
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

د تيطوس په نوم د پولوس رسول خط

پېژندلو

پولوس رسول دا د پاسبان يعن د مشرۍ خط تيطوس ته وليلو چ هغۀ له حمت او
ډاډيرنه ورکى ه چ هغۀ ته مسلسل د مخالفت مقابله کولو ضرورت وو د هغه

ي مطالب شرع خُدائ پاک نۀ پېژندو او د هغوئ سره هم چ خلقو سره چا چ
کول. پولوس رسول تيطوس ته هدايات ورکل چ په خپله نران ک د جماعتونو
مشران مقرر که له نه چ تا ته ذمه وارى حواله شوې ده. هغۀ په دې بيان وکو

چ دا مشران نه په کار دى، او دا چ ايماندارانو له په خپل مين ک نه تعلق په
کار دے او دا ي ورته هم وودل چ نه به غېر ايماندارانو سره خبرې اترې کوئ. د

دې خط بنيادى مقصد دا دے چ د ايمان او عمل په خپلو ک ژور تعلق دے او
شاره کوى چهغه عقيدې ته ا ز دے. پولوس رسول په دې خط کاخالق د ايمان ج
همېشه د ۀ اخالق سره تعلق سات. مون له په کار دى چ دنياوى خواهشونه پرېدو

او په موجوده زمانه ک په پرهيزارۍ، صداقت او ديندارۍ سره ژوند تېر کو.
بزران سى دې خوش مزاجه وى، او مشران  دې عبادت زارې وى او وانانو

و ته دې نصيحت کوى چ د خپلو خاوندانو او بچو سره دې مينه کوى، وانان
هلان دې خپل ان په قابو ک سات، غالمان دې د خپلو مالانو تابعدار وى، د دې
دپاره چ د زيرى پېغام د غېر ايماندارانو دپاره اثرناک ش. خلقو ته دا ياد دهان ي هم
که چ د جماعت تابعدار اوس او د غېر ضرورى بحثونو نه ان سات. د حفظ کولو

دپاره ۳: ۵ آيت ”نو هغۀ مون له خالصون راکو، خو د صداقت د کارونو په سبب نۀ،
کوم چ مون په خپله کى ۇو، بل د خپل رحم په وسيله ي ووينلُو او د روح القُدس

په وسيله ي نوے ژوند راکو.“
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دعا او سالم

 دا خط د پولوس د خوا نه دے چ د خُدائ پاک غالم او د عيس مسيح رسول  ۱
دے. زۀ د دې دپاره مقرر شوے يم چ هغه خلقو ته د ايمان په حقله بيان وکم کوم

چ خُدائ پاک غوره کى دى او هغوئ ته د حقيقت تعليم ورکم چ ورته د ديندارۍ
 دا حقيقت هغوئ له د ابدى ژوندون اُميد ورکوى، د کوم ژوند تېرول ورزده کى. 

 په چ خُدائ پاک د ازل نه وعده کې ده، خُدائ کله هم وعده خالف نۀ کوى. 
مقرر وخت هغۀ خپل کالم ظاهر کو، کوم چ مون هر چا ته بيانوو. او دا زمون د

 زۀ دا خط تيطوس ته خالصوون خُدائ پاک په حم ما ته دا کار وسپارلے شو. 
زما وفادار زوئ دے. خُدائ پالر او زمون ما سره شري په ايمان ک م چلي

خالصونے عيس مسيح دې تا له فضل او سالمت درکى.

د کريت په جزيره ک د تيطوس خدمت

 ما په کريت ک تۀ د دې مقصد دپاره پرېے وې چ تۀ پات شوے خدمت پوره

 د جماعت مشران دې کې او زما د حم په مطابق ار په ار مشران مقرر کې. 
بالزامه او د يوې  خاوندان وى، او بچ دې ايماندار وى او د بدچلن او د

 ه چ د جماعت مشر دې د خُدائ پاک د کار نافرمان د الزام نه دې پاک وى. 
د مختار کېدو په وجه بالزامه وى، هغه دې نۀ سرکشه، نۀ غصه ناک، نۀ شراب، نۀ

 بل هغه دې مېلمه دوست، جه مار، او نۀ دې د ناجائزې  حرصناک وى. 
 هغه دې په نې خواه، شريف، تقوٰى دار، پاک او په خپل ان قابو ساتونے وى. 
هغه کالم کوم چ دۀ ته ودلے شوے دے پوره مضبوط ودريى، ه چ دے به د

دې جوه وى چ خلقو ته صحيح تعليم ورکولے ش او د مخالفينو مقابله به کولے
 ه چ ډېر خلق داس دى چ سرکش کوى، هغوئ بدزبانه او دوکه باز  .ش
دى، او دا خبره خاص د هغوئ په حقله صحيح ده وک چ په سنتېدو باندې ينار
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 په کار دى چ هغوئ چپ کے ش ،ه چ د ناپاکه  د تعليم ورکولو کوى. 
 ربادوى، کوم تعليم چ ورکول نۀ دے په کار.  په وجه هغوئ د خلقو ممل خاندان ب

د هغوئ پېغمبر په خپله داس وائ چ، ”کريتيان همېشه دروغژن، وحشيان، ېه ور
 دا پېشوئ رتيا ده، نو په دې وجه هغوئ په سخت سره ر د او ناراسته دى.“ 
 او هغوئ دې نۀ د يهوديانو قيصو ته توجو  .ش ي د هغوئ ايمان دې دپاره چ

 د ورکوى او نۀ دې د هغه چا حمونو ته غوږ ږدى، وک چ د حق نه منر دى. 
پاکو خلقو دپاره ول يزونه پاک دى، خو د بدکارانو او بايمانه خلقو دپاره هي هم
 هغوئ د خُدائ پاک د پاک نۀ دى بل د هغوئ عقل او ضمير دواړه پليت دى. 
ه چ ،ار کوىنهغوئ د هغۀ نه ا لو دعوٰى کوى خو په خپلو عملونو کپېژند

هغوئ ناپاکه او نافرمانه دى او د يو نې کار کولو قابل هم نۀ دى.

صحيح تعليم ورکول

 بوډاانو  خو تۀ هغه تعليم ورکوه کوم چ د صحيح عقيدې په مطابق وى،   ۲
سو ته ووايه چ هغوئ دې پرهيزاره، دروند خوى لرون او شريف وى، او د هغوئ

 هم دغه شان زړو و ته ايمان دې کل وى، د مين او صبر نه دې ډک وى. 
حياداره دروند چال چلن دې کوى، هغوئ دې نۀ غېبت کوى او نۀ دې شراب چ وواي
 نو چ هغوئ وانانو و ته دا وى، هغوئ دې نورو ته د و خبرو تعليم ورکوى، 

 او هغوئ دې ورزده کى چ د خپلو خاوندانو او د خپلو بچو سره مينه کوى، 
شريف، پاک لمن او د کور ۀ کار کوون او مهربان کوون او د خپلو خاوندانو
 په زلمو هم  .د خُدائ پاک کالم بدنام نۀ ش تابعدارې دې وى، نو د دې دپاره چ

 په ولو خبرو ک خپل ان د دغه شان زور راوړه چ هغوئ دې تقوٰى دار وى. 
نېو کارونو يو مثال جوړ که، او په خپل تعليم ک پاکوالے او دروندوالے اره

 او د حقيقت تعليم داس ورکه چ وک هم په ک ۀ وئيلے نۀ ش، بيا که. 
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به هر هغه وک چ زمون مخالفت کوى شرمنده ش او بيا به د هغوئ سره زمون په
 غالمانو ته ووايه چ د خپلو مالانو حم دې حقله د وئيلو دپاره ۀ الزام نۀ وى. 

من او په هره خبره ک دې هغوئ خوشحاله سات او د هغوئ سره دې بحث نۀ کوى،
 غال دې نۀ کوى بل پوره وفادار دې وى نو چ د دوئ هره خبره زمون د

 ه چ د خُدائ پاک فضل د ولو خالصوون خُدائ پاک د تعليم ائست وى. 
دينب ته دا تعليم راکوى چ  او مون خلقو د خالصون دپاره رند شوے دے. 

او دنياوى خواهشونه پرېدو او په موجوده زمانه ک په پرهيزارۍ، صداقت او
 نو چ مون د هغه مبارک اُميد، او د خپل لوئ خُدائ ديندارۍ سره ژوند تېر کو، 
 نو هغه پاک او خالصوون عيس مسيح د جالل د رندېدو په انتظار ک يو. 

شرعد هر قسمه ب مون و چدپاره قربان ک ان زمون خپل وک دے چا چ هغه
کارونو نه آزاد او پاک کى او خپل هغه خلق مو جوړ کى وک چ د نېو کارونو

 په پوره اختيار سره دغه خبرې کوه، او د خلقو اصالح کوه او خواهشمند دى. 
مالمته کوه ي. هي وک دې تا ته په سپه ستره ونۀ ورى.

د نېو کارونو ساتنه کوه

 ايماندارانو ته دا خبره ورياده که چ د حاکمانو او د اختيار د خاوندانو  ۳
، د چا بد دې نۀ وائ فرمانبردارى دې کوى او د هر نې کار دپاره دې تيار وى. 

بحث مباحثه دې نۀ کوى بل نرم مزاج دې وى، او د هر چا سره دې ډېر په ادب خبرې
 ه چ مون هم اول ناپوهه، نافرمانه، مراه او د قسما قسم خواهشاتو او د کوى. 

عېش و عشرت غالمان ۇو او په بدخواه او په حسد ک مو ژوند تېرولو، هر چا
 خو کله چ زمون د زمون نه نفرت کولو او مون هم د هغوئ نه نفرت کولو. 

 نو هغۀ خالصوون خُدائ پاک فضل او د انسان سره د هغۀ مينه رنده شوله، 
مون له خالصون راکو، خو د صداقت د کارونو په سبب نۀ، کوم چ مون په خپله
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کى ۇو، بل د خپل رحم په وسيله ي ووينلُو او د روح القُدس په وسيله ي نوے
 خُدائ پاک روح القُدس زمون د خالصوون عيس مسيح په وسيله ژوند راکو. 
 نو د هغۀ د فضل په وسيله مون صادقان شُو او د تل په مون ډېر زيات نازل کو، 

 دا قابل اعتماد خبره ده او زۀ غواړم چ تۀ د دې خبرو ژوندون د اُميد وارثان شُو. 
تاکيد وکې چ وک په خُدائ پاک ايمان راوړى هغوئ دې خپل انونه په احتياط

 سره نېو کارونو ته وقف کى. دا خبره بهتره ده او د ولو خلقو دپاره وره ده. 
خو د بوقوف د بحثونو، د شجرو او جو او د شريعت جنونو نه ان ساته، ه

 د يو او دوه له نصيحت ورکولو نه پس د هر هغه چ دا فضول او بفائدې دى. 
تا ته پته ده چ ه چ  چا سره تعلق ختم که وک چ باتفاق جوړوى. 

داس کس مراه شوے دے او ناه ار دے او خپل ان ي مجرم کے دے.

آخرى نصيحتونه او سالمونه

 ما دا اراده وکه چ تاسو ته ارتماس يا تخيوس درولېم. نو چ په دوئ دواړو

د ژم وپوليس کما په ني ه چ الو شما سره م ى نو چهر يو درورسي ک
 نو زيناس وکيل او د اپولوس په راتلو ک د هغوئ هر رنه تېرولو فېصله کې ده. 
 زمون خلق دې  .يز کمے رانۀ ش ۀ هغوئ ته د ئ، او خيال کوئ چمدد وک
خپل انونه نېو کارونو ته وقف کى، د دې دپاره چ د ضرورتمندو خلقو حاجتونه
 هغه ول ملرى چ ما سره دى  .فائدې نۀ شژوند ب نو چ پوره ش سمدست

تاسو ته سالم وائ. هغوئ ته هم زمون سالم وايه چ په ايمان ک مون سره مينه
کوى. په تاسو ولو دې د خُدائ پاک فضل وى.
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