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تیمُتھیُس-۲
پولسخطیہ1 طرفکی سے جوہے الله مرضیکی مسیحسے عیسٰی کا

رسول ہے تاکہ اُس وعدہ کی ہوئی زندگی کا پیغام سنائے جو ہمیں مسیح
عیسٰی میں حاصل ہوتی ہے۔

مَیں2 پیارےاپنے بیٹے تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں۔
باپخدا اور ہمارا مسیحخداوند آپعیسٰی کو فضل، رحم اور سلامتی

عطا کریں۔
شکرگزاری اور حوصلہ افزائی

آپمَیں3 کے لئے خدا کا شکر کرتا مَیںخدمتکیجسہوں باپاپنے
دادا کی صافطرح ضمیر سے کرتا ہوں۔ دن رات مَیں لگاتار آپ کو اپنی
دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ آپمجھے4 کے آنسو یاد آتے ہیں، اور مَیں آپ
سے ملنے کا آرزومند ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ خاصمجھے5 آپکر
مخلصکا ایمان یاد ہے جو پہلے آپ کی نانی لوئس اور ماں یوُنیکے رکھتی
تھیں۔ اور مجھے یقین ہے آپکہ بھی یہی ایمان رکھتے ہیں۔ 6 یہی وجہ ہے
کہ مَیں آپ ایککو بات یاد دلاتا ہوں۔ الله آپنے کو اُس ایکوقت
نعمت سے نوازا جب مَیں نے آپ پر ہاتھ رکھے۔ آپ کو اِس نعمت کی
آگ کو سرےنئے سے بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ 7 جسکیونکہ روح
سے الله نے ہمیں نوازا ہے وہ ہمیں بزدل نہیں بناتا بلـکہ ہمیں محبتقوت، نظماور و ضبط دلاتا ہے۔

اِس8 لئے ہمارے خداوند بارےکے میں گواہی دینے سے نہ شرمائیں،
نہ مجھ سے جو مسیح کی خاطر قیدی ہوں۔ اِس کے بجائے میرے ساتھ
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الله قوتکی سے مدد لے کر اُس خبریخوشکی کی خاطر دُکھ اُٹھائیں۔
9 اُسکیونکہ دےنجاتہمیںنے مُقّدسکر زندگی گزارنے کے لئے بُلایا۔
اور یہ چیزیں ہمیں اپنی محنت سے نہیں ملیں بلـکہ الله ارادےکے اور فضل
سے۔ یہ فضل زمانوں کی ابتدا سے پہلے ہمیں مسیح میں دیا گیا لیکن10 اب
ہمارے نجات دہندہ مسیح عیسٰی کی آمد سے ظاہر ہوا۔ مسیح ہی نے
موت نیستکو کر اُسیدیا۔ خبریخوشاپنینے یعےکے ذر لافانی زندگی
روشنی میں لا کر ہم پر ظاہر دیکر ہے۔

الله11 مجھےنے خبریخوشیہی سنانے لئےکے رسولمناد، اور اُستاد
مقرر کیا ہے۔ اِسی12 وجہ سے مَیں دُکھ اُٹھا رہا ہوں۔ توبھی مَیں شرماتا
نہیں، کیونکہ مَیں اُسے جانتا جسہوں پر مَیں ایمان لایا ہوں، اور مجھے پورا
یقین ہے کہ جو کچھ مَیں نے اُس کے حوالے کر دیا ہے اُسے وہ اپنی آمد
محفوظتکدنکے رکھنے قابلکے ہے۔ 13 باتوںبخشصحتاُن مطابقکے
رہیںچلتے آپجو مجھنے لیسنسے ہیں، اور یوں ایمان محبتاور ساتھکے
مسیح عیسٰی میں زندگی گزاریں۔ 14 قیمتبیشجو آپچیز کے حوالے کر
دی گئی ہے اُسے القدسروح کی مدد سے جو ہم میں سکونت کرتا ہے
محفوظ رکھیں۔

معلومکوآپ15 میںآسیہصوبہکہہے لوگوںتمام ترکمجھےنے کر دیا
ہے۔ اِن فوگلسمیں ہرمگنیساور بھی شامل ہیں۔ 16 ُنیسفرسخداوند ا
کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اُس نے کئی دفعہ مجھے تر و تازہ کیا۔
ہاں، وہ اِس کبھیسے نہ شرمایا کہ مَیں قیدی ہوں۔ 17 بلـکہ جب وہ روم
شہر پہنچا تو بڑی کوششوں سے میرا کھوج لگا کر مجھے ملا۔ 18 خداوند
کرے کہ قیامتوہ کے دن خداوند سے رحم پائے۔ آپ خود بہتر جانتے
ہیں کہ اُس اِفسسنے میں خدمتکتنی کی۔
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2
مسیح عیسٰی کا وفادار سپاہی

لیکن1 میرےآپ، بیٹے، اُس فضل سے تقویت پائیں جو آپ کو مسیح
عیسٰی میں مل گیا ہے۔ 2 جو آپکچھ بہتنے گواہوں کی موجودگی میں
مجھ سے سنا ہے اُسے معتبر لوگوں کے سپرد کریں۔ یہ لوگایسے ہوں جو
اَوروں کو سکھانے قابلکے ہوں۔

3 مسیح عیسٰی کے اچھے سپاہی کی طرح ہمارے ساتھ دُکھ اُٹھاتے
رہیں۔ جس4 سپاہی کی ڈیوٹی ہے وہ عام رعایا معاملاتکے میں پھنسنے
سے باز رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے افسر کو پسند آنا چاہتا ہے۔ اِسی5 طرح
کھیل مقابلےکے میں حصہ لینے والے صرفکو صورتاِس میں انعام مل
سکتا قواعدوہکہہے مطابقکے ہی مقابلہ کرے۔ اور6 لازم فصلکہہے
کی کٹائی وقتکے پہلے اُس کو فصل کا حصہ جسملے کھیتنے میں
محنت کی ہے۔ 7 اُس پر دھیان دینا جو مَیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ
آپخداوند کو اِن تمام باتوں کی سمجھ کرےعطا گا۔

مسیح8 عیسٰی کو یاد رکھیں، جو داؤد کی اولاد میں سے ہے اور جسے
مُردوں میں سے زندہ کر دیا گیا۔ یہی میری خوش خبری ہے جس9 کی
مَیںخاطر دُکھ اُٹھا رہا ہوں، تکیہاں مجھےکہ عام مجرم زنجـیروںطرحکی
سے باندھا گیا ہے۔ لیکن الله کا کلام زنجـیروں سے باندھا نہیں جا سکتا۔
اِس10 لئے سبمَیں کچھ الله کے چنے ہوئے لوگوں کی برداشتخاطر کرتا
ہوں تاکہ وہ نجاتبھی —پائیں نجاتوہ مسیحجو عیسٰی سے ملتی ہے اور
ابدیجو جلال باعثکا بنتی ہے۔ 11 یہ قول قابِل اعتماد ہے،
اگر ہم اُس کے ساتھ مر گئے
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تو ہم اُس کے ساتھ جئیں گے بھی۔
12 اگر برداشتہم کرتے رہیں
تو ہم اُس کے بھیحکومتساتھ کریں گے۔
اگر ہم اُسے جاننے سے انکار یں کر
تو وہ بھی ہمیں جاننے سے کرےانکار گا۔
13 اگر ہم بےوفا نکلیں
توبھی وہ وفادار رہے گا۔
کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔
قابِل خدمتقبول گزار

لوگوں14 کو باتوںاِن یادکی رہیںدلاتے اُنہیںاور اللهسےسنجیدگی کے
سمجھائیںحضور بالوہکہ اُتارکھالکی جھگڑیں۔نہسےدوسرےایککر
یہ بےفائدہ ہے بلـکہ سننے والوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ 15 اپنے آپ کو الله کے
منے سا پیشیوں کرنے کی کوششپوری کریں آپکہ مقبول ثابت ہوں،
آپکہ ایسا مزدور نکلیں جسے اپنے کام سے شرمانے کی ضرورت نہ ہو
بلـکہ صحیحجو طور پر الله کا سچا پیشکلام کرے۔ بکواسدنیاوی16 سے
باز رہیں۔ کیونکہ جتنا لوگیہ اِس پھنسمیں جائیں گے اُتنا ہی بےدینی کا
اثر بڑھے گا 17 اور اُن کی تعلیم کینسر کی طرح پھیل جائے گی۔ اِن لوگوں
میں ہمنیُس اور فلیتس بھی شامل ہیں 18 جو سچائی سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ
دعوٰی ہیںکرتے مُردوںکہ اُٹھنےجیکے عملکا ہو چکا بعضیوںاورہے
ایک کا ایمان تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن19 الله ٹھوسکی بنیاد قائم رہتی ہے اور
اُس پر اِن دو باتوں کی مُہر لـگی ہے، خداوند” نے اپنے لوگوں کو جان لیا
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“ہے اور جو” بھی سمجھے کہ مَیں خداوند کا پیروکار ہوں وہ ناراستی سے
باز “رہے۔

بڑے20 گھروں میں نہ صرف سونے اور چاندی کے برتن ہوتے ہیں
بلـکہ لـکڑی اور مٹی کے بھی۔ یعنی کچھ شریف کاموں کے لئے استعمال
ہوتے ہیں اور کچھ کم قدر کاموں کے لئے۔ 21 اگر کوئی اپنے آپ کو اِن
بُری چیزوں پاکسے کرےصاف تو وہ شریف کاموں کے لئے استعمال
ہونے والا برتن ہو گا۔ مخصوصوہ و مالـکمُقّدس، کے لئے مفید اور ہر
نیک کام کے لئے تیار ہو گا۔ جوانی22 بُریکی خواہشات بھاگسے کر
راست بازی، محبتایمان، اور صلح سلامتی پیچھےکے لـگے رہیں۔ اور یہ اُن
ملساتھکے کریںکر خلوصجو دلی خداوندسے پرستشکی کرتے ہیں۔
حماقت23 اور جہالت کی بحثوں سے کنارہ آپکریں۔ تو جانتے ہیں کہ اِن
جھگڑےصرفسے پیدا ہوتے ہیں۔ 24 لازم ہے کہ خداوند کا خادم نہ
جھگڑے بلـکہ ایکہر مہربانیسے وہکرے۔سلوککا تعلیم دینے قابلکے
ہو اور برداشتسلوکغلطسےصبر مخالفتجو25کرے۔ اُنہیںہیںکرتے
وہ نرم دلی تربیتسے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ الله اُنہیں توبہ کرنے
کی دےتوفیق اور وہ سچائی کو جان لیں، ہوش26 میں آئیں ابلیساور کے
پھندے سے بچ نکلیں۔ ابلیسکیونکہ نے اُنہیں قید کر لیا ہے تاکہ وہ اُس
پوریمرضیکی کریں۔

3
آخری دن

لیکن1 یہ بات جان لیں کہ آخری دنوں میں ناکہول لمحے آئیں گے۔
لوگ2 خود پسند اور پیسوں کے لالچی ہوں گے۔ وہ شیخی باز، مغرور،
کفر بکنے والے، باپماں کے نافرمان، ناشکرے، بےدین 3 اور محبت سے
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لئےکےکرنےصلحوہگے۔ہوںخالی ہوںنہیںتیار دوسروںگے، تہمتپر
لگائیں عیاشگے، اور وحشی ہوں گے اور بھلائی نفرتسے رکھیں گے۔
4 نمکوہ حرام، غیرمحتاط اور غرور سے پھولے ہوئے ہوں گے۔ الله سے
محبت رکھنے کے بجائے عیشاُنہیں پیاریعشرتو ہو گی۔ 5 وہ بظاہر خدا
ترس زندگی گزاریں گے، لیکن حقیقی ترسخدا زندگی کی قوت کا انکار
یں کر گے۔ ایسوں سے کنارہ کریں۔ 6 اُن میں سے کچھ لوگ گھروں میں
گھس کر کمزور خواتین کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، ایسی خواتین کو
جو اپنے گناہوں تلے دبی ہوئی ہیں اور جنہیں کئی طرح کی شہوتیں چلاتی
ہیں۔ 7 گو یہ ہر وقت تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں توبھی سچائی کو جاننے
تک کبھی نہیں پہنچ سکتیں۔ جس8 طرح ینیس اور یمبریس موسٰی کی
مخالفت کرتے تھے اُسی طرح یہ لوگ بھی سچائی کی مخالفت کرتے ہیں۔
اِن کا ذہن بگڑا ہوا ہے اور اِن کا ایمان نامقبول نکلا۔ لیکن9 یہ یادہ ز ترقی
نہیں کریں گے کیونکہ اِن سبحماقتکی پر ظاہر ہو جائے گی، بالکل اُسی
ینیسطرحجسطرح یمبریساور کے ساتھ بھی ہوا۔

ہدایاتآخری
10 لیکن آپ ہر لحاظ سے میرے شاگرد رہے ہیں، چال چلن میں،

ارادے میں، ایمان میں، صبر میں، محبت میں، ثابت قدمی میں، 11 ایذا
رسانیوں میں اور دُکھوں میں۔ انطاکیہ، اکنیُم اور لسترہ میں میرے ساتھ
کیا کچھ نہ !ہوا وہاں مجھے سختکتنی ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن
خداوند مجھےنے رِہائیسےسباِن دی۔ بات12 یہ مسیحجوسبکہہے
عیسٰی میں ترسخدا زندگی گزارنا ہتے چا ہیں اُنہیں ستایا جائے گا۔ ساتھ13
ساتھ شریر اور دھوکے لوگباز میںکاموںغلطاپنے ترقی گے۔جائیںکرتے



تیمُتھیُس-۲ 3:14 vii تیمُتھیُس-۲ 4:5

وہ دوسروں غلطکو راہ پر لے جائیں گے اور اُنہیں خود بھی غلط راہ پر لایا
اُسخودآپلیکن14گا۔جائے پر رہیںقائم سیکھنےآپجو لیا جساور
آپپر کو یقین آیا ہے۔ آپکیونکہ اپنے اُستادوں کو جانتے ہیں 15 آپاور
بچـپن صحیفوںمُقّدسسے واقفسے ہیں۔ الله کا یہ آپکلام کو حکمتوہ
عطا کر سکتا مسیحجوہے عیسٰی پر ایمان لانے تکنجاتسے پہنچاتی ہے۔
16 کیونکہ پاکہر نوشتہ الله روحکے میںوجودسے آیا اورہے تعلیم دینے،
ملامت اصلاحکرنے، بازراستاورکرنے زندگی تربیتکیگزارنے دینے
کے لئے مفید ہے۔ 17 مُقّدسکلاِم کا مقصد یہی ہے کہ الله کا بندہ ہر
لحاظ قابلسے اور نیکہر کام کے لئے تیار ہو۔

4
مَیں1 الله اور مسیح عیسٰی کے منے سا جو زندوں اور مُردوں کی عدالت

کرے گا اور اُس کی آمد اور بادشاہی کی یاد دلا کر سنجیدگی اِسسے کی
تاکید کرتا ہوں، 2 کہ وقت بےوقت مُقّدسکلاِم کی منادی کرنے کے
لئے تیار بڑےرہیں۔ صبر ایمانسے داروں کو دےتعلیم اُنہیںکر سمجھائیں،
ملامت کریں اور اُن کی افزائیحوصلہ بھی کریں۔ 3 وقتایککیونکہ آئے
بخشصحتلوگجبگا تعلیم برداشت نہیں کریں گے بلـکہ پاساپنے اپنی
بُری خواہشات مطابقتسے رکھنے والے اُستادوں کا ڈھیر لگا لیں گے۔ یہ
اُستاد اُنہیں صرف دل بہلانے والی باتیں سنائیں صرفگے، وہ کچھ جو وہ
سننا ہتے چا ہیں۔ 4 وہ سچائی کو سننے سے باز آ کر فرضی کہانیوں کے پیچھے
پڑ جائیں گے۔ لیکن5 آپ خود ہر حالت میں ہوش میں رہیں۔ دُکھ کو
برداشت کریں، الله خبریخوشکی سناتے رہیں اور اپنی خدمت کے تمام
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فرائض ادا کریں۔
تکجہاں6 میرا تعلق ہے، وقتوہ آ چکا ہے مجھےکہ َمے کی نذر کی

طرح قربان گاہ پر ُنڈیلا ا میرےجائے۔ کوچ وقتکا آ گیا ہے۔ مَیں7 نے
اچھی لڑیُکشتی مَیںہے، دوڑ پہنچتکاختتامکے گیا مَیںہوں، ایماننے
کو محفوظ رکھا ہے۔ 8 اور ایکاب انعام تیار پڑا راستہے، بازی کا وہ
تاج جو خداوند منصفراستہمارا مجھے اپنی آمد گا۔دےدنکے اور نہ
مجھےصرف بلـکہ اُن سب کو جو اُس کی آمد کے آرزومند رہے ہیں۔

شخصیکچھ باتیں
پاسمیرے9 آنے جلدیمیں کریں۔ 10 دیماسکیونکہ اِسنے دنیا کو

پیار کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ تھسلُنیکے چلا کریسکینسگیا۔ گلتیہ
اور طِطُس دلمتیہ چلے ہیں۔گئے صرف11 پاسمیرےلوقا مرقسہے۔ کو
اپنے ساتھ لے آنا، کیونکہ خدمتوہ کے لئے مفید ثابت ہو گا۔ ُتخِکُس12
مَیںکو بھیجاِفسسنے دیا ہے۔ وقتآتے13 میرا کوٹوہ اپنے ساتھ لے
آئیں جو تروآسمَیں کرپسمیں پاسکے چھوڑ آیا تھا۔ میری کتابیں بھی لے
خاصآئیں، کر چرمی کاغذ والی۔

لوہارسکندر14 نقصانبہتمجھےنے پہنچایا اُسےخداوندہے۔ اُس کے
کام کا دےبدلہ گا۔ اُس15 محتاطسے رہیں کیونکہ اُس بڑینے شدت
ہماریسے باتوں مخالفتکی کی۔

جب16 مجھے پہلی دفعہ اپنے دفاع کے لئے عدالت میں پیش کیا گیا تو
سب نے ترکمجھے کر دیا۔ الله اُن سے اِس بات کا حساب نہ لے بلـکہ
اِسے نظرانداز کر دے۔ لیکن17 میرےخداوند ساتھ تھا۔ اُسی نے مجھے
تقویت دی، کیونکہ اُس کی مرضی تھی میرےکہ وسیلے سے اُس کا پورا
پیغام سنایا جائے اور تمام غیریہودی اُسے سنیں۔ یوں الله نے مجھے ببر شیر
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منہکے نکالسے کر بچا لیا۔ اور18 بھیآگے مجھےخداوند ہر شریر حملے سے
بچائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں لا دےنجاتکر گا۔ اُس کا جلال
ازل سے تکابد ہوتا رہے۔ آمین۔

آخری سلام
19 پرسکلہ، اکوِلہ اور ُنیسفرس ا کے گھرانے کو ہمارا سلام کہنا۔

کُرِنتھساراستس20 میں رہا، اور ترفمسمجھے میلیتسکو میں چھوڑنا پڑا،
کیونکہ وہ بیمار تھا۔ جلدی21 کریں تاکہ سردیوں کے موسم سے پہلے یہاں
پہنچیں۔
یوبولس، پُودینس، لینس، کلودیہ اور تمام آپبھائی سلامکو ہیں۔کہتے
22 خداوند آپ کی روح کے ساتھ ہو۔ الله کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا

رہے۔
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