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پطرس

جو پهريون عام خط

1

 1پطرس جي طرف کان جيڪو يسوع
مسيح جو رسول آهي
خدا جي چونڊيل ماڻهن جي نالي سالم .جيڪي
پنهنجي گهرن کان پري آهن ۽ پُنطيس ،گليهم
ڪپّدڪيه ،ايشيا ،هنتهنيه جي چوطرف ۾ ڦهليل
يعني پي ُء کان پهريان جو منصوبو
آهن 2 .خدا
ٰ
هيو ته توهان کي پاڪ ماڻهن ۾ ُچونڊيو وڃي
اهو روح جو ڪم آهي ته توهان کي پاڪ بڻائي
خدا جي خواهش آهي ته ان جي اطاعت ڪرڻ
گهرجي ۽ توهان يسوع مسيح جي رت ڇٽڪڻ
جي الءِ برگزيده ٿيا آهيو.
فضل ۽ سالمتي توهان کي گهڻو حاصل ٿيندو
رهي.
اُميد جاريه
 3خدا ۽ پي ُء اسانجي خداوند يسوع مسيح جي
۽ ان جي عظيم رحم جي تعريف آهي .خدا اسان
کي نئين زندگي بخشي ته جيئن اسان زنده اميد
يسوع مسيح جي موت کان اٿارڻ جي وجهه سان
پيدا ٿياسين 4 .ته جيئن هاڻي اسان غيرفاني ۽
بي داغ ،۽ الزوال ميراث حاصل ڪريون اهي
خوشيون توهان جي الءِ جنت ۾ محفوظ آهن.
 5خدا جي قدرت توهان جي ايمان جي ذريعي
حفاظت ڪندي آهي جيسيتائين توهان جي نجات
نه ٿئي ۽ اهو وقت گذارڻ جي الءِ تيار آهي.
 6۽ توهان کي گهڻي خوشي ٿيندي ايسيتائين ته
ٿوري عرصي جي الءِ طرح طرح جي آزمائشن
جي سبب سان توهان غمگين ٿي ويا 7 .اهي
مصيبتون ڇو هونديون؟ اهي توهان جي ايمان
جي پاڪي کي ثابت ڪرڻ جي الءِ توهان جي
ايمان جي پاڪي سون کان گهڻي قيمتي آهي
سون جو خالص پن باهه ۾ تپائي ڪري معلوم
ٿيندو آهي پر سون فناپذير آهي توهان جو ايمان
ناهي توهان جي ايمان جي پاڪي يسوع مسيح
جي ظهور جي وقت تعريف جالل ۽ عزت
توهان کي آڻيندي.

 8توهان مسيح کي ناهي ڏٺو پوءِ به توهان ان
سان محبت ڪندا آهيو ايسيتائين ته هاڻي توهان
ان کي ڏسي نه ٿا سگهو وري به توهان ان ۾
ايمان رکندا آهيو جيئن ته توهان ان تي ايمان
آڻي ڪري اهڙي خوشي منائينده آهيو جنهن جو
اظهار نه ٿو ڪري سگهجي 9 .توهان جي ايمان
جو آخري مقصد روح جي نجات آهي ۽ اهو ئي
توهان کي حاصل آهي.
 10ان نجات جي باري ۾ نبين گهڻي تحقيق
ڪئي ۽ ان جي باري ۾ ڄاڻڻ جي ڪوشش
ڪئي ۽ انهن نبين ان فضل جي متعلق نبوت
ڪئي جيڪا توهان حاصل ڪرڻ وارا آهيو11 .
مسيح جو روح انهن نبين ۾ هيو ۽ اهو روح
انهن مصيبتن جي باري ۾ ٻڌائي رهي هئي جيڪا
مسيح تي ايندي ۽ ان جالل جي باري ۾ جيڪا
انهن مصيبتن کان بعد ايندي .نبين جي روح
جيڪي اظهار ڪري رهي هئي ان جي باري ۾
ڄاڻڻ ڪوشش ڪئي ته اهي واقعات ڪڏهن پيش
ٿيندا ۽ دنيا ان وقت ڪيئن هوندي.
 12اهو انهن تي انڪشاف ٿيو هيو ته انهن
جي خدمتون صرف انهن جي الءِ ناهن اهي
نبي توهان جي خدمت ڪري رهيا هئا جڏهن
انهن چيو انهن شين جي متعلق اعالن ڪيو اهي
ماڻهون جن توهان کي ڪالم جي تبليغ ڪئي ۽
روح القدس جي ذريعي توهان کي خوشخبري
ڏني جيڪي آسمان مان موڪليا ويا فرشته به
انهن شين کي ڄاڻڻ جا خواهشمند هيا.
پاڪ زندگي جي الءِ سڏُ
 13ان جي الءِ پنهنجي ذهنن کي خدمت جي
الءِ تيار ڪريو ۽ پاڻ تي قابو رکو ۽ ان جي
فضل کي ڪامل اميد رکو .جيڪو يسوع مسيح
جي ظهور جي وقت توهان تي ٿيڻ وارو آهي.
 14پهريان انهن شين کي سمجهڻ جي توهان قابل
نه هيا ان الءِ پنهنجي مرضي جي ۽ خواهش
جي مطابق برائيون ڪيون پر هاڻي توهان خدا
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جا ٻار آهيو جيڪي فرمانبردار آهيو انهي َء الءِ
پهريان زندگي توهان گذاري آهي اهڙي طرح
هاڻي نه رهو 15 .پاڪ بڻو پنهنجي فعلن کان
پاڪ رهو جيئن ته خدا پاڪ آهي اهو خدا
ئي آهي جنهن توهان کي گهرايو آهي 16 .اهو
صحيفن ۾ لکيل آهي“ :پاڪ رهو جيئن آئون
پاڪ آهيان”.
 17توهان خدا کان دعا ڪريو ۽ ان کي پي ُء
چئي ڪري سڏيو جيڪو هر هڪ ڪم جي
موافق بغير طرفداري جي ماڻهن جي ضرورت
پوري ڪندو آهي .ان الءِ توهان هن دنيا ۾ مسافر
وانگر آهيو انهي َء الءِ توهان جي زندگي کي
زمين تي گذارڻو هوندو .۽ خدا کان ڍپ ڪرڻو
پوندو 18 .توهان ڄاڻو ٿا ته توهان پهريان بي
معني زندگي گزاري رهيا هيا ان کي توهان جي
ٰ
پي ُء ڏاڏن کان ورتو ويو هيو ته توهان جلدي فنا
ٿيڻ واري شين کان ناهي بچايو ويو جيئن سون
چاندي يا ڪائي ٻئي شيءِ جيڪا فاني آهي19 .
بلڪه توهان کي مسيح جي قيمتي رت سان خريد
ڪيو ويو جيڪو پاڪ ۽ ڪامل هيو 20 .مسيح
کي دُنيا ٺهڻ کان پهريان چونڊيو ويو هيو پر دنيا
جي آخري وقتن ۾ ان جو ظهور توهان جي الءِ
ٿيو  21توهان جو خدا ۾ ايمان مسيح جي ذريعي
آهي خدا مسيح کي موت کان اٿاريو خدا ان کي
جالل بخشيو انهي َء الءِ توهان جي ايمان ۽ اميد
خدا ۾ آهي.
 22توهان پنهنجي سچائي جي تابيداري سان
پنهنجي پاڻ کي پاڪ ڪيو آهي ۽ هاڻي توهان
پنهنجي ڀائرن ۽ ڀيئنرن سان يقينن محبت ڪري
سگهو ٿا انهي َء الءِ توهان پنهنجي دل جي
گهرائين سان ۽ شدّت سان هڪ ٻئي سان محبت
ڪريو ۽ توهان سڀ طاقت سان رهو 23 .ڇاالءِ
جو ته توهان فاني تخم سان نه بلڪه غيرفاني
سان خدا جي ڪالم جي وسيلي سان جيڪو زنده
آهي نئين سري سان پيدا ٿيو آهي 24 .صحيفو
چوي ٿو:
“ماڻهون هميشه قائم ناهي رهندو اهو گاهه
جي مثل اهي انهن جا تمام شان و شوڪت
هڪ جنگلي گل وانگر آهي گاهه سڪي
ويندو آهي
۽ گل ڪري پوندا آهن.

25

پر خدا جي ڪالم جا الفاظ هميشه رهڻ
وارا آهن ”.يسعياه 8-6 :40

۽ اهوئي لفظ آهي جيڪو توهان کي ٻڌايو ويو
هيو
زنده پٿر ۽ پاڪ قوم
 1تنهنڪري اهڙو ڪوئي ڪم نه
ڪريو جنهن سان ٻين ماڻهن کي نقصان
پهچي ،ڪوڙ نه ڳالهايو ،منافق نه ٿيو ،۽ ساڙ نه
ڪريو .ٻين ماڻهن جي متعلق بدگوئي نه ڪريو
۽ انهن شين کي پنهنجي زندگي کان پري رکو2 .
انهن ٻارن وانگر رهو جيڪي حال ۾ پيدا ٿيا آهن
خالص روحاني کير جي مشتاق رهو اها تعليمات
توهان کي روحاني طور تي وڌڻ جي الءِ مددگار
آهي ۽ توهان بچي رهندا 3 .توهان خدواند جي
مهرباني جو مزو چکي ئي ورتو آهي.
 4خداوند يسوع مسيح هڪ “زنده پٿر” 1آهي
دُنيا جي ماڻهن ان پٿر کي رد ڪري ڇڏيو هيو
پر خدا ان کي چونڊيو آهي خدا جي ويجهو اهو
گهڻو قيمتي آهي .انهيء الءِ انهي ڏانهن وڃو5 .
َ
توهان زنده پٿرن وانگر آهيو .خدا روحاني گهر
جي تعمير جي الءِ توهان کي اسعتمال ڪري
رهيو آهي ۽ توهان کي ان گهر ۾ پاڪ پيشوا
وانگر خدمت ڪرڻي آهي ۽ توهان کي روحاني
طور تي خدا جي قربانيون ڏيڻيون آهن .اهي
قربانيون يسوع مسيح جي وسيلي سان خدا جي
ويجهو مقبول ٿينديون آهن 6 .جيئن ته صحيفي
۾ چيو ويو آهي:

2

“ڏسو! آئون هڪ قيمتي ڪنڊ جو پٿر
چونڊيو آهي ۽ آئون ان پٿر کي صيّون
۾ رکندس جيڪو ماڻهون ان تي ايمان
آڻيندو اهو ڪڏهن به شرمنده نه ٿيندو”.
يسعياه 16 :28

 7اهو پٿر توهان جهڙن ايمان وارن جي الءِ
قيمتي آهي پر جيڪي ماڻهون ايمان ناهن آڻيندا
اهي هيئن آهن:
 4 :2 1پٿر سڀ کان اهم پٿر جيڪو خداوند جي روحاني
هيڪل يا گهر ۾ آهي.
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“جنهن پٿر جي معمارن کي ر ّد ڪيو
اهوئي پٿر سڀن کان اهيمت وارو
هوندو” زبور 22 :118
 8جن ماڻهن ايمان نه آندو اهي هيئن آهن:
“جئين ان پٿر کان ڌڪ کائيندا آهن جنهن
ڪري پوندو
جي وجهه سان ماڻهون ِ
آهي ”.يسعياه 14 :8
ماڻهون ڌڪ کائيندا آهن ڇاالءِ جو ته جيڪو خدا
چوندو آهي ان جي پيغام جي اطاعت نه ڪندا
ته انهي َء الءِ انهن کي ماڻهن جي الءِ خدا جي
منصوبي جي مطابق ائين ٿيندو آهي.
 9پر توهان ماڻهون چونڊيل آهيو ۽ بادشاهه جا
شاهي ڪاهن آهيو توهان ماڻهون پاڪ قوم جا
ماڻهون آهيو ۽ توهان جو تعلق خدا سان آهي خدا
توهان کي ان الءِ چونڊيو ته توهان اُن جون عجيب
نشانين جي متعلق ماڻهن کي ظاهري طور تي ٻڌايو
جيڪي ان ڪئي آهي ان توهان کي گناهه جي
اوندهه کان ٻاهر پنهنجي روشني ۾ گهرايو آهي.
 10هڪ وقت هيو ته توهان خدا جا
ماڻهون نه هيا پر هاڻي توهان خدا جا
ماڻهون آهيو .پهريان توهان رحمت حاصل
نه ڪئي هئي پر هاڻي توهان کي خدا جي
رحمت حاصل ٿئي آهي.
خدا جي الءِ زنده رهو
 11عزيز دوستو هن دنيا ۾ توهان اجنبي ۽
مسافر وانگر آهيو .ان الءِ منهنجي درخواست
آهي ته توهان برن ڪمن کان جيئن ته توهان
جو جسم ڪرڻ چاهيندو آهي پري رهو .۽ اهي
سڀ شيون توهان جي روح جي خالف لڙائي
ڪنديون آهن 12 .جن ماڻهن ايمان نه آندو اهي
توهان جي چوطرف آهن ۽ اهي ماڻهون اهي
چئي ڪري تهمت ٻڌندا آهن ته توهان بُرو ڪم
ڪيو آهي انهي َء الءِ نيڪ زندگي گذاريو تڏهن
ئي اهي ماڻهون ڏسي سگهندا ته توهان نيڪ
عمل سان گڏ زندگي گذاريندا آهيو ته پوءِ اهي
ماڻهون خدا سان خوش هوندا جڏهن اهي انهن
جي آمد جا ڏينهن ايندا.
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انساني اختيار وارن جي اطاعت ڪريو
 13ان شخص جي اطاعت ڪريو جيئن هن
دنيا ۾ اختيار ڏنو ويو آهي ۽ اهو خداوند جي
خاطر ڪرڻ گهرجي .بادشاهه جي اطاعت
ڪريو جيڪو وڏو اختيار رکي ٿو 14 .۽ انهن
قائدين جي جن بادشاهه کي موڪليو آهي انهن
جي اطاعت ڪريو انهن کي انهي َء الءِ موڪليو
ويو آهي ته اهي انهن ماڻهن کي سزا ڏين جيڪي
برا عمل ڪرن ٿا ۽ انهن جي تعريف ڪن
جيڪي نيڪ عمل ڪن ٿا 15 .جڏهن توهان
نيڪ عمل ڪندا آهيو ته توهان انهن ماڻهن کي
خاموش ڪريو جيڪي جاهل آهن ۽ توهان جي
باري ۾ بيهوده ڳالهيون ڪندا آهن انهي َء الءِ سٺو
ڪريو ۽ خدا جي اهائي مرضي آهي 16 .آزاد
ماڻهن وانگر رهو پر پنهنجي آزادي برا عمل
ڪري انهن کي لڪائڻ جو بهانو نه بڻايو بلڪه
پنهنجو پاڻ کي خدا جي خدمت ۾ گذاريو17 .
خدا جي هڪ ّ
عزت ڪريو خدا جي خاندان جي
هر ڀا ُء ڀيڻ سان محبت ڪريو خدا کي ڊڄو ۽
بادشاهه جي تعظيم ڪريو.
مسيح جي مصيبتن جي مثال
 18اي غالمو! پنهنجي مالڪن جي اختيار
جي هيٺ رهو اهو سڀ ڪجهه ّ
عزت سان گڏ
ڪريو سٺي مهربان مالڪن جي اطاعت ڪريو.
۽ جيڪي خراب مالڪ آهن انهن جي به اطاعت
ڪريو 19 .هڪ ماڻهون جيڪو ڪنهن به قسم
جي برائي ناهي ڪندو اهو به مصيبت ۾ پئجي
سگهجي ٿو ۽ اهڙو ماڻهون تڪليف کي برداشت
ڪري خدا جي متعلق سوچي ته اهائي شيءِ خدا
کي خوش ڪندي آهي 20 .پر جيڪڏهن توهان
کي بري عمل جي سزا ملي ۽ توهان ان کي
برداشت نه ڪيو ته ان ۾ تعريف جي ڪهڙي
ڳالهه آهي .پر جيڪڏهن سٺي عمل جي وجهه
سان توهان مصيبت ۾ گهڙيل آهيو ۽ وري
برداشت ڪيو اهو عمل خدا کي خوش ڪندو.
 21توهان انهي َء الءِ گهرايا ويا آهيو ڇاالءِ جو
ته مسيح به توهان جي واسطي ڏک کڻي ڪري
نقش
توهان کي نمونو ڏيئي ويو آهي ته انهن جي ِ
قدم تي هلو.
“ 22انهن ڪوئي گناهه نه ڪيو ۽ نه ئي
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پنهنجي زالن سان گڏ سجمهدار سان رهڻ
انهن جي منهن مان ڪا ڪوڙي ڳالهه
گهرجي توهان انهن جي عزت ڪريو اهي
نڪتي” يسعيا 9 :53
توهان کان گهڻا ڪمزور آهن پنهنجي فضل سان
 23ماڻهن مسيح کي برو چيو پر مسيح ان جي ٻنهي کي وارث بڻائي ڇڏيو آهي .ته جيئن توهان
جواب ۾ انهن کي برو نه چيو مسيح مصيبتون جي دعائن سان اهي شيون رڪجي نه وڃن.
کنيون وري به ان ماڻهن جي خالف ڪجهه
انديشو پيدا ناهي ڪيو مسيح پنهنجو پاڻ کي
نيڪ عمل جي خاطر مصيبت سهڻ
خدا جي حوالي ڪري ڇڏيو جيڪو حقي
 8انهي َء الءِ توهان سڀن کي ملي ڪري
عدالت ڪندو آهي 24 .مسيح اسان جي گناهن سالمتي سان رهڻو پوندو هڪ ٻئي کي سمجهڻ
کي پنهنجي جسم تي کڻندي صليب تي چڙهي جي ڪوشش ڪريو هڪ ٻئي سان ڀا ُء ڀيڻ
ويو .جڏهن ته اسان گناهن جي اعتبار سان مري وانگر محبت رکو ۽ هميشه رحمدل ۽ کليل دل
ڪري راستبازي جو اعتبار سان جيون .ان جي بڻو 9 .ڪوئي توهان سان بدي ڪري ته ان جي
زخمن سان توهان شفاياب ٿيا 25 .توهان انهن عيوض ۾ ان سان بدي ڪري ان کان بدلو نه
رڍن وانگر هيا جيڪي غلط رستي تي هيا پر وٺو ڪنهن سان بدي يا بدڪالمي نه ڪريو ته
هاڻي توهان واپس پنهنجي ڌنارڏانهن اچي ويا جيئن اهو توهان سان بدڪالمي نه ڪري بلڪه
آهيو جيڪو توهان جي روحن جو محافظ آهي .خدا کان دعا ڪريو ته ان کي صحيح رستو ملي
ڇاالءِ جو ته اهو سڀ ڪرڻ جي الءِ توهان کي
گهرايو انهي َء الءِ مبارڪ آبادي حاصل ڪري
زال ۽ مڙس
 1اهڙي طرح زالن کي گهرجي ته سگهو ٿا 10 .صحيفن ۾ لکيل آهي:
پنهنجي مڙسن جي فرمانبردار رهن
جيڪڏهن توهان مان ڪوئي مڙس خدا جي
“جيڪو ڪوئي به (پنهنجي) زندگي سان
خوش هجو ۽ سٺا ڏينهن ڏسڻ گهرجن
حڪمن جي اطاعت نه ڪري ته انهن کي انهن
اهي زبان کي مڪر ۽ فريب جي ڳالهه
جي زالن جي چال چلت جي ذريعي ڪجهه
ڳالهه نه ڪريو 2 .توهان جا مڙس سٺا هوندا
چوڻ کان پري رکي.
11
جڏهن اهي توهان جي پاڪ ۽ باوقار زندگي
اهڙي ماڻهون کي ڪوڙ ڇڏي ڪري
جو مشاهدو ڪندا 3 .توهان جا خوشنما
نيڪ عمل ڪرڻ گهرجي ته جيئن ان کي
وار ،جواهرات سون چاندي ۽ عمده لباس ئي
سالمتي ملي ۽ انهي َء جي ڪوشش ڪرڻ
توهان کي خوبصورت ناهي بڻائيندو 4 .توهان
گهرجي.
 12خداوند سٺي ماڻهن تي نظر ڪندو آهي
جي خوبصورتي توهان جي دل ۾ آهي ۽ اها
۽ خداوند انهن جو دعائون ٻڌندو آهي
خوبصورتي نرم مزاجي ۽ خاموش روح آهي ۽
پر خداوند انهن ماڻهن جي مخالف
اهڙي خوبصورتي ڪڏهن غائب ناهي ٿيندي خدا
آهي جيڪي برا ڪم ڪندا آهن”.
جي ويجهو ان جي وڏي قيمت آهي.
زبور 16-12 :34
 5اهو اُنهن پاڪ عورتن وانگر آهي جن
گهڻو پهريان خدا سان گڏ هيون ان جي مرضي
جي مطابق زندگي گذارن ۽ اهڙي طريقي سان
 13جيڪڏهن توهان سٺي عمل جي الءِ
پنهنجي خوبصورتي برقرار رکڻ انهن پنهنجي زندگي وقف ڪرندا آهيو ته ڪير توهان کي
مڙسن جي اختيار کي تسليم ڪيو هيو 6 .ساره نقصان پهچائيندو؟  14پر ان نيڪ چال چلت
پنهنجي مڙس ابراهيم جي فرمانبرداري ڪئي ۽ جي وجهه سان مصيبتون برداشت ڪرڻيون
ان کي پنهنجو آقا ڪري سڏيو ۽ توهان زالون پونديون ته توهان مبارڪ آهيو “نه انهن جي
ساره جي سچي ننيگري آهيو ته هميشه سچائي ڊڄڻ کان ڊڄو نه گهٻرايو” 15 1پر پنهنجي دلين
جي راهه تي هلڻ کان نه ڊڄو.
7
اهڙي طرح توهان پنهنجي مڙسن کي  14 :3 1اقتباس يسعياه 12 :8
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۾ مسيح جي عظمت کي بحيثيت خداوند برقرار
رکڻو هوندو ۽ جيڪو ڪوئي توهان سان توهان
جي اميد جي وجهه دريافت ڪري ان کي جواب
ڏيڻ الء هر وقت تيار رهو 16 .پر انهن ماڻهن
سان گهڻي نرمي سان ۽ عزت سان گڏ ڳالهه
ڪري سمجهايو هميشه ان ڳالهه جو خيال رکو
ته توهان جو عمل نيڪ هجي ايئن ڪرڻ سان
اهي ماڻهون مسيح ۾ توهان جا بهترين عمل لعن
وطعن ڪندا آهن اهي شرمنده ٿين.
 17جيڪڏهن اها خدا جي مرضي آهي ته برا
عمل ڪري مصيبت کڻڻ کان نيڪ عمل ڪري
مصيبت کڻڻ ته سٺوئي آهي.
 18ڇاالءِ جو ته مسيح جي موت هڪ
دفعو پاڻ توهان ماڻهن جي گناه سان ٿئي
آهي اهي راستباز هيا پر ان جي موت
ٻين ناراستن جي الءِ ٿئي .ايئن ڪري اهو
توهان سڀن کي خدا جي ويجهو آندو .اهو
جسم جي اعتبار سان ته ماريا ويا
پر روح جي اعتبار سان زنده ڪيا ويا
 19۽ روحاني طور تي وڃي ڪري قيد ۾ روحن
کي خدا جي خوشخبري جي تبليغ ڪئي 20 .۽
جن روحن نوح جي زماني ۾ خدا جي اطاعت
کان انڪار ڪيو ته خدا خاموشي سان نوح جي
ٻيڙي ٺاهڻ تائين انتظار ڪيو صرف ڪجهه
يعني اٺ فرد هيا جيڪي ان ٻيڙي َء ۾
ماڻهون
ٰ
بچايا ويا انهن ماڻهن کي پاڻي کان بچايو ويو.
 21اهو پاڻي هڪ بپتمسه جي عالمت آهي
جيڪو توهان کي بچائي ٿو .بپتسمه يسوع مسيح
جي جي ُء اٿڻ جي وسيلي سان هاڻي توهان کي
بچائيندي آهي ان جسم جي نجات کي پري ڪرڻ
مراد نه بلڪه خالص نيت سان خدا جي طالب
ٿيڻ مان مراد آهي 22 .هاڻي يسوع آسمان ڏانهن
هليا ويا ۽ اهي خدا جي ساڄي پاسي آهن .۽
مالئڪن کي ،اختيارات ۽ قدرت ان جي هيٺ
ڪئي ويئي آهي.
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هيو اهو جنهن جسماني طور سان مصيبتون
کنيون اُن گناهه سان فراغت پاتي 2 .انهي َء الءِ
ان جي باقي جي زندگي وڌيڪ نه پيل رهڻ
گهرجي پنهنجي انساني خواهشات جي اطمينان
جي مطابق نه گزاري بلڪه خدا جي مرضي
جي مطابق گزاري 3 .پهريان ئي توهان گهڻو
وقت ضايع ڪيو آهي جيڪو ڪم بي ايمان
چاهيندا هيا اوئين ڪيو .توهان بُري اخالق ،بري
خواهشن ،شراب خوري ڪندا رهيا وحشيانه ۽
بي تڪي مجلسون ڪندا رهيا نشي بازي جون
محفلون ۽ بُت پرستي ڪندا رهيا جنهن جي منع
آهي.
 4اهي غير ايمان وارا هاڻي تعجب ڪندا آهن
ته اهي ڪهڙي طرح برائي جا ڪم ڪندا آهن
توهان انهن جو ساٿ ناهيو ڏيندا انهي َء الءِ اهي
توهان جي باري ۾ بريون ڳالهيون چوندا آهن.
 5پر انهن ماڻهن کي انهن جي بري اعمالن
جو حساب ڏيڻو پوندو جيڪي سڀن جا سٺا ۽
برا اعمالن کي زنده ۽ مئلن ۾ به فيصلو ڪرڻ
جي الءِ تيار آهي 6 .ڇاالءِ جو ته مئلن کي به
خوشخبري انهي َء الءِ ٻڌائي ويئي هئي ته جسم
جي لحاظ کان ته ماڻهن جي مطابق انهن سان
انصاف ٿيئي پر روح جي لحاظ سان خدا جي
مطابق زنده رهن.

خدا جي نعمتن جا سٺا منتظم بڻو
 7اهو وقت ويجهو آهي جڏهن تمام شيون تباهه
ٿي وينديون انهي َء الءِ پاڻ تي قابو رکو ۽ پنهنجي
دماغن کي صاف رکو اهي شيون دعا ڪرڻ ۾
مدد ڪنديون 8 .سڀ کان اهم هي آهي ته هڪ
ٻئي سان گهري محبت رکو ڇاالءِ جو ته محبت
گهڻن گناهن تي پردو وجهندي آهي 9 .بغير
بڙبڙائي هڪ ٻئي سان گڏ مهمان نواز رهو10 .
توهان هر هڪ کي خدا جي طرف کان روحاني
عطيو حاصل ٿيو آهي انهي َء الءِ ان عطيي کي
ٻين جي خدمت جي الءِ استعمال ڪريو سٺي
انتظام سان خدا جي خوشنودي مخلتف طريقن
سان ايندي آهي 11 .جيڪو ماڻهون ڪجهه چوي
ته ان کي گهرجي ته اهو خدا جو ڪالم ڪري
بدليل زندگي
 1جڏهن مسيح ۾ جسم موجود هيو ته ۽ جيڪو ڪوئي خدمت ڪري ان طاقت جي
مصيبتون برداشت ڪيون توهان به مطابق ڪري جيڪا خدا ان کي ڏني آهي اهي
اهڙي ئي سوچ ۽ قور وڌايو جيئن ته مسيح ڪيو سڀ شيون ان کي ڏنيون آهن اهي سڀ شيون
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ڪرني ٿينديون اهڙي طرح يسوع مسيح جي
ذريعي خدا جي تمجيد ٿئي جالل ۽ سلطنت سڄي
ان جي آهي ،آمين.
بحيثيت عيسائي مصيبتون
 12منهنجا دوستو! تڪليف ڏيندڙ مصيبتن تي
حيران نه ٿيو جنهن سان توهان هاڻي مشڪل
۾ آهيو .اهي مصيبتون اوئين ئي توهان جي
ايمان جي آزمائش آهن اهو نه سوچيو ته اهي
شيون عجيب واقع ٿيون آهن 13 .پر توهان کي
خوش ٿيڻ گهرجي ڇاالءِ جو ته توهان مسيح جي
مصيبتن ۾ شريڪ ٿيا .خوشي منايو ته ان جي
جالل جي ظهور جي وقت به نهايت خوش و
خرم رهو 14 .جيڪڏهن مسيح جي نالي جي
سبب سان توهان کي مالمت ڪيو ويو آهي ته
توهان مبارڪ آهيو .ڇاالءِ جو ته خدا جي جالل
جو روح تي سايو ڪندو آهي 15 .توهان مان
ڪوئي ماڻهون خوني ،چور يا بدڪار يا ماڻهن
جي ڪمن ۾ دست انداز وجهي ڏک نه پائي16 .
پر جيڪڏهن عيسائي ٿيڻ باعث ڪوئي شخص
ڏک پائي ته توهان شرمنده نه ٿيو توهان کي خدا
جي تمجيد ان جي نالي ڪرڻ گهرجي 17 .هي
وقت حساب ۽ فيصلو شروع ڪرڻ جو وقت
آهي جڏهن اهو حساب خدا ئي جي خاندان شروع
ٿيندو ۽ اسان کان ئي شروع ٿيندو ته انهن ماڻهن
جو ڇا ٿيندو جن خدا جي ڪالم جي خوشخبري
کي ناهي مڃيو.
 “18۽ جيڪڏهن راستباز ئي مشڪل سان
نجات پائيندو ته بي دين ۽ گنهگار جو ڇا
ٺڪاڻو ٿيندو؟” امثال 31 :11
 19ته اهي ماڻهون جيڪي خدا جي مرضي
سان ڏک کڻندا آهن انهن کي گهرجي ته پنهنجي
روحن تي ڀروسو ڪري ان جي حوالي ڪري
ڇڏين خدائي آهي جنهن انهن کي ٺاهيو آهي ۽
ان تي ڀروسو ڪري سگهون ٿا ته پوءِ انهن کي
نيڪ عمل جاري رکڻ گهرجي.

5

خدا جو گروهه
 1مون کي هاڻي توهان جي گروهه جي
بزرگن کي ڪجهه چوڻو آهي آئون به

هڪ بزرگ آهيان مان پاڻ مسيح جي مشڪالت،
ڏکن ،جالل ۾ شريڪ ٿي ڪري انڪشاف ڪيو
۽ ڏٺو آهي 2 .پنهنجي گروهه جي سنڀال ڪريو
جنهن جا توهان ذميدار آهيو اهي خدا جا گروهه
آهن انهن جي نگراني ڪريو ان الءِ نه ته توهان
تي ڪائي زبردستي آهي خدا جي مرضي جي
موافق خواهش سان ۽ ناجائز نفعي جي الءِ نه
بلڪه شوق دل سان خدمت ڪريو 3 .انهن تي
حاڪم وانگر نه رهو توهان انهن جا ذميوار آهيو
بلڪه توهان ان گروهه جي الءِ نمونو بڻو4 .
جڏهن حاڪم ڌنار اچي ته توهان کي شاندار تاج
ملندو جنهن جي خوبصورتي ڪڏهن به ختم نه
ٿيندي.
 5اي نوجوانو! آئون توهان کي به چوڻ
چاهيان ٿو ته توهان به بزرگن جي هيٺان رهو،
توهان سڀ نرمي سان سلوڪ ڪيو.
“خدا مغرور ماڻهن جو مخالف آهي پر
هو خاڪسار ماڻهن تي فضل ڪندو
آهي ”.امثال 34 :3
 6انهي َء الءِ خدا جي طاقتور هٿن ۾ نرم دل
سان رهو پوءِ اهو وقت اچڻ تي توهان کي مٿي
کڻندو 7 .پنهنجا سڀ فڪر ان جي مٿان وجهي
ڇڏيو ڇاالءِ جو ته اهوئي توهان جو حقيقي فڪر
ڪرڻ وارو آهي.
 8مستعد رهو! بيدار رهو! شيطان توهان جو
دشمن آهي ۽ اهو توهان جي چوطرف گرجڻ
واري شينهن وانگر ڳولهندو رهندو آهي ته
ڪنهن جي شوق سان پهاڙ کائي 9 .ان جي
خالف بيهي رهو پنهنجي ايمان تي مظبوطي سان
قائم رهو ته سڄي دنيا ۾ توهان جي ڀائر ۽ ڀيئنر
اهڙي قسم جي مصيبتن ۾ مبتال آهن.
 10ها! توهان ڪجهه عرصي جي الءِ ڏک
کڻندا پر ان کان بعد خدا هر شيءِ ٺيڪ ڪري
ڇڏيندو اهو توهان کي طاقتور بڻائيندو ۽ توهان
ڪرڻ کان روڪي
جي مدد ڪري توهان کي ِ
ڇڏيندو اهوئي خدا آهي جيڪو پنهنجو گهڻو
فضل ڏيندو آهي .۽ هو توهان کي يسوع مسيح ۾
پنهنجي ابدي زندگي جالل جي الءِ گهرايو آهي.
 11ان جي قدرت هميشه ابدي طور تي رهي
آمين.
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آخري سالم
 12آئون هي خط توهان کي مختصر لکي
رهيو آهيان سلوانس جي مدد سان مان ڄاڻان ٿو
ته هو هڪ وفادار ڀا ُء آهي آئون توهان کي همت
افزائي جي الءِ لکيو آهي مان توهان کي اهو
چوڻ چاهيان ٿو ته اهوئي خدا جو سچ فضل آهي
ان الءِ ان تي ثابت قدم رهو.
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بابل ۾ جيڪا ڪليسيا آهي ان جا ماڻهون
توهان کي سالم چون ٿا انهن ماڻهن کي به اهڙي
طرح چونڊيو ويو هيو جهڙي طرح خدا اسان کي
چونڊيو هيو منهنجو پُٽ مسيح ۾ مرقس به سالم
چوي ٿو 14 .هڪ ٻئي سان ملو ته محبت سان چمي
ڏيئي ڪري سالم ڪريو .توهان سڀن کي جيڪي
مسيح ۾ آهن اطمينان ۽ سڪون حاصل ٿيندو رهي.

