئ
 ول په کور ک دے تاسو ته په مال ک د مين ډک سالمونه کوى. 

.سره يو بل ته سالم وواي مين په پاک .ه او خوېندې درته سالمونه وائورو
 وک چ د مال سره  زۀ پولوس درته په خپل الس دا سالم ليم. 

 د مال عيس مسيح مينه نۀ کوى په هغوئ دې لعنت وى، ماله راورسه. 
 زما مينه دې په عيس مسيح ک تاسو ولو سره فضل دې په تاسو وى. 

وى.
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