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تیتوس ته د پولوس رسول لیک

د کتاب پېژندنه

تیتوس یو غیریهودي مسیحي، تکه وان او پولوس رسول ته وفادار او د باور و سی ؤ. پولوس
به ېر درانه مسوولیتونه د تیتوس په غاه اچول.

هغه وخت چې تیتوس د کریت د کلیسا مشري کوله، پولوس دا لیک هغه ته ولیکه. په دې لیک کې
هغه د تیتوس سره د درې موضوعانو په هکله خبرې کي دي: لومی، پولوس تیتوس ته په کلیسا

کې د یو ه مسیحي مشر د وظیفې او ه خوی او خصلت د درلودلو په هکله یادونه کوي، که
چې ېرو کریتیانو بد خوی او بد چلند درلود. دوهم، دا چې تیتوس ته نصیحت شوی دی چې نه

په کلیسا کې مختلفو لو یعنې سپین یرو، زو و، وانانو او غالمانو ته تعلیم ورکي. سپین
سرې ې باید وانو و ته تعلیم ورکي. درېم، دا چې پولوس تیتوس ته د مسیحي چلند او په

انې توه د روغې جوې، دوست، د نورو د ورونې او کرکې خه د ان ساتنې په هکله
نصیحت کوي. همدارنه په کلیسا کې د شخو جوولو او بحثونو او نفاق اچولو خه د ان ساتنې

په هکله هغه ته نصیحت کوي.

پولوس هغه ته وظیفه ورسپاري چې د هغه ای مسیحیانو ته ورزده کي چې رنه چې هغوی په
عیسی مسیح باندې په ایمان راولو سره د ناه نه ازاد شوي دي، الزمه ده چې دا ازادي د

ایماندارانو په ورني ژوند کې هم ولیدل شي.
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د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۴

د کلیسا مشران: ۱: ۵ - ۱۶
په کلیسا کې د سمې عقیدې په هکله تعلیم ورکول: ۲: ۱ - ۱۶

مسیحیانو ته نصیحت او خبرداری: ۳: ۱ - ۱۱
وروستن خبرې: ۳: ۱۲ - ۱۵

 دا لیک د پولوس له خوا چې د خدای خدمتار او د عیسی مسیح رسول دی، لیکل شوی  ۱
دی. زه د دې دپاره اکل شوی یم چې د خدای د غوره شویو خلکو ایمان قوي کم او هغوی ته

تعلیم ورکم، ترو په هغه حقیقت پوه شي چې هغوی ته دا ورزده کوي چې نه د دیندار ژوند
 دا هغه حقیقت دی چې هغوی ته د تلپاتې ژوندون هیله ورکوي. خدای چې هېکله وکي. 

 او هغه دا په اکلی وخت کې په خپل کالم کې دروغ نه وایي، د ازل نه دا وعده کې ده 
کاره ک. دا کار ماته وسپارل شو چې زه د هغه په اه د خپل خالصوونکي خدای د حکم اعالن

 زه دا لیک تیتوس ته لیکم چې زما رتینی زوی دی او په ایمان کې سره شریک یو. د وکم. 
پالر خدای او زمون د خالصوونکي عیسی مسیح فضل او سالمتي دې وي په تا باندې.

په کلیسا کې د مشرانو اکل

 ته مې د دې دپاره په کریت کې پرېودلې، ترو پاتې کارونه تنظیم کې او لکه نه چې

 مشران باید مې درته الروونه کې ده چې په هر ار کې د کلیساانو دپاره مشران واکې. 
ه ولري، اوالدونه یې ایمانداران وي او په هغوی باندې دې د بد اخالق بې عیبه وي، یوازې یوه
 رنه چې د کلیسا مشر د خدای د کور مسوول دی، نو هغه باید او سرک تورونه نه وي. 
بې عیبه وي. هغه باید مغرور نه وي، تندخویه، شرابي، جه مار او د پیسو حرص ورسره نه وي.
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 هغه باید مېلمه پال او خیرخواه وي، په خپل نفس باندې واک ولري، عادل، سپېلی، سم او

ین ل شوی دی هغه باید په هغه باوري پیغام باندې چې ورته تعلیم ورک منظم وي. 
ودریي، ترو په خپل رتیني تعلیم سره وکوالی شي نور خلک وهوي او وک چې ورسره

مخالفت کوي هغوی دې په کلکه وغندي.

بې الرې کوونکي وونکي

 که چې ېر داسې خلک شته چې سرکي کوي، هغوی بېایه خبرې کوي او خلک

 د داسې خلکو خولې غولوي، په انې توه هغه خلک چې په سنتولو باندې ینار کوي. 
باید وتل شي، که چې دوی د شرموونکې ې د السته راولو دپاره د هغو شیانو د تعلیم په

 د کریتیانو د عالمانو خه یو وسیله چې باید ورنه کل شي، د کورنیو ول غي تباه کوي. 
 دا شاهدي رتیا ده، نو عالم وایي: «کریتیان تل دروغجن، وحشیان، خېور او تنبالن دي.» 

 او هغوی باید د یهودیانو زو کیسو او د هغوی سخت وره ترو په ایمان کې روغ پاتې شي 
 د پاکو خلکو دپاره ول هغو خلکو حکمونو ته غو ونه نیسي چې حقیقت یې رد کی دی. 

شیان پاک دي، خو د ناپاکو او بې ایمانه خلکو دپاره هې شی پاک نه دی، که چې د هغوی
 هغوی دعوه کوي چې مون خدای پېژنو، خو په عمل فکرونه او وجدانونه دواه ناپاکه دي. 
کې هغوی د هغه نه انکار کوي. هغوی د کرکې و او نافرمانه دي او د هې نېک کار کولو وتیا نه

لري.

په کلیسا کې د سمې عقیدې په هکله تعلیم ورکول

 سپین یرو ته ووایه چې  خو ته هغه تعلیم ورکوه چې د سمې عقیدې له مخې وي.   ۲
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هغوی دې هویار او عزتمن وي، په خپلو نفسونو باندې واک ولري، په ایمان، مینه، صبر او زغم
 همدارنه سپین سرو ته ووایه چې په خپل چال چلند کې سپېلې اوسي، کې ین اوسي. 

 غیبت دې نه کوي او ېر شراب دې نه ي او نورو ته دې د نېک کولو تعلیم ورکوي، 
ترو دوی وکوالی شي هغو وانو و ته داسې روزنه ورکي چې د خپلو مېونو او اوالدونو

 همدارنه هغوی دې په خپلو نفسونو باندې واک ولري، پاک لمنې، په خپلو سره مینه وکي. 
کورونو کې ې کارکوونکې وي، مهربانې او د خپلو مېونو تابعدارې اوسي، ترو د خدای کالم

بدنام نه شي.

 تل باید داسې نېک کارونه  همدارنه وانان وهوه چې اعتدال خووونکي اوسي. 
وکې چې د نورو دپاره مثال وري او په خپل تعلیم کې دې ایمانداري او درنت کاره که.
 داسې سمې خبرې وکه چې وک درته وته ونه نیسي، ترو ستا مخالفین وشرمیي او د

هغوی سره به زمون په هکله د بدو ویلو دپاره کوم ه نه وي.

 غالمانو ته ووایه چې په هر کار کې دې د خپلو بادارانو تابع اوسي او هغوی دې راضي ساتې

 د هغوی خه دې پیسې نه غال کوي، بلکې خپله وله او د هغوی سره دې بحث نه کوي. 
وفاداري دې وایي، ترو په هره طریقه چې هغوی زمون د خالصوونکي خدای په هکله کوم

تعلیم ورکوي هغه په زه پورې وي.

 دا فضل مون  که چې د خدای فضل د ولو خلکو د خالصون دپاره کاره شوی دی. 

ته رازده کوي چې بې دیني او دنیاوي غوتنې پرېدو او په دې دنیا کې د پرهېزار، عدالت او
 نو مون د برکت نه که هیله یعنې د خپل لوی خدای او خالصوونکي دیندار ژوند وکو. 

و مونتر ،په خاطر قربان ک ان زمون  هغه خپل عیسی مسیح د بېرته راتللو په انتظار یو. 
د هر ول بدیو نه خالص کي او زمون خه د خپل ان دپاره داسې پاک قوم جو کي چې د
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نېکو کارونو شوقیان اوسو.

 د دې شیانو په هکله تعلیم ورکه او په پوره واک سره هغوی وهوه او اصالح یې که. هېچا

ته اجازه مه ورکوه چې تاته په سپکه ستره ووري.

د مسیحیانو دپاره نصیحت او خبرداری

 ایماندارانو ته ور په یاد که چې د حاکمانو او د واک د خاوندانو تابعداري او د هغوی  ۳
 هغوی ته ووایه چې د هېچا په هکله اطاعت دې کوي او د هر نېک کار دپاره دې تیار اوسي. 
دې بد نه وایي او شخه دې نه کوي، بلکې نرم مزاجه او د ولو خلکو په واندې دې باادبه اوسي.
 که چې مون هم یو وخت ناپوهه، نافرمانه، بې الرې او د هر ول نفساني غوتنو او عیاشیو

غالمان وو او په کينې او بخیلتوب کې مو خپل ژوند کاوه. نورو زمون نه کرکه کوله او مون د نورو
 هغه مون ته  خو کله چې زمون د خالصوونکي خدای مهرباني او مینه کاره شوه،  نه. 
خالصون راک، خو نه د هغو نېکو کارونو له امله چې مون کي وو، بلکې د هغه د رحم په وسیله

 هغه  .ون او نوی ژوند راکته نوی زې لو په وسیله موناو روح القدس د وین مو تر السه ک
،باندې نازل ک ه په موند خالصوونکي عیسی مسیح په وسیله روح القدس په پرېمانه تو زمون

 ترو د هغه د فضل په وسیله عادل ول شو او د هغې هیلې له مخې چې مون یې لرو، د

 دا خبره رتیا ده. تلپاتې ژوندون وارثان شو. 

زه غوام چې ته په دې باندې ینار وکې، ترو هغه خلک چې په خدای باندې ایمان لري، دې
ته پام وکي چې خپل انونه نېکو کارونو ته وقف کي. دا شیان ېر ه او د خلکو دپاره ور

 خو د شجرو په هکله د کم عقلتوب بحثونو، بې اتفاق او د شریعت په اه د شخو خه دي. 
 که چېرې یو کس بې اتفاق ته لمن ان وساته، که چې هغه بې ې او بې ارزته دي. 
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 که چې ته وهي، نو هغه ته یول یا دوه لې اخطار ورکه او نور ورسره کار مه لره. 
پوهېې چې هغه کس بې الرې شوی دی او د هغه ناه هغه مالمتوي.

وروستن الروونې او سالمونه

 کله چې زه ارتیماس یا تیخیکاس تاته درولېم، نو ېر کو وکه چې زر خپل ان د
نیکوپولیس ار ته راورسوې او ماته راشه، که چې ما پرېکه کې ده چې ژمی هلته تېر کم.

 د زیناس وکیل او اپولوس سره مرسته وکه چې زر تر زره خپل سفر ته دوام ورکي او ورئ

 زمون خلک دې دا زده کي چې خپل انونه نېکو چې هغوی کوم شي ته اتیا ونه لري. 
کارونو ته وقف کي، ترو د خلکو بین اتیاوې پوره کي او د هغوی ژوند بې ې نه شي.

 هغه ول کسان چې زما سره دي، تاته سالم وایي. هغو کسانو ته هم زما سالمونه ووایه چې

زمون سره مینه لري او زمون سره په ایمان کې شریک دي. په تاسو ولو دې د خدای فضل وي.
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