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تيمٿيس

جي نالي پولُس رسول جو ٻيون خط

1

 1يسوع مسيح جي رسول پولس جي
طرف کان سالم .مان ان الءِ رسول
آهيان ڇاالءِ جو ته خدا جي اهائي مرضي هئي.
مون کي خدا موڪليو آهي ته جيئن زندگي جي
واعدي جي متعلق جيڪو ته مسيح يسوع ۾ آهي
ماڻهن کي چوان.
 2تيمٿيس! تون منهنجي الءِ پياري پُٽ وانگر
آهين .خدا پي ُء ۽ مسيح يسوع اسان جي خداوند
جي طرف سان فضل ۽ ڪرم ،رحمت ۽ سالمتي
توهان تي ٿيندي رهي.

شڪر گذاري ۽ همت افزائي
 3آئون توهان کي ڏينهن رات دعا ۾ ياد
ڪندو آهيان ۽ توهان جي الءِ خدا کان شڪر
به ادا ڪندو آهيان ان خدا کي جنهن منهنجي
ابن ڏاڏن جي خدمت ڪئي هئي مان به ان جي
خدمت ڪريان ٿو جنهن کي مان صحيح ڄاڻان
ٿو 4 .منهنجي جيڪي توهان ڳوڙها وهايا آهن
انهن کي ياد ڪري مان توهان سان ملڻ جي
الءِ بيچين آهيان ته جيئن مون کي پوري طرح
خوشي ملي 5 .مان توهان جي ايمان کي به
ياد ڪندو آهيان جيڪا توهان جي پهرئين ناني
يونيڪي ۾ هيا مان ڄاڻان
لوئيس ۽ تنهنجي ما ُء ُ
ٿو ته اهوئي ايمان توهان ۾ آهي 6 .ان الءِ
مان چاهيان ٿو ته توهان خدا جي عطا ڪيل
عطيي جي متعلق ياد ئي ڪرايان جڏهن آئون
توهان تي پنهنجو هٿ رکيو هيو ان عطيي
کي استعمال ڪيو هيو ۽ ان ننڍي شعلي جي
باهه وانگر وڌايو 7 .خدا جيڪو روح آهي اها
اسان کي ڊڄڻو ناهي بڻائيندي بلڪه روح اسان
کي طاقت ۽ محبت پاڻ کي تربيت سان ڀري
ڇڏيندي آهي.
 8ماڻهن کي اسان جي خداوند جي متعلق چوڻ
۾ شرم محسوس ڪرڻ جي ضرورت نه آهي ۽
مان خداوند جو قيدي آهيان ان ڳالهه جي الءِ به
شرم نه ڪريو .بلڪه مون سان گڏ خوشخبري

جي الءِ توهان به مصيبت کڻو ۽ خدا ايئن ڪرڻ
جي اسان کي طاقت ڏني آهي.
 9ان اسان کي بچائي ڪري پاڪ ماڻهن
۾ شامل ڪرڻ جي الءِ گهرايو آهي اهو سڀ
ڪجهه اسان جي ڪرڻ سان ناهي ٿيو بلڪه
انهي َء جي مرضي ۽ ان جي فضل ۽ ڪرم سان
ٿيو آهي ۽ اهو فضل اسان کي مسيح يسوع جي
ذريعي وقت شروع ٿيڻ کان پهريان ئي مليو
آهي 10 .اهو فضل اسان کي اڃان تائين نه ٻڌايو
ويو هيو اهو اسان کي ان وقت ٻڌايو ويو هيو
جڏهن اسان کي نجات ڏياريندڙ مسيح يسوع جي
ذريعي موت جو خاتمو ڪرڻ يسوع ئي زندگي
جو رستو ڏيکاريو .يسوع زندگي جو رستو ٻڌايو
اهو تباهه ٿيڻ وارو ناهي.
 11مون بطور رسول مبلغ خوشخبري جو
عالم به چونڊيو ويو 12 .ڇاالءِ جو ته خوشخبري
چوڻ سان مان انهن ڳالهين جي الءِ ڏک کڻي
رهيو آهيان پر مان شرمسار نه آهيان مان ان کي
ڄاڻان ٿو جنهن ۾ مان ايمان آندو منهنجو ايمان
آهي ته اهو انهن شين کي جنهن ڏينهن تائين مون
کي حوالي ڪيو آهي ان جي حفاظت ڪندو.
 13توهان کي سچي تعليمات تي ايمان ڪرڻ
گهرجي جيڪو توهان مون کان ٻڌو آهي ۽
جيڪو ايمان ۽ محبت مسيح يسوع ۾ آهي ان
تعليمات تي عمل ڪري جيڪو هڪ نمونو
آهي 14 .جيڪا سچائي تو کي عطا ٿي آهي انهن
شين کي پاڪ روح جي مدد سان حفاظت ڪرڻ
گهرجي جيڪو پاڪ روح اسان جي اندر آهي.
 15جيئن ته تون ڄاڻين ٿو ته اهي سڀئي ايشياء
۾ آهن جڏهن ته انهن فوگلس ۽ هرموگنيس به
مون کي ڇڏي ويا آهن 16 .منهنجي دعا آهي
ته خداوند پنهنجي رحمت انيسفرس جي خاندان
تي نازل انيسفرس ڪئي ڀيرا منهنجي مدد ڪئي
آهي جڏهن مان قيد ۾ هيم تڏهن به اهو منهنجي
الءِ شرمايو نه هيو 17 .ان جي بجاءِ اهو روم آيو
هيو ته گهڻي ڳولهڻ کان بعد ان مون کي پاتو.
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 18منهنجي دعا آهي ته خداوند پنهنجي رحمت
انيسفرس کي ڏيئي انهي َء الءِ اهو ان ڏينهن
جي خداوند جي مهرباني کي ڳولهي رهيو هيو.
توهان ڄاڻون ٿا ته ان افسس ۾ جنهن هر طرح
سان منهنجي مدد ڪئي آهي جنهن جي مون کي
ضرورت هئي.
1

مسيح يسوع جو وفادار سپاهي
 1اي تيمٿيس! تون منهنجي پُٽ وانگر
آهين مسيح يسوع سان ملڻ واري فضل
مان توهان به طاقتور ٿي ويندا 2 .جيڪو ڪجهه
مان توهان کي سيکاريو آهي اهو توهان ٻڌو
ڪئي ماڻهن به ٻڌو توهان کي انهن ئي شين
جي تعليم ڏيڻي هوندي توهان ان تعليمات کي
ڪجهه اهڙن ماڻهن کي ڏيو جن تي ڀروسو
ڪري سگهو ته جيئن اهي ماڻهون به ٻين کي
تعليم ڏيئي سگهن 3 .جيڪا اسان کي تڪليف
آهي ان ۾ حصيدار بڻو ۽ انهن مصيبتن کي مسيح
يسوع جي سچي سپاهي جي طرح قبول ڪيو4 .
هڪ سپاهي آهي ته اهو پنهنجي سربراهه کي
خوش ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو انهي َء الءِ اهو
سپاهي پنهنجو پاڻ کي روز مراهه جي زندگي
جي معموالت ۾ نه اٽڪندو 5 .جيڪڏهن رانديگر
ڪنهن ڊوڙ ۾ شريڪ آهي ته اهو ان راند ۾
انعام کٽڻ جي الءِ جيڪو اصول ۾ ان کي پورو
ڪندو آهي 6 .هڪ هاري جيڪو محنت ڪندو
آهي اهو پهريون ماڻهون هوندو جيڪو فصل
جي اچڻ تي خوشي منائيندو 7 .جيڪي ڳالهيون
مان ڪري رهيو آهيان انهن تي غور ڪري
خداوند توهان سڀن کي انهن شين کي سمجهڻ
جي صالحيت ڏيندو.
 8يسوع مسيح کي ياد ڪريو اهو دائود جي
خاندان مان آهي ۽ انهن کي موت کان بعد وري
ٻيهر ساڙيو ويندو .اهائي خوشخبري آهي جيڪا
مان ماڻهن کي چوندو آهيان 9 .انهي َء الءِ مان
مصيبتون برداشت ڪيون ڇاالءِ جو ته مان
خوشخبري چوان ٿو جڏهن ته مون کي زنجيرن
سان جڪڙيو ويندو آهي جيئن ڪوئي ڏوهاري
آهيان پر خدا جي الفاظن کي زنجيرن ۾ نه ٿو
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انهي َء الءِ مان صبرڪندي
ٻڌي سگهجي.
مصيبتون برداشت ڪندو آهيان مان اهو ان الءِ
ڪندو آهيان ته جيئن خدا جي چونڊيل ماڻهن جي
مدد ڪريان مان مصيبتن کي برداشت ڪندو
آهيان ته جيئن ماڻهون مسيح يسوع کان نجات
۽ ڪڏهن به ختم نه ٿيڻ واري جالل کي حاصل
ڪري سگهن.
 11هي َء تعليمات سچي آهي:
جيڪڏهن اسان ان سان گڏ مري وياسين
تڏهن اسان به ان سان گڏ زنده رهنداسين.
 12جيڪڏهن اسان مصيبتون برداشت
ڪنداسين .تڏهن اسان ان سان گڏ
حڪومت ڪنداسين جيڪڏهن اسان ان
جي رد ڪريون ته اهو به اسان کي رد
ڪري ڇڏيندو.
 13جيڪڏهن اسان وفادار نه آهيون تڏهن
به اهي وفادار رهندا ڇاالءِ جو ته اهي
پنهنجي فطرت جي مخالف نه ٿا ٿي سگهن.

مڪمل ڪم ڪرڻ وارا بڻو
 14ماڻهن کي ان ڳالهه جي ياد ڪرائيندا
رهو ۽ خدا جي سامهون انهن کي خبردار
ڪندا رهو ته جيئن اهي لفظن جو بحث نه ڪن
لفظي تڪرار کان ڪوئي فائدو ناهي ۽ جيڪي
ماڻهون ٻڌندا اهي تباهه ٿي ويندا 15 .سٺو ڪيو
ته پنهنجو پاڻ کي خدا جي سامهون پيش ڪريو
۽ ان جي منظوري کي قابل احترام ڄاڻيو اهڙا
ڪم ڪرڻ وارا بڻيو جيڪو پنهنجي ڪم سان نه
شرمائي جيئن ڪوئي ڪارگذر صحيح طريقي
سان سچي تعليمات کي استعمال ڪندو آهي.
 16اهڙي ماڻهن کان پري رهو جيڪي بيڪار
ڳالهيون ڪندا آهن جيڪي خدا جي طرف کان
ناهن هونديون اهڙيون ڳالهيون ماڻهون کي گهڻي
کان گهڻو وڌيڪ خدا جو مخالف بڻائيندو آهي.
 17انهن جي تعليمات هڪ بيماري وانگر جسم
۾ ڦهلندي آهي همنيوس ۽ فليتس اهڙي قسم جا
ماڻهون آهن 18 .اهي ماڻهون سچي تعليمات کي
ڇڏي چڪا آهن .اهي چوندا آهن ته سڀ ماڻهن
کي موت کان اٿارڻ جو واقعو پيش اچي چڪو
 18 :1 1ڏينهن ان ڏينهن مسيح اچي ڪري تمام ماڻهن
جو انصاف ڪندو ۽ پنهنجي ماڻهن جو جيڪي ان سان آهي ۽ اهي ڪجهه ماڻهن جي ايمان کي وڃائي
رهيا آهن.
گڏ رهندا هئا وٺي ويندو.

 2تيمٿيس 19 :2
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 19پر خدا جي مضبوط بنياد اهڙي طرح
جاري رهي اهي الفاظ ان بنياد تي لکيا ويا
آهن “خداوند انهن ماڻهن کي ڄاڻيندو آهي جن
جو ان سان تعلق آهي” 1اهي الفاظ به بنياد تي
لکيل آهن “ هر شخص جيڪو چوي ٿو ته اهو
خداوند ۾ ايمان رکندو آهي ان کي برائين کان
بچاڻ گهرجي”.
 20هڪ وڏي گهر ۾ صرف سون چاندي َء
جون ئي شيون ناهن هونديون بلڪه ڪاٺي ۽
مٽي َء جي شيون به رهنديون آهن .ڪجهه شيون
خاص موقعن تي استعمال جي الءِ ته بعض شيون
روزاني جي استعمال جي الءِ هونديون آهن21 .
جيڪڏهن ڪوئي شخص پنهنجو پاڻ کي برائين
کان پاڪ رکندو آهي تڏهن ان ماڻهون کي خاص
مقصد جي الءِ استعمال ڪيو ويندو آهي .اهو
ماڻهون پاڪ هوندو آهي ۽ پاڪ ٿي ڪري اهو
پنهنجي آقا جي استعمال جي الءِ هوندو ۽ اهو
شخص سٺي ڪم جي الءِ تيار رهندو.
 22جواني جي خراب خواهشن کان پنهنجو پاڻ
کي پري رکو .ايمان جي الءِ محبت ۽ سالمتي
جي الءِ صحيح ۽ سخت محنت ڪريو اهي شيون
انهن سان ملي ڪري جن جي دل پاڪ ۽ جن
جو ايمان خداوند ۾ آهي 23 .بيڪار جا احمقاڻو
بحث ۽ تڪرار کان پري ٿي وڃن ته ان قسم جي
بحث ۽ مباحثي جهيڙن جي طرف وڌندا آهن.
 24خداوند جي خادم کي گهرجي ته انهن
ماڻهن کي جيڪي ان ڳالهه جي مخالف آهن
نرمي سان تعليم ڏين .ٿي سگهي ٿو ته خدا انهن
جي دلين کي بدالئي ۽ اهڙي طرح اهي سچائي
کي قبول ڪري سگهن 26 .شيطان انهن ماڻهن
کي غالم بڻائيندو آهي .۽ ان کي پنهنجي مرضي
آخري هدايت
تي هالئيندو آهي .ٿي سگهي ٿو ته اهي بيوقوف
 10پر توهان منهنجي باري ۾ سڀ ڪجهه
هوش ۾ اچن ۽ پنهنجو پاڻ کي شيطان جي ڦهندي
ڄاڻيو ٿا جيئن منهنجي تعليمات منهنجي طرز
کان آزاد ڪرائن.
زندگي ۽ منهنجي محبت ايمان ۽ صبر ۽
ڪوششن کان به واقف آهيو 11 .توهان منهنجي
آخري اياّم
 1ياد رکو ته آخري زماني ۾ مصيبتن ستائڻ سان ۽ منهنجي مصيبتن کان واقف آهيو
جو اهو وقت ايندو 2 .ان دوران ماڻهون اهي سڀ واقعا مون سان انطاڪيه ،اڪونيم ۽
پنهنجو پاڻ کان ۽ دولت سان محبت ڪندا .اهي لستره ۾ پيش آيا هيا ۽ تڪليفون مان اتي کنيون
شيخي باز ۽ مغرور ٿينداسين ماڻهون ٻين ماڻهن هيون پر خداوند مون کي انهن تمام تڪليفن کان
بچايو 12 .جيڪو شخص خدا جي مرضي جي
مطابق مسيح يسوع ۾ رهندو آهي ستايو ويندو.
 19 :2 1اقتباس ڳڻپ 5 :16
جي خالف برائي ڪندا والدين جي نافرماني
ڪندا شڪرگذار نه هوندا .اهي خدا کي چاهڻ
وارا ماڻهون نه هوندا 3 .ماڻهون فطري محبت
جي بغير رهندا اهي بغير معاف ڪرڻ وارا
۽ ٻين جون خراب ڳالهيون ڪرڻ وارا هوندا.
ماڻهون پنهنجي آقا کي قابو ۾ نه رکندا تشدد
پسند هوندا ۽ سٺين شين جا دشمن هوندا 4 .اخير
ڏينهن ۾ ماڻهون پنهنجي دوستن کان ڦري ويندا ۽
بغير سوچڻ جي بيوقوفي جو حرڪتون ڪندا ۽
پنهنجو پاڻ تي غرور ڪندا ماڻهون خدا سان نه
پنهنجي خوشي سان محبت ڪندا 5 .اهڙا ماڻهون
ڏيکا َء جي الءِ خدا جي خدمت ڪندا .انهن جي
طرز زندگي کان معلوم ٿيندو ته اهي خدا جي
خدمت نه ڪري رهيا آهن تيمٿيس! توهان کي
اهڙن ماڻهن کان پري رهڻ گهرجي.
 6انهن مان ڪجهه ماڻهون جيڪي گهرن ۾
گهڙي ڪري انهن ڪمزور عورتن کي جيڪي
گناهه ۾ ٻڏل هونديون آهن ۽ اهي طرح طرح جي
برائيون ڪرڻ جي طرف ڇڪندا آهن .۽ اهي
انهن عورتن کي پنهنجي قابو ۾ ڪري ڇڏيندا
آهن 7 .اهي عورتون نئين تعليمات سکڻ جي
ڪوشش ڪنديون آهن پر وري به اهي سچائي
کان سمجهڻ کان قاصر آهن 8 .ينيس ۽ يمبريس
موسي جي مخالفن ۾ هيا
کي ياد ڪريو جيڪي
ٰ
هي ماڻهون به انهن وانگر ئي آهن ۽ سچائي
جي مخالف آهن ۽ انهن جي عقل بگڙيل آهي ۽
اهي ايمان جي اعتبار کان نامقبول آهن 9 .اهي
ماڻهون پنهنجي ترقي ۾ اڳي نه ٿا وڌائين انهي َء
واسطي انهن جي ناداني سڀن ماڻهن تي ظاهر ٿي
ويندي جيئن ته ينيس ۽ يمبريس سان ٿيو هيو.
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 13پر جيڪي برو ۽ دوکي باز آهن ٻين کي
فريب ڏيندي ۽ فريب کائيندي پاڻ ئي دوکو ۾
رهندا.
 14پر تون ان تعليمات تي جيڪا تون سکي
آهي ۽ جن کي سچ هجڻ جو يقين تون ڏياريو
هيو ان تي ئي هلندو رههُ  15۽ اها سمجهداري
مسيح يسوع جي ايمان جي ذريعي آهي جيڪا
توهان کي نجات جي واٽ تائين وٺي ويندي آهي.
 16سڀ صحيفه خدا جا ڏنل آهن اهي ڪار آمد
آهن ۽ ان تعليمات سان توهان ماڻهن کي ٻڌائي
سگهندا ته انهن جي زندگي ۾ ڪهڙيون برائيون
آهن اهي انهن جي غلطين کي درست ڪرڻ ۾
فائدي مند آهن ته ڪهڙي طرح صحيح زندگي ۾
رهه سگهن ٿا 17 .اهي جيڪي خدا جي خدمت
ڪندا آهن ان صحيفن کي استعمال ڪندو آهي ۽
پوري طرح هر شيءِ جي الءِ تيار هوندو آهي ۽
سڀن شيون اهي ضرورت جي مطابق هر هڪ
نيڪ ڪم سان ڪندو آهي.
 1خدا ۽ يسوع مسيح جي سامهون آئون
توهان کي حڪم ڏيان ٿو ته مسيح يسوع
ئي سڀ زنده ۽ مئلن جو فيصلو ڪرڻ وارو
آهي .۽ ان جي ظهور ۽ بادشاهي کي ياد ڏياري
ڪري مان توهان کي حڪم ڏيان ٿو 2 .جڏهن
ته ماڻهن کي خوشخبري ڏيو توهان کي هر وقت
تيار رهڻ گهرجي ماڻهون جڏهن غلطيون ڪندا
توهان انهن کي درست ڪريو .۽ انهن جي همت
وڌايو صبر سان ۽ هوشياري سان گڏ انهن کي
تعليمات کان آگاهه ڪريو.
 3اهو وقت ايندو جڏهن ماڻهون سچي تعليمات
کي نه ٻڌندا پر اهي ماڻهون گهڻي کان گهڻو استاد
کي پاليندا .انهن جي خواهش جي مطابق اهي
تعليمات ڏيندا جيئن اهي ٻڌڻ چاهيندا 4 .ماڻهون
سچائي ٻڌڻ پسند نه ڪندا اهي ماڻهون ڪوڙي
تعليمات جي ڪهاڻين تي يقين ڪندا 5 .پر توهان
کي هميشه پنهنجو پاڻ تي قابو رکڻو پوندو جڏهن
مصيبتون اينديون ته انهن کي برداشت ڪريو ۽
انهن کي خوشخبري ٻڌائيندا ڪيو هڪ خدا جي
خادم وانگر توهان تمام پنهنجي ڪم کي پورو
ڪريو.
 6منهنجي زندگي خدا جي الءِ ئي پيش ٿي
چڪي آهي منهنجو وقت ايندو آهي ته ان
زندگي َء کي ڇڏي ڏيان 7 .مان سٺي لڙائي وڙهي

4
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آهي مان پنهنجي ڊوڙ مڪمل ڪري چڪو
آهيان مان ايمان جي حفاظت ڪئي آهي 8 .هاڻي
انعام جو تاج منهنجو منتظر آهي جيڪو منهنجي
نيڪي جي الءِ مون کي ملندو جيئن ته مان خدا
سان گڏ راستباز هيس .خداوند جيڪو عادل ۽
منصف آهي اهو تاج مون کي جزا جي ڏينهن
ڏيندو صرف مون کي ئي نه بلڪه انهن سڀن
ماڻهن کي به ملندو جيڪي ان سان محبت ڪندا
آهن ۽ آئندا جي الءِ ان جي آمد جا منتظر آهيون.
ذاتي ڪالم
 9مون سان ملڻ جي الءِ جيترو جلدي ٿي
سگهي ملڻ جي ڪوشش ڪريو 10 .ديماس
گهڻي دنيا جي محبت ۾ پئجي ويو آهي انهي َء الءِ
ان مون کي ڇڏي ڏنو آهي اهو ٿسلونيڪين هليو
ويو آهي ڪريسڪنس گلتيه ڏانهن هليو ويو آهي
۽ طيطس دلمتيه ڏانهن هليو ويو آهي 11 .صرف
لوقا ئي هاڻي تائين مون سان گڏ آهي جڏهن
توهان اچو ته پاڻ سان گڏ مرقس کي به گڏ وٺي
اچجو هتي منهنجي ڪم ۾ منهنجي مدد ڪندا.
 12مان ،تخڪس کي افسس موڪلي ڇڏيا آهن.
 13جڏهن آئون تروآس ۾ هيم ته پنهنجو چوغو
اتي ڪرپس وٽ ڇڏي آيو هيس جڏهن توهان
اچو ته ان کي به گڏ کڻي اچجو ۽ منهنجا ڪتاب
به کڻي اچجو اهي ڪتاب چمڙي تي لکيل آهن
جيڪي منهنجي الءِ گهڻا ضروري آهن.
 14سڪندرٺاٺاري مون سان گهڻيون برائيون
ڪيون آهن .خداوند ان کي ان جي ڪمن جي
موافق بدلو ڏيندو 15 .توهان به ان کان هوشيار
رهجو ته ڪٿي اهو توهان کي به نقصان نه
پهچائي ان اسان جي تعليمات جي خالف سخت
لڙائي وڙهي آهي.
 16پهريون ڀيرو عدالت ۾ مان پنهنجي دفاع
ڪيو اتي ڪنهن منهنجي مدد نه ڪئي ۽ هر
هڪ مون کي ڇڏي ڏنو مان دعا ڪريان ٿو
ته خدا انهن کي ان جي الءِ معاف ڪري ڇڏي.
 17پر خداوند مون سان گڏ هيو ۽ ان مون کي
غيريهودين تي پوري طرح خوشخبري ڏيڻ جي
طاقت ڏني .ته جيئن سڀ غيريهودي ٻڌي ڪري
شينهن جي وات کان مون کي بچائي ڇڏيو هيو.
 18جڏهن ڪوئي شخص مون کي نقصان پهچائڻ
جي ڪوشش ڪندو ته خداوند مون کي حفاظت
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سان پنهنجي آسماني بادشاهت ۾ وٺي ايندو هميشه
هميشه جو جالل خداوند جي الءِ ئي آهي.
خط جو آخري حصو
 19پرسڪا ۽ اڪوله ۽ انيسفرس جي خاندان
کي سالم ڏجو 20 .اراستس ڪرنٿس ۾ رهيو
آهي ۽ مان تروفيمس کي ان جي بيماري جي

21

وجهه سان مليتس ۾ ڇڏيو آهي .جيترو جلدي
ٿي سگهي ڪوشش ڪري سياري کان اڳ مون
ڏانهن اچو.
يوبولس ،پودينس ،لينس ۽ ڪلوديس ۽ سڀ
مسيحي ڀائر ۽ ڀيئنرون کي به سالم چون ٿا.
 22خداوند توهان سان گڏ رهي توهان سڀن تي
خدا جو فضل ٿيندو رهي.

