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فیلیپیانو ته لیک

د کتاب پېژندنه

دا لیک پولوس هغې لومن کلیسا ته چې هغه د روم د مقدونیې په والیت کې جوه کې وه، لیکلی
دی. پولوس رسول د فیلیپیې په ایماندارانو باندې ېر ران ؤ چې د هغه سره به یې مالي مرستې

کولې او پولوس په دې لیک کې د هغوی خه مننه وکه. پولوس د دې ار د ایماندارانو نه ېره
ه خاطره لرله.

پولوس دا لیک هغه وخت ولیکه چې د روم په ار کې بندي ؤ. که ه هم ینو وعظ کوونکو د
هغه سره د سیال کولو په خاطر د هغه مخالفت کاوه، خو هغه د هغې خوشحال په هکله خبرې

کولې چې د عیسی مسیح د ایماندارانو په برخه به شي. هغه د خپل بندیتوب د موقع نه ه اخلي،
ترو هغوی په دې اه کي چې د هغو ستونزو سره سره چې د هغه او د هغوی په واندې

موجودې دي، بیاهم هغوی په خوشحال سره په خدای باندې خپل باور ین وساتي. پولوس د
هغوی خه غواي چې د دې په ای چې د خپل ان نه راضي او مغرور اوسي، باید د عیسی
مسیح عاجزانه فکر غوره کي. پولوس هغوی ته یادونه کوي چې د هغوی ژوند د مسیح سره په

یووالي کې دی او دا د خدای یو نعمت دی چې د ایمان په وسیله د هغوی په برخه شوی دی، نه د
موسی په شریعت باندې په عمل کولو سره لکه نه چې ینو دروغجنو استاذانو تعلیم ورکاوه.

پولوس د هغې خوشحال او سوکال په هکله لیکي چې خدای یې هغو کسانو ته ورکوي چې د
مسیح سره په یووالي کې ژوند کوي. دا لیک په مسیحي ژوند کې د خوشحال ،امن، یووالي او
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ایمان ساتلو د لیک په توه بیان شوی دی.

د موضوعانو لست
سالمونه او دعاانې: ۱: ۱ - ۱۱

د پولوس شخصي حالت او د ژوند مقصد: ۱: ۱۲ - ۲۶
د ایماندارانو یووالی او مسیحي عاجزي: ۱: ۲۷ - ۲: ۱۸

د تیموتاوس او اپافرودیتوس د خدمت مثالونه: ۲: ۱۹ - ۳۰
په خوشحال سره په مقصد پسې هلې لې: ۳: ۱ - ۴: ۹

د خدای د مرستو او د فیلیپیانو د تحفو خه مننه کول: ۴: ۱۰ - ۲۰
وروستني سالمونه: ۴: ۲۱ - ۲۳

سالمونه

 دا لیک د پولوس او تیموتاوس له خوا چې د عیسی مسیح خدمتاران دي، د خدای ولو  ۱
خلکو ته چې په فیلیپيې کې اوسیي او د عیسی مسیح سره تاو لري او د هغوی مشرانو او خادمانو

 زمون د پالر خدای او تن عیسی مسیح فضل او سالمتي دې وي په تاسو باندې. ته. 

د لیک د لوستونکو دپاره د پولوس رسول دعا

 کله چې زه تاسو ول په خپلو  زه چې هر وخت تاسو یادوم، نو د خدای شکر وباسم. 

 که چې تاسو د لوم ورې نه دعاانو کې یادوم، دا زما د خوشحال سبب کیي. 
 زه په دې اه یم چې خدای چې تر اوسه پورې زما سره د زېري په خپرولو کې شریک یئ. 
کوم نېک کار په تاسو کې پیل کی دی، هغه به د عیسی مسیح د بېرته رات تر ورې پورې پوره
 زه حق لرم چې ستاسو ولو په هکله داسې احساس ولرم، که چې تاسو زما په زه کي. 
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کې ای لرئ. نو که زه په زندان کې یم، یا د زېري نه په دفاع او تصدیق کې بوخت یم، تاسو زما
 که خدای زما شاهد دی چې زه ومره د عیسی سره د خدای په فضل کې شریک یئ. 

مسیح په مینه کې ستاسو ولو د لیدلو ارمان لرم.

 همدارنه دا زما دعا ده چې ستاسو مینه دې د علم او پوره پوهې سره نوره هم زیاته شي،
 ترو تاسو وکوالی شئ هره چې ه دي غوره کئ او د مسیح د بېرته راتللو تر ورې

 ستاسو ژوند دې د عدالت د مېوو نه ک شي چې د عیسی پورې پاک او بې عیبه پاتې شئ. 
مسیح په وسیله د خدای د جالل او ستاینې دپاره تر السه کیي.

مسیح د ژوند مقصد دی

 ای خویندو او ورونو! زه غوام تاسو په دې خبر شئ ه چې زما سره وشول، په حقیقت کې

 نو د امپراتور د ما ول ساتونکي او نور ول خلک هماغه د زېري د خپرولو سبب شو، 
 او زما بندي کېدل د دې سبب شوی دی خبر شول چې زه د مسیح په خاطر بندي شوی یم 
چې ېر زیات ورونه او خویندې په تن کې دومره امن شي چې نور هم د دې زه پیدا کي

چې د خدای کالم بې له وېرې بیان کي.

 بې له شکه ینې د مسیح پیغام د بخیل او سیال له مخې او ینې یې په ه نیت سره وعظ

 هغوی د مینې له مخې داسې کوي، که پوهیي چې زه د زېري د دفاع په خاطر دلته کوي. 
 خو هغه نور د اخالص له مخې د مسیح په هکله وعظ نه کوي، بلکې د راوستل شوی یم. 

ان خوونې له مخې یې کوي او فکر کوي چې په زندان کې به زما تکلیف نور هم زیات کي.

 ه فرق کوي؟ په هره طریقه چې وي، که هغه د بد نیت له مخې وي یا د ه نیت، مهمه دا ده

 که زه چې مسیح خلکو ته اعالن شي. په دې کار زه خوشحاله یم. هو، او خوشحاله به یم، 
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 پوهېم چې ستاسې دعاانې او د عیسی مسیح د روح مرسته به زما د خالصون سبب شي. 
که دا زما د زه غوتنه او زما هیله ده چې زه به هې ونه شرمېم، بلکې په پوره زورتیا سره به

اوس لکه د تل په شان مسیح ته په خپل بدن کې لویي ورکم، که دا زما په ژوند وي او یا زما په
 که چې د ژوند نه زما مقصد مسیح دی او مر هم زما په ه دی. مر باندې تمام شي. 
 خو که زه ژوندی پاتې شم، نو وبه کوالی شم چې کوم ور کار وکم. خو زه نه پوهېم چې

 زه په دواو کې حیران پاتې یم. زه غوام چې د دې دنیا نه ال شم او د کوم یو غوره کم. 
 خو زما ژوندي پاتې کېدل ستاسو دپاره ېر مسیح سره واوسم، که چې دا به ېر ه وي. 

 زه په دې اه یم او په دې پوهېم چې ژوندی به پاتې شم او تاسو ولو سره به ضروري دی. 
 کله چې زه بېرته تاسو ته درشم، نو یم چې تاسو په ایمان کې پرمخت او خوشحالي وکئ. 

ستاسو سره به ه دلیل وي چې زما له امله په عیسی مسیح کې ېر زیات ویا وکئ.

 په هر حال، داسې ژوند کوئ چې ستاسو چلند د مسیح د زېري له مخې وي، نو که زه راشم

ین م ستاسو په هکله واورم چې په یو روح او یو مقصد کېاو تاسو ووینم او یا رانه شم، زه غوا
 په وال یئ او یو د بل سره ن تر ن په زېري باندې د ایمان دپاره هلې لې کوئ. 
هې ول د خپلو مخالفینو نه مه وېرېئ، دا به ثابته شي چې هغوی د تباه خواته روان دي او

 که چې دا امتیاز تاسو ته درکل تاسو به خالصون ومومئ او دا هره د خدای له خوا دي. 
شوی دی چې نه یوازې دا چې په عیسی مسیح باندې ایمان راوئ، بلکې د هغه په خاطر کاوونه
 تاسو هم په هغې مبارزه کې بوخت یئ چې زه په کې بوخت وم او تاسو خپله ولیدل وزغمئ. 

او خبر یئ چې زه ال تر اوسه هم په کې بوخت یم.

د مسیح عاجزي او لویي
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 که چېرې تاسو په مسیح کې اه یئ، یا د هغه مینه تاسو ته تسلي درکوي، یا د خدای د  ۲
 نو تاسو زما خوشحالي پوره روح سره شراکت لرئ، یا ستاسو ترمن مینه او خواخوي وي، 

کئ او په یو فکر اوسئ، یو د بل سره مینه ولرئ، په روح کې سره یو اوسئ او یو مقصد ولرئ.
 د ان خوونې او غرور له مخې هې کار مه کوئ، بلکې په عاجز سره نور خلک د ان

 یوازې د خپل ان په فکر کې مه اوسئ، بلکې د نورو ې هم په پام کې ونیسئ. نه لو ئ. 
 هماغه ول فکر ولرئ لکه نه چې عیسی مسیح درلود.

 که ه هم هغه الهي ذات ؤ، خو هغه د خدای سره د برابر خه د خپل ان په ه کار

.ه نه تېر شو او د یو غالم فطرت یې اختیار که د هر بلکې هغه په خپله خو وانخیست، 
 هغه خپل ان عاجز ک او هغه د انسان په شکل پیدا شو او په انساني جسم کې راکاره شو. 
 له همدې امله خدای د تابعدار له مخې مر ته حاضر شو او حتی په صلیب باندې مر ته. 

 ترو د هغه ته لو مقام ورک او هغه ته یې هغه نوم ورک چې د ولو نومونو نه لو دی، 
عیسی په نوم ول مخلوقات که په اسمان کې دي، که د مکې په مخ او که د مکې الندې، هغه ته
 او ول د پالر خدای د جالل دپاره په خپله خوله باندې اقرار وکي چې عیسی په ونو شي 

مسیح تن دی.

په دې دنیا کې د ستورو په شان ولېئ

 له دې امله زما رانو دوستانو، لکه نه چې تاسو تل زما اطاعت کی دی، نه یوازې زما په

شتون کې، بلکې د هغې نه زیات یې اوس زما په نشتون کې هم وکئ. نو په وېره او لزېدلو سره
 که چې دا هغه کارونه سرته ورسوئ چې ستاسو د خالصون د کاره کولو سبب ري. 

خدای دی چې په تاسو کې کار کوي او په تاسو کې اراده او قدرت پیدا کوي چې د هغه نېک مقصد
پوره کئ.
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 ترو په دې زمانه کې چې ول  هر کار پرته له ورېدلو او بحث کولو سرته ورسوئ، 

بې الرې او غلط خلک دي، تاسو د خدای بې عیبه، معصوم او لکه د خدای بې ناه اوالدونه اوسئ
 تاسو تل د ژوندون پیغام او د هغوی په من کې لکه د اسمان د ستورو په شان ولېئ. 

خلکو ته ورسوئ. که چېرې داسې وکئ، نو زه به د مسیح د راتللو په وخت کې ویام چې نه زما
 حتی که چېرې الزمه وي چې زما وینه منې بې فایدې شوې او نه مې خواري بېایه اله. 

دې لکه د قربان په شان ستاسو د ایمان د قربان په خاطر تویه شي، نو زه به خوشحاله یم او
 نو تاسو هم خوشحاله اوسئ او زما سره په ستاسو ولو په خوشحال کې به شریک شم. 

خوشحال کې شریک شئ.

تیموتاوس او اپافرودیتوس په هکله مثالونه

 زه تن عیسی ته هیله من یم چې ېر زر به تیموتاوس درولېم، ترو ستاسو د احوال نه

 که چې دلته د هغه په شان زما سره بل وک نشته چې په خبر شم، نو خوشحاله به شم. 
 که چې نور ول د خپلو و پسې ري، نه د عیسی مسیح رتیا ستاسو په فکر کې وي. 
 خو تاسو پوهېئ چې تیموتاوس خپل لیاقت ثابت ک چې هغه لکه د یو زوی په شان پسې. 

 نو له دې چې د خپل پالر خدمت کوي، زما سره د زېري په خپرولو کې خدمت کی دی. 
 او زه په تن امله زه هیله لرم چې نه زما حال معلوم شي، نو زه به هغه تاسو ته درولېم 

باندې باور لرم چې په خپله به هم زر درشم.

 خو اوس ما دا ضروري وله چې زمون ورور، د خدمت ملری او همکار عسکر

اپافرودیتوس تاسو ته درولېم چې هغه ستاسو پیغام رسوونکی دی او تاسو هغه زما د اتیاوو د
 که چې هغه ېر ارمان لري چې تاسو ول وویني او هغه خفه دی، پوره کولو دپاره لېلی ؤ. 

 هغه په رتیا ناروغه ؤ او مر ته نژدې که چې تاسو د هغه د ناروغ نه خبر شوي وئ. 
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ؤ، خو خدای په هغه باندې رحم وک او یوازې په هغه نه، بلکې په ما یې هم وک چې په ما باندې د
 نو زه ېر غوام چې هغه تاسو ته درولېم چې یول بیا د هغه په غم دپاسه غم رانه شي. 

 نو هغه ته د تن په نوم په ېرې خوشحال سره لیدلو خوشحاله شئ او زما غم هم کم شي. 
 که چې هغه مسیح ته د خدمت په هرکلی ووایئ او د هغه په شان خلکو ته درناوی کوئ. 

الره کې مر ته نژدې شوی ؤ او هغه خپل ژوند د هغه خدمت دپاره په خطر کې واچاوه چې تاسو
زما دپاره ونه کای شو.

رتینی عدالت

 اخر دا چې ای خویندو او ورونو! د تن سره په یووالي کې خوشحالي کوئ. دا زما  ۳
دپاره کوم تکلیف نه دی چې تاسو ته هماغه شیان یول بیا لیکم او په دې کې ستاسو امن او

سالمتي ده.

 د هغو خلکو سره چې د سپیو په شان دي او د هغوی سره چې بدکاره دي، احتیاط کوئ چې
په دې ینار کوي چې تاسو سنت کي یعنې د خالصون دپاره ستاسو د بدن یو غی پرې کوي.

 که مون رتیني سنت شوي خلک یو، مون چې د روح په وسیله د خدای عبادت کوو.

 که مون په عیسی مسیح باندې ویا کوو او د جسماني مراسمو په سرته رسولو باور نه لرو، 
ه هم زما سره دلیل شته چې په خپل ان باندې تکیه وکم. که چېرې نور خلک فکر کوي چې

 کله چې زه د په جسماني مراسمو باندې تکیه کوالی شي، نو زه د هغوی نه زیات کوالی شم. 
اتو ورو وم، سنت شوم. زه د اسراییلو د قوم او د بنیامین د قبیلې خه یم او اصلي عبرانی یم او د
 زه دومره غیرتي وم چې د عیسی مسیح پیروان به شریعت د مراعت کولو په لحاظ فریسي وم. 
 خو هره چې زما مې ورول او د شریعت د عادالنه معیارونو له مخې زه بې عیبه انسان وم. 
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 هو، یوازې دا نه، بلکې زما د تن عیسی په ه وو، زه یې اوس د مسیح په تاوان م. 
مسیح پېژندل دومره قیمتي ؤ چې ما هره د هغه په خاطر تاوان ول. ما د هغه په خاطر هره

 او د هغه ایسته وغورول او هغه ول مې لکه د چلیو په شان ول، ترو مسیح خپل کم 
سره یو شم. زه نور خپل ان په شریعت باندې په عمل کولو سره عادل نه م، بلکې په مسیح

باندې د ایمان په وسیله عادل شوی یم، هغه رتینولي چې په ایمان باندې واله ده او د خدای له
 زه غوام چې مسیح او د هغه د بیا راژوندي کېدلو قدرت وپېژنم، د هغه سره په خوا راي. 

 ترو د هرې الرې چې وي، کاوونو کې شریک شم او د هغه په مر کې د هغه په شان شم، 
زه هم د مو نه بېرته د تل پاتې ژوند دپاره راژوندی شم.

په هدف پسې هلې لې

 زه دا نه وایم چې ما دا هره ال مخکې تر السه کي دي او کامل شوی یم، بلکې د هغه د

 ای خویندو او ورونو! تر السه کولو دپاره هلې لې کوم، که چې مسیح زه خپل کی یم. 
زه فکر نه کوم چې هغه مې تر السه کي دي. خو یو کار چې زه یې اوس کوم، هغه دا دی چې ه
 چې تېر شوي دي هغه هېر کم او هغه ه چې مې مخکې دي د هغو دپاره ېر کو وکم. 
زه د هدف پسې هلې لې کوم، ترو هغه جایزه تر السه کم چې د هغې دپاره خدای زه د عیسی

مسیح په وسیله اسماني ژوند ته بللی یم.

 مون ول چې په روحاني توه بالغان یو، باید همداسې فکر ولرو، او که په تاسو کې وک بل

 په هر حال، رائ چې د هغه معیار له ول فکر لري، نو خدای به هغه تاسو ته کاره کي. 
مخې پرمخ ال شو چې مون ورته رسېدلي یو.

 ای خویندو او ورونو! زما د مثال نه پیروي وکئ او هغو خلکو ته خپل پام راوروئ چې
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 که ما و و لې تاسو ته ویلي دي او یول بیا یې درته د زمون په شان ژوند تېروي. 
خپلو سترو په اوکو سره وایم چې ېر خلک داسې ژوند کوي چې د عیسی مسیح د صلیب د

 د هغوی پای تباهي ده او د هغوی خدای د هغوی جسماني رتینې معنی سره دمني لري. 
غوتنې دي او هغوی په خپلو د شرم نه کو کارونو باندې ویا کوي. هغوی یوازې د دنیاوي شیانو
 خو مون په اصل کې د اسمان اوسېدونکي یو او د خپل خالصوونکي تن په فکر کې دي. 

 هغه به زمون کمزوری بدن داسې عیسی مسیح د راتللو په انتظار یو چې د اسمان نه به راي. 
بدل کي چې د هغه د جالل نه ک بدن په شان شي. دا کار به د هغه قدرت په وسیله تر سره کیي

چې ول شیان د خپل ان تابع کي.

 نو ای زما رانو خویندو او ورونو! زه ستاسو د لیدلو په ارمان یم. تاسو زما خوشحالي او  ۴
زما ویا یئ. نو بیا ای رانو دوستانو، په تن کې همداسې ین اوسئ.

هونې او الروونې

 هو، زما  زه افودیه او سینتیخې ته زاري کوم چې په تن کې په یو فکر اوسئ. 

رتینی ملریه، ستا خه غوتنه کوم چې د دې دوه و سره مرسته وکې، که چې هغوی د
کلیمانتوس او زما د نورو همکارانو سره د زېري په خپرولو کې ن تر ن هلې لې کي دي

او نومونه یې د ژوندون په کتاب کې لیکل شوي دي.

 پرېده چې  تل په تن کې خوشحالي کوئ او بیاهم وایم چې خوشحاله اوسئ. 

 د هې شي په ستاسو نرم مزاجي او مهرباني ولو خلکو ته کاره شي. تن به زر راشي. 
هکله اندېنه مه کوئ، بلکې تل د شکرزار په دعاانو او زاریو سره خپلې غوتنې د خدای
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 نو بیا د خدای سوله او سالمتي چې د انسان د پوهې نه لوه ده، حضور ته واندې کوئ. 
ستاسو زونه او خیالونه به د عیسی مسیح په وسیله خوندي وساتي.

 اخر دا چې ای خویندو او ورونو! هر هغه ه چې رتیا، عزتمن، عادالنه، پاک، زه وونکي،

 هغه ه چې کلي او هغه ه چې ېر ه او د ستاینې و دي، د هغو په هکله فکر کوئ. 
تاسو زما نه زده کي او حاصل کي دي یا مو زما نه اورېدلي او لیدلي دي، هغه سرته ورسوئ، نو

بیا به خدای چې د سولې او سالمت سرچینه ده، ستاسو سره مل وي.

د خدای د مرستو او د فیلیپیانو د تحفو خه مننه کول

 زه په تن کې ېر خوشحاله یم چې له ه مودې وروسته یول بیا ستاسو پام زما خواته

شو. زه پوهېم چې تاسو په رتیا زما سره عالقه درلودله، خو تاسو سره د هغو د کاره کولو
 زه دا خبرې د دې دپاره نه کوم چې محتاج یم، بلکې دا مې زده کل چې موقعه پیدا نه شوه. 

 زه پوهېم چې رنه په غریب کې یا شتمن کې ژوند وکم. زه په هرحال کې یم، راضي یم. 
ما په هر ول حاالتو کې ژوند کی دی او د ژوند کولو راز مې زده کی دی، که زه مو وم یا وی
 زه د مسیح په وسیله چې ماته قوت راکوي کوالی شم چې یا که محتاج وم یا هره مې لرل. 

هر حالت تېر کم.

 ای د  په هر حال دا ستاسو مهرباني وه چې زما سره مو په سختیو کې مرسته وکه. 

فیلیپې د ار ایماندارانو، تاسو ه خبر یئ چې د زېري د رسولو په لومیو ورو کې کله چې زه د
مقدونیې خه روان شوم، نو هې یوه کلیسا زما سره په ه او تاوان کې شریکه نه شوه، پرته له
 حتی کله چې په تسالونیکیه کې وم و لې مو زما د اتیاوو د پوره کولو دپاره تاسو نه. 

 زه دا خبره د دې دپاره نه کوم چې ستاسو نه صرف کومه مالي مرسته تر السه مرسته راولېله. 
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 کم، بلکې زه غوام چې ستاسو د نېکو کارونو اجر دې ستاسو په حساب کې ورزیات شي. 
خو اوس ستاسو هره ماته راورسېدل او حتی زما د اتیا نه زیات. تاسو چې د اپافرودیتوس په

الس کومې مالي مرستې رالېلې وې په هغو باندې زما اتیاوې په کامله توه پوره شوې. دا هغه د
 زما خدای به ستاسو خوشبوی نذرانه او قرباني ده چې خدای ته قبوله او د هغه خوه ده. 

 خدای ته ولې اتیاوې د خپلې پرېمانه شتمن له مخې د عیسی مسیح په وسیله پوره کي. 
چې زمون اسماني پالر دی، تل ترتله جالل وي. امین.

وروستني سالمونه

 د خدای ولو خلکو ته چې د عیسی مسیح سره تاو لري، سالمونه ووایئ. کوم ورونه چې زما

 د خدای ول خلک چې دلته دي تاسو ته سالم سره دي، هغوی هم تاسو ته سالمونه وایي. 
 په تاسو ولو باندې وایي، په انې توه هغوی چې د روم د امپراتور په ما کې اوسیي. 

دې د تن عیسی مسیح فضل وي.
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