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طيطس

جي نالي پولس رسول جو خط
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 1پولُس جيڪو خداوند جو خادم ۽ يسوع
مسيح جو رسول آهي هي لکي رهيو
آهي مون کي خدا جي چونڊيل ماڻهن جي ايمان
جي مدد جي الءِ موڪليو ويو آهي .مون کي
انهن ماڻهن جي سچائي کي ڄاڻڻ ۾ مدد جي الءِ
موڪليو ويو آهي جيڪا ٻڌائي ٿي ته ڪهڙي
طرح خدا جي خدمت ڪئي وڃي 2 .ايمان ۽ علم
هميشه جي زندگي جي اميد سان ايندو آهي جنهن
جو خدا اسان سان واعدو ڪيو آهي خدا ڪوڙ
ناهي چوندو 3 .وقت شروع ٿيڻ کان پهريان
خدا دنيا کان ان زندگي جي متعلق معلوم ڪندو
۽ صحيح وقت ۾ ان دنيا کي پنهنجي پيغام جي
ذريعي چيو آهي ۽ ان اهو ڪم مون کي سونپيو
آهي ان الءِ مان اهو ڪم ڪري رهيو آهيان
ڇاالءِ جو ته خدا جيڪو اسان کي نجات ڏيندو
آهي مون کي حڪم ڏنو آهي.
 4هي خط طيطس جي نالي لکي رهيو آهيان.
توهان منهنجي سچي پُٽ وانگر آهيو ڇاالءِ جو
ته اسان جو اهوئي ايمان آهي .خدا پي ُء ۽ اسان
جي نجات ڏياريندڙ يسوع مسيح جي فضل ۽
سالمتي توهان تي ٿيندي رهي.
ڪريتي ۾ طيطس جو ڪم
 5مان ڪريتي ۾ انهي َء الءِ توهان کي ڇڏيو
ته اڌ ۾ رهيل ڳالهين کي پورو ڪري ۽ هر
شهر ۾ اهڙن بزرگن کي مقرر ڪري جيئن ته
مان توهان کي هدايت ڪئي آهي 6 .بزرگ کي
گهرجي ته ڪائي غلطي نه ڪئي هجي ۽ هڪ
ئي زال رکندو هجي ان جا ٻار فرمانبردار هجن
۽ نافرماني ۽ جنگلي زندگي جا قصوار نه ٿيڻ
گهرجن 7 .بزرگ کي خدا جي ڪم جي ڏيٺ
وائٺ جي ذميداري هجڻ گهرجي .راستبازي ان
جي زندگي جي عالمت هجڻ گهرجي .ان کي نه
ته خودغرض هجڻ گهرجي ۽ نه جلد ئي غصي
۾ اچڻ وارو ٿيڻ گهرجي اهو نشو ڪرڻ وارو نه
هجڻ گهرجي .اهو لڙائي جيهڙي ڪرڻ وارو نه

هجي اهو جلد دولت مند ٿيڻ جو خيال رکڻ وارو
نه هجي 8 .بزرگ کي گهرجي ته مهمان نواز
رهي اهو نيڪ ۽ سٺا ڪم ڪرڻ وارو هجي ۽
سڌهي رستي تي زندگي گذارڻ وارو هجي پاڪ
هجي ۽ پنهنجو پاڻ تي قابو رکڻ وارو هجي9 .
بزرگ کي وفاداري سان سچائي تي عمل ڪرڻ
گهرجي جيئن ته اسان ٻين ماڻهن کي تعليم ڏيندا
آهيون تڏهن اهو ان قابل رهي ته ماڻهن جي
سچي تعليمات سان مدد ڪري ۽ جيڪي ماڻهون
سچي تعليم جي خالف آهن انهن کي سنئون رستو
ٻڌائي ڪري صحيح تعليمات انهن کي ٻڌائڻ جي
صالحيت هجڻ گهرجي.
 10گهڻا ماڻهون اطاعت ڪرڻ کان انڪار
ڪرڻ وارا ۽ واهيات قسم جون ڳالهيون ڪرڻ
وارن ٻين ماڻهن کي غلط رستي تي وجهڻ وارا
آهن مان خوصوصيت سان انهن جي ڳالهه
ڪري رهيو آهيان جيڪي يهوديه ۾ ختنو ڪرايو
آهي 11 .بزرگ کي اهو ٻڌائڻ گهرجي ته اهو
ماڻهون غلطي تي آهي .اهي ماڻهون ناجائز نفعي
جي خاطر ناشائسته تعليمات سيکاري ڪري
گهر جا گهر تباهه ڪري ڇڏيندا آهن 12 .انهن
مان هڪ شخص چيو جيڪو انهن جو خاص
نبي هيو ته ڪريتي جا رهڻ وارا “هميشه دوکي
باز هوندا آهن اهي خراب جانور آهن ڪاهل
جيڪو ڪجهه ناهن ڪندا پر کائيندا آهن13 ”.
ان نبي جا الفاظ سچا آهن انهيءِ توهان انهن
ماڻهن کي چئو ته اهي غلطي تي آهن .توهان
کي انهن سان سخت رهڻ گهرجي جڏهن ئي اهي
پنهنجي ايمان ۾ مضبوط ٿيندا 14 .۽ اهي يهودين
جي ڪهاڻين ۽ انهن ماڻهن جي حڪمن تي توجه
نه ڪن جيڪي حق کان گمراهه هوندا آهن.
 15پاڪ ماڻهن جي الءِ سڀ ڪجهه پاڪ
آهي پر گناهه آلوده ۽ بي ايمان ماڻهن جي الءِ
ڪجهه به پاڪ ناهي بلڪه انهن جو ذهن ۽
ضمير ٻئي آلوده آهن 16 .اهڙا ماڻهون خدا کي
دعوي ڪندا آهن پر انهن جا برا ڪم
ڄاڻڻ جي
ٰ
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اهو ٻڌائيندا آهن ته اهي خدا کي ناهن ڄاڻيندا پر
مڪرو ۽ نافرمان آهن .۽ اهي سٺي ڪم کي
ڪرڻ جي صالحيت ناهن رکندا.
سچي تعليمات تي عمل ڪرڻ
 1پر تون اهي ڳالهيون بيان ڪر جيڪي
صحيح تعليم جي مناسب آهن2 .
يعني
ٰ
هي ته ڪراڙا مرد پرهيزگار سنجيده ۽ متقي
هجن ۽ اهي صحيح تعليمات ۽ انهن جو ايمان
محبت ۽ صبر سان ڀريل هجن.
 3اهڙي طرح پوڙهيون زالون کي به مشورو
ڏيو ته اها پنهنجي طرز عمل ۾ پاڪ رهي
ٻين جي برائيون چوڻ کان باز رهن .۽ گهڻي
انگوررس پيئڻ جي عادت نه وجهن انهن کي
ٻڌايو ته ڇا صحيح آهي ۽ ڇا غلط اهي ٻين جي
الءِ هڪ مثال قائم ڪرن 4 .اهڙي طرح اهي
جوان زالن کي تعليم ڏين ته اهي پنهنجي مڙسن
سان ۽ ٻارن سان محبت ڪرن 5 .ان جوان زالن
کي تعليم ڏيو ته اهي پنهنجو پاڻ تي قابو رکن
۽ پاڪ رهن .۽ اهي گهر جي سنڀال ڪرڻ ۾
مهربان هجن ۽ پنهنجي مڙسن جي اطاعت
ڪرن تڏهن ڪوئي به شخص خدا جي ڏنل
تعليمات تي تنقيد نه ڪري سگهندو.
 6اهڙي طرح جوان مردن کي به چوندا ته
اهي عقلمند بڻن 7 .ته سڀن ڳالهين ۾ نيڪ ڪمن
جو نمونو بڻايو بغير توهان جي تعليم ۾ ديانتداري
۽ سنجيدگي ڏيکار 8 .۽ جڏهن ڪجهه چئو ته
سچ چئو ته جيئن توهان تي تنقيد نه ڪئي وڃي
اهڙي طرح ڪوئي ماڻهون جيڪو توهان جي
مخالف آهي اهو شرمندگي محسوس ڪري
ڇاالءِ جو ته اسان جي خالف چوڻ جي الءِ
ڪائي خراب ڳالهه ان وٽ نه هوندي.
 9۽ اهي ڳالهيون توهان غالمن کي چئو ته
انهن کي گهرجي اهي پنهنجي آقائن جي هر شيءِ
۾ فرمانبرداري ڪرن ۽ پنهنجي آقائن کي خوش
ڪرڻ جي ڪوشش ڪرن پنهنجي آقائن سان
بحث نه ڪن 10 .پنهنجي آقائن جي گهرن ۾
چوري نه ڪن بلڪه اهي پنهنجي آقائن کي يقين
ڏيارين ته اهي انهن تي يقين ڪن .تڏهن هر ڪم
جيڪو اهي ڪندا ان مان ظاهر ٿيندو ته اسان
جي نجات ڏياريندڙ خدا جي تعليم سٺي آهي ۽
اهو ڪم تعليم جي زينت جو سبب ٿيندو.
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ڇاالءِ جو ته خدا جو فضل اهو ظاهر ٿيو
آهي ۽ ان فضل جي ذريعي ئي سڀ ماڻهون
نجات پائيندا 12 .اهو اسان فضل سيکاريندو
آهي ته اسان خدا جي مرضي جي خالف زندگي
نه گذاريون ۽ گناهه جا ڪم نه ڪريون جيڪا
دنيا ڪرائڻ چاهيندي آهي ۽ اهو فضل اسان کي
زمين تي عقلمندي ۽ راستبازي سيکاريندو آهي
۽ خدا جي خدمت ۾ رهڻ به 13 .اسان کي اهڙي
طرح رهڻو هوندو جهڙي طرح اسان انهن ڏينهن
اسان جي عظيم خدا ۽ نجات ڏياريندڙ يسوع
مسيح جي اچڻ جو انتظار ڪري رهيا آهن اهي
اسان جي مبارڪ اميد آهي ۽ اهي جالل سان
گڏ ايندو 14 .ان پنهنجو پاڻ کي اسان جي حوالي
ڪري ڇڏيو ته جيئن اهو اسان کي سڀن برائين
کان بچائي رکي .۽ ان پنهنجي چونڊيل ماڻهن
جي شڪل ۾ اسانکي پاڪ رکيو ۽ ماڻهن کي
گهرجي ته اهي هميشه سٺيون شيون ڪرڻ جي
خواهش رکن.
 15انهن ڳالهين جي پوري اختيار سان گڏ
سيکاري ڇڏيو تنهنڪري ان اختيار کي استعمال
ڪريو ته جيئن ماڻهن کي مضبوط ڪري
سگهون ۽ انهن کي چئي سگهون ته اهي ڇا
ڪن .ان ڳالهه جي ڪنهن به شخص کي اجازت
نه ڏيو ته توهان کي اهم نه سمجهي.
زندگي جي صحيح راهه
 1ماڻهن کي اهو ياد ڏياريندا رهو ته اهي
حاڪمن جي حوالي ۽ حڪومت جي
سردارن جي هيٺ رهن ۽ هميشه نيڪ ڪمن
جي الءِ تيار رهن 2 .ڪنهن جي خالف برائي
نه ڪن ٻين ان گڏ سالمتي سان رهن .مزاج کي
قابو ۾ رکن ۽ ايمان وارن کي چئو ته سڀن ماڻهن
سان گڏ نرم مزاجي سان پيش اچو.
 3ان کان پهريان اسان به بيوقوف ۽ نافرمان
هياسين .فريب کائڻ وارا رنگ به رنگي جي
خواهشن ۽ عيش ۽ آرام سان ٻڌل هئا .۽ بدخوائي
۽ ساڙ ۾ زندگي گذاريندا هيا .نفرت جي الئق
هيا ۽ پاڻ ۾ ڪين رکندا هيا 4 .پر خدا جيڪو
اسان جي نجات ڏياريندڙ آهي ان جي مهرباني ۽
محبت اسان جي الءِ ظاهر ٿي 5 .ان اسان کي
نجات ڏني اسان جي راستبازي جي ڪمن جي
وجهه سان جيڪو اسان ڪيو هيو ان وجهه سان
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نه بلڪه پنهنجي رحمت جي مطابق پيدائشي جو
غسل ۽ روح القدس اسان کي نئون بڻائڻ جي
وسيلي سان اسان کي بچايو 6 .خدا يسوع مسيح
جي ذريعي سان جيڪو اسان کي نجات ڏيندڙ
آهي روح القدس کي اسان تي نازل ڪيو7 .
هاڻي خدا اسان کي پنهنجي فضل سان بي قصور
ٺهرايو ته جيئن جهڙي طرح اسان اميد ڪري
رکون ٿا ان ابدي زندگيي جا وارث کي پائي
سگهون 8 .اها تعليمات سچي آهي
۽ آئون چاهيان ٿو ته ماڻهون انهن شين کي
سمجهي ڪري ايمان آڻن ته جيئن جيڪي
ماڻهون خدا تي يقين رکندا آهن اهي سٺن ڪمن ۾
لڳا رهڻ جو خيال رکن .اهي ڳالهيون ڀلي ماڻهن
جي خاطر فائدي مند آهن.
 9بيوقوفي جي حجتن کان پري رهو بيڪار
نسب نامن ،جهيڙن ۽ انهن لڙاين کان جيڪي
موسي جي شريعت جي بابت آهن پرهيز ڪريو.
ٰ
اهي شيون ڪنهن کي ڪوئي فائدو نه ٿيون
پهچائي سگهن 10 .جيڪڏهن ڪوئي ماڻهون بي
سبب بحث ڪري ٿو ته توهان ان کي خبردار
ڪريو جيڪڏهن پوءِ به اهو بحث بي سبب
جاري رکي ٻيهر خبردار ڪريو جيڪڏهن اهو
بي سبب بحث جاري رکي ٿو ته ان سان گڏ رهڻ
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توهان ڄاڻون ٿا ته برائي ۽ گناهه
ڇڏي ڏيو.
ڪرڻ وارو شخص گمراهه دماغ هوندو آهي ۽
گناهه ڪندو آهي ۽ اهو پنهنجي مذمت ڪرڻ
جي الءِ پاڻ ذميدار آهي.
ياد رکڻ جون ڪجهه ڳالهيون
 12مان توهان ڏانهن ارتماس يا تخڪس
کي موڪليان ته مون وٽ نڪوپلس اچڻ جي
ڪوشش ڪجو ڇاالءِ جو ته مان ان سياري ۾
اتي ئي ٺهرڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو آهي13 .
شريعت جو عالم زيناس ۽ اپلوس جڏهن سفر
جي الءِ نڪرن ته توهان کان جيترو ٿي سگهي
انهن جي مدد ڪريو ۽ انهن کي ضرورت جون
شيون مهيا ڪيو 14 .اسان جي ماڻهن کي سيکڻ
گهرجي ته انهن جي مقصد کي اپنائڻ سٺا ڪم
ڪرڻ جي الءِ ٻين جي ضرورتون کي جلدي
پورو ڪرن ته جيئن انهن جون زندگيون بغير
ڦل نه رهن.
 15هتي سڀ ماڻهون جيڪي مون سان گڏ آهن
توهان کي سالم چون ٿا ۽ انهن به اسان جا سالم
چئجو جيڪي ايمان سان اسان سان محبت ڪندا
آهن .توهان سڀن تي خدا جو فضل ٿيندو رهي.
آمين!

