
د تيموتيوس په نُوم د پولوس رسول
دويم خط

سالم

 د پولوس له طرفه چه د خُدائے په مرض د مسيح عيس رسول دے، اَؤ  ۱
د مسيح عيس په يووال کے د هغه ژوندُون پيغام آؤروى چه خُدائے ئے وعده

،لے شخوږ زوى تيموتيوس په نُوم لي  دا زما د کے ده، 

په تا دِ د پالر خُدائے اَؤ زمون د مال مسيح عيس فضل رحم اَؤ سالمت نازله
وى.

د زيرى وفادار

 زَۀ د هغه خُدائے شر کوم د چا عبادت چه زَۀ په صفا زړۀ د پالرونو

 اَؤ ستا نيونو په شان کوم، اَؤ هر وخت په خپلو دعاانو کے تا يادوم. 
اوے چه رايادے کم نو ستا د مالقات خواهش لرم چه خوشحال بيا مومم.
 اَؤ ما ته ستا هغه بے ريا ايمان راياديى کوم چه اول ستا نيا لوئيس اَؤ ستا

 په دے وجه زَۀ تا ته مور يونيے لرلو، اَؤ زما يقين دے چه تۀ ئے هم لرے. 
الس د وم چه زما دلوه کخُدائے هغه نعمت و دا خبره دريادوم چه تۀ د

 ه کوم روح چه خُدائے مون ته کيودلو په وسيله تا ته حاصل دے. 
راکے دے، د ويرے د پاره نه، بله د قُدرت، د مينے اَؤ په نفس قابو کولو

طاقت د پاره.

 نو بيا زمون د مال په باب کے د واه ورکولو اَؤ له ما نه چه د هغۀ
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قيدى يم، شرميه مه، بله د خُدائے د قُدرت په مطابق د زيرى د خاطره ما سره
 چه مون ته ئے خالصون راکو اَؤ راوئے بللُو چه د هغۀ تليفُونه وزغمه، 
خلق شُو، نۀ چه زمون د کارونو په وسيله، بله په خپله خاص اراده اَؤ د هغه
 خو فضل په مطابق چه د مسيح عيس په وسيله په مون د ازل نه وشو. 

اوس زمون د خالصۇون مسيح عيس په راتلو سره اره شو چه مرګ ئے
نشت کو، اَؤ غير فان ژوندون ئے د هغه زيرى په وسيله رند کو.

 اؤ په دِے  د هغه زيرى د تبليغ د پاره زَۀ رسول اَؤ اُستاذ مقرر شوم، 

وجه زَۀ دا تليفُونه هم زغمم اَؤ شرميم نه، ه چه په چا چه ما ايمان راوړے
دے هغه پيژنم، اَؤ زما يقين دے چه ۀ چه هغۀ ما ته سپارل دى تر هغے

 کومے صحيح خبرے چه تا  .هغۀ حفاظت کولے ش ے پورے هغه دور
له ما نه د هغه ايمان اَؤ مينے سره چه په مسيح عيس کے دى واؤريدے،

 د روح القُدس په وسيله چه په مون کے اوس د هغه هغوئ نمونه وه. 
يز حفاظت وکه چه تا ته سپارلے شوے دے.

 له چه تۀ خبر ئے چه د ايشيا صوبے ولو خلقو زَۀ پريودلم چه په هغوئ

اونسيفوروس په کورن دِ د  مال کے فولوس اَؤ هرموينيس هم دى. 
رحم وکى ه چه زَۀ هغه اکثر د غمونو نه خالص کے يم، اَؤ زما په قيد ونۀ
 بله هر کله چه هغه روم ته راغے نو ډير په کوشش ئے زما لُون شرميدلو، 
 زَۀ غواړم چه مال دِ په هغه لويه ورځ په هغۀ رحم وکو اَؤ زَۀ ئے وموندلم. 

وکى، اَؤ هغۀ چه په افسوس کے کوم خدمتُونه وکل د هغے نه تۀ ۀ خبر
يئے.

ۀ سپاه مسيح عيس د

 نو اَئے زما زويه! ته په هغه فضل چه په مسيح عيس کے دے،  ۲
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 اَؤ کومے خبرے چه تا د ډيرو واهانو په وړاندے زما نه مظبوط شه. 
وک ئے چه نورو ته د هو په حواله کداسے ديانتدارو س دى هغه د آؤريدل

ودنے الئق وى.

 د مسيح عيس د يو ۀ سپاه په شان ما سره په سختو زغملو کے

 يو سپاه چه جن له  نو هغه د دنيا په معاملو کے ان شري شه. 
 لوبغاړى هم تر و نۀ نلوى د دے د پاره چه خپل افسر خوشحاله کى. 

چه په قانُون طور لوبه لے نۀ وى نو د ے سهره ورته نۀ ش به سر کيدے.
 کوم دهقان چه محنت کوى نو د فصل وړومب حصه هغۀ ته ورکول په کار

 ۀ چه زَۀ وايم په هغے باندے غور وکه ه چه مال به تا ته د ولو وى. 
خبرو پوهه درکى.

 عيس مسيح ياد ساته چه د مو نه راژوندے شوے دے اَؤ د داؤد د نسل نه

 د چا د پاره چه زَۀ د يو بد کار په شان دے، يعنے زما د زيرى په مطابق، 
 په دے سخت زغمم تر دے چه قيد هم يم، خو د خُدائے کالم قيد نۀ دے. 
وجه زَۀ د غوره شوو د خاطره دا هر ۀ په ان تيروم د دے د پاره چه هغوئ

هم د هغه خالصون چه د مسيح عيس په وسيله دے د آبدى جالل سره خاوندان
 دا خبرے رتيا دى چه :   .ش

”که مون د هغۀ سره مۀ شۇو نو د هغۀ سره

ژوندى هم شۇو.

 که مون سخت وزغمو نو د هغه سره به بادشاه هم کۇو،

که مون هغه رد کو نو هغه به مون هم رد کى.

،بے وفا شُو خو هغه به وفادار پاتے ش ون که م
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ه چه هغه د خپل ذات نه خالف هي نۀ ش کولے.“

قبول شوے کار کن

 دا خبرے هغوئ ته وريادے که اَؤ د مال په وړاندے پرے دا تاکيد وکه

ه آؤريدُونى بلنۀ جوړي دے نه هي ه چه د ،ىرار دِ ونۀ کت چه لفظ
 خپل ان د خُدائے په وړاندے مقبول اَؤ د يو داسے کار پرے ورانيى. 

کن په شان د پيش کولو کوشش وکه چه د خپل کار نه نۀ شرميى، اَؤ وک
 اَؤ د فضولو خبرو نه ان چه د حق کالم تعليم په صحيح طور ورکوى. 
 اَؤ د هغوئ ساته چه داسے سے نور هم په بے دين کے ترق کوى. 

خبرے له د شين په شان زک زياتوى، اَؤ هميناوس اَؤ فيلتوس داسے خلق
 اَؤ چه هغوئ په دے وينا چه قيامت شوے دے د حق نه مراه شوى دى 

 خو بيا هم هغه بنياد چه خُدائے ايے دى اَؤ د بعضو خلقو ايمان خرابوى. 
دے، مظبوط دے اَؤ په هغۀ دا ليل دى چه مال خپل خلق پيژن، اَؤ وک

.ان وسات شرارت نه هغه دِ د ،نُوم آخل مال چه د

 په لوئے کور کے نۀ يواے د سرو سپينو لو وى بله د لر اَؤ

وک چه د  پس هغه خاورين لو هم وى، چه ۀ خاص اَؤ ۀ عام وى. 
دے نه خپل ان جدا اَؤ پاک سات هغه به د خاص لو ش اَؤ مقدس کيى

د وان  د به اَؤ د مال د کار الئق اَؤ هر ني کار ته به تيار والړ وى. 
عا غواړى، دنه د مال وک چه په پاک زړۀ د ته کوه، اَؤخواهشاتو نه تي

 خو د هغوئ سره د صداقت، ايمان اَؤ مينے اَؤ د صلحے طلب ار اوسه. 
بے وقوف اَؤ ناپوه د بحثُونو نه ان په ډډه ساته، ه چه تا ته معلُومه ده چه

 اَؤ دا مناسب نۀ دى چه د مال خادم دِ د دوئ نه جے جوړيى. 
جے کوى، بله هغه دِ د ولو سره نرم کوى اَؤ د تعليم ورکولو الئق اَؤ

 اَؤ مخالفت کۇون دِ په نرم سمولے کيدے ش، چه صبرناک دِ وى. 
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 په  .ى اَؤ هغوئ حق وپيژنتوبے ويستو طاقت ورک خُدائے هغوئ ته د
دے وجه به پوه ش اَؤ د ابليس د دام نه بچ ش چه هغۀ د خپلے مرض د پوره

کولو د پاره نيول دى.

په آخرى ورو کے د خلقو اَخالق حالت

  .ے به بد وختُونه راو ک خو بيا دا ياد لره چه په آخرى ور  ۳
انسان به خود غرضه، د زرو دوست، الفے کۇونے، مغروره، بد زبانه، د مور

 بے مروته، سخت زړۀ، الزام لۇونے، نۀ پالر نافرمانه، ناشره، بے دينه. 
 دوکه باز، بے پرواه، کبرژن، د زغمونے، تُند مزاجه، د ني دمن، 

 هغوئ خو به په ظاهره د خُدائے په نسبت عيش زيات خوۇونے وى. 
ديندارئ نمائش کوى خو اثر به ئے نۀ قبلوى. نو د داسے خلقو نه ان ساته.
 په دوئ کے هغه خلق دى وک چه کورونو ته په ۀ چلول ورننوزى اَؤ

هغه خرابے ے قابو کوى وک چه په ناهونو کے رايرے وى اَؤ د قسما
 اَؤ سره د دے چه داسے ے هميشه قسم خواهشُونو په ولقه کے وى. 

 اَؤ ۀ رن چه  .حق پيژندو ته نۀ وررس ش کوى خو دزده کولو کوش د
ينيس اَؤ يمبريس د موس مخالفت کے وو، هغه رن دوئ هم د حق مخالفت

کوى. دا هغسے خلق دى د چا عقل چه وران شوے وى اَؤ د ايمان په مطابق
 خو هغوئ به ترق ونۀ کى ه چه د هغوئ ناپوهتيا به قبول شوے نۀ وى. 

په ولو خلقو ظاهره ش له چه د هغوئ هم ظاهره شوے وه.

آخرى نصيحت

 خو تۀ زما د تعليم، چال چلن اَؤ د ژوند د مقصد نه ۀ خبر يئے اَؤ تا ته

 تۀ خبر يئے چه ما نه زما ايمان، زغم، مينه اَؤ صبر هم معلُوم دى. 
تليفُونه وزغمل اَؤ نه وربولے شوم، يعنے هغه تليفُونه چه په اَنطاکيه،
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 اکونيوم اَؤ په لُستره کے په ما راغلل خو مال زَۀ د هغو ولو نه بچ کلم. 
بله هر وک چه د مسيح عيس په يووال کے په ديندارئ ژوند تيرول غواړى،
 اَؤ خراب اَؤ دوکه باز سى به په دوکه ورکولو  .ولے شول به ورب هغوئ

 خو تۀ په هغه خبرو چه تا زده کے دى اَؤ دوکه خوړلو ال زيات ورانيى. 
ے شوے وو، په دے نيت قائم اوسه چه تا هغه دومو چه تا ته يقين درکک اَؤ د
 اَؤ تۀ د وړوکوال راسے د هغو پاکو نوشتو کومو خلقو نه زده کے وے. 

نه خبر يئے، کومے چه تا ته په عيس مسيح د ايمان راوړلو د خالصون موندلو
 هره صحيفه د خُدائے د روح د الهام په وسيله  .لے شپاره پوهه دربخ د
 د دے ده اَؤ د تعليم الزام، اصالح اَؤ صداقت د تربيت د پاره فائده مند هم. 

.ل تيار شپاره بل کار د هر ني اَؤ د خُدائے بنده کامل ش پاره چه د د

 د خُدائے اَؤ د مسيح عيس په وړاندے چه به د ژوندو اَؤ د مو عدالت  ۴
کوى، د هغۀ د ظاهريدو اَؤ د بادشاه په دريادولو زَۀ د هغۀ په نامه حم در کوم.

 چه تۀ د کالم زيرے ورکوه اَؤ وخت ناوخت په دے کار کے تيار اوسه،

 اَؤ چه تعليم ورکوے نو د صبر سره ئے قايل اَؤ مالمت کوه اَؤ تسل ورکوه. 
ه چه داسے وخت به را چه خلق به صحيح تعليم نۀ زغم، بله د خپلے
ائۀ و ى چه هغوئ ته به هغهطابق به داسے اُستاذان جوړ کے په مخو

 اَؤ هغوئ به حق ته غوږ نۀ کيدى اَؤ قصو ته به پام چه آؤريدل ئے غواړى. 
 خو تۀ په هر حالت کے بيدار اوسه، سخت وزغمه، د بشارت کار کوى. 

کوه اَؤ د خُدائے د خادم په حيث خپل خدمت پوره کوه.

ربان کيدُونے يم اَؤ زما د رخصتيدو وخت راغلے  ه چه زَۀ اوس قُ

 هغه جن چه ما ته په دے دنيا کے کول ۇو، ما په ه شان وکو، دے. 
خپله منه مے پوره کے ده اَؤ هغه ايمان چه ما ته سپارلے شوے وو، هغه

 اَؤ وړاندے زما د پاره د صداقت د ے سهره مے محفوظ ساتلے دے. 
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کيودے شوے ده چه عادل منصف، يعنے مال به ئے ما له په هغه ورځ
راکى، اَؤ يواے ما له نه، بله هغه ولو له هم چه د هغۀ د ظاهريدو آرزُومند

دى.

شخص نصيحتُونه

 ه چه د ديماس دا موجوده دنيا  ما له د راتلو زر کوشش وکه. 

خوه که اَؤ زَۀ ئے پريودلم اَؤ تسالونيے ته الړو اَؤ کريسينس لتيه ته اَؤ
 يواے لُوقا ما سره دے. مرقوس ان سره راوله ه تيطوس دلماتيه ته. 

 تخيوس مے افسوس ته اَستولے چه هغه زما په خدمت کے په کار دے. 
 کومه چوغه چه ما په ترواس کے د کريوس کره پريے ده، تۀ چه دے. 

راے نو هغه اَؤ کتابونه خاص په رمنو ليل اَؤ نغت شوى د ان سره
راؤړه.

 سندر مسر زما سره ډيرے بدے کے دى. خُدائے به هغۀ ته خپل بدل

 د هغۀ نه تۀ هم ان ساته، ه چه هغۀ زمون د پيغام ډير مخالفت ورکى. 
کے دے.

 په عدالت کے زما د وړومب صفاي د پيش کولو په وخت هيچا زما

ملرتيا ونۀ که بله ولو زۀ يواے پريودلم. کاش! چه هغوئ په دے ناه ونۀ
 خو مال زما مددار وو اَؤ هغۀ ما له دا طاقت راکو چه زما  .نيولے ش
وديان دا واؤرى اَؤ زَۀ دول غير يه اَؤ وره طور خور شپه معرفت دا زيرے په پ

 مال به ما د هرے بدئ نه زمرى له کوم نه راخالص کے شوم. 
هغوئ لوئ ته به مے په حفاظت رسوى. د بادشاه خالصوى اَؤ خپلے آسمان

دِ تل تر تله وى آمين.
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سالم

  پرسيله، اکوله اَؤ د اونسيفوروس په خاندان مے سالم ووايه. 

اراستوس په کورنتوس کے ايسار شو اَؤ تروفيموس ما په ميليتوس کے
ومبے تۀ ما ته دموسم نه وړ د ژم  د پريودو ه چه هغه ناجوړه وو. 

ان رارسولو کوشش وکه.

.ه درته سالم وائو ول ور يوبولوس اَؤ پودنس، لينوس، کلوديه اَؤ نور

 مال دِ تاسو سره وى اَؤ په تاسو دِ د خُدائے فضل وى!
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