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د تسالونيانو په نُوم د پولوس رسول دويم
خط

سالم

 د پولوس اَؤ سيلوانوس اَؤ د تيموتيوس له طرفه، د تسالونيانو د جماعت په  ۱
نُوم چه زمون د پالر خُدائے اَؤ د مال عيس مسيح دے،

 په تاسو دِ د خُدائے پالر اَؤ عيس مسيح له طرفه فضل اَؤ سالمت وى.

د مسيح په راتلو عدالت

وو! ستاسو په باب کے په مون هر وخت د خُدائے شر ويستل فرض  اَئے ور

دى، اَؤ دا ه مناسب دى چه ستاسو ايمان ډير لوئيى اَؤ ستاسو يو بل سره مينه
 بے شه چه مون په خپله د خُدائے په جماعتُونو کے په تاسو فخر زياتيى. 
کۇو، چه ومره ظُلم اَؤ تليفُونه چه تاسو زغم په هغو ولو کے ستاسو صبر اَؤ

ايمان ظاهريى.

خُدائے د دے چه تاسو د پاره د وت دے دعدالت ثب تُونر خُدائے د  دا د

 ه چه خُدائے  .ليفُونه هم زغمپاره چه تاسو ت ومے دک د الئق ش بادشاه
انصاف کۇونے دے، هغه به هغوئ ته چه تاسو له مصيبت پيدا کوى په بدل کے

 اَؤ هغه به تاسو مصيبت زغمونو ته زمون سره آرام درکى مصيبت پيدا کى. 
کله چه به مال عيس د خپلو قوتناکو فرتو سره په شُغله ناک اور کے د آسمان نه
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 هغه وخت به هغوئ چه خُدائے نۀ پيژن اَؤ زمون د مال عيس مسيح  .ظاهر ش
هغۀ د يرے اَؤ د د مال  هغوئ به د زيرے نۀ من، هغوئ ته به سزا ورکوى. 

 دا به په هغه ورځ وى کله  .مرى مرګ سزا بيا مومتل ع جالل نه لرے د قُدرت د
ونول په هغۀ ايمان راوړ اره کوى، اَؤ هغۀ جالل هغۀ پاکان د چه د چه هغه را
به د هغۀ حمد و ثنا ووائ. په هغوئ کے به تاسو هم شامل ي ه چه تاسو زمون په

واه ايمان راؤړے وو.

خُدائے دِ تاسو د عا کۇو چه زمونپاره هر وخت د ستاسو د ونپاره م دے د  د

دے بلنے جوه و، اَؤ ستاسو د ني هر يو خواهش اَؤ د ايمان هر يو کار دِ په
 تر دے چه زمون د خُدائے اَؤ مال عيس مسيح د فضل په قُدرت پوره کى، 
مطابق زمون د مال عيس نُوم په تاسو کے جالل وموم اَؤ تاسو په هغۀ کے.

بے شرعے سے

وو! مون د خپل مال عيس مسيح د راتلو اَؤ د هغۀ سره  نو اوس اَئے ور  ۲
اپ چه ستاسو عقل دِ نا زمون د راغونيدلو په باب کے تاسو ته خواست کۇو 

پريشانه نۀ ش اَؤ ستاسو وار دِ خطا نۀ ش چه وک ووائ چه د مال ورځ
رارسيدلے ده، يا د روح د هدايت نه په هغۀ دا ظاهر شوے دے، يا زمون د پيغام يا خط

 په هي شان سره د چا په  .اره شوے دے، نو تاسو داسے خبره مه من نه
فريب کے مه را ،ه چه هغه ورځ به نۀ را تر و چه خلق اول د خُدائے نه
رزيدلے نۀ وى اَؤ د نافرمان نمائنده ظاهر نۀ ش، يعنے وک چه د هالکيدو د پاره

 هغه به د هر چا چه هغه خُدائے بللے ش يا د هغه عبادت کولے مقرر شوے وو. 
ش، هغه نمائنده به ئے مخالفت کوى اَؤ خپل ان به د هغه نه لوئے جوړوى، تر دے

چه هغه د خُدائے په کور کے ناست به وائ چه ”زَۀ خُدائے يم.“
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 آيا تاسو ته ياد نۀ دى چه هر کله چه زَۀ تاسو سره وم نو تاسو ته به مے دا خبرے

 اوس چه کوم يز هغه ايساروى تاسو د هغے نه خبر ي، هغه به په خپل کولے؟ 
 په اصل کے نافرمان اوس هم پ په په خپل اثر اچوى  .خاص وخت ظاهر ش
ليا ده، اَؤ د هغے اثر به تر هغے په اره نۀ خوريى تر و چه د هغے ايسارۇونے
عيس ى اَؤ مالنمائنده ظاهري نافرمان  هغه وخت به هغه د  .ے شلرے نۀ ک
به هغه د خپلے خُلے په پوک م کى اَؤ د خپل ظاهريدو په جالل به ئے نشت کى.

 د نافرمان نمائنده به د شيطان د اثر په مطابق د هر قسمه د دروغو د قُدرت په

رباديدُون دى به دوکه کى.  اَؤ هغوئ چه ب  ،ونو سره راو اَؤ په عجيبه کارنخ
هغوئ د رتينوال قدر ونۀ کو اَؤ نۀ ئے قبول کو، اَؤ که کے ئے وئے نو خالصون

 دغه وجه ده چه خُدائے به په هغوئ د مراه کۇونے تاثير به ئے موندلے وو. 
 اَؤ ومره خلق چه  .تيا ونمائنده دروغ ر د نافرمان ى چه هغوئ به دورولي

.ومول به سزا وم وى، هغهپه حق يقين نۀ کوى اَؤ بدى خو

د خالصون د پاره غوره شوى

 خو اَئے وروو! د مال خوږو! ستاسو په باب کے په مون هر وخت د خُدائے

چه د ى يپاره غوره ک دے د اول نه د ه چه خُدائے تاسو د ر کول فرض دىش
 د دے  .ومون وماَؤ په حق ايمان راؤړئ اَؤ خالص القُدس په وسيله پاک ش وحر
د پاره هغۀ تاسو زمون د زيرى په وسيله راوبلل چه تاسو زمون د مال عيس مسيح
وو! مظبوط پاتے ش اَؤ د کومو خبرو چه تاسو  نو اَئے ور جالل حاصل کئ. 

.وندلے دے تاسو په هغے قائم شخط په وسيله تعليم م خُلے يا د د زمون

 اوس دِ زمون مال عيس مسيح په خپله اَؤ زمون پالر خُدائے چه زمون سره

 ستاسو مينه وکله اَؤ د فضل په وسيله ئے آبدى تسل اَؤ ۀ اُميد راوبخلُو، 
زړونو ته دِ تسل درکى اَؤ په هر ۀ کار اَؤ کالم باندے مو دِ مضبوط کى.
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زمون د پاره دعا کوئ

وو! زمون په حق کے دعا کوئ چه د مال کالم داسے زر خور  نو اَئے ور  ۳
 اَؤ چه د بدو اَؤ ورانو ش اَؤ په عزت سره قبول کے ش نه چه په تاسو کے 

خلقو نه مون بچ پاتے شُو ه چه هر وک ايمان نۀ راؤړى.

 خو مال رتُونے دے، هغه به تاسو مظبوط کى اَؤ له هغه شرير نه به مو په

 اَؤ په مال کے زمون په تاسو باور دے چه مون تاسو ته کوم امان کى. 
حمونه درکۇو په هغوئ عمل کوئ اَؤ کوئ به ئے هم.

 مال دِ ستاسو زړونه د خُدائے په مينه اَؤ د مسيح په صبر معمور کى.

سستو خلقو ته خبردارى

وو! مون د خپل مال عيس په نُوم تاسو ته حم درکۇو چه د هر هغه  اَئے ور

ورور نه په ډډه ش چه سست دے اَؤ په هغه تعليم عمل نۀ کوى چه هغۀ ته زمون له
 ه چه تاسو په خپله خبر ي چه زمون په شان نه چليدل طرفه نه ورورسيدلو. 

 اَؤ د چا ډوډئ مو مفته نۀ په کار دى ه چه مون په تاسو کے سست نۀ تلُو. 
خوړله بله شپه اَؤ ورځ به مو خوارى، مشقت اَؤ کار کولو چه په تاسو کے په چا

 دا نۀ چه مون ته اختيار نۀ وو بله د دے د پاره چه خپل انُونه پيے وانۀ چۇو. 
  .په شان جوړ ش وندے چه تاسو زم پاره د و، دونے په طور پيش کنم تاسو ته د

کله چه مون تاسو سره ۇو هغه وخت به مو هم تاسو ته دا حم درکولو چه چا ته چه
محنت کول منظور نۀ وى نو هغه دِ ونۀ خورى.

 مون آؤرو چه په تاسو کے ن سست دى اَؤ هي کار نۀ کوى بله د نورو په

 داسے کسانو ته مون د مال عيس مسيح په نُوم حم کار کے دخل کوى. 
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. ه خُلۀ دِ کار کوى اَؤ خپله ډوډئ دِ په خپلهورکۇو اَؤ نصيحت کۇو چه په پ

د ونوک زم  اَؤ که  .مت مۀ بائيلے هۀ کار ک و! خو تاسو په زما ورو

دے خط خبره نۀ من نو هغه په نظر کے سات اَؤ د هغۀ نه په ډډه ش چه هغه
 خو هغه دمن مه  بله د ورور په شان نصيحت ورته کوئ. وشرميى. 

برکت

 اوس مال چه د سالمت سرچينه دے په خپله دِ تاسو ته هر وخت اَؤ هر قسم

تسل وبخ. مال دِ ستاسو ولو سره وى.

 زَۀ پولوس په خپل الس سالم درته ليم، په هر خط کے دغه زما نخه ده، زَۀ

دغه شان ليم.

 زمون د مال عيس مسيح فضل دِ تاسو ولو سره وى.
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