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يعقوب

جو عام خط
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 1يعقوب جيڪو خدا جو ۽ يسوع مسيح
جو خادم آهي جي طرفان،
خدا جي تمام ماڻهن جيڪي دنيا جي هر خطي
۾ ڦلهليل آهن انهن جي نالي تي سالم.

ايمان ۽ عقلمندي
 2اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! جڏهن توهان
ڪيترين ئي قسمن جي آزمائشن ۾ پئو ته ان جي
خوشي جي ڳالهه سمجهو ۽ اهڙا واقعا پيش اچن
ته توهان کي خوش ٿيڻو هوندو.
 3ڇاالءِ جو ته توهان اهي شيون ڄاڻون ٿا ته
توهان جي ايمان جي آزمائش آهي جنهن سان
توهان کي صبر حاصل ٿيندو آهي 4 .جڏهن
توهان پنهنجي ڪمن کي صبر سان گڏ شروع
ڪيو ته تڏهن توهان ڪامل ٿي ويندا ۽ توهان ۾
ڪنهن ڳالهه جي ڪمي نه رهندي.
 5پر جيڪڏهن توهان مان ڪنهن حڪمت جي
ڪمي آهي .ته ان کي خدا کان گهرڻ گهرجي
اهو سڀ کي فياضي سان ڏيندو آهي اهو ان ۾
غلطي ناهي پائيندو صرف اهو ئي عقلمندي
جي صال ڏيندو 6 .پر اهو خدا کان پڇڻ جي الءِ
توهان کي ان تي ايمان آڻڻ گهرجي ۽ خدا جي
باري ۾ شڪ نه ڪريو جيڪو شخص شڪ
ڪندو آهي ان مثال سمنڊ جي موج وانگر آهي
جيڪا هوا جي زور سان هيٺ مٿي اڇلندي آهي.
 8-7شڪي ماڻهون هڪ ئي وقت ۾ ٻه مختلف
شيون سوچيندو آهي اهو جيڪو ڪجهه چوندو
آهي ان جي تعلق سان ڪوئي به فيصلو نه ڪندو
آهي ،اهڙي شخص اهو سوچڻ گهرجي ته هو
ڪائي به شيءِ خداوند حاصل ڪري سگهي ٿو.
سّچي دولت
 9جيڪڏهن هڪ ايمان وارو شخص غريب
آهي ته ان کي حقيقت ۾ فخر ڪرڻ گهرجي
ٰ
ڇاالءِ جو خدا ان شخص کي روحاني دولت ڏني
آهي 10 .جيڪڏهن ايمان وارو دولتمند آهي ته

ان کي به حقيقت ۾ فخر ڪرڻ گهرجي ڇاالءِ
جو خدا ان کي روحاني طور تي غريب ظاهر
ڪيو آهي .دولتمند ماڻهون موت هڪ جنگلي
گل وانگر آهي 11 .سج جڏهن لهندو آهي گرم
کان گرم ٿيندو ويندو آهي سج جي گرمي سان
ٻوٽا خشڪ ٿيندو آهي ۽ گل ڪرندا آهن ان
۾ شڪ ناهي ته گل خوبصورت ضرور هيو
پر ان جي خوبصورتي هميشه جي الءِ وڃائي
جي ويئي دولتمند ماڻهون جو حال به اهڙوئي
آهي جڏهن اهو پنهنجي تجارتي ڪاروبار جي
منصوبي ورهائيندو آهي ته اهو مري ويندو آهي.
اللچ خدا جي طرفان ناهي
 12اهو ماڻهون مبارڪباد جي قابل آهي جيڪو
آزمائش ۾ اٽل رهندو آهي .ڇاالءِ جو ته مقبول
رڪيو ته زندگي جو تاج حاصل ڪندو .جنهن
جو خدا ماڻهن سان واعدو ڪيو آهي جيڪي
ان سان محبت ڪندا آهن 13 .جيڪڏهن ڪنهن
ماڻهون کي اللچ اڪسائيندي آهي ته ان کي اهو نه
چوڻ گهرجي ته “خدا مون اڪسائي رهيو آهي”
خدا کي برائي سان ڪهڙو وٺڻو ۽ اهو ڪنهن کي
گناهه جي ترغيب ناهي ڏيندو 14 .اهو ڪنهن
ماڻهون جي بري خواهش آهي جيڪو ان کي
اللچ جي ترغيب ڏيندي آهي ان جي پنهنجي بري
خواهشات ئي ان کي برغالئيندي آهي ۽ پنهنجي
طرف ڇڪندي آهي 15 .اهي خواهشات ان کي
گناهه جي رستي تي پهچائيندي آهي ۽ اهو گناهه
وڌي ڪري ان جي موت جو سبب بڻندي آهي.
 16اي منهنجا عزيز ڀائرو ۽ ڀيئرون! ڌوڪي
۾ نه اچجو 17 .هر سٺي شيءِ ۽ ڪامل تحفه
مٿانهن کان آهي ۽ اهو تحفو پي ُء جي طرف کان
آهي جنهن آسمان ۾ روشني بڻائي پر خدا ناهي
بدلندو اهو هميشه هڪ ئي حالت ۾ رهندو آهي.
 18خدا جو فيصلو آهي ته سّچائي جي الفاظن
سان اسان کي زندگي ڏيندا ته ان جون ٺهيل
شيون اسان اهميت جي حامل آهيون.
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ٻڌڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ
 19اي منهنجا پيارا ڀائرو ۽ ڀيئرون! هي ياد
رکو آماده رهو ڳالهائڻ کان گهڻو ٻڌندا ڪيو
گهڻو جلد غصي ۾ نه اچو 20 .ماڻهون جو غصو
ان کي اهو راستبازي جي زندگي جيڪو خدا
چاهيندو آهي ناهي ڏيندو 21 .جڏهن ته توهان
جي زندگي جون بريون شين کي پري رکو .۽
خدا جي تعليمات جيڪا ان توهان جي جان ۾
وڌي ويئي آهي ان کي قبول ڪريو.
 22توهان کي هميشه خدا جي تعليمات جي
مطابق عمل ڪرڻ گهرجي اها تعليمات ئي
توهان جي روحن کي نجات ڏيئي سگهي ٿي.
جيڪڏهن توهان نه صرف ٻڌي ورتو ۽ ڪجهه
عمل نه ڪيو جڏهن ته پنهنجو پاڻ کي ڌوڪو
ڏنو آهي 23 .جيڪو ماڻهون خدا جي تعليمات
ٻڌندو آهي ۽ ان تي عمل ناهي ڪندو ته اهو
ان شخص وانگر آهي جيڪو پنهنجي قدرتي
صورت آئيني ۾ ڏسندو آهي 24 .اهو ماڻهون
اهڙو آهي جيڪو صرف پاڻ کي ڏسندو آهي
۽ هليو ويندو آهي ۽ جلد ئي وساريندو آهي ته
اهو ڪنهن وانگر هيو 25 .پر مبارڪ آهي اهو
شخص جيڪو خدا جي ڪامل شريعت کي غور
سان پڙهندو آهي .جيڪا آزادي آڻيندي آهي ۽ اِن
کان پري ناهن ويندا .اهو خدا جي تعليمات کي
ناهي وساريندو ۽ عمل ڪيو .جڏهن اهو عملي
طور تي ايئن ڪندو آهي ته اهو واقعي خوش
رهندو آهي.
خدا جي عبادت جو صحيح طريقو
 26ڪجهه ماڻهون شايد سوچندا هوندا ته اهي
مذهبي ماڻهون آهن پر پنهنجي زبان تي لگام نه
ڏين تيسيتائين اهي پنهنجو پاڻ ۾ بي وقوف آهن
۽ “ان جو مذهب” باطل آهي 27 .اهو مذهب
جيڪو خدا جي ويجهو پاڪ ۽ بي عيب آهي
يتيمن ۽ بيواهن جي مصيبت جي وقت مدد ۽
سنڀال ڪرن .۽ پنهنجو پاڻ کي دنياوي برائين
جي اثر کان بي داغ رکن.
سڀ ماڻهن سان محبت ڪريو
 1اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! جيڪڏهن
توهان اسان جي ذوالجالل يسوع مسيح
جا مڃڻ وارا آهيو ته توهان کي طرفداري نه
ڪرڻ گهرجي 2 .توهان ان تي غور ڪريو ته

2

هڪ ماڻهون ته آڱر ۾ سون جي منڊي ۽ عمده
پوشاڪ پهريل توهان جي ڪليسيا ۾ اچي ۽
انهي َء وقت هڪ غريب ماڻهون پراڻا ۽ خراب
ڪپڙا پهريل هجي اچي 3 .توهان جي توجه
پهريان عمده لباس پهريل ماڻهون ڏانهن هوندي
آهي ۽ چوندا آهيو ته “تون هتي سٺي جاءِ تي
ويهه” ۽ انهي َء وقت غريب ماڻهون کي چوندا
آهيو “تون هتي بيٺو رهه” يا “يا منهنجي پيرن
جي کڙي جي ڀرسان ويهه“ 4 ”.توهان اهو ڇا
ڪري رهيا آهيو؟” توهان ڪجهه ماڻهن کي ٻين
جي بنسبت عزت ڏيئي رهيا آهيوڪجهه ان مان
صاف ظاهر آهي ته پنهنجي برن خيالن جي بناءِ
تي سمجهندا آهيو ته ڪير بهتر آهي.
 5ٻڌو! اي منهنجا پيارا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! خدا
غريب ماڻهن کي انهن جي ايمان ۾ دولتمند
چونڊيو آهي انهي َء الءِ ته اهي بادشاهت قابل
ڪرڻ جي حاصل آهن جنهن جو خدا انهن سان
واعدو ڪيو آهي جيڪي ان سان محبت ڪندا
آهن 6 .پر غريب ماڻهون جي الءِ ان کي عزت
ڏيڻ جي الءِ اظهار ناهن ڪندا ۽ توهان کي سٺي
طرح معلوم آهي ته دولتمند ماڻهون ئي اهو آهي
جيڪي توهان کي زندگي َء ۾ ستائيندا آهن ۽ اهي
ئي توهان کي عدالتن ۾ گيهلي وٺي ويندا آهن.
 7۽ دولتمند ئي اهي ماڻهو آهن .جيڪي ان جا
معزز نالي سان گڏ خراب ڳالهيون چوندا آهن
جيڪو توهان کي پنهنجو ڀائيندو آهي.
 8هڪ شريعت وڌيڪ تمام ٻين شريعت تي
حاڪم آهي .اها بادشاهي صحيفن ۾ ملندي آهي
“ٻين سان اهڙي ئي محبت ڪريو جهڙي توهان
1
پاڻ سان ڪندا آهيو”.
جيڪڏهن توهان ان شريعت تي عمل ڪندا
آهيو ته توهان صحيح ڪندا آهيو 9 .پر
جيڪڏهن توهان طرفداري ڪندا آهيو تڏهن
وري توهان گناهه ڪري رهيا آهيو ۽ شريعت
جي خالف ورزي ۾ توهان قصوار آهيو.
 10جيڪڏهن هڪ ماڻهو شريعت جي پوري
حڪمن تي عمل ڪندو آهي پر اهو خاص
شريعت تي عمل نه ٿو ڪري .تڏهن اهو شريعت
جي تمام حڪمن جي نافرماني ڪرڻ جو
قصوروار آهي 11 .خدا چيو“ :زنا نه ڪريو”
 8 :2 1اقتباس احبار 18 :19
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۽ هي به چيو “ڪنهن کي ماريو نه” 1جيڪڏهن
توهان زنا نه ٿا ڪريو پر ڪنهن کي ماريو ٿا
ته تڏهن توهان خدا جي شريعت کي ڀڃڻ وار
ٺهريندا.
 12توهان انهن ماڻهن وانگر ڳالهيون ڪريو
۽ ڪم به ڪريو جنهن جو شريعت جي مطابق
انصاف ٿيندو 13 .توهان کي ٻين ماڻهن تي رحم
ڪرڻ گهرجي جيڪڏهن توهان ءين تي رحم نه
ڪندا ته وري خدا به انصاف جي ڏينهن توهان
سان رحم نه ڪندو ۽ جيڪڏهن ڪوئي رحم
ڪندو ته فيصلي جي وقت بالخوف بيهي رهندو.
ايمان ۽ سچا ڪم
 14اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! جيڪڏهن
ڪوئي چوي ٿو ته اهو ايمان رکي ٿو پر ڪندو
ڪجهه ناهي ته پوءِ ڪوئي فائدو آهي؟ ڇا اهڙو
ايمان ان کي نجات ڏياري سگهي ٿو؟ نه؟ 15
مسيح ۾ هڪ ڀا ُء يا ڀيڻ کي پائڻ جي الءِ ڪپڙن
جي ۽ وري ماني جي الءِ غذا جي ضرورت
آهي 16 .پر توهان اهڙا ماڻهون کي چئو ته،
“خدا توهان سان گڏ ۽ سالمتي سان گڏ وڃو گرم
۽ ڀريل رهو” پر جيڪي شيون جسم جي الءِ
ضروري آهن اهي انهن کي نه ڏنيون وڃن ته ڇا
فائدو؟  17اهو سچ آهي ايمان آهي پر اُن سان گڏ
اعمال نه هجن ته اهڙو ايمان پنهنجي ذات کان
مئل آهي.
 18ڪوئي چئي سگهي ٿو“ ،تون ايمان رکين
ٿو پر مان عمل ڪرڻ وارو آهيان ”.ته توهان
پنهنجي ايمان جي بغير اعمال جي ڏيکاري ۽
مان پنهنجي ايمان عمل جي ذريعي توهان کي
ڏيکاريندس 19 .توکي يقين آهي ته خدا هڪ
آهي ٺيڪ آهي پر شيطان به ايمان رکندا آهن ۽
خوف کان ڏڪندا آهن.
 20اي بيوقوف ماڻهون ڇا توهان نه ٿاڄاڻو ته
ايمان جي بغير عمل جي بيڪار آهي 21 .اسان
اعلي ابراهيم خدا جي ويجهو راستباز
جي جد
ٰ
بڻايو پنهنجي عمل سان جڏهن ان پنهنجي پُٽ
اسحاق کي قرباني جي جاءِ تي پيش ڪيو22 .
توهان ڏسي ڇڏيو آهي ته ابراهيم جي ايمان ۽
عمل ملي ڪري ڇا اثر ڪيو انهن جو ايمان
 11 :2 1اقتباس استثناء  18 :5خروج 14 :20
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انهن جي عمل سان ڪامل ٿيو .۽ اهو نوشته
پورو ٿيو! “ابراهيم خدا تي ايمان آندو ۽ خدا ان
جي ايمان کي قبول ڪيو” 2۽ اهو ان جي الءِ
راستبازي ڳڻيو ويو ۽ ان جي وجهه سان اهو
“خدا جو دوست” 3سڏرايو 24 .ته توهان ڏٺو
ته هڪ ماڻهون خدا ڏانهن پنهنجي اعمال سان
راستباز ٺهريو صرف ايمان سان نه بلڪه اعمال
سان.
 25ٻئي مثال راحب جي آهي راحب هڪ
فاحش هئي پر اها خدا جي وپجهو پنهنجي اعمال
جي وجهه سان راستباز ٺهري پنهنجي اعمال
جي وجهه سان ان خدا جي پاڪ ماڻهن جي مدد
ڪئي ان پنهنجي گهر ۾ انهن جي خاطرداري
ڪئي ۽ انهن کي ٻئي رستي سان فرار ڪرڻ
۾ مدد ڪئي.
 26جيئن هڪ ماڻهون جو جسم بغير روح
جي مرده آهي اوئين ئي ايمان به بغير اعمال جي
مرده آهي.
چيل ڳالهين تي اختيار
 1اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! توهان ۾
ڪئي ماڻهن کي استاد بڻجڻ جي خواهش
نه ڪرڻ گهرجي ڇاالءِ جو ته توهان ڄاڻو ٿا ته
جيڪي اسان استاد آهيون ان جي متعلق اسان کي
ٻين جي نسبت سختي سان حساب ڏيڻو پوندو.
 2اسان سڀ ڪئي غلطيون ڪندا آهيون
جيڪڏهن ڪوئي شخص ڪڏهن به غلط ڳالهه
نه چوي تڏهن اهو ماڻهون ڪامل آهي اهڙو
ماڻهون پنهنجي پوري جسم تي قابو رکڻ جي
قابل آهي 3 .اسان گهوڙي جي منهن ۾ ان الءِ
لگام لڳائيندا آهيون ته گهوڙو اسان جي قابو ۾
رهي ۽ اسان جي هدايت جي مطابق عمل ڪري
گهوڙي جي منهن ۾ لگام لڳائڻ سان ان جو پورو
جسم اسان جي قابو ۾ رهندو آهي 4 .اهڙي طرح
پاڻي جو جهاز گهڻو وڏو هوندو آهي جيڪو هوا
جي زور تي هلندو آهي پر هڪ ننڍي ِس َڙهه ان
کي هلڻ تي قابو ڪندي آهي ته ان کي ڪهڙي
طرف وڃڻو آهي ۽ ِس َڙهه هالئڻ واري ماڻهون
جي مرضي تي ان کي هالئي سگهجي ٿو 5 .۽
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اهو ئي حال اسان جي زبان جو آهي اهو اسان
جي جسم جو ننڍو عضوو آهي آهي پر وڏي
شيخي هڻندي آهي.
هڪ وڏي جنهگ ۾ باهه صرف هڪ شعلي
سان شروع ٿيندي آهي 6 .زبان به هڪ باهه
وانگر آهي جيڪو برائي جي هڪ دُنيا آهي ۽
اسان جسم جي هر حصي تي اثر انداز ٿيندي
آهي زبان باهه لڳائيندي آهي جيڪا زندگي تي
اثر ڪندي آهي ۽ شعله دوزخ جي باهه مان
نڪرندا آهن.
 7ماڻهون هر قسم جي جنگلي جانور ،پکين،
ريڙيون پائيندڙ جانور ،۽ مڇين کي پاليندا آهن.
حقيقت ۾ اهي سڀ پالتو شيون آهن 8 .پر زبان کي
ڪوئي به ماڻهون قابو ۾ نه ٿو ڪري سگهي زبان
غير مستحڪم ۽ بري آهي .اها نهايت زهريلي
آهي جيڪا ماري سگهي ٿي 9 .اسان زبان کي
صرف اسان جي خداوند ۽ پي ُء جي تمجيد جي
الءِ استعمال ڪندا آهيون .۽ اِن سان ئي ماڻهن کي
جيڪي خدا جي صورت تي پيدا ٿيا آهن بد دعا
ڏيندا آهن 10 .تعريفون ۽ بد ڪلمات انهي َء منهن
مان نڪرندا آهن منهنجا پيارا ڀائرو ۽ ڀيئنرو!
ائين نه ٿيڻ گهرجي 11 .ڇا هڪ ماڻهون ئي
چشمي مان مٺو پاڻي ۽ کارو پاڻي ڪڍندو آهي؟
نه!  12منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! ڇا هڪ انجير جي
وڻ تي زيتون ڦٽندا آهن؟ ڇا انگور ۾ انجير پيدا
ٿي سگهي ٿو؟ نه! اهڙي طرح هڪ کاري پاڻي
جي چشمي سان مٺو پاڻي نه ٿو ڪڍي سگهي.
سچي عقلمندي
 13ڇا توهان ۾ ڪوئي اهڙو ماڻهو آهي
جيڪو عقلمند ۽ تعليم يافته هجي؟ ته پوءِ ان کي
پنهنجي عقلمندي کي نيڪ چال چلت جي ذريعي
ان کي عاجزي سان گڏ ظاهر ڪري جيڪو
حڪمت سان پيدا ٿيندو آهي 14 .پر جيڪڏهن
توهان پاڻ خودغرض آهيو ۽ توهان جي دل ۾
شديد ساڙ آهي ته توهان کي شيخي ڪرڻ جي
ڪائي وجهه ناهي توهان جي شيخي هڪ ڪوڙ
آهي جيڪا سچائي کي لڪائيندي آهي 15 .ان
قسم جي “عقلمندي” خدا جي طرف کان ناهي
ايندي اها ته دنيا جي طرف کان آهي اها روحاني
ناهي بلڪه شيطان جي طرف کان آهي 16 .جتي
ساڙ ۽ خودغرضي آهي اتي بي ظابطگي ۽ هر
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قسم جي بُرائي آهي .پر جيڪا حڪمت مٿان
کان ايندي آهي پهريان اها پاڪ آهي پوءِ پر امن
آهي .نرم ۽ وسيع ذهن آساني سان قبول ڪرڻ
واري نئي سچائي اها رحم سان ڀرپور نيڪ
عمل ڪرڻ ۽ ٻين سان گڏ ايمانداري ۽ غير
جانب دار رهندي آهي 18 .جيڪي ماڻهون امن
جي الءِ پر امن طريقي سان ڪم ڪندا آهن اهي
راستبازي جي ذريعي سٺين شين کي پائيندا آهن.
پاڻ کي خدا جي حوالي ڪري ڇڏيو
 1ڇا توهان ڄاڻون ٿا ته توهان ۾ گرم
بحث ۽ جيهڙا ڪٿان ايندا آهن؟ اهي
سڀ شيون خودغرض خواهشات سان پيدا ٿيندي
آهي جيڪا توهان جي اندر جنگ پيدا ڪندي
آهي 2 .توهان ڪنهن شيءِ جي خواهشي ڪندا
آهيو پر ان جي پائڻ جي قابل ناهيو انهي َء الءِ
توهان ٻين سان ساڙ ڪري انهن کي ختم ڪرڻ
چاهيو ٿا وري به اهو توهان جي خواهش جي
شيءِ حاصل ٿيندي آهي انهي َء الءِ توهان ٻين
سان تڪرار ۽ جيهڙا ڪندا آهيو وري به توهان
جي خواهش جي تڪميل ناهي ٿيندي ڇاالءِ جو
ته ان شيءِ کي خدا کان ناهي گهري 3 .يا وري
جڏهن گهرندا آهيو ته توهان کي ناهي ملندي
ان جو سبب اهو آهي ته توهان جي ُگهر غلط
مقصدن جي آهي ڇاالءِ جو ته جيڪي شيون
توهان گهرندا آهيو صرف پنهنجي خواهشن جي
تڪميل جي الءِ گهرندا آهيو.
 4توهان ماڻهون خدا جا وفادار ناهيو توهان
کي ڄاڻڻ گهرجي ته دُنيا سان محبت ڪرڻ خدا
سان نفرت ڪرڻ جي برابر آهي اهڙي طرح
جيڪڏهن ڪوئي ماڻهون دُنيا ئي دوست حصو
بڻجڻ چاهي ٿو ته ان جو مطلب آهي اهو خدا جو
دشمن هوندو آهي 5 .ڇا توهان سمجهندا آهيو ته
ب مقدس بي فائده چوندي آهي ته “اها روح
ڪتا ِ
جيڪا خدا اسان جي اندر وڌي آهي ڇا اها اهڙي
خواهش ڪندي آهي جنهن جو انجام ساڙ آهي”.
 6پر خدا جو فضل ئي عظيم آهيي .جيئن ته
صحيفي ۾ آهي ته “خدا مغرور ماڻهن جي خالف
آهي پر اهي پنهنجو فضل انهن کي ڏيندو آهي
1
جيڪي خاڪسار آهن”.

4
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 7ته وري پنهنجي پاڻ کي خدا جي حوالي عمل ناهي ڪندو ته اهو گناهه ڪري رهيو
ڪري ڇڏيو شيطان جي خالف رهو ته پوءِ اهو آهي.
توهان کان پري ڀڃي ويندو 8 .توهان خدا جي
خود غرض دولتمند سزا جو حقدار هوندو
ويجهو وڃو اهو توهان جي ويجهو ايندو توهان
 1اي دولتمندو ٿورو ٻڌو! توهان پنهنجي
گنهگار رهو ته وري پنهنجي زندگي مان گناهه
مصيبتون جيڪي اچڻ واريون آهن روئو
مٽائڻ جي ڪوشش ڪريو ۽ اي پري جي سوچ
وارا ماڻهو! پنهنجي دلين کي پاڪ ڪريو 9 .۽ واويال ڪريو 2 .توهان جي دولت ضايع ٿي
افسوس ۽ ماتم ڪريو ۽ روئو توهان جي ِکل چڪي آهي ۽ توهان جون پوشاڪون اڏئي چٽي
توهان جي بدلجي وڃي ۽ توهان خوشي مايوسي ويئي آهي 3 .توهان جي سون ۽ ڇاندي کي زنگ
کان بدلو 10 .خداوند جي سامهون پنهنجو پاڻ لڳي ويو آهي ۽ اهو زنگ توهان جي خالف
کي عاجز بڻايو پوءِ وري اهو توهان کي سر شاهدي آهي ۽ اهو زنگ توهان جي جسمن کي
باهه وانگر کائي ويندو پنهنجي آخري ڏينهن ۾
بلند ڪندو.
4
توهان خزانو جمع ڪيو آهي .ماڻهن توهان
جي ٻنين ۾ ڪم ڪيو پر توهان انهن کي معاضو
فيصلو ڪرڻ وارا توهان ناهيو
 11اي ڀائرو ۽ ڀيئنرو! هڪ ٻئي جي خالف ادا نه ڪيو اهي ماڻهون توهان جي خالف
ڪائي غلط ڳالهه نه ڪريو! جيڪڏهن ڪوئي رڙيون ڪندا آهن انهن ماڻهن توهانجي الءِ ٻج
پنهنجي ڀا ُء مسيح ۾ بدگوئي ڪري ٿو ۽ ان جو وڌا ۽ هاڻي فصل لڻڻ وارن جي فرياد خداوند
انصاف ڪري ٿو اهو جيئن ته شريعت جي قادرمطلق رب االفواج جي ڪنن تائين پهچي
بدگوئي ڪري فيصلو ڏيندو آهي جيڪڏهن ويئي آهي.
توهان شريعت تي فيصلو ڏيو ته ان جو مطلب
 5توهان ۾ زمين تي اميراڻو عيش و عشرت
آهي ته توهان شريعت تي عمل ڪرڻ وارا نه ۾ زندگي گذاري آهي توهان پنهنجي خواهشات
آهيو بلڪه ان جا حاڪم آهيو 12 .خدا ئي آهي جي مطابق پنهنجي پاڻ کي خوش ڪيو توهان
جيڪو شريعت جي بڻائڻ وارو آهي اهو ئي پنهنجي پاڻ کي اهڙي طرح موٽو تازو ڪيو
منصف آهي ۽ خدا ئي هر شيءِ کي بچائڻ وارو جيئن ڪوئي جانور ذبع ڪرڻ جي ڏينهن جي
۽ تباهه ڪرڻ وارو آهي .ان الءِ توهان ڪير الءِ تيار ڪيو ويو آهي 6 .توهان سنون ماڻهن
کي قصوار ٺهراي ڪري قتل ڪيو اهي توهان
آهيو جيڪي ٻين جا فيصال ڪريو ٿا؟
جو مقابلو ناهن ڪندا.
اسان جي زندگي جو منصوبو خدا کي بڻائڻ ڏيو
صبر ڪريو
 13ٻڌو! توهان ماڻهون جيڪو چوندا آهيو،
 7تنهنڪري اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئرو! خدواند
“اڄ يا سڀاڻي اسان ڦالڻي ڦالڻي شهر ۾ وينداسين
۽ اتي هڪ سال تائين رهي ڪري تجارت جي آمد تائين صبر ڪريو .ڏسو هاري زمين جي
ڪري گهڻو نفعو ڪمائينداسين 14 ”.توهان نه ٿا قيمتي پيداوار جو انتظار ۾ پهرين ۽ پوئين مهيني
ڄاڻو ته سڀاڻي ڇا ٿيندو؟ توهان جي زندگي هڪ جي وسڻ تائين صبر ڪندو رهندو آهي8 .
بلبلي وانگر آهي توهان ان کي مختصر وقت توهان کي به صبر ڪرڻ گهرجي ۽ دل ننڍي نه
جي الءِ ڏسي سگهو ٿا ان کان بعد اهي غائب ٿي ڪريو ،اميد رکو ته خدواند جي آمد ويجهو آهي.
ويندا 15 .ان الءِ توهان کي اهو چوڻ گهرجي  9اي ڀائرو ۽ ڀيئنرو! هڪ ٻئي جي شڪايت نه
ته “جيڪڏهن خداوند چاهيو ته اسان زنده به ڪريو ته توهان سزا نه پايو ڏسو منصف سزا
رهنداسين ۽ هي يا هو ڪم به ڪنداسين 16 ”.ڏيڻ جي الءِ تيار آهي.
 10اي ڀائرو ۽ ڀيئنرو! نبين جي رستي تي
اعلي
پر توهان مغرور ٿيا آهيو ۽ پنهنجو پاڻ کي
ٰ
سمجهندا آهيو ۽ اهڙي وڏيون ڳالهيون ڪرڻ هلو جن خداوند جي نالي تي ڳالهيون ڪيون
برائي آهي 17 .جڏهن هڪ شخص ڃاڻي ٿو ته ۽ گهڻيون تڪليفون کنيون پر اهي صبر ڪندا
ڪهڙي طرح نيڪ عمل ڪريون پر اهو نيڪ رهيا 11 .اسان ان کي مبارڪباد چئون ٿا جن
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تڪليفون کنيون ۽ صبر ڪيو .توهان ايوب جي
صبر جي باري ۾ ٻڌو هوندو ته تمام تڪليفون
ختم ٿيڻ کان بعد خداوند ان جي مدد ڪئي جنهن
سان ظاهر ٿيو آهي ته خداوند گهڻو مهربان ۽
رحم دل آهي.
سوچي سمجهي ڪري چوندا ڪيو
 12پر اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! هي ڳالهه
گهڻي ئي اهم آهي ته جڏهن توهان ڪوئي واعدو
ڪندا آهيو ته قسم نه کڻندا آهيو جيڪو ڪجهه
توهان چوندا آهيو ان جي شاهدي ۾ آسمان زمين
يا ڪنهن ٻئي شيءِ جو نالو نه وٺو جيڪو توهان
کي ها چوڻ گهرجي ته چئو “ها” جڏهن توهان
کي نه چوڻي هجي ته “نه” پوءِ توهان خدا جي
پڪڙ ۾ نه ايندا.
دعا جي تاثير
 13جيڪڏهن توهان مان ڪوئي مصيبت ۾
آهي ته دعا ڪريو ۽ جيڪڏهن خوش هجي ته
گهرجي ته خدا جي تعريف ۾ گيت ڳائي14 .
جيڪڏهن توهان ۾ ڪوئي بيمار آهي ته گهرجي
ته ڪليسياء جي بزرگن کي گهرائي ۽ اهي
خداوند جي نالي سان ان تي تيل ملي ڪري ان
جي الءِ دعا ڪري.
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۽ دعا جيڪڏهن ايمان سان گڏ ڪئي ويئي
هجي ته بيمار ماڻهون ٺيڪ ٿي وڃي خداوند ان
کي شفاء ڏيندو ۽ ان ماڻهون گناهه ڪيا آهن ته
ان کي معاف ڪيو ويندو 16 .هيمشه هڪ ٻئي
کان پنهنجي گناهن جو اقرار ڪندا رهو ۽ هڪ
ٻئي کي ڀالئي جي دعا ڪندا رهو ته توهان کي
شفاء ملي جيڪڏهن ڪوئي نيڪ ماڻهون دعا
ڪندو آهي ته ان جي دعا طاقتور ۽ اثر واري
هوندي 17 .جڏهن ايلياه اسان ئي وانگر هڪ
معمولي ماڻهون هيو جنهن دعا ڪئي ته برسات
نه ٿئي جڏهن ته ساڍهن ٽن سالن تائين زمين تي
برسات نه ٿئي .جڏهن ايلياه وري دعا ڪئي ته
آسمان کان پاڻي وسيو ۽ زمين ۾ پيداوار ٿئي.
روح جو بچا ُء
 19اي منهنجا ڀائرو! ۽ ڀيئنرون جيڪڏهن
ڪوئي توهان ۾ راه ِه حق کان گمراهه ٿي وڃي
ته ڪوئي هڪ ان کي سچائي جي طرف آڻي.
 20ياد رکو جيڪڏهن ڪوئي ماڻهون گنهگار
کي ان جي گمراهي کان ڪڍي ته جيئن ته
گنهگار جي روح کي هميشه جي موت کان
بچائيندو آهي ۽ ان کي معلوم هجڻ گهرجي ته
ان جي وجهه سان ان جا ڪئي گناهه خدا جي
طرف کان معاف ڪيا ويندا.

