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د تيموتيوس په نوم د پولوس رسول اول
خط

پېژندلو

پولوس رسول تيموتيوس ته دوه خطونه وليل يعن اول تيموتيوس او دوېم تيموتيوس
خطونه. تيموتيوس په هر صورت ک د پولوس رسول روحان زوئ وو. تيموتيوس

وان وو خو خُدائ پاک ورله نعمتونه ورکى ۇو او هغه د افسوس د جماعت د
رهنماي دپاره مقرر کے شوے وو. د دې جماعت د عبادت ترتيب صحيح کولو سره
سره د عقيدې اصالح کول هم ضرورى وو ه چ دروغژن اُستاذان په دې باندې ډېر

اثر انداز شوى ۇو. د دې خط بنيادى مقصد دا دے چ زيرے د ايماندارانو په ژوند
ک عمل او ليدونے بدلون راول نه چ تش په خولۀ د ايمان دعوٰى کوى. پولوس

رسول په دې خط ک هغه وان ته د جماعت د مشرانو، صحيح طور سره عبادت، او
د عهدې لرلو اهليت او قابليت په حقله نصيحت ليلے دے. پولوس رسول هغۀ ته دا

نصيحت هم کوى چ د دروغو تعليم مخالفت به نه کوى او په جماعت ک به
خلقو سره رويه نه سات. پولوس رسول هغۀ ته هدايت ورکوى چ نه به د

پاکيز ژوند تېروى او د ايماندارانو دپاره به يوه نمونه جوړيى. په دې ک مون ته
کاف نصيحت مالويى چ نه يو جماعت له په عمل طور سره اوسېدل پار دى او

نه د مشرانو او کونو فر کول په کار دى. د حفظ کولو دپاره ۱: ۱۵ آيت ”دا خبره
رتيا ده او په هر لحاظ د قبلولو جوه ده، چ عيس مسيح ناهارانو له د خالصون

ورکولو دپاره دنيا ته راغلو.“
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دعا او سالم

 د پولوس د طرف نه خط چ د خالصوون خُدائ پاک او د عيس مسيح په  ۱
 تيموتيوس ته چ حم وک چ مون له اُميد راکوى، د عيس مسيح رسول دے، 

عيس د مال زما وفادار زوئ دے. په تا دې د خُدائ پالر او زمون په ايمان ک
 له نه چ مدونيه ته د تلو په مسيح د طرف نه فضل، رحم او سالمت وى. 

وخت ما په تا زور راوړو چ په افسوس ک پات شه او ين کسانو له هدايت ورکه
 تاسو خلقو ته وواي چ خپل وخت د خپل پالر نيۀ د چ غلط تعليم ورنۀ کى. 
دروغژنو نسبنامو په قيصو مۀ ضائع کوئ، کوم چ صرف د خلقو په مين ک د

بحث مباحث سبب کيى. داس بحثونه د خُدائ په خدمت کولو ک بفائدې دى، خو
 خو  .تاسو په خُدائ پاک ايمان سات ن دى چمم دا کارونه په هغه وخت ک

زمون د داس هدايت ورکولو نه مقصد هغه مينه ده چ په پاک زړۀ او نې نيت او
 خو ين خلقو د دې نه مخ واړولو او مراه شول رتين ايمان سره پېدا کيى. 
 دوئ غواړى چ د شريعت اُستاذان جوړ ش، خو او په عبثو خبرو پس رېدل 

 مون هغوئ په خپلو خبرو نۀ پوهيى چ ۀ وائ خو بيا هم ډېر ډاډه ليا وى. 
 پوهيو چ شريعت ۀ دے، خو چ وک شريعت په قانون طور استعمال کى. 

خو په کار دے چ مون په دې پوهه شُو چ شريعت د نېانو دپاره نۀ دے بل د
بشريعته او نافرمانو خلقو دپاره، د بدينه او ناهارو دپاره، او د دين سپ کوونو

 د دپاره، او د هغوئ دپاره دے چ پالر او مور ي وژل وى، د قاتالنو دپاره، 
حرامارانو او د بچه بازانو، د اغوا کارو، د دروغژنو او د دروغو قَسم خوړونو او د دې

 دا تعليم د مبارک خُدائ پاک د نه عالوه د رتين تعليم د مخالفينو دپاره دے. 
جالل زېرى په مطابق دے کوم چ هغۀ ما ته په حواله کے دے.
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د رحم دپاره شُر زارى

و او زۀ يما له طاقت راک ر کوم چا چُمسيح ش عيس  زۀ د خپل مال

 ار کۀ مخ زۀ کفر وفاداره ولم او د خپل خدمت دپاره ي مقرر کم. 
غرونے او عذاب ورکوونے او ستاخ سے وم، خو په ما رحم وشو ه چ ما د

 او زمون د مال فضل په بايمان په حالت او په ناپوه ک دا کارونه کى ۇو. 
ما ډېر نازل شو د هغه ايمان او مين په وجه چ د عيس مسيح په يووال ک دے.

 دا خبره رتيا ده او په هر لحاظ د قبلولو جوه ده، چ عيس مسيح ناهارانو له

 او د خالصون ورکولو دپاره دنيا ته راغلو، چ په هغوئ ولو ک وړومبے زۀ يم. 
په دې وجه په ما رحم وشو چ په ما وړومب ناه ار ک عيس مسيح خپل لوئ

صبر رند کى، او زۀ ي د هغه خلقو دپاره مثال ورولم وک چ به په هغۀ د تل
 اوس دې د ازل بادشاه، يعن د ابدى او ناليدل واحد ژوندون دپاره ايمان راوړى. 

 اے تيموتيوسه زما زويه، زۀ تا له دا خُدائ پاک عزت او جالل تل تر تله وى. آمين. 
هدايات درکوم د هغه پېشويو په مطابق چ مخ ستا په حقله شوى دى، چ تۀ د

 او په ايمان او په ۀ ضمير قائم پات ش .ينو  ،ه ووهۀ من په مطابق هغ
 په هغوئ ک خلقو د خپل ضمير ونۀ منل، نو د هغوئ د ايمان بيه غرقه شوه. 

ى چهغوئ دا زده ک ل چما شېطان ته حواله ک ندر شامل دى چهميناوس او س
نور کفر ونۀ غروى.

د دعا په حقله تعليم

 نو بيا زۀ د ولو نه اول په تاسو دا زور راوړم چ خواستونه، دعاان، شفاعت  ۲
 د بادشاهانو او د ولو لويو مرتبو خلقو او د ولو خلقو دپاره شُر زارى کوئ، 

 دپاره دعا کوئ، نو چ مون د آرام او پراَمنه او د ديندارۍ او د عزت ژوند تېر کو. 
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 داس کول زمون د خالصوون خُدائ پاک په نزد نې او راض کوون دى. 
  .لم ورته حاصل شاو د حقيقت ع ول خلق خالصون وموم هغه غواړى چ
ه چ يو خُدائ پاک دے او د خُدائ پاک او د انسان تر مينه مينے هم يو

 چا چ خپل ان د ولو دپاره فديه دے، يعن عيس مسيح، چ خپله بن آدم دے 
 زۀ د دې دپاره بيان کوونے او کو او په مناسب وخت ک دا ثابته هم شوه. 

رسول او غېرو يهوديانو ته د ايمان او حقيقت خبرې وونے مقرر شوم، دا زۀ دروغ نۀ
دې خلق بغېر د غص ائ ک په هر  نو بيا زۀ غواړم چ وايم بل رتيا وايم. 
 او  دې هم دغه شان خپل او بحث نه بناه السونه اوچتوى او دعا دې کوى. 
انونه د حيا، شرافت او پرهيزارۍ په جامه ک سمبالوى، او په کمو، سرو زرو او
 بل په نېو عملونو دې خپل ملغلرو او قيمت جامو سره دې انونه نۀ سناروى، 
  دې په خاموش او په ان سناروى نه چ ديندارو و له مناسب دى. 
 او زۀ يوې  ته اجازت نۀ ورکوم چ سو پوره تابعدارۍ سره زده که کوى. 
ه چ  ته تعليم ورکى يا دې په هغوئ روب اچوى، بل هغه دې خاموشه وى. 

و بل او شېطان آدم دوکه نۀ ک اول آدم پېدا کے شو د هغۀ نه پس بب حوا. 
 خو  به د اوالد په پېدا کولو سره ه ي دوکه کې وه او ناهاره شوه. 

نجات حاصلوى، په دې شرط چ په ايمان، مينه او پاکيز ک به د پرهيزارۍ سره
ژوند تېروى.

د رهبرانو قابليت

 دا خبره رتيا ده چ وک د جماعت د مشر جوړېدلو خواهش کوى نو هغه د  ۳
 لزام نه پاک، د يوېد جماعت مشر د ا  نو په کار دى چ عزت کار غواړى. 
 خاوند، پرهيزار، شريف، د عزت قابل مېلمه دوست او د تعليم ورکولو الئق وى، 

چ نۀ شراب، نۀ جه مار، بل نرم مزاجه وى او نۀ بحث کوونے او نۀ د پېسو
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 په کار ده چ هغه خپل خاندان په ۀ طريقه وسات او د خپلو بچو ۀ اللچ وى. 
 ه کۀ چرې يو سے د تربيت وکى چ د هغۀ احترام او فرمانبردارى کوى. 
خپل کور په بندوبست کولو نۀ پوهيى نو هغه به د خُدائ پاک د جماعت ساتنه نه

هغه مغروره ش نه چ هغه دې نوے ايماندار نۀ وى، هس  په کار دے چ وکى؟ 
 او د دې نه او خُدائ پاک ي مجرم وروى له نه چ ي ابليس رولے وو. 

عالوه په کار دى چ هغه د جماعت نه بهر په خلقو ک نېنامه وى، او بدنامه نۀ وى
.ېر نۀ شرا بليس په جال کد ا نو چ

د جماعت د خادِمانو قابليت

 خادِمان دې هم دغه شان ادب ناک وى، دوه ژب يا شراب يا د ناجائزه مال دولت
.هغوئ د ايمان راز په صفا زړۀ قائم وسات  او په کار دى چ اللچيان دې نۀ وى. 
 او هغوئ دې اول وآزمائيلے ش، کۀ چرې هغوئ بالزامه ثابت ش نو د خدمت

  دې هم دغه شان ادب ناک وى، غېبت کوون دې نۀ وى کار ته ي پرېدئ. 
 خادِم دې تش د يوې بل پرهيزارې او په ولو خبرو ک دې ايماندارې وى. 

 خاوند وى، او هغوئ دې د خپلو بچو او د خپل خاندان په ۀ طريق سره
 ه چ کوم خادِمان چ د خدمت کار په ۀ شان کوى، هغوئ بندوبست کوى. 

به عزتمند ولے ش او په هغه ايمان ک چ په عيس مسيح باندې دے ډېره زړۀ
.ورتيا وموم

زمون د ايمان راز

  ،م چتاسو له زر درشم، خو زۀ بيا هم تاسو ته دا هدايات لي  زۀ اُميد کوم چ

د خُدائ پاک په کور ک چ تاسو خبر ي نو چ ډيل وش کۀ زما په درتلو ک
مون له نه سلوک په کار دے، يعن د ژوندى خُدائ پاک په جماعت ک کوم چ د
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د ايمان راز لوئ دے، يعن نشته چ ش هي  په دې ک حق ستن او بنياد دے. 
هغه د انسان په بدن ک رااره شو، او د روح په وسيله رتونے ثابت شو او فرتو

هغه وليدو، او په غېر قومونو ک د هغۀ پېغام خور شو، او په ول دنيا ک خلقو په
هغۀ ايمان راوړو، او په جالل ک بره پورته کے شو.

د دروغژنو اُستاذانو خالف خبردارے

 نو روح القُدس صفا وائ چ په آخرو زمانو ک به ين خلق د بالرې  ۴
 دا کوونو روحونو او شېطان تعليمونو طرف ته توجو ش او د ايمان نه به واوړى. 

 به د هغه دروغژنو خلقو د رياکارۍ په سبب وى، د چا ضمير چ م شوے وى. 
هغوئ به خلق د وادۀ کولو نه منع کوى، او هغوئ به خلق د ين هغه خوراکونو نه منع

او حق پېژندون ايمان راوړون ى دى چخُدائ پاک د دې دپاره پېدا ک کوى چ
 ه هر ۀ چ خُدائ پاک پېدا کى دى هغه ۀ دې په شُر زارۍ سره خورى. 
زارۍ سره ي رُى په شمالوي ۀ چ ار کول نۀ دى په کار، اونۀ نه هم ا دى او د

 ه چ دا د خُدائ پاک په کالم او د دعا په وسيله پاک شوى دى. خورئ، 

د حضرت عيس ۀ خادِم

ې نو تۀ به د عيسو او خوېندو په وړاندې پېش ک کۀ چرې تۀ دا هدايات د ورو

مسيح هغه ۀ خادِم ي وک چ د ايمان په خبرو او نې تعليم پائ او عمل پرې
 د بدين د بحث او د زړو و د قيصو نه ان ساته او د دې په ائ خپل کوى. 

 ه چ د جسمان تربيت فائده شته خو د ان ته د ديندارۍ تربيت ورکوه. 
ژوندون ک او راتلون په اوسن ه چ ۀ دى ديندارۍ تربيت حاصلول د دې نه

  دا خبره رتيا ده او په پوره شان د قبلولو وړ ده.  به د دې دواړو فائده وى. 
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مون محنت او خوارى ه کۇو چ زمون اُميد په هغه ژوندى خُدائ پاک دے وک
 د دې خبرو تاکيد چ د ولو خلقو او خاص د ايمان راوړونو خالصونے دے. 

 هيوک دې ستا وان ته سپ ونۀ ورى، بل تۀ د کوه او تعليم ي ورکوه. 
ايماندارانو دپاره په خبرو کولو، چال چلن، مينه، ايمان او پاک ک نمونه جوړ شه.
 ترو چ زۀ نۀ يم راغلے، نو د خلقو په مين ک د کالم په تالوت او نصيحت

 د هغه روحان نعمت نه مۀ بغوره کېه کولو او تعليم ورکولو ک بوخت اوسه. 
چ تا ته د پېشوي په وسيله د جماعت د مشرانو د الس اېودلو په وخت درکے
ستا ترق ه چمشغول ک ان په دې ک  په دې خبرو عمل کوه او خپل شو. 

 د خپل ان او د خپل تعليم ډېر خيال کوه او پرې قائم پات شه  .اره ش ولو ته
.و د خالصون سبب شان او د خپلو اورېدون کولو به تۀ د خپل په داس ه چ

د نورو دپاره ذمه وارى

 مشر سى ته سخت خبرې مۀ کوه بل هغۀ ته خواست کوه او د خپل پالر په  ۵
 او زړې شان خبرې ورسره کوه او وانانو سره د وروو په شان سلوک کوه. 

 د کونو  د ميندو په شان ه او وان  په پوره پاک سره خوېندې ه. 
 کۀ د کونې بچ يا نمس وى نو عزت کوه وک چ واقع ضرورتمندې وى. 

د هغوئ مذهب کومه چ ولو نه اول د خپل خاندان ذمه وارى وپېژن هغوئ دې د
ه چ ىونو حق ادا کد خپل مور پالر او ني فريضه هم ده، او هغوئ دې داس

وى او د هغ يوا واقع ه چ کومه کون داس کول د خُدائ پاک خوښ دى. 
عا کاو شپه ورځ به په زارۍ او د وک هم نۀ وى، هغه په خُدائ پاک اُميد ساتهي

 خو کومه کونه چ په عېش عشرت آخته ده، نو هغه په ژوندانۀ مه ده. آخته وى. 
 او کۀ  .ش لزام نه بچ پاتهغوئ د ا ه چ د دې خبرو نصيحت هم ورته وک

وک د خپلوانو او خاص د خپل خاندان د خلقو خيال نۀ سات نو هغه د ايمان نه منر
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لے شولي ه دې د امداد په فهرست ک هغه کون او د بايمانه نه هم بدتر دے. 
 په کار ده چ کومه چ د شپېتو کالو نه کمه نۀ وى او چ يو ل وادۀ شوې وى. 

هغه په خپلو نېو کارونو ک مشهوره وى، خپل بچ ي رالوئ کى وى، د مسافرو
مېلمستيا ي کې وى، د مقدسينو پ ي وينل وى، د مصيبت پلو مدد ي کے

 خو د وانو وى او چ خپل ان ي د هر ۀ کار کولو دپاره وقف کے وى. 
کونو نومونه په فهرست ک مۀ لي ه کله چ د هغوئ شهوت هغوئ د مسيح نه
 او په دې وجه به هغوئ د سزا الئق لرى کى نو هغوئ بيا د وادۀ خواهش کوى، 

 او د دې نه ور ه چ په ناح ک شوې هغوئ خپله اولن وعده ماته که. 
ر کارهکاره اوسېدل زده کوى، او نۀ صرف باو ب ر عالوه هغوئ کور په کور

بل غېبت کوى او د نورو په کار ک وت وه او هغه خبرې کوى چ ورته نۀ دى
 نو زما نصيحت دا دے چ وان کونې دې وادۀ وکى هغوئ دې کول په کار. 

بچ پېدا کى او د کور انتظام دې سمبال کى او مخالفينو له دې د بدې وينا کولو
 ه چ ۀ کونې مراه شوې او د شېطان په الره روان دى. موقع ورنۀ کى. 

 کۀ د يوې ايماندارې  په رشتهدارو ک نورې غريب کونې وى نو هغه دې په

خپله د هغوئ مدد کوى او په جماعت دې بوج نۀ اچوى، نو داس به جماعت د هغه
 هغه مشران چ د ضرورتمندو کونو وک چ په رتيا حقدارې دى مدد وکى. 
په کالم اورولو او په تعليم ورکولو ک نتظام کوى، او خاص هغوئ چۀ ا جماعت

 ه چ د خُدائ پاک  .لے شخوارى کوى، هغوئ دې يو په دوه د عزت الئق و
کالم فرمائ چ، ”تاسو د غوبل په وخت ک د غوي خول ته کورے مۀ اچوئ،“ او

 کوم الزام چ د يو مشر په بل ائ فرمائ، ”مزدور د خپل مزدورۍ حقدار دے.“ 
وک چ  خالف وش نو هغه د دوو يا د درېو واهانو د واه نه بغېر مۀ منه. 

ناه کوى، هغوئ د ول جماعت په وړاندې مالمت کئ د دې دپاره چ نور خلق هم وۀ
 زۀ د خُدائ پاک او د عيس مسيح او د غوره شوو فرتو په مخ تا له يريى. 

حم درکوم او تاکيد کوم چ په دې هداياتو بغېر د تعصب نه عمل کوه او د هيچا
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 په چا زر الس مۀ کېده چ د خُدائ پاک د خدمت دپاره طرفدارى مۀ کوه. 
 مخصوص ش، او د نورو په ناهونو ک مۀ شري کېه. خپل ان پاک وساته. 
صرف اوبۀ مۀ ه بل د خپل معدې او اکثر د ناجوړه کېدو په وجه ل شان مے هم

 د ۀ کسانو ناهونه اره وى او هغوئ عدالت ته پېش کى، خو د استعمالوه. 
 دغه شان د ين خلقو ۀ کارونه هم ليدلے  .اره ش ناهونه به وروستو ينو

.اره ش ه شوى وى، نو هغه به هم يوه ورځپه پ ۀ کارونه چ ى، خو کومکي

غالمان

 هغوئ ول چ د غالم د جغ د الندې دى، هغوئ دې خپل مالان پوره د عزت  ۶
 خو هغه غالمان چ  .تعليم بدنام نۀ ش د خُدائ پاک نوم او زمون چ الئق و

، نۀ په سبب سپ ان د ورورولايمانداران وى، هغوئ دې خپل مال ان يمال
ۀ خدمت نه فائده اخل د دوئ د وک چ ه ،دمت دې هم کوىنور زيات خ بل

هغه ايمانداران او د مين قابل دى. بيا تۀ د دې خبرو تعليم او ډاډ ورکوه چ د هغوئ
ۀ تابعدارى کوى.

د دروغو تعليم او حقيق مالدارى

 کۀ وک غلط تعليم ورکوى او زمون د مال عيس مسيح خبرې او د هغۀ هغه

 هغه مغرور دے او په هي نۀ تعليم نۀ من کوم چ د ديندارۍ په مطابق دے، 
پوهيى، او هغۀ ته د بحث مباحث او زبان ترار بيمارى ده او د دې په وجه کينه او

 او د هغوئ په مين ک مدام بحث جې او بده وينا او بدمان رامين ته کيى، 
پېدا کيى د چا عقل چ خراب شوے دے، او د حق نه محروم دى او هغوئ ديندارى

  يقيناً چ د قناعت سره ديندارۍ ک لويه ه ده،   . ذريعه  تش د
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 خو ه چ نۀ خو مون دنيا ته ۀ راوړى دى او نۀ مون د دې نه ۀ وړلے شُو. 
 خو وک کۀ مون سره خوراک او جام وى نو مون دې په هغ خوشحاله يو. 

تونو او د ډېرو نورو عبثو نقصانمالداره کېدل غواړى نو هغوئ په آزمې چ
او هالکت په درياب ک خلق د تباه کوم چ ېر شرا خواهشونو په دام ک

 ه چ د پېسو مينه د هر قسم بدۍ بېخ دے، او د مالداره کېدو په اللچ غرقوى. 
ک ۀ خلق د ايمان نه مراه شول او خپل انونه ي په قسما قسم غمونو غلبيل

کل.

په ايمان ک ۀ منه

 خو اے د خُدائ پاک بنده، تۀ د دې ولو خبرو نه ان وساته او د صداقت،

 د ايمان په جن ديندارۍ، ايمان، مين، صبر او په نرم طبيعت پس کوشش کوه. 
ک ۀ وجنېه، او په هغه ابدى ژوندون قبضه وکه د کوم دپاره چ تۀ رابللے

 زۀ تاسو شوے ي او د کوم چ تا د ډېرو واهانو په وړاندې ډاډه اقرار کے وو. 
ته حم درکوم د هغه خُدائ پاک په وړاندې چ ولو يزونو له ژوند ورکوى، او د

 عيس مسيح په وړاندې چا چ د پنطوس پيالطوس په مخ ډاډه اقرار کے وو، 
او تۀ زمون د مال عيس مسيح د ظاهرېدو تر ور پورې دا حم بداغه او بالزامه

 نو خُدائ پاک به هغه په مناسب وخت را اره کى، او خُدائ پاک وساته. 
 دا واحد هغه واحد، مبارک حمران، د بادشاهانو بادشاه او د مالانو مال دے. 

دے چ وک غېر فان دے او هغه په هغه بمثاله نُور ک اوسيى چ نۀ چا ليدلے
 او وک چ د او نۀ به ي ووين. د هغۀ عزت او بادشاه دې تل تر تله وى، آمين. 
دې موجوده زمان دولتمند دى هغوئ ته حم ورکه چ مغرور کيى دې نه، او نۀ دې

په نا اعتباره مال ۀ اُميد کوى، بل په خُدائ پاک دې اُميد سات وک چ د
 هغوئ دې نې کوى او په خوشحال دپاره مون له ول يزونه ډېر زيات راکوى. 
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.او سخاوت دې کوى او مدد کولو ته دې تيار اوس ،دې مالداره ش و کارونو ک
 نو دغه شان به هغوئ ان دپاره يوه داس خزانه رايوائ کى چ په راروان

وخت ک به د هغوئ دپاره يو مضبوط بنياد وى او په هغ به هغوئ رتينے ژوندون
 اے تيموتيوسه، د هغه ۀ حفاظت کوه کوم چ تا ته حواله شوے تر السه کى. 

دے. او د هغه عبثو او فضولو خبرو نه لرې اوسه کوم ته چ تش په نامه علم وئيل
 د دې بحثونو په وجه ۀ کسان د ايمان نه واوړېدل. په تاسو ولو دې د کيى. 

خُدائ پاک فضل وى.
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