
د پطروس رسول دوهم لیک

د کتاب پېژندنه

دا لیک پطروس رسول په ۶۷ میالدي کال کې د لومنیو ایماندارانو لې ته لیکلی دی. د دې
لیک اصلي مقصد د دروغجنو استاذانو د تعلیم او د هغه اخالقي فساد په واندې ودرېدل
دي چې د دې غلط تعلیم خه سرچینه اخلي. پطروس خپلو اورېدونکو او لوستونکو ته
مشوره ورکوي چې د خدای او تن عیسی مسیح د رتیني پېژندنې په وسیله د غلط

تعلیم سره مبارزه وکي. دا پوهه هغوی ته په خپله د عیسی د عیني شاهدانو له خوا ورکل
شوې ده چې عیسی یې لیدلی او د هغه تعلیم یې اورېدلی ؤ.

په هغه کي باندې چې پطروس په دې لیک کې ېر ینار کوي، هغه د عیسی مسیح بېرته
رات دی، که چې په هغه وخت کې یو شمېر خلک په دې عقیده وو او تعلیم یې ورکاوه
چې عیسی مسیح بېرته نه راي. خو پطروس رسول هغوی ته وایي چې تن صبر کوي،

که چې نه غواي وک تباه شي، بلکې غواي چې ول د خپلو ناهونو خه توبه
وباسي.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۱۲

د خدای بلنه او غوره کول: ۱: ۳ - ۱۲
د مسیح د جالل شاهدان: ۱: ۱۶ - ۲۱
جعلي پیغمبران او استاذان: ۲: ۱ - ۲۲

۱۸ - ۱ :۳ :تن د راتللو ور د
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سالمونه

 دا لیک د شمعون پطروس له خوا چې د عیسی مسیح خدمتار او رسول دی، هغو خلکو  ۱
ته چې زمون د خدای او خالصوونکي عیسی مسیح د عدالت په وسیله یې زمون په شان قیمتي

ایمان تر السه کی دی.

 د خدای او زمون د تن عیسی د پېژندلو له امله دې په تاسو باندې ېر زیات فضل او

سالمتي وي.

د خدای بلنه او غوره کول

 د تن الهي قدرت مون ته هره چې د دیندار د ژوند تېرولو دپاره ورته اتیا لرو، راکي

دي. مون دا هره د هغه چا په پېژندلو سره تر السه کي دي چې مون یې د خپل جالل او نېک په
 د همدې شیانو په وسیله هغه زمون سره ېرې لویې او ارزتناکې وعدې وسیله رابللي یو. 

کې دي چې د دې وعدو په وسیله تاسو کوالی شئ د هغه فساد خه چې په ن کې شته او د بدو
 له دې امله پوره غوتنو خه پیدا کیي، وتتئ او د هغه په الهي ذات کې شریک شئ. 

 او د خدای په پېژندې کو وکئ چې خپل ایمان په نېک او په نېک سره د خدای پېژندنه، 
سره په خپل نفس باندې واک لرل او په خپل نفس باندې په واک لرلو سره په صبر او زغم، صبر او
 او دینداري د ورورول په مینه او د ورورول مینه په پاکه مینه کامله کئ.  ،زغم په دیندار

 که چېرې په تاسو کې دا صفتونه موجود وي او په هغو کې وده وکئ، نو زمون د تن

 خو که په چا کې دا صفتونه نه وي، عیسی مسیح په پېژندلو کې به اغېزناک او ور اوسئ. 
 نو ای نو هغه لن نظری او وند دی او د خپلو پخوانیو ناهونو خه پاکېدل یې هېر کي دي. 

خویندو او ورونو! ېر کو وکئ چې دا ثابته کئ چې تاسو په رتیا سره د هغو خلکو خه
یئ چې خدای رابللي او غوره کي دي. که داسې وکئ، نو تاسو به هېکله بې ایمانه نه شئ او ناه
تن او خالصوونکی عیسی مسیح تلپاتې پاچاه د ول به تاسو زمون  نو په دې به نه کوئ. 

ته په عزت سره وردننه شئ.
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 نو زه به تل تاسو ته دا شیان در په یادوم، سره له دې چې تاسو ورباندې پوهېئ او په هغه

 نو که زه الزم م چې ترو حقیقت باندې چې تاسو ته ودل شوی دی، ین وال یئ. 
 زه پوهېم چې ېر زر به پورې چې ژوندی یم، نو تاسو به هوم چې دا شیان په یاد وساتئ. 

خپل فاني وجود له السه ورکم لکه نه چې زمون تن عیسی مسیح ماته کاره ویلي دي.
 نو زه به پوره کو وکم چې زما د مر نه وروسته به تاسو تل دا خبرې په یاد وساتئ.

د مسیح د جالل شاهدان

 کله چې مون تاسو خبر کئ چې زمون تن عیسی مسیح به نه په قدرت سره راي، نو

مون هغو نکلونو پسې چې په یرک سره جو شوي دي ونه رېدو، بلکې مون په خپلو سترو د
 کله چې پالر خدای هغه ته عزت او جالل ورک، مون هلته وو. په هغه هغه لویي لیدلې ده. 

وخت کې د خدای د بې شانه جالل خه یو اواز راغی چې ویل یې: «دا زما ران زوی دی چې زه
 کله چې مون د هغه سره په سپېلي غره کې وو، نو دا اواز مو واورېد چې ترې خوشحاله یم.» 

د اسمان نه راغی.

 نو زمون باور په هغه پیغام باندې چې د پیغمبرانو له خوا اعالن شوی ؤ، نور هم زیات شو. نو

دا به ه وي چې تاسو هغه پیغام ته زیات پام وکئ، که چې دا د هغې ېوې په شان دی چې په
 خو د تیاره کې لیي، ترو سهار شي او د سهار ستوری ستاسو په زونو کې ولیي. 

هره نه مخکې باید په دې پوه شئ چې هې پیغمبر نه شي کوالی چې له خپله انه د خدای د کالم
 که چې د پیغمبرانو پیغام د انسان په اراده نه دی راغلی، بلکې خه کوم پیغام تفسیر کي. 

هغوی د روح القدس تر اغیزې الندې د خدای له خوا خبرې کې دي.

جعلي پیغمبران او استاذان

 خو لکه نه چې مخکې په اسراییلو کې هم جعلي پیغمبران پیدا شوي وو، همداسې به  ۲
ستاسو په من کې هم د دروغجن استاذان راپیدا شي. هغوی به په په تباه کوونکی او د غلطو عقیدو
تعلیم ورکوي. حتی هغوی به د هغه بادار نه هم انکار کوي چې هغوی یې په بیه اخیستي دي او په
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 ېر خلک به د هغوی په غیر اخالقي الرو روان خپلو انونو باندې به ېر زر تباهي راولي. 
 دا دروغجن استاذان به د خپل حرص له شي او د هغوی له امله به د عدالت الره بدنامه شي. 

امله د هغو کیسو په ویلو سره چې له انه یې جوې کې دي، ستاسو خه ه واخلي. خو خدای
ال د پخوا نه دا پرېکه کې ده چې هغوی ته سزا ورکي او د هغوی په تباه کولو کې به ن رامنته

نه شي.

 که خدای هغه فرتې چې ناه یې کې وه بې سزا پرېنودلې، بلکې دوزخ ته یې ولېلې او

 په تیارو کندو کې یې واچولې چې په هغه ای کې د قضاوت تر ورې پورې وساتل شي. 
همدارنه په پخوا زمانه کې یعنې د نوح د توفان نه مخکې هم خدای وک بې سزا پرېنودل، بلکې

د هغه وخت په بې دینه خلکو یې سېالب راوست او یوازې نوح یې چې د خدای د عدالت وعظ
 وروسته بیا خدای د سدوم او عموره کوونکی ؤ، د نورو اوو کسانو سره خوندي وساتل. 
ارونو ته سزا ورکه او هغه یې په اور باندې له منه یوول او په ایرو یې بدل کل، ترو د

 خو خدای لوط چې نېک سی ؤ او د راتلونکې زمانې د بې دینه خلکو دپاره عبرت وي. 
 که چې هغه نېک سی چې بدکاره خلکو د غیر اخالقي چلند خه تن شوی ؤ، وژغوره. 

د هغوی په من کې اوسېده، د هغه پاک زه به هره ور د هغوی د بدو کارونو په لیدلو او اورېدلو
 نو تن پوهیي چې نه دینداره خلک د خپلو ازمېتونو خه خالص کي او ورېده. 
 په انې توه بدکاره خلکو ته د قضاوت تر ورې پورې په پرله پسې توه سزا ورکي، 

هغه خلک چې د جسماني ناپاکو غوتنو پسې ري او د خدای واک او اختیار سپک ي.

دا د دروغجنو استاذانو بې پروایي او غرور دی چې اسماني روحاني موجوداتو ته د کفر ویلو خه نه
 سره له دې چې فرتې د دې دروغجنو استاذانو خه ېرې قوي او غتلې دي، خو وېریي. 
 دا خلک د بې شعوره ناورو د تن په حضور کې په سپکو خبرو سره هغوی نه مالمتوي. 

په شان د دې دپاره پیدا شوي دي چې ونیول شي او ووژل شي. د کومو شیانو خه چې خبر نه دي
 د نورو د هغو په هکله سپکې سپورې وایي. نو هغوی به د نلي ناورو په شان تباه شي. 

خلکو سره چې هغوی کومه بدي کې ده نو په بدل کې به یې بدي وویني. هغوی په را ور د
عیاش نه خوند اخلي. دروغجن استاذان بې شرمه او بې عزته خلک دي. کله چې هغوی ستاسو سره
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په مېلمستیا کې کېني، نو ستاسو د بدنام سبب ري، که چې هغوی په خپلې غولونې باندې
 هغوی و ته د زنا په سترو وري او هېکله د ناه خه الس نه اخلي. خوشحالیي. 

هغوی هغه کسان چې په خپل ایمان کې ین نه دي، په دام کې رانیسي. د هغوی زونه په حرص
 هغوی سمه الره پریې ده او بې الرې شوي اموخته شوي دي او په هغوی د خدای لعنت دی. 

دي او د بعور د زوی بلعام په الره روان دي چا چې د هغو پیسو سره مینه لرله چې په بدو کارونو
 خو بلعام د خپلو بدو کارونو په خاطر ورل شو. که چې یو خره د انسان په ژبه یې لې. 

.خه منع ک ې او هغه نبي یې د لېونتوب د کارونوخبرې وک

 دا خلک د وچو چینو په شان دي او د هغو ورېو په شان دي چې باد یې وي راوي. خدای

 هغوی الپې وهي او بې عقلې خبرې د هغوی دپاره په تورو تیارو کې ای تیار کی دی. 
کوي. او د جسماني غوتنو خه په کار اخیستلو سره هغه خلک په دام کې رانیسي چې همدا اوس

 هغوی ته د ازاد وعده د هغو خلکو خه تتېدلي دي چې په مراه کې ژوند تېروي. 
ورکوي خو حال دا چې په خپله د فساد غالمان دي، که وک چې د کوم شي تابع وي، نو د هغه
 که کله چې هغوی زمون د تن او خالصوونکي عیسی مسیح د پېژندنې په غالم هم دی. 

وسیله د دې ن د ناپاکیو خه خالص شول او بیا وروسته په هغو ناپاکیو کې راېر او هغوی یې
 که چې د هغوی دپاره به الندې کل، نو د هغوی وروستنی حال به د اول نه هم ېر بد وي. 

دا ه وای چې هېکله یې د عدالت الره نه وای پېژندلې، له دې نه چې ویې پېژني او د هغه
 د هغوی سره چې ه وشول نو دا سپېلي حکم خه مخ واوي چې ورته ورکل شوی دی. 
متل یې په هکله رتیا کیي: «سپی خپلې کانې بېرته ي.» او «لمبول شوی خو بېرته په خو

کې رغي.»

تن د راتللو ور د

 رانو دوستانو! دا دوهم لیک دی چې تاسو ته یې لیکم. په دواو لیکونو کې مې هه کې  ۳
 زه غوام ده چې د دې شیانو په یادولو سره ستاسو په ذهنونو کې پاک خیالونه رابېدار کم. 

تاسو ته هغه خبرې چې مخکې سپېلو پیغمبرانو درته کې دي او زمون د تن او خالصوونکي
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 د هره نه مخکې باید هغه حکم در په یاد کم چې د خپلو رسوالنو په وسیله یې درکی دی. 
تاسو خبر شئ چې په اخرنیو ورو کې به داسې مسخره خلک راپیدا شي چې د خپلو بدو غوتنو
 هغوی به وایي: «هغه چا چې وعده سره سم به ژوند تېروي او په تاسو باندې به ملنې وهي. 
کې ده چې راي، هغه وعده ه شوه؟ که د کوم وخت نه چې زمون نیکونه مه شوي دي، نو

 هغوی په هره هماغسې روان دي لکه نه چې د ن د پیدایت له وخته روان وو.» 
قصدي ول دا هېروي چې ېر پخوا خدای حکم وک او اسمانونه پیدا شول. او د خدای د حکم په

 همدارنه د اوبو وسیله مکه د اوبو خه بېل شوه او د اوبو نه وچه مکه رامنته شوه. 
 خو موجوده یعنې د سېالب د اوبو په وسیله هغه پخوان ن د اوبو الندې وبه او تباه شوه. 
اسمانونه او مکه د خدای د هماغه حکم په وسیله ساتل شوي دي، ترو هغه د اور په وسیله له
منه یوسي. هغه اسمانونه او مکه به تر هغې ورې پورې وساتل شي چې د بې دینه خلکو په

هکله قضاوت وشي او هغوی تباه شي.

 خو رانو دوستانو! یوه خبره مه هېروئ چې د تن په نظر کې یوه ور د زرو کلونو او زر

 تن په خپله وعده کې ن یا سستي نه کوي لکه نه کلونه د یوې ورې په شان دي. 
چې ینې خلک یې ن ي. هغه تاسو ته صبر کوي، که نه غواي چې وک تباه شي، بلکې

 خو د تن ور به لکه د غل د راتلو په غواي چې ول د خپلو ناهونو خه توبه وباسي. 
شان راي. په هغه ور به اسمانونه په یو هیبتناکه اواز له سترو پناه شي، اسماني موجودات به

 وسوي او له منه به ال شي او مکه او هره چې په هغې کې دي هغه به له منه ال شي. 
نو رنه چې دا ول شیان په دې ول له منه تلونکي دي نو تاسو باید ه ول اوسئ؟ تاسو باید
 د خدای د ورې رات ته سترې په الره اوسئ چې پاک او په دیندار کې ژوند تېر کئ. 

زر راشي. په هغه ور به اسمانونه وسوي او له منه به ال شي او اسماني موجودات به د رم له
 خو مون د خدای د وعدې له مخې د نویو اسمانونو او مکې انتظار کوو چې السه ویلي شي. 

په هغو کې به عدالت ین شي.

 نو رانو دوستانو! رنه چې تاسو د هغې ورې انتظار کوئ، نو ېر کو وکئ چې د

 زمون د خدای په نظر کې پاک او بې عیبه اوسئ او په سوله او سالمتي کې خپل ژوند تېر کئ. 
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تن صبر یو خالصون وئ، لکه نه چې زمون ران ورور پولوس هم د هغه حکمت له مخې
 هغه په خپلو ولو لیکونو کې د دې شیانو په چې خدای ورته ورکی دی تاسو ته لیکلي دي. 
هکله خبرې کوي. په هغو کې ینې داسې خبرې شته چې پوهېدل ورباندې ران دي او ناپوهه او

بدلېدونکي خلک هغه د پیغمبرانو د نورو لیکنو په شان غلط تعبیروي، نو هغوی په خپلو انونو
باندې تباهي راولي.

 رانو دوستانو! خو تاسو له مخکې نه خبر یئ، نو پام کوئ، هسې نه چې د بې اصوله خلکو د

 غلط تعلیم له امله بې الرې شئ او خپل استقامت او په ایمان کې ینوالی د السه ورکئ. 
بلکې زمون د تن او خالصوونکي عیسی مسیح په فضل او پېژندنه کې پرمخت وکئ. ثنا دې

وي هغه ته اوس او تل ترتله. امین!
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