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Titus
ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ

ਭੂਿਮਕਾ
ਤੀਤੁਸ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਿਗਆ । ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਦੀ
ਪੱਤ੍ਰੀ ਕਰੇਤੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸੇ ਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਪਿਹਲਾ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਤੇ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਦੂਸਰਾ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥੱਤ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ,
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਦ । ਤੀਸਰਾ ਲੇਖਕ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਹਾਰ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ
ਦੇ ਬਾਰੇ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1-4
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ 1:5-16
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:1-15
ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ 3:1-11
ਿਸੱਟਾ 3:12-15
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ । ੨ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ
ਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ । ੩ ਪਰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਚਾਰ
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ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ । ੪ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ ।
ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਤੀਤੁਸ ਦਾ ਕੰਮ
੫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ੬ ਜੋ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਰ ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਣ । ੭ ਿਕਉਂਿਕ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਰਕੇ, ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ,
ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ । ੮ ਸਗੋਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਨੇਕੀ
ਦਾ ਿਪਆਰ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਧਰਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ । ੯ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਫੜੀ ਰੱਖੇ
ਭਈ ਉਹ ਖ਼ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੇ । ੧੦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਢੀਠ, ਫਾਲਤੂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ੧੧ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਕਰੇਤੀ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ
ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਪੇਟੂ ਹਨ । ੧੩ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ । ੧੪ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਵੱਲ ਿਜਹੜੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨਾ ਲਾਉਣ । ੧੫ ਜੋ ਮਨ ਦੇ
ਸਾਫ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਨ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ੧੬ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬੁਰੇ,
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
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੨
ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਭਲਾ ਕਰਨਾ
੧ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਆਖੀਂ ਜੋ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ
। ੨ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਗੰਭੀਰ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ । ੩ ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ । ੪ ਭਈ
ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ, ਜੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ । ੫ ਸਮਝਦਾਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜੋ ਬਹੁਤੇ
ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ । ੭ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ
ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ । ਤੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ । ੮ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖਿਰਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ । ੯ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ । ੧੦ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਖਾਉਣ
ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ
ਿਮਲੇ । ੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਪਰਗਟ ਹੋਈ । ੧੨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਿਫਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਸਮਝ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਜੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ । ੧੩ ਅਤੇ
ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ । ੧੪ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ਜੋ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੀ ਰਹੇ । ੧੫ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਤੇ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹ l ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ।
੩
ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ
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੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ।
੨ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮਰ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ । ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ, ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਿਰਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ । ੪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ । ੫ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
। ੬ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਵਹਾਇਆ । ੭ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਵਾਿਰਸ ਹੋਈਏ । ੮ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਕਰ ਿਕ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ
। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ । ੯ ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਪੱਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਖੇਿੜਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਫ਼ਲ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ
ਹਨ । ੧੦ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਖੰਡੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ । ੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਭਟਕ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
੧੨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਿਤਿਮਸ ਜਾਂ ਤੁਿਖਕੁਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਨਕੁਪੁਿਲਸ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੇ ਿਸਆਲ ਕੱਟਣ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੩ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ੇਨਸ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੂੰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੧੪ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਫ਼ਲ ਨਾ ਰਿਹਣ । ੧੫ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੀਂ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ
ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ।

6
ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

The Indian Revised Version Holy Bible in the Eastern Punjabi
language of India (BCS 2017)

copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions
Language: ਪੰਜਾਬੀ

(Panjabi, Eastern)

Status of the project:
Stage 1 - Initial Drafting by Mother Tongue Translators -- Completed
Stage 2 - Community Checking by Church -- Completed
Stage 3 - Local Consultant (Theologian/Linguist) Checking -- Completed
Stage 4 - Church Network Leaders Checking -- Completed
Stage 5 - Further Quality Checking -- In Progress
This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and
to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:
You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way
that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your
changes.
If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same
license as the original.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a
great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.
2018-11-30
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 Mar 2019 from source files dated 13
Mar 2019
cd7c015e-4054-5fc3-99ad-dacf629d4ee1

