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د کورنتيانو په نوم د پولوس رسول دوېم
خط

پېژندلو

پولوس رسول په خپل دوېم خط ک د کورنتيانو جماعت ته منت کوى چ د زيرى په
کار ک هغۀ سره شري ش. د پولوس رسول مخالفينو د هغۀ د کارونو د پولو

کوشش کولو او داس به ي وئيل چ د هغۀ د تليفونو نه پته ل چ رتينے رسول نۀ
دے. پولوس رسول به وئيل د هغۀ تليفونه د هغۀ باور په حضرت عيس باندې ال زياتوى

په کومو تليفونو ک چ هغۀ د حضرت عيس مسيح طاقت ته اشاره کې ده دا نۀ
چ خپل طاقت ته. د کورنتيانو دوېم خط د زيرى د خدمت، د پاک ژوند تېرولو، او په

اخالص سره د سخاوت کولو په حقله ۀ تعليم او الرودنه کوى. پولوس رسول دا
کتاب په مدونيه ک د اول کورنتيان د خط نه يو کال وروستو وليلو. د حفظ کولو

دپاره ۱۲: ۹ آيت ”زما فضل ستا دپاره کاف دے ه چ زما طاقت په کمزورتياو
ک پوره کيى.“

سالم

 د پولوس د طرفه چ د خُدائ پاک په مرض د عيس مسيح رسول دے او  ۱
زمون ورور تيموتيوس د طرفه د خُدائ پاک هغه جماعت په نوم کوم چ په کورنتوس
د خُدائ پالر او د مال  زمون ک دے او ورسره د ولو اخيه د مقدسينو په نوم، 

عيس مسيح د طرفه دې په تاسو فضل او سالمت وى.
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د پولوس د تليف نه وروستو د خُدائ پاک شُر زارى

 زمون د مال عيس مسيح د خُدائ پاک او پالر ثنا دې وى چ د رحم نه ډک پالر

 هغه زمون په ولو مصيبتونو ک مون ته او د هر قسمه تسل خُدائ پاک دے. 
تسل راکوى د دې دپاره چ مون نورو ته هم تسل ورکولے شُو کله چ هغوئ په

خُدائ پاک مون ورکولے شُو چ هم هغه تسل ېر شوى وى نو مونرا مصيبت ک
 د مسيح په وجه چ د ومره ډېرو تليفونو سره مخامخ کيو نو ته راکې ده. 
 کۀ مون د ۀ قسم ورسره خُدائ پاک په مسيح ک زمون تسل هم زياتوى. 

تسل او خالصون دپاره او کۀ مون و نو دا ستاسو د تسلمصيبتونو سره مخامخ کي
مومو نو دا ستاسو د تسل دپاره دى چ تاسو هم هغه تليفونه په صبر سره تېر کئ
 او زمون اُميد ستاسو په حقله ډېر کل دے کوم تليفونه چ مونه هم تېروو. 

ه چ مون په دې پوهه يو چ نه چ تاسو زمون په تليفونو ک شري ي، نو
و او خوېندو، مون اے ورو  .ي هم شري ک په تسل هم دغه شان تاسو زمون
دا نۀ غواړو چ تاسو دې د هغه مصيبت نه ناخبره پات ش کوم چ د آسيه په صوبه

ک په مون راغلو، ه چ په مون دومره سخت دباؤ وو چ د برداشت نه بهر وو او
 نو په حقيقت ک مون خپل مرګ په خپلو مون د ژوند نه نا اُميده شوى ۇو. 

سترو وليدلو. خو مون بيا د خپل ان په ائ په هغه خُدائ پاک بهروسه وکه وک
 خُدائ پاک مون د داس خطرناک مرګ نه بچ کو، او بيا چ مى راژوندى کوى. 

 او تاسو د به مو هم بچ کوى. زمون په هغۀ ايمان دے چ بيا به مو هم بچ کوى. 
خپلو دعاانو په وسيله زمون مدد کوئ. او ډېر خلق به د خُدائ پاک شُر زارى وکى
دپاره قبول زمون انعاخُدائ پاک په خپل فضل و کرم سره د ډېرو خلقو د ه چ

کې دى.
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د پولوس د مالقات اراده بدلول

 دا خبره مون ته د فخر کولو ده چ زمون ضمير صفا دے. ه چ د خُدائ

په خپل انسان و. او مونژوند تير ک د خلوص نه ډک او د ساد پاک په وړاندې مون
حمت بهروسه نۀ ده کې. بل د خُدائ پاک په فضل مو په دنيا ک او خاص تاسو
 مون تاسو ته صفا خبره ليو په هغ ک ۀ داس ليل سره داس رويه وکه. 

نشته چ تاسو ي لوستلے نۀ ش او يا پرې نۀ پوهېئ، او زما اُميد دے چ يوه ورځ به
 خو کۀ اوس تاسو زمون په خبرو نۀ پوهېئ نو بيا کله  .تاسو پرې پوره پوهه ش
چ مال عيس راش، نو تاسو به په مون فخر کوئ او هم دغه شان به مون په تاسو

تل چاو ايمان نه مطمئن وم نو ما غو زۀ ستاسو د پوه  د کله نه چ فخر کۇو. 
اول تاسو سره مالقات وکم د دې دپاره چ زما په دوباره درتلو سره ستا يو په دوه
الو شم او په واپسدونيه په الر زۀ تاسو سره مد م تل چ ما غو  .فائده وش
 تاسو ما ته دا وواي ک تاسو له راشم او تاسو به م يهوديه ته رخصت کئ. 

چ ن ما خپله منصوبه داس جوړه کې وه ۀ؟ له د دنياوى خلقو په شان په يوه
 نه چ خُدائ اراده نۀ وى چ په يوه لحظه ک ”آو“ او په بله لحظه ”نه“ وائ؟ 

پاک رتينے دے دغه شان زمون خبره تاسو سره پخه ده، يعن دا چ ”آو“ په ائ
 ه چ د خُدائ پاک زوئ عيس مسيح د چا زيرے ”آو“ او د ”نه“ په ائ ”نه.“ 

چ مون، يعن ما او سيلوانوس او تيموتيوس، په تاسو ک خور کے دے، په هغۀ
هغه په خپله خبره کل نه“ بل” ى او بيا وائآو“ وک” خبرې نشته چ داس ک

 ه چ په هغۀ ک د خُدائ پاک ول وعدې ”آو“ دى، او هم دغه وجه والړ وى. 
 خو دا خُدائ پاک ده چ د هغۀ په وسيله مون د خُدائ پاک جالل ته ”آمين“ وايو. 

دے چ مون ي تاسو سره په مسيح ک مضبوط کى يو، او هغۀ مون مقرر کى يو.
 هغۀ په مون خپل مهر ولولو او زمون په زړونو ک ي روح القُدس د ضمانت په

 خُدائ پاک واه دے چ زۀ ستا د بچ کېدو دپاره کورنتوس ته واپس طور واچولو. 
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 زمون مقصد دا نۀ دے چ ستاسو په ايمان بادشاه کۇو بل ستاسو د رانۀ غلم. 
تاسو په ايمان ک ه چ دمت کۇوه ختاسو سره په شري دپاره مون خوشحال

.قائم ي

 نو ما په خپل زړۀ ک دا اراده وکه چ تاسو ته د بل غم درکولو په وجه نۀ  ۲
 ه کۀ چرې زۀ تاسو غمژن کم نو ما به وک خوشحالوى، بغېر د هغوئ درم. 

 او ما چ ۀ وکل هغه م وليل نو نه وک چ زما په وجه غمژن شوى دى. 
چ کله زۀ درشم چ زۀ د هغوئ نه غمژن نۀ شم چا ته چ په کار دى چ ما خوشحاله

کى، ه چ زما په تاسو ولو باور دے چ زما خوشحال به ستاسو د ولو
 ما د ډېر مصيبت او د خفان په حالت ک په ډېرو اوو سره خوشحال وى. 

د دې دپاره چ بل تاسو دې غمژن ش ل د دې دپاره نه چه تاسو ته ولي دا
تاسو ته د هغه بحده مين پته ول، کومه چ زما تاسو سره ده.

قصوروار ته معاف ورکول

 زۀ دا خبره اوږدول نۀ غواړم، خو کۀ چا ما له تليف راکو نو دا ي صرف ما له

ده کومه چ ى دپاره دغه سزا کافس  د داس نه بل تاسو ولو له ي درکو. 
 نو اوس د دې په ائ تاسو ته په کار دى چ د هغۀ هغۀ د ډېرو خلقو نه وموندله. 

.په وجه غرق ش هغه د ډيرې پرېشان نه چ ئ هسورک ئ او تسلقصور معاف ک
  نو د دې دپاره زۀ تاسو ته خواست کوم چ هغۀ ته خپله مينه بيا اره کئ. 

ما هم په دې وجه دا وليل چ تاسو وآزمائيم چ تاسو په ولو خبرو ک زما تابعدار
ۀ چ ه ،تاسو معاف کوئ هغه زۀ هم معاف کوم وک چ  هر ي او کۀ نه. 
 او دا د دې دپاره ما معاف کل دا ما ستاسو دپاره د مسيح په اختيار معاف کل، 

کۇو چ د شېطان په چال ک راېر نۀ شُو ه چ مون د هغۀ د منصوبو نه ناخبره
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نۀ يو.

په ترواس ار ک د پولوس اندېنه

 کله چ زۀ د مسيح زېرى ورکولو له ترواس ار ته راغلم نو مال زما نه وړاندې

 خو زما روح آرام ونۀ موندو ه چ ما خپل د خدمت دروازه کوالو کې وه، 
ورور تيطوس هلته ونۀ ليدلو، نو د هغوئ نه م رخصت راواخستو او مدونيه ته الړم.

 خو د خُدائ پاک شُر دے چ مون ي د هغۀ غالمان کو او د مسيح د کامياب په

ه خوشبوئلو په حقله لد مسيح د پېژند تعلق ي و. او زمونروان ک ي جلوس ک
 مون د هر هغه چا دپاره چ خالصون موم او يا په هر ائ ک خور کو. 

وک چ هغوئ ته  مون هالک کيى د خُدائ پاک دپاره د مسيح خوشبوئ يو. 
مۀ کيى د هالکېدو بوئ يو او هغوئ وک چ ژوندى کيى ورته د ژوندون بوئ يو.
 ه چ مون د ډېرو خلقو په شان د خُدائ او دغه شان کار وک کولے ش؟ 

پاک کالم خروون نۀ يو بل مون د زړۀ د اخالصه د مسيح په اختيار د خُدائ پاک
.نظر سات د بره نه خُدائ پاک په مون و چکالم اورو. او په دې پوهه ي

د نوى لوظ خادِمان

 ول بيا مون د خپل نې نام ډنوره غوو؟ او يا مون ته له د نورو خلقو په  ۳
 تاسو په خپله زمون هغه سفارش خط شان د سفارش خطونو ضرورت دے ۀ؟ 

ي چ زمون په زړونو ليلے شوے دے، چ تاسو ول ي لوستلے ش او پرې
 او ستاسو نه دا ظاهريى چ په خپله له د مسيح د خط په شان ي، کوم پوهېئ. 
چ مون په سياه نۀ دے ليلے، بل د ژوندى خُدائ پاک په روح مو ليلے دے نه
 خو مون دا خبره په يقين سره کۇو ه چ په چ د کا په تختو بل په زړونو. 
 مون په خپله د دې قابل نۀ يو مسيح ک په خُدائ پاک زمون دغه شان باور دے. 
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 چ په خپله د ۀ کولو دعوٰى وکو بل زمون قابليت د خُدائ پاک د خوا نه دے، 
چا چ مون د خپل نوى لوظ د خادِم کېدو جوه کو، دا لوظ د ليلے شوى شريعت

نه نۀ دے، بل د روح نه دے. ه چ زوړ ليلے شوے شريعت وژل کوى، خو د
 کۀ د شريعت هغه تخت چ په ه ليلے شوې نوې لوظ الندې روح ژوند ورکوى. 
مخ ته نۀ شو کتلے چ سرائيلو د موسا بن دومره جالل وو چ ک وې او په هغ

 په ک د خُدائ پاک جالل لېدو، کۀ ۀ هم هغه جالل به ل وخت وروستو تتېدو، 
 ه کۀ په نو بيا ول د روح القُدس د نظام جالل به د دې نه زيات نۀ وى ۀ؟ 

مجرمون نظام ک جالل وو، نو صادقه نظام به ضرور د دې نه زيات جالل وى.
 حقيقت ک چ مخ کوم جالل وو هغه اوس د دې لوئ جالل په وجه ختم

 نو چ فنا کېدون يزونه جالل ۇو نو نوې ابدى يزونه به ضرور د دې نه شو. 
 نو زمون اُميد هم دا دے او په دې وجه په زړۀ ورتيا سره د زيرى زيات جالل وى. 
ده اچولپ په خپل مخ ي په شان نۀ يو، چ د موس  او مون اورولو خدمت کۇو، 

وه د دې دپاره چ بن اسرائيل هغه جالل ونۀ ورى کوم چ به ل وخت وروستو
 خو د هغوئ زړونه سخت شول ه چ تر نن پورې د زوړ لوظ د تالوت په تتېدو. 

وخت د هغوئ په زړونو پده پرته ده، او دا پده صرف د مسيح په وسيله اخوا کيى.
 خو تر ننه پورې چ کله هم د موس کتاب تالوت کيى نو د هغوئ په زړونو پده
 خو کله چ وک د مال طرف ته راور، نو دغه پده اخوا کيى. پرته وى. 
 خو په  اوس مال روح دے، او چرته چ د مال روح دے، هلته آزادى ده. 

مون ک د مال خُدائ هغه جالل ليدل کيى چا چ د خپلو مخونو نه پده اخوا
و، او دا کار زمونخُدائ د جالل په صورت بدلي ورځ په ورځ د مال ې ده، او مونک

نه، خو د هغه مال دے چ په خپله روح دے.

د خاورې په لوو ک خزانه
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 نو ه چ مون ته د خُدائ پاک د رحم په وسيله دا خدمت وسپارلے شو نو  ۴
 مون ول شرمناک کارونه پرېودل، نۀ مون چاالک کۇو او مون همت نۀ بائيلو. 

واه دے چ بدلون راولو. خُدائ پاک په خپله زمون نۀ د خُدائ پاک په کالم ک
 او همېشه رتيا وايو او دا حقيقت ولو صادقانو ته زمون رتينوال رندوى. 

کۀ چرې زمون په زېرى پده پرته ده نو دا د هغوئ نه په ده وک چ هالکېدون دى.
ے دے د دې دپاره چايمانانو عقل ړوند کنيا بادشاه د بد دې د  شېطان يعن

هغوئ د مسيح په حقله د زيرى د جالل هغه را ونۀ ورى، وک چ د خُدائ پاک په
 ه چ مون د خپل انونو تبليغ نه، بل د عيس مسيح تبليغ صورت دے. 

 کۇو، چ هغه مال دے، او خپل انونه مون د عيس دپاره ستاسو غالمان کۇو. 
ه چ خُدائ پاک په خپله دا فرمائيل دى چ، ”د تيارې نه دې را وليى،“ نو هغۀ

زمون په زړونو ک د خُدائ پاک د جالل د علم را د عيس مسيح په مخ باندې
 په مون ک چ د خاورين لوو په مثال نازک يو، يوه داس لويه خزانه ولوله. 

پرته ده. چ د دې خبرې اظهار ترې وش چ دا لوئ قدرت د خُدائ پاک د خوا نه
 مون د هرې خوا نه په مصيبتونو ک راېر يو خو دے، نه چ زمون د خوا نه. 
 مون زورول کيو خو تباه کيو نه، مون خو پرېشانه کيو خو نا اُميده کيو نه، 

 مون همېشه په خپل بدن ک د پرېودل کيو نه، مون وهل کيو خو هالکيو نه. 
  .اره ش په بدنونو ک ژوند هم زمون د عيس وو نو چر مرګ عيس

د عيس و د دې دپاره چپه وجه مرګ ته حواله کي هره ورځ د عيس مون ه چ
و د دې دپاره چمرګ سره مخ کي  نو مون  .ند شر بدن نه د فان ژوند زمون

 خو ليلے شوى دى چ، ”ما ايمان راوړو او ه  .الو شتاسو ته ابدى ژوند م
م خبرې وکې،“ نو په مون ک هم دغه شان ايمان دے نو مون هم ايمان راوړے

 ه چ مون ته پته ده چا چ مال عيس ژوندے دے او ه خبرې کۇو. 
کے دے هغه به مون هم د عيس سره ژوندى کى او سره ستاسو به مو خپل مخ ته
 ۀ چ مون په ان تېروو هغه ستاسو د فائدې دپاره تېروو، او نه حاضر کى. 
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چ د خُدائ پاک فضل ډېرو خلقو ته مالويى نو خلق به هم ډېره شُر زارى کوى، نو
په دې به خُدائ ته نور جالل هم مالويى.

د ايمان په وسيله ژوندون

 نو په دې وجه مون همت نۀ بائيلو. ار کۀ چ زمون ظاهرى بدن ورو ورو

د دغه ل زمون ه چ  ختميى خو زمون باطن بدن ورځ تر ورځ نوے کيى. 
ساعت معمول مصيبتونه زمون دپاره باندازې غېر معمول او ابدى جالل پېدا کوى.
ۀ چ ه ،يزونو نظر ساتو په ناليدلو يزونو نه، بل په ليدلو ه مون  نو

ارى هغه فان دى خو ۀ چ نۀ ارى هغه ابدى دى.

 ه چ مون ته دا پته ده چ زمون بدن له د دنياوى خېم په شان دے په  ۵
کومه ک چ مون اوسيو او کله چ هغه راپرېو نو خُدائ پاک به مون ته په

 مون آسمان ک ابدى کور راکى کوم چ په انسان السونو جوړ شوے نۀ وى. 
 کۀ په په دې خېمه ک د خپل آسمان کور د داخلېدو په طمع زبير کۇو، 

 مون اوس هم ربن نۀ يو.  حقيقت ک کله مون په دې ک داخل شو نو مون به ب
په دې خېمه ک يو او د بوج الندې زبير کۇو، ه چ مون خپل فان لباس ويستل

ۀ چ ىۀ ختم ک ژوند هغه د دې دپاسه نور اغوستل غواړو نو چ نۀ غواړو بل
و هغه خُدائ پاک دے او هغۀ موند دې کار دپاره تيار ک مون  چا چ فان دى. 
ر کۀ مونو اهمېشه په دې ډاډه ي  نو مون ته د ضمانت په طور خپل روح راکو. 

په کور ک د مال و نو تر هغي د دې بدن په کور ک مون و چتر ته پته ده چ
 آو،  ه چ زمون د ژوند تلل په ظاهرى يزونو نۀ بل په ايمان دى.  نۀ يو. 
مون په دې ډاډه يو چ د بدن غوندې کور به پرېدو او د مال سره اوسېدل به زيات

 نو کۀ مون په دې بدن ک يو او يا نۀ يو، خو زمون مقصد صرف د خووو. 
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 ه چ مون ول به ضرور د مسيح د عدالت په وړاندې مال خوشحالول دى. 
هغوئ په دې بدن ک ۀ چ الو شحاضر شو، نو هلته به هر يو ته د خپل کار بدله م

کى وى کۀ هغه ۀ وى او کۀ بد وى.

د صلح کولو خدمت

 نو مون د مال خُدائ د يرې نه خبر يو او د خلقو د پوهولو کوشش کۇو. خو

خُدائ پاک ته په خپله زمون د اخالص پته ده او اُميد دے چ ستاسو ضمير ته به هم
 نو مون خپله نې نام په تاسو بيا نۀ زياتوو بل مون په خپله تاسو له پته وى. 

تاسو هغوئ له جواب ورکولے ش ئ د دې دپاره چفخر وک په مون موقع درکوو چ
 ه کۀ مون په خود ک نۀ يو وک چ په ظاهره فخر کوى خو په زړۀ ک نه. 

 ه چ د نو د خُدائ پاک دپاره يو او کۀ په خود ک يو نو ستاسو دپاره يو. 
ولو دپاره م هغه يو د په دې پوهه شُو چ مون په دې مجبوروى، چ مسيح مينه مون

شو نو چ ولو دپاره م  او هغه د شو نو مطلب ي دا شو چ ول مۀ شول. 
وک ژوندى دى هغه دې د ان دپاره نۀ وى ژوندى بل د هغۀ د خاطره دې ژوندى

 نو اوس مون چا ته په وى وک چ د هغوئ دپاره م شو او بيا ژوندے شو. 
انسان نظر نۀ ورو، له نه چ مون هم مسيح ته يو وخت په انسان نظر کتل خو
 نو بيا کۀ وک په مسيح ک وى نو هغه نوے مخلوق دے. اوس داس نۀ کۇو. 
 دا ول هر ۀ د خُدائ پاک له زاړۀ هر ۀ ختم شول، وورئ هر ۀ نوى شول. 

طرفه دى، چا چ د مسيح په وسيله مون سره روغه وکه او هغۀ مون ته د صلح کولو
 مطلب دا چ خُدائ پاک د مسيح په وسيله دنيا سره صلح کوله، خدمت وسپارلو. 
زمون لح راوستو پېغام يه او د صد هغوئ خالف حساب نۀ ک ي او د هغوئ نافرمان

 نو مون د مسيح پېغام وړون يو او خُدائ پاک زمون په وسيله دا په حواله کو. 
خواست کوى، مون د مسيح د طرف نه تاسو ته منت کۇو چ د خُدائ پاک سره صلح
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 خُدائ پاک مسيح زمون د ناهونو دپاره فديه کو چا چ کله هم ناه نۀ وکئ. 
وه کې، د دې دپاره چ مون د هغۀ په وسيله د خُدائ پاک په وړاندې صادق ثابت شُو.

 مون چ د خُدائ پاک په خدمت ک شري يو، تاسو ته دا منت کۇو چ د  ۶
 ه چ هغه  . ے دے، هغه عبث مۀتاسو قبول ک خُدائ پاک کوم فضل چ

فرمائ، ”کله چ ستاسو د بچ کېدو وخت راغلو، نو ما په تاسو نظر وکو او د مدد
دپاره م ستاسو فرياد واورېدو.“ وورئ د بچ کېدو وخت اوس راغلے دے. وورئ دا
زمون و د دې دپاره چنۀ جوړي خن د چا په الر ک  مون د خالصون ورځ ده. 

 بل د خُدائ پاک د خادِمانو په شان په  ،ۀ نقصان پېدا نۀ ش دمت کپه خ
هره خبره ک مون خپل ان اره کۇو، او په ډېر صبر سره په مشالتو ک، په

 په وهلو ولو، په قېدولو، په بلوا کېدلو، په سخت  ،او افتونو ک سختو ک
، او بيا هم په پاک مشقت کولو، په شويرو تېرولو، په لوږه تنده ک وخت تېروو، 
 په علم، په صبر، په مهربان، په روح القُدس او په بريا مين سره ان اره کۇو. 

مون په وفادارۍ سره حقيقت بيانوو او د خُدائ پاک قدرت راسره دے. مون په خپل
 مون په هر حالت ک په  الس او س الس ک د صداقت وسل نيول دى. 

عزت او بعزت، په بدنام او په نې نام ک د خُدائ پاک خدمت کۇو. ار کۀ
 کۀ نامعلومه يو خو بيا هم مشهور دوئ مون دوکه باز  خو بيا هم رتين يو، 

 کۀ مون يو، کۀ مرګ حال يو خو بيا هم ژوندى يو، کۀ وهل کيو خو قتل کيو نه. 
و خو ډېر خلق غنيان کۇو، مونغريبانان ي و، مونو خو هر وخت خوشحاله يغمژن ي
 اے کورنتيانو، مون تاسو سره صفا سره ۀ نشته خو بيا هم راسره هر ۀ شته. 

 زمون په مينه ک ۀ کمے نشته خو خبرې وکې او درسره د زړۀ نه مينه کۇو. 
 زۀ درته له د خپلو ماشومانو دا خواست کوم چ په ستاسو په زړونو ک شته. 

خپلو زړونو ک مون ته ائ راکئ.
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د ژوندى خُدائ پاک کور

 وک چ په مسيح ايمان نۀ لرى، د هغوئ سره په جغ ک مۀ  .ه چ د

صادقانو او د شريرانو په خپلو ک ۀ تعلق وى؟ او د را او تيارې په خپلو ک د يو
 ول د مسيح د شېطان سره ۀ قسم جوړت شته؟ يا يو بل سره ۀ تعلق وى؟ 

 نو د خُدائ پاک د کور او د ايماندار د يو بايمانه سره ۀ تعلق ساتلے ش ۀ؟ 
بتانو په خپلو ک د جوړت امان نشته، نو مون په خپله د ژوندى خُدائ پاک کور يو

له نه چ خُدائ پاک فرمائيل دى چ، ”زۀ به په خپله په هغوئ ک اوسم او په
 هغوئ ک به رم، او زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم او هغوئ به زما خلق وى.“ 

دې دپاره مال فرمائ چ، ”د هغوئ نه راو او د هغوئ نه جدا ش او يو ناپاک يز
 او زۀ به بيا ستاسو پالر يم او تاسو له هم الس ورنۀ وړئ، نو زۀ به تاسو قبول کم. 

به زما زامن او لوه ي، دا د مال قادر مطلق خُدائ وينا ده.“

چ وعدې شوې دى نو را سره داس مون  نو اے خوږو دوستانو، نو چ  ۷
مون خپل انونه د هر قسمه جسمان او روحان ناپاکو نه پاک کو او د خُدائ پاک د

يرې نه خپل پاکوالے کمال ته ورسوو.

ايستلو د پولوس رسول خوشحال په توب

ى، موند هيچا سره بد نۀ دى ک ئ. مونائ راک ته په خپلو زړونو ک  مون

 زۀ دا ستاسو د مالمتولو وک نۀ دى بالرې کى، نۀ مو چا سره دوکه کې ده. 
په زړونو ک تاسو زمون دى چ ما تاسو ته اول هم وئيل ه چ دپاره نۀ وايم
 زۀ په تاسو داس ي چ کۀ مرګ وى او کۀ ژوند، مون تاسو سره يو ائ يو. 

مطمئن يم او په تاسو ډېر فخر کوم. ما ته پوره تسل حاصله ده او په خپلو ولو
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دونيه ته راغلو نو مونم مون  کله چ مصيبتونو ک بيا هم بحده خوشحاله يم. 
ته دلته هم هي آرام نۀ وو، خو مون نه هر طرف ته تليفونه ۇو، زمون نه ېرچاپېره
 خو خُدائ پاک چ عاجزانو ته جې وې او زمون په زړونو ک ي يره وه. 

 او نۀ تش د هغۀ په راتلو تسل ورکوى نو د تيطوس په راتلو ي مون له تسل راکه، 
بل د هغۀ په هغه تسل چ تاسو هغۀ له ورکې وه، نه چ هغۀ مون ته ستاسو د

خواهش، ستاسو د خفان او ما دپاره ستاسو د ليوالتيا ووئيل نو زۀ نور هم زيات
 کۀ زما په سخت خط تاسو غمژن شوى وئ نو زۀ په هغ پېمانه خوشحاله شوم. 

وخت دپاره در ورسولو نو په هغ د ل کوم غم چ ما په اول وخت ک ر چنۀ يم، ا
ستاسو په غم بل  خو اوس زۀ په دې خبره خوشحاله يم، نۀ چ زۀ ل پېمانه وم. 
په دې چ ستاسو خفان تاسو توبه ار کئ. ه چ دا غمژن کېدل د خُدائ پاک د
 ه خوا نه وو، دا ه چ تاسو ته زمون د طرف نه ۀ نقصان نۀ وو رسېدلے. 
چ د خُدائ پاک د مرض غم داس توبه راپېدا کوى چ اَنجام ي خالصون دے او په
 نو ورئ دغه د خُدائ پاک هغ پېمانه کېدل نشته، خو د دنيا غم مرګ پېدا کوى. 
د مرض غم په تاسو ک ومره سررم، عذر، خفان، يره، شوق، جوش او غېرت
.ناه يومره ب تاسو په دې خبره ک ل چو. تاسو په هر جوړ دا ثابت کپېدا ک

 نو ار چ ما تاسو ته وليل، خو د دې مقصد دا نۀ وو چ وک غلط کارونه

کوى د هغوئ په حقله وليم يا چا سره چ غلط کارونه کيى د هغوئ په حقله وليم،
نه، بل د دې مقصد دا وو چ د مال خُدائ په وړاندې په تاسو ظاهره ش چ تاسو

 په دې زمون تسل وشوه او دې تسل سره سره  .رم يومره سر دپاره زمون
مون د تيطوس په خوشحال نور هم خوشحاله شُو ه چ ستاسو ولو په وسيله د

 ه کۀ ما د هغۀ په وړاندې ستاسو په باب ک ۀ هغۀ زړۀ ته تسل مالو شوه. 
فخر وکو نو شرمنده نۀ شوم بل نه چ مون تاسو ته ول خبرې په رتيا وکې
نو هم هغه شان هغه فخر چ مون د تيطوس په وړاندې وکو، هغه هم رتيا ثابت شو.

 او هر کله چ هغۀ ته ستاسو د ولو فرمانبردارۍ راياديى او چ تاسو نه په
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 زۀ ويره او رپېدلو هغه قبول کو نو تاسو سره د هغۀ د زړۀ مينه نوره هم زياتيى. 
ه خوشحاله يم چ زما ممل باور په تاسو دے.

سخاوت کول

 زما وروو او خوېندو، مون غواړو چ تاسو د خُدائ پاک د هغه فضل په حقله  ۸
 د مصيبت د دې سخت خبر ش کوم چ د مدونيه جماعتونو ته ورکے شو. 
آزمېت په دوران ک د هغوئ خوشحال زياته شوه او د سخت غربت باوجود هم

 ه زۀ دا واه ورکوم هغوئ د زړۀ د اخالصه د خپل طرف نه سخاوت وکو. 
چ هغوئ د خپل وس په مطابق نه، بل د خپل وس نه ي هم زيات په خپله خوه

 هغوئ مون ته ډېر منت وکو چ، مون هم مقدسينو ته د خېرات ورکولو ورکل. 
 خو هغوئ زمون د اُميد نه زياته ورکه د خدمت په فضل ک شري کئ. 
وکه، بل خپل زړونه ي اول مال ته او بيا ي د خُدائ پاک په مرض مون ته

 د دې دپاره مون تيطوس ته منت وکو له نه چ هغۀ دا کار شروع وسپارل. 
 نو  .ے شهم د خېرات دغه کار پوره ک ے وو، هم هغه شان دې په تاسو کک

له نه چ تاسو په هره خبره ک، د ايمان او کالم او علم او جوش او هغه مينه
چ ستاسو مون سره ده، په هغ ک وړاندې شوى ي نو مون غواړو چ تاسو هم
 زۀ د حم په طور دا نۀ وايم  .هم وړاندې ش هغه شان د خېرات په دې کار ک

بل د دې دپاره چ زۀ د نورو د جوش مقابل ک ستاسو د مين رتينوالے
 ه چ تاسو زمون د مال عيس مسيح د فضل نه خبر ي. کۀ ۀ هم وآزمائيم. 

چ هغه غن وو خو هغه ستاسو دپاره غريب شو، د دې دپاره چ د هغۀ د غربت په
تاسو ته زما نصيحت کوم چ  نو زۀ په دې باب ک  .وسيله تاسو مالدار ش
مو يو کال مخ ئ کوم چهغه کار تر سره ک ۀ وى، چ ستاسو دپاره به دا

ولو نه اول وئ، او دا هم تاسو وئ چ د ه کے وو. تير کال تاسو په ورکشروع ک
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 نو اوس دا کار پوره هم کئ. له نه چ تاسو اراده دا کار مو اول شروع کو. 
 ه کۀ د ورکولو ک چاخ وئ هم هغه شان د وس په مطابق ي پوره هم کئ. 
شوق وى نو خُدائ پاک هديه د هغ په مطابق قبلوى ۀ چ د چا سره وى، نه چ د

 زما مطلب دا نۀ دے چ د نورو بوج دې کم هغ په مطابق چ د هغۀ سره نۀ وى. 
 دې وخت تاسو ش او ستاسو دې زيات ش، بل په کار دے چ دا برابر وى. 
سره زيات ۀ دى دا به د هغوئ ضرورت پوره کى، او کله چ د هغوئ سره زيات
ش، نو هغوئ به ستاسو ضرورت پوره کى، او دغه شان به تاسو ک برابرے قائم

 له چ صحيفو ک ليل دى چ، ”چا چ ډېره راوله کې وه د هغۀ سره وى. 
ډېره زياته نۀ وه او چا چ له راوله کې وه د هغۀ سره کمه نۀ وه.“

تيطوس او د هغۀ ملرى

 خو د خُدائ پاک شُر دے چ هغۀ د تيطوس په زړۀ ک ستاسو دپاره هم زما په

 ه چ هغۀ نۀ تش زمون خواست ومنلو بل هغه د شان سررم پېدا کې ده. 
 د هغۀ سره مخ نه د زيات سررم سره په خپله مرض تاسو ته درروان دے. 
مون خپل هغه ورور درلېو وک چ په ولو جماعتونو ک د زيرى د پېغام ورکولو
 او نۀ صرف دا بل هغه د جماعتونو له خوا نه د دې چندې د دپاره مشهور دے. 
رسولو په خدمت ک زمون د سفر ملرے مقرر شو، او مون دا خدمت ه وکو

هدي ه د دې لوئپه شري  مون  .اره ش رمسر جالل او زمون د مال چ
 نو د ساتلو خدمت کۇو د دې دپاره چ په مون وک هم ۀ قسم الزام ونۀ لوى. 

هغه نۀ صرف د مال و چمنصوبه جوړه ک داس ه ډېر کوشش کۇو چ مون
 او مون د خُدائ په نظر ک ۀ وى بل چ د خلقو په نظر ک هم ۀ وى. 
هغوئ سره خپل بل ورور درلېو وک چ مون و له وآزمائيلو او په ډېرو خبرو
ک مون ته سررم اره شو، خو اوس هغه نور هم سررم دے ه چ هغه په
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 کۀ وک د تيطوس په حقله تپوس وکى نو هغه ما سره په تاسو ډېر باور کوى. 
شريه ستاسو په خدمت ک زما ملرے دے. او زمون د نورو وروو په حقله، هغوئ

 نو په دې وجه د جماعتونو د طرفه لېلے شوى دى او مسيح ته جالل ورکوى. 
خپله مينه ورته ثابته کى چ ول جماعتونه دا ووين چ مون په تاسو بايه فخر نۀ

کۇو.

د ايماندارانو دپاره په يروشلم ک چنده

 اوس ما دپاره دا ضرورى نۀ ده چ تاسو ته د مقدسينو د چندې په حقله وليم  ۹
 ه چ زۀ ستاسو د سررم نه خبر يم د هغ په وجه د مدونيه د خلقو په

وړاندې زۀ په تاسو فخر کوم او وايم چ د اخيه خلق د تير کال نه تيار دى. او ستاسو
م د دې دپاره چه درلې خو زۀ دا ورو جوش په هغوئ ک ډېر خلق راوپارول. 
ستاسو په حقله مون کوم فخر کۇو، هغه بمقصده پات نۀ ش، بل تاسو هغه شان

 ه چ کۀ ما سره د مدونيه نه ۀ تيار ش نه چ ما هغوئ ته وينا کې ده. 
مون ه چ به شرمنده شُو نو مون تاسو تيار نۀ ي ورى چاو هغوئ و خلق راش

 نو ما دا خبره ضرورى وله چ په دې وروو زور راوړم په تاسو باور کے دے. 
چ ى د کومنه بندوبست وک او د هغه چندې د مخ اول کورنتيانو ته الړ ش چ

  .په زبردست ئ نه چه راجمع کدا چنده په خپله خو ې ده، چتاسو وعده ک
خو ياد سات وک چ له کرونده کوى هغه به له رېب، او چ وک زياته کرونده
 تاسو هر يو دې هم هغه هومره ورکى ومره چ ي په  .کوى هغه به زياته رېب

زړۀ ک دى، او نۀ چ په نۀ زړۀ او نۀ د بل چا په مجبورولو سره ه چ خُدائ پاک
 او خُدائ پاک کولے ش چ تاسو ته په خوشحال ورکوونو سره مينه کوى. 

ستاسو د ضرورت په مطابق هر ۀ پرېمانه درکى او تاسو سره به د نورو د مدد کولو
 نو په صحيفو ک داس ليل دى چ، ”هغۀ خپل دپاره همېشه هر ۀ ډېر وى. 
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 نو خُدائ خېراتونه مسينانو ته ورلېل دى، د هغۀ صداقت د تل دپاره پات کيى.“ 
پاک وک چ د زميندار دپاره تخم او د خوراک دپاره رو ورکوى، هم هغه به تاسو
له هم د کرلو تخم درکى او زيات به ي کى او ستاسو د صداقت فصل به هم زيات
 تاسو به په هر يو يز ک ډېر شتمن ش د دې دپاره چ تاسو همېشه په کى. 

.زارى وش رُاو په دې سره به د خُدائ پاک ش ،سخاوت کولے ش هره موقع ک
 ه چ د دې خدمت په کولو به نۀ تش د مقدسينو ضرورتونه پوره ش بل د

 نو ستاسو د خدمت په  .زارى وش رُډېرو خلقو له خوا به د خُدائ پاک ډېره ش
وجه به هغوئ د خُدائ پاک لوئ بيان کى. نو هغوئ او نورو ولو ايماندارانو ته به

 نو په دې  .تاسو د مسيح د زيرى تابعدار ي ى چستاسو سخاوت دا خبره ثابته ک
وجه به هغوئ تاسو ته د زړۀ نه دعا کوى د هغه لوئ فضل په وجه کوم چ خُدائ پاک

 د خُدائ پاک د هغه بمثاله برکت دپاره شُر دے. تاسو ته درکے دے. 

د پولوس رسول د خپل خدمت دفاع

 زۀ پولوس په خپله تاسو ته د مسيح په عاجزۍ او نرم ک خواست کوم،  ۱۰
 بل زۀ تاسو ته دا خو زۀ ستاسو په مخ عاجز يم او پش شا زړور يم. 

خواست کوم چ زما د حاضرېدو په وخت ما په سخته رويه مۀ مجبوروئ، له د چا
 چ زما په حقله دا خيال دے چ زمون خدمت د دنياوى طريق په مطابق دے. 

ه چ  ار کۀ مون انسانان يو خو زمون جن د انسانانو په مطابق نۀ دے. 
زمون د جن وسل انسان نۀ دى بل زمون وسل د مضبوطو قالانو د نولو دپاره

 او هره هغه کبرژنه خبره د خُدائ پاک د قُدرت دى. مون پرې هر قسمه غلط بحثونه 
چ د خُدائ پاک د علم خالف وى تباه کۇو او په هر يو نافرمانه خيال قبضه کۇو د دې
نو بيا مون ستاسو فرمانبردارى کامله ش  کله چ  .د مسيح تابعدار ش دپاره چ
 تاسو صرف ظاهرى يزونو ته ورئ. تيار يو چ د هر قسم نافرمان سزا ورکو. 
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کۀ ستاسو په ان دا باور وى چ تاسو د مسيح ي، نو مون هم ستاسو په شان د مسيح
 ه کۀ زۀ په هغه اختيار ۀ ل فخر کوم چ ستاسو د جوړولو دپاره ما ته يو. 

مال راکے دے، نه چ ستاسو د ورانولو دپاره، نو زۀ په داس کولو پېمانه نۀ يم.
 ه چ د  زۀ د خپلو خطونو په وسيله ستاسو د يرولو کوشش کول نۀ غواړم. 

ينو خلقو زما په حقله دا سوچ دے چ، د هغۀ خطونه اثرناک او زبردست دى خو
 نو چ کله هغه په خپله حاضر وى نو کمزورے وى او د هغۀ تقرير فضول وى. 
دغه شان خلق دې پوهه ش ۀ چ په خطونو ک زمون ليل دى نو دغه شان به

 ه چ مون دا جرأت نۀ شُو کولے چ خپل زمون په موجود ک هم وى. 
انونه په هغه و کسانو ک شمېر کو يا د هغوئ سره برابر کو وک چ خپله

نې نام زياتوى، خو کله چ هغوئ په خپله په خپلو ک د انونو اندازه ولوى او
 خو بيا هم مون به د په خپله په خپلو ک مقابله وکى نو په هي نۀ پوهيى. 

اندازې نه زيات فخر نۀ کۇو بل تر هغه حده، کوم چ خُدائ پاک زمون دپاره مقرر
 ه چ مون خپل انونه د هغه حد  .ي تاسو هم راغل په ک ے دے او چک
مون ه چ ،وى دمت په هغه حد کد خ زمون ه چن هو ل نه زيات لوئ نۀ

 او مون د اولن کسان ۇو چ تاسو ته د مسيح د زيرى په ورکولو در رسېدل يو. 
به زمون ک ستاسو د ايمان په زياتوال نورو په خوارۍ فخر نۀ کۇو خو اُميد کۇو چ
زيرے ستاسو نه نور هم اخوا عالق مون  نو چ  ،د کار درجه نوره ډېره زياته ش

ته ورسوو، هغه ائ ته چرته چ چا خدمت نۀ دے کے. نو بيا به مون ته د بل په
 خو، ”هر وک چ فخر کوى نو هغه دې په خدمت د فخر کولو ضرورت نۀ وى. 

 ه وک چ خپل تعريف په خپله کوى هغه د قبلېدو نۀ دے مال فخر وکى.“ 
بل د چا تعريف چ مال په خپله کوى هم هغه د قبلېدو وړ دے.
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پولوس رسول او د دروغو رسوالن

آو، تاسو ي .وزغم وقوفشان ب تاسو ما سره ل  زما خواهش دے چ  ۱۱
ه چ ، زۀ ستاسو دپاره د خُدائ پاک په شان غېرت محسوسوم  .ما سره زغم

ما يو خاوند سره ستاسو د وادۀ کولو او مسيح ته تاسو د يوې پاک پېغل په شان د
 خو زۀ يرېم چ داس ونۀ ش له نه چ مار په حاضرولو وعده کې ده. 

خپله چاالک بب حوا دوکه که او ستاسو خياالت هم د هغه خلوص او پاکوال نه بل
 ه کۀ تاسو ته وک هم راش او خوا ش، کوم چ د مسيح سره په کار دى. 

هغه د بل عيس پېغام درکوى، او کۀ ۀ هم چ د هغۀ پېغام او زمون ک فرق هم وى،
يا تاسو ته د روح القُدس په ائ ۀ بل روح درکے ش، يا چ تاسو کوم زيرے قبول

ى، نو بيا خو هغه تاسو ډېر په خوشحالنه عالوه بل زيرے درک ے دے د هغک
  زۀ خو خپل ان ستاسو د هغه تش په نامه لويو رسوالنو نه کم نۀ م.  اورئ. 

دا ده چ زۀ په تقرير کولو ک ماهر نۀ يم خو په علم ک هم کم نۀ يم، مون په هر
 ول ما دا ناه وکه چ م تاسو حال او په ولو خبرو ک تاسو ته دا وودل. 
ته د خُدائ پاک زيرے مفت در ورسولو او ان م الندې کو د دې دپاره چ تاسو

 ستاسو په خيال چ ما ستاسو د خدمت دپاره د نورو جماعتونو نه په اوچت ش؟ 
 او کله چ زۀ تاسو سره وم او حاجتمند وم چنده حاصلولو د هغوئ نه غال وکه. 

ۇو او زما حاجت ي ه راغلدونيه نه ورود م ه چ نو ما په چا بوج وانۀ چولو
پوره کو او ما په هره خبره ک په تاسو د بوج اچولو نه ان ساتلے دے او ساتم به

 نه چ د مسيح حقيقت په ما ک دے نو د اخيه په عالقه ک به ي هم. 
 دا ول؟ ه چ زۀ تاسو سره مينه نۀ کوم؟ هيوک ما د دې فخر نه منع نۀ کى. 

 خو زۀ به خپل کار له د خو خُدائ پاک ته پته ده چ زۀ تاسو سره مينه کوم. 
وک چ ى چپه شان جارى ساتم. زما دا کار به هغه خلق د دې نه منع ک مخ
 د دې موقع پس ر چ په خپلو کارونو زمون د خدمت په شان فخر وکى. 
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ه چ داس خلق دروغژن رسوالن دى او دوکه مار دى او انونه ي د مسيح د
 په دې ک ۀ حېرانتيا نشته، ه چ شېطان هم رسوالنو په شان کى وى. 

 نو بيا کۀ د شېطان خادِمان د خپل ان د يو نُوران فرت په شان جوړوى. 
صادقانو خادِمانو په شان ان جوړ کى نو دا ۀ غه خبره نۀ ده. خو د هغوئ اَنجام

به د هغوئ د کارونو په شان وى.

د پولوس رسول تليفونه

 زۀ بيا وايم چ ما دې وک بوقوف ونۀ  خو کۀ  م نو د بوقوف په

 زۀ چ د دې فخر او جرأت شان م قبول کئ نو چ زۀ هم ل شان فخر وکم. 
ه چ  په حقله ۀ وايم هغه د مال په اختيار نه بل د بوقوف په شان وايم. 

 ه چ تاسو په خپله ډېر خلق په انسان طور فخر کوى، زۀ به ي هم کوم. 
وک چ تاسو هغوئ هم زغم ه چ   .وقوفان زغمه بنو په خو عقلمند ي
تاسو غالمان کوى يا مو داړى، يا مو راېروى، يا خپل ان لوئ جوړوى، يا ستاسو په
 زۀ په شرم سره وايم چ په دې کولو ک مون ډېر کمزورى مخ پېه درکوى. 

 ۇو. خو کۀ وک فخر کوى نو زۀ به هم فخر کوم، زۀ دا د يو بوقوف په طور وايم. 
سرائيل دى؟ نو زۀ هم يم. ولا هغوئ بن هغوئ عبرانيان دى؟ نو زۀ هم يم. ول ول

 ول هغوئ د مسيح خادِمان دى؟ زما هغوئ د ابراهيم د نسل نه دى؟ نو زۀ هم يم. 
وينا له د ليون په شان ده، خو زۀ د هغوئ نه زيات بهتر يم، په محنت ک زيات، په

قېد ک زيات، په کوړو خوړلو ک د حد نه زيات، او و و له د مرګ سره
  ،ت کوړې وخوړللوې له يو کم ۀ ما د يهوديانو نه پين مخامخ شوے يم. 
درې له زۀ په چوکو ووهلے شوم، يو ل سنسار کے شوم، درې ل راباندې د

 زۀ و و اوبو جهازونه تباه شول او يوه شپه او ورځ سمندر په مخه کے وم. 
له په سفر ک په مختلفو خطرو ک له د دريابونو، د ډاکوانو، د خپل قوم، د
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و او خوېندو په خطرو کار، د بيابان، د سمندر، د دروغژنو ورو غېريهوديانو، د
 د سخت محنت او د زيات مشقت په وجه و و شپ شويره پات شوے يم، 
شوے يم. و و له په لوږو او تندو نارنهور رېدلے يم، و و له د جامو د
 د دې خبرو نه عالوه، چ په ما کوم د کم په وجه د يخن نه کوکله شوے يم. 

 د هغوئ په روزانه غم دے هغه د ولو جماعتونو دپاره زما په زړۀ ک سوچ دے. 
کمزورتياو زۀ کمزورے کېم نه ۀ؟ د هغوئ په تيندک خوړلو زما زړۀ نۀ خوږيى ۀ؟
 کۀ فخر کول ضرورى وى نو په کار دے چ زۀ په هغه يزونو فخر وکم چ زما

 د مال عيس د خُدائ پاک او پالر حمد و ثنا دې همېشه کمزورۍ اره کوى. 
 چ زۀ په دمشق ک وم نو د ارِتاس وى، هغه خبر دے چ زۀ دروغ نۀ وايم. 

 خو زۀ بادشاه ورنر د ول ار نه چاپېره وک کېنول وه چ ما رفتار کى. 
د ار د دېوال د کک نه په وکرۍ ک کوز کے شوم او د هغۀ د پنج نه بچ شوم.

د پولوس رسول رويا او ماشفه

 ما ته فخر کول ضرورى دى، ار کۀ دا فائده مند نۀ دى خو زۀ به د مال د  ۱۲
وک چ ے پېژنميو س  زۀ په مسيح ک روياانو او د ماشف ذکر وکم. 

وارلس کاله مخ اوچت کے شو او آخرى آسمان ته پورته کے شو، خو زۀ
 او خبر نۀ يم چ په وجود ک وو او کۀ د وجود نه بغېر وو، خُدائ پاک ته پته ده. 

زۀ خبر يم چ دا سے په وجود ک يا ب له وجوده وو، هغه ترې زۀ خبر نۀ يم خو
خبرې ي ے شو، او داس آسمان ته اوچت ک  خُدائ پاک خبر دے، چ

 زۀ واورېدل چ د هغ وئيل ناممنه دى او انسان ته د هغه خبرو بيانول ناروا دى. 
به په داس سى خو فخر کوم خو په خپل ان به بغېر د خپلو کمزوريانو نه فخر ونۀ

 خو کۀ زۀ فخر کول هم غواړم نو بوقوفه به نۀ يم ه چ زۀ به رتيا وايم، کم. 
خو بيا هم نۀ وايم ه چ وک ما د هغۀ نه زيات ونۀ  نه چ م وين يا له ما
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 او د دې عجيبه روحان کشفونو په وجه چ زۀ پرې مغروره نۀ شم زما په نه اورى. 
بدن ک د شېطان فرت زما د تليف دپاره ازغے وومبلو، چ زۀ فخر ونۀ کم.
 د دې په حقله ما مال ته درې له سوال زارى وکه چ دا تليف زما نه لرې

 خو هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”زما فضل ستا دپاره کاف دے ه چ زما کى. 
طاقت په کمزورتياو ک پوره کيى.“ نو زۀ به په خوشحال په خپلو کمزورتياو فخر
 په دې وجه زۀ د مسيح د خاطره  .ش پات د مسيح قوت په ما ک م نو چوک

او په افتونو ک ليفونو کپه ت ،په سختو ک ،ک عزتپه ب ،په کمزورتيا ک
خوشحاله يم، نو کله چ زۀ کمزورے يم نو بيا هغه وخت هم زورور يم.

د پولوس رسول د کورنتيانو د جماعت په حق ک اندېنه

 زۀ بوقوف شوم ه چ زۀ تاسو مجبور کم خو تاسو له زما ستائينه کول په

کار وو، په وجه د دې چ زۀ هي هم نۀ يم، خو بيا هم د هغه تش په نامه لويو رسوالنو نه
 د رتين رسول ن ستاسو په وړاندې ما په ډېر صبر سره په هي طور کم نۀ يم. 

 تاسو په کومه خبره ک د په نو او په معجزو او عجيبه کارونو اره کې. 
نورو جماعتونو نه کم وئ ب له دې چ ما په خپله په تاسو بوج وانۀ چولو؟ زما دا

 ورئ، په درېم ل زۀ تاسو له راتلو ته تيار يم او په تاسو به بوج غلط معاف کئ. 
ه چ .ے يمتونستاسو غو زۀ ستاسو د مال نه بل ه چ ،وانۀ چوم

 زۀ به ستاسو دپاره ډېر  .مور پالر ماشومان سات بل ماشومان مور پالر نۀ سات
ۀ په خوشحال قربان کم بل تر دې چ خپل ان به هم قربان کم. کۀ زۀ تاسو
 دا خبره ي ده سره زياته مينه کوم نو ول تاسو به ما سره کمه مينه کوئ ۀ؟ 

چ ما په تاسو بوج وانۀ چولو، خو ين دا سوچ کوى چ زۀ چاالک يم او تاسو م په
 نو بيا وک چ ما تاسو ته درولېل نو ول ما د هغوئ په  .ى يېر کرا 

هغه الړ ش و چنت وک ما تيطوس ته م وسيله تاسو سره ۀ دوکه کې ده ۀ؟ 
ۀ؟ ول هتاسو سره دوکه ونۀ ک لو، خو تيطوس وليو ورور درولې او هغۀ سره م
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 مون دواړه په يو روح ک نۀ يو؟ ول مون د يو بل په نقش قدم نۀ يو روان ۀ؟ 
کېدے چ تاسو دا سوچ کوئ چ مون ستاسو په وړاندې د خپل ان دفاع کۇو؟ خو

ۀ مون خبرې کۇو. خوږو عزيزانو، دا هر د خُدائ پاک په وړاندې په مسيح ک مون
 ه چ زۀ يرېم، هس نه چ کله زۀ درشم او تاسو ستاسو د ترق دپاره کۇو. 

چ نه غواړم هغه شان مو ونۀ مومم، او نه چ تاسو نۀ غواړئ ما هغه شان
وموم، زۀ يرېم چ په تاسو ک جه، کينه، غصه، خود غرض، بده وينا، غېبتونه،

 په دې يرېم چ کله زۀ بيا درشم هس نه چ زما خُدائ ډوزې او فساد نۀ وى. 
پاک ما ستاسو په وړاندې شرمنده نۀ کى او په هغه ډېرو خلقو چ ناهونه ي کى

نه چ ارۍ او شهوت پرستحرام ،ناپاک هغوئ د هغ ه چ مدى، افسوس وک
.ى دى، توبه نۀ ده ايستلک ي

آخرى خبرې او سالمونه

 دا درېم ل دے چ زۀ تاسو ته درم، د دې دپاره چ د هر الزام دپاره د  ۱۳
 ما هغوئ  .ے شهغه پرې مجرم ثابت ک واهانو ضرورت به وى چ دوو يا درېو

او هغه نور ول خبردار کل چا چ مخ ناه کې وه، او زۀ هغوئ اوس هم هغه
شان په غېر موجود ک خبرداروم نه چ ما په دوېم ل کى ۇو، چ زۀ بيا

 ه چ تاسو کوم ثبوت غواړئ چ مسيح زما په راشم نو ضرور به سزا ورکم. 
وسيله خبرې کوى هغه زۀ اوس تاسو له درکوم. هغه ستاسو د سمولو دپاره کمزورے نۀ
په سول هغه په کمزورتيا ک ه چ  دے بل هغه په تاسو ک طاقتور دے. 

هم په هغۀ ک ے شو خو د خُدائ پاک د قدرت په سبب ژوندے دے. او مونک
کمزورى يو خو د هغۀ سره به د خُدائ پاک د هغه قدرت په سبب ژوندى يو چ ستاسو
 تاسو خپل انونه وآزماي چ ستاسو ايمان په ائ دے او کۀ نه. اصالح وکو. 

مسيح په تاسو ک عيس خبر چ تاسو په دې نۀ ي وئ. ولانونه ول خپل
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 زۀ اُميد اوسيى؟ کۀ په تاسو ک هغه نۀ وى، نو بيا ستاسو ايمان بايه دے. 
 خو مون د خُدائ پاک نه دا کوم چ تاسو ته به پته ول چ مون ناکامه نۀ يو. 
دعا غواړو چ تاسو ۀ بد کار ونۀ کئ، د دې دپاره نه چ مون کامياب اره شُو

 بل د دې دپاره چ تاسو نې وکئ، خير دے کۀ مون ناکاميابه اره شُو. 
 نو ه چ مون د حق خالف هي نۀ شُو کولے خو د حق آواز اوچتولے شُو. 

ه مون خوشحاله يو کله چ مون کمزورى يو او تاسو زورور ي. او زمون دا دعا ده
 نو زۀ دا خبرې په خپل غېر موجود ک د  .پاخۀ ش تاسو په ايمان ک چ
دې دپاره ليم نو کله چ زۀ درشم چ زۀ د هغه اختيار په استعمالولو ک سخت ونۀ

کم کوم اختيار چ مال ما له ستاسو د جوړولو دپاره راکے دے، او نۀ چ د
،خوشحاله اوس ،و او خوېندو زما آخرى خبره دا ده چ اے ورو ورانولو دپاره. 
په هر ۀ ک بالغان ش، يو بل ته ډاډيرنه ورکوئ، په امن سره اوسېئ، نو بيا به د

 په پاک مين سره يو بل ته سالم مين او د سالمت خُدائ پاک تاسو سره وى. 
 د مال عيس مسيح فضل او د  .ول مقدسين تاسو ته سالم وائ   .وواي

خُدائ پاک مينه او د روح القُدس شراکت دې تاسو ولو سره وى.
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