
د تسالونييانو په نوم د پولوس رسول
اول خط

پېژندلو

پولوس رسول د تسالونييه ايماندارانو ته دوه خطونه وليل، دا هغه ار دے
چرته چ پولوس رسول او سيالس د ل وخت دپاره د خدمت کار کے وو. کله

چ خلقو د خوشخبرۍ پېغام قبلولو نو يهوديانو فساد او فتنه شروع که، د
تفصيل دپاره اعمال د رسوالنو اوولسم باب وورئ. پولوس رسول دا اولنے خط
ستاسو د حوصل او هداياتو دپاره وليلو او هغه نوؤ ايماندارانو ته چ د معمول

په ژوند ک نه رويه ساتل پار دى او ورسره د حضرت عيس مسيح د
دوېم رات د سوال په حقله ي هم وليل. په دې کتاب ک د هغه سوال جواب

هم موجود دے چ کله حضرت عيس مسيح دوباره راش نو ۀ به کيى؟
پولوس رسول په دې زور اچوى چ د حضرت عيس مسيح رات به د خلقو په
وړاندې وى، اوچت آواز او د بيل سرنا سره، او هغوئ چ مۀ شوى دى به هم

هيچا ته پته نشته چ .ے شهغوئ به اول راژوندى ک بل ،نۀ ش هېر پات
نه او کله به دا وش. پولوس رسول ايماندارانو ته دا الرونه کوى چ د

مال عيس مسيح تر راتلو پورې پوره بعېبه پات ش. د پولوس رسول دپاره د
مستقبل اُميد نه مطلب دا نۀ دے چ ن د دې دنيا نه بدخله کېدل دى، بل د

حضرت عيس مسيح د مو نه ژوندى کېدلو سره د مسلسل ايمان او د روزانه
معمول ژوند تېرولو يو نوے جدوجهد دے. او هغه هم دا تعليم ورکوى چ

تليفونه زغمل د ايماندارانو دپاره يوه عام خبره ده، او هغوئ ته په کله دا تعليم
ورکوى چ په خپلو پو ودرېدل او خپل خوراک اک په خپله ل د هغوئ
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ذمه وارى ده. د حفظ کولو دپاره ۵: ۲۳ آيت ”خُدائ پاک چ د سالمت سرچينه
دے هغه دې تاسو په خپله پوره پاک کى، او ستاسو ول ژوند دې زمون د

“.عېبه وساتمسيح تر راتلو پورې پوره ب عيس مال
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دعا او سالم

 د پولوس، سيلوانوس او د تيموتيوس د طرف نه، د تسالونييانو جماعت  ۱
دپاره خط کوم چ د خُدائ پالر او په مال عيس مسيح ک دے. په تاسو دې

 ستاسو ولو دپاره مون همېشه د خُدائ پاک شُر فضل او سالمت وى. 
 مون هر وخت د خپل کۇو او هر وخت تاسو په خپلو دعاانو ک يادوو، 

خُدائ پاک او پالر په حضور ک ستاسو د ايمان کار او ستاسو مينه ناک
 اے خدمت او ستاسو کل اُميد چ په مال عيس مسيح دے هغه يادوو. 

وروو او خوېندو، مون پوهيو چ تاسو په خُدائ پاک ران ي او هغۀ تاسو
 ه چ زمون زيرے تاسو ته صرف په خبرو نۀ دے  .ى يغوره ک

راغلے بل په قدرت سره، په روح القُدس سره او په پوره اعتماد راغلے دے.
تاسو ته پته ده چ مون ستاسو په مين ک ستاسو دپاره نه ژوند تېر کو.
 او تاسو زمون او د مال په نقش قدم ژوند اختيار کو او د سختو تليفونو
باوجود بيا هم تاسو کالم په خوشحال سره د روح القُدس په وسيله قبول کو،
 او داس تاسو د ولو ايماندارانو دپاره چ په مدونيه او اخيه ک دى، يو

 ه چ ستاسو په وجه نۀ يوا په مدونيه او په اخيه مثال ورېدئ. 
ائ ک په خُدائ پاک ستاسو ايمان په هر کالم خور شو بل د مال ک

 داس مشهور شو چ د دې په حقله زمون د وينا ۀ حاجت پات نۀ شو. 
و، کوم چپه حقله بيان وک ونو خلقو په خپله د هغه هرکللد هغه م ه چ

ستاسو په مين ک زمون وشو، او چ تاسو نه د بتانو نه د ژوندى او
 او چ د آسمان نه د هغۀ د حقيق خُدائ پاک خدمت کولو ته راواوړېدئ، 
ے دے يعنو نه بيا راژوندے کهغۀ د م وک چ ئنتظار وکزوئ د راتلو ا

عيس ،وک چ به مون د راتلون غضب نه بچ کوى.
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په تسالونييه ک د پولوس رسول خدمت

 اے وروو او خوېندو، تاسو ته په خپله پته ده چ تاسو ته زمون راتلل  ۲
 خو ار کۀ چ مون په فيليپ ک ډېر وکېدو او بعزته بفائدې نۀ ۇو. 
کے شُو نه چ تاسو ته پته ده خو بيا هم مون په خُدائ پاک ک دا زړۀ

ورتيا وموندله چ تاسو ته مو د ډېرو مخالفتونو باوجود د خُدائ پاک زيرے
 ه دا دعوت چ مون ورکوو دا د غلط يا ناپاک نيت نه نۀ درورسولو. 
 بل نه چ خُدائ دے او نۀ مون ستاسو د دوکه کولو کوشش کۇو، 
مون راته وسپارلو، هم دغه شان ي لو او زيرے يد دې الئق و پاک مون

بيانوو، ار چ دا مون د بن آدمو د خوشحالولو دپاره نه بل د خُدائ پاک د
 ه چ تاسو ته  .زړونه آزمائ زمون وک چ ،خوشحالولو دپاره بيانوو

په خپلو خبرو ک نۀ خو مون واه دے چ پته ده او خُدائ پاک هم زمون
 او نۀ مون د خلقو نه د خوشامندى کې ده او نۀ مو ۀ اللچ کے دے. 

 ار چ د مسيح د رسوالنو عزت طمع کۇو، نۀ ستاسو نه، او نۀ د بل چا نه. 
داس ک ستاسو په مين په تاسو بوج اچولے شو، خو مون ه مونپه تو

 مون تاسو نرم وکه له نه چ يوه مور د غېې بچ له پ ورکوى. 
د خُدائ پاک زيرے مو تاسو سره شري نۀ يوا ه چسره دومره مينه وک
تاسو په مون ه چ ،لانونه مو هم ستاسو دپاره قربان ک خپل و بلک

 اے وروو او خوېندو، تاسو ته به زمون خوارى او تليفونه ډېر ران وئ. 
و او په تاسو مو بوج وانۀ چولو چشپه او ورځ محنت وک مون ياد وى چ

 تاسو واه ي او خُدائ پاک هم مون تاسو ته د خُدائ پاک زيرے اورولو. 
واه دے چ تاسو ايماندارانو سره زمون سلوک نه د پاکوال، د صداقت او

تاسو هر يو سره داس مون تاسو ته پته ده چ ه چن  د بعېب وو. 
 تاسو ته به مو صالح سلوک وکو نه چ يو پالر د خپلو بچو سره کوى، 
او ډاډيرنه درکوله او درباندې به مو زور اچولو چ داس ژوند تېر کئ چ د
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 او  .ي ته رابلل او لوي بادشاه تاسو خپل خُدائ پاک خوښ وى، چا چ
د دې دپاره مون هم هر وخت د خُدائ پاک شُر کۇو چ کله تاسو ته د خُدائ

پاک کالم درورسېدو کوم چ تاسو زمون نه اورېدلے دے، نو تاسو دا قبول
کو د بن آدم د کالم په طور نه بل د حقيقت په طور مو قبول کو چ دا د
 اے خُدائ پاک کالم دے، او چ دا تاسو ايماندارانو ک کار هم کوى. 
وروو او خوېندو، تاسو د خُدائ پاک د هغه جماعتونو په نقش قدم شوئ کوم
چ په يهوديه ک په عيس مسيح ک دى. ه چ تاسو هم د خپل قام د
 خلقو نه هغه تليفونه وزغمل کوم چ هغوئ ته د يهوديانو نه رسېدل ۇو، 
چا چ مال عيس او نبيان دواړه ووژل او مون ي هم وشلو. هغوئ خُدائ

 ه چ هغوئ مون غېريهوديانو پاک خفه کوى او د هر چا مخالفت کوى. 
ته د خالصون د پېغام ورکولو نه منع کوى. په دې طريقه هغوئ مسلسل د خپلو

.و ډکوى، او آخر پرې د خُدائ پاک غضب نازل شتر مور ناهونو پيال

د پولوس رسول د تسالونييانو سره د بيا مالقات خواهش

 اے زما وروو او خوېندو، کله چ مون د لې مودې دپاره ستاسو نه په

جسمان توه جدا شُو نه چ د زړۀ نه، نو مون نور هم ډېر په شوق سره ستاسو
 ه چ مون ولو دا غوتل چ ستاسو خوا له د بيا ليدلو کوشش کۇو. 

در شُو خو ما پولوس بار بار د راتلو کوشش وکو خو شېطان زمون الر ونيوله.
 د مال عيس مسيح په حضور ک کله چ هغه بيا راش زمون اُميد او

 آو، هم تاسو خوشحال او د فخر تاج ۀ دے؟ ول هغه تاسو نۀ ي ۀ؟ 
.ي جالل او خوشحال زمون

 نو کله چ مون نور دا برداشت نۀ کے شو، نو مون په اتينيه ک د  ۳
 نو مون تيموتيوس چ زمون ورور او د يوا پات کېدو فېصله وکه، 

مسيح په زېرى ک د خُدائ پاک خادِم دے د دې دپاره درولېلو چ هغه تاسو
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 نو چ وک د مضبوط کى او تاسو له په ايمان ک ډاډيرنه درکى، 
دې مصيبتونو په وجه خطا نۀ ش ،ه چ تاسو ته پته ده چ دا مصيبتونه

 په حقيقت ک کله چ مون تاسو زمون په نصيب ک ليلے شوى دى. 
سره ۇو نو مون تاسو ته ووئيل چ په مون به دا تليفونه ضرور را او دا هم
 په دې وجه کله چ ما دا دغه شان وشو له نه چ تاسو ته ۀ پته ده. 

و نو ستاسو د ايمان د حال معلومولو دپاره منور زيات برداشت نۀ ک
شېطان تاسو آزمائيل نه چ هس زۀ يرېدلم چ ه چ لوتيموتيوس درولې

 خو تيموتيوس اوس له تاسو نه ي او زمون محنت بفائدې شوے وى. 
راوړلو. او مون ۀ زيرے ي له واپس راغلو او ستاسو د ايمان او د مين مون

ته ي دا هم ووې چ تاسو تل زمون خير غواړئ او زمون د ليدو په خواهش
 نو په دې وجه اے ک ي له نه چ مون ستاسو د ليدو خواهش کۇو. 
وروو او خوېندو، مون د خپلو ولو کاونو او مصيبتونو باوجود ستاسو د ايمان

ه چ وژوندى ي حقيقت ک  خو اوس مون په وجه تسل وموندله. 
 مون بيا نه ستاسو دپاره د خُدائ  .مضبوط والړ ي ک تاسو په مال
پاک شُر وکو د هغه خوشحال په بدل ک کومه چ ستاسو په وجه مون ته
 مون شپه او ورځ د زړۀ نه د خُدائ پاک په حضور ک حاصله شوې ده؟ 

ډېره دعا کۇو چ مون تاسو بيا ووينو او ستاسو د ايمان کموالے پوره کو.
 زمون الره دې اوس زمون خُدائ پاک او پالر او زمون مال عيس مسيح

 او مال دې ستاسو مينه د يو بل او د په خپله ستاسو په طرف سمه کى. 
ولو دپاره داس ډېره او مضبوطه کى له نه چ زمون مينه ستاسو سره

ى، کله چعېبه او مقدس ک نو هغه دې ستاسو زړونه مضبوط، ب ده. 
تاسو زمون د خُدائ پاک او پالر په وړاندې ودرېئ، کله چ مال عيس د

.خپلو مقدسينو سره دوباره واپس راش
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د خُدائ پاک د خو ژوند

 لنه دا چ اے وروو او خوېندو، مون تاسو ته د مال عيس په نوم  ۴
منت کۇو چ تاسو داس چال چلن کوئ په کوم چ خُدائ پاک خوشحاليى،

له نه چ مون تاسو له تعليم درکے دے. تاسو دغه شان کوئ، خو مون دا
 ه چ تاسو ته د ستاسو د ترق دپاره وايو چ نور هم دغه شان کوئ. 

هغه تعليماتو پته ده کوم چ مون تاسو له د مال عيس په اختيار درکى دى.
 ه چ د خُدائ پاک مرض دا ده چ تاسو پاک ش، يعن د زناکارۍ نه

 او تاسو هر يو دا خبره زده کئ چ نه خپل ان په  .ان وسات
 نۀ د شهوت په جوش سره، او نۀ له د  ،او عزت سره قابو وسات پاکوال
 او په دې معامله ک  .خُدائ پاک نۀ پېژن وک چ دينو په شانهغه ب
دې وک د خپل ورور په حق تجاوز نۀ کوى او نۀ دې د هغۀ سره دوکه کوى.

ه چ مال به هغه ولو خلقو له سزا ورکى وک چ داس کارونه کوى،
له نه چ مون تاسو ته د شروع نه وئيل ۇو او خبردارے مو درکے وو.
 نو  خُدائ پاک مون د ناپاک دپاره نه، بل د پاکوال دپاره رابلل يو. 

په دې وجه وک چ دا نۀ من، نو هغه انسان حمونه نه، بل خُدائ پاک نۀ
 خو اوس مون ته د من چا چ تاسو له خپل روح القُدس هم درکے دے. 

دې ضرورت نشته چ تاسو ته د ايماندارانو سره د مين کولو په حقله وليو
ه چ خُدائ پاک په خپله تاسو له دا تعليم درکے دے چ يو بل سره مينه
 او حقيقت ک تاسو په وله مدونيه ک د ولو ايماندارانو سره کوئ. 
مينه کوئ. خو عزيزانو، مون تاسو ته دا خواست کۇو چ خپله مينه نوره هم

 په آرام سره ژوند تېرول خپل مقصد جوړ کئ او په خپل کار سېوا کئ. 
ه چن ،همت کوئ او په خپلو السونو په کار کسب ک مشغول اوس ک
 نو چ تاسو د غېر ايماندارانو سره په ۀ مون تاسو ته تعليم درکے دے. 

.طريقه سلوک کوئ او د چا هم محتاج نۀ ي
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د مال راتلل

 خو اے وروو او خوېندو، مون دا نۀ غواړو چ تاسو ناخبره پات ش د

تاسو د هغه نورو په شان غمژن نۀ ش ۀ دى، نو چم وک چ هغوئ په حقله
 ه چ زمون دا ايمان دے چ عيس م شو او بيا د چا چ اُميد نۀ وى. 
سره واپس راول وک هم د عيس ژوندے شو، نو دغه شان به خُدائ پاک هغه
 نو په دې وجه مون تاسو ته د وک چ د هغۀ سره په ايمان مۀ شوى دى. 
مال د کالم په مطابق وايو مون وک چ ژوندى يو، او د مال تر راتلو پورې

وک چ الو نۀ شُو هغهسره م به د هغه چا نه وړاندې د مال و، موني پات
 ه چ مال به په خپله د آسمان نه د اوچت آواز مخ مۀ شوى دى. 
سره، او د مقرب فرت د آواز سره، او د خُدائ پاک د بيل د آواز سره راکوز

 او بيا مون وک  .ۀ شوى به اول د قبر نه راپام او په هغۀ ک ،ش
چ ژوندى يو او پات يو به د هغوئ سره يو ائ په وريو ک پورته کے شُو

د دې دپاره چ په هوا ک د مال سره مالو شُو، او دغه شان به مون تل تر
 نو ه تاسو په دې خبرو سره يو بل له ډاډيرنه تله د مال سره يو. 

ورکوئ.

 نو اے وروو او خوېندو، اوس د هغه وختونو او د موقعو په حقله تاسو  ۵
 ه چ تاسو په خپله  .ش دا به کله پې لو حاجت نشته چۀ لي ته د
.هانه راشه د غل په شان ناخُدائ د قيامت ورځ به ل د مال چ ۀ خبر ي

 کله چ هغوئ وائ چ، ”امن او سالمت ده،“ نو ناهانه به په هغوئ

هالکت راش له نه چ په اُميدوارې  د ماشوم پېدا کېدو درد راش، نو
و او خوېندو، تاسو په تيارۀ ک خو اے ورو  .تېدلے نۀ شهغه خلق به ت
ه چ  نۀ ي د هغه ورځ دپاره چ تاسو به له د غل په شان حېران کى. 

 تاسو ول د نُور او د ور بچ ي، او مون نۀ د شپ يو او نۀ د تيارې يو. 
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نو بيا دې مون د نورو په شان اودۀ پات نۀ شُو بل مون دې بېدار او په هوش
 ه وک چ اودۀ کيى هغوئ په شپه ک اودۀ کيى، او ک اوسو. 
د ور چ  خو مون وک چ نشه کيى هغوئ په شپه ک نشه کيى. 

سره تعلق ساتو نو په کار دى چ مون په هوش ک اوسو، او د ايمان او د
 ه چ خُدائ مين زغره واغوندو او د خالصون د اُميد وپ په سر کو. 

پاک مون د غضب دپاره نۀ يو مقرر کى، بل د دې دپاره چ مون د خپل
ه م دپاره  هغه زمون مال عيس مسيح په وسيله خالصون بيامومو. 

شو نو کۀ مون ژوندى يو يا کۀ مۀ، نو مون به ول د هغۀ سره يو ائ اوسيو.
 نو په دې وجه تاسو يو بل له ډاډ ورکوئ او يو بل جوړوئ، نه چ په

حقيقت ک تاسو هم دغه شان کوئ.

آخرى نصيحتونه

 خو اے وروو او خوېندو، مون تاسو ته منت کۇو، چ وک ستاسو په

مين ک خوارى کوى او په مال ک ستاسو الر ودون وى او تاسو ته
 او د هغوئ د کار په سبب په ډېره مينه د نصيحت کوى د هغوئ قدر کوئ. 
 او هغوئ ډېر عزت کوئ، او په خپل مين ک په امن و امان ژوند تېروئ. 
اے عزيزانو، مون په تاسو زور راوړو چ سستو خلقو ته نصيحت کوئ، بزړۀ

خلقو له ډاډيرنه ورکوئ، د کمزورو مدد کوئ، او ولو سره د صبر معامله
 ورئ چ وک هم په تاسو ک د بدۍ په بدله ک بدى ونۀ کى کوئ. 

 او بل همېشه کوشش کوئ چ د يو بل سره او د ولو سره نې کوئ. 
 په هر حال ک  په دعا ک ناغه مۀ کوئ.   .همېشه خوشحاله اوس

شُر کوئ ه چ دا په عيس مسيح ک ستاسو دپاره د خُدائ پاک رضا ده.
 د چا پېشوي ته سپ نظر  د روح القُدس بل شوے اور مۀ م کوئ. 

 خو ول پېشويان وآزماي او چ کوم  وى هغه راينوئ. مۀ کوئ. 
 خُدائ پاک چ د سالمت سرچينه دے  .ان سات سم بد کار نه د هر ق
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د مال ول ژوند دې زمون ى، او ستاسوهغه دې تاسو په خپله پوره پاک ک
 وک چ ستاسو رابلونے  .عېبه وساتمسيح تر راتلو پورې پوره ب عيس

 اے وروو او خوېندو، دے هغه وفادار دے او هغه به هم دغه شان وکى. 
 زما د خوا نه ولو ايماندارانو ته په پاک مين سره زمون دپاره دعا کوئ. 

 زۀ تاسو له د مال په نوم حم درکوم چ دا خط ولو وروو  .سالم وواي
 زمون د مال عيس مسيح فضل دې تاسو سره او خوېندو ته واوروئ. 

وى.
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