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د پطروس رسول دويم خط

سالم

 د شمعون پطروس له طرفه چه د عيس مسيح غُالم اَؤ رسول دے، د هغه خلقو  ۱
په نُوم چه زمون د خُدائے اَؤ خالصۇون عيس مسيح په صداقت کے ئے زمون په

شان قيمت ايمان موندلے دے.

لو په سبب دِ په تاسو فضل اَؤ سالمتپيژند د عيس خُدائے اَؤ مال د ون زم

زياتيى.

د ايماندار بلنه اَؤ غوره کيدل

 د هغه الٰه قُدرت هغه ول يزونه کوم چه د ژوندُون اَؤ ديندارئ سره الزم دى،

مون ته د هغۀ په پيژندلو راکل چه مون ئے د خپل خاص جالل اَؤ ني په وسيله
 چه د هغے په وسيله هغۀ مون سره قيمت اَؤ ډيرے لوئے وعدے وکلے، راوبللُو، 

اَؤ د ے دى، بچ شنيا کنه چه په د خراب هغه نفسان هغو په وسيله تاسو د چه د
 اَؤ په دے وجه تاسو له خپله انده پوره کوشش خُدائے په شان صفتُونه ولرئ. 
 اَؤ په علم کے وکئ چه په خپل ايمان کے ني، اَؤ په ني کے علم، 
 اَؤ په پرهيزارى، اَؤ په پرهيزارئ کے صبر، اَؤ په صبر کے ديندارى، 

 ديندارئ کے ورورول عزيزئ، اَؤ په ورورول عزيزئ کے مينه زياته کئ. 
عيس مال د ونى نو تاسو به زمے وى اَؤ زياتيه چه که دا خبرے په تاسو ک
 اَؤ چه په چا کے دا مسيح په پيژندلو کے بے کاره اَؤ بے ميوے کيئ نه. 
خبرے نۀ وى، هغه ړوند دے اَؤ نظر ئے کم دے اَؤ د خپلو وړومبو ناهونو نه پاک
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کيدل ئے هير کى دى.

وو! د خپلے بلنے اَؤ غوره وال د ثابتولو زيات کوشش کوئ، ه چه  نو اَئے ور

د وندے سره به تاسو زم ه د بل که داسے کوئ نو هي کله به تيندک ونۀ خورئ. 
مال اَؤ خالصۇون عيس مسيح په آبدى بادشاه کے ډير په عزت سره داخل

.ے شک

پاره تل بيدار اوسم، سره د دريادولو د دے خبرے د پاره به زَۀ تاسو ته د دے د  د

 اَؤ دے چه تاسو د هغو نه خبر اَؤ په هغه حق خبره قائم ي چه تاسو ته حاصله ده. 
 تر و چه زَۀ ژوندے يم، تاسو ته په دريادولو اَؤ پارولو دا خبره په ان واجبه م. 
وح در طابق ما ته معلُومه ده چه زما دوينا په م مسيح د عيس مال د ونه چه زم
 خو بيا به هم زَۀ دا کوشش کوم کالبوت نه د جدا کيدو وخت نزدے راغلے دے. 

.مرګ نه پس به تاسو دا خبرے هميشه يادے وسات چه زما د

د مسيح جالل اَؤ د نبوت کالم

 هر کله چه مون تاسو د خپل مال عيس مسيح د قُدرت اَؤ د راتلو نه خبر کى

وئ نو مون په  د انه په جوړو کو قصو باور نۀ وو کے بله په خپله مو د هغۀ
 چه هغۀ د خُدائے پالر نه هغه وخت عزت اَؤ جالل وموندو کله چه لوئ ليدلے وه، 

هغۀ ته د هغه غوره جالل نه آواز راغے چه ”دا زما محبوب زوئے دے چه زَۀ ترے
 اَؤ کله چه مون د هغۀ سره په مقدس غرۀ باندے ۇو نو د آسمان نه مو راض يم.“ 

دا آواز واؤريدو.

 اَؤ زمون سره د نبوت هغه کالم دے کوم چه ډير معتبر دے، اَؤ تاسو ۀ کوئ چه

په دے وجه په هغے غور کوئ چه دا يوه ډيوه ده کومه چه د تيارے په ائے کے را

https://pashtobibles.org/


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

ورکوى، تر و چه سحر نۀ ش اَؤ د صبا ستورے ستاسو په زړونو کے ونۀ ليى.
 خو وړومبے په دے پوهه ش چه د کتابِ مقدس د نبيانو کالم د ۀ خبرے تاويل

آدمو د بن خبره هم د کالم هي نبيانو د ه چه د  د چا په خپل اختيار نۀ کيى. 
اثر په وجه د القُدس د وحر آدمو د ه بنطابق کله هم نۀ ده شوے، بلخواهش په م

خُدائے د طرفه خبرے کولے.

د دروغو نبيان اَؤ اُستاذان

ے ددروغو نبيان هم ۇو، هم دغه شان به په تاسو ک ے دسرائيلو ک خو په ا  ۲
دروغو اُستاذان هم وى. هغوئ به په په هالکوون بدعتُونه راوباس اَؤ د هغه مال نه

.انُونو به زر هالکت راول ے ده، اَؤ په خپلوهغوئ فديه ئے ورک ى چه دار وکنبه ا
 اَؤ ډير به د هغوئ د شهوت پرست په الر روان ش چه د دے په وجه به د حق د

 اَؤ هغوئ به د اللچ نه خبرے جوړوى اَؤ ستاسو نه به د خپلے الرے بدنام کيى. 
ان ے سبب جوړوى، اَؤ چه د وړومب نه په هغوئ د سزا حم شوے دے، د هغے

په راتلو کے ۀ ډيل نشته اَؤ د هغوئ هالکت نزدے دے.

 ه هر کله چه خُدائے ناه کۇون فرتے پرے نۀ ودے بله جهنم ته ئے
واستولے، اَؤ په تورو غارونو کے ئے واچولے چه د عدالت د پاره په قيد کے وى.

نيا ئے طُوفان راوستو خو ده په بے دينه دوده بلنيا پريد  اَؤ نۀ ئے پخوان

 اَؤ د صدُوم اَؤ صداقت تبليغ کۇونے نُوح ئے د نورو اُوو کسانو سره بچ کو. 
ےزمانے دراتلُون ل، اَؤ دل اَؤ وئے سيزل اَؤ ايره ئے کونه ئے مالمت کار عموره

بے دينو د  اَؤ صادِق لوط ئے چه د بے دينو د پاره ئے د عبرت مقام ورزُولو. 
 ه چه هغه صادِق چه په هغوئ کے ناپاک چال چلن نه تن وو، بچ کو. 

اوسيدلو اَؤ د هغوئ بے شرعے کارونه ئے ليدل اَؤ آؤريدل نو هره ورځ په خپل صادِق
 نو مال پوهيى چه هغه نه دينداران د آزميت نه بچ کوى زړۀ کے عذابيدو. 
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 خو خاص هغوئ چه  ،ے وساتے پورے په سزا کعدالت تر ور اَؤ بدکاران د
د جسمان ناپاکو خواهشُونو پسے ر اَؤ مال والے سپ ، د دروغو اُستاذان،
 ستاخه اَؤ کبرژن دى اَؤ په آسمان جالل مخلُوق باندے په بدرد وئيلو نۀ ويريى. 
مال هغوئ نه لوئے دى، د ے دتے چه په طاقت اَؤ په قُدرت کدے چه فر سره د

 خو دا خلق د نل ناورو په مخے د هغوئ بدرد وئيلو سره سزا نۀ ورکوى. 
په شان دى چه د رانيول کيدلو اَؤ هالکولو د پاره پيدا شوى دى، د کومو خبرو په باب
کے چه ناخبره دى، د هغوئ په باب په نورو بدرد وائ، هغوئ به د نل ناورو په
 د نورو سره په بد کولو به ورسره بد وش. هغوئ ته په را  ،ے ششان هالک ک

ورځ عياش کول خوند ورکوى، هغوئ بے عزته اَؤ بے شرمه دى. هر کله چه تاسو سره
 هغوئ و ته خورى  نو هغوئ په خپل چل ول کے عيش و عشرت کوى. 

يروى، دآؤړيدے، هغوئ بے قيامه خلق را ناه نه نۀ ش ورى اَؤ د وپه بدو ستر
 هغوئ نيغه الره هغوئ زړۀ په حرص آموخته شوے دے، په هغوئ به لعنت وى. 

زوئے بلعام په الر روان دى چه ئے د بعور د ودله، بے الرے شوى دى اَؤ دپري
 اَؤ په خپل قصور مالمت شو چه يوے بے ژبے ناراست مزدورى غوره وله. 

خرے د انسان په شان خبرے وکے اَؤ هغه نب ئے د ليونتوب نه منع کو.

 د دروغو اُستاذان له وچ کوهيان دى اَؤ داسے وريے چه سيل ئے وړى

وده خبرے کوى، اَؤ دکبر اَؤ بيه  هغوئ د راؤړى، د هغوئ د پاره بے حده تيارۀ ده. 
وم چه ديروى کے راخواهشُونو ک په وسيله هغه خلق په جسمان شهوت پرست

 هغوئ خو د خلقو سره د آزادئ لوظ کوى اَؤ په مراهانو نه په راوتو کے دى. 
خپله د خراب غُالمان جوړ شوى دى، ه چه کوم سے چه د چا نه مغلُوب وى، هغه

مسيح د عيس اَؤ خالصۇون مال  اَؤ چه هر کله هغوئ د د هغۀ غُالم دے. 
ير شول اَؤ د ےسخاتوب نه خالص شول اَؤ بيا په ک نيا دد لو په وسيله دپيژند

 ه هغوئ نه مغلُوب شول، نو د هغوئ وروستے حال د وړومب نه هم ډير بد شو. 

https://pashtobibles.org/


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

چه هغوئ د صداقت الر وپيژندله خو هغوئ د هغه پاک حم نه راورزيدل چه هغوئ له
ورکے شوے وو، نو بيا د هغوئ د پاره دا ۀ وه چه چرے هغه ئے پيژندلے نۀ وے.

 اَؤ په هغوئ دا متل رتينے کيى چه ”سپے د خپل ق په طرف رارزى“ اَؤ

”لمبولے شوے خنزير په خو کے رغى.“

د مال د راتلو لوظ

يرنے په طور دياد م، اَؤ د زما دوستانو! اوس زَۀ تاسو ته دا دويم خط درلي  ۳
 چه تاسو هغه خبرے چه پاکو دواړو خطُونو سره ستاسو صفا زړونه راپاروم، 

نبيانو وړومب کى دى اَؤ د مال اَؤ خالصۇون هغه حم ياد ولرئ کوم چه تاسو ته
 اَؤ په دے له اول نه خبر ش چه په آخرو د رسوالنو په وسيله درکے شوے دے. 

 ورو کے به داسے وقماران را چه د خپلو خواهشُونو په مطابق وچليى. 
اَؤ وائ به چه ”د هغۀ د راتلو وعده ۀ شوه؟ ه چه د کله نه چه زمون پالر نيۀ مۀ
مخلُوق د ه چه دۀ هم هغه شان دى ل هغه وخت نه تر اوسه پورے هر شوى دى اَؤ د

 هغوئ خو په قصد دا هير کل چه د خُدائے د کالم په وسيله شروع نه ۇو.“ 
 هم آسمانُونه د پخوا نه موجود دى، اَؤ مزکه د اوبو نه اَؤ د اوبو په وسيله پيدا شوه. 
 خو موجوده د دغه اوبو په طُوفان سره د هغه پخوا زمانے دنيا غرقه اَؤ هالکه شوه. 

آسمانُونه اَؤ مزکه د خُدائے د کالم په وسيله د دے د پاره ساتلے شوى دى چه
وسوزولے ش، اَؤ هغوئ به د بے دينه خلقو د عدالت اَؤ هالکت تر ورے پورے

.محفُوظ وساتلے ش

 زما ملرو! دا خبره دِ ستاسو نه هيره نۀ ش چه د مال په نزد يوه ورځ د زرو

 مال په خپل لوظ کے ډيل نۀ کالو برابره ده اَؤ زر کاله د يوے ورے برابر. 
کوى له چه بعضے خلق ډيل  بله ستاسو په باب کے صبر کوى، د پاره د دے
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.ے شتوبے موقعه ورک ولو خلقو ته د ه دا غواړى چهچا هالکت نۀ غواړى بل چه د

وز دز په هغه ورځ به آسمانُونه ډير په ،غل په شان را ورځ به د مال  خو د

نظر نه پناه ش، يعنے ستورى سيارے به د اور په سخت تاؤ سره ويل ش، اَؤ مزکه اَؤ
 هر کله چه ول يزونه هم دغه شان  .ونه به ختم شول کار آدمو بن په هغے د

ويل کيدُون دى نو بيا تاسو ته په پاک چال چلن اَؤ ديندارئ کے نه کيدل په کار
 اَؤ تاسو د خُدائے د هغه ورے د راتلو انتظار کوئ اَؤ ه خوارى کوئ چه دى! 

رباد به ش، اَؤ هغه زر راش چه په کومے کے به آسمانُونه د اور نه وسوزى اَؤ ب
 خو د هغه د لوظ په مطابق مون د نوو  .ش ستورى اَؤ سيارے به له تاؤ نه ويل

آسمانُونو اَؤ نوے مزکے انتظار کۇو چه په کے به صداقت اوسيى.

 زما ملرو! هر کله چه تاسو د دے خبرو په انتظار ي نو د دے د پاره تاسو
.ے بے داغه اَؤ بے عيبه يپه حالت ک سالمت هغۀ په وړاندے د ش کوئ چه دکوش
 اَؤ زمون د مال زغم له د خالصون و ه چه زمون خوږ ورور پولوس هم

 اَؤ په خپلو ولو د خپل ورکى شوى حمت په مطابق تاسو ته هم دغه ليل دى. 
خطُونو کے ئے د دے خبرو ذکر کے دے چه په هغو کے ن خبرے داسے

دى چه پرے پوهيدل ران دى، اَؤ جاهل اَؤ بے قيامه خلق هغوئ هم د نورو صحيفو په
شان رابدلوى اَؤ د انُونو د پاره هالکت پيدا کوى.

بے دينو د چه د ه بيدار اوس ،اول نه خبر ي رو! هر کله چه تاسو د زما مل

 بله زمون د مال اَؤ مراه طرف ته ورنۀ ش، اَؤ خپله مظبوط پرے نۀ ږدئ. 
خالصۇون عيس مسيح په فضل اَؤ علم کے وړاندے ش. د هغۀ جالل دِ اوس هم

وى اَؤ تل تر تله دِ وى! آمين.

tel:+1.8077006699
tel:+1.8077006699
https://pashtobibles.org/
https://pashtobibles.org/

