
کولسیانو ته د پولوس رسول لیک

د کتاب پېژندنه

دا کولسیانو ته یو لیک دی چې پولوس رسول هغه وخت لیکلی دی چې په زندان کې ؤ.
کولسیه د کوچن اسیا د ارونو خه یو ار دی چې په اوسن ترکیه کې د افسیس د ار
په ختی کې پروت دی. دا لیک د پولوس له خوا کولسیې ته د تیخیکاس او اونیسیموس په

الس یوول شو. اونیسیموس چې د دې لیک په اخره کې ورخه یادونه شوې ده، هغه
غالم دی چې پولوس د هغه په خاطر د هغه بادار فیلیمون ته د دې لیک سره یو بل لیک هم

ولیکه. په دې لیک کې په دې باندې ینار شوی دی چې اوس په مسیح کې غالمان او
باداران یو د بل سره ورونه ل کیي.

دا کلیسا د پولوس له خوا نه وه جوه شوې، خو دا کلیسا په هغې سیمې کې وه چې پولوس
د هغې په اه د مسوولیت احساس کاوه. نو له دې امله هغه د افسیس نه چې د روم د یو

والیت مرکز ؤ، د کلیسا ینې استاذان هلته ولېل. په دې ار کې د ایماندارانو په من کې د
عیسی مسیح د رتیني شخصیت په هکله یو سوال پیدا شوی ؤ. هغه سوال دا ؤ چې ایا
مسیح یوازې یو انسان ؤ او که همدارنه خدایي شخصیت هم ؤ؟ هو، هغه د انسان والي

تر ن خدایي فطرت هم درلود. پولوس په دې باندې زیات ینار کاوه چې عیسی مسیح
نه په ولو روحاني قوتونو او ولو انساني قوانینو او اصولو باندې واک او اختیار لري.

پولوس خبر شوی ؤ چې د کولسیې په ایماندارانو کې ینې داسې استاذان شته چې غلط
تعلیم ورکوي. هغوی په دې باندې ینار کاوه چې د خدای پېژندلو او پوره خالصون دپاره

باید خلک د فرتو عبادت وکي. برسېره پر دې هغوی به ویل چې باید انو مذهبي
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دودونو لکه سنتولو ته غاه کېدي او باید د خوو او نورو شیانو په هکله سخت قوانین او
مقررات مراعت کي.

پولوس د یو رتیني مسیحي پیغام سره د دې تعلیمونو په خالف لیکي. د دې واب مهم او
اصلي کی دا دی چې عیسی مسیح کوالی شي پوره خالصون ورکي او نورې عقیدې او

کارونه په حقیقت کې انسان د مسیح نه لېرې کوي. خدای د عیسی مسیح په وسیله دنیا پیدا
که او د هماغه په وسیله تاسو بېرته د خپل ان سره پخال کوي. یوازې د مسیح سره په
یووالي کې د ولو خلکو دپاره د خالصون هیله شته. پولوس د خلکو نه په ینه غوتنه

کوي چې په خپل ژوند کې د ناه په ضد جن وکي، ترو پاک او سپېلي پاتې شي او د
رتینو ایماندارانو د کورنیو په توه ژوند وکي.

د موضوعانو لست:
سالمونه او د شکرزار دعا: ۱: ۱ - ۸

د عیسی شخصیت او کار: ۱: ۱۵ - ۲: ۱۹
د انسان زو فطرت او په مسیح کې نوی فطرت: ۲: ۲۰ - ۴: ۶

وروستني سالمونه او نصیحت: ۴: ۷ - ۱۸
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 دا لیک د پولوس له خوا چې د خدای په ارادې سره د عیسی مسیح رسول دی او زمون د  ۱
 په مسیح کې د خدای خلکو او هغو وفادارو خویندو او ورونو ته چې ورور تیموتاوس له خوا، 

په کولسیه کې دي. زمون د پالر خدای فضل او سالمتي دې وي په تاسو باندې.

د شکرزار دعا

 کله چې مون ستاسو دپاره دعا کوو، نو تل زمون د تن عیسی مسیح د پالر یعنې خدای

 که چې مون خبر شولو چې تاسو په عیسی مسیح ایمان لرئ او د خدای د ولو شکر کوو. 
 ستاسو دا ایمان او مینه د هغې هیلې خه راپیدا کیي چې په اسمان کې خلکو سره مینه کوئ. 
ستاسو دپاره ساتل شوې ده. تاسو د مخکې نه په دې هکله په رتیني پیغام یعنې زېري کې اورېدلي

 لکه نه چې دا زېری تاسو ته درورسېد، نو همداسې ولې ن ته رسیي او حاصل وو. 
ورکوي. د هماغې ورې نه چې تاسو خبر شوئ او د خدای د فضل په هکله په رتیا سره پوه

 تاسو د خدای د فضل په هکله د اپفراس خه چې  .شوئ، نو په تاسو کې یې هم حاصل ورک
 په خدمت کې زمون ملری دی، زده کل. هغه ستاسو دپاره د مسیح وفادار خدمتار دی. 

هغه مون ستاسو د هغې مینې خه خبر کو چې روح القدس تاسو ته درکې ده.

 له همدې امله د هماغې ورې نه مو چې دا واورېدل، نو ستاسو دپاره مو تل دعا کې ده.

مون د خدای خه غواو چې تاسو په خپله اراده په پوره توه پوه کي، ترو تاسو هغه ول
 ترو داسې ژوند وکئ لکه نه چې حکمت او پوهه ولرئ چې د هغه روح یې درکوي، 

تن یې غواي او هغه په هره کې خوشحاله کئ او په هر نېک کار کې ثمره ولرئ او د خدای
 همدارنه زمون دا دعا ده چې د هغه د جالل نه ک قدرت سره په پېژندلو کې وده وکئ. 

 او په خوشحال سره د پالر خدای شکر وباسئ قوي شئ، ترو په صبر سره هره وزغمئ 
چې تاسو یې د دې الیق کي یئ چې د خپلو خلکو سره یې د را د پاچاه په میراث کې شریک
 هغه مون د تیارې د پاچاه نه ازاد کو او د خپل ران زوی پاچاه ته یې راوستلو. کئ. 

 د هغه په وسیله مون خالصون وموند او زمون ناهونه وبخل شول.
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د عیسی شخصیت او کار

 مسیح د نه لیدونکي خدای تصویر او د ولو مخلوقاتو نه لومی زېېدلی دی یعنې لو مقام

 که چې د هغه په وسیله ول شیان پیدا شول، که هغه په اسمان کې دي یا په مکه، لري. 
لیدونکي دي یا نه لیدونکي، که هغه د پاچاه تختونه دي که روحاني قدرتونه دي یا حاکمان یا د

 هغه د ولو شیانو نه مخکې واک خاوندان، ول شیان د هغه په وسیله او د هغه دپاره پیدا شول. 
 د دې تر ن هغه د بدن سر یعنې د وجود درلود او په هغه کې ول شیان سره یوای کیي. 

کلیسا سر دی، هغه پیل دی، هغه لومی زېېدلی دی چې د مو نه راپاېد، ترو په هره کې
 که چې دا د خدای خوه وه چې زوی دې په خپل ان کې د خدای لومی ای ولري. 

 خدای د مسیح په وسیله د ولو شیانو سره پخال شو او په صلیب کامل فطرت او خوی ولري. 
باندې د مسیح د وینې د تویېدلو په وسیله یې د خدای او هغه ه چې په مکه او اسمان کې دي،

ترمن سوله راوستله.

 یو وخت تاسو د خدای نه لېرې وئ او د خپلو فکرونو او بدو عملونو له امله د هغه دمنان

 خو اوس هغه د مسیح د جسماني مر په وسیله تاسو د خپل ان سره پخال کئ، ترو وئ. 
 خو بې له شکه باید تاسو تاسو سپېلي، بې عیبه او بې له مالمت خه خپل حضور ته راولي. 
په ایمان کې قوي او ین پاتې شئ او هغه هیله پرېندئ چې د زېري په اورېدلو سره په وله دنیا

کې اعالن شوی دی او زه پولوس د همدې زېري خدمتار شوم.

د کلیسا د خدمتار په توه د پولوس کار

 زه اوس په هغو کاوونو کې خوشحاله یم چې ستاسو په خاطر یې تېروم، که چې زه په خپل

بدن کې د مسیح د بدن یعنې د کلیسا په خاطر د مسیح د تکلیفونو هغه کمی پوره کوم چې ال تر اوسه
 زه د هغې وظیفې له مخې چې خدای ستاسو په خاطر ماته راکې ده، د کلیسا پاتې دی. 

 یعنې هغه راز چې د پېیو خدمتار شوم ترو د خدای کالم په پوره توه تاسو ته درورسوم، 
 خدای غوتل او تېرو نسلونو راهیسې پ پاتې ؤ او اوس د خدای خلکو ته کاره شوی دی. 

چې تاسو غیریهودیانو ته د دې جالل نه کې شتمن پ راز کاره کي او هغه راز دا دی چې
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 مون د مسیح په هکله ولو ته وعظ کوو او مسیح په تاسو کې اوسیي او هغه د جالل هیله ده. 
په هغې ولې پوهې سره چې مون یې لرو، ولو ته خبرداری ورکوو او هر یو ته تعلیم ورکوو، ترو

 د دې دپاره هر یو په روحاني لحاظ د بالغو خلکو په توه په مسیح کې خدای ته واندې کو. 
زه کار کوم او زحمت وباسم، ترو د هغه لوی قدرت نه کار واخلم چې مسیح یې ماته راکوي او په

ما کې کار کوي.

 نو زه غوام چې تاسو پوه شئ چې زه ستاسو دپاره او د خدای د هغو خلکو دپاره چې په  ۲
الیودیکیه کې دي او د هغو ولو دپاره چې تر اوسه پورې یې زما مخ نه دی لیدلی، ومره ېر

 ترو هغوی زور شي او د مینې په تار یو د بل سره ونل شي او د ارزت زحمت وباسم، 
 په نه کې پوهې باندې پوره باور ولري او د خدای په پ راز چې خپله مسیح دی، پوه شي. 

هغه کې د حکمت او پوهې ولې خزانې پې دي.

 زه دا تاسو ته د دې دپاره وایم چې وک مو په داسې دلیلونو باندې چې په ظاهره معقول

 که که ه هم زه په جسماني توه ستاسو نه لېرې یم، خو په روحاني کاري ونه غولوي. 
توه ستاسو سره یم. زه خوشحاله یم چې تاسو وینم چې په خپل من کې په ومره ه نظم او

ترتیب ژوند تېروئ او په مسیح باندې ستاسو ایمان ومره قوي دی.

په مسیح کې کامل ژوند

 نو لکه نه چې تاسو عیسی مسیح د خپل تن په توه قبول ک، نو د هغه سره په یووالي

 په هغه کې خپلې ریې وغلوئ او په هغه باندې خپل ژوند جو کئ. کې خپل ژوند کوئ. 
لکه نه چې درته تعلیم درکل شوی دی، په خپل ایمان کې ین اوسئ او ېره شکرزاري کوئ.

 پام کوئ چې وک مو په پوچو فلسفو سره چې خلک غولوي راېر نه کي، که چې دا د

 که چې انساني رواجونو او د دې دنیا د بدو روحاني قوتونو سره تلي دي، نه د مسیح سره. 
 او تاسو هم په هغه کې چې د مسیح په انساني جسم کې د خدای کامل خوی او فطرت لري 

۵ / ۱۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


ولو حکومتونو او د واک خاوندانو سر دی، کامل شوي یئ.

 تاسو د مسیح سره په یووالي کې سنت شوئ، خو دا سنتېدل د انسان په الس نه دي شوي،

 کله چې بلکې مسیح تاسو په روحاني توه سنت کئ، ترو ستاسو نفساني فطرت لېرې شي. 
تاسو د تعمید غسل واخېست، نو د مسیح سره خ شوئ او ستاسو د ایمان په وسیله د خدای په

قدرت سره چې مسیح یې بېرته راژوندی ک، تاسو هم د هغه سره په روحاني توه د مو نه راپورته
 تاسو یو وخت د خپلو سرغونو او له دې امله چې په جسماني توه ناسنته وئ، مه شوئ. 

وئ نو بیا خدای تاسو د مسیح سره یوای د مو نه راپورته کئ او ستاسو ول ناهونه یې
له امله په مون خه د نافرمان ول ثبت شوي تورونه چې د قانون  خدای هغه وبخل. 

 مسیح حاکمان او د لېدلي وو، پاک کل. هغه یې په صلیب باندې مېخ کل او لېرې یې کل. 
واک خاوندان بې وسلې کل او هغوی یې د ولو په مخکې رسوا کل او د صلیب په وسیله په ولو

باندې بریالی شو.

 نو له دې امله هېچا ته اجازه مه ورکوئ چې د خوراک اک یا د اختر یا د نوې میاشتې او

 دا شیان یوازې د یا د سبت د ورې د مراعت کولو په هکله په تاسو حکم او قضاوت وکي. 
 مه پرېدئ چې هغه حقیقت سیوری دی چې راتلونکی دی او دا حقیقت په خپله مسیح دی. 

وک په ظاهري عاجز او د فرتو په عبادت کولو سره تاسو د اجر او انعام د اخیستلو خه
بې برخې کي. داسې خلک د رویاانو د لیدلو په تفصیلي بیان او خپلو انساني فکرونو سره بېایه
 هغوی د مسیح سره چې د ول بدن سر دی، خپلې ایکې پریي دي. د هغه په غرور کوي. 

وسیله ول بدن قوت اخلي او ول بندونه او پلې سره یوای کیي او لکه نه چې خدای یې
غواي، هغه وده کوي.

د مسیح سره م کېدل او بېرته را ژوندی کېدل

 کله چې تاسو د مسیح سره مه شوئ، نو د دې دنیا د بدو روحاني قدرتونو خه هم ازاد

شوئ، نو بیا ولې داسې ژوند تېروئ چې واکې اوس هم د دنیا سره تاو لرئ؟ ولې داسې مقرراتو ته
 «دا په الس کې مه اخلئ، دا مه کئ، دې ته الس مه غاه دئ لکه نه چې هغوی وایي: 
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 کله چې دا ول شیان وکارول شي نو له منه ي، که چې دا یوازې انساني وروئ؟» 
 که ه هم دا شیان په هغو عبادتونو کې چې هغوی په خپلو انونو حکمونه او تعلیمونه دي. 

باندې منلي دي او ظاهري عاجزي او په ان سختي راوستل په ظاهره معقول کاري، خو په
حقیقت کې دا شیان نه شي کوالی چې د نفساني غوتنو مخه ونیسي.

 نو نه چې تاسو د مسیح سره په روحاني توه راژوندي شوي یئ، بیا د هغو شیانو په  ۳
له کې اوسئ چې په اسمان کې دي، یعنې په هغه ای کې چې مسیح د خدای ي الس ته ناست
 د هغو شیانو په هکله فکر کوئ چې په اسمان کې دي، نه د هغو شیانو په هکله چې په دی. 

 که چې تاسو مه شوي یئ او ستاسو ژوند د مسیح سره په خدای کې پ دی. دنیا کې دي، 
 کله چې مسیح چې ستاسو ژوندون دی، راکاره شي، نو تاسو به هم د هغه سره په جالل کې

کاره شئ.

زو فطرت او نوی فطرت

 نو له دې امله دنیاوي غوتنې لکه جنسي بد اخالقي، ناپاکي، شهوت پرستي، بدې غوتنې او

 د همدې شیانو له امله د خدای حرص چې بت پرستي ده، په خپل ان کې له منه یوسئ. 
 تاسو هم په خپل تېر ژوند کې په همدې غضب په هغو خلکو باندې نازلیي چې نافرمانه وي. 

الرو تللئ.

 خو اوس تاسو باید د هر ول قهر، غضب او بد نه الس واخلئ او تهمت او بدې خبرې دې

 یو بل ته دروغ مه وایئ، که چې تاسو خپل زو فطرت او د ستاسو د خولې نه راونه وي. 
 تاسو د نوي فطرت لباس اغوستی دی او هغه ول بد عملونه د خپل وجود نه لېرې کي دي. 

 نو بیا د غیریهودي او نور هم زیات د خپل خالق په شان شوي یئ چې هغه ه وپېژنئ. 
یهودي، سنت شوي او ناسنته، وروسته پاتې او وحشي، غالم او ازاد ترمن فرق نشته، بلکې مسیح

هره دی او په مون ولو کې دی.

 نو بیا تاسو چې د خدای غوره شوي یئ، سپېلي او په خدای باندې ران یئ، نو د زه
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 یو بل وزغمئ او که چېرې د یو بل نه سواند، مهربان، عاجز، نرم او صبر کالي واغوندئ. 
کومه یله او شکایت لرئ، یو بل وبخئ، لکه نه چې تن تاسو بخلي یئ نو همداسې تاسو
 د ولو نه مهمه دا ده چې یو بل سره ېره مینه وکئ، که چې مینه هره په یو بل وبخئ. 
 نو پرېدئ چې هغه سوله او سالمتي چې د مسیح پوره یووالي کې یو د بل سره یوای کوي. 
له خوا راي، ستاسو په زونو حکومت وکي، که تاسو هر یو د مسیح د بدن غي یئ او په دې

 پرېدئ خاطر غوره شوي یئ، ترو یو د بل سره په سوله کې ژوند وکئ او شکرزاره اوسئ. 
چې د مسیح کالم په پوره توه په تاسو کې اوسي. په ول حکمت سره یو بل ته تعلیم او نصیحت
وکئ او د زه له کومې خپلو زونو کې په شکرزار سره خدای ته زبورونه، مذهبي او روحاني

 تاسو چې هره کوئ، که هغه خبرې وي یا کوم کار وي، نو ول د تن سندرې ووایئ. 
عیسی په نوم یې کوئ او د هغه په وسیله د پالر خدای شکر وباسئ.

په کورن کې د یو مسیحي مسوولیت

 ای و، د خپلو مېونو تابعدارې اوسئ، که چې د تن د پیروانو په توه دا کار تاسو ته

  ای مېونو، د خپلو و سره مینه کوئ او د هغوی سره بد چلند مه کوئ.  مناسب دی. 
ای اوالدونو، په هر کار کې د خپل مور او پالر منونکي اوسئ، که چې په دې تن خوشحالیي.

 ای  ای پلرونو، د خپلو اوالدونو قهر مه راپاروئ، هسې نه چې زونه یې تور شي. 

غالمانو، په هره کې د خپلو دنیاوي بادارانو تابعداري کوئ، یوازې هغه وخت نه چې کله هغوی
تاسو اري او تاسو هغوی خوشحاله کوئ، بلکې د زه د اخالصه او د خدای له وېرې د هغوی

 تاسو چې هر کار کوئ هغه د زه له کومي وکئ، لکه نه چې تاسو یې د تابعداري کوئ. 
 که تاسو پوهېئ چې تن به د دې په اجر کې تاسو تن دپاره کوئ، نه د انسان دپاره. 
 نو بدکاره به د خپلې بد ته میراث درکي او په دې خاطر تاسو د تن مسیح خدمت کوئ. 

سزا وویني، که چې خدای د هېچا طرفداري نه کوي.

 ای بادارانو، د خپلو غالمانو سره د عدل او انصاف له مخې چلند وکئ، که پوهېئ چې  ۴
تاسو هم په اسمان کې یو بادار لرئ.
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حکمونه او الروونې

 زمون دپاره هم دعا کوئ،  په بېدار او شکرزار سره په دعا کې ین او ثابت اوسئ. 

ترو خدای مون ته د خپل پیغام دپاره دروازه خالصه کي چې د مسیح هغه پ راز بیان کو د
 دعا وکئ، ترو زه دغه پیغام لکه نه چې الزمه ده، په کوم په خاطر چې زه بندي یم. 

روانه توه بیان کم.

  د غیر ایماندارانو سره په هویار چلند کوئ او د هرې موقعې نه ه ه واخلئ. 

ستاسو خبرې دې تل د فضل نه کې او خوندورې وي، ترو په دې پوه شئ چې هرچا ته سم او
مناسب واب ورکئ.

وروستني سالمونه

 تیخیکاس به تاسو زما د ولو کنو خه خبر کي. هغه زمون ران ورور، وفادار خدمتار او

 ما هغه تاسو ته د دې مقصد دپاره درولېه چې تاسو د تن په کار کې زمون ملری دی. 
 د هغه سره زمون د حال او احوال نه خبر کي او ستاسو زونو ته اېرنه درکي. 

اونیسیموس چې زمون وفادار او ران ورور دی او ستاسو د لې خه دی، دري. هغوی به تاسو د
هغو ولو کارونو نه چې دلته کیي، خبر کي.

 ارسترخوس چې زما سره په زندان کې دی، تاسو ته سالم وایي. همدارنه مرقوس د برناباس

د کاکا زوی هم تاسو ته سالم وایي. د مرقوس په هکله تاسو ته الروونې شوې وې چې که هغه
 او یسوعه چې د یوستوس په نوم هم یادیي، هم درته تاسو ته راغی، نو هرکلی ورته ووایئ. 
سالم وایي. د یهودي ایماندارانو خه یوازې دا درې کسان دي چې د خدای د پاچاه په کار کې

 اپفراس چې ستاسو له لې خه دی او زما ملرتیا کوي او هغوی ماته ېره تسلي راکې ده. 
د عیسی مسیح خدمتار دی، تاسو ته سالم وایي. هغه تل تاسو ته په شوق او د زه له کومي

دعاانې کوي، ترو تاسو د بالغو خلکو په توه په ایمان کې ین ودرېئ او په کامله توه د
 نو زه شاهدي ورکوم چې هغه ستاسو دپاره او د هغو خلکو دپاره خدای په ارادې پوه شئ. 
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 زمون ران اکتر لوقا او چې په الیودیکیه او هیراپولیس کې دي، ېر زحمتونه ویستلي دي. 
دیماس هم تاسو ته سالمونه وایي.

 هغو خویندو او ورونو ته چې په الیودیکیه کې دي او نیمفا او هغې کلیسا ته چې د هغې په

 کله چې تاسو ته دا لیک ولوستل شي، نو بیا یې د الیودیکیې کور کې ده، زما سالمونه ووایئ. 
کلیسا ته ولېئ چې هغوی ته هم ولوستل شي او تاسو ته دې هغه لیک چې د الیودیکیې کلیسا ته

 ارخیپوس ته ووایئ: «پام کوه، کومه وظیفه چې تاته د تن لیکل شوی دی، هم ولوستل شي. 
د خدمت دپاره سپارل شوې ده، هغه سرته ورسوه.»

 زه پولوس په خپل الس تاسو ته دا سالم لیکم. په یاد مو وي چې زه ال تر اوسه په زندان کې

یم. په تاسو دې د خدای فضل وي.

☎ +1 807.700.9066 لرئ؟ تنتاسو پو
afghanbibles.org © د ختي افغانستان ۲۰۲۱

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

tel:+1.8077009066
tel:+1.8077009066
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible

