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د پطروس رسول اول خط

پېژندلو

د پطروس رسول د خط لوستون د هغه ناکردو او مصيبتونو په وجه شمن او بزړۀ
ېر شوى ۇو. په دې خط کرا د خپل ايمان په وجه په ک شوى ۇو کوم چ

پطروس په هغوئ زور راوړے دے او ورته ي د ته کېدو حوصله ورکې ده، او
هغوئ ته ي بار بار د حضرت عيس مسيح د ژوندون مثالونه ورکى دى او دا ي هم

ورته فرمائيل دى چ ستاسو د ميراث لويه خزانه په حضرت عيس مسيح ک ده، او
ې ده. په دې خط کنيا ته د هغۀ د بيا راتلو اميد او جنت ته د بوتلو طمع ورکد

ليفونه راشپه ايماندارانو به د ايمان په وجه ت پطروس د دې خبرې وضاحت کوى چ
نو هغوئ به بيا هغه نه برداشت کوى. دې خط ته د رسوالنو اميد هم وئيلے ش، د

پطروس اول پېغام دا وو چ په خُدائ پاک باور سات په هر حالت ک په فرمانبردارئ
سره ژوند تېروئ. او ورته ي حم کے دے چ خپله توجو د خُدائ پاک خالصون ته
ورکئ، تليفونه به ضرور را خو دا به د ل وخت دپاره وى خو فضل به د هغه چا
دپاره وى وک چ په خپل ايمان تر آخره ين او قائم پات ش. د حفظ کولو دپاره

“.هغه ستاسو خيال سات ه چ په هغۀ واچوئ وله پرېشان ۵: ۷ آيت ”او خپله

دعا او سالم

 د پطروس د طرف نه چ د عيس مسيح رسول دے، د خُدائ پاک د هغه غوره  ۱
لتيه، کپدوکيه، آسيه او بتونيه په صوبو ک ،د پونطوس شوو مهاجرينو په نوم چ

 تاسو چ خُدائ پالر د ازل نه د خپل علم په مطابق د روح القُدس خوارۀ وارۀ دى، 
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په وسيله مقدس کئ او د عيس مسيح د وين تويولو په وسيله ي تاسو د هغۀ تابعدار
کئ، په تاسو دې ډېر فضل او سالمت وى.

د ابدى ژوند اُميد

 زمون د مال عيس مسيح د خُدائ پاک او پالر دې ثنا وى، چ په خپل لوئ

رحمت ي د عيس مسيح د مو نه د بيا ژوندى کېدو په وسيله مون له د ژوندى اُميد
 او چ يو نۀ فنا کېدونے، بداغه او الزواله ميراث دپاره نوے ژوند راکو، 

 کوم چ خُدائ حاصل کو، چ ستاسو دپاره په آسمان ک ساتلے شوے دے، 
پاک د ايمان په وسيله په خپل قُدرت سره محفوظ سات يعن هغه خالصون چ هغه په
 نو په دې وجه تاسو خوشحال وکئ، آخرى وخت ک اره کېدو ته تيار دے. 
 او دا آزمېتونه به دا ار چ اوس تاسو د ل وخت دپاره مختلف تليفونه وزغمل. 
خبره ثابته کى چ ستاسو ايمان اصل دے، او دا وآزمائيلے شو له نه چ سرۀ
زر په اور آزمائيلے کيى، خو ستاسو ايمان د فان سرو زرو نه ډېر زيات قيمت دے.

.اره کېدو په ورځ د جالل او احترام سبب شمسيح د را نو ستاسو ايمان به د عيس
،اوس وين هغه مو ليدلے نۀ دے. او نۀ ي ر چمينه کوئ ا  تاسو هغۀ سره داس

خو تاسو په هغۀ يقين سات، او په جالل انداز ک خوشحال کوئ کومه چ د بيان نه
 او ستاسو د ايمان اجر به ستاسو د خپل ان د خالصون حاصلول وى. بهر ده. 
و او د هغه فضل په حقله يون او تحقيق وک د دې خالصون په حقله نبيانو ډېر ل

 د مسيح روح په هغوئ ک وو او پېشوئ وکه کوم چ په تاسو کېدونے وو. 
دا واه ي ورکوله چ مسيح به تليفونه وزغم او بيا به جالل وموم، نو بيا نبيانو دا

کوشش وکو چ د روح دا اشاره به په ۀ وخت او په کوم حالت ک پوره کيى.
ان دپاره نۀ وو بل د هغوئ زيرے د هغوئ د خپل  هغوئ ته وئيلے شوى ۇو چ

ستاسو دپاره وو. نو اوس دا زيرے تاسو ته د هغه چا په وسيله چ د روح القُدس په
عجيبه خبرې دى چ د آسمان نه نازل شوے دے بيان شو. دا داس طاقت سره چ
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فرت هم په ليوالتيا سره د دې د کېدو خواهش کوى.

د پاک ژوندون دپاره رابلل

 نو په دې وجه خپله په ذهن توه مال وته، او په خپل ان قابو وساته، او خپل

ممل اُميد په هغه فضل سات کوم به چ عيس مسيح تاسو له درکى کله چ هغه
او د خپل جهالت د زمان ،ه د تابعدارو بچو په شان ش تاسو ل  .ند شررا
 نه چ ستاسو رابلونے پاک غوندې د زړو خواهشاتو غالمان مۀ جوړېئ. 

ه چ ل دے نو هغه شان تاسو په خپل ول چال چلن ک خپل ان پاک کئ 
 او دا خبره ياد سات هغه صحيف فرمائ چ، ”پاک ش ه چ زۀ پاک يم.“ 

آسمان پالر چا نه چ تاسو دعا غواړئ هغه د چا طرفدارى نۀ کوى. بل هغه به
ستاسو انصاف کوى او ستاسو د عمل په مطابق به تاسو له اجر درکى، نو بيا په دنيا
 نو تاسو په دې ک خپل ژوند د هغۀ نه په يرې او له د مسافرو په شان تېروئ. 

پوهه ي چ خُدائ پاک ستاسو په ائ فديه ورکه چ تاسو له د هغه بفائدې ژوندون
خالصون درکى کوم چ تاسو ته ستاسو د پالر نيونو نه په ميراث ک پات شوے

 بل د مسيح وو. او کومه فديه چ هغۀ ورکه نو هغه فان سرۀ يا سپين زر نۀ ۇو، 
 هغه د قيمت وينه وه. هم هغه له د روغ رم او بداغه ُورى په شان قربان شو. 

دنيا د پېدايت نه اول غوره شوے وو، خو په آخره زمانه ک ستاسو دپاره اره
 د هغۀ په وسيله تاسو په هغه خُدائ ايمان راوړو چا چ هغه د مو نه بيا شو، 

راژوندے کو او جالل ي ورکو د دې دپاره چ ستاسو ايمان او اُميد په خُدائ پاک
 تاسو د خپلو ناهونو نه هغه وخت پاک شوئ کله چ تاسو د حق تابعدارى وى. 

وکه، نو اوس تاسو د يو بل سره د زړۀ نه له د وروو او خوېندو په شان مينه کوئ، په
 ه چ ستاسو دوباره پېدا  .نه مينه سات د يو بل سره د زړۀ د کوم خپلو ک

کېدل د فان کېدون تخم نه نه بل د نۀ فان کېدون تخم نه د خُدائ پاک د ژوندى او
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 ه چ، ”هر انسان د واو په شان دے او د  .قائم کالم په وسيله بيا پېدا شوئ ي
 دوئ ول شان او شوکت د نل ل په شان دے، واۀ اوچيى او ل رژيى 
خُدائ کالم د همېشه دپاره قائم وى.“ او دا کالم هغه زيرے دے کوم چ خو د مال

تاسو ته بيان شوے وو.

ژوندے کاے او پاک قوم

 نو ه بيا هر قسم بدى، فريب، رياکارى، کينه او هر قسم بده وينا پرېدئ.  ۲
 له د نوؤ پېدا شوو ماشومانو په شان د خالص روحان پيو خواهشمند اوس نو

 اوس تاسو د مال د مهربانه  .لوئ ش د دې په وسيله تاسو په خالصون ک چ
ر کۀ بنے دے اژوندے کا چ  نو مسيح ته راش کېدو خوند اخستے دے. 

قيمت ے شوے او د خُدائ پاک په نظر کے دے خو هغه غوره کآدمو هغه رد ک
 تاسو هم د ژوندو کاو په شان ي چ خُدائ پاک ترې نه خپل روحان کور دے. 
جوړوى چ د امامانو مقدسه فرقه په جوړېدو داس روحان قربان پېش کئ چ د
،چ فرمائ صحيف ه چ  عيس مسيح په وسيله خُدائ پاک ته قبول وى. 
”ورئ، زۀ په صيون ک د وټ غوره کے او قيمت کاے ږدم، او وک چ په

 نو بيا ستاسو دپاره چ ايمان مو راوړے  “.هغۀ ايمان راوړى هغه به شرمنده نۀ ش
ے چايمان نۀ دے راوړے د هغوئ دپاره، ”کوم کا دے خو چا چ دے، هغه قيمت

 او، ”يو داس کاے چ د تيندک لارانو رد کو هغه د وټ سر کاے شو،“ 
باعث جوړيى او خلق پرې تيندک خورى او راغورزيى.“ هغوئ تيندک خورى ه

 چ هغوئ د کالم نافرمان کوى او هغوئ د دې کولو دپاره اول نه مقرر شوى ۇو. 
خو تاسو يو غوره کے شوے نسل، د شاه امامانو فرقه، مقدس قوم، او د خُدائ پاک
خپل اُمت ي، د دې دپاره چ تاسو د هغۀ لوئ کارونه بيان کئ چا چ تاسو د تيارې
 مخ تاسو د خُدائ پاک اُمت نۀ وئ خو اوس  .ي ا ته رابللعجيبه ر نه خپل
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ي، مخ په تاسو رحمت نۀ وو شوے خو اوس په تاسو رحمت وشو.

د خُدائ پاک د خادِمانو په شان ژوند تېرول

 خوږو ملرو، زۀ تاسو له خبردارے درکوم چ تاسو خپل انونه مسافر او مهاجر
و، د هغه جسمان خواهشونو نه ان سات چ ستاسو د نفس سره جن کوى.

 په غېريهوديانو ک خپل چال چلن نې سات، تر دې چ کله هغوئ ستاسو

خالف له د بدکارو په شان بدرد هم وائ، خو هغوئ ستاسو نې کارونه ووين او د
 د مال دپاره د بن آدم د هر يو انتظام تابع  .عدالت په ورځ د خُدائ پاک ثناء ووائ

 او يا د حاکمانو چ هغه د اوس، له د بادشاه چ هغه د ولو نه لوئ دے، 
 ه چ دا د خُدائ بدکارانو د سزا او د نېانو د تعريف دپاره هغۀ مقرر کى دى. 

پاک رضا ده چ تاسو نې کوئ او په دې کولو سره د ناپوهه خلقو د جهالت خبرې
 تاسو آزاد ي او آزاد ژوند تېروئ، خپله آزادى د بدۍ کولو پده مۀ خاموشه کئ. 
 د هر چا عزت کوئ، د جوړوئ بل د خُدائ پاک د غالمانو په شان ژوند تېروئ. 

ايماندارانو د خاندان سره مينه کوئ، د خُدائ پاک نه يرېئ او د بادشاه عزت کوئ.

د حضرت عيس مسيح د مصيبتونو زغملو مثال

 اے نوکرانو، ډېر په احترام سره د خپلو مالانو تابع اوس، نۀ صرف د نېانو او

وک د خُدائ پاک د مرض  نو کۀ حليمانو بل د بد مزاجه هم تابعدارى کوئ. 
خيال سات او په ناحقه مصيبتونه او دردونه زغم نو دا د هغۀ دپاره د خُدائ پاک فضل
 ه کۀ تاسو په ناه کولو وهل وخوړل او صبر مو وکو، نو بيا ستاسو اجر دے. 

د ۀ خبرې؟ خو کۀ په نې کولو مصيبت وزغم نو دا ستاسو دپاره د خُدائ پاک
 خو تاسو هم دې دپاره رابللے شوى ي ،ه چ مسيح هم ستاسو فضل دے، 

دپاره مصيبت وزغملو او تاسو ته ي يو مثال قائم کو نو چ تاسو د هغۀ په نقش قدم
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 نۀ  ”نۀ هغۀ ۀ ناه وکه، او نۀ ي وک دوکه کى ۇو.“  تلل پرې نۀ ږدئ. 
هغۀ د کنلو په بدل ک کنل کول او نۀ ي په مصيبتونو زغملو چا ته دهم ورکوله

 هغۀ په خپله زمون بل هغۀ خپل ان رتون انصاف کوون ته وسپارلو. 
ناهونه سول ته د خپل ان سره يوړل د دې دپاره چ مون ناهونو نه آزاد شُو او د

ه چ  صداقت دپاره ژوند تېر کو. او د هغۀ په زخمونو تاسو شفا وموندله. 
او حفاظت کوون ېدئ خو اوس تاسو خپل شپونر و په شان الرېتاسو د ب

.ي له بيا راغل

 او خاوندان

 اے و، هم دغه شان تاسو هم د خپلو خاوندانو تابعدارې اوس، نو کۀ چرې  ۳
په هغوئ ک ين د خُدائ پاک کالم نۀ من نو چ بيا هم هغوئ ستاسو چال چلن ته
 کله چ هغوئ وورى وورى نو ستاسو د خبرو نه بغېر به خُدائ پاک ته راواوړى 

 ستاسو چ تاسو ومره په پاکوال سره د خُدائ پاک په يره ک ژوند تېروئ. 
ډول او سنار دې ظاهرى نۀ وى، يعن سر کم کول او د سرو زرو کال او قسما

 بل ستاسو غېر فان ډول سنار دې په هغه باطن انسانيت قسم جام اغوستل، 
 او ک په حليم او په سون ک وى چ د خُدائ پاک په نزد ډېر قيمت دے. 

انونه داس و به خپل و پاکوهم په خُدائ پاک اُميد ساتون په پخوا زمانه ک
 له نه چ ساره د ابراهيم سنارول چ د خپلو خاوندانو تابعدارې وې، 

تابعداره وه او هغۀ ته ي خپل مال وئيل. نو تاسو به هم د هغ لوه ي، خو کۀ چرې
 اے تاسو نې کارونه کوئ او د يو يز نه هم مۀ يرېئ کوم چ خلق يروى. 

خاوندانو، هم دغه شان تاسو هم د خپلو و سره په احترام سره ژوند کوئ او د و
هغوئ تاسو سره د ژوند په نعمت ک ه چ و په شان عزت کوئه د نازکو لول

.د قبلېدو نه ايسارې ش انعاستاسو د نه چ دى، نو هس وارثان
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د نېو کارونو دپاره تليفونه تېرول

 غرض دا چ تاسو ول په يو زړۀ او په همدردۍ اوسېئ، د ورورول مينه کوئ،

 د بدو په بدل ک چا سره بد مۀ کوئ او د کنلو په  .نرم زړۀ او حليمان اوس
بدل ک چا ته کنل مۀ کوئ، بل د دې په ائ ورله برکت وغواړئ ه چ تاسو
 ه چ، ”کۀ تاسو د ژوند  .د برکت وارثان ش چ د دې دپاره رابللے شوى ي

سره مينه کوئ او  ور ليدل غواړئ، نو په خپل ژب بد مۀ واي او په خپلو شونو
 ۀ کوئ او د بدو نه ان سات، امن قائم سات او د هغ کوشش  .دروغ مۀ واي

 ه چ د مال خُدائ نظر په صادقانو وى او د هغوئ فريادونه اورى. خو کوئ. 
 نو بيا تاسو له مال خُدائ د هغوئ په خالف وى وک چ بد کارونه کوى.“ 

 خو کۀ وک نقصان درکولے ش کۀ چرې تاسو د نې کارونو خواهشمند ي؟ 
چرې تاسو د صداقت دپاره مصيبتونه هم وزغم، تاسو له به برکت درکے ش نو
په خپلو زړونو ک  بل  .ئ او زړونه مۀ بائيله د هغوئ په يرولو مۀ يرې

مسيح مقدس مال و، او هغوئ ته د جواب ورکولو دپاره همېشه تيار اوس وک
 خو په نرم او درناوى سره چ ستاسو نه ستاسو د اُميد د وج تپوس وکى. 

خپل ضمير صفا سات نو چ وک په مسيح ک ستاسو ۀ چال چلن ته کنل کوى
 نو دا بهتره ده چ مون د و کارونو  .ېمانه شکولو پ نو هغوئ به بيا په داس

دپاره تليف وزغمو، چ د خُدائ پاک د مرض دپاره وى، نه چ د شرارت دپاره وى.
 ه چ مسيح ستاسو د ناهونو دپاره يو ل د همېشه دپاره م شو، يعن صادق

ه متو هغه په جسمان .تاسو خُدائ پاک له راول ارانو دپاره، د دې دپاره چناه د
 هم دغه شان هغه الړو او قېد کے شو خو په روحان توه ژوندے کے شو. 

 دا هغه روحونه ۇو چ په پخوا زمانه ک نافرمانه ۇو روحونو ته ي پېغام ورکو. 
کله هغۀ ال کشت صبر او انتظار کولو چ خُدائ پاک د نوح په زمانه ک کله چ

 او دا اوبۀ د دې جوړوله نو چ په ک اتۀ کسان د سېالب نه بچ پات شول. 
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لرې کول نۀ دى بل ند اوس تاسو بچ کوى، د دې مقصد په مثال دى چ بپتسم
په دې مون خُدائ پاک نه خواست کۇو چ د عيس مسيح د بيا ژوندى کېدو په وسيله
 آسمان ته ختلے دے او د خُدائ پاک وک چ  زمون ضميرونه پاک کى، 

الس ته ناست دے، او فرت، اختيارمند او قُدرتونو واال ي د هغۀ تابع کې دى.

د خُدائ پاک د فضل ۀ خادِم

 نو بيا چ مسيح په جسمان توه مصيبت وزغملو نو تاسو هم د مسيح غوندې  ۴
طبيعت خپل کئ، ه چا چ درد او مصيبت وزغملو هغه د ناه د قبض نه آزاد

ئ بلخواهشونو تېر نۀ ک نياوى ژوند په انساند تاسو خپل نور پات  نو چ شو، 
 ه چ تاسو خپل کاف ژوند پخوا د خُدائ پاک د مرض په مطابق ي تېر کئ. 

،په عياش دينه کار وئيلے وو يعند ب ۀ ته چ ے دےتېر ک ۀ ک په هغه
 هغوئ په شهوت پرست، مست، په نشه، په ا نچا او په ناروا بت پرست تېر کو. 
دې حېران دى چ تاسو نور د هغوئ سره په هغه خرابه ند ک ملرتيا نۀ کوئ نو

 خو هغوئ به د دې حساب خُدائ پاک له ورکوى وک  .ه تاسو ته بدرد وائ
 نو هغه دا چ زيرے هغوئ ته هم چ د ژوندو او د مو عدالت کولو ته تيار دے. 
اورولے شوے وو وک چ اوس مۀ دى چ په جسمان توه د هغوئ هم هغه شان

انصاف وکے ش له نه چ د نورو خلقو کيى چ په روحان توه داس ژوندى
 د ولو يزونو خاتمه رانزدې ده، نو په دې وجه پات ش له چ خُدائ پاک دے. 
 د ولو نه لويه خبره دا  .اوس عا کولو دپاره په هوش کاو د د ان سات خپل

ده چ په خپلو ک يو بل سره ډېره مينه کوئ ه چ مينه په ډېرو ناهونو پده
 تاسو هر يو ته  د شايت نه بغېر په خپلو ک د يو بل مېلمستيا کوئ.  اچوى. 

خُدائ پاک د خپل روحان لوئ خزان نه جدا جدا نعمت درکے دے. هغه په خپلو
 کۀ وک ۀ پېغام ک د يو بل په خدمت ک په ۀ طريقه استعمال کئ. 
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ورکوى نو داس وينا دې وکى له نه چ د خُدائ پاک کالم دے، کۀ وک
خدمت کوى نو د هغه طاقت په مطابق دې کوى کوم چ خُدائ پاک ورکے وى، نو د

دې دپاره چ په ولو خبرو ک د عيس مسيح په وسيله د خُدائ پاک جالل ظاهر
ش. جالل او بادشاه تل تر تله هم د هغۀ ده، آمين.

د ايماندار تليفونه

ت دپاره په تاسو کستاسو د آزمې رو، کوم د مصيبت اور چ زما خوږو مل

 بل بل دے، نو په هغ حېرانېئ مه چ په مون دا عجيبه شان خبره راغل ده. 
خوشحال کوئ چ تاسو د مسيح په مصيبتونو ک شري شوئ، نو چ تاسو هم

 کۀ  .د هغۀ جالل ظاهر ش ئ کله چک نه چغ ئ او د خوشحالوک خوشحال
تاسو ته د مسيح د نوم په وجه بدرد ووئيلے ش نو تاسو بختور ي ،ه چ د جالل
 خو په تاسو ک دې وک روح، يعن د خُدائ پاک روح په تاسو سورے کوى. 
  .د الس وهلو په وجه مصيبت ونۀ زغم قاتل، غل، بدکاره يا د نورو په کار ک
اوس کۀ په تاسو ک وک د مسيح په توه تليف وزغم، نو هغه دې دا شرم نۀ

 ه چ د عدالت وخت  .د دې نوم په وجه دې د خُدائ پاک ثنا ووائ بل ،
راغلے دے چ د خُدائ پاک د کوره به شروع ش، او کۀ دا زمون نه شروع ش نو د

 او، ”کۀ صادق په هغوئ به ۀ حال وى وک چ د خُدائ پاک زيرے نۀ من؟ 
وک چ  نو بيا مشله خالصون موم نو د بدينه او ناه ار به ۀ حال وى؟“ 
په دې وجه د خُدائ پاک د مرض په مطابق مصيبتونه زغم، هغوئ دې خپل انونه

وفادار خالق ته په حواله کى او همېشه دې نې کوى.

د خُدائ پاک د رم شپونتوب
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 په تاسو ک چ کوم مشران دى، زۀ هم د هغوئ په شان مشر او د مسيح د  ۵
مصيبتونو واه او په اره کېدون جالل ک شري يم، او تاسو ته دا خواست

 چ د خُدائ پاک د هغه رم شپونتوب کوئ چ خُدائ تاسو له درکې ده. کوم، 
دا خدمت د مجبورۍ د مخه مۀ کوئ بل د خُدائ پاک د مرض په مطابق په

خوشحال سره ي کوئ، او د ناجائزې  دپاره نه، بل د زړۀ په شوق سره ي کوئ.
 او کوم خلق چ ستاسو په حواله شوى دى، په هغوئ رعب داب مۀ اچوئ بل د

 او کله چ مشر شپونے رند ش نو تاسو له به د جالل  .دپاره نمونه ش رم
 اے وانانو، هم دغه شان تاسو تاج درکے ش چ کله به هم نۀ ماوے کيى. 
هم د مشرانو تابعدار اوس، بل د يو بل د خدمت دپاره تاسو ول په حليم مال وتئ
 نو په ه چ، ”خُدائ پاک د کبرژنو مقابله کوى خو عاجزانو له فضل ورکوى.“ 
دې وجه د خُدائ پاک د مضبوط الس الندې په عاجزۍ اوسېئ نو چ هغه تاسو له په

 او خپله وله پرېشان په هغۀ واچوئ ه چ هغه ستاسو وخت عزت درکى. 
 تاسو ان سات او بېدار اوس ه چ ستاسو مخالف ابليس له د  .خيال سات

 غمبېدون ازمرى په شان په دې لون ک دے چ وک ژوندے تېر کى. 
تاسو ته معلومه ده چ ه چ ئاو د هغۀ مقابله وک مضبوط ش تاسو ايمان ک

 د ل  .ه او خوېندې هم دغه شان مصيبتونه زغمستاسو ورو نيا کوله د په
خُدائ پاک چا چ وخت د مصيبت زغملو نه وروستو به د هر قسمه فضل ورکوون
تاسو په مسيح ک د خپل جالل دپاره رابلل ي، هغه به په خپله تاسو بحال کى، مدد

 د هغۀ قدرت دې تل تر تله به مو وکى، قوت به درکى او مضبوط به مو کى. 
وى، آمين.

آخرى سالمونه

لو چے خط وليم دا ورکو ايماندار ورور زۀ ي  ما د سيلوانوس په وسيله چ

تاسو له تسل درکم او د دې خبرې واه وکم چ دا د خُدائ پاک حقيق فضل
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