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تسالونیکیانو ته د پولوس رسول لومی لیک

د کتاب پېژندنه

پولوس رسول دا لیک د تسالونیکې کلیسا ته شاوخوا ۵۱ میالدي کې ولیکه. تسالونیکیه ال تر اوسه
هم د یونان په مقدونیه کې یو مهم بندر او سوداریز ار دی. پولوس په دې ار کې د عیسی مسیح

زېری خپور ک او د بشریت خالصوونکی یعنې عیسی مسیح یې خلکو ته وروپېژانده. د یهودیانو
ینې مشرانو په دې ار کې ولیدل چې ېرو غیریهودیانو چې د یهودیت د دین سره یې مینه لرله د
پولوس په پیغام باندې ایمان راو. نو له دې امله دغو یهودي مشرانو د پولوس په نفوذ او اثر باندې
بخیلي وکه او هغه یې مجبور ک چې د تسالونیکې ار پرېدي او ال شي. دا نوي ایمانداران چې

د تسالونیکې په ار کې پاتې شول، د ېرو ستونزو او ورونو سره سره بیاهم په خپل ایمان کې
.یې وک پاتې شول او پرمخت ین

په دې لیک کې او همدارنه په دوهم لیک کې چې د تسالونیکې کلیسا ته یې لیکلی ؤ، اصلي
موضوع دا ده چې ایمانداران باید په عیسی مسیح کې خپل ژوند نه تېر کي. هغوی باید داسې
ژوند وکي چې خدای ورخه خوشحاله او راضي وي. هغوی باید یو د بل سره په مینه او محبت
سره ژوند وکي او د ولو خلکو سره نېکي او ېه وکي. هغوی باید په خپلو ولو ایکو کې د
اخالقو خه ک ژوند ولري. که د ایماندارانو ژوند د کاوونو او ورونو خه ک هم وي، هغوی

باید وفاداره او ین پاتې شي، ترو د ژوند دا تجربې هغوی د دې و وروي چې د خدای
خلک اوسي.
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د دې لیکونو بله اصلي او مهمه موضوع د عیسی مسیح بیا راتلل دی. دا رات چې وخت یې هېچا
ته معلوم نه دی، خو هغه حتمي راي او باید ورته په تمه اوسو. کله چې دا کار وشي نو حتی مي

به بیا راژوندي شي چې د عیسی مسیح سره بېرته راشي او د خدای په حضور کې به ژوند وکي.
هغې ورې ته انتظار ویستل باید د بېکار او د دې سبب نه شي چې د ژوند مسوولیتونه له پامه
وغورول شي، بلکې هغه د دې سبب شي چې ایمانداران دې ته وهول شي چې خپل ژوند د

کاوونو او تکلیفونو سره سره په هیله مند سره تېر کي او د ولو خلکو سره نېکي وکي.

د موضوعانو لست:
سالمونه: ۱: ۱

شرزاري، ثنا او صفت: ۱: ۲ - ۳: ۱۳
د مسیحي چال چلند په هکله نصیحت: ۴: ۱ - ۱۲

د تن عیسی په بېرته راتللو سره ایمانداران راژوندي کیي: ۴: ۱۳ - ۵: ۱۱
وروستن خبرې: ۵: ۲۳ - ۲۸

سالمونه

 دا لیک د پولوس، سیالس او تیموتاوس له خوا د تسالونیکیانو کلیسا ته دی چې د پالر  ۱
خدای او تن عیسی مسیح کلیسا ده. فضل او سالمتي دې وي په تاسو باندې.

په تسالونیکیه کې د مسیحیانو ژوند او ایمان

 کله  مون تل ستاسو ولو دپاره د خدای شکر کوو او تل مو په خپلو دعاانو کې یادوو. 

چې مون ستاسو دپاره خپل خدای ته چې زمون اسماني پالر دی دعا کوو، نو ستاسو عمل چې د
ایمان خه پیدا کیي، لکه نه چې تاسو په مینه زیار وباسئ او ستاسو د صبر او زغم هیله چې
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زمون په تن عیسی مسیح کې پیدا کیي، یادوو.

 ای خویندو او ورونو! مون پوهېو چې تاسو په خدای ران یئ او تاسو یې غوره کي یئ.
 که هغه زېری چې مون تاسو ته درورساوه، هغه یوازې په خبرو کې نه بلکې د روح القدس

د قدرت او د هغه په رتینول باندې په پوره باور لرلو سره ؤ. تاسو پوهېئ کله چې مون ستاسو
 تاسو زمون او زمون د تن عیسی سره وو او هر کار چې مون وک، هغه ستاسو په خیر ؤ. 

د مثال خه پیروي وکه او سره له دې چې د هغه د پیغام په خاطر مو ېر تکلیفونه ولیدل، خو هغه
 په دې ول  .ي، قبول کسره چې د روح القدس له خوا ورکول کی مو په هغې خوشحال

 تاسو په ول یونان یعنې مقدونیه او جنوبي یونان کې د ولو ایماندارانو دپاره یو مثال شوئ. 
که نه یوازې دا چې د تن عیسی پیغام ستاسو له خوا په مقدونیه او جنوبي یونان کې خپور

شو، بلکې په خدای باندې ستاسو د ایمان په هکله خبر هرای ته ورسېده. نو الزمه نه ده چې په
 که چې هغوی خپله د هغه تود هرکلي په هکله خبرې کوي چې تاسو دې هکله ه ووایو. 
زمون خه وک او دا چې نه مو بت پرستي پرېودله او خدای ته راورېدلئ، ترو د ژوندي

 او د اسمان خه د خدای د زوی یعنې عیسی د راتللو انتظار او رتیني خدای خدمت وکئ. 
کوئ چې خدای د مو خه راژوندی ک او دا هغه وک دی چې مون به د راتلونکي غضب خه

ژغوري.

په تسالونیکیه کې د پولوس کار او خدمت

  ای خویندو او ورونو! تاسو خپله پوهېئ چې تاسو ته زمون راتلل بې ې نه وو.   ۲
لکه نه چې تاسو پوهېئ چې په فیلیپي کې زمون سره بد سلوک شوی ؤ او سپکاوی مو شوی
ؤ، خو د سختو مخالفتونو سره سره خدای مون ته جرات راک چې د هغه زېری تاسو ته درورسوو.

 که چې ستاسو خه زمون غوتنه د کوم غلط او ناپاکه نیت له مخې نه ده او نه د چا د
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ه خبرې کوو چې خدای د دې دپاره ود هغو کسانو په تو  بلکې مون غولولو هه کوو. 
ول چې زېری راته وسپاري. نو مون د انسانانو د خوشحالولو هه نه کوو، بلکې د هغه خدای د

 تاسو پوهېئ چې مون هېکله چاته خوشحالولو هه کوو چې زمون زونه ازمایي. 
 غوه مالي نه ده کې او خدای زمون شاهد دی چې زمون خبرې د حرص له مخې نه وې. 
مون د هېچا خه نه دي غوتي چې زمون صفت وکي، نه ستاسو خه او نه هم د نورو خه،

 که ه هم مون کوالی شول چې د مسیح د رسوالنو په توه ستاسو خه کومه غوتنه وکو.

خو مون ستاسو په من کې د داسې نرم خه کار واخېست لکه یوه مور چې په خپل تي
 مون ستاسو سره دومره مینه وکه چې نه یوازې دا چې د رودونکي ماشوم باندې پام کوي. 

خدای زېری تاسو ته درورسوو، بلکې دې ته تیار وو چې ستاسو دپاره د خپلو انونو خه هم تېر
شو، که چې تاسو په مون باندې ېر ران وئ.

 ای خویندو او ورونو! تاسو ته په یادې دي چې مون به شپه او ور کار کاوه او زحمت به مو

ویسته، ترو تاسو ته د خدای د زېري اورولو په وخت کې په تاسو کې په هېچا باندې بار ونه
 تاسو خپله شاهدان یئ او خدای هم شاهد دی چې زمون چلند تاسو ایماندارانو سره اوسو. 

 تاسو پوهېئ چې مون تاسو هر یو سره داسې سلوک کی دی نه پاک، صادقانه او سم ؤ. 
 مون به ستاسو خه غوتنه کوله او لکه نه چې یو پالر یې د خپلو اوالدونو سره کوي. 

تاسو به مو هولئ او ینار به مو کاوه، ترو داسې ژوند وکئ چې خدای ته د منلو و وي،
که چې هغه تاسو ته بلنه درکوي چې د هغه په پاچاه او جالل کې شریک شئ.

 نو مون د دې دپاره هم تل د خدای شکر کوو چې کله تاسو د خدای کالم زمون د خولې

خه واورېد، نو هغه مو د انسان د کالم په توه نه بلکې د خدای د کالم په توه قبول ک، چې په
 ای خویندو او ورونو! رتیا هم همداسې ده، او دا کالم اوس په تاسو ایماندارانو کې کار کوي. 

ستاسو سره هغه ه وشول لکه نه چې په یهودیه کې د خدای د کلیساانو سره چې د عیسی
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مسیح سره تاو لري وشول، که چې تاسو د خپلو وطنوالو له خوا هماغه تکلیفونه ولیدل چې
 یعنې هغو یهودیانو چې هم یې تن عیسی او هم یې هغوی د یهودیانو له خوا لیدلي وو، 

پیغمبران ووژل او مون یې هم وشلو. هغوی هم خدای خفه کوي او هم د ولو انسانانو سره دمني
 هغوی کو وک چې مون پرېندي چې غیریهودیانو ته هغه پیغام ورسوو چې د کوي. 

هغوی د خالصون سبب کیي. هغوی په دې کار خپل ناهونه وروستني حد ته رسوي. خو په پای
کې به هغوی د خدای په غضب اخته شي.

پولوس غواي چې یول بیا د تسالونیکیانو سره وویني

 خویندو او ورونو! کله چې مون ستاسو نه د ل وخت دپاره بېل کای شوي وو، بې له شکه نه
په جسماني توه بلکې د زه خه مو په ېر شوق سره کو وک چې یول بیا تاسو ووینو.

 که چې مون غوتل ستاسو خواته راشو او ما پولوس و و لې کو وک چې راشم،

 خو کله چې زمون تن عیسی بېرته راي، نو د هغه په خو شیطان زمون مخه ونیوله. 
 په حضور کې به زمون دپاره کومه هیله، خوشحالي او د ویا تاج وي؟ ایا هغه تاسو نه یئ؟ 

رتیا چې تاسو زمون ویا او خوشحالي یئ.

 رنه چې مون نور ستاسو لېرې والی ونه شو زغملی، نو پرېکه مو وکه چې د آتن په  ۳
 نو مون خپل ورور تیموتاوس چې د مسیح د زېري په خپرولو کې د خدای ار کې پاتې شو. 

همکار دی درولېه، ترو تاسو قوي کي او تشویق مو کي چې په خپل ایمان کې ین اوسئ
 ترو په تاسو کې هېوک د دې تکلیفونو له امله خپل ایمان له السه ورنه کي. تاسو

که کله چې مون  پوهېئ چې دا تکلیفونه زمون په قسمت او تقدیر کې لیکل شوي دي. 
ستاسو سره وو، نو له مخکې نه مو درته وویل چې مون ول به وورول شو او لکه نه چې
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 نو له دې امله چې دا مې نور نه شو زغملی نو تیموتاوس مې تاسو پوهېئ همداسې وشول. 
درولېه، ترو دا معلومه کي چې تاسو په ایمان کې ین پاتې یئ که نه. که زه وېرېدم هسې نه

چې شیطان تاسو وسوسه کي اوسئ او زمون خواري بېایه تللي وي.

ته راغی او ستاسو د ایمان او مینې په هکله یې مون  خو اوس تیموتاوس ستاسو نه بېرته مون

ه چې مونن سره یادوئ او لکه په خوشحال هغه وویل چې تاسو تل مون .ه خبر راو ته
 نو ای خویندو او ورونو! سره ستاسو د لیدلو په ارمان یو، تاسو هم زمون د لیدلو په ارمان یئ. 

له دې ستونزو او کاوونو چې مون ولیدل، مون ته تسلي پیدا شوه، که چې تاسو په خپل ایمان
 په دې باندې زمون روح تازه شو، که چې تاسو په تن عیسی باندې کې ین پاتې یئ. 
 نو بیا مون د هغو خوشحالیو دپاره چې ستاسو په خاطر یې لرو، د خدای په ین ایمان لرئ. 
 مون شپه او ور له زه له کومي دعا کوو چې یول بیا حضور کې ومره شکرزاري وکو. 

تاسو ووینو او هغه کمی چې ستاسو په ایمان کې موجود دی، هغه پوره کو.

 اوس دې زمون پالر خدای او زمون تن عیسی خپله مون ته الره وایي چې تاسو ته

 تن دې ستاسو مینه یو د بله او ولو خلکو سره ېره زیاته کي، دومره زیاته لکه درشو. 
 کله چې زمون تن عیسی د خپلو ولو سپېلو خلکو نه چې مون یې تاسو سره لرو. 

سره راي او تاسو د خدای یعنې زمون اسماني پالر په حضور کې ودرېئ، نو هغه دې ستاسو
زونه قوي، پاک او بې عیبه کي.

د مسیحي چال چلند په هکله نصیحت

 اخر دا چې ای خویندو او ورونو! مون تاسو ته زده کل چې نه ژوند باید وکئ  ۴
ترو خدای خوشحاله کئ، لکه نه چې اوس یې کوئ. مون د تن عیسی په نوم تاسو ته
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 که چې تاسو پوهېئ سوال کوو او په کلکه درخه غواو چې نور هم همداسې کوئ. 
 د خدای اراده دا کومې الروونې چې مون تاسو ته وکې هغه د تن عیسی له خوا وې. 

 ده چې تاسو پاک او سپېلي اوسئ او د بل چا سره د جنسي بد اخالقیو نه ان لېرې وساتئ. 
تاسو هر یو باید پوه شئ چې نه خپل بدن په خپل اختیار کې وساتئ او هغه پاک او عزتمن

 نه د هغو بې دینه خلکو په شان چې خدای نه پېژني او په نفساني غوتنو کې راېر وساتئ. 
 هېوک دې په دې موضوع کې د خپلو مسیحي ورونو عزت ته په بده ستره نه وري شئ. 

او د هغوی خه دې غلطه ه نه اخلي. لکه نه چې مون مخکې تاسو ته وویل او خبرداری مو
 خدای مون د درک چې تن به هغو ولو کسانو ته چې داسې کارونه کوي، سزا ورکي. 

دې دپاره نه یو رابللي چې خپل ژوند په بد اخالق کې تېر کو، بلکې پاک او سپېلی ژوند وکو.
 نو بیا هروک چې دا تعلیم نه مني، هغه انسان نه بلکې هغه خدای نه مني چې تاسو ته یې

خپل روح القدس درکی دی.

 نو بیا مون ته د دې اتیا نشته چې تاسو ایماندارانو ته یو د بل سره د مینې کولو په هکله کوم

 په شی ولیکو، که چې خدای خپله تاسو ته تعلیم درکی دی چې یو د بل سره مینه وکئ. 
حقیقت کې تاسو په وله مقدونیه کې د ولو ایماندارانو سره مینه کوئ. خو ای خویندو او ورونو!
 او ستاسو مقصد دې دا وي چې مون ستاسو نه غواو چې خپله مینه نوره هم زیاته کئ. 

سوله ایز ژوند ولرئ، په خپلو کارونو کې بوخت اوسئ او په خپلو السونو د خپل ژوند اتیاوې پوره
 نو په دې ول به غیر ایمانداران ستاسو کئ، لکه نه چې مون تاسو ته تعلیم درکی دی. 

درناوی کوي او هېچا ته به محتاج نه اوسئ.

د تن عیسی په بېرته راتللو سره ایمانداران راژوندي کیي

 ای خویندو او ورونو! مون نه غواو تاسې د هغو ایماندارانو په هکله بې خبره پاتې شئ چې
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مه شوي دي، ترو د هغو خلکو په شان غمجن نه شئ چې د بیا راژوندي کېدلو هې هیله نه لري.
 رنه چې مون په دې ایمان لرو چې عیسی م شو او بیا راژوندی شو، نو په دې هم ایمان

لرو چې خدای به هغه ول کسان چې په عیسی باندې یې ایمان درلود او مه شوي دي، د عیسی
 مون دا خبره د تن عیسی مسیح له خوا تاسو ته کوو: مون چې د هغه د سره بېرته بوي. 
رات پورې ژوندي پاتې کېو، نو کوم کسان چې مه شوي دي، د هغوی خه مخکې به د تن
 که کله چې تن عیسی په خپله د اسمان نه راکته شي، نو خلک عیسی سره ونه ورو. 
به د هغه د حکم لو اواز، د فرتو د مشر اواز او د اسماني سرني اواز واوري، نو اول به هغه خلک
 نو بیا به مون ول چې ژوندي پاتې یو، راژوندي شي چې په مسیح باندې یې ایمان راوی ؤ. 

د هغوی سره یوای په ورېو کې پورته یوول شو چې په اسمان کې د تن عیسی سره لیدنه
 نو بیا په دې خبرو یو بل ته وکو، نو په دې ول به مون ول تل ترتله د هغه سره اوسو. 

تسلي ورکوئ.

د عیسی مسیح بېرته راتللو ته تیاری نیول

 ای خویندو او ورونو! اتیا نشته چې مون تاسو ته ولیکو چې نه او ه وخت به دا  ۵
 تاسو ه پوهېئ چې د تن ور به د هغه غله په شان وي چې د شپې هره پېیي، 

 کله چې خلک وایي چې سوله او امنیت دی، نو نااپه به په هغوی باندې داسې راي. 
مصیبت راشي لکه نه چې په امیدوارې ې باندې د ماشوم د پیدا کېدلو درد راي او هغوی به

 خو ای خویندو او ورونو! تاسو په تیاره کې ژوند نه کوئ چې هغه ور به تتېدلی نه شي. 
 که چې تاسو ول د را او د ورې اوالدونه یئ. تاسو د غل د راتللو په شان حیران کي. 
 نو بیا رائ چې د نورو په شان ویده پاتې نه شو، بلکې مون د تیارې او شپې خلک نه یو. 
 خو  که چې خلک د شپې ویده کیي او د شپې نشه کیي.  وی او هویار اوسو. 
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رنه چې مون په را کې ژوند کوو، نو رائ چې هویار اوسو. مون باید ایمان او مینه لکه د
 که زغرو د کالیو په شان واغوندو. زمون د خالصون هیله دې د زغرو د خول په شان وي. 
چې خدای مون د دې دپاره نه یو غوره کي چې خپل غضب په مون نازل کي، بلکې د دې دپاره

 هغه زمون دپاره م شو، چې مون د خپل تن عیسی مسیح په وسیله خالصون پیدا کو. 
ترو کله چې هغه بېرته راي، که مون مه یو یا ژوندي یو، وکوالی شو د هغه سره یوای ژوند

 نو بیا تاسو یو بل وهوئ او قوي کئ لکه نه چې اوس یې کوئ. وکو. 

وروستن الروونې او سالمونه

 ای خویندو او ورونو! ستاسو نه غوتنه کوو چې د هغو خلکو درناوی کوئ چې په تاسو کې

 د هغه کار له امله چې زیار وباسي او د تن په کار کې تاسو ته الروونه او نصیحت کوي. 
 ای هغوی یې کوي، په مینه د هغوی ېر عزت کوئ او یو د بله سره په سوله کې ژوند کوئ. 

خویندو او ورونو! مون ستاسو خه غواو چې لانو او بېکاره خلکو ته نصیحت کوئ، بې زه
خلک تشویق کوئ، د کمزورو خلکو سره مرسته کوئ او د هغوی ولو سره د صبر خه کار اخلئ.

وک د هېچا سره د بدو په بدل کې بدي نه کوي، بلکې کوورئ، په تاسو کې دې هې 

 هر  تل خوشحاله اوسئ.  کوئ چې تل یو د بل سره او د ولو خلکو سره نېکي وکئ. 
 په هر حال کې د خدای شکر کوئ، که چې دا ستاسو دپاره چې د عیسی وخت دعا کوئ. 
 د پیغمبرانو  د روح القدس د کار مخه مه نیسئ.  مسیح سره تاو لرئ، د خدای رضا ده. 

 بلکې هره وازمایئ او کوم ه چې ه وي په هغه باندې کالم ته په سپکه ستره مه ورئ، 
 د هر ول بدیو نه ان لېرې ساتئ. عمل وکئ. 

 خدای چې د سولې او سالمت سرچینه ده، هغه دې تاسو په پوره توه پاک کي او ستاسو

 ول روح، ان او بدن دې زمون د تن عیسی مسیح د رات په وخت کې بې عیبه وساتي. 
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خدای چې تاسو ان ته رابللي یئ، د باور و دی او هغه به دا کار وکي.

 ولو ایماندارانو ته سالمونه ووایئ او  ای خویندو او ورونو! زمون دپاره هم دعا وکئ. 

 زه تاسو ته د تن په نوم حکم کوم چې دا لیک ولو په پاکه مینه هغوی کل کئ. 
 په تاسو باندې دې زمون د تن عیسی مسیح فضل وي. خویندو او ورونو ته ولولئ. 
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