
د تسالونييانو په نوم د پولوس رسول
دوېم خط

پېژندلو

دا يو وړوکے خط دے چ پولوس رسول په ک د نوؤ ايماندارانو د مضبوط
ايمان او د مصيبت زغملو باوجود د يو بل سره د مين برقرار ساتلو تعريف
کوى، هغه د حضرت عيس مسيح د بيا رات په حقله هم خبرې اترې کوى.

په هغ ي تد کوم مقصد دپاره خُدائ پاک راغو ايماندارانو ته منت کوى چ
وک چ .قابل ش د خُدائ پاک د بادشاه چ ش باندې مسلسل قائم پات
اوس مصيبت زغم هغوئ له به عزت ورکے ش او ظالمانو ته به سزا مالو

ش. د حضرت عيس مسيح رات نزدې دے. ۀ خو وائ چ د مال خُدائ
ورځ راغل ده، خو دا حقيقت نۀ دے. اول به بغاوت شروع ش او بيا به

بشرع کس رند ش. هغه به ن رندوى او د دروغو معجزې به کوى،
خو ايمانداران به په داس دوکه بازۍ باندې بوقوفان نۀ جوړيى. د دې کس

مسيح د خُل دے او هغه به د حضرت عيس طاقت د خُدائ پاک په نظر ک
رباد کے ش کله چ حضرت عيس مسيح راواپس ش. هم په هغه په پوک ب

وخت ک به خُدائ پاک پرېدى هغه خلق چ د دۀ په دوکه ک راش وک
چ د مخ نه د زيرى مخالفت کوى، او خپل انونه به په خپله سزاوار کى.

زمون عا کۇو چستاسو دپاره همېشه د د حفظ کولو دپاره ۱: ۱۱ آيت ”مون
خُدائ پاک دې تاسو د خپل بلن جوه کى، او ستاسو د نې هر يو خواهش

او د ايمان هر يو کار دې په خپل قدرت سره پوره کى.“
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دعا او سالم

 د پولوس او سيلوانوس او د تيموتيوس د طرف نه، د تسالونييانو د  ۱
 په جماعت دپاره خط چ زمون د خُدائ پالر او د مال عيس مسيح دے، 

تاسو دې زمون د خُدائ پالر او د مال عيس مسيح د طرف نه فضل او
 اے رانو وروو او خوېندو، ستاسو په حقله مون له هر وخت سالمت وى. 

د خُدائ پاک شُر ويستل په کار دى، او دا مناسب دى ه چ ستاسو ايمان
 په نور نور زياتيى او ستاسو د هر يو مينه د يو بل سره نوره هم زياتيى. 

دې وجه مون په خپله د خُدائ پاک په جماعتونو ک په تاسو فخر کۇو، د هغه
ظلم او تليفونو دپاره چ تاسو ي زغم په هغو ولو ک ستاسو قائموالے او
 دا د خُدائ پاک د رتون عدالت ثبوت دے د دې دپاره ايمان ظاهريى. 

چ تاسو د خُدائ پاک د هغه بادشاه الئق کى چ د کوم دپاره تاسو تليفونه
 ه چ خُدائ پاک انصاف کوونے دے، هغه به هغوئ نه  .هم زغم
 او خُدائ پاک به ستاسو بدل واخل وک چ تاسو له تليف درکوى. 

تاسو له آرام درکى تاسو وک چ په مصيبت ک راېر ي او هم مون له
چ کله مال عيس د آسمان نه رارند ش. او د خپلو قوتناکو فرتو سره
وک چ ى او په شُغله ناک اور سره به هغه هغوئ له سزا ورک  ،راش

 هغوئ ته  .مسيح زيرے نۀ من عيس د مال او زمون خُدائ پاک نۀ پېژن
به د ابدى تباه سزا مالو ش او د مال د حضور او د جالل قدرت نه به

 په هم هغه ورځ کله چ هغه راش نو ول مقدسين به هغۀ له  .هغوئ جدا ش
به تاسو هم شامل ي په هغوئ ک .ى او د هغۀ حمد و ثنا به ووائجالل ورک

 هم په دې وجه مون ه چ تاسو زمون په واه ايمان راوړے وو. 
ستاسو دپاره همېشه دعا کۇو چ زمون خُدائ پاک دې تاسو د خپل بلن جوه

کى، او ستاسو د نې هر يو خواهش او د ايمان هر يو کار دې په خپل قدرت
 نو بيا به زمون د مال عيس نوم ستاسو د چال چلن په سره پوره کى، 
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وجه جالل وموم او تاسو به هم ورسره جالل وموم. دا هر ۀ زمون د خُدائ
پاک او د مال عيس مسيح د فضل په مطابق وشو.

بشرع انسان

 نو اوس اے وروو او خوېندو، مون د خپل مال عيس مسيح د راتلو  ۲
 چ تاسو او د هغۀ سره زمون د راغونېدلو په حقله تاسو ته خواست کۇو 
زر پرېشانه نۀ ش او نۀ دې ستاسو وار خطا ش کۀ وک درته د رويا نه يا د
کالم نه او يا زمون نه د خط په وسيله ووائ چ د مال خُدائ د قيامت ورځ

وک دې تاسو په هي  خو راغل ده، نو تاسو په داس خبرو باور مۀ کوئ. 
و پورې چتر نۀ را هغه ورځ به تر هغ ه چ .ىطريقه دوکه نۀ ک

بغاوت شروع نۀ ش او بيا بشرع کس رند نۀ ش ،وک چ د هالکېدو
 هغه به د هر يو معبود او د عبادت د هر يو يز دپاره مقرر شوے دے. 
مخالفت کوى او خپل ان به ترې نه اوچت . او هغه به د خُدائ په کور

 ول تاسو ته ياد نۀ دى چ کله زۀ ک کېن او د خُداي دعوٰى به وکى. 
 او اوس چ کوم يز ال تاسو سره وم نو تاسو ته م دا خبرې کې وې؟ 

هغه ايساروى تاسو د هغ نه خبر ي، تر و چ هغه په خپل مقرر وخت رند
يا دى، خو دا به تر هغل طاقتونه کار ک پ شرعد ب ه چ   .ش

 او بيا به هغه  .ے الرې نه لرې نۀ شد دې ايساروون و چکار کوى تر
بدينه کس رارند ش، او مال عيس به ي د خپل خول په پوک تباه کى،

 د دې بدينه کس راتلل او کارونه او د خپلو راتلو په جالل به ي تباه کى. 
به د شېطان په طاقت وى، وک چ به هر قسم قدرت، د دروغو ن او

 او هغوئ وک چ هالکېدون دى نو هغه به ي په معجزې به اره کوى، 
نۀ هغوئ د حق سره مينه کوله او نۀ ي ه چ .ىخپل شرارت سره دوکه ک

 په دې وجه به خُدائ هغه حق منلو کوم چ هغوئ ته خالصون ورکولو. 
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 نو هغوئ  .ى او هغوئ به په دروغو يقين ساتالرې کپاک هغوئ سخت ب
وک چ په حق يقين نۀ کوى بل د بدۍ په کارونو خوشحاليى، هغوئ ول به

.سزا وموم

د خالصون دپاره غوره شوى

 خو په مال ک زمون رانو وروو او خوېندو، مون ته همېشه ستاسو په

حقله د خُدائ پاک شُر کول په کار دى، ه چ تاسو د خُدائ پاک اولن د
خالصون غوره کے شوې مېوه ي کوم خالصون چ د روح القُدس په وسيله
 د دې مقصد دپاره مالويى او هغه تاسو پاکوى چ په حق ايمان راوړئ. 

عيس د مال تاسو زمون نو چ د زيرى په وسيله راوبلل هغۀ تاسو زمون
و او خوېندو، مضبوط ش نو بيا اے ورو  .شامل ش مسيح په جالل ک

او د کوم دستور چ بيا تاسو زمون د خول نه يا مو د خط په وسيله تعليم
عيس مال  اوس دې زمون  .ش قائم پات ے دے تاسو په هغحاصل ک
مسيح په خپله او زمون خُدائ پالر چا چ مون سره مينه وکه او مون ته ي د

 هغه دې ستاسو زړونو ته فضل په وسيله ابدى تسل او ۀ اُميد راکو، 
ډاډيرنه درکى او په هر نې کار او خبرو اترو ک دې تاسو مضبوط کى.

زمون دپاره دعا کوئ

 نو اے وروو او خوېندو، زمون دپاره دعا کوئ چ د مال کالم زر  ۳
ستاسو په مين ي ه چن ىعزت حاصل ک او هر چرته داس خور ش

 او دعا کوئ چ مون د بدو او خرابو خلقو نه بچ ک حاصل کے وو. 
 خو مال وفادار دے، هغه به تاسو پات شُو ه چ ول ايماندار نۀ دى. 

 او ستاسو په حقله زمون په ته کى او هغه به تاسو د شېطان نه بچ کى. 
مال اعتماد دے چ تاسو اوس هم هغه کارونه کوئ او بيا به ي هم کوئ د
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 مال دې ستاسو زړونه د خُدائ پاک کوم چ مون درته حم کے دے. 
په مينه او د مسيح په صبر معمور کى.

ناراسته خلقو ته خبردارے

 اے عزيزانو، مون تاسو ته د خپل مال عيس مسيح په نوم حم درکوو

چ د هغه ايماندارانو سره تعلق مۀ سات وک چ ناراسته دى او په هغه تعليم
 ه چ تاسو په خپله خبر عمل نۀ کوى چ مون هغوئ له ورکے دے. 
ي چ تاسو ته زمون په نقش قدم ژوند تېرول په کار دى او کله چ مون تاسو

مفت ونۀ خوړه بل د چا رو  او مون سره ۇو نو مون ناراسته نۀ ۇو. 
شپه او ورځ مو خوارى او مشقت سره کار کولو نو چ مون په تاسو ک په
 مون ته دا حق حاصل وو چ تاسو نه رو وغواړو چا بوج جوړ نۀ شُو. 

بل مون داس ونۀ کل او په کار کولو مون خپل ان تاسو ته نمونه
 ه کله چ مون تاسو سره ۇو نو مون هغه وخت تاسو ته دا ورولو. 
 حم درکو چ وک کار کول نۀ غواړى نو هغه دې خوراک هم نۀ کوى. 
خو مون اورو چ په تاسو ک ين ناراسته ژوند تېروى او هي کار نۀ کوى

د مال کسانو له مون  نو داس  .وه وت هم د نورو په کار ک او بل
عيس مسيح په نوم حم ورکوو او ورته دا وايو چ په آرام سره دې خپل کار
و او خوېندو، تاسو په نې زما ورو  . دې په خپله کوى او خپله رو

 او کۀ وک په دې خط ک زمون وئيلے شوې  .همت مۀ بائيل کار ک
چ او د هغوئ سره تعلق مۀ سات سات نو هغه په نظر ک خبرې نۀ من

 خو هغوئ دشمنان مۀ  بل د ايماندارانو وروو په هغوئ وشرميى. 
شان نصيحت ورته کوئ.

آخرى دعا او برکت
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 اوس مال چ د سالمت سرچينه دے په خپله دې تاسو ته هر وخت او په

 زۀ پولوس په هر حال ک سالمت درکى. مال دې تاسو ولو سره وى. 
خپل الس درته دا سالمونه ليم او زما په ولو خطونو ک د ثبوت دپاره دا زما
 زمون د مال عيس مسيح فضل دې تاسو ولو د ليلو نه او طريقه ده. 

سره وى.
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