
د تيموتيوس په نوم د پولوس رسول
دوېم خط

پېژندلو

پولوس رسول دا خط هغه وخت وليلو کله چ هغۀ د خپل آخرى وخت انتظار
کولو. ار چ پولوس رسول مرګ سره مخامخ وو، او د مصيبت د وج ډېرو

دوستانو پرېودے هم وو، هغه په وفادارۍ سره د خپل روحان زوئ تيموتيوس
د اُميد هغه طرف ته متوج کوى چ په حضرت عيس مسيح ک دے. په دې
لے ش ليفونه د ايماندار د ژوند يوه برخهت بنيادى خبره دا ده چ خط ک

خو کله چ مون د دې تليفونو سره مخامخ کيو نو د ايمان او د خُدائ پاک او
د زيرى په طاقت سره مون د دې برداشت کولے شُو. پولوس رسول تيموتيوس
ته په کله فرمائ چ برداشت کوه او په وفادارۍ سره د دروغو د تعليم مقابله
وکه. د حفظ کولو دپاره ۳: ۱۶‐۱۷ آيت ”هره يوه صحيفه د خُدائ پاک د خوا
نه الهام شوې ده او دا د تعليم ورکولو، مالمتولو، د اصالح او د صادقه تربيت
دپاره فائده مندې هم دى، د دې دپاره چ د خُدائ پاک خدمتاران د دې قابل

“.کار کولو دپاره تيار ش او د هر نې ش
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دعا او سالم

 د پولوس د طرف نه چ د خُدائ پاک په مرض د عيس مسيح رسول  ۱
دے، او د دې دپاره چ په عيس مسيح ک وعده شوے ژوند خلقو ته

 زۀ خپل خوږ زوئ تيموتيوس ته دا خط ليم. د خُدائ پالر او ورسوى. 
 زۀ د هغه زمون د مال عيس مسيح فضل، رحم او سالمت دې په تا وى. 
خُدائ پاک شُر کوم د چا عبادت چ زۀ په صفا زړۀ د خپل پالر نيۀ په شان
 کله چ کوم، او زۀ هر وخت شپه او ورځ په خپلو دعاانو ک تا يادوم. 

زۀ ستا هغه د جداي د وخت او رايادې کم، نو تا سره د بيا ليدو
 ما ته ستا د مين نه خواهشمند يم، د دې دپاره چ د خوشحال نه ډک شم. 
هغه ډک ايمان راياديى کوم چ اول ستا د نيا لوئيس او ستا د مور يوني وو،

 په دې وجه زۀ تا ته دا خبره او اوس زما يقين دے چ ستا هم دے. 
دريادوم چ تۀ د خُدائ پاک د هغه نعمت اور ته پوکے ورکه کوم چ زما د
 ه چ خُدائ پاک مون له الس د کېودلو په وسيله تا ته حاصل دے. 
بزدله زړۀ نۀ دے راکے بل راله ي زړورتوب، مينه او په ان د قابو ساتلو

 نو بيا زمون د مال په حقله د واه ورکولو يا زما نه قدرت راکے دے. 
چ د هغۀ قېدى يم، مۀ شرمېه، بل د خُدائ پاک د قدرت په وسيله د زيرى د
 خُدائ پاک مون له خالصون خاطره ما سره په تليفونو ک شري شه. 

راکو او مون ي خپل مقدس ژوند ته راوبللو. هغۀ دا زمون د نېو کارونو په
خاطر ونۀ کو، بل دا د اول نه زمون دپاره د هغۀ منصوبه وه، يعن د ازل نه،

 خو اوس دا زمون د چ د عيس مسيح په وسيله په مون خپل فضل وکى. 
خالصوون عيس مسيح په راتلو سره اره شو چا چ مرګ نشت کو، او

 هغه ژوند ي شتۀ کو او غېر فان ژوندون ي د زيرى په وسيله رند کو. 
 او هم په دې وجه د دې زېرى د بيانولو دپاره زۀ رسول او اُستاذ مقرر شوم، 
زۀ دا تليفونه زغمم. خو زۀ نۀ شرمېم، ه په چا چ ما ايمان راوړے دے زۀ
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هغه پېژنم، او زما يقين دے چ ۀ چ ما هغۀ ته سپارل دى د خپلو راتلو تر
 هغه معيارى تعليم چ تا ور پورې هغه د هغ د حفاظت کولو قابل دے. 

زما نه په عيس مسيح ک د ايمان او مين په وسيله واورېدو په هغ معيار
 د هغه روح القُدس په وسيله چ په مون ک اوسيى د هغه ژوند تېروه. 

 نه چ تاسو ته قيمت خزان حفاظت وکه چ تا ته سپارلے شوې ده. 
پته ده چ د آسيه صوب ول خلق سره د فولوسه او هرموينيسه زما نه منر
 مال دې د اُنيسفرس په خاندان رحم وکى ه چ زۀ اکثر هغوئ شول. 
 خو کله چ هغه په هر لحاظ تازه کے يم، او زما د زولنو نه ونۀ شرمېدو، 
 مال روم ته راغلو نو ډېر په ليوالتيا ي زما لون وکو او زۀ ي وموندلم. 
سوس کفپه ا چ ۀ خبر ي ى، او تۀدې په هغه لويه ورځ په هغۀ رحم وک

هغۀ ومره ډېر خدمت وکو.

ۀ سپاه مسيح د حضرت عيس

 نو اے زما زويه، نو بيا تۀ په هغه فضل مضبوط شه چ په عيس مسيح  ۲
 او کوم خبرې چ تا د ډېرو واهانو په موجود ک زما نه ک دے. 
اورېدل دى هغه داس وفادارو کسانو ته په حواله که وک چ نورو ته د تعليم

 د عيس مسيح د يو ۀ سپاه په شان ما سره په سختو ورکولو الئق وى. 
 يو فوج خپل ان په روزمره معاملو ک نۀ زغملو ک شري شه. 

 او د لوبغاړى راېروى ه چ د هغۀ مقصد د خپل آفسر زړۀ ساتل وى. 
په قانون ي و چى ترچا ته انعام نۀ ورکولے کي هم تر هغ په صورت ک
 کوم زميندار چ محنت کوى نو په کار دے چ د توه مقابله نۀ وى کى. 

 ۀ چ زۀ وايم په هغ باندې  .ے شصه هغۀ ته ورکح فصل وړومب
 ياد ساته چ سوچ وکه نو بيا به مال تا له د ولو خبرو پوهه درکى. 
عيس مسيح د مو نه راژوندے شوے دے او د داؤد د نسل نه دے، دا زما

۳ / ۸
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 د کوم دپاره چ ما سخت وزغمل تر دې چ د مجرم په شان زيرے دے، 
  .لے کېدے نۀ شير تلے شوم، خو د خُدائ پاک کالم په زنير وتپه زن
په دې وجه زۀ د غوره شوو د خاطره دا هر ۀ په خپل ان برداشت کوم نو د

دې دپاره چ هغوئ هم هغه خالصون او ابدى جالل چ د عيس مسيح په
 دا خبرې رتيا دى چ، ”کۀ مون د هغۀ سره مۀ وسيله دے حاصل کى. 

 کۀ مون سخت وزغمو نو د هغۀ شُو نو مون به د هغۀ سره ژوندى هم شُو. 
سره به بادشاه هم کۇو، کۀ مون د هغۀ نه منر شُو نو هغه به هم زمون نه منر

هغه نۀ ش ه چ ،ش وفا شُو خو هغه به وفادار پاتب  کۀ مون  .ش
کولے چ د خپل ان نه انار وکى.“

د خُدائ خدمتارۍ اصول

 دا خبرې هغوئ ته وريادې که او د خُدائ پاک په وړاندې ورته خبردارے

ى بلنۀ جوړي د دې نه هي ه چ ،ىرار دې ونۀ کت لفظ ه چورک
 خپل ان د خُدائ پاک په وړاندې مقبول او د ربادوى.  صرف اورېدون ب

يو داس خدمتار په شان د پېش کولو کوشش وکه چ په خپل کار نۀ
 د فضولو شرميى، او چ د حق د کالم تعليم په صحيح توه پېش کوى. 

 د  .طرف ته بو ديندا خلق ال نور د ب ه چ ان ساته خبرو نه خپل
هغوئ خبرې له د ناسور په شان خوريى، او هميناوس او فيلتوس په هغوئ
 وک چ د حقيقت نه بالرې شوى دى او داس دعوٰى کوى ک دى 

چ د بيا راژوندى کېدلو وخت خو وشو. او هغوئ د ۀ خلقو ايمان خرابوى.
،دى چ لدا لي  خو بيا هم د خُدائ پاک بنياد مضبوط دے او په هغ

”مال خپل هغه خلق پېژن،“ او، ”وک چ د هغۀ دى د مال نوم اخل، هغه
 په لوئ کور ک نۀ يوا د سرو زرو او سپينو دې د شرارت نه واوړى.“ 
زرو لو وى بل د لر او خاورين لو هم وى، دا ۀ د خاص او ۀ د

 وک چ خپل انونه د هغه يزونو نه پاک کى عام استعمال دپاره وى. 
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چ شرمناک وى نو هغه به د خاص استعمال او د عزت لو ش او د کور د
 نو د وان د خواهشاتو مال د هر ۀ کار دپاره به تيار او فائده مند وى. 
نه تېته کوه، او د هغ په ائ د صداقت، ايمان او مين او د صلح طلبار

اوسه، او بيا د هغه کسانو سره شامل شه وک چ د مال نه په پاک زړۀ سره
 خو د بوقوف او د جهالت د بحثونو نه ان په ډډه ساته، ه دعا غواړى. 

 او دا په کار نۀ دى چ د تا ته پته ده چ د دې نه صرف جې جوړيى. 
مال خادِم دې جمار وى، بل هغه دې د ولو سره نرم کوى او هغه دې
 او هغوئ دې مخالفت کوون په نرم سره قابل اُستاذ او صبرناک وى. 

سم کى ه چ کېدے ش چ خُدائ پاک هغوئ ته د توب کولو توفيق
بليس د دام نه آزاد ش نو بيا به هغوئ د ا  .هغوئ حق وپېژن ى نو چورک

چا چ دوئ د خپل مرض د پوره کولو دپاره په هغ ک نيول ۇو.

ديند خلقو ب و کپه آخرى ور

 خو تاسو په دې پوهه ش چ په آخرى ورو ک به سخت وختونه  ۳
 ه چ خلق به خود غرضه، اللچيان، الف کوون، مغروره،  .را

،رحمه، سخت زړۀ لرون ب ستاخه، د مور پالر نافرمانه، ناشُره، بدينه، 
 دوکه باز، بپرواه، غېبت کوون، نۀ زغمون، بد خويه، د نې دشمن، 

 هغوئ به په کبرژن، او د خُدائ پاک په نسبت عېش زيات خووون وى. 
ظاهره د ديندارۍ نمائش کوى خو په زړۀ ک به ي يقين نۀ وى. د داس خلقو
 په دوئ ک هغه خلق دى وک چ کورونو ته په ۀ چل نه ان ساته. 

ورننو او هغه کم عقل  په خپل قابو ک راول کوم چ په خپلو
 ناهونو ک راېرې وى او چ د رنارن خواهشونو الندې راېرې وى. 
 داس  همېشه د زده کولو کوشش کوى خو حق پېژندلو ته نۀ رسيى. 

او نه چ ينيس او يمبريس د موس مخالفت کے وو، نو دې بعقلو او
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 خو هغوئ به ډېره دروغژنو ايمان لرونو سو هم د حقيقت مخالفت وکو. 
ترق ونۀ کى ه چ د هغه دوو سو په شان به د دوئ کم عقلتوب هم هر چا

.ند شر ته

آخرى نصيحت

 خو تۀ زما د تعليم، زما د چال چلن، زما د ژوند د مقصد، زما د ايمان، زما

 تا ته پته  .نه خبر ي زما د مضبوطوال او په ايمان ک د زغم، زما د مين
ده د هغه سخت او تليفونو يعن هغه تليفونه کوم چ په اَنطاکيه، اکونيوم او په

 په حقيقت لستره ک په ما راغلل خو مال زۀ د هغ ولو نه بچ کم. 
ک هر هغه وک چ د عيس مسيح په يووال ک په ديندارۍ ژوند تېرول

 خو خراب او دوکه باز خلق به نورو له په غواړى، نو هغوئ به زورول کيى. 
 خو تۀ په هغه خبرو عمل کوه دوکه ورکولو او دوکه خوړلو ک ال زياتيى. 

کوم چ تا ته درودلے شوې دى او ستا يقين دے چ هغه رتيا دى، او تۀ
 او تۀ د وړوکوال نه د هغه پاکو په دې پوهه ي چ چا تا ته درودل دى. 
صحيفو نه خبر ي، کوم چ تا ته په عيس مسيح د ايمان راوړلو په وسيله د

 هره يوه صحيفه د خُدائ پاک د خوا نه الهام شوې خالصون پوهه درکوى. 
ده او دا د تعليم ورکولو، مالمتولو، د اصالح او د صادقه تربيت دپاره فائده

 د دې دپاره چ د خُدائ پاک خدمتاران د دې قابل ش او د مندې هم دى، 
.کار کولو دپاره تيار ش هر نې

 د خُدائ پاک او د عيس مسيح په حضور ک وک چ به د ژوندو  ۴
او د مو عدالت کوى، او د هغۀ د ظاهرېدو او د بادشاه په ياد ک زۀ په تا
 تۀ د کالم زيرے ورکوه او وخت ناوخته دې کار ته تيار  ،زور راوړم چ

په صبر سره د هغوئ اصالح کوه او مالمتوه ي اوسه، او په تعليم ورکولو ک
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 ه چ داس وخت راروان دے چ خلق به او ورته ډاډيرنه هم ورکوه. 
صحيح تعليم نۀ زغم، بل د خپل خو په مطابق به داس اُستاذان راول

 خو هغوئ به کى چ هغوئ ته به هغه ۀ وائ چ کوم اورېدل غواړى. 
 خو تۀ په هر حالت  .ر به قيصو پس دى او فرضحق ته غوږ نۀ کې

ک خپل ان په هوش ک ساته، سخت وزغمه، د زيرى کار کوه او د خُدائ
 ترو چ زما خبره ده زۀ خو پاک د خادِم په حيث خپل خدمت پوره کوه. 

د مخ نه له د ميو نذران په شان په قرباناه شيندلے شوے يم او زما د
 ما ۀ جن وکو، خپله منه م پوره که، رخصتېدو وخت راغلے دے. 

 نو د اوس نه د صداقت تاج زما او تر آخره په خپل ايمان قائم پات شوم. 
دپاره تيار دے، کوم چ به د صداقت قاض مال ما ته په هغه ورځ راکى، او
دا صرف زما دپاره نه بل د هغوئ ولو دپاره هم دے وک چ د هغۀ د راتلو

خواهشمند دى.

ذات نصيحتونه

 ه چ ديماس د دې  .ما له زر تر زره راش ه چ خو کوشش وک

موجوده دنيا په مينه ک زۀ پرېودلم او تسالوني ته الړو او کريسينس لتيه
 صرف لوقا ما سره دے خو مرقوس ته الړو او تيطوس دلماتيه ته الړو. 

راپېدا که او ان سره ي راوله ه چ هغه زما سره په خدمت ک فائده
 کله چ تۀ را هغه  ما تخيوس افسوس ته لېلے دے.  مند دے. 
چوغه چ ما د ترواس په ار ک د کرپس په کور ک پرې ده او زما

 سندر کتابونه او خاص کر زما هغه د رمن نسخ هم ان سره راوړه. 
مسر ما ته لوئ نقصان راکے دے. خو مال خُدائ به هغۀ ته د خپل عمل په

 او تۀ هم د هغۀ نه ان ساته، ه چ هغۀ زمون د مطابق بدله ورکى. 
زما د اولن  په عدالت ک پېغام ډېر په سخت سره مخالفت کے دے. 

پېش په وخت وک هم ما سره ونۀ درېدل بل ولو زۀ انله پرېودم. خُدائ
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 خو مال ما سره ودرېدو او هغۀ ما له  .ناه ونۀ نيس دې هغوئ په دې
طاقت راکو، چ زما په وسيله دا پېغام پوره بيان کے ش چ ول

 غېريهوديان ي واورى. نو زۀ د زمرى د خُل نه دغه شان بچ کے شوم. 
مال به ما د هر شېطان حمل نه بچ کوى او خپل آسمان بادشاه ته به م په

حفاظت رسوى. د هغۀ لوئ دې تل تر تله وى. آمين.

آخرى دعا او سالم

 اراستوس په  په پرسله، اکوله او د اُنيسفرس په خاندان م سالم ووايه. 
کورنتوس ک ايسار شو او تروفيموس ما په ميليتوس ک بيمار پرېودو.
 خپل کوشش پوره وکه چ د ژم نه مخ راش. يوبولوس، پودنس،

 مال دې  .ه او خوېندې درته سالم وائول ورو لينوس، کلوديه او نور
ستاسو مل وى او په تاسو ولو دې د خُدائ پاک فضل وى.
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