
تسالونیکیانو ته د پولوس رسول دوهم لیک

د کتاب پېژندنه

پولوس رسول دا لیک د  ۵۱خه تر ۵۲ میالدي کلونو ترمن لیکلی دی. پولوس په دې
لیک کې هم لکه د خپل لومني لیک په شان د تسالونیکیانو د ار ایماندارانو ته د عیسی

مسیح ن ته د بیا رات په هکله خبرې کوي. د تسالونیکې په کلیسا کې د مسیح د راتللو
په هکله ول ول نظرونه پیدا شوي وو چې د هغوی په من کې د ذهنونو د خرابېدلو سبب
شوي وو. پولوس په دې لیک کې دا عقیده داسې بیانوي چې د تن د بیا راتللو وخت ال

پخوا رارسېدلی دی. همدارنه پولوس دې ته اشاره کوي چې مخکې له دې چې مسیح
بېرته راشي نو بدي او شرارت به د یو نامعلوم شر اچوونکي کس په مشر خپل وروستني

حد ته ورسیي چې د مسیح سره به مخالف وي.

د تسالونیکې یو شمېر ایمانداران د مسیح بیا راتللو ته دومره لېوال شوي وو چې خپل
ورني کارونه یې پریي وو او په تنبل سره یې خپل ژوند تېراوه. پولوس په ینه د

هغوی خه غواي چې سره له دې چې ستونزې او تکلیفونه به موجود وي، خو په خپل
ایمان کې ین پاتې شي او د خوو د السته راولو دپاره باید د پولوس او د هغه د ملرو

په شان زیار وباسي او و او نېکو کارونو ته دوام ورکي.

خه چې د سولې او سالمت د لیک په پای کې پولوس د هغوی دپاره دعا کوي او د خدای
سرچینه ده غواي چې هغوی ته په هر حالت کې د زونو سکون ورکي.
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د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۲

د کاوونو د زغملو دپاره د ایماندارانو هول: ۱: ۳ - ۱۲
د مسیح د بېرته راتللو په هکله تعلیم: ۲: ۱ - ۱۷

د مسیحي ژوند په هکله نصیحت: ۳: ۱ - ۱۵
اخرن خبرې: ۳: ۱۶ - ۱۸
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سالمونه

 دا لیک د پولوس او سیالس او تیموتاوس له خوا د تسالونیکیانو کلیسا ته چې زمون د  ۱
 زمون د پالر خدای او تن عیسی مسیح فضل پالر خدای او تن عیسی مسیح کلیسا ده. 

او سالمتي دې وي په تاسو باندې.

د عیسی مسیح د راتللو په وخت کې د خدای قضاوت

 ای خویندو او ورونو! مون باید تل ستاسو دپاره د خدای شکر وکو او همداسې مناسبه ده،

 له دې که چې ستاسو ایمان ه قوي کیي او ستاسو مینه یو د بل سره نوره هم زیاتیي. 
امله مون د خدای په نورو کلیساانو کې د هغه صبر او زغم او ایمان دپاره چې تاسو یې په ورونو

او تکلیفونو کې ایئ، ویاو.

 دا د خدای د عادالنه قضاوت ثبوت دی د دې دپاره چې تاسو د خدای د هغې پاچاه الیق

 رنه چې خدای عادل دی، نو هغه به هغو خلکو ته کي د کومې دپاره چې کاوونه زغمئ. 
ي او مونورېدلي یئ، ارام درک  هغه به تاسو ته چې سزا ورکي چې تاسو یې ورولي یئ. 

ته به یې هم راکي. دا کار به هغه وخت وشي چې کله زمون تن عیسی د اسمان خه د خپلو
 د اور په لمبو کې راکاره شي. هغه به هغو خلکو ته چې خدای نه پېژني زورورو فرتو سره 

 د هغوی سزا به دا وي چې د تل دپاره او زمون د تن عیسی زېری نه مني، سزا ورکي. 
 په هغه ور تباه شي او د تن د حضور او د هغه د قدرت د جالل خه به بې برخې شي. 
چې تن عیسی راشي، نو د خپلو سپېلو خلکو له خوا به جالل ومومي او ول ایمانداران به یې

په لیدلو ېر حیران شي. په هغوی کې به تاسې هم شامل یئ، که چې تاسو زمون په شهادت باندې
 له دې امله مون تل ستاسو دپاره دعا کوو. مون د  .ایمان راو ،چې د هغه په هکله مو درک

خپل خدای خه غواو چې تاسو د هغه ژوند الیق کي چې هغه مو ورته رابولي. هغه دې په خپل
قدرت سره ستاسو ولې نېکې هیلې پوره کي او ستاسو هغه کارونه دې پوره کي چې په ایمان سره

 مون دا دعا د دې دپاره کوو، ترو زمون د تن عیسی مسیح نوم ستاسو له خوا یې کوئ. 
جالل ومومي او زمون د خدای او د تن عیسی مسیح په فضل سره تاسو د هغه له خوا عزت
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ومومئ.

شر اچوونکی کس

 ای خویندو او ورونو! اوس زمون د تن عیسی مسیح د رات او د هغه سره زمون د  ۲
وک ستاسو ذهنونه په اسان یار اوسئ چې هو یوای کېدو په هکله ستاسو نه غوتنه کوو، 

سره و او پرېشانه نه کي او ووایي چې د تن ور رارسېدلې ده. که وک دعوه وکي چې
مون د خدای له خوا الهام اخیستی یا مو د چا د خولې نه اورېدلي دي او یا یې زمون له خوا لیک

 هېوک دې تاسو په هې ول ونه غولوي، که تر السه کی دی، نو باور ورباندې مه کوئ. 
چې تر هغې پورې به هغه ور رانه شي، ترو د خدای په واندې بغاوت رامنته نه شي او هغه

 هغه به د هر هغه شي سره شر اچوونکی کس راکاره نه شي چې په قسمت کې یې دوزخ دی. 
چې ورته خدای ویل کیي او د هر شي سره چې عبادت یې کیي، مخالفت کوي او خپل ان به د
 ایا تاسو ته ولو خه لو ي. هغه به د خدای په کور کې کېني او د خدایي دعوه به کوي. 
 نو اوس په یاد نه دي چې کله زه تاسو سره وم نو د دې ولو شیانو په هکله مې درته وویل؟ 

تاسو پوهېئ چې ه شی به د هغه د راتللو مخه نیسي، ترو هغه په خپل اکلي وخت کې راکاره
 که چې هغه شرارت اوس هم په په کار کوي. خو هغه به هغه وخت کاره شي چې شي. 

 بیا به هغه شر اچوونکی کس راکاره شي او هغه وک چې د هغه مخه نیسي، هغه لرې شي. 
تن عیسی به هغه د خولې په پوکي سره ووژني او د خپل جالل نه ک رات سره به هغه له منه
 هغه شر اچوونکی کس به د شیطان په قدرت سره راي او هر ول معجزې به ایي او یوسي. 
 هغه به د هغو خلکو سره چې د برباد خواته حیرانوونکي کارونه به کوي چې خلک وغولوي. 

روان دي، د هر ول چل خه کار واخلي. هغوی به تباه کیي، که چې حقیقت نه خووي او نه
 له دې امله خدای به هغوی پرېدي چې وغولیي، ترو په یې مني، ترو خالصون ومومي. 

 نو هغو ولو خلکو ته به چې په حقیقت باور نه لري او د بدو کارونو دروغو باندې باور وکي. 
خه خوند اخلي، سزا ورکل شي.
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زمون په تعلیم باندې عمل وکئ

 خو ای تن ته رانو خویندو او ورونو! مون باید تل ستاسو ولو دپاره د خدای شکر وکو.

خدای تاسو لکه د اولني حاصل په شان د خالصون دپاره غوره کي یئ، هغه خالصون چې د روح
 هغه القدس په وسیله تاسو پاک او سپېلي او په حقیقت باندې په باور لرلو سره پیدا کیي. 
تاسو د هغه زېري په وسیله چې مون درته راو، راوبللئ، ترو زمون د تن عیسی مسیح په

 نو بیا ای خویندو او ورونو! هغه ه چې مون تاسو ته تعلیم درکی جالل کې شریک شئ. 
ین ی دی، په هغه باندېدی، که هغه مو درته په خوله ویلي دي یا مو د لیک په وسیله درک

ودرېئ او عمل ورباندې وکئ.

 نو خپله زمون تن عیسی مسیح او زمون پالر خدای دې چې زمون سره یې مینه وکه او

 تاسو ته د زونو تسلي درکي په خپل فضل سره یې مون ته تلپاتې تسلي او ه هیله راکه، 
او په هر ه کار او خبرو کې دې تاسو ته قوت درکي.

زمون دپاره دعا وکئ

 نو ای خویندو او ورونو! په پای کې غواو زمون دپاره دعا وکئ چې د تن عیسی  ۳
پیغام زر خپور شي او په عزت سره د خلکو له خوا قبول شي، لکه نه چې ستاسو په من کې
 همدارنه دعا وکئ چې خدای مون د بدکارو او خرابو خلکو خه وژغوري، خپور شو. 
 خو تاسو کوالی شئ چې په تن توکل که چې ول خلک په هغه پیغام ایمان نه لري. 

 تن ستاسو وکئ، که چې هغه به تاسو قوي کي او د شیطان د بد خه به مو وساتي. 
په هکله مون امن کي یو چې تاسو به هغه کارونه کوئ چې مون یې درته حکم کی دی او هغو

 تن دې تاسو ته الروونه وکي چې د خدای په مینه او د مسیح په ته به دوام ورکوئ. 
صبر او زغم باندې پوه شئ.
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د تنبل په هکله خبرداری

 خویندو او ورونو! اوس مون تاسو ته د خپل تن عیسی مسیح په نوم حکم درکوو چې د

هغو ایماندارانو خه لېرې اوسئ چې په تنبل سره خپل ژوند تېروي او په هغه تعلیم باندې عمل نه
 تاسو خپله ه پوهېئ چې نه باید زمون د مثال خه کوي چې مون ورته ورکی دی. 
 مون د هېچا پیروي وکئ، که کله چې مون ستاسو سره وو، نو مون تنبالن او لان نه وو. 
و مفته نه ده خولې، بلکې شپه او ور مو کار کی او زحمت مو ویستلی دی، ترو په چا

 دا له دې امله نه ؤ چې مون حق نه درلود چې ستاسو خه خواه باندې بار ونه اوسو. 
 کله وغواو، بلکې مون غوتل چې ستاسو دپاره مثال شو، ترو زمون خه پیروي وکئ. 
چې مون ستاسو سره وو، نو تاسو ته مو دا حکم کاوه: وک چې نه غواي کار وکي، نو هغه دې

 که چې مون اورېدلي دي چې په تاسو کې ینې خلک شته چې خپل و هم نه خوري. 
 ژوند په تنبل سره تېروي، هغوی کار نه کوي، بلکې د نورو په کارونو کې الس وهنه هم کوي. 

تنه کوو چې په ارامخه غوتن عیسی مسیح په نوم حکم کوو او ور داسې خلکو ته د مون
سره دې خپل کار کوي او خپله و دې په خپله ي.

 که  خو ای خویندو او ورونو! تاسو هېکله هم په ه کار کولو کې زه مه تنوئ. 

چېرې وک هغه خبرې چې مون په دې لیک کې لیکلي دي نه مني، نو د هغه سره ملرتیا مه کوئ،
 خو هغه دمن مه ئ، بلکې د یو ایماندار ورور په شان ورته نصیحت ترو هغه وشرمیي. 

وکئ.

اخرن خبری

 اوس دې تن چې په خپله د سولې او سالمت سرچینه ده، تاسو ته په هر وخت او هر حال

 دا سالمونه ما پولوس په خپل الس تاسو کې ارامي درکي. تن دې تاسو ولو سره مل وي. 
 په تاسو ته لیکلي دي او د ثبوت دپاره زما په ولو لیکونو کې دا زما د لیکنې نه او طریقه ده. 

ولو باندې دې زمون د تن عیسی مسیح فضل وي.

۶ / ۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


☎ +1 807.700.9066 لرئ؟ تنتاسو پو
afghanbibles.org © د ختي افغانستان ۲۰۲۱

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

tel:+1.8077009066
tel:+1.8077009066
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible
https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible

