
افسیسیانو ته د پولوس رسول لیک

د کتاب پېژندنه

افسیس د روم د امپراتور یو لوی ار ؤ چې پولوس په کې دوه کاله د عیسی مسیح زېری
ورساوه. و کاله وروسته هغه وخت چې پولوس مسیح ته د خدمت کولو له امله په زندان

کې ؤ، د افسیس کلیسا ته دا لیک ولیکه. دا لیک په دوه برخو وېشل شوی دی. لوم برخه
یې د زېري په کیسې باندې ینار کوي او دوهمه برخه په دې باندې ینار کوي چې

زېری نه زمون په شخصي ژوند، زمون په ولنې او زمون په کورنیو باندې اغیزه کوي.

پالر خدای د ازل نه دا نقشه درلودله چې هغه به مون د خپل فضل له مخې په خپلې
سپېلې کورن کې شامل کي. په حقیقت کې د خدای په اراده ول شیان هم په دې دنیا

کې او هم په راتلونکې دنیا کې د مسیح په اختیار کې ورکل. د هغه د فضل په وسیله د
خدای په کورن کې اوس یوازې یهودیان نه بلکې غیریهودیان هم شامل دي. هغوی پخوا د

خدای د هغو وعدو نه چې د خپلو خلکو سره یې کې وې بې برخې شوي وو. خو اوس
چې د مسیح د مر په وسیله یهودیان او غیریهودیان دواه کوالی شي لکه د خدای د

کورن د غو په شان یو د بله سره په سوله او سالمت کې ژوند وکي، یو نوي انسانیت
جوت موندلی دی.

د خدای په کورن کې یووالی موجود دی، خو همدارنه په هغو نعمتونو او تحفو کې چې د
کلیسا د ودانولو دپاره د روح القدس له خوا ورکل شوي دي، فرق شته. هغه دوه استعارې
چې پولوس یې د کلیسا په هکله بیانوي دا دي چې دغه یووالی د خدای سپېلی کور دی

چې د خدای روح په کې اوسیي او یو نوی بدن دی چې نوی فطرت لري چې د خدای په
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شکل کې بیا جو شوی دی.

له دې امله چې ایمانداران د روح القدس نه ک دي، نو د هغوی ژوند بدل شوی دی ترو
دوی روحاني سندرې ووایي، شکرزاري وکي او د یو بل تابعدار اوسي او یو بل ومني.

پولوس بیانوي چې د روح القدس نه کېدل نه په ه او خاوند، پالرول او مورول او
د غالمانو او بادارانو ترمن په ایکو باندې اغېزه کوي. هغه دا لیک په دې خبرو سره پای
ته رسوي چې داسې بد روحاني قوتونه شته چې د نوي انسانیت او فطرت په واندې چې
مون یې لرو، جنیي او د زغرو د استعارې نه کار اخلي چې دا تعلیم ورکي چې نه

باید په دنیا کې د بدیو په واندې ین ودرېو.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۲

مسیح او د کلیسا ایکې: ۱: ۳ - ۳: ۲۱
په مسیح کې نوی ژوند: ۴: ۱ - ۶: ۲۰

اخرن خبرې: ۶: ۲۱ - ۲۴
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سالمونه

 دا لیک د پولوس له خوا چې د خدای په ارادې د عیسی مسیح رسول دی، د خدای هغو  ۱
 زمون د پالر خدای او خلکو ته چې د افسیس په ار کې دي او عیسی مسیح ته وفادار دي. 

تن عیسی مسیح فضل او سالمتي دې وي په تاسو باندې.

په مسیح کې روحاني برکتونه

 ثنا او صفت دې وي خدای ته یعنې زمون د تن عیسی مسیح پالر ته چې مون ته یې په

 که چې هغه مون د مسیح کې په اسماني ایونو کې هر ول روحاني برکتونه راکي دي. 
دنیا د پیدایت نه مخکې په مسیح کې غوره کو، ترو د هغه په نظر کې سپېلي او بې عیبه واوسو.

 د خپلې ارادې او خوې له مخې یې په مینه د مخکې نه پرېکه کې ده چې د عیسی مسیح

 خدای داسې وکل، ترو مون ته د هغه د په وسیله مون د خپلو اوالدونو په توه قبول کي. 
جالل نه ک فضل دپاره چې مون ته یې په خپل ران زوی کې په سخاوتمندانه توه راکی دی، ثنا

 د هغه د ېر زیات فضل له مخې مون په هغه کې د هغه د زوی د وینې په وسیله ووایو. 
 چې هغه په ول حکمت او پوهې سره په خالصون وموند، یعنې سرغونې مو وبخل شوې، 
 خدای مون ته د خپل ارادې پ راز کاره ک او د خپلې خوې  .ته راک ه مونپرېمانه تو

 دا نقشه به په یو سم وخت کې پوره  .له مخې یې د عیسی مسیح په وسیله دا مقصد پوره ک
کیي چې هغه ول شیان که په اسمان کې دي یا په مکه کې د مسیح د واک او اختیار الندې سره

یوای شي.

 خدای چې هره د خپلې ارادې او مقصد له مخې سرته رسوي، مون یې غوره کو چې په

مسیح کې د هغه خپل خلک واوسو، که چې مون یې د مخکې نه د خپلې ارادې له مخې غوره
 نو بیا مون چې لومني خلک وو چې مسیح ته هیله من شولو، باید د هغه د جالل او کي وو. 
 تاسو هم چې کله رتینی کالم یعنې خپل د خالصون زېری واورېد او لوی ثنا او صفت وکو. 

په هغه باندې مو ایمان راو، نو خدای تاسو ته د روح القدس په درکولو سره چې مخکې یې وعده
 همدا روح دی چې د خدای له خوا مون کې وه، په تاسو باندې د خپل ملکیت مهر ولاوه. 
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ته د هغه د میراث ضمانت دی چې مون به یې تر السه کوو. خدای مون په بیه واخیستلو چې د هغه
خلک واوسو، ترو د هغه د جالل او لوی صفت وشي.

د پولوس رسول دعا

 له دې امله کله چې زه ستاسو د ایمان نه چې په تن عیسی باندې یې لرئ او د هغې مینې

 نو ستاسو په خاطر مې خدای ته شکر نه چې د خدای د ولو خلکو سره یې کوئ، خبر شوم، 
 زه د تن عیسی مسیح د خدای خه کول پرېنودل او تاسو تل په خپلو دعاانو کې یادوم. 
چې د جالل نه ک پالر دی، غوام چې هغه تاسو ته د حکمت او مکاشفې روح درکي، ترو هغه
 زه دعا کوم چې ستاسو د زونو سترې دې روانه شي، ترو په دې پوه په ه توه وپېژنئ. 

شئ چې هغه تاسو په کومې هیلې سره رابللي یئ یعنې هغه پرېمانه او شانداره میراث ته چې هغه
 او په دې هم پوه شئ چې زمون ایماندارانو دپاره د هغه قدرت خپلو خلکو ته ساتلی دی، 

 دا هماغه لوی قدرت دی چې هغه ترې کار واخېست کله چې ومره بې حده او ېر لوی دی. 
 مسیح یې د مو نه بېرته راژوندی ک او په اسماني ایونو کې یې خپل ي الس ته کېناوه 

او هغه یې د هر حکومت، د واک خاوند، هر قدرت او بل هر لو مقام نه چې کوالی شو نوم یې
 خدای ول شیان د واخلو اوچت ک، یوازې په دې دنیا کې نه بلکې په راتلونکې دنیا کې هم. 

 او کلیسا د مسیح بدن  ولو شیانو سر ک ل او هغه یې د کلیسا دپاره دمسیح په اختیار کې ورک
دی چې په خپله د مسیح په وسیله کامل کیي او په همدې وخت کې کاینات د خپل حضور نه

کوي.

د روحاني مر خه ژوند ته

 او د دې دنیا په کو  تاسو یو وخت د خپلې سرغونې او ناهونو له امله مه وئ،   ۲
الرو باندې روان وئ او د فضا د روحاني قدرتونو د واکمن یعنې د هماغه روح خه مو پیروي کوله

 یو وخت مون هم لکه د هغوی په شان د خپلو چې اوس په نافرمانو خلکو کې کار کوي. 
جسماني غوتنو له مخې ژوند تېراوه او خپلې نفساني او فکري غوتنې مو پوره کولې. مون هم لکه
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د نورو انسانانو په شان په طبیعي توه د خدای د غضب الیق وو.

 حتی کله چې مون د  خو خدای چې په رحم غني دی زمون سره یې ېره مینه وکه، 

خپلو سرغونو له امله مه شوي وو، هغه مون د مسیح سره یوای د مو نه راپورته کو، نو د هغه
 خدای مون د عیسی مسیح سره په یووالي کې هم په د فضل په وسیله تاسو خالصون وموند. 

 هغه روحاني توه د مو نه راپورته کو او مون یې د هغه سره په اسماني ایونو کې کېنولو. 
داسې وک، ترو په راتلونکو زمانو کې د خپل فضل لویه او بې حده شتمني د خپلې مهربان له مخې
 که چې تاسو د خدای د فضل په سبب او ایمان له په عیسی مسیح کې مون ته کاره کي. 

 الرې خالصون موندلی دی او دا ستاسو خپل کار نه دی بلکې دا د خدای یو نعمت دی. 
 که چې مون د هغه په خالصون ستاسو د کار نتیجه نه ده، نو هېوک ویا نه شې کوالی. 

الس جو شوي یو او په عیسی مسیح کې د نېکو کارونو دپاره پیدا شوي یو چې خدای د مخکې نه
زمون دپاره تیار کي وو، ترو سرته یې ورسوو.

په مسیح کې یووالی

 نو له دې امله یاد ساتئ چې یو وخت تاسو غیریهودیان د سنت شویو په نظر کې چې دا خپله

 یاد ساتئ یو جسماني عمل دی او د انسان په وسیله سرته رسیي، ناسنت شوي ل کېدلئ. 
چې تاسو په هغه زمانه کې د مسیح نه بېل وئ او د اسراییلو په قوم کې شامل نه وئ او تاسو د

خدای د هغو لوظونو نه بې برخې وئ چې د هغې وعدې له مخي شوي وو چې خدای د خپلو خلکو
 خو اوس تاسو په سره کې وه. تاسو په دې دنیا کې نا امیده او د خدای نه لرې ژوند کاوه. 

عیسی مسیح کې چې یو وخت د خدای نه لېرې وئ د هغه د وینې په وسیله هغه ته نژدې شوي یئ.
 که چې مسیح زمون سوله او سالمتي ده او هغه دوه لې سره یو کلې او د خپل بدن په

 هغه شریعت د هغه د وسیله یې د دمن هغه دېوال وران ک چې هغوی یې سره بېل کي وو. 
حکمونو او مقرراتو سره منسوخ ک، ترو په خپل بدن کې د دې دوه لو نه یو نوی قوم جو کي
 مسیح په صلیب باندې د خپل مر په وسیله دواه لې په یو بدن او سوله او سالمتي راولي. 

 هغه راغی کې د خدای سره پخال کې، ترو د یهودیانو او غیریهودیانو دمني له منه یوسي. 
ترو د سولې او سالمت زېری تاسو ته چې د خدای نه لېرې وئ او هغوی ته چې خدای ته نژدې
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 که چې مون دواه د مسیح په وسیله په یو روح القدس کې پالر خدای وو، اعالن کي. 
خواته ورنژدې کېو.

 نو نور تاسو پردي او مسافر نه یئ بلکې د خدای د خلکو وطنداران او د خدای د کورن غي

 تاسو د رسوالنو او پیغمبرانو په بنیاد جو شوي یئ چې عیسی مسیح په خپله د هغه بنیاد یئ. 
 په هغه کې د ودان ولې برخې سره یوای کیي او په تن کې ترې یو اصلي تیه ده. 

 نو ستاسو نه هم په هغه کې د نورو سره یو کور جویي سپېلی کور جویي او وده کوي. 
چې خدای د خپل روح په وسیله په هغه کې اوسیي.

د غیریهودیانو دپاره د پولوس رسول کار

 په همدې دلیل زه پولوس چې ستاسو غیریهودیانو او د عیسی مسیح په خاطر بندي یم،  ۳
 تاسو به خامخا اورېدلي وي چې خدای د خپل فضل له مخې ماته دا تاسو دپاره دعا کوم. 

 لکه نه چې ما تاسو ته مخکې په لنه وظیفه راکې ده چې ستاسو دپاره یې سرته ورسوم. 
 ما چې تاسو ته ه  .کاره ک راز خدای په خپله د الهام په وسیله ماته ه ولیکل، دا پتو

 لیکلي دي، که چېرې تاسو هغه ولولئ، نو پوه به شئ چې زه د مسیح د پ راز خه خبر یم. 
دا راز په پخوا زمانو کې انسانانو ته داسې نه ؤ کاره شوی لکه نه چې اوس د روح القدس په

 هغه راز دا دی چې وسیله د خدای سپېلو رسوالنو او پیغمبرانو ته کاره شوی دی. 
غیریهودیان د زېري په وسیله د یهودیانو سره په میراث کې شریک دي، دواه د یو بدن غي او په

هغې وعدې کې شریک دي چې خدای په عیسی مسیح کې زمون سره کې ده.

 زه د خدای د فضل د نعمت په وسیله چې ماته یې د خپل قدرت په کارولو سره راکی دی، د

 که ه هم زه د خدای په ولو خلکو کې کوچنی یم، خو دا فضل یې په زېري خدمتار شوم. 
 او هغه په نقشه ما کی دی چې زه غیریهودیانو ته د مسیح د بې حده شتمن زېری ورکم 

 د خدای ولو خلکو ته کاره کم چې خدای د ولو شیانو خالق دا راز د ازل نه پ ساتلی ؤ. 
مقصد دا ؤ چې اوس د خپل حکمت مختلف اخونه د کلیسا په وسیله حاکمانو او د واک خاوندانو ته
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 د دې پ راز کاره کول هغه ابدي مقصد ؤ چې خدای په اسماني ایونو کې کاره کي. 
 نو مون په مسیح کې او په هغه باندې د ایمان  .تن عیسی مسیح په وسیله عملي ک د زمون

 نو زه ستاسو نه په وسیله په زورتیا او باور سره کوالی شو چې د خدای حضور ته ورشو. 
غوتنه کوم چې زما د کاوونو په خاطر چې ستاسو دپاره یې تېروم مه بې زه کېئ، که چې دا

ستاسو د سرلو سبب کیي.

د عیسی مسیح مینه

 د هغه چا په مخکې چې هره کورن  په همدې دلیل زه د پالر په مخکې په ونو کېم، 

 زه دعا کوم چې هغه تاسو ته د خپل لوی په اسمان او مکه کې خپل نوم د هغه خه اخلي. 
 جالل له مخې هغه قوت درکي چې تاسو په خپل باطن کې د هغه د روح په وسیله قوي شئ. 

همدارنه زه دعا کوم چې ستاسو د ایمان په وسیله مسیح ستاسو په زونو کې واوسیي. زه دعا کوم
 ترو تاسو د چې د خدای مینه په تاسو کې ریې وغلوي او د مینې په بنیاد ودان شئ، 

خدای د ولو خلکو سره یوای دا توان ولرئ چې په دې پوه شئ چې د مسیح مینه ومره پراخه،
 ترو د مسیح هغه مینه وپېژنئ چې د پوهې نه لوه ده او تاسو په اوده، اوچته او ژوره ده 

پوره توه د خدای د کامل فطرت او خوی نه ک شئ.

 جالل دې وي هغه چاته چې په خپل قدرت سره کوالی شي د هغه ه نه چې مون ېر زیات

 هغه ته دې په کلیسا او په عیسی مسیح غواو او ومان یې کوو په مون کې زیات کار کوي. 
کې تل ترتله په ولو نسلونو کې جالل وي. امین.

د ایماندارانو ترمن یووالی

 نو زه چې د تن په خاطر بندي یم، ستاسو نه غوتنه کوم چې داسې ژوند وکئ چې د  ۴
 تل په عاجز، نرم، صبر او په مینې سره یو بل هغې بلنې و وي چې تاسو تر السه کې ده. 

 ېر کو وکئ هغه یووالی وساتئ چې روح القدس یې په سوله او سالمتي کې وزغمئ. 

۷ / ۱۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 لکه نه چې یو بدن او یو روح القدس دی، نو همداسې یوه هیله ده چې رامنته کوي. 
 یو خدای چې  یو تن دی، یو ایمان او یو د تعمید غسل،  خدای تاسو ورته رابللي یئ. 

د ولو پالر او د ولو نه اوچت دی، زمون د ولو په وسیله کار کوي او په ولو کې اوسیي.

 له همدې امله  خو مون هر یو ته د مسیح د سخاوت له مخې یو نعمت راکل شوی دی. 

لیکل شوي دي:

«کله چې پورته لوو ایونو ته وروخوت،

یوول یې انه سره زیات بندیان

او خلکو ته یې ورکل نعمتونه.»

 کله چې وایي: «هغه پورته لوو ایونو ته وروخوت» د دې معنی ه ده، ایا معنی یې دا نه ده

 نو بیا هغه وک چې کته راکوز چې هغه مخکې د مکې ېر کته ای ته کوز شوی ؤ؟ 
شو، دا هماغه دی چې د ولو اسمانونو نه پورته وخوت، ترو ول کاینات د خپل حضور نه ک

 دا خپله هماغه وک ؤ چې خلکو ته یې نعمتونه ورکل چې ینې یې رسوالن، ینې کي. 
 هغه داسې وکل یې پیغمبران، ینې یې زېري رسوونکي، ینې یې شپانه او وونکي واکل. 

ترو د خدای خلک د کار او خدمت دپاره تیار کي، د دې دپاره چې د مسیح بدن ته وده ورکي،
 ترو مون ول هغه یووالی چې په ایمان او د خدای د زوی په پوره پېژندلو کې دی، تر السه

 نو نور به مون ماشومان نه یو چې کو او په ایمان کې بالغان شو او د مسیح په اندازه کامل شو. 
د پو په وسیله اخوا دې خوا وغورول شو او د انساني هر ول تعلیم د باد په وسیله دلته او هلته

 نو د یوول شو او نه به نور د خلکو د چاالک او د  نه کو دسیسو له امله بې الرې کېو. 
دې په ای مون باید په مینه حقیقت ووایو او په هر حال کې په مسیح کې چې سر دی، وده وکو.
 د هغه تر الس الندې د بدن ول غي د هغو بندونو په وسیله چې د هغو دپاره تیار شوي دي،

سره یوای کوي او نلوي. کله چې د بدن هر غی په مناسب ول خپل کار کوي، نو ول بدن وده
کوي او په مینه خپل ان جووي.
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په مسیح کې نوی ژوند

 زه تاسو ته د تن په نوم دا وایم او په هغې باندې ینار کوم چې تاسو باید نور د

 هغوی د خپلو غیریهودیانو په شان چې په خپلو باطلو خیالونو کې اوسیي، ژوند ونه کئ. 
خیالونو په تیارو کې وب دي. هغوی د هغه ژوند نه چې خدای یې ورکوي، بې برخې شوي دي،

 هغوی خپل د شرم احساس له السه ورکی که چې هغوی جاهالن او زونه یې سخت دي. 
او خپل انونه یې عیاش ته تسلیم کي دي او په شوق سره هر ول ناپاکه کارونه کوي.

 رنه چې تاسو بې له  خو دا هغه ه نه دي چې تاسو د مسیح په هکله زده کي دي. 

 نو شکه د عیسی په هکله اورېدلي دي او هغه حقیقت مو زده کی دی چې په هغه کې دی، 
تاسو د خپل د ناه نه ک زو فطرت او د ژوند تېرولو د پخوان الرې خه چې د نفساني غوتنې
 خو پرېدئ چې ستاسو روحونه او ذهنونه او غولونې له امله فاسدې شوې دي، الس واخلئ. 

 او تاسو د نوي فطرت لباس واغوندئ چې په رتیني عدالت او پاکوالي په کامله توه نوي شي 
کې د خدای په ېره کې پیدا شوی دی.

 نو بیا د دروغ ویلو نه الس واخلئ او یو بل ته رتیا وایئ، که چې مون ول د یو بدن غي

 د قهر په وخت کې ناه مه کوئ او مه پرېدئ چې ستاسو قهر د لمر پرېوتولو پورې دوام یو. 
 غل دې نوره غال نه کوي،  او شیطان ته موقعه مه ورکوئ چې تاسو وسوسه کي.  وکي 

بلکې د هغې په ای دې زحمت وباسي او په خپلو السونو دې صادقانه کار وکي، ترو د هغه سره
 مه پرېدئ چې د خولې نه مو بدې خبرې هم یو ه وي چې محتاجو خلکو ته یې ورکي. 

راووي، بلکې ستاسو خبرې دې ې، په خپل وخت او د نورو دپاره مرسته کوونکې وي. نو وک
 د خدای روح القدس مه خفه چې ستاسو خبرې واوري، د هغوی دپاره به د فضل سبب شي. 
کوئ، چا چې په تاسو باندې د خدای د ملکیت مهر لولی دی او د هغې ورې ضمانت دی چې

 د تریخوالي، قهر، غضب، شورماشور، تور لولو او هر ول تاسو به په کې خالصون ومومئ. 
 د دې په ای په یو بل مهربانه او زه سواندي اوسئ او لکه نه چې بد نه الس واخلئ. 

خدای په مسیح کې تاسو وبخلئ، نو تاسو هم یو بل وبخئ.
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په را کې ژوند

 په مینې سره ژوند  لکه د خدای د رانو اوالدونو په شان د هغه نه پیروي وکئ.   ۵
وکئ، لکه نه چې مسیح زمون سره وکه او خپل ان یې زمون دپاره د خوشبویه نذرانې او

.اندې که خدای ته وپه تو قربان

 خو ستاسو په هکله دې د هې ول جنسي بد اخالقي او حتی د هې ول ناپاک او حرص

 په تاسو کې دې چلې، خبرې نه وي، که چې دا د خدای د خلکو سره مناسب نه دي. 
کم عقلې خبرې او یا بې ادبه وکې هم نه وي، که چې دا ولې بېایه خبرې دي، بلکې د هغو په

 اه اوسئ چې هې ول جنسي بد اخالق، ناپاک یا حریص ای د خدای شکر ادا کئ. 
انسان ته (که چې حرص یو ول بت پرستي ده) د مسیح او خدای په پاچاه کې میراث نشته.

 مه پرېدئ چې وک مو په پوچو او بې معنی خبرو وغولوي، که چې د همدې شیانو له امله

 نو د داسې خلکو سره په کارونو د خدای غضب په هغو خلکو باندې نازلیي چې نافرمانه وي. 
 که ه هم تاسو یو وخت په تیاره کې وئ، خو اوس په تن کې په را کې مه شریک کېئ. 

 که چې د را مېوه نېکي، عدالت او حقیقت کې یئ. نو د را د اوالدونو په شان ژوند کوئ. 
 د تیارې  کو وکئ، ترو دا معلومه کئ چې تن په ه شي خوشحالیي.  دی. 

 حتی د هغو کارونو په هکله خبرې په بې ې کارونو کې برخه مه اخلئ، بلکې هغه رسوا کئ. 
 خو په کوم شي باندې چې را ولیي، کول چې هغوی یې په په کوي، هم د شرم خبره ده. 

 که چې را هره کاره کوي. نو له همدې امله ویل شوي دي: نو هغه به کاره شي، 

«ای ویده، راوی شه

او د مو نه راپاېه

نو د مسیح را به په تا باندې ولیي.»

 نو پام کوئ چې ه ول ژوند کوئ. د کم عقلو په شان ژوند مه کوئ، بلکې د هویارانو په
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 نو کم عقل  د هرې موقعې نه ه ه واخلئ، که چې زمانه خرابه ده.  شان ژوند کوئ. 
 په شرابو انونه مه مستوئ، کېئ مه، بلکې په دې ان پوه کئ چې د تن رضا ه ده. 

 د یو بل سره زبورونه، که چې ستاسو ژوند تباه کوي، بلکې د روح القدس نه ک شئ. 
 د مذهبي او روحاني سندرې وایئ او د زه له کومي تن ته سندرې او خوې نغمې وایئ. 

هره دپاره تل پالر خدای ته زمون د تن عیسی مسیح په نوم شکر وباسئ.

د و او مېونو ترمن ایکې

 ای و، د خپلو مېونو  همدارنه مسیح ته د درناوي په خاطر د یو بل تابعداري کوئ. 

 که چې هر مېه داسې تابعدارې اوسئ لکه نه چې د تن عیسی مسیح تابعداري کوئ. 
د خپلې ې سر دی لکه نه چې مسیح د کلیسا یعنې د خپل بدن سر دی او هغه خپله د هغې

 نو لکه نه چې کلیسا د مسیح تابع ده، همداسې دې ې هم په هر شي خالصوونکی دی. 
کې د خپلو مېونو تابع اوسي.

 ای مېونو، د خپلو و سره داسې مینه کوئ لکه نه چې مسیح د کلیسا سره کوله او خپل

 هغه داسې وکل، ترو کلیسا د اوبو او کالم په وسیله وویني  .ان یې د هغې دپاره قربان ک
 هغه داسې وکل، ترو د ان دپاره داسې د شان او شوکت نه او هغه پاکه او سپېلې کي. 

که کلیسا تیاره کي چې بې داغه، بې ونجې او کوم بل عیب په کې نه وي، بلکې سپېلې او
 همدارنه مېونه باید د خپلو و سره داسې مینه وکي لکه نه چې د خپل بې عیبه وي. 
 بدن سره یې کوي. هروک چې د خپلې ې سره مینه کوي، نو د خپل ان سره مینه کوي. 

هېوک هم د خپل بدن نه کرکه نه کوي بلکې هغه ته خواه ورکوي او پام ورباندې کوي، لکه نه
 لکه نه چې  که چې مون د هغه د بدن غي یو.  چې مسیح یې د کلیسا دپاره کوي، 

د خدای په کالم کې لیکل شوي دي: «له همدې امله سی خپل مور او پالر پرېدي او د خپلې
 دا یو لوی راز دی او زه د مسیح او کلیسا په ې سره یوای شي او دواه یو بدن شي.» 
 خو په هر حال، په تاسو کې دې هر مېه باید د خپلې ې سره د خپل هکله خبرې کوم. 

ان په شان مینه وکي او هره ه هم باید د خپل مېه درناوی وکي.
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د اوالدونو، میندو او پلرونو ترمن ایکې

 ای اوالدونو، د تن د پیروانو په توه د خپل مور او پالر منونکي اوسئ، که چې دا  ۶
 دا لومی حکم دی چې په کې وعده شوې ده: «د خپل مور او پالر عزت کوئ.» سم کار دی. 

 «نو تاسو به نېکمرغه یئ او په دنیا کې به زیات عمر ولرئ.» او د هغه وعده دا وه: 

 ای پلرونو، تاسو د خپلو اوالدونو سره داسې چلند مه کوئ چې هغوی په قهر شي، بلکې د

تن په طریقه هغوی اصالح کئ او روزنه یې وکئ.

د بادارانو او غالمانو ترمن ایکې

 ای غالمانو، په داسې وېره او لزېدلو سره د زه د اخالصه د خپلو دنیاوي بادارانو تابعداري

 دا تابعداري یوازې د دې دپاره مه کوئ چې کله کوئ، لکه نه چې د مسیح تابعداري کوئ. 
هغوی تاسو اري او تاسو هغوی خوشحاله کوئ، بلکې د مسیح د غالمانو په توه د زه له کومي د
 په شوق سره خدمت کوئ، داسې لکه چې د تن خدمت کوئ، نه د خدای رضا پوره کوئ. 

 که تاسو پوهېئ چې تن هر یو ته د و کارونو له مخې اجر ورکوي، که هغه انسان. 
غالم وي یا ازاد.

 ای بادارانو، تاسو هم د خپلو غالمانو سره همداسې چلند کوئ. واونه پرېدئ. یاد ساتئ چې

تاسو دواه په اسمان کې یو بادار لرئ او هغه د هېچا طرفداري نه کوي.

د خدای کاملې زغرې واغوندئ

 د خدای هغه کاملې زغرې  اخر دا چې په تن او د هغه په لوی قدرت کې قوي اوسئ. 

ین اندېو وکوالی شئ د شیطان د دسیسو په وې دي، ترواغوندئ چې تاسو ته یې تیارې ک
 که چې زمون جن د انسان سره نه دی، بلکې د حاکمانو، د واک د خاوندانو، د ودرېئ. 

 دې تیارې دنیا د واکمنو قدرتونو او په اسماني ایونو کې د بدو روحاني قوتونو په خالف دی. 
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له همدې امله تاسو د خدای کاملې زغرې واغوندئ، ترو وکوالی شئ په هغه بده ور د دمن په
واندې کلک ودرېئ او د جن تر پایه ین پاتې شئ.

 خپل  نو بیا ین ودرېئ او د حقیقت پ د مال نه وتئ او د عدالت زغره واغوندئ. 

 او د دې ولو سره د ایمان سپر بوان د سولې او سالمت د زېري د خپرولو دپاره په پو کئ 
 د راواخلئ، ترو د هغه په وسیله وکوالی شئ چې د شیطان اور لرونکي غشي تباه کئ. 

 هر وخت خالصون هغه د زغرو خول او د روح القدس توره چې د خدای کالم دی، راواخلئ. 
د روح القدس په الروونه دعا او زار کوئ. د همدې دپاره بېداره اوسئ او تل د خدای د ولو

 زما دپاره هم دعا وکئ چې کله زه خبرې کوم، ماته خدای د وینا توان خلکو دپاره دعا کوئ. 
 که چې د همدې زېري په راکي او وکوالی شم په زورتیا سره د زېري پ راز اعالن کم. 
خاطر په زنیرونو تل شوی استازی یم، نو دعا کوئ لکه نه چې الزمه ده هغه په زورتیا سره

اعالن کم.

اخرن خبرې

 تیخیکاس چې زمون ران ورور او د تن وفادار خدمتار دی، هغه به تاسو ته هره

 ما هغه تاسو ته د دې مقصد دپاره ووایي، ترو تاسو پوه شئ چې زه نه یم او ه کوم. 
 درولېه چې تاسو زمون د حال او احوال نه خبر کي او ستاسو زونو ته اېرنه درکي. 

پالر خدای او تن عیسی مسیح دې ولو خویندو او ورونو ته سالمتي او د ایمان سره مینه
 د خدای فضل دې وي په هغو ولو چې زمون د تن عیسی مسیح سره ورکي. 

نه ختمېدونکې مینه لري.
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