
د افسيانو په نُوم د پولوس رسول خط

سالم

ول دے، درس مسيح عيس د خُدائے په مرض پولوس له طرفه چه د  د  ۱
هغو پاکانو په نُوم چه په افسوس کے دى اَؤ د مسيح عيس ايماندارو شاردانو

ته،

 د پالر خُدائے اَؤ د مال عيس مسيح له طرفه دِ تاسو سره فضل اَؤ

سالمت وى.

په مسيح کے روحان برکتُونه

ته د ونوک چه م خُدائے اَؤ پالر ثنا دِ وى مسيح د عيس مال د ون زم

 مسيح په وسيله په آسمان ايونو کے هر قسم روحان برکتُونه راکوى. 
ه چه هغۀ مون په خپلے مينے کے د دنيا د پيدايت نه مخے په مسيح

کے غوره کلُو چه مون د هغۀ په نزد پاک اَؤ بے عيبه شُو.

 اَؤ هغۀ د خپلے مرض د نيے ارادے په مطابق مون د ان د پاره مقرر

هغۀ د دے چه د پاره د  د کلُو چه د عيس مسيح په وسيله د هغۀ بچ شو، 
يا راوبخه. فضل د جالل ستائنه وى چه مون ته ئے په هغه محبوب کے وي

 مون ته د مسيح د وينے په وسيله خالصون، يعنے د ناهونو معاف، د هغۀ

 چه هغۀ په هر جوړ حمت اَؤ د هغه فضل د دولت په مطابق حاصله ده، 
 نو هغۀ د خپلے مرض راز د خپلے هغے پوهه په مون پريمانه نازله که. 
نيے ارادے په مطابق په مون ظاهر کو کوم چه مسيح له مخے نه پوره
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 دا اراده چه د وخت د پوره کيدو سره به ممله ش، چه په کۇونے وو. 
مسيح کے ول يزونه راغُون ش، که هغه په آسمان کے وى يا په مزکه.

 خُدائے هر ۀ د خپلے مرض اَؤ د ارادے په مطابق کوى اَؤ هغۀ مون په

مسيح کے غوره کلُو چه مون د هغۀ شُو. دا هر ۀ د هغه ارادے په مطابق
 د دے د پاره چه مون چه د اول چه خُدائے په ازل کے کى ۇو، وشول، 

نه په مسيح اُميد تلے وو، د هغۀ د جالل د ستائينے باعث شُو.

 اَؤ تاسو هم د هغۀ خلق جوړ شوئ، کله چه تاسو د حق کالم واؤريدو،

يعنے هغه زيرے چه تاسو پرے خالصون وموندلو، اَؤ بيا په هغۀ مو ايمان راؤړو
 هم اَؤ خُدائے د خپلے وعدے په مطابق په تاسو د روح القُدس مهر ولوو. 

هغه روح چه زمون د ميراث ضمانت دے، تر و چه مون هغه ول يزونه
ومومو چه خُدائے ئے مون سره وعده کى وه، چه مون د خُدائے د خالصون

په وسيله د هغۀ مليت يو، نو د هغۀ د جالل دِ ستائينه وى.

د پولوس دعا

 زَۀ په دے وجه د هغه ايمان چه ستاسو په مين کے په مال مسيح دے

ے د ستاسو په باب ک اَؤ هغه مينه چه د ولو پاکانو سره لرئ په آؤريدو 
 چه شر ويستو نه پاتے کيم نه، اَؤ په خپلو دعاانو کے تاسو يادوم، 

وحجالل پالر دے تاسو له خپل ر مسيح خُدائے چه د عيس مال د ونزم
القُدس درکى اَؤ هغه روح تاسو له حمت درکى، اَؤ چه تاسو ته به ئے

 اَؤ زَۀ غواړم چه ستاسو د زړۀ  .ه وپيژن ى چه تاسو هغهخُدائے ظاهر ک
سترے روانه ش چه تاسو پوهه ش چه هغۀ تاسو د ومره لوئے اُميد د پاره

رابلل ي، يعنے هغه شاندار ميراث چه هغۀ د خپلو خلقو د پاره ساتلے دے
 اَؤ زمون ايمان راوړونو د پاره د هغۀ لوئے ومره لوئے دولت دے، 
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 قُدرت ومره بيشانه دے. دا زوره ور قُوت په مون کے خپل اثر اچوى. 
دا هم هغه قُوت دے چه د کوم په وسيله چه خُدائے مسيح له مو نه بيا

 اَؤ هلته راژوندے کو اَؤ خپل  الس ته ئے په آسمان کے کينولو. 
ئے مسيح د هر قسم حومت اَؤ اختيار اَؤ قُدرت اَؤ رياست اَؤ د هر يو نُوم نه

زيات اُوچت کو کوم چه به نۀ تش په دے جهان کے بله په راتلُون جهان
 اَؤ هر ۀ ئے د هغۀ د پو د الندے کل اَؤ هغه  .ے هم آخستلے شک

و چه هغه دو، اَؤ جماعت له ئے ورکونو سردار جوړ کيز ولو ئے د
 جماعت د مسيح بدن دے، دا بدن د هغۀ نه کامل کيى  .ش جماعت مال

چه هغه له ولو نه په هر ۀ کے کامل وى.

د مرګ نه ژوندُون

 کله چه  تاسو هم د خپلو قصورونو اَؤ ناهونو په سبب مۀ وئ،   ۲
م، يعنے دحاک عمل دارئ د هوا د و الرو روان وئ، اَؤ دنيا په کدے د تاسو د

 په دوئ هغه روح پسے تلل کوم چه اوس په نافرمانو بچو کے اثر کوى. 
کے مون ولو هم د خپل وجود په خواهشُونو کے ژوند تيرولو اَؤ د وجود اَؤ
نفس مرض مو پوره کوله، اَؤ د نورو په شان په انسان طور د خُدائے د غضب

د الندے ۇو.

 خو خُدائے چه په رحم غن دے د هغۀ د خپلے لوئے مينے په سبب چه

ئے د ونۀ ۇو نو مونو په وجه مناه چه د ون چه م هغۀ زمون سره وکه 
 اَؤ مسيح سره بيا ژوندى کو. تاسو په فضل خالصون موندلے دے. 

خُدائے مون د مسيح عيس سره راژوندى کو اَؤ په آسمان کے ئے د هغۀ
 چه هغۀ د مسيح عيس په وسيله مون ته د مهربان په طور سره کينولُو، 

دا کے وو، هغۀ دا ه وکو چه په راتلُونو زمانو کے هغه خپل بے اندازے
 ه چه تاسو د ايمان په وسيله په فضل فضل په مون اره کى. 
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 خالصون موندلے دے، دا ستاسو له طرفه نه نه، بله د خُدائے بخنه ده. 
 ه اَؤ دا د عملُونو په سبب نۀ ده، د پاره د دے چه وک فخر ونۀ کى. 

چه مون هم خُدائے جوړ کى يو اَؤ مون د مسيح عيس په يووال کے د هغه
ۀ کارونو د پاره پيدا شوى يو کوم چه خُدائے د اول نه مون د پاره تيار کى

ۇو.

مسيح سره يووال د

 نو ياد لرئ چه تاسو په پيدائش طور د غيرو يهوديانو نه وئ، اَؤ يهوديان چه

په السو سنت شوى دى چه د سنتيدو په سبب سنت شوى بللے ش، تاسو ته نا
بادشاه سرائيل دا دا، دمسيح نه ج ے د تاسو په تيره زمانه ک  .نت وائس

نه خارج، اَؤ د وعدے د لوظُونو نه نابلده، نااُميده اَؤ په دنيا کے د خُدائے نه
مسيح د ے دک مسيح په يووال  خو تاسو چه اول لرے وئ اَؤ د جدا وئ. 

لح ده، يعنے دص ونه چه هم هغه زم  وينے په وسيله نزدے شوئ. 
يهوديانو اَؤ د غير يهوديانو. اَؤ د جدائ کوم ديوال چه په مين کے وو، هغه ئے

 يعنے د شريعت هغه حم چه د شريعت په طور وو، ئے منسوخ ونوو، 
،لح راولى اَؤ صنسان پيدا کدواړو نه يو نوے ا ے دان ک و چه خپلک
 اؤ د خپلے سول په وسيله دمن ختمه کى چه د هغے په وسيله دواړه

 مسيح راغے اَؤ په يو بدن کے شري کى اَؤ خُدائے سره ئے يو کى. 
تاسو چه لرے وئ اَؤ هغه چه نزدے ۇو، دواړو تۀ ئے د صلح زيرے درکو.
 ه چه د هغۀ په وسيله مون دواړه د يو روح په وسيله د پالر په حضور

کے حاضريو.

وطن اَؤ د پاکانو د ه دسافران پاتے نۀ شوئ بل نو اوس بيا تاسو پردى اَؤ م

 اَؤ د رسوالنو اَؤ نبيانو په بنياد تاسو ودان کے خُدائے د کورن شوئ. 
 مسيح په خپله د شوى ي چه د وټ سره کاے په خپله مسيح عيس دے. 
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هغے ما هره يوه حصه يو ائے سات چه په رب کے يو پاک کور جوړ
 نو تاسو هم د هغۀ په يووال کے د نورو سره د خُدائے يو داسے  .ش

کور جوړيئ چه په کوم کے خُدائے د خپل روح په وسيله اوسيى.

د پولوس د غير قومونو د پاره خدمت

مسيح عيس وديانو له خاطره د هم په دے وجه زَۀ پولوس تاسو غيرو يه  ۳
 شايد چه تاسو به د خُدائے د هغه فضل په باب کے کوم چه قيدى يم. 

 يعنے دا چه هغه راز ما ته د کشف ستاسو د پاره په ما وشو، آؤريدل وى، 
 د په وسيله معلُوم شو له چه ما اول د هغے ل شان حال ليلے دے. 

هغے په لوستلو تاسو معلُومولے ش چه زَۀ د مسيح په هغه راز ومره پوهيم،
 چه هغه راز په تيرو شوو زمانو کے بن آدمو ته دغه شان معلُوم شوے نۀ

وو نه چه هغه ئے پاکو رسوالنو اَؤ نبيانو ته د روح القُدس په وسيله اوس
وديان دزيرى په وسيله غير يه  اَؤ هغه راز دا دے چه د اره کے دے. 

يهوديانو سره د خُدائے په ميراث کے برخه ولرى، اَؤ په يو بدن کے شامل،
اَؤ د خُدائے په هغه لوظ کے شري ش چه هغۀ د مسيح عيس په وسيله

وکو.

 اَؤ د خُدائے د هغه فضل په بخنه چه د هغۀ د قُدرت په تاثير په ما وشو، زَۀ

 په ما چه زَۀ په ولو پاکانو کے له ورکو نه د دے زيرى خادم شوم. 
ورکوے يم، دا فضل وشو چه زَۀ غير يهوديانو ته د مسيح د بے اندازے دولت
م چه هغه راز چه له ازل نه داره ک ولو دا خبره  اَؤ په زيرے ورکم، 

 چه ولو يزونو په پيدا کۇون خُدائے کے پ وو، هغه به رند کى، 
اوس د جماعت په وسيله د خُدائے قسم قسم حمت هغه حاکمانو اَؤ د واک

 د هغے ازل ارادے خاوندانو ته معلُوم ش وک چه په آسمان کے دى، 
په مطابق کومه چه هغۀ زمون د مال مسيح عيس په وسيله سر ته ورسوله.
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 په عيس مسيح کے اَؤ په هغۀ د ايمان لرلو په وسيله مون ته زړه ورتيا ده

 نو بيا چه مون په پوره تسل سره د خُدائے په مخے حاضريدے شُو. 
زَۀ خواست کوم چه تاسو زما د هغه مصيبتُونو په وجه همت مه بائيل کوم چه

ستاسو د خاطره زغمم، ه چه هغه ستاسو د پاره لوئ ده.

د مسيح مينه پيژندل

 چا نه چه د  په دے سبب زَۀ د هغه پالر په وړاندے په زننو کيم، 

 چه هغه د خپل  ،ومنُوم م آسمان اَؤ مزکے هره يوه خيلخانه خپل حقيق
جالل د دولت په مطابق تاسو ته دا ۀ درکى چه تاسو په خپل باطن انسانيت
 اَؤ د ايمان په وسيله مسيح  ،وح په وسيله ډير زوره ور شر هغۀ د ے دک
ستاسو په زړونو کے ائے وموم. زَۀ دعا کوم چه تاسو په مينه کے پوخ
چه د ے شۀ شان سره معلُوم ک ولو پاکانو سره په  چه د بيخ ولرئ. 

 اَؤ مسيح د مينے پلنوالے، اُوږدوالے، اُوچتوالے اَؤ ژوروالے ومره دے، 
د مسيح په هغه مينه پوهه ش کومه چه د پوهے نه بهر ده، چه تاسو د خُدائے په

.ور شے معمورئ کوله معم

ونطابق چه په مهغه قُدرت په م وک داسے قادر دے چه د  اوس چه

 هغۀ  ،خواست اَؤ خيال نه ډير زيات کار کولے ش د ونے اثر کوى، زمک
ته دِ په جماعت کے اَؤ په عيس مسيح کے تل تر تله، پيئ په پيئ جالل

وى! آمين.

بدن يووال مسيح د د

 نو زَۀ چه د مال په وجه قيد شوے يم، تاسو ته خواست کوم چه په  ۴
 يعنے کومه بلنه چه تاسو راغوتے شوى وئ د هغے په شان ژوند تيروئ. 
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 اَؤ دا کوشش کوئ چه  .صبر اَؤ په مينه يو بل زغم ،وره په عاجزئ، نرمپ
 بدن يو کوم يووالے چه روح القُدس درکوى، د صلح په تون ئے وتئ. 

دے اَؤ روح القُدس هم يو، نو تاسو چه رابللے شوى وئ نو د خپلو رابللو اُميد
 اَؤ د ولو خُدائے  يو مال دے، يو ايمان، يوه بپتسمه،  مو هم يو دے، 

اَؤ پالر هم يو دے وک چه د ولو د پاسه، د ولو په مين کے اَؤ په ولو
کے دے.

 اَؤ په مون کے هر يو له د مسيح د بخنے د اَندازے په مطابق نعمتُونه
 دغه وجه ده چه هغه فرمائ چه :  راکى شوى دى. 

”هر کله چه هغه د آسمان نه پورته وختلو

نو قيديان ئے د ان سره بوتلل

اَؤ خلقو له ئے تُحفے ورکلے.“

ئے دبے له دے نه چه د ۀ مطلب کيدے نۀ ش هغۀ پورته په ختو نور  د

 اَؤ دا راکوز شوے هغه دے مزکے الندے برخے ته هم راکوز شوے وو. 
وک چه د ولو آسمانُونو نه هم پورته ختلے دے، د دے د پاره چه ول کائنات

 اَؤ هغۀ نے رسوالن، نے نبيان اَؤ نے ئے زيرے معمور کى. 
پاره چه د دے د  د آؤرۇون اَؤ نے شپانۀ اَؤ اُستاذان مقرر کى دى، 

خُدائے خلق د خدمت د پاره تيار ش اَؤ د مسيح بدن په مون کے وده
 تر و چه مون ول په ايمان راوړلو کے يو شُو اَؤ د خُدائے  ،وموم

ے بالغان شُو، يعنے دپه ايمان ک ونۀ شان وپيژنو. دغسے به م زوئے په
 د دے د پاره چه مون نور وړاندے ماشُومان مسيح په شان به کامل شُو، 
پاتے نۀ شُو اَؤ د خلقو د چل ول اَؤ مارئ په تعليم له د چپو ديخوا اخوا نۀ

 وبو په وجه خلق مراه کوى.  خپلو منص د رزُو. داسے تعليم ورکوۇن
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بله مون ته په مينه کے حقيقت وئيل په کار دى اَؤ د مسيح په شان جوړيدلو
 د هغۀ په وسيله د بدن هره يوه سره په مخه تلل، چه هغه د بدن سر دے. 
نانچه دخپل هر يو پيوند په مدد قائم وى، چ بدن د ى اَؤ دائے کي حصه يو

بدن هره يوه حصه په ۀ شان کار کوى نو ول بدن پرے وده کوى اَؤ په مينه
.ومهم م ے ترقک

نوے ژوندُون د مسيح په يووال کے

ونه ده چه غير قومے درته دا تاکيد کوم لک ه زَۀ دا وايم اَؤ په مال 
خپلو فضولو خياالتو په موافق روان دى، تاسو د آئنده د پاره داسے مه چليئ.

 ه چه د هغوئ په عقل پدے پرتے دى، اَؤ د هغه ناپوه په سبب چه
دوئ ئے لرى اَؤ د خپلو زړونو د سخت له کبله د خُدائے د ژوندُون نه بهر دى.

 هغوئ د بے شرم سره شهوت پرست اختيار کے ده د دے د پاره چه هر

نده کار په حرص وکى.

 تاسو خو د هغه  خو تاسو د مسيح داسے تعليم نۀ دے موندلے. 

حقيقت په مطابق چه په عيس کے دے، د هغه مو واؤريدل، اَؤ په هغۀ کے
 چه تاسو د خپل زوړ چلند هغه زوړ انسانيت به مو دا تعليم موندلے وى، 

 په کار دى پريدئ کوم چه د فريب د شهوتُونو په سبب ليا دے خرابيى. 
 اَؤ نوے انسانيت خپل کئ کوم  .نوے ش چه ستاسو زړۀ اَؤ دماغ دِ بيخ

چه د خُدائے په مطابق د حقيقت په صداقت اَؤ پاکوال کے اره کيى.

د نوى ژوندُون د پاره حمونه

تيا ووائى سره راون خپل وک دِ د دئ اَؤ هر نو بس دروغ وئيل پري

 که چرته غُصه شوئ نو په غُصه ه چه مون ول د يو بدن اَندامونه يو. 
 اَؤ کے ناه مه کوئ اَؤ خپله غُصه د نمر د پريوتو نه اخوا مه اُوږدوئ، 
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 غل دِ بيا غال ونۀ کى بله ۀ ۀ کسب دِ ابليس ته موقعه مه ورکوئ. 
شروع کى اَؤ په خپلو السونو دِ محنت اَؤ ه کوى، د دے د پاره چه حاجتمندو
 ستاسو د خُلے نه دِ هم يوه خرابه ته د ورکولو د پاره د هغۀ سره هم ۀ وى. 

خبره ونۀ ش بله هغه ه خبره چه د ضرورت په مطابق د ترق د پاره غوره
 وى، د دے د پاره چه د هغے له مخے د هغے په آؤريدُونو فضل کيى. 

ورځ د ون دخالص وم نه چه په تاسو دک وح خفه کوئ مه، دخُدائے پاک ر اَؤ د
 د هر قسم تريخوال، قهر، غضب، شور زوږ، پاره مهر لولے شوے دے. 

 اَؤ هر يو په بل مهربانه بد خواهش اَؤ بد خويونه دِ له تاسو نه لرے وى 
اوس اَؤ يو تر بله نرم کوئ، اَؤ له چه خُدائے په مسيح کے ستاسو ناهونه

معاف کل، تاسو هم يو بل معاف کوئ.

د نُور د بچو په شان چليدل

  .ير الړ ش هغۀ په ش کوئ چه درانو بچو! کوش  اَئے په خُدائے  ۵
اَؤ داسے مينه کوئ له چه مسيح تاسو سره وکله اَؤ زمون د پاره ئے خپل

ربان شو. ان د خوشبوئ په شان خُدائے ته نذرانه کو اَؤ قُ

 اَؤ نه چه پاکانو له پار دى په تاسو کے دِ د حرامارئ، يا د هي قسم

 اَؤ نۀ بے شرم، نۀ کم عقلے خبرے ناپاک، يا اللچ ذکر قدرے هم نۀ وى، 
اَؤ نۀ وشتے ملنے، ه چه دا بے ايه خبرے دى د دِے په ائے د خدائے

 ه چه تاسو ته دا ه معلُومه ده چه د حرامار، ناپاک، يا شر کوئ. 
حرصناک چه د بت پرست په شان دے، د مسيح اَؤ د خُدائے په بادشاه کے

د ميراث حق نشته.

دے په وجه د ه چه هم د وک په تشو دليلُونو ونۀ غُلوى تاسو دِ هي

 نو د هغوئ خُدائے غضب په هغوئ نازليى وک چه د هغۀ نافرمان کوى. 
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ه چه اول تاسو تيارۀ وئ خو اوس د  په کارونو کے شرييئ مه. 
مال په يووال کے تاسو نُور ي. نو د هغه خلقو په شان وچليئ چه نُور وى،

  د دے د پاره چه د نُور ميوه هم هر قسم ني، صداقت اَؤ حقيقت ده. 

 اَؤ د تيارے په بے فائدے اَؤ دا معلُوموئ چه مال په ۀ خوشحاليى. 
 اَؤ کوم کارونه چه  .ه هغوئ ته بد وايبل ے حصه مه آخلونو ککار

 اَؤ هر کله چه يو هغوئ په په کوى، د هغے ذکر قدرے هم د شرم خبره ده. 
 هر ۀ چه رند ش له د نُور  .ند شر نو هغه نُور الندے راش يز د

روانه ش ه داسے وئيل شوى دى چه : 

!و نه راپام د ،ش اَئے اُودو! وي”

“انه شمسيح نُور به په تاسو رو نو د

ه دناپوهو په شان نه، بل ئ. ده چلين ئ چه تاسو اوس دے ته پام وک
 اَؤ وخت غنيمت و ه چه زمانه بده ده. هويارانو په شان چليئ. 
مرض مال ئ چه دان پوهه ک ه په دےئ مه بله کم عقل کي  نو

ۀ ده.

 اَؤ په شرابو مستيئ مه ه چه د دے نه بدکارى پيدا کيى، بله په پاک

،غزلے واي وحانور، سندرے اَؤ رے زب اَؤ په خپلو ک  .ور شوح معمر
 اَؤ په ولو خبرو  .سندرے اَؤ حمدُونه واي مال ے دونو کاَؤ په خپلو زړ

کے زمون د مال عيس مسيح په نُوم زمون د خُدائے پالر هر وخت شر
کوئ.

ے اَؤ خاوندان

 اَؤ د مسيح د احترام له خاطره د يو بل تابعدارى کوئ.
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  .مال ه چه دل خپلو خاوندانو داسے تابعدارے اوس و! د  اَئے

له چه مسيح د جماعت سر دے اَؤ هغه په خپله د بدن بچ کۇونے دے دغسے
 نو له رن چه جماعت د مسيح تابع دے هر خاوند د ے سر دے. 

دغه شان دِ ے هم په هره خبره کے د خپلو خاوندانو تابع وى.

 اَئے خاوندانو! د خپلو و سره مينه کوئ له نه چه مسيح د جماعت

 د سره مينه کے ده اَؤ خپل ان ئے د هغۀ د پاره مرګ ته سپارلے دے، 
دے د پاره چه هغۀ ته د کالم سره په اوبو غُسل ورکى، پاک ئے کى اَؤ مقدس
 اَؤ داسے د جالل جماعت ساز کى اَؤ ان ته ئے حاضر کى، ئے کى، 

چه په بدن کے ئے نۀ داغ وى، نۀ نجے، اَؤ نۀ په کے بل داسے ۀ يز
 دغه شان خاوندانو ته الزم دى چه د خپلو وى، بله پاک اَؤ بے عيبه وى. 
و سره د خپل بدن په شان مينه کوى. وک چه د خپلے ے سره مينه
 ه چه چرے هم چا د خپل بدن کوى هغه د خپل ان سره مينه کوى. 

سره دمن نۀ ده کے بله هغه پال اَؤ پرورش ئے کوى، داسے له چه مسيح
 ”هم دغه وجه  ه چه مون د هغۀ د بدن اَندامونه يو.  د جماعت کولو. 
ده چه سے به د پالر اَؤ د مور نه بيل ش اَؤ د خپلے ے سره به اوسيى،

 دا يو لوئے راز دے خو زَۀ ئے د عيس اَؤ  “.اَؤ هغه دواړه به يو بدن ش
 بهر حال په تاسو کے دِ هم هر يو د خپلے ے جماعت په حقله وايم. 

سره د خپل ان په شان مينه کوى، اَؤ ه دِ هم د دے خيال سات چه د خاوند
عزت کوى.

بچ اَؤ مور پالر

 اَئے بچو! ايماندارانو ته په کار دى چه د خپل مور اَؤ پالر حم من ه  ۶
 ”د خپل پالر اَؤ د خپلے مور عزت کوئ،“ دا اول حم چه دا ه کار دے. 
 چه ”ستا په کے خير دے اَؤ په مزکه به دِ دے چه دا لوظ هم ورسره دے 
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“.مر ډير شع

 اَؤ اَئے پالرانو! تاسو خپلو بچو له غصه مه ورول بله د مال په طريقه

هغوئ ته تربيت اَؤ نصيحت کوئ اَؤ پرورش ئے کوئ.

غُالمان اَؤ مالان

 اَئے غُالمانو! په مزکه د خپلو مالانو په ويره اَؤ رپيدو سره تابعدارى کوئ،

 اَؤ د سو د خوشحالۇونو په داسے په صفا زړۀ له چه د مسيح کوئ. 
زړۀ د غُالمانو په شان د مسيح د ه دنُمائش خدمت مه کوئ بل شان تش د

 اَؤ دا خدمت د انسان نه، بله داسے اخالصه د خُدائے رضا پوره کوئ. 
 ه چه تاسو ته معلُومه ده چه هر وک چه ۀ و چه د مال دے. 

.ومهغے بدل م نه به د مال ۀ کار کوى، که غُالم وى که آزاد، د رن

 اَئے مالانو! تاسو هم د هغوئ سره دغه شان سلُوک کوئ. هغوئ ته

لرئ اَؤ هغه د ے يو مالزورنے مه ورکوئ. خبردار، تاسو دواړه په آسمان ک
هيچا طرفدار نۀ دے.

بدئ خالف جن د

 لنه دا چه تاسو د مال په يووال اَؤ د هغۀ په زورور طاقت کے خپل

 د خُدائے په ولو وسلو ان سنبال کئ د دے د پاره چه توان پيدا کئ. 
ونه چه زم   .ودريدے ش ين وبو مقابلے ته منص بليس دا تاسو د

رو چه په آسمانل هغه روحان فساد د ه دنسان خالف نۀ دے بلا د جن
نيا ددے د و اَؤ دونختيار لرا خاوندانو، د ومت دح ے دى، دونو کاي

 د دے د پاره تاسو د خُدائے وسلے واغوندئ، تيارے د حاکمانو سره دے. 
بيا به تاسو د دے جوه ش چه په بده ورځ کے د مقابلے د پاره ودريئ اَؤ
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.ئ اَؤ بيا هم قائم پاتے شوره کونه پول کار

ئ اَؤ دمال وت حقيقت په پ ئ اَؤ د زَۀ تاسو ته وايم چه مضبوط ودري

 اَؤ د  اَؤ د صلح د زيرى پيزار په پو کئ.  صداقت زغره واغوندئ. 
شيطان د هغے په وسيله به تاسو د ئ چه دايمان ډالُونه پورته ک ولو سره د هغه

 اَؤ د خالصون وپ اَؤ د روح القُدس تُوره شُغلو ول غش مۀ کئ. 
 اَؤ هر وخت په هر شان په روح القُدس راواخل چه د خُدائے کالم دے. 
ولو پاکانو د اَؤ د پاره بيدار اوس دے د عا کوئ اَؤ زارى کوئ، اَؤ دے دک
پاره چه د دے د عا کوئ دپاره هم د  اَؤ زما د پاره بے ناغے دعا کوئ. 

وئيلو په وخت ما ته د کالم توفيق راکے ش چه زَۀ پرے د زيرى رازُونه په زړه
 چه د چا د خاطره زَۀ په زنيرونو تلے سفير يم. دعا کوئ ورتيا ظاهر کم 

چه زَۀ په زړه ورتيا خبرے وکم له نه چه خبرے کول په ما فرض دى.

آخرى سالم

 تاسو به دا معلُومول غواړئ چه زَۀ نه يم، اَؤ ۀ کوم. تخيوس چه زما

خوږ ورور دے اَؤ د مال په کار کے اتبارى خادم دے، هغه به تاسو ته هر
 زَۀ هغه تاسو ته په دے غرض دراستوم چه تاسو به زمون د ولو  .ۀ ووائ

د حالت نه خبر ش اَؤ هغه به ستاسو زړونه سر دوباره زړه ور کى.

 د خُدائے پالر اَؤ مال عيس مسيح له طرفه دِ وروو ته سالمت حاصله

مال د ونوک چه زم  وى اَؤ په هغوئ کے دِ د ايمان سره مينه وى. 
عيس مسيح الزواله مينه لرى، په هغوئ ولو دِ د خُدائے فضل نازل وى.
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