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تیموتاوس ته د پولوس رسول دوهم لیک

د کتاب پېژندنه

دا لیک پولوس رسول هغه وخت لیکلی دی چې هغه په زندان کې ؤ. پولوس د مسیح د زېري د
موعظه کولو په جرم زنداني شوی ؤ. هغه پوهېده چې د هغه ژوند به په دې دنیا کې زر ختم شي.

هغه دا لیک د نصیحت او وصیت په توه خپل همکار او وان مرستیال تیموتاوس ته لیکي.

پولوس په دې لیک کې تیموتاوس ته نصیحت کوي چې د عیسی مسیح د وفادار شارد په توه د
هغه زېري او د خدای د کالم رتیني تعلیم ته وفادار پاتې شي. هغه باید د سختیو او ستونزو سره

سره خپلې وظیفې د وونکي او زېري رسوونکي په توه سرته ورسوي. همدارنه پولوس
تیموتاوس ته په کلکه خبرداری ورکوي چې د کم عقلتوب او د جهالت په بحثونو کې ون ونه
کي، که چې د هغو پای شخه ده. پولوس په دې هکله خپل ان هغه ته د یو مثال په توه

ورایي چې نه د ستونزو په واندې ین ودریي او هېکله د حقیقت نه ونه ري.

په دې لیک کې اصلي خبره دا ده چې ستونزې او کاوونه د ایماندار د ژوند یوه برخه ده، خو کله
چې مون د داسې ستونزو سره مخ کېو، نو د ایمان، خدای او زېري په قوت سره مون هغه زغملی

شو.

موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۲

شکرزاري او هونه: ۱: ۳ - ۲: ۱۳
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مشوره او خبرداری: ۲: ۱۴ - ۴: ۵
د پولوس رسول حالت: ۴: ۶ - ۱۸

وروستن خبرې: ۴: ۱۹ - ۲۲

 دا لیک د پولوس له خوا دی چې د خدای په ارادې د عیسی مسیح رسول دی او د دې  ۱
دپاره لېل شوی دی ترو هغه وعده شوی ژوند چې په عیسی مسیح کې تر السه کیي، اعالن

 زه دا لیک خپل ران زوی تیموتاوس ته لیکم. د پالر خدای او زمون د تن عیسی کي. 
مسیح فضل، رحم او سالمتي دې وي په تا باندې.

شکرزاري او هونه

 زه د هغه خدای شکر کوم چې خدمت یې کوم، لکه نه چې زما نیکونو په پاک وجدان سره

 کله چې ستا د هغه خدمت کاوه. زه هر وخت شپه او ور تا په خپلو دعاانو کې یادوم. 
اوکې را په یاد شي، نو دا ارمان لرم چې تا ووینم، ترو ستا په لیدلو زما خوشحالي پوره شي.
 زه ستا هغه سوچه ایمان رایادوم چې لومی ستا نیا لوییس او ستا مور افنیکي درلود او زه

 له دې امله تاته در په یادوم چې د خدای هغه نعمت چې زما د اه یم چې ته یې هم لرې. 
 که کوم روح چې الس په ایودلو سره تاته درکل شو، هغه د انه سره ژوندی وساته. 

خدای مون ته راکی دی هغه د وېرې او شرم روح نه دی بلکې د قدرت، مینې او په ان باندې د
واک لرلو روح دی.

 نو بیا زمون د تن په هکله د شاهد ورکولو یا زما په اه چې د هغه په خاطر بندي یم مه

شرمېه، بلکې د خدای په قدرت سره په هغو کاوونو کې زما سره شریک شه چې د زېري په
 خدای مون ته خالصون راک او مون یې یو سپېلي ژوند ته رسولو کې رامنته کیي. 
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راوبللو. دا زمون د عملونو له امله نه وو بلکې دا د خدای مقصد او فضل ؤ چې د ازل نه یې د
 خو اوس هغه دا فضل زمون د خالصوونکي عیسی  .ته راک عیسی مسیح په وسیله مون

مسیح په راتللو سره مون ته کاره کی دی. هغه د مر قدرت له منه یوو او د زېري په وسیله
.کاره ک یې نه فناکېدونکی ژوند

 له همدې امله  زه د دې زېري رسولو دپاره وعظ کوونکی، رسول او استاذ واکل شوم. 

زه کاوونه زغمم، خو په هغه باندې نه شرمېم. خو په چا باندې چې ما ایمان راوی دی زه هغه
ه چې هغه راته سپارلي دي، د خپل بېرته رات که زه یقین لرم چې هغه دا توان لري هغه ،پېژنم

 هغه سم تعلیم چې زما نه مو اورېدلی دی، هغه د هغه ایمان او تر ورې پورې یې وساتي. 
 هغه ه مینې په وسیله چې په عیسی مسیح کې یې لرې، د خپل ان دپاره مثال وروه. 
امانت چې تاته سپارل شوی دی هغه د روح القدس په وسیله چې په مون کې اوسیي، وساته.

 ته خبر یې چې د اسیا د والیت ولو خلکو زه پرېودم چې په هغو کې فیجلس او

 تن دې د اونیسیفوروس په کورن باندې رحم وکي، که هیرموجینس هم شامل دي. 
 بلکې کله چې هغه ماته و و لې نوی قوت راک او په دې ونه شرمېده چې زه بندي یم، 

تن دې د قضاوت په ور  چې هغه روم ته راورسېده، نو زه یې ېر ولولم او پیدا یې کم. 
په هغه باندې خپل رحم وکي. همدارنه ته ه خبر یې چې هغه په افسیس کې زما ومره

خدمتونه کي دي.

د عیسی مسیح وفادار عسکر

 کومې  نو ای زما زویه، په هغه فضل سره چې په عیسی مسیح کې دی، قوي اوسه.   ۲
خبرې چې تا د ېرو شاهدانو په مخکې زما خه اورېدلي دي، هغه داسې وفادارو کسانو ته وسپاره
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 لکه د عیسی مسیح د یو ه عسکر په شان زما سره په چې نورو ته د تعلیم ورکولو و وي. 
 هې عسکر خپل ان په ورني شخصي کارونو کې نه راېروي، کاوونو کې شریک شه. 

 همدارنه هې لوبغای نه شي که چې د هغه مقصد د خپل قوماندان خوشحاله ساتل دي. 
 کوالی چې د لوبو په سیال کې جایزه تر السه کي، ترو د هغې لوبې قوانین مراعت نه کي. 

کوم بزر چې زحمت یې ویستلی وي، هغه باید لومنی کس وي چې د خپلو حاصالتو برخه
 ه چې زه درته وایم د هغو په هکله فکر وکه، نو بیا به تن درته پوهه درکي واخلي. 

چې په ولو شیانو باندې پوه شې.

 یاد ساته عیسی مسیح چې د داود د نسل خه دی او د مر نه بېرته راژوندی شوی دی. دا

 او د همدې زېري له امله دی چې زه کاوونه وینم، تر دې هغه زېری دی چې زه یې رسوم 
چې د یو مجرم په شان په زنیرونو تل شوی یم. خو د خدای کالم په زنیر تل کېدای نه شي.

 نو زه دا هره د خدای د غوره شویو په خاطر زغمم، ترو هغوی هم هغه خالصون او

 دا خبرې رتیا دي: تلپاتې جالل چې په عیسی مسیح کې دی، تر السه کي. 

که مون مه شوي یو د هغه سره

نو د هغه سره به ژوند هم کوو

 که چېرې مون ولرو صبر او زغم

نو د هغه سره به کو پاچاهي هم

که د هغه نه مونه وکو انکار

نو هغه به هم زمون نه وکي انکار
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 که چېرې مون شو بې وفا

نو هغه به وفادار پاتې شي

که نه شي کوالی هغه

چې انکار وکي له خپله انه خه

د خدای د خوې خدمتار

 دا شیان خلکو ته ور په یاد که او د خدای په حضور کې ورته حکم وکه چې د لغتونو په سر

 ېر شخه ونه کي، که چې دا هې ه نه لري، بلکې اورېدونکو ته زیات زیان رسوي. 
کو وکه ترو خپل ان د خدای په نظر کې داسې وایې چې هغه دې خو کي، لکه د یو

 مزدور په شان چې په خپل کار نه شرمیي او په سمه توه د حقیقت د پیغام تعلیم ورکوي. 
خو د بې دینه او بېایه خبرو نه ان وساته، که چې دا خلک نور هم د خدای نه لېرې ساتي.

 نو د هغوی خبرې لکه د ناسور زخم په شان دي چې ول بدن ته خپریي چې په دې له کې

 دغو کسانو چې د حقیقت الره پریې هیمناوس او فیلیتس شامل دي چې داسې خبرې کوي. 
ده، وایي چې د بیا راژوندي کېدلو ور ال پخوا رارسېدلې ده او په دې ول هغوی ینې خلک د
 خو خدای چې کوم بنیاد ایی دی، هغه ین دی او په هغه باندې خپل ایمان خه اوي. 

داسې لیکل شوي دي: «تن خپل خلک پېژني» او «وک چې د هغه نوم په خوله یادوي، باید د
بد نه الس واخلي.»

 په یو لوی کور کې یوازې د سرو زرو او سپینو زرو لوي نه وي بلکې د لریو او خاورین
لوي هم وي. د هغو خه ینې یې د انو کارونو دپاره او ینې یې د عادي کارونو دپاره وي.
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 نو له دې امله که چېرې وک خپل ان د بدیو نه پاک کي، نو هغه به داسې لوی شي چې

د انو کارونو دپاره به ورخه کار اخیستل کیي، که چې هغه وقف شوی دی او د خپل بادار
دپاره ور دی او هر ول نېک کار ته تیار دی.

 نو د وان د وخت د نفساني غوتنو خه ان وساته او د هغو کسانو سره چې په پاک زه

 خو د کم عقلتوب تن ته دعا کوي، د عدالت، ایمان، مینې او سالمت دپاره هلې لې کوه. 
 د او جهالت بحثونو نه ان لېرې ساته، که چې ته پوهېې چې د هغو پای شخه ده. 

تن خدمتار باید جه مار نه وي بلکې په ولو باندې مهربانه وي، ه وونکی وي او زیات
 په نرم سره دې خپل مخالفین اصالح کي. کېدای شي چې خدای هغوی صبر او زغم ولري. 

 بیا کېدای شي چې د هغوی سره ته موقعه ورکي چې توبه وباسي، ترو حقیقت وپېژني. 
عقل پیدا شي او د شیطان د دام نه چې په کې راېر شوي دي او مجبوره کي یې دي چې د هغه

اراده پوره کي، خالص شي.

د اخرو ورو بې ایماني

 که خلک  خو په دې پوه شه چې په اخرو ورو کې به د سختیو وختونه راشي.   ۳
به ان خووونکي، پیسه دوسته، الفې وهونکي، مغرور، سپین ستري، د مور او پالر نافرمانه،

ه لرونکي، غیبت کوونکي، خپل سري، وحشي، د نېک بې رحمه، سخت ز ناشکره، ناپاکه، 
  خاین، بې پروا، مغرور او د خدای د پېژندلو نه زیات د عیاش خووونکي وي.  دمنان، 
هغوی به په کاره انونه دینداره ایي، خو د خدای د قدرت نه به منکر وي. د داسې خلکو خه

 په دوی کې داسې خلک شته چې کورونو ته ورننوي او هغه کم عقلې او ساده ان ساته. 
ې د خپلې اغیزې الندې راولي چې په ناهونو کې وبې وي او د هر ول نفساني غوتنو تر
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 دا ې تل غواي چې کوم ه زده کي، خو هېکله نه شي اغیزې الندې راغلې دي. 
 لکه نه چې ینیس او یمبریس د موسی سره کوالی چې د حقیقت پېژندنې ته ورسیي. 
مخالفت کی ؤ، نو دا خلک هم د حقیقت سره مخالفت کوي. د هغوی خیالونه فاسد او ایمان یې

 خو هغوی به ېر پرمخت ونه کي، که چې د هغوی کم عقلتوب به ولو ته رتینی نه دی. 
کاره شي، لکه نه چې د ینیس او یمبریس کم عقلتوب کاره شو.

وروستن الروونه

 خو ته زما د تعلیم او دا چې زه نه ژوند تېروم او په ژوند کې زما د مقصد او زما د ایمان،

 همدارنه ته خبر یې چې د پیسیدیې په زما د صبر، زما د مینې او زما د زغم نه خبر یې. 
انطاکیې، قونیې او لسترې ارونو کې زه د کومو ورونو او کاوونو سره مخ شوم او هغه ورونې

 په حقیقت کې هروک چې مې وزغملې، خو بیاهم تن زه د هغو ولو نه خالص کم. 
 خو بد او غواي په عیسی مسیح کې په دیندار سره ژوند وکي، نو هغوی به ورول کیي. 

چلبازه خلک به نور هم له بدو نه ېر بد شي. هغوی به نور خلک غولوي او هم به په خپله
 خو ه چې تا زده کي دي او په هغو باندې ین باور لرې، نو هغو ته وفادار پاتې غولیي. 
 او نه ته د ماشومتوب نه د شه. که ته پوهېې چې هغه شیان دې د چا نه زده کي دي 

خدای د کالم سره اشنایي لرې چې تاته حکمت درکي، ترو په عیسی مسیح باندې په ایمان
 د کالم ولې لیکنې د خدای له خوا الهام اخلي او د تعلیم راولو سره خالصون ومومې. 
 ورکولو، د غلطیو د رنې، اصالح او د رتیني ژوند په خاطر د روزنې دپاره ورې دي، 

ترو د خدای خلک پوره وتیا ولري او د هر نېک کار دپاره تیار اوسي.

 زه د خدای او عیسی مسیح په حضور کې چې د ژوندیو او مو په هکله به قضاوت کوي  ۴
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 چې د خدای د کالم او هغه به کاره شي او خپله پاچاهي به جوه کي، تاته حکم کوم 
وعظ کوه او که ستا دپاره وخت مناسب وي او که نه، تیار اوسه. ته باید خلکو ته د هغوی غلط ور

په وته کې او هغوی ورې او ویې هوې او په ېر صبر او حوصلې سره هغوی ته تعلیم ورکوه.
 که چې داسې وخت راتلونکی دی چې خلک به سم تعلیم ته غو نه نیسي، بلکې د خپلو

نفساني غوتنو پسې به ري او داسې استاذان به راول کي چې هغه ه ترې واوري چې د دوی
 خو ته باید په  هغوی به حقیقت اورېدل پرېدي او په نکلونو پسې به ري.  خویي. 
هر حال کې هویار اوسې، کاوونه وزغمې، د زېري رسوونکي کار وکې او د خدای د خدمتار

په توه خپله وظیفه سرته ورسوې.

 خو زما وینه ال د مخکې نه د قربان په خاطر تویه شوې ده او هغه وخت رارسېدلی دی چې
 ما ه جن وک او سیالي مې پای ته ورسوله او وفادار پاتې شوم. باید د دې دنیا نه ال شم. 

 نو اوس د عدالت تاج ماته په انتظار دی، هغه تاج چې تن یعنې هغه عادل قاضي به یې د

قضاوت په ور ماته راکوي او یوازې ماته نه، بلکې هغو ولو ته به یې هم ورکي چې په ېره مینه
د هغه راتللو ته سترې په الره دي.

د تیموتاوس نه د پولوس شخصي غوتنې

 که چې دیماس له دې امله چې د دې دنیا سره  ېر کو وکه چې زر ماته راشې، 

یې مینه لرله، زه پرېودم او تسالونیکیې ته ال. کریسکیس غالتیې ته او تیتوس دلماتیې ته تللی
 یوازې لوقا زما سره دی. مرقوس راپیدا که او د ان سره یې راوله، که چې هغه زما دی. 
 کله چې ته راې، نو  تیخیکاس ما افسیس ته لېلی دی.  سره په خدمت کې ور دی. 

زما هغه چپنه چې د ترواس په ار کې مې کرپوس ته پریې وه او زما کتابونه او په انې توه
 سکندر مسر ماته لوی زیان هغه په پوستکي باندې لیکل شوې نسخې هم د ان سره راوه. 
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 ته هم د هغه نه ان رسولی دی. خو تن به هغه ته د خپلو کارونو سره سم سزا ورکي. 
ساته، که چې هغه زمون د پیغام سره ېر مخالف دی.

 په اولن محکمه کې هېوک زما په ن کې ونه درېد، بلکې ولو زه پرېودم. خدای دې

 خو تن زما سره ودرېده او ماته یې قوت راک چې ما وکوالی هغوی په دې ناه نه نیسي. 
شول چې د ول پیغام په اه وعظ وکم چې ول غیریهودیان یې واوري. نو زه د زمري د خولې نه

 تن به ما د هر بد کار خه وساتي او خپلې اسماني پاچاه ته به مې خالص شوم. 
خوندي ورسوي. د هغه جالل دې تل ترتله وي. امین.

وروستني سالمونه

 اراستوس په قرنتوس  پریسکیال، اکیال او د اونیسیفوروس کورن ته زما سالمونه ووایه. 

ېر کو  کې پاتې شو او تروفیموس مې په میلیتوس کې پرېود، که چې هغه ناروغه ؤ. 
وکه چې د ژمي نه مخکې راشې. یوبولوس، پودینس، لینوس، کالدیه خور او ول خویندې او

 تن دې ستا سره مل وي. په تاسو ولو دې د خدای فضل وي. ورونه درته سالم وایي. 
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