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د فيليپيانو په نوم د پولوس رسول خط

پېژندلو

لے وو د هغه تحفپه طور لي ريپولوس رسول دا خط د فيليپيانو جماعت ته د ش
په قېد ک هغه په روم ک وه، کله چ لهغوئ پولوس رسول ته لې دپاره کومه چ

وو. د هغوئ د تحف د شري نه پس پولوس رسول هغوئ ته فرمائ چ د هغۀ په دې
تاب کو. په دې کهم هغۀ د زيرى د پېغام رسولو خدمت وک لو حاالتو کمش

پولوس رسول دا تعليم ورکوى چ په ايماندارانو به سخت تليفونه را، خو هغوئ به
بيا هم خوشحال کوى، د خوشحاله ژوندون بنياد دعا ده. ايمانداران په خپلو ک د ۀ

تعلق ساتلو په وجه خوشحال کولے ش، کۀ ۀ هم چ د مختلفو قومونو او مقامونو
چ ه د زيرى خدمت کوى. پولوس رسول فرمائپه شري ان هم وى خو چمال

عاجزى د حضرت عيس مسيح د منونو دپاره ډېره ضرورى ده. او د هغوئ عاجزى
دې د حضرت عيس مسيح هغه عاجزۍ تصوير رند کى چ هغۀ آسمان پرېودو

او انسان جوړ شو، او هغۀ ډېر شرم برداشت کو کله چ هغه له د يو غل په شان د
روميانو په سول باندې ووژلے شو. پولوس رسول خپلو لوستونو ته منت کوى چ په

هر حالت ک شُر زارى کوئ او خپل حاجتونه په دعا ک خُدائ پاک ته پېش
کوئ. په دې طريقه ژوند تېرولو سره په ژوند ک حقيق امن را. د حفظ کولو دپاره

۴: ۶ آيت ”د هي خبرې غم مۀ کوئ بل په هره خبره ک خپل درخواستونه د دعا او
زارۍ په وسيل د شُر زارۍ سره د خُدائ پاک په حضور ک پېش کوئ.“
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دعا و سالم

 دا خط د پولوس او تيموتيوس د طرف نه وک چ د عيس مسيح خادِمان  ۱
دى. زۀ دا د فيليپ هغه ولو مقدسينو ته ليم چ په عيس مسيح ي ايمان دے سره د

عيس د خُدائ پالر او د مال  په تاسو دې زمون هغوئ د مشرانو او خادِمانو. 
 ما ته چ هرکله تاسو راياد ش نو زۀ د مسيح د طرف نه فضل او سالمت وى. 
 او په هره يوه دعا ک چ زۀ ي ستاسو دپاره خپل خُدائ پاک شُر وباسم. 

تاسو د اولن ه چ  غواړم تل ډېر په خوشحال تاسو ولو دپاره خواست کوم، 
 زۀ په دې  .ي ما سره شري نه تر ننه پورې د زيرى په خورولو ک ور

مطمئن يم چا چ په تاسو ک نې کار شروع کے دے، هغه به ي د عيس مسيح تر
 ه خو ما ته دا جائز دى چ زۀ ستاسو ولو په حقله هم ور پورې پوره کى. 
دغه شان خيال وکم دپاره د دې چ تاسو زما په زړۀ ک ي، او زما د قېد او د زيرى

.ي شري ول ما سره د خُدائ پاک په فضل ک تاسو د دفاع او په تصديق ک
 خُدائ پاک زما واه دے چ زۀ ومره د عيس مسيح په مينه ک ستاسو ولو

لم او پوره پوهستاسو مينه دې د ع عا کوم چ او زۀ دا د د ليدلو خواهشمند يم. 
ۀ وى او چ ۀ چ ے شفېصله وک تاسو داس  چ  ،سره نوره هم زياته ش

 او تاسو دې د صداقت  .ش عېبه پاتپاک او ب تر ور تاسو د مسيح د واپس
مېوه ونيس کومه چ د عيس مسيح په وسيله مالويى او د خُدائ پاک جالل او

.اره ش ستائينه دې

هر چا ته دې پته وى چ حضرت عيس مسيح وک دے

 اے وروو، زۀ غواړم چ تاسو په دې خبر ش ۀ چ په ما تير شول په حقيقت

 تر دې چ د قيصر د قلع ولو ک هم هغه د زيرى د خورولو سبب شُو، 
 او په محافظانو او نورو ولو خلقو ته دا پته ولېده چ زۀ د مسيح دپاره قېدى يم. 
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مال ک زمون زيات وروه او خوېندې زما د قېدېدو په وجه زړور شول او بيرې د
 ين د مسيح پېغام په خُدائ پاک کالم په اورولو ک زړۀ ورتيا اره کوى. 

 دوئ د مين په حسد او د مخالفت په وجه خو ين ي په نې نيت سره بيانوى. 
 وجه د مسيح پېغام ورکوى او په دې خبر دى چ زۀ د زيرى د دفاع دپاره دلته يم. 

نۀ کوى، بل په وجه کوى او د صفا زړۀ نه ي د مسيح دعوٰى د خود غرض ين خو
 خو دا ۀ  .زما مصيبتونه نور هم زيات ش په جيل ک کوى چ په دې اراده ي
خبره نۀ ده، خو خاص خبره دا ده چ د مسيح پېغام ورکول دى هغه چ په هره طريقه
وى، هغه کۀ په بهانه يا په صفا زړۀ، او هم په دې کولو زۀ خوشحالېم. آو، او همېشه به

 نو زۀ په دې پوهېم چ ستاسو د دعاانو په وجه او د عيس مسيح خوشحاله شم. 
 ه خو دغه زما د زړۀ خواهش او اُميد دے  .د روح مدد به زما د آزادۍ سبب ش

چ زۀ په ۀ خبره ک هم شرمنده نۀ شم، بل زۀ به د مسيح دپاره خپله زړۀ ورتيا
جارى وساتم، له نه چ مخ وم. او زۀ په دې يقين ساتم چ زما ژوند به د
 مسيح زما مسيح دپاره د عزت سبب وى، هغه کۀ زۀ م يم او يا کۀ ژوندے يم. 
 خو کۀ زۀ ژوندے پات شم نو نور دپاره ژوندون دے او مرګ زما دپاره ه ده. 

 فائده مند به خدمت وکے شم. نو زۀ نۀ شم وئيلے چ زما دپاره ۀ غوره دى. 
زۀ په يو دوه ک حېران يم. زما زړۀ خو دا غواړى چ رخصت شم او مسيح له الړ
 خو زما ژوندى پات کېدل ستاسو دپاره ډېر شم ه چ دا ډېره زياته بهتره ده، 

 او زما په دې يقين دے او زۀ پوهېم چ ژوندے به پات شم، او زۀ ضرورى دى. 
 کله چ زۀ به تاسو ولو سره يم چ تاسو په ايمان ک ترق او خوشحال وکئ، 
تاسو له بيا راشم، نو په عيس مسيح ک به تاسو سره ال زيات د فخر کولو دليلونه وى
 صرف داس اخالق کوئ چ ستاسو ژوند دې د کوم چ هغه زما په وسيله کوى. 
مسيح د زيرى په مطابق وى، نو بيا کۀ زۀ راشم او يا رانۀ شم، خو چ ستاسو په حقله

دا واورم چ تاسو په يو روح ک قائم ي، او د انجيل د ايمان دپاره په يو زړۀ ۀ
 او په هي خبره ک هم د خپلو مخالفينو نه مۀ يرېئ، ه چ دا خوارى کوئ. 

https://pashtobibles.org/


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

د هغوئ دپاره د تباه نه ده، خو ستاسو دپاره دا د خُدائ پاک د طرف نه خالصون
 ه چ تاسو ته دا امتياز نۀ صرف په مسيح د ايمان په وجه درکے شو، دے. 
 او تاسو هم هغه خوارى کوئ په  .ليفونه هم وزغمد هغۀ د خاطره ت دا چ بل

کومو چ مو زۀ ليدلے وم او اوس هم اورئ چ زۀ هغه شان ليا يم.

د حضرت عيس مسيح عاجزى په ان ک راوستل

 نو کۀ په تاسو ک د مسيح ۀ ډاډيرنه وى، يا د هغۀ د مين ۀ تسل وى، يا  ۲
 نو تاسو په تاسو ک د روح القُدس شراکت وى، او يا ۀ رحم او همدردى وى، 

.په يو زړۀ او يو مقصد ش چ ،ر، يوه مينه شپه يو ف ئ چپوره ک زما خوشحال
 د خود غرض او بايه فخر په وجه ۀ مۀ کوئ، بل په عاجزۍ سره يو بل د

 تاسو صرف د خپل ان سوچ مۀ کوئ، بل د نورو هم خيال  . ان نه غوره
د عيس ه چن ه ستاسو خوى خصلت دې د يو بل سره هغه شان وى ل  .سات

 هغه ار کۀ د خُدائ پاک په صورت وو خو د خُدائ پاک سره د مسيح وو. 
ل يو او د غالم شک خال ان ي خپل  بل برابرېدلو کوشش ي ونۀ کو. 

اختيار کو، او د انسان په صورت پېدا شو. کله چ په انسان جسم ک اره شو،
مرګ ي د سول مرګ، بل و او دومره تابعدار شو چان عاجز ک  هغۀ خپل

 هم په دې وجه خُدائ پاک هغۀ له د ولو نه اوچت مقام ورکو او هغۀ له قبول کو. 
 نو چ د عيس په نوم ول ي هغه نوم ورکو چ د ولو نومونو نه اعل دے. 

مخلوق په سجده ش، کۀ هغه په آسمان ک وى، يا په زمه، يا کۀ د زم د الندې
 او د خُدائ پالر د جالل دپاره دې هر وک دا اقرار وکى چ عيس مسيح وى، 

مال دے.
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په دنيا ک د نُور په شان ولېئ

 په دې وجه زما رانو دوستانو، له نه چ تاسو همېشه زما تابعدارى کې ده نۀ

ک نه ډېر زيات مو زما په غېر موجود د هغ بل ک زما په موجود يوا
هم کې ده، هم دغه شان په يره او په رپېدو د خپل خالصون کار کوئ چ هغه په ۀ
 ه چ دا خُدائ پاک دے چ په تاسو ک نيت او عمل شان سر ته ورسوئ. 

 هر کار ب د غورېدو او بحث دواړه د خپل نې ارادې پوره کولو دپاره پېدا کوى. 
 نو چ تاسو بداغه او پاک ش. او په بدو او بالرې خلقو نه بغېر پوره کوئ، 

ک د خُدائ پاک د معصوم بچو په شان اوسېئ او په هغوئ ک تاسو د آسمان د
 تاسو د ژوندون په کالم کل ودرېئ نو د مسيح د بيا ستورو په شان ولېئ. 

راتلو په ورځ به زۀ فخر کوم چ نۀ خو زما منه بفائدې شوه او نۀ زما خوارى بايه
 خو کۀ ستاسو په قربان او ستاسو د ايمان د نذران دپاسه زما وينه له د ميو الړه. 
به شري ک ولو په خوشحال نو زۀ به خوشحاله يم او ستاسو په شان واچولے ش

 نو تاسو هم دغه شان خوشحاله اوس او ما سره په شريه خوشحال کوئ. شم. 

تيموتيوس او اپفروديتوس

 د مال عيس مسيح نه زۀ اُميد کوم چ ډېر زر به زۀ تاسو ته تيموتيوس درولېم

 ه چ دلته د هغۀ په چ زۀ ستاسو د حالت نه خبر شم نو خوشحاله به شم. 
 ه چ نور ول د شان بل وک نشته چ په صفا زړۀ ستاسو دپاره فرمند وى. 

 خو تاسو ته د تيموتيوس د خپلو و په تالش ک دى، نه چ د عيس مسيح. 
اهميت پته ده چ هغۀ ما سره له د يو زوئ چ د پالر سره خدمت کوى نو دغه شان

 نو زۀ اُميد کوم نه چ ما ته هغۀ ما سره د زيرى په خورولو ک خدمت وکو. 
 او زما په مال پوخ يقين د خپل حال پته ول نو زۀ به زر تر زره هغه درولېم. 
 خو زۀ دا ضرورى م چ خپل ورور او د دے چ زۀ به په خپله هم زر درشم. 
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خدمت ملرے او د يو مورچ فوج اپفروديتوس تاسو له درولېم وک چ ستاسو
 پېغام وړونے هم دے او وک چ تاسو راولېلو چ زما ضرورتونه پوره کى. 

هغه ستاسو د ولو د ليدلو خواهشمند دے او پرېشانه دے ه چ تاسو د هغۀ د
 خو په حقيقت ک هغه ډېر بيمار وو او مرګ ته بيمارۍ په حقله اورېدل ۇو. 
نزدې وو، خو خُدائ پاک په هغۀ رحم وکو، او صرف په هغۀ نه، بل په ما ي هم

 ه خو ما سره هم د هغۀ د درلېلو خيال وکو چ په ما د غم دپاسه غم نۀ وى. 
.به هم کمه ش او زما پرېشان او خوشحاله ش تاسو هم هغه ووين نور زيات شو چ

 نو په مال ک په ډيرې خوشحال سره د هغۀ هرکلے وکئ، او هغۀ له دومره

 ه چ هغه د مسيح د کار عزت ورکئ چ داس خلقو له ورکول په کار وى، 
دپاره تقريباً مرګ ته نزدې شوے وو، او هغۀ خپل ژوند په خطره ک د هغه خدمت سر

ته رسولو دپاره واچولو کوم چ تاسو ما دپاره ونۀ کے شو.

د رتيا او د دروغو صداقت

ک په مال و او خوېندو، زما آخرى نصيحت دا دے چ نو زما ورو  ۳
خوشحاله اوس. او دا زما دپاره تليف نۀ دے چ تاسو ته هغه خبرې بيا وليم، خو په

 د هغه سپو نه ان وسات ،وک چ بدکاره دى، او دې ک ستاسو فائده ده. 
 ه چ مون هغه رتين سنت شوى خلق يو وک تاسو په سنتېدو مجبوروى. 
چ د خُدائ پاک په روح ک عبادت کۇو او په عيس مسيح فخر کۇو او په بدن مو

 ار چ ما سره هم په خپل ان د تيه کولو وجه شته. خو کۀ نور بهروسه نشته. 
 زۀ په اتمه وک په خپل ان تيه کوى نو زۀ د هغوئ نه پرې زياته کولے شم. 

،نه يم، د عبرانيانو نه عبران سرائيل د قوم او د بنيامين د قبيلا ورځ سنت شوم، د بن
 د جوش په نسبت د جماعت زورونے، او د او د شريعت په مطابق فريس يم، 

 خو ۀ چ مخ زما دپاره ور وو هم شريعت د صداقت د الندې بعېبه يم. 
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 زۀ د دې عظيم خبرې په وجه هر ۀ هغه زۀ اوس د مسيح دپاره نقصان م. 
نقصان م په نسبت د دې چ زۀ خپل مال عيس مسيح وپېژنم. او د هغۀ د خاطره
م هر ۀ د السه ووتل خو ما دا ول يزونه ند ولو، د دې دپاره چ مسيح خپل
 او د هغۀ سره يو شم، نۀ په هغه صداقت کوم چ ما د شريعت نه حاصل کم، 

کے دے، بل په هغه صداقت کوم چ په مسيح د ايمان په وسيله دے. او د خُدائ
 زۀ غواړم چ د مسيح او د هغۀ پاک د خوا نه هغه صداقت چ په ايمان والړ دے. 
د بيا ژوندى کېدلو قدرت وپېژنم او د هغۀ سره په تليفونو ک شري شم او د هغۀ په
 د دې دپاره چ په ۀ طريقه د مو نه د بيا ژوندى مرګ ک د هغۀ په شان شم، 

کېدو درج ته ورسېم.

خپل مقصد ته رسېدل

 زۀ دا نۀ وايم چ ما دا هر ۀ حاصل کى دى او يا زۀ کمال ته ورسېدم، بل زۀ

منه د دې دپاره وهم چ هغه هر ۀ حاصل کم ه چ عيس مسيح زۀ خپل کے
 زما وروو او خوېندو، زما دا خيال نۀ دے چ کمال ته رسېدلے يم خو زۀ يم. 
اوس دا يو کار کول غواړم، چ هغه پخوان يزونه هېر کم او د راتلونو يزونو

 زۀ د مقصد په طرف په منه يم چ هغه انعام حاصل دپاره سخت محنت وکم، 
کم د کوم دپاره چ زۀ خُدائ پاک د عيس مسيح په وسيله آسمان ژوند ته بللے يم.
 مون ول چ په روحان توه بالغان يو په کار دى چ په هر خبره ک يو شان

خيال ولرو، او کۀ په ۀ خبره ک ستاسو اختالف وى نو دا خبره به هم خُدائ پاک
مون و کومه چودرې خبرې کل په هغ  نو بيا دې مون تاسو ته اره کى. 

 زما وروو او خوېندو، خپل ان زما په شان کئ، او د هغه حاصله کې ده. 
 ما تاسو ته په و و له خلقو نه زده کئ وک چ زمون په شان ژوند تېروى. 

د هغوئ په حقله وينا کې ده، او اوس په اوو سره وايم چ ډېر خلق د مسيح د
 د هغوئ اَنجام هالکت دے، د هغوئ خُدائ د سول د دشمنانو په شان ژوند تېروى. 
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هغوئ ېه ده، او هغوئ په خپلو شرمناک کارونو فخر کوى او د هغوئ سوچ په دنياوى
د آسمان نه د خالصوون و او موني د آسمان اوسېدون  خو مون يزونو دے. 

 هغه به زمون دا کمزورے بدن د مال عيس مسيح د راتلو په انتظار ک يو. 
خپل جالل بدن هم شل جوړ کى د هم هغه قدرت په وسيله چ هغۀ پرې ول يزونه

د خپل ان تابع کى دى.

عمل ډاډيرنه

 نو ه زما خوږو وروو او خوېندو، تاسو سره چ زۀ مينه کوم او د ليدو مو  ۴
زما عزيزانو په دې طريقه په مال ،او تاج ي خواهشمند يم، هم تاسو زما خوشحال

ک په يووال د مال نت کوم چته م  زۀ يووديه او سنتخ  .ش قائم پات ک
 او په خدمت ک زما وفادار ملريه، زۀ تا ته هم خواست کوم  .ش په يو زړۀ پات

چ تۀ د دغو و مدد هم وکه ه چ هغوئ ما سره په زېرى خورولو ک له د
کليمينتوس او زما د خدمت نورو ملرو سره خوارى وکه د چا نومونه چ د ژوندون

کوئ، او بيا هم وايم چ خوشحال ک  همېشه په مال په کتاب ک ليل دى. 
ه چ ،اره ش ولو خلقو ته ستا نرم مزاج ده چ پرې خوشحال کوئ. 
په هره خبره ک خبرې غم مۀ کوئ بل  د هي مال اوس زر راتلونے دے. 

خپل درخواستونه د دعا او زارۍ په وسيل د شُر زارۍ سره د خُدائ پاک په حضور
 نو بيا د خُدائ پاک سالمت چ د پوه نه بېخ بهر ده، هغه به ک پېش کوئ، 

 نو آخر دا چ، اے ستاسو زړونه او خيالونه د عيس مسيح په وسيله محفوظ کى. 
رانو وروو او خوېندو، ۀ چ رتيا او د شرافت وى، ۀ چ حق او پاک وى، او
ۀ چ زړۀ پورې وى، غرض دا ۀ چ اعل او د تعريف وى، په دې ولو خبرو غور
 او کوم خبرې چ تاسو ما نه زده کې دى او حاصل کې دى او زما نه کوئ. 
مو اورېدل او ليدل دى په هغ عمل کوئ، نو بيا به د سالمت خُدائ پاک ستاسو مل
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وى.

د فيليپيانو شريه ادا کول

 زۀ په مال ک ډېر خوشحاله يم چ آخر هم تاسو زما دپاره فرمند شوئ،

 زۀ دا په دې بشه چ اول هم تاسو فرمند وئ خو موقع درته نۀ وه مالو شوى. 
ما سره دى په هغ ۀ چ ل چما دا زده ک زۀ محتاج يم، بل وجه نۀ وايم چ

 زۀ هم په غريب پوهېم او هم په مالدارۍ. په هر حال ک کۀ زۀ موړ يم راض يم. 
يا کۀ اوږے، کۀ زۀ مالدار يم يا کۀ ضرورتمند ما د سون ژوند تېرولو راز زده کے
  زۀ د مسيح په وسيله هر ۀ کولے شم وک چ ما له طاقت راکوى.  دے. 

 اے خو دا هم ستاسو مهربان ده چ زما په مصيبت ک شري شوئ. 
فيليپيانو، تاسو په خپله خبر ي چ د زيرى په وړومبو ورو ک کله چ زۀ د

مدونيه نه روان شوم نو ستاسو نه سېوا يو جماعت هم د ورکې راکې په معامله
 ه کله چ زۀ په تسالونييه ک وم نو تاسو ما ته د يو ک زما مدد ونۀ کو. 

 زۀ دا خبره د ل نه زيات زما د حاجتونو د پوره کولو دپاره مدد رالېلے وو. 
انعام غوتلو دپاره نۀ کوم بل د دې دپاره ي کوم چ ستاسو حساب کتاب ته فائده

 ما سره هر ۀ شته او د ضرورت نه راسره زيات دى، او چ ستاسو  .ورس
رالېل ډال م د اپفروديتوس نه واخستل نو مطمئن شوم. دا هغه د خوشبوي نذرانه

 او زما خُدائ پاک به ستاسو هر او قبوله قربان ده چ د خُدائ پاک خوه ده. 
 زمون د حاجت د خپل جالل دولت په مطابق د عيس مسيح په وسيله پوره کى. 

خُدائ پاک او پالر جالل دې تل تر تله وى. آمين.

د پولوس رسول آخرى سالمونه

 ولو مقدسينو ته په عيس مسيح ک سالم وايم، او کوم وروه چ ما سره دى
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 ول مقدسين خصوصاً د قيصر د خاندان خلق تاسو  .هغوئ تاسو ته هم سالم وائ
 زمون د مال عيس مسيح فضل دې تاسو ولو سره مل وى. آمين.  .ته سالم وائ
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