
د کولوسيانو په نوم د پولوس رسول
خط

پېژندلو

پولوس رسول دا کتاب په کولوسيانو ک ايماندارانو ته د هغه غلط تعليم په حقله
وليلو کوم تعليم چ ايمانداران په حضرت عيس مسيح ک د خپل نوى

شناخت نه منع کوى. هغۀ دې خبرې ته زور ورکو چ حضرت عيس مسيح
قوانينو اختيار لرى. هغه، هغه مال ولو انسان طاقتونو او ه په شېطانن

دے چا چ د تيارو طاقتونو ته په سول باندې شست ورکو او ول ايمانداران
د هغۀ دا طاقت استعمالوى. پولوس رسول په خلقو دا زور راوړى چ د ناه په

ضد په خپل ژوند ک جن وکئ، چ مقدس پات ش او د صحيح
ايماندارانو کورن په شان ژوند وکئ. الزم ده چ د خُدائ پاک غوره کے
شوى خلق د ناه ژوندون نه واوړى او د خُدائ پاک د مرض په مطابق پاک

ژوند تېروى، او حضرت عيس مسيح ته داس ورى چ هم هغه د جماعت سر
دے. پولوس رسول فرمائ چ، په دې طريق سره د ژوند تېرولو قابليت د دې

وعدې نه را، ”مسيح په تاسو ک دے او هغه د راتلون جالل اُميد دے.“ او
دا هغه طاقت دے چ په نورو مذهب قواعدو ک نۀ را. د حفظ کولو دپاره

۳: ۱۶ آيت ”د مسيح کالم دې ستاسو په زړونو ک ډېر ائ وموم، او په خپلو
ک يو بل له پوره حمت سره تعليم ورکوئ او نصيحت کوئ، او په خپلو
زړونو ک د شُر زارۍ سره د خُدائ پاک ثناء، زبور او روحان سندرې

“.واي
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دعا او وسالم

 دا خط د پولوس د طرف نه چ د خُدائ پاک په رضا د عيس مسيح  ۱
 او په مسيح ک هغه رسول دے او زمون د ورور تيموتيوس د طرف نه، 
ايماندارانو او وفادارو وروو او خوېندو ته چ په کولوس ک دى. زمون د

کله مون  چ خُدائ پالر د طرف نه دې په تاسو فضل او سالمت وى. 
ستاسو دپاره دعا کۇو نو مون د خُدائ پاک، يعن د مال عيس مسيح د پالر
 ه چ مون اورېدل دى چ ستاسو په عيس مسيح ايمان شُر کۇو، 

 ستاسو د هغه اُميد په وجه کوم چ دے او د ولو مقدسينو سره مينه کوئ، 
په آسمان ک ستاسو انتظار کوى. تاسو د وړاندې نه د دې اُميد په حقله په
 هم دغه زيرے چ تاسو ته رتين کالم يعن زېرى ک اورېدل دى. 

راورسېدو، په وله دنيا ک خوريى او مېوه نيس. له نه چ ي ستاسو په
مين ک هم مېوه ونيوله د هغه ور نه چ تاسو د اول ل دپاره دا زيرے

 تاسو زمون واورېدو او د خُدائ پاک د فضل په حقله په حقيقت پوهه شوئ. 
د خوږ خادِم اپفراس نه وک چ په خدمت ک مون سره شري دے زده
کل. هغه د مسيح وفادار خادِم دے، او هغه ستاسو په ائ زمون مدد کوى.

 هغۀ مون ته ستاسو د هغه مين په حقله ووئيل چ تاسو ته روح القُدس

 نو بيا د کوم ور نه چ مون په اول ل ستاسو په حقله درکې ده. 
واورېدل، نو مون ستاسو دپاره دعا نۀ ده بنده کى. او د خُدائ پاک نه دا

خواست کۇو چ هغه دې تاسو ته د خپل مرض پوره علم او روحان پوهه او
 د دې دپاره چ تاسو د مال الئق ژوند تير کئ او په هره حمت درکى، 
طريقه هغه راض کئ او په هر نې کار ک مېوه ونيس او د خُدائ پاک په

ول جالل تاسو دې د هغۀ په عا ده چدا د  او زمون علم ک ترق وکئ. 
قدرت سره مضبوط ش چ په تاسو ک دې لوئ زغم او صبر پېدا ش. او

 د پالر شُر ادا کوئ چا چ تاسو د دې  .معمور ش تاسو دې په خوشحال
شري په وراثت ک د نُور د بادشاه د مقدسينو سره ي ئ چه کجو
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 هغۀ مون د تيارې د بادشاه د اختيار نه آزاد کو او د خپل محبوب کئ. 
ته خالصون، يعن مون چ  چا ک زوئ په بادشاه ک ي داخل کو، 

د ناهونو نه معاف حاصله ده.

د حضرت عيس مسيح عظمت او کار

 مسيح د ناليدل خُدائ پاک صورت او د ولو مخلوقاتو نه اول پېدا شوے

په آسمان ک يزونه پېدا شول چ ول د هغۀ په وسيله ه چ  دے. 
دى يا په زمه، ليدون دى يا ناليدون دى، تختونه دى کۀ رياستونه کۀ

حومتونه يا اختيارات دى، هر ۀ د مسيح په وسيله او د هغۀ دپاره پېدا شُو.
 او هغه په خپله د ولو يزونو نه اول پېدا شوے دے او ول يزونه په خپله

 او هغه د بدن، يعن د جماعت سر دے، هغه ازل دے،  .ائ قائم سات يو
او د مو نه اول ژوندے شوے دے د دې دپاره چ په هر ۀ ک د هغۀ درجه
 ه چ د خُدائ پاک دا خوه وه چ د هغۀ ول الوهيت دې په اول وى. 

 او د هغۀ په وسيله خُدائ پاک راض شو چ هر ۀ د مسيح ک وى. 
ان سره پخال کى هغه کۀ په زمه وى او کۀ په آسمان ک او هغۀ د مسيح د
 يو وخت تاسو پخپله وين په وسيله امن راوستو چ په سول تويه شوې ده. 

هم د خُدائ پاک نه لرې وئ او د خپلو سوچونو او بدو اخالقو په وجه د هغۀ
 خو اوس د مسيح د جسمان مرګ په وسيله تاسو د هغۀ سره مخالفين وئ. 

پخال شوئ د دې دپاره چ هغه تاسو د هغۀ په حضور ک مقدس، بداغه او
ش پات ين  کۀ تاسو د ايمان په بنياد مضبوط او بالزامه حاضر کى، 
او هغه اُميد پرې نۀ ږدئ کوم چ د زيرى په اورېدو ستاسو په زړونو ک پېدا
شوے دے. هغه زيرے چ ول دنيا ته واورولے شو، او زۀ پولوس هم د دغه

زېرى خادِم شوم.
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د جماعت دپاره د پولوس رسول خدمت

 زۀ اوس په هغه کاونو ک خوشحاله يم کوم چ ستاسو دپاره تېروم.

ه چ زۀ په خپل بدن ک د مسيح د بدن يعن د جماعت دپاره د مسيح د
 د خُدائ کاونو هغه کمے پوره کوم، کوم چ ال تر اوسه پورې پات دے. 
پاک د هغه انتظام په مطابق زۀ د جماعت خادِم شوم چ ما ته ستاسو دپاره
راکے شوے دے، د دې دپاره چ زۀ تاسو ته د خُدائ پاک کالم پوره پوره

 يعن هغه راز کوم چ د زمانو او پيو راس پ وو خو اوس دا بيان کم، 
 خُدائ پاک غوتل چ تاسو غېريهوديانو ته مقدسينو ته رند شوے دے. 

هم دا بحده شاندار او قيمت راز اره کى، او هغه راز دا دے چ مسيح په
 نو چ مون د هغۀ زيرے تاسو ک دے او هغه د راتلون جالل اُميد دے. 

بيان کو او هر چا ته نصيحت وکو او هر يو ته په پوره هويارتيا سره تعليم
 د ورکو نو چ هر وک مون په مسيح ک خُدائ پاک ته بالغ پېش کو. 
په ما ک دې دپاره زۀ د مسيح د هغه قوت په مطابق د زړۀ نه خوارى کوم چ

په زور اثر کوى.

 زۀ غواړم چ تاسو پوهه ش چ زۀ ستاسو دپاره او د لودييانو د  ۲
جماعت دپاره او د هغوئ ولو دپاره چا چ زۀ مخامخ نۀ يم ليدلے، ومره

 زۀ غواړم چ هغوئ زړور ش او د مين په تار د يو بل سره خوارى کوم. 
ونلے ش، د دې دپاره چ هغوئ پخپله پوهه پوره اعتماد ولرى او د خُدائ
 په چا پاک د هغه راز په منصوبه پوهه ش، کوم چ مسيح په خپله دے، 
 دا زۀ تاسو ته د دې ک چ د حمت او علم ول خزان پ پرت دى. 

ۀ هم چ  کۀ دپاره وايم چ وک تاسو په دروغژن بحثونو دوکه نۀ کى. 
زۀ اوس ستاسو نه لرې يم خو په روح ک تاسو سره يم، او زۀ په دې خوشحاله

يم چ تاسو وورم چ ومره په  طريق سره ژوند تېروئ او په مسيح
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باندې ستاسو ايمان پوخ او مضبوط دے.

په حضرت عيس مسيح ک د ژوندون معمورتيا

 نو بيا نه چ تاسو عيس مسيح د خپل مال په توه قبول کو، نو هم

 په هغۀ ک جرړې خورې کئ او خپل هغه شان په هغۀ ک ژوند تېروئ. 
ژوند په هغۀ باندې آباد کئ، او په ايمان ک مضبوط ش نه چ تاسو ته

 خيال کوئ هس نه چ وک مو تعليم درکے شوے وو او شُر ادا کوئ. 
په تشو فلسفو او دوکه مارو خبرو ک راېر کى، ه چ د هغوئ خبرې د
انسان رواياتو او د دنيا د بنيادى اصولو په مطابق دى او د مسيح په مطابق نۀ

  ه چ په مسيح ک الوهيت په ممل توه مجسم شوے دے.  دى. 
او تاسو په مسيح ک معمور شوى ي وک چ د هر حاکم او اختيار سر

 کله چ تاسو په مسيح ايمان راوړو نو تاسو په جسمان توه سنت دے. 
ناه فطرت ي ئ او ستاسو ده سنت کتو شوى نۀ وئ. مسيح تاسو په روحان
 تاسو د مسيح سره په بپتسمه ک خ شوئ او د ايمان په وسيله ختم کو. 
د خُدائ پاک په قدرت ک هم تاسو د هغۀ سره بيا راژوندى شوئ چا چ هغه

ه چ ۀ وئ تاسو د خپلو نافرمانو په وجه م د مو نه راپاولے دے. 
ستاسو د ناه فطرت ختم شوے نۀ وو. نو بيا خُدائ پاک تاسو د مسيح سره
 هغه ۀ راژوندى کئ، ه چ هغۀ ستاسو ول نافرمان معاف کې. 
چ د شريعت په مطابق زمون خالف جرم وو هغۀ هغه ول ريارډ ختم کو.
 دغه شان هغۀ د روحان هغه ي يو خوا ته کل او په سول ي مېخ کل. 

په خلقو ک او هغوئ ي ،واخستل حاکمانو او د اختيار د خاوندانو نه وسل
 نو په دې رسوا کل او د سول په وسيله ي په هغوئ کامياب حاصله که. 

وجه وک مۀ پرېدئ چ په تاسو د خوراک اک يا د اختر يا د نوې مياشت
 ه چ دا صرف د يا د سبت د ور په معامله ک الزام ولوى. 

 چا ته هم راتلونو يزونو سورے دے خو حقيقت په مسيح ک دے. 
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وخت مۀ ورکوئ چ خپل ان دې ۀ و او تاسو دې مجرم کى. هغوئ
خپل ان په ظاهرى عاجزى ودلو سره او د فرتو په عبادت کولو او د
روياانو د ليدو په تفصيل بيان سره نور خلق مجبوروى. او د هغوئ غېر

 او هغوئ د بدن د سر يعن مسيح سره روحان ذهن هغوئ پسول دى. 
په خپلو ک ول بندونه او پل د بدن په هغۀ ک ه چ .ے دےتعلق پرې

يو ائ کيى او خُدائ پاک ورله وده ورکوى.

په حضرت عيس مسيح ک نوے ژوندون

 نو چ تاسو د مسيح سره مۀ شوئ او هغۀ تاسو د دنيا د بنيادى اصولو نه

آزاد کئ، نو بيا تاسو ول په دنياوى اصولو ژوند تېروئ؟ او د هغ حمونه
  ”دې ته الس مۀ وروړئ، دا مۀ ، مۀ ورسره ل؟“   ،چ من داس

خو د دغه يزونو په حقله حمونه صرف انسان تعليمونه دى چ په استعمالولو
 داس حمونه خو په ظاهره عقلمند ارى هغه دا چ د  .به ختم ش ک

خپل مرض په مطابق سخت عبادت او دروغژنه عاجزى او د فقيرانو په شان
ژوند تېرول، خو دا د انسان په نفسان شوقونو قابو نۀ ش راوستلے او بفائدې

دى.

د مسيح سره بيا راژوندى شوئ نو تاسو بره د آسمان  نو تاسو چ  ۳
 د يزونو لون کوئ، چرته چ مسيح د خُدائ پاک  الس ته ناست دے. 

آسمان يزونو په حقله سوچ کوئ او د دنياوى يزونو په حقله سوچ مۀ کوئ.
 ه چ تاسو مۀ شوى ي خو ستاسو ژوند د مسيح سره په خُدائ پاک

اره شستاسو ژوندون دے را وک چ مسيح  کله چ ک پ دے. 
 نو هم په دې وجه هر  .اره ش نو تاسو به هم د هغۀ سره په جالل ک

هغه خواهش م کئ کوم چ ستاسو دنياوى فطرت سره تعلق سات له
 زناکارى، پليت، شهوت پرست، بد خواهشات او حرص چ بت پرست ده. 
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وک چ ىد دې په وجه د خُدائ پاک غضب په هغه چا نازلي ه چ
 ۀ وخت تاسو هم د دې دنيا برخه وئ او داس ژوند مو نافرمانه دى. 

 خو اوس تاسو له په کار دى چ د غص، قهر، بدخواه، چغل او تېرولو. 
 يو بل ته دروغ مۀ واي ه چ تاسو خپل زوړ د سپ خبرې پرېدئ. 

 تاسو نوے فطرت خپل کئ، ناه فطرت د دې د عملونو سره اخوا کو، 
او داس نوى ش له نه چ تاسو د خپل خالق په حقله معرفت حاصل کو
نۀ يهودى پات  په دې نوى ژوند ک  .او ورسره ورسره د هغۀ په شان ش

شو، نۀ غېر يهودى، نۀ سنت شوى، نۀ ناسنته، نۀ بهرن، نۀ وحش، نۀ غالم او نۀ
 نو بيا چ خُدائ پاک تاسو آزاد، بل مسيح په تاسو ولو ک هر ۀ دے. 
،ه نو بيا د زړۀ سواندۍ، مهربانمينه وک او درسره ي ولرغوره او مقدس و
 يو بل برداشت کوئ، او کۀ د يو شرافت، عاجزۍ، او صبر جام واغوندئ. 

تاسو مال ه چن هئ لمعاف ک ايت وى نو هغه داسۀ ش بل خالف مو
جام د مين ۀ نه بغېر تاسو په خپلو ک  او د دې هر معاف کئ. 

 نو واغوندئ چ هغه هر ۀ په پوره يووال سره په خپلو ک يوائ کوى. 
د مسيح سالمت دې ستاسو په زړونو حومت وکى ه چ تاسو د يو بدن د
 اندامونو په طور د سالمت دپاره رابللے شوى ي. او شُر زارى هم کوئ. 

د مسيح کالم دې ستاسو په زړونو ک ډېر ائ وموم، او په خپلو ک يو بل
له پوره حمت سره تعليم ورکوئ او نصيحت کوئ، او په خپلو زړونو ک د
 او هر  .سندرې واي زارۍ سره د خُدائ پاک ثناء، زبور او روحان رُش
عيس ۀ د مال ۀ کار، هر تاسو کوئ، هغه کۀ تاسو خبرې کوئ يا ۀ چ

په نوم کوئ او د هغۀ په وسيله د خُدائ پالر شُر ادا کوئ.

د مسيح خاندان دپاره د ژوندون طريقه

دا په مال ه چ  اے ميرمنو، تاسو د خپلو خاوندانو تابعدارې اوس

 اے خاوندانو، د خپلو و سره مينه کوئ او د ک ستاسو فرض دى. 

۷ / ۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 اے بچو، د مور پالر هره خبره من ه چ په دې هغوئ سره ترخيئ مه. 
نه چ وئ، هسمۀ تن  اے پالرانو، خپل بچ مال خُدائ خوشحاليى. 

ۀ ک انو په هرنياوى مال اے نوکرانو، تاسو د خپلو د  .هغوئ زړۀ بائيل
تابعدارى کوئ، او دا نۀ صرف د هغوئ په موجود ک چ هغوئ خوشحاله

ۀ چ  هر کئ، بل د زړۀ د اخالصه او د مال د احترام دپاره ي کوئ. 
دپاره کوئ، او نۀ چ دا تاسو د مال ه چکوئ ل تاسو کوئ د زړۀ په مينه ي
 ه چ تاسو ته پته ده چ د مال د طرف نه به د دې د بن آدمو دپاره. 

 په اجر ک تاسو ته ميراث مالو ش. تاسو د مال مسيح خدمت کوئ. 
ه چ وک بد کوى هغۀ ته به د خپل بدۍ سزا مالو ش ،ه چ خُدائ

پاک د چا طرفدارے هم نۀ کوى.

د کالم بيانول

 اے مالانو، د خپلو نوکرانو سره د عدل او انصاف سلوک کوئ ه  ۴
 خپل چ تاسو ته پته ده چ په آسمان ک ستاسو هم يو مال شته. 

 او انونه په دعا ک مشغول کئ او بېدار اوس او شُر زارى کوئ. 
ى چته د کالم دپاره ور کوالو ک خُدائ پاک مون عا کوئ چدپاره هم د مون

 دعا مون د مسيح هغه راز بيان کو چ د کوم په سبب زۀ قېد ک يم، 
کوئ چ زۀ د هغه کالم داس وضاحت وکم نه چ ما له کول په کار دى.
.نه فائده اخل يارتيا سلوک کوئ او د هرې موقعايمانانو سره د هو د ب
 ستاسو کالم دې همېشه د فضل نه ډک او خوندور وى چ تاسو هر چا ته

.مناسب جواب ورکولے ش

آخرى سالم

 تخيوس به تاسو ته زما په حقله ول خبرې وکى. هغه زمون ران ورور،
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 ما هغه تاسو ته وفادار خدمتار او د مال په کار ک زمون ملرے دے. 
د دې مقصد دپاره درولېلو چ تاسو زمون په حال خبر کى او چ هغه

 هغۀ سره زمون خوږ ايماندار ورور ستاسو زړونو له ډاډيرنه ورکى. 
اونيسيموس در وک چ ستاسو نه يو دے. هغوئ به تاسو ته د دې ائ په

 اريسترخوس چ ما سره قېدى دے، سالم حقله ول خبرې بيان کى. 
درلېى، او دغه شان د برنباس تربور مرقوس هم، د چا په حقله چ تاسو ته

 او حم درکے شوے وو چ کۀ هغه تاسو له راغلو نو هرکلے ي وکئ، 
عيس چ ورته يوستوس وائ هغه هم درته سالم وائ. د يهوديانو نه صرف دا
درې کسان دى چ د خُدائ پاک د بادشاه په کار ک زما ملرى دى او په
 اپفراس چ ستاسو نه يو دے او د عيس مسيح هغوئ زما لويه تسل ده. 
خادِم دے هغه هم تاسو ته سالم وائ. هغه همېشه تاسو دپاره الس په دعا دے
چ ستاسو ايمان مضبوط ش، او د خُدائ پاک د پوره مرض په مطابق خپل
 زۀ د هغۀ واه ورکوم چ هغه ستاسو دپاره او د لودييه ژوند تېر کئ. 

 زمون خوږ ملرى او او د هيراپولس د خلقو دپاره ډېره زياته خوارى کوى. 
 د لودييه وروو او خوېندو او نمفا  .طبيب لوقا او ديماس درته سالم وائ
 نو کله چ  .د جماعت خلقو ته زما سالم وواي په کور ک ته او د هغ

تاسو دا خط ولول، نو بيا دا د لوديي جماعت ته ولېئ چ هغوئ ي هم
 او ارخيپوس ته  .لو ولولما هغوئ ته ولي او تاسو دا خط کوم چ .ولول

وواي چ، ”کوم خدمت چ په مال ک تا ته سپارلے شوے دے، هغه پوره
و کم. زما په الس پ زۀ پولوس په خپل الس تاسو ته سالم لي که.“ 

زولن مۀ هېروئ او په تاسو دې د خُدائ پاک فضل وى.
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