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د پطروس رسول دوېم خط

پېژندلو

حضرت پطروس د خپل عقيدې لن او آخرى ياداشت جماعتونو ته لي چ د هغۀ د
خط لوستون به د خُدائ پاک په فضل سره داس ژوند تېروى چ خُدائ پاک به ترې

رضا وى، په دې دوېم خط ک پطروس رسول د دې خبرې وضاحت کوى چ د
دروغژنو اُستاذانو سره به ۀ کيى، وک چ د خپل ان نه د زيرى په حقله دروغ

وائ او په دين ک بدعت کوى. او پطروس مون ته په دې کتاب ک د خپل ان د
بدلېدو قيصه هم بيانوى چ د هغۀ ژوند نه بدل شو. پطروس دا موضوع هم تشريح
کوى چ د زيرى يوه رتين حصه د دې دروغژنو تعليمونو عالج دے. زيرے د ډيوې

په شان په تياره ائ ک ليى. پطروس په دريم باب ک د حضرت عيس په
فاتحانه انداز ک دوباره راتلل او آخرى قضاوت بيان کے دے، له نه چ يو
ل خُدائ پاک زمه د اوبو په وسيله تباه که نو يوه ورځ به هغه خپل اور پرې نازل
کى. نو د دې راتلون واقعاتو د کېدو په مطابق کوم چ به ضرور را او مون د

هغۀ د بيا راتلو او خالصون په انتظار يو د کوم چ هغۀ مون ايماندارانو سره وعده کې
ده نو بيا مون ته په کار دى چ پاک او مقدس ژوند تېر کو. د حفظ کولو دپاره ۱: ۳

آيت ”خُدائ پاک د خپل الٰه قُدرت په وسيله مون له هر هغه ۀ راکل کوم چ د
مقدس ژوندون تېرولو دپاره ضرورى دى. دا هر ۀ مون ته د هغۀ د پېژندلو په وجه

راکے شوى دى، يعن هغه چا چ مون د خپل خاص جالل او نې په وسيله
راوبللو.“

https://pashtobibles.org/


Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

دعا او سالم

 د شمعون پطروس د طرف نه چ د عيس مسيح غالم او رسول دے، د هغه  ۱
مسيح په صداقت ک عيس د خُدائ پاک او د خالصوون زمون خلقو په نوم چ

 زمون د خُدائ پاک او مال عيس د ي زمون په شان قيمت ايمان موندلے دے. 
پېژندلو په وجه دې په تاسو ډېر ډېر فضل او سالمت وى.

د ايماندار رابلل او غوره کول

 خُدائ پاک د خپل الٰه قُدرت په وسيله مون له هر هغه ۀ راکل کوم چ د

ديندارۍ ژوندون تېرولو دپاره ضرورى دى. دا هر ۀ مون ته د هغۀ د پېژندلو په وجه
راکے شوى دى، يعن هغه چا چ مون د خپل خاص جالل او نې په وسيله راوبللو.

 او هم د دې په وسيله هغۀ مون سره خپل قيمت او ډيرې لوئ وعدې وکې، د دې

دپاره چ تاسو د هغۀ په االه فطرت ک شري ش نو چ تاسو د هغه خرابو
 په دې وجه تاسو خپل پوره کارونو نه بچ ش کوم چ د دې دنيا په وجه پېدا کيى. 
 او په کوشش وکئ چ په خپل ايمان ک نې زياته کئ، او په نې ک علم، 
 او په علم ک پرهيزارى، او په پرهيزارۍ ک صبر، او په صبر ک ديندارى، 
 ديندارۍ ک ورورول عزيزول، او په ورورول او عزيزول ک مينه زياته کئ. 

ه کۀ دا خبرې په تاسو ک وى او زياتيى نو دا تاسو زمون د مال عيس مسيح
 خو په چا ک چ دا په پېژندلو ک بکاره او بمېوې کېدو نه بچ کوى. 

خويونه نۀ وى، نو د هغۀ نظر دومره کم دے چ ړندېدو ته نزدې دے او د خپلو وړومبو
 نو په دې وجه اے وروو او خوېندو، د ناهونو نه پاک کېدل ي هېر کى دى. 

اخالق سات ه کۀ تاسو داس ،د ثابتولو زيات کوشش کوئ او غوره وال بلن خپل
 په دې طريقه د دې سره به تاسو زمون د مال او نو هيله به تيندک ونۀ خورئ. 

.ے شډېر په عزت سره داخل ک ک مسيح په ابدى بادشاه عيس خالصوون
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 په دې وجه به زۀ تاسو ته همېشه دا خبرې دريادوم، ار کۀ تاسو د مخ نه د

 او ترو دې نه خبر ي او په هغه حق خبرې قائم ي چ تاسو ته وئيلے شوې وه. 
چ زۀ ژوندے يم، تاسو ته په دريادولو او پارولو دا خبره په خپل ان ضرورى م.

 ما ته پته ده چ زما د مرګ وخت رانزدې دے ه چ زمون مال عيس مسيح

 او زۀ به خپل پوره کوشش کوم چ زما د مرګ نه پس به ما ته اره وئيل دى. 
تاسو ته همېشه دا خبرې يادې وى.

د حضرت عيس مسيح جالل او د نبوت کالم

 ه چ مون په هغه قيصو پس نه و چ په چاالک سره جوړې شوې دى کله

ئ، بلمسيح د قدرت او د راتلو په حقله خبر ک عيس تاسو د خپل مال مون چ
 کله چ هغۀ ته د خُدائ پالر عزت او مون د هغۀ جالل په خپلو سترو ليدلے دے. 
جالل حاصل شو نو ورته د هغه بهتر جالل نه آواز راغلو چ، ”دا زما محبوب زوئ دے
مون په خپله دا آواز د آسمان نه واورېدو، کله چ  مون د چا نه چ زۀ راض يم.“ 

 نو مون سره د نبوت هغه کالم دے چ ډېر د هغۀ سره په مقدس غرۀ باندې ۇو. 
معتبر دے، دا به تاسو ۀ وکئ چ په دې داس غور وکئ له چ ډيوه په يو تيارۀ

او د سبا ستورى ستاسو په زړونو ک سحر ش و چا ورکوى، ترر ائ ک
 خو د هر ۀ نه اول تاسو ته په دې خبره پوهېدل په کار دى چ د کتاب وليى. 
 ه چ يوه پېشوئ هم کله د مقدس يوه پېشوئ هم د نب خپل سوچ نۀ دے. 
بن آدم په خپله رضا نۀ ده نازله شوې، بل بن آدمو د روح القُدس په وجه د خُدائ

.پاک د طرف نه خبرې کول

دروغژن نبيان او اُستاذان

 خو نه چ په بن اسرائيلو ک د دروغو نبيان راوچت شوى ۇو، هم دغه  ۲
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شان به په تاسو ک د دروغو اُستاذان راوچت ش. هغوئ به په په هالکوون بدعتونه
راوباس او هغوئ به د هغه مال نه انار وکى چا چ د هغوئ فديه ورکې ده، او په

 نو بيا ډېر به د خپل شهوت پرست په الر روان  .انونو به زر هالکت راول خپلو
 او په خپل اللچ ک ش او د دې اُستاذانو په وجه به د حق د الرې بدنام کيى. 

به هغوئ د دروغو په قيصو ستاسو نه ناجائزه  واخل. د هغوئ په خالف د سزا
 نو بيا خُدائ پاک حم د ډېر مخ نه شوے دے او د هغوئ تباه رانزدې ده. 

فرت پرې نۀ ودې کله چ هغوئ ناه وکه بل هغوئ ي په دوزخ ک واچول او
په تورو تيارو کندو ک ي په زنيرونو وتل چ د قيامت د ور پورې به هلته وى.

 نو بيا هغۀ تېره شوې دنيا پرې نۀ وده او په بدينه خلقو ي سېالب راوستو خو

 او هغۀ د سدوم صرف د صداقت پېغمبر نوح او ورسره ي نور اووۀ کسان بچ کل. 
او عموره ارونه تباه کل او وې سيزل او ايره ي کل، او د راتلون زمان د بدينو
 ه هغۀ لوط هم بچ کو چ صادق انسان وو دپاره ي د عبرت مقام ورولو. 

 هغه يو صادق کله چ هغه د بدينه خلقو د ناپاک چال چلن نه ډېر تن شوے وو. 
شرعاوسېدلو هره ورځ د هغه صادق ژوند د هغوئ د ب په هغوئ ک انسان چ

 نو مال پوهيى چ نه دينداران کارونو د ليدلو او اورېدلو په وجه په عذابېدو. 
  ،وسات پورې په سزا ک ى او بدکاران د عدالت تر ورت نه بچ کد آزمې
خو خاص هغوئ وک چ جسمان ناپاکو خواهشونو پس ر او وک چ د

خُدائ پاک اختيار سپ ، دوئ ستاخه او مغروره دى او په جالل هستيانو باندې
 سره د دې چ فرت ار کۀ په طاقت او په قُدرت په بدو وئيلو دوئ نۀ شرميى. 

ک د هغوئ نه لوئ دى، د مال په وړاندې د هغوئ خالف د بدرد وئيلو الزام نۀ
 خو دا خلق د نل مخلوق په شان دى چ بضميره دى او د رانيولو او لوى. 

هالکولو دپاره پېدا شوى دى. د کومو خبرو په حقله چ ناخبره دى، د هغوئ په حقله په
 کوم نقصان  .ے شناورو په شان هالک ک لن هغوئ به د ،نورو بدرد وائ

چ هغوئ نورو له ورکے دے د هغ سزا به ورته مالو ش. هغوئ ته په را ورځ
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عياش کول خوند ورکوى، هغوئ بعزته او بشرمه دى. هغوئ د خپل دوکه بازۍ نه
 هغوئ و مزه اخل کۀ ۀ هم تاسو سره په يو دسترخوان خوراک اک کوى. 

ته د زنا کارۍ په سترو ورى او د ناه نه نۀ ش اوړېدے، هغوئ کمزورى خلق
 هغوئ راېروى، د هغوئ زړونه په حرص آموخته شوى دى، هغوئ لعنتيان دى. 

الرې شوى دى او د بعور د زوئ بلعام په الر روان دى چا چودله، او بنېغه الره پرې
 خو هغه په خپل قصور مالمته شو چ يوې بژب خرې د ناحقه ه ۀ وله. 

 دغه د دروغو انسان په شان خبرې وکې او نب ي د ليونتوب نه منع کو. 
اُستاذان له اوچ کوهيان دى او له د داس وري په شان دى چ سيل ي وړى

 ه چ هغوئ د کبر راوړى، نو د هغوئ دپاره ت تور ائ ساتلے شوے دے. 
او بېهوده خبرې کوى، او د شهوت پرست په وسيله هغه خلق په جسمان خواهشونو

ک مراه په دى چ تېدلد هغه چا نه رات ۀ ک ل وک چ ېروىرا ک
مراه  هغوئ د خلقو سره د آزادۍ لوظ کوى خو هغوئ په خپله د ژوند تېروى. 
 او غالمان دى، ه چ خلق هم د هغه ۀ غالمان وى د ۀ نه چ مجبور وى. 

چ کله هغوئ زمون د مال او خالصوون عيس مسيح د پېژندلو په وسيله د دنيا د
سخاتوب نه خالص شول او هغوئ په ک بيا ېر شول او د هغوئ نه مغلوب شول، نو

 نو بيا د هغوئ دپاره به دا د هغوئ وروستونے حال د وړومبن نه هم ډېر بد شو. 
ۀ وه چ چرې هم هغوئ د صداقت الر پېژندلے نۀ وے هس نه چ د پېژندلو نه

وروستو ي هغه حم رد کى کوم چ ورته د صادقه ژوند تېرولو دپاره ورکے شوے
 او په هغوئ دا متل ثابتيى چ، ”سپے د خپل ق په طرف رار،“ او وو. 

”خنزير د المبلو نه وروستو بيا په خو ک رغى.“

د مال د راتلو لوظ

 رانو دوستانو، دا زما دوېم خط دے چ تاسو ته ي ليم. په دواړو ک زۀ  ۳
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 زۀ غواړم چ تاسو هغه ستاسو صفا زړونه راپاروم او درته ياديرنه کوم. 
او خالصوون ى دى او د مالک پاکو نبيانو مخ ئ چرايادې ک ويانپېش
 هغه حم ياد سات چ تاسو ته ستاسو د رسوالنو په وسيله درکے شوے دے. 
به داس و کپه آخرو ور ان پوهول په کار دى چ ولو نه اول په دې تاسو ته د

 او وقماران راش چ مسخرې به کوى او د خپلو خواهشاتو په مطابق به چليى. 
وائ به چ، ”د هغۀ د راتلو وعده ۀ شوه؟ ه چ د کله نه چ زمون پالر نيۀ مۀ

شوى دى د هغه وخت نه تر اوسه پورې هر ۀ هم هغه شان دى له چ د مخلوق د
 هغوئ خو قصداً دا حقيقت هېروى چ د خُدائ پاک د کالم په شروع نه ۇو.“ 

وسيله آسمانونه د ډېر پخوا نه پېدا شوى دى، او زمه د اوبو نه جوړه ده او د اوبو په
 نو بيا هم د دغه اوبو په وسيله د هغه تېر وخت دنيا غرقه او وسيله پېدا شوې ده. 

 خو په هم هغه کالم کوم آسمانونه او زمه چ اوس موجود دى د کالم هالکه شوه. 
په وسيله په اور ک د سوزولو دپاره وساتلے شول، او دا به د بدينه خلقو د عدالت او

 خو زما ملرو، دا حقيقت دې  .پورې محفوظ وساتلے ش هالکت تر ور
ستاسو نه هېر نۀ ش چ د مال په نزد يوه ورځ د زرو کالو برابره ده او زر کاله د يوې

 مال په خپل لوظ ک سست نۀ کوى له چ بعض خلقو ته ور برابر دى. 
سست ارى بل هغه ستاسو په حقله صبر کوى، او هغه غواړى چ وک هم هالک
 خو د مال خُدائ د قيامت ورځ به له د غل په  .ول توبه وباس چ بل نۀ ش

شان راش، او په هغه ورځ به آسمانونه ډېر په ب د نظر نه پناه ش، يعن ستورى
سيارې به د اور په سخت تاو سره ويل ش، او زمه او په هغ د بن آدمو ول شوى

 نو نه چ ول يزونه په دې طريقه هم ويل کېدون دى  .اره ش کارونه به
 نو بيا تاسو ته په پاک چال چلن او په ديندارۍ ک نه ژوند کول په کار دى؟ 

تاسو د خُدائ پاک د هغه ور د راتلو انتظار کوئ چ هغه زر راش چ د کوم په
رباد به ش، او ستورى او سيارې به د اور د وجه به آسمانونه په اور ک وسوزى او ب

 خو د هغۀ د لوظ په مطابق مون د نوؤ آسمانونو او نوې دنيا  .ش تاو نه ويل
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رانو دوستانو، کله چ  په دې وجه زما انتظار کۇو چ د صداقت نه ډکه وى. 
تاسو د دې خبرو په انتظار ک ي نو کوشش کوئ چ کله د هغۀ سره مخامخ کېئ

 او تاسو زمون د مال صبر  .عېبه يداغه او بب په حالت ک د سالمت نو چ
له د خالصون و نو دغس زمون خوږ ورور پولوس هم د خپل ورکے شوى

 او په خپلو ولو خطونو ک ي دا خبرې ليل دى. حمت په مطابق درته وليل، 
ران دى، او جاهالن او سپ پرې پوهېدل دى چ خبرې داس ين په هغوئ ک
خلق د دې معن بدلوى له نه چ هغوئ د نورو صحيفو معن بدلوى او د انونو
 زما رانو دوستانو، نه چ تاسو د اول نه خبر ي، نو دپاره هالکت پېدا کوى. 
بېدار اوس چ د بدينو خلقو په غلطيانو سره بالرې نۀ ش، او خپل مضبوطوالے
 بل زمون د مال او خالصوون عيس مسيح په فضل او علم پرې نۀ ږدئ. 

ک ترق وکئ. د هغۀ جالل دې اوس هم وى او تل تر تله دې وى. آمين.
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