
د فيليپيانو په نُوم د پولوس رسول خط

سالم

خادمان دى، د مسيح عيس وک چه د پولوس اَؤ تيموتيوس له طرفه  د  ۱
فيليپ د ولو هغه پاکانو په نُوم چه د عيس مسيح سره يووالے لرى، سره د دوئ

د مشرانو اَؤ خادمانو.

مسيح له طرفه فضل اَؤ سالمت پالر خُدائے اَؤ عيس د ون په تاسو دِ زم

نازله وى.

د فيليپيانو د پاره د پولوس دعا

 اَؤ په  ما ته چه هر کله تاسو راياد ش نو د خپل خُدائے شر وباسم. 

هره يوه دعا کے چه زَۀ ئے ستاسو د پاره غواړم تل ډير په خوشحال تاسو
ے نه تر ننه پورے دور اولن ه چه تاسو د  ولو د پاره خواست کوم، 

 اَؤ زما د دے  .پاتے شوى ي ے له ما سره شريزيرى په خورولو ک
خبرے په باب کے باور دے چه چا چه په تاسو کے ني کار شروع کے

 ه خو دے، هغه به ئے د عيس مسيح تر ورے پورے پوره کى. 
واجب دى چه زَۀ ستاسو ولو په حقله هم دغسے خيال وکم د پاره د دے چه
تاسو زما په زړۀ کے ي، اَؤ زما د قيد اَؤ د زيرى د جواب اَؤ په ثبوت کے
 خُدائے زما واه  .ي ے شريخُدائے په فضل ک ول ما سره د تاسو

دے چه زَۀ د عيس مسيح په شان په مينه کے ستاسو ولو د مالقات آرزومند
يم.

 اَؤ دا دعا کوم چه ستاسو مينه اَؤ علم به هر شان د پوهے سره نوره هم په
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 چه تاسو ه نه ه فيصله کولے ش اَؤ د مسيح تر ورے  ،زياتيدو ش
 اَؤ ستاسو ژوند دِ د پورے په صفا زړۀ پاتے ش اَؤ تيندک ونۀ خورئ. 

صداقت په ميوه چه د عيس مسيح په وسيله ده، معمور وى، چه د خُدائے جالل
اره ش اَؤ د هغۀ ستائينه کيى.

ما ته ژوند تيرول مسيح دے

ۀ تير شول، هغه د په ما چه ،و! زَۀ غواړم چه تاسو خبر شو  اَئے ور

 تر دے چه د قيصر د عسرو په وله پلنه زيرى د ترق په وجه وشول، 
کے اَؤ باق په ولو خلقو کے دا خبره خوره شوه چه زَۀ د مسيح د پاره قيد

 اَؤ وک چه په مال کے زمون ملرى دى اکثر زما د قيديدو په وجه يم. 
زړۀ ور شول اَؤ بے ويرے د خُدائے کالم په آؤرولو کے زړه ورتيا اره

کوى.

 نے خو په حسد اَؤ د جے په وجه د مسيح پيغام آؤروى اَؤ نے به

 دوئ د مينے په وجه داسے کوى اَؤ په دے خبر دى چه زَۀ ني نيت سره. 
 خو نور د بے اتفاق په د زيرى د جواب ورکولو د پاره اکلے شوے يم. 

وجه، نۀ چه په صفا زړۀ سره، بله په دے خيال چه زما په قيد کے ما ته
مصيبتُونه پيدا کى.

 خو خير دے، په هر شان د مسيح پيغام آؤرولے ش، هغه که په بهانه وى يا

 ه چه په صفا زړۀ، اَؤ په دے زَۀ خوشحاله يم. هو! اَؤ خوشحاله به شم، 
 زَۀ پوهيم چه ستاسو په دعا اَؤ د عيس مسيح د روح په مدد به آزاد شم. 

ه خو زما د زړۀ آرزو اَؤ اُميد دغه دے چه زَۀ په ۀ خبره کے شرمنده نۀ
چه زما په وسيله هميشه د رن هزياتے زړه ورتيا په وجه ل ه زما دشم، بل

مسيح جالل اره شوے دے، هغه شان به اوس هم کيى، که زَۀ ژوندے يم يا
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 ه چه ژوندے پاتے کيدل زما د پاره مسيح دے اَؤ م کيدل ه. م شم. 
 خو که زما ژوندے پاتے کيدل زما د کار د پاره فائده لرى نو زَۀ نۀ پوهيم

 زَۀ په دواړه طرفه نتے يم. زړۀ خو مے دا غواړى چه کوم يو خوښ کم. 
 خو چه رخصت شم اَؤ مسيح ته الړ شم ه چه دا ډير زيات غوره دے، 
 زما په دے زما په بدن کے پاتے کيدل ستاسو د پاره ډير ضرورۍ دى. 
يقين دے اَؤ د دے د پاره زَۀ پوهيم چه ژوندے به پاتے شم، بله تاسو ولو

،ے خوشحاله اوسئ اَؤ په کوک ے ترقسره به اوسم چه تاسو په ايمان ک
 اَؤ تاسو په ما فخر کوئ هغه دِ تاسو ته زما په بيا راتلو په مسيح عيس

.ے زيات شک

 صرف دومره کوئ چه ستاسو چال چلن دِ د مسيح د زيرى په شان وى. که

زَۀ راشم اَؤ تاسو وورم يا رانۀ شم، ستاسو حال واؤرم چه تاسو په يو روح
 اَؤ په کے قائم ي اَؤ د انجيل د ايمان د پاره په يو زړۀ ه خوارى کوئ. 

ريدُون نۀ ي، نو له دے نه به دا صفا هي خبره کے هم د مخالفانو نه وي
ارى چه هغوئ به هالک ش خو دا ستاسو د پاره خالصون اَؤ دا د خُدائے له
 ه چه د مسيح د خاطره په تاسو دا فضل وشو چه نۀ يواے په طرفه ده. 
 اَؤ تاسو هم هغه  .ليفُونه هم وزغمخاطره ت هغۀ د ه دهغۀ ايمان راؤړئ بل
شان ه خوارى کوئ نه چه مو زَۀ په کولو ليدلے وم اَؤ اوس هم آؤرئ چه

زَۀ هم هغه شان کوم.

د مسيح عاجزى اَؤ لوئے والے

 نو بيا چه مسيح تاسو ته دا تسل درکولے ش چه د هغۀ د مينے نه  ۲
تاسو زړۀ ور ش اَؤ په تاسو کے د روح القُدس شراکت، زړۀ سواندے اَؤ

 نو تاسو زما خوشحال پوره کئ چه په يو زړۀ، په يو شان همدردى وى، 
 د خود غرض اَؤ بے ايه فخر په وجه ۀ مه کوئ، مينه اَؤ يو خيال ولرئ. 
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 هر يو دِ تش په خپل حال نه بله  . ان نه غوره ه په عاجزئ يو بل دبل
 هم هغه شان خُوئ لرئ له نه چه د مسيح  .يو بل په حال هم نظر سات د

عيس وو.

 هغه ار که د خُدائے په صورت وو د خُدائے سره برابريدل ئے په قبضه

 بله خپل ان ئے د هغه ولو اختيارونو نه کے د ساتلو يز ونۀ لو. 
 اَؤ په خال کو اَؤ د غُالم شل ئے اختيار کو، اَؤ د انسان په شان شو. 
انسان جسه کے اره شو، خپل ان ئے عاجز کو اَؤ دومره تابعدار شو
 په دغه وجه خو خُدائے هم هغه چه مرګ، بله د سول مرګ ئے وزغملو. 
ونو نه اعلولو نوم وم چه دلو کو اَؤ هغۀ ته ئے هغه نُوم وبخډير سربلند ک

 د پاره د دے چه د عيس په نُوم هر يو موجودات په سجده ش، خوا دے، 
 که په آسمانُونو کے، يا په مزکه کے، يا هغه چه د مزکے د الندے وى، 
مسيح مال ى چه عيسقرار وکپاره هره يوه ژبه ا جالل د خُدائے پالر د اَؤ د

دے.

په دنيا کے د نُور په شان وليئ

 زما ملرو! له نه چه تاسو د هميشه نه تابعدارى کے ده هغه شان

اوس هم، نه يواے زما په موجود کے بله د هغے نه ډير زيات زما په غير
 ه چه موجود کے، په ويره اَؤ په رپيدو د خپل خالصون کار کوئ. 

وره کولو درادے پے اخپلے ني ے نيت اَؤ عمل دواړه دخُدائے په تاسو ک
پاره پيدا کوى.

 چه تاسو بے عيبه اَؤ  هر کار بغير د شايت اَؤ ترار نه پوره کوئ، 

پاک ش. په بد اَؤ بے الرے خلقو کے د خُدائے د کاملو بچو په شان ژوندُون
 اَؤ د کوئ اَؤ د هغوئ په مين کے د آسمان د ستورو په شان وليئ، 
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ژوندون کالم پيش کوئ چه د مسيح په ورځ زَۀ فخر کوم چه نۀ خو زما منه بے
فائدے شوه اَؤ نۀ زما خوارى بے ايه الړه.

کولو زما خدمت کوئ اَؤ کيدے ش ربان  تاسو د خپل ايمان په سبب په قُ

ربان سره شهيد هم شم. که چرے داسے وى نو زَۀ به خوشحاله چه زَۀ د دے قُ
 تاسو ول دغه شان خوشحاله  .ے شريک يم اَؤ ستاسو په خوشحال

اوس اَؤ ما سره خوشحال کوئ.

تيموتيوس اَؤ اپفروديتوس

 که د مال عيس مرض وى نو زَۀ به تاسو ته ډير زر تيموتيوس دروليم

 ه چه دلته د هغۀ نه چه ستاسو حال په آؤريدو به زَۀ هم خوشحاله شم. 
 عالوه بل وک داسے نشته چه په صفا زړۀ ستاسو د پاره فر من وى. 

 خو تاسو ته په ول په خپلو فرونو کے ډوب دى، نۀ چه د عيس مسيح. 
خپله معلُومه ده چه تيموتيوس نه اليق اره شو، اَؤ هغه اَؤ زَۀ د پالر اَؤ زوى
 نو زَۀ اُميد کوم په شان په خدمت کولو کے ليا ۇو چه زيرے خور کو. 

نو تيموتيوس به تاسو ته سمدست چه هر کله چه ما ته خپل اَنجام معلُوم ش
 زما په مال پوخ يقين دے چه زَۀ به په خپله هم زر درشم. دروليم. 

 خو اپفروديتوس تاسو ته واپس درليل ه ضرورى م، چه هغه زما

ورور اَؤ د خدمت ملرے اَؤ د يو سنر فوج اَؤ ستاسو اَستازے دے چه زما
 خو هغه د ستاسو ولو ليواله دے اَؤ ناقالره اوسيى حاجتُونه پوره کى. 

 بے شه چه هغه د ناروغتيا نه ه چه تاسو د هغۀ د ناروغتيا آؤريدل ۇو. 
مر حال وو، خو خُدائے په هغۀ فضل وکو، اَؤ صرف په هغۀ نه، بله په ما

 ه خو د هغۀ د درليلو خيال نور هم هم چه په ما د غم د پاسه غم نۀ وى. 
.اَؤ زما غم هم کم ش القات خوشحاله شهغۀ په م زيات شو چه تاسو هم د

 نو بيا تاسو د هغۀ سره په مال کے له د ورور په زياته خوشحال سره
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 ه چه هغه د مسيح د کار هر کلے وواي. اَؤ د داسے کسانو عزت کوئ، 
د خاطره مرګ ته نزدے شوے وو، اَؤ هغۀ ان په خطره کے اچولے وو چه

ستاسو له خوا زما په خدمت کے کومه کم چه وه، هغه پوره کى.

د رتين صداقت

وو! د مال په يووال کے خوشحاله اوس! ما چه  نو اوس اَئے ور  ۳
تاسو ته اول ۀ ليل دى، د هغے بيا بيا ليل ۀ تليف نۀ م، اَؤ په دے

 د سپو غوندے سو نه خبردار اوس چه بد کوى، کے ستاسو بهترى ده. 
 ه چه د خُدائے سنت شوى خو  .و نه خبردار اوسوۇنجِسم غو اَؤ د
مون يو چه د خُدائے د روح په هدايت عبادت کۇو اَؤ په عيس مسيح فخر کوو

 ار چه زَۀ خو په جِسم توکل کولے شم. که وک اَؤ په جسم توکل نۀ لرو، 
 په په خپل ان د توکل کولو خيال لرى نو زَۀ د هغۀ نه هم زيات کولے شم. 
اتمه ورځ سنت شوم، د اسرائيل د قوم اَؤ د بنيامين د قبيلے نه يم، د عبرانيانو نه

 د جوش په نسبت د جماعت ويه فريس يم،  شريعت له ر اَؤ د ،عبران
 خو چه ومره عذابۇونے، اَؤ د شريعت د صداقت په نسبت بے عيبه يم. 
 بله خبرے زما د ے وے، هم هغه ما د مسيح د خاطره نقصان ولے. 

ما د مسيح عيس د خاطره هر ۀ نُقصان ولو، د دے د پاره چه هغه زما
مال دے، اَؤ زَۀ د هغۀ پيژندل د هر ۀ نه زيات قيمت م. د هغۀ د خاطره ما

 اَؤ په هغۀ کے هر ۀ پريودل اَؤ هغه ند م چه مسيح ۇمومم، 
وموندلے شم، نه چه د خپل صداقت سره چه د شريعت په وسيله ده بله د هغه

صداقت په وسيله کومه چه په مسيح د ايمان د راؤړلو په وسيله دے. اَؤ دا
مسيح اَؤ د  چه زَۀ د صداقت د خُدائے د طرفه دے چه په ايمان حاصليى، 
هغۀ د ژوندى کيدلو قُدرت وپيژنم اَؤ د هغۀ سره په زغمونو کے شري شم اَؤ
 چه زَۀ په ۀ طريقه سره د مو نه د هغۀ په مرګ کے د هغۀ په شان شم، 
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د پايدلو درجے ته ورسيم.

د منے مقصد

 زَۀ دا نۀ وايم چا ما ۇموندل يا کامل شوم، بله د هغه يز د رانيولو د پاره

وو! زما دا  زما ور په منه يم د کوم د پاره چه زَۀ مسيح عيس نيولے يم. 
خيال نۀ دے چه نيولے مے دے، بله صرف دا کوم چه کوم يزونه وروستو

 د مقصد په پاتے شول هغه هيروم، اَؤ د وړاندے يزونو د پاره په مخه 
خُدائے د ونپاره چه م وم دک م چه دنعام حاصل که يم چه هغه اطرف په من

 نو بيا چه په مون کے عيس مسيح په وسيله آسمان ژوند ته بلل يو. 
ومره چه په روحان طور بالغان دى هغوئ دِ دا خيال سات، اَؤ که په ۀ خبره
کے ستاسو ۀ بل شان خيال وى نو خُدائے به هغه خبره هم په تاسو اره
 بهر حال تر کومے چه مون رسيدل يو، د هغے په مطابق وچليدُو. کى. 

وو! نه چه زَۀ کوم هسے تاسو هم کوئ. مون تاسو د پاره نمونه  اَئے ور
.ے ساتطابق ژوند تيروى، هغوئ په نظر کونے په مدے نم وک چه د و اَؤي
 ه چه ډير داسے دى چه د هغوئ ذکر ما تاسو ته و و له کے دے

سول مسيح د اَؤ اوس هم په ژړا ژړا درته وايم چه هغوئ په خپل چال چلن د
 د هغوئ اَنجام هالکت دے، د هغوئ خُدائے خيه دے، هغوئ دمنان دى. 

د خپل شرم په خبرو فخر کوى اَؤ د دنيا د يزونو په خيال کے بوخت دى.
مال خالصۇون د ونآسمان نه م و اَؤ دي آسمان اوسيدُون د ون خو م

 هغه به د خپل هغه قوت په  .و، چه راشے ينتظار کمسيح په ډير ا عيس
وسيله په کوم چه هغه ول يزونه خپل تابع کولے ش، زمون د بدن فان شل

به بدل کى اَؤ د خپل جالل د صورت په شان به ئے جوړ کى.
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نصيحتُونه

وو! د چا چه زَۀ مشتاق يم، چه زما پاره اَئے زما خوږو ور دے د  نو د  ۴
.ے دغه شان قائم پاتے شک په مال ،اَؤ فخر ي خوشحال

 زَۀ يووديه اَؤ سنتخے ته خواست کوم چه هغوئ دِ د مال په يووال کے

 خو اَئے رتين د خدمت ملريه! تا ته هم خواست  .په يو زړۀ پاتے ش
کوم چه تۀ د هغه ميرمنو هم مدد کوه ه چه هغوئ ما سره په زيرى خورولو

کے کليمينتوس اَؤ زما د نورو د خدمت ملرو سره خوارى وکله د چا
نومونه چه د ژوندُون په کتاب کے ليل دى.

 تاسو هميشه د مال په يووال کے خوشحاله اوس، زَۀ بيا دا وايم چه

!خوشحاله اوس

 د  ستاسو نرم مزاج دِ په ولو خلقو اره ش. مال راتلُونے دے. 

هي خبرے فر مۀ کوئ بله په هره خبره کے تاسو درخواستُونه د دعا اَؤ
 زارئ په وسيلے د شر ذارئ سره د خُدائے په حضور کے پيش کئ. 
ونه اَؤ خيالُونه به دبهر ده، ستاسو زړ پوهے نه بيخ چه د خُدائے سالمت نو د

.ے محفُوظ وساتک په يووال مسيح عيس

ومره خبرے چه د تيا دى اَؤومره خبرے چه ر !وو  نو اوس اَئے ور

شرافت دى، ومره خبرے چه واجبے دى اَؤ ومره خبرے چه پاکے دى، اَؤ
ومره خبرے چه مينه ناکے دى اَؤ ومره خبرے چه ايسته دى، غرض دا

 کومے چه کومے د ني اَؤ ستائينے خبرے دى، په هغو غور کوئ. 
خبرے چه تاسو له ما نه زده کے اَؤ حاصلے کے اَؤ واؤريدلے اَؤ په ما
کے مو وليدلے، په هغو عمل کوئ، نو هغه خُدائے چه د سالمت سرچينه

دے، به تاسو سره وى.
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د فيليپيانو مننه

 زَۀ د مال په يووال کے ډير خوشحاله يم چه اَوس د دومره مودے نه

پس ستاسو خيال زما طرف ته بيا وشو، بے شه چه ستاسو اول هم دا خيال وو
 دا نه چه زَۀ د محتاج په وجه وايم، ه خو موقعه په الس نۀ وه درغلے. 

 چه ما دا زده کى دى چه په کوم حالت کے يم په هغے کے راض يم. 
زَۀ په غريب هم پوهيم اَؤ د مال په زياتوال هم پوهيم. که زَۀ وږے يم اَؤ که

موړ، که زَۀ غريب يم اَؤ که مالدار، په ولو حالُونو کے د قناعت راز مے زده
 مسيح چه ما ته توان راکوى په هغۀ کے زَۀ هر ۀ کولے شم. کے دے. 

 اَئے  بيا هم تاسو ۀ وکل چه زما په مصيبت کے شري شوئ. 

فيليپيانو! تاسو په خپله خبر ي چه د زيرى په شروع کے چه زَۀ د مدونيه نه
روان شوم نو ستاسو نه سيوا يو جماعت هم د ورکے راکے په معامله کے

وره کولو دحاجت پ ے هم زما ديه کسلونيه چه ت ل زما مدد ونۀ کو. 
 دا نۀ چه زَۀ انعام غواړم پاره تاسو يو وار نه، بله دوه له ۀ راليل ۇو. 
 زما سره هر  .ے زياتے راشه داسے غواړم چه ستاسو په حساب کبل

پفروديتوس دا ونه مے ديز له زيات دى، خو چه ستاسو راليۀ شته بل
ربان ده چه خُدائے ئے السه واخستل نو موړ شوم. هغه خوشبوئ اَؤ قبوله قُ

 زما خُدائے به ستاسو هر حاجت د خپل بے پايانه دولت په خووى. 
 زمون د خُدائے اَؤ پالر جالل دِ مطابق د مسيح عيس په وسيله پوره کى. 

تل تر تله وى! آمين.

آخرى سالم

وه چه وم وراَؤ ک ،ايمان لرى سالم واي ولو پاکانو ته چه په مسيح عيس 

قيصر د کورن ا دول پاکان خصوص   .اوس ما سره دى تاسو ته سالم وائ
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.خلق تاسو ته سالم وائ

 زمون د مال عيس مسيح فضل دِ ستاسو د روح سره وى.
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