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د کولوسيانو په نُوم د پولوس رسول خط

سالم

ونول دے اَؤ زمرس مسيح عيس خُدائے په رضا د پولوس له طرفه چه د  د  ۱
وو ته چه په ے هغه پاکو اَؤ ايماندارو ور په مسيح ک ملرى تيموتيوس له طرفه، 

کولوس کے دى.

زمون د پالر خُدائے له طرفه دِ په تاسو فضل اَؤ سالمت وى.

پولوس د کولوسيانو په وجه د خُدائے شر کوى

 مون ستاسو په حق کے هميشه دعا کۇو اَؤ د خپل مال عيس مسيح د پالر،

دى چه ستاسو په مسيح عيس آؤريدل ونه چه م  يعنے د خُدائے شر کۇو، 
 د هغه اُميد په سبب چه ستاسو د پاره ايمان دے اَؤ د ولو پاکانو سره مينه کوئ، 
په آسمان انتظار کوى، چه ذکر ئے تاسو د زيرى د حق په کالم کے آؤريدلے دے،

 نو تاسو د هغه اُميد په باب کے واؤريدل. له چه د کومے ورے نه تاسو په

اول ل د خُدائے د فضل کالم واؤريدو اَؤ رتُونے مو ولو نو په تاسو کے هم
 اَؤ دغسے وده کوى له چه په ول جهان کے هم ميوه ورکوى اَؤ ترق کوى. 

تاسو دا پيغام زمون د خوږ ملرى اپفراس نه زده کے دے چه زمون د پاره د مسيح
 هغۀ مون ته ووول چه روح القُدس په تاسو کے نه مينه اتبارى خادم دے. 
هم د وندى، م دا آؤريدل ونے نه مومے ورک  نو په دے وجه چه د پيدا کله. 
خُدائے نه ستاسو د پاره د دے په دعا اَؤ خواست کولو کے هميشه ليا يو چه تاسو
  ،ور شلم نه معمع د مرض خُدائے د مت سره دپوهے اَؤ ح وحانولے ر دِ د
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د دے د پاره چه ستاسو چال چلن د مال اليق وى اَؤ د هغۀ په هر شان خوښ ش، اَؤ
په تاسو کے د هر قسم ني کار ميوه وش، اَؤ د خُدائے په پيژندلو کے په لوئيدو

 د هغۀ د جالل د قُدرت په مطابق د هر قسم قُوت سره مظبوط ش چه په  ،ش
 اَؤ د هغه پالر شر کوئ  .سره په هر شان سره صبر اَؤ زغم کولے ش خوشحال

چا چه تاسو د دے جوه کئ چه د هغۀ په ميراث کے حصه دار ش. دا هغه ميراث
د ون خُدائے م دے چه د پاکانو سره به د هغه نُور په بادشاهت کے برخه ولرئ. 

تيارے د قبضے نه راخالص کلُو اَؤ د خپل محبوب زوئے په بادشاه کے ئے
 په هغۀ کے مون ته فديه، يعنے د ناهونو نه معاف حاصله ده. داخل کلُو. 

د مسيح شخصيت اَؤ کار

ه چه د   مسيح د ناليدل خُدائے په عس اَؤ د ول مخلُوق نه اُوچت دے. 

ے وى يا په مزکه، ليدُونے شول چه په آسمان کونه پيدا کيز ول هغۀ په وسيله
وى يا ناليدُون، تختُونه وى يا رياستُونه يا حومتُونه يا اختيارات، هر ۀ د مسيح په

 اَؤ دغسے مسيح د ولو يزونو نه اول دے اَؤ ول وسيله اَؤ د هغۀ د پاره پيدا شو. 
 اَؤ هغه د بدن، يعنے د جماعت سر دے، هغه ئے يزونه په هغۀ کے قائم دى. 

ازل دے، اَؤ د مو نه بيا ژوندے کيدُونو نه د ولو نه اول پيدا شو د پاره د دے چه په
 ه چه د خُدائے دا خوه شوه چه د هغۀ ولو خبرو کے د هغۀ درجه اول وى. 
 اَؤ خُدائے د هغۀ د وينے په سبب چه په  .ے پاتے شول کامليت دِ په مسيح ک
سول وبهيدله، صلح وکله اَؤ ول يزونه ئے د هغۀ په وسيله د ان سره پخال کل،

آيا که هغه د مزکے وى يا که د آسمانُونو.

 اول تاسو پخپله هم د خُدائے نه لرے وئ اَؤ د هغۀ دمنان وئ ه چه ستاسو

 خو اوس د مسيح د جسمان مرګ په وسيله خُدائے تاسو خيالُونه اَؤ کارونه بد ۇو. 
سره پخال شو چه هغه تاسو مقدس، بے عيبه اَؤ بے الزامه په خپل مخے حاضر
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 په دے شرط چه تاسو د ايمان په بنياد مضبوط اَؤ ين ي اَؤ د هغۀ اُميد کى، 
پرے نۀ ږدئ چه په زيرى آؤريدو سره ستاسو په زړونو کے پيدا شو. هغه زيرے ول

مخلُوقات ته واؤرولے شو، اَؤ زَۀ پولوس د هغۀ خادم شوم.

پولوس د جماعت خادم

خاطره تيروم، اَؤ د وم چه ستاسو دے خوشحاله يم کاۇونو ک زَۀ اوس په هغه ک

مصيبتُونو کمے د مسيح د بدن، يعنے د جماعت د خاطره په خپل وجود کے پوره
 د خُدائے د هغه انتظام په مطابق زَۀ د جماعت خادم شوم چه ستاسو د پاره کوم. 
 ما ته وسپارلے شو، د دے د پاره چه زَۀ د خُدائے د کالم پوره پوره پيغام ورکم، 

يعنے هغه راز چه د زمانو اَؤ د پييو راسے پ وو خو اوس د هغۀ پاکانو ته ظاهر شو.
 خُدائے پاکانو ته ظاهرول غوتل چه دا بے حده شاندار اَؤ قيمت راز د غير

يهوديانو د پاره هم دے، اَؤ هغه راز دا دے چه مسيح په تاسو کے اوسيى اَؤ هم هغه
 مون د هغۀ پيغام واؤرۇو اَؤ هر چا له نصيحت کۇو اَؤ د راتلُون جالل اُميد دے. 

هر يو ته په پوره هويارتيا تعليم ورکۇو چه مون هر وک په مسيح کے کامل کو اَؤ
 اَؤ د دے د پاره زَۀ د مسيح د هغه قُوت په مطابق د زړۀ سره خوارى پيش ئے کو. 

کوم چه په ما کے په زور اثر کوى.

 زَۀ غواړم چه تاسو په دے پوهه ش چه ستاسو د پاره اَؤ د لودييانو د پاره اَؤ  ۲
دے د  د د هغوئ ولو د پاره چه ما په شخص طور نۀ پيژن ،ومره خوارى کوم، 
پاره چه د هغوئ په زړونو کے تسل پيدا ش اَؤ چه هغوئ په مينه کے د يو بل سره

تل وى اَؤ د پوره پوهے سره ترق وکى، اَؤ داسے به د خُدائے راز يعنے مسيح
 د حمت اَؤ معرفت ولے خزانے په هغۀ کے جمع دى.  .وپيژن

  دا زَۀ د دے د پاره وايم چه وک تاسو ته په خوږو خبرو دوکه درنۀ کى. 

https://pashtobibles.org/


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

ه چه ار که په وجود کے ستاسو نه لرے يم خو په روح کے ستاسو سره يم، اَؤ
زَۀ ستاسو په وجه خوشحاله يم ه چه زَۀ وينم چه تاسو باقاعده په خپل ايمان کے

.چه په مسيح دے، قائم ي

په مسيح کے د ژوندُون معمورى

 نو تاسو چه مسيح عيس په طور د خپل مال قبول کو، هم هغه شان د هغۀ په

 اَؤ په هغۀ کے د ونو په شان بيخ ولرئ د ما په يووال کے ژوندُون تيروئ. 
شان په هغۀ بنياد ولرئ، اَؤ ۀ رن چه تاسو تعليم آخستے دے، هم هغه شان په ايمان

کے مظبوط اوس، اَؤ د خُدائے ډير شر کوئ.

 وک هم تاسو په خپل فلسفيانه اَؤ بے مطلبهچه هي ان خيال سات خپل  د

نيا دد رواياتو اَؤ د نسانا ه دمسيح نۀ دے بل مت ده دا ح ،ىير نۀ ک ےک
 ه هر ۀ چه خُدائے دے، هم هغه شان مسيح په ابتدائ خبرو په مطابق دے. 
مسيح په يووال  اَؤ تاسو د خپل انسان حالت کے په کامل طور هم هغه دے. 

کے کمال ته رسيدل ي چه د ولو حومتُونو اَؤ اختيارونو سر دے.

 اَؤ په هغۀ کے تاسو داسے سنت شوئ چه په الس سره نۀ کيى، يعنے د مسيح

 اَؤ تاسو د مسيح سره په نه سنت شوئ، يعنے د خپل ناه لل فطرت نه بچ شوئ. 
بپتسمه کے خ شوئ اَؤ په هغۀ کے مو د هغه خُدائے په قوت ايمان راؤړو چه هغه
 اَؤ هغۀ تاسو هم چه د ئے د مو نه ژوندے کو، اَؤ تاسو هم ورسره ژوندى شوئ. 

ونئ اَؤ زمهغۀ سره ژوندى ک ۀ وئ، دپه وجه م نتوالناس ود دوج ونو اَؤ دناه خپلو
 هر ۀ چه مون د شريعت د حمونو په خالف قُصورونه ول ناهونه ئے وبخل. 

کى ۇو، هغه په يوه روزنامچه کے ليل شوى ۇو، هغۀ هغه د روزنامچے لي په
خپله وران کو، يعنے هغه ئے په سول  وهلو، اَؤ زمون د مخے نه ئے لرے کلو.
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خاوندانو وسلے واخستلے، يعنے د ختيار دا ومتُونو اَؤ دح  اَؤ هغه شان هغۀ د

ے ماتے خوړلولو په مخ ماتے ورکولو سره ئے د په سبب هغوئ له د سول
دمنان رند کل.

 نو هيوک هم د خوراک اک يا د اختر يا د نوے مياشت يا د سبت په حقله دِ

 ه چه دا د راتلُونو يزونو سورے دے خو مسيح په تاسو الزام ونۀ لوى. 
 هيچا له موقعه مه ورکوئ چه وک دِ خپل ان په ۀ لو تاسو حقيقت دے. 
مجرم کوى. داسے خلق په خاص خاص کشفُونو ليدو سره بل مجبوروى چه هغوئ

خپل ان عاجزان کى اَؤ فرتے خُدايان ومن. داسے عاجزى رتين نۀ ده اَؤ
 داسے خلقو خپل روابط د داسے خلق د خپل عقل په خبرو بے فائدے وپسيى. 

مسيح سره، يعنے د سر سره پري دى. د مسيح په ول وجود اختيار دے، اَؤ هغه
وجود د مسيح نه د طاقت موندلو په وسيله پلے، بندُونه اَؤ اندامونو په يو بدن کے يو

ائے کيى. داسے هغه د خُدائے د مرض په مطابق لوئيى.

په مسيح کے نوے ژوندُون

 که تاسو د دنيا د قُوتُونو په نسبت د مسيح سره مۀ شوئ نو بيا تاسو ولے د هغوئ

 له  ،ونه منمهغوئ ح نيا وى؟ اَؤ تاسو ولے ددے د په شان ژوند تيروئ چه د
 دا ول يزونه په ”دے له الس مه وروړئ، دا مۀ  اَؤ په دے مۀ بلوسيئ؟“ 
استعمالولو کے به ختم ش ه چه دا حمونه اَؤ تعليمونه انسان جوړ کى دى.

 داسے ارى چه د دے حمونو بنياد په حمت کيودے شوے دے، د مثال په

طور هغوئ د خپلے مرض په مطابق عبادت کوى اَؤ د دروغو عاجزى اره کوى اَؤ
د فقيرانو په شان په ان سختے تيروى، خو داسے حمونه بے فائدے دى ه چه

هغوئ د نفسان شوقُونو په قابو موندلو هي فائده نۀ ورکوى.
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آسمان ى شوى؟ نو بيا تاسو دمسيح سره نۀ وئ راژوندى ک  آيا تاسو د  ۳
يزونو لُون کوئ چرته چه مسيح موجود دے اَؤ د خُدائے  طرف ته ناست دے.

 زَۀ دا تراروم چه تاسو مۀ  د آسمان يزونو خيال سات، نۀ چه د مزکے. 

 مسيح ستاسو شوئ اَؤ اوس ستاسو ژوند د مسيح سره په خُدائے کے پ دے. 
ژوندُون دے، کله چه هغه ظاهر کے ش نو تاسو به هم د هغۀ سره په جالل کے

.ے شظاهر ک

 نو بيا هغه شوقُونه مۀ کئ کوم چه مزکين دى، يعنے حرامارى، ناپاکوالے،

 چه د هغے په سبب د خُدائے شهوت، بد خواهشات اَؤ حرص چه بت پرست ده، 
 اَؤ تاسو هم په دے شوقُونو کے ژوند تيرولو. غضب د نافرمان په بچو نازليى. 

 خو اوس تاسو هم دغه هر ۀ، يعنے غُصه، قهر، بدخواه، چغل اَؤ پوچے

 يو بل ته دروغ مۀ واي ه چه تاسو زوړ انسانيت د هغه عملُونو خبرے پريدئ. 
معرفت د ۈ آغوستے دے چه دنسانيت م اَؤ نوے ا سره لرے کے دے، 

 په دے کے نۀ يهودى پاتے حاصلولو د پاره د خپل خالق په شل نوے کيى. 
شو، نۀ غير يهودى، نۀ سنت شوے، نۀ ناسنته، نۀ بهرن، نۀ وحش، نۀ غُالم اَؤ نۀ آزاد،

 نو بيا تاسو د خُدائے خلق ي، هغۀ بله مسيح په تاسو ولو کے هر ۀ دے. 
تاسو سره مينه وکله اَؤ هغۀ تاسو غوره کئ، ه زړۀ سواندے، مهربان، عاجزى،

 د يو بل زغم کوئ. که په تاسو کے وک د بل چا شرافت اَؤ زغم واغوندئ. 
خالف ۀ شايت لرى نو تاسو ئے هغه شان معاف کوئ له چه تاسو مال معاف

چه تاسو په کامل طور د ے مينه وساتدے نه سوا تاسو په خپلو ک  اَؤ د کئ. 
 اَؤ د مسيح سالمت د کومے د پاره چه تاسو يو وجود شوئ اَؤ يو بل سره يو کى. 
  .ذار اوس رى، اَؤ تاسو شومت وکے حونو کراوبللے شوئ دِ ستاسو په زړ

د مسيح کالم دِ ستاسو په زړونو کے ډير ائے وموم، اَؤ په خپلو کے يو بل ته
تعليم ورکوئ اَؤ نصيحت کوئ، اَؤ په خپلو زړونو کے د شر ذارئ سره د خُدائے
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 هر ۀ چه تاسو کوئ، که تاسو خبرے کوئ يا  .سندرے واي وحانثنا، زبور اَؤ ر
ۀ کار، هغه ول د مال عيس په نُوم کوئ اَؤ د هغۀ په وسيله د خُدائے پالر شر

کوئ.

د نوى ژوندُون د يے کار

 اَئے ميرمنو! تاسو د خپلو خاوندانو تابعدارے اوس چه دا ستاسو د ايماندارانو

فرض دے.

 اَئے خاوندانو! د خپلو و سره مينه لرئ اَؤ د هغوئ سره ترخيئ مه.

 اَئے بچو! د مور پالر حم په هره خبره کے من ه چه په دے خُدائے

خوشحاليى.

.وئ، هسے نۀ چه هغوئ زړۀ بائيل اَئے پالرانو! خپل اؤالد مۀ تن

 اے غُالمانو! تاسو د خپلو جسمان مالانو تابعدار اوس، دا صرف په ظاهرى
طور د هغوئ د خوشحالولو د پاره نه، بله د زړۀ د اخالصه اَؤ د خُدائے د ويرے نه.

 تاسو هر ۀ چه کوئ د زړۀ په مينه ئے کوئ له چه دا تاسو د مال د پاره کوئ،

 ه چه تاسو خبر ي چه د مال له طرفه به د دے په نۀ چه د بن آدمو د پاره. 
 ه چه وک چه بد بدل کے تاسو ميراث موم. تاسو د مال خدمت کوئ. 

کوى هغه به د خپلے بدئ بدله موم، هلته به د هيچا هيوک طرفدار نۀ وى.

 اَئے مالانو! د خپلو غُالمانو سره عدل اَؤ انصاف کوئ ه چه تاسو په دے  ۴
پوهه ي چه په آسمان کے ستاسو هم يو مال شته.
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نصيحتُونه

د ون اَؤ ورسره زم  په دعا کے مشغُول اَؤ بيدار اوس اَؤ شر ذاری کوئ. 

د ونهغۀ پيغام واؤرۇو چه م ى چه دله موقعه راک ونعا کوئ چه خُدائے مپاره هم د
 اَؤ چه مسيح هغه راز بيانولے شُو چه د هغۀ په سبب هم زَۀ قيد کے شوے يم، 

هغه داسے رند کم نه چه ما له کول په کار دى.

 ستاسو  وخت قيمت و، اَؤ د بے ايمانانو سره د هويارئ سلُوک کوئ. 

کالم دِ هميشه داسے د فضل نه ډک اَؤ خوندناک وى چه تاسو هر چا له مناسب جواب
.ورکولے ش

آخرى سالم

 تاسو به زما په حقله زمون د خوږ ورور اَؤ وفادار خدمتار تخيوس نه واؤرئ چه

 ما هغه د دے د پاره دروليلو چه تاسو د مال په کار کے زمون ملرے دے. 
 اَؤ د هغۀ سره زمون اتبارى اَؤ خوږ زمون په حال خبر کى اَؤ تسل درکى. 

ورور اونيسيموس هم در اَؤ هغه ستاسو نه يو دے. هغوئ به تاسو ته د دے ائے په
باب کے ولے خبرے وکى.

ربور  اريسترخوس چه ما سره قيدى دے، سالم درليى، اَؤ دغه شان د برنبا ت

مرقوس هم، د چا په حقله چه تاسو ته حم درکے شوے وو چه که هغه راغے نو ۀ
 اَؤ يسوع چه ورته يوستوس وائ هم سالم وائ. دوئ له هر کلے ئے وکئ، 

يهوديانو نه درے کسان دى چه د خُدائے د بادشاه په کار کے زما ملرى دى اَؤ په
هغوئ زما لويه تسل ده.

 د عيس مسيح د خادم اپفراس چه ستاسو نه يو دے، د هغۀ هم سالم قبول کئ.
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هغه تل ستاسو د پاره الس په دعا دے چه تاسو دِ کامالن اَؤ د مظبوطے عقيدے
 زَۀ د هغۀ واه يم چه  .پاکان ش چليدُون خُدائے په مرض اَؤ د خاوندان ش

 اَؤ هغه ستاسو د پاره اَؤ د لودييه اَؤ د هيراپولس د خلقو د پاره ډيره خوارى کوى. 
.خوږ طبيب لُوقا اَؤ ديماس درته سالم وائ

 اَؤ هر  .کور جماعت ته سالم وواي هغے د و اَؤ نمفاس اَؤ دو يه ورلودي  د

کله چه دا خط ولول نو بيا ئے د لودييه په جماعت کے هم واؤروئ، اَؤ هغه خط چه
 اَؤ ارخيپوس ته وواي چه ”کوم خدمت  .نو هغه تاسو هم ولول يه نه راشلودي د

چه په مال کے تا ته سپارلے شوے دے، هغه پوره که.“

!ونه په ياد ساتيرم. زما زن زَۀ پولوس په خپل الس تاسو ته سالم لي

په تاسو دِ د خُدائے فضل وى.
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