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پطرس

جو ٻيو عام خط

1

 1شمعون پطرس جيڪو يسوع مسيح
خادم ۽ رسول جي طرف کان سالم.
انهن تمام ماڻهن جي الءِ قابل قدر ايمان سان
آهي ۽ اسان جهڙو قيمتي آهي توهان ايمان
حاصل ڪيو ڇاالءِ جو ته اسان جو خدا ۽ نجات
ڏيندڙ يسوع مسيح راستباز آهي هو اهوئي ڪندو
آهي جيڪو صحيح آهي.
 2فضل سالمتي توهان تي گهڻي کان گهڻي
رهي ڇاالءِ جو ته توهان سچائي سان گڏ خدا ۽
مسيح اسان جي خداوند کي ڄاڻيندو هيو.
خدا اسان کي ضرورت جي هر شيءِ ڏني آهي
 3يسوع کي خدا جي طاقت حاصل آهي ۽ ان
جي طاقت اسان جي ضرورت جي هر شيءِ
رهڻ جي الءِ ۽ خدا جي خدمت جي الءِ ڏني
آهي ۽ اسان جي وٽ اهي شيون انهن سان اسان
کي ان وقت مليو جڏهن کان ته اسان ان کي
سڃاڻيندا آهيون يسوع اسان کي پنهنجي خاص
جالل ۽ نيڪي جي ذريعي سان گهرايو آهي4 .
ان جي ذريعي سان يسوع اسان کي وڏيون قيمتي
نعمتون ڏنيو آهن جنهن جو ان واعدو ڪيو هيو
ته انهن نعمتن جي وسيلي سان توهان ان خرابي
کان ڇڏي ڪري جيڪي دنيا ۾ بُري خواهش جي
ت االهي ۾ شريڪ ٿي وڃو.
سبب سان آهي ذا ِ
 5ڇاالءِ جو ته توهان کي خوش نصيبي حاصل
آهي ان الءِ جيترو توهان کان گهڻو ٿي سگهي
ڪوشش ڪري انهن شين کي پنهنجي زندگي ۾
شامل ڪريو :پنهنجي ايمان جي سٺائي ۾ پنهنجي
سٺي علم کي شامل ڪريو 6 ،۽ پنهنجي علم ۾
پرهيزگاري ۾ صبر کي ۽ پنهنجي صبر ۾ خدا
جي خدمت کي شامل ڪريو 7 ،۽ خدا جي الءِ
پنهنجي خدمت ۾ پنهنجي عيسائي ڀائرن ۽ ڀيئنرن
جي الءِ مهرباني ۽ پنهنجي ڀائرن ۽ ڀيئنرن جي
الءِ مهرباني کي شامل ڪيو 8 .جيڪڏهن اهي
سڀ ڳالهيون توهان ۾ آهن ۽ ان ۾ اضافو ٿي
رهيو آهي ته توهان کي ان مان فائدو ٿيندو ۽

اهو سڀ ڪڏهن به بيڪار نه ويندو اهو توهان
جي الءِ اسان جي خداوند يسوع مسيح کي ڄاڻڻ
۾ فائدي مند هوندو 9 .پر جيڪڏهن ڪنهن وٽ
ڪردار ۽ اطوار نه هجن ته پوءِ اهي ڏسڻ کان
قاصر آهي اهي هي وساري ڇڏيو آهي .ته ان جا
پوين گناهن کي ڌوتو ويندو آهي.
 10اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! خدا توهان کي
ان جي الءِ چونڊيو آهي ۽ توهان کي بيحد خوش
ڪري اهو ثابت ڪريو ته توهان ان جي طرف
کان گهرايه ويا ۽ چونڊيا ويا آهيو جيڪڏهن
توهان ائين ڪيو ته ڌڪ کائي ڪري نه
ڪرندا 11 .۽ توهان کي خداوند جو ۽ اسان جي
نجات يسوع مسيح جي ابدي بادشاهت ۾ گهڻي ئي
عزت سان گڏ توهان جو استقبال ڪيو ويندو اها
بادشاهت هميشه قائم رهڻ واري ۽ ابدي آهي.
 12توهان انهن ڳالهين کي ڄاڻندا آهيو ته
توهان سچائي ۾ مظبوطي سان قائم آهيو پر آئون
انهن کي هميشه ياد ڪرائڻ جي الءِ مدد ڪندس.
 13آئون سمجهان ٿو ته اهي منهنجا الءِ مناسب
آهي ته جيسيتائين آئون زمين تي آهيان اهي سڀ
شيون ياد ڏياري ڪري توهان جي مدد ڪريان.
 14آئون ڄاڻان ٿو ته مون ان جسم کي جلد
ڇڏي وڃڻو آهي اسان جي خداوند يسوع مسيح
مون اها اطالح ڏني 15 .آئون پنهنجي طرفان
ممڪن طور تي ڪوشش ڪندس انهي َء تي يقين
بڻائيندي ته منهنجي مرڻ کان بعد به توهان انهن
ڳالهين کي ياد رکندا.
اسان مسيح جي جالل کي ڏٺو
 16اسان توهان کي توهان يسوع مسيح جي
طاقت سان چئي چڪا آهيون اسان ان جي اچڻ
جي متعلق به چئي ڇڏيو آهي جيڪي ڳالهيون
اسان توهان کي چئي ڇڏيون آهن اهي صرف
ڪهاڻيون نه آهن جن کي ماڻهن بڻايو ئي ناهي.
اسان يسوع جي عظمت کي پنهنجي اکين سان
ڏٺو آهي 17 .يسوع وڏي شان ۽ شوڪت سان گڏ
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يعني پي ُء کان ان
آواز کي ٻڌو جڏهن يسوع خدا
ٰ
وات عزت ۽ جالل پاتو ان کي آواز آئي“ ،هو
منهنجو چوٿون پُٽ آهي آئون ان مان بيحد خوش
آهيان 18 ”.۽ اسان اها آواز ٻڌي جيڪا آسمان
مان ان وقت آئي هئي جڏهن اسان يسوع سان گڏ
پاڪ پهاڙ تي هياسين.
 19ان سان اسان جو يقين انهن ڳالهين کان
وڌي ويو جيڪي نبين چيون هيون ۽ اهوئي
بهتر هوندو ته توهان ان تي عمل به ڪندا رهو
انهن تعليمات چمڪندڙ ڏيئي وانگر آهي جنهن
چوطرف اوندهه آهي .جيسيتائين ڏينهن شروع
نه ٿي وڃي ۽ صبح جو ستارو توهان جي ذهنن
کي روشن نه ڪري ڇڏي 20 .اهو توهان جي
الءِ ڄاڻڻ اهم آهي ته صحيفن ۾ ڪڏهن به ڪائي
نبوت ڪنهن به ماڻهون جي پنهنجي ذاتي اختيار
تي موقف ناهي 21 .ڇاالءِ جو ته نبوت جي
ڪائي ڳالهه ماڻهون جي مرضي سان ناهي آئي.
پر اهي ماڻهون روح القدس جي رهنمائي جي
سبب سان خدا جو پيغام چوندا هيا.
ڪوڙا استاد
 1ماضي ۾ ڪجهه ڪوڙا نبي خدا جي
ماڻهن ۾ هيا .اهڙي طرح توهان ماڻهن
جي ميڙاڪي ۾ به ڪوڙا استاد هوندا .اهي
لڪيل طور تي هالڪ ڪرڻ واري بري ۽ غلط
ڳالهيون ڪڍندا ايسيتائين جو اهي خداوند جو
انڪار ڪندا جنهن انهن کي آزادي ڏياري هئي
۽ پنهنجو پاڻ کي هالڪت ۾ وجهن 2 .ڪئي
ماڻهون انهن جي برائي جي رستي تي هلندا ۽
ٻيا ماڻهون سچائي جي رستي جي متعلق ڪجهه
انهن جي وجهه سان بريون ڳالهيون ڪندا3 .
اهي ڪوڙا استاد اللچ سان ڳالهيون ڪندي
توهان کي پنهنجي نفعي جو سبب ٺهرائيندا .پر
انهن ڪوڙن استادن جي الءِ فيصلو پهريان ئي
ٿي چڪو آهي ۽ اهي ان کان ڦرار نه ٿي سگهندا
خدا انهن کي تباهه ڪري ڇڏيندو.
 4جڏهن فرشن صرف هڪ گناهه ڪيو ته
خدا فرشتن کي بغير سزا جي نه ڇڏيو خدا انهن
کي جهنم ۾ موڪلي ڪري تاريخي غارن ۾
وجهي ڇڏيو .۽ اهي اتي ئي عدالت جي ڏينهن
تائين حراثت ۾ رهندا 5 .قديم دنيا جي بدڪار
ماڻهن کي به ان ماڻهن جي الءِ سيالب آڻي
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ڪري انهن کي تباهه ڪري ڇڏيو .صرف خدا
نوح کي ۽ وڌيڪ ستن ماڻهن کي بچايو نوح
اهو شخص هيو جيڪي ماڻهن کي راستبازي جي
ڳالهيون چوندو هيو.
 6۽ خدا سدوم ۽ عموده جهڙن بُرن شهرن
کي خاڪ سياه ڪري ڇڏيو .ايندڙ زماني جي
الءِ بي دينن جي الءِ جاءِ عبرت بڻائي ڇڏي7 .
پر خدا لوط کي بچايو لوط گهڻو پارسي ماڻهون
هيو .لُوط کي بي دين کي ناپاڪ چال چلت سان
تڪليف کڻڻي پئي 8 .لوط گهڻو سٺو ماڻهون هيو
پر انهن جو روزانو جو رهڻ انهن ڀري صفت
ماڻهن سان گڏ هئي .انهن جي بري ڪمن کي
ڏسي ڏسي ڪري ۽ ٻڌي ٻڌي ڪري جڏهن ته
هر روز پنهنجي سچي دل کي ڦاسي ۾ ڇڪندا
هيا.
 9انهي َء الءِ ته خداوند ديندارن جي آزمائش
سان ڪڍندو آهي ۽ خداوند بري ماڻهن جي
عدالت جي ڏينهن تائين سزا ۾ رکڻ ڄاڻيندو آهي.
 10اها سزا خصوصن انهن ماڻهن جي الءِ آهي
جيڪي ناپاڪ خواهشن سان گناهن جي پيروي
ڪندا آهن ۽ خداوند جي حڪومت کي ناچيز
ڄاڻيندا آهن.
اهي ڪوڙا استاد پنهنجي خواهشن سان جيڪو
چاهي ڪندا آهن ۽ پنهنجي وڏائي ڪندا آهن ۽
جالل واري فرشن جي خالف بدڪاري جون
ڳالهيون ڪرڻ کان نه ڊڄندا آهن.
 11اهي فرشته انهن ڪوڙن استادن سان
طاقت ۽ قدرت ۾ وڏا آهن ان جي باوجود به اهي
فرشته خداوند جي سامهون ڪوڙن استادن تي
لعن طعن سان گڏ الزام نه لڳائيندا هيا.
 12پر اهي ڪوڙا استاد بي عقل جانورن
وانگر آهن جيڪي پڪڙجڻ ۽ مرڻ جي الءِ
حيوان جي مطلق پيدا ٿيا آهن .جن ڳالهين کان
ناواقف آهن انهن جي باري ۾ ٻين تي لعنت ڪندا
آهن اهي پنهنجي خرابي ۾ پاڻ خراب ڪيا ويندا.
 13انهن ڪوڙن استادن گهڻن کي تڪليف ڏني
انهي َء الءِ انهن کي به تڪليف ڏني ويندي جيڪو
ڪجهه انهن ڪيو آهي اهوئي انهن جو معاوضو
هوندو.
اهي ڪوڙا استاد برائي ڪرڻ کي هڪ مذاق
سمجهندا آهن ۽ ان کي اعالنيه ڪندا آهن ته تمام
ماڻهون ڏسي سگهن اهي خرب حرڪت سان
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سور کي تڙ ڪرايو
خوش ٿيندا آهن انهي َء الءِ اهي توهان ماڻهن ۾ ڪندو آهي ”.۽ “جڏهن ّ
بدنما داغ ۽ دبها آهن جڏهن توهان ملي ڪري وڃي ته اهو وري گندي ڪچري جي طرف ئي
کائڻ ويهندا آهيو ته اهي توهان کي شرمندو موٽندو آهي”.
ڪندا آهن 14 .اهي هر وقت نا محرم زالن جي
مسيح جو وري ٻيهر اچڻ
ڳولها ۾ رهندا آهن اهي ڪوڙا استاد گناهن تي
 1منهنجا دوستو! هي ٻيو خط آهي
قابو ناهن رکندا .اهي ڪمزور دلين کي ڦاسائيندا
آهن انهن جي دل اللچ جو مشتاق آهي اهي لعنت
جيڪو مان توهان ڏانهن لکي رهيو
جي اوالد آهن.
آهيان مان ٻئي خط توهان کي لکيا ته توهان جو
 15اهي ڪوڙا استاد سڌهو رستو ڇڏي ڪري صاف ذهن ڪجهه ڳالهين کي ياد ڪري 2 .آئون
غلط رستي تي هلندا آهن جنهن رستي تي بعور چاهيان ٿو ته پهريان پاڪ نبين ماضي ۾ جيڪو
جو پُٽ بلعام هليو هيو .جنهن ناراستي جي چيو آهي ان کي ياد رکو ان حڪم کي به ياد رکو
مزدوري کي عزيز ڄاڻيو 16 .هڪ گڏهه بلعام جيڪو توهان جي خداوند ۽ نجات ڏيندڙ اسان
کي چيو ته اهو بدي ڪري رهيو آهي ۽ گڏهه کي ڏنو جيڪو انهن رسولن جي ذريعي آيو هيو.
 3اهو توهان جي الءِ اهم آهي ته اهو ڄاڻيو ته
هڪ جانور آهي جيڪو ڳالهائي نه ٿو سگهي پر
ان گڏهه ماڻهون جي آواز ۾ ڳالهه ڪئي ۽ نبي آخري ڏينهن ۾ ڪجهه ماڻهون توهان جي مذاق
اڙايئندا ۽ اهي ماڻهون پنهنجي بري خواهشن جي
جي ديوانگي کان پري رکيو.
 17اهي ڪوڙا استاد ڪڪرن وانگر آهن موافق هلندا 4 .اهي اهو چوندا “اهو جنهن واعدو
جنهن ۾ پاڻي نه آهي ۽ اهڙا ڪڪر آهن جيڪي ڪيو آهي ،ڪٿي آهي اهو؟ اسان جا پيئر مري
طوفاني هوائن ۾ صرف آواز سان گرجندا آهن ويا پر دنيا هاڻي تائين باقي آهي جيئن ته ان وقت
۽ انهن ماڻهن جي الءِ وڏي تاريڪي ۾ هڪ جڏهن کان اها ٺهي آهي”.
جاءِ رکي ويئي آهي 18 .اهي ڪوڙا استاد
 5پر اهي ماڻهون ياد ڪرڻ نه ٿا چاهن ته
اهڙي ڳالهين جي شيخي مارندا آهن جن جي گهڻو پهريان ڇا ٿيو هيو آسمان پهريان کان
معني مطلب نه آهي اهي ماڻهن کي غلط موجود آهي ۽ زمين خدا جي حڪم سان پاڻي
ڪائي
ٰ
حرڪتن جي طرف مائل ڪندا آهن اهي ڪوڙا سان ٺهي ۽ پاڻي ۾ قائم آهي 6 .تڏهن دنيا ۾
استاد ماڻهن کي بري خواهشن جي طرف راغب سيالب آيو ۽ پاڻي َء جي وجهه سان ئي تباهه ٿئي.
ڪندا آهن ۽ بدڪاري جي ڪمن جي ترغيب  7پر ان وقت ته آسمان ۽ زمين ان خدا جي
ڏيئي ڪري گناهن جي رستي تي وجهندا آهن .ڪالم جي ذريعي سان باهه سان تباهه ڪرڻ
 19اهي ڪوڙا استاد انهن ماڻهن کان آزادي جو جي الءِ رکيو ويو آهي ۽ اهي بي دين ماڻهن
واعدو ڪندا آهن ۽ پاڻ ئي خرابي جا غالم بڻيل جي عدالت ۽ هالڪت جي ڏينهن تائين محفوظ
آهن جيڪي آخر ۾ تباهه ٿيڻ وارا آهن .ماڻهون رهندا.
 8پر هڪ شيءِ نه وساريو منهنجا دوستو:
انهن شين جو غالم آهي جيڪو ان کي قابو ۾
خدواند جي ويجهو هڪ ڏينهن هڪ هزار سال
رکي ويٺو آهي.
 20۽ اهي ماڻهون خداوند ۽ نجات ڏياريندڙ جي برابر ۽ هزار سال هڪ ڏينهن جي برابر
يسوع مسيح جي سڃاڻپ جي وسيلي سان دنيا آهي 9 .خداوند پنهنجي واعدي ۾ دير ناهي ڪندو
جي آلودگي کان ڀڃي ڪري وري ان ۾ ڦاٿا ۽ جيئن ته ڪجهه ماڻهون سمجهندا آهن پر خدا
انهن سان مغلوب ٿيا انهن جو حال پهريان کان توهان ماڻهن سان گڏ صبر ۽ تحمل سان ڪم
به خراب ٿيو 21 .ها راستبازي جي راهه جو وٺندو آهي خدا اهو ناهي چاهيندو ته ڪوئي به
نه ڄاڻڻ انهن جي الءِ بهتر هوندو آهي ته ان مري وڃي بلڪه خدا چاهيندو آهي ته هر ماڻهون
کي ڄاڻي ڪري ان پاڪ تعليم کان ڦري ويا پنهنجي دل کي بدلي ۽ گناهه رڪجي وڃي.
جيڪا انهن کي ڏني ويئي هئي 22 .انهن تي
 10پر خداوند جو ڏينهن ٻيهر ايندو .جيئن ته
سچي مثل صادق ايندي آهي ته“ ،جڏهن ڪتو
ڪي ڪندو آهي ته وري ان طرف رجوع  22 :2 1اقتباس امثال 11 :26
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چور ايندو آهي آسمان غائب ٿي ويندو هڪ
عجيب آواز سان ۽ تمام آسمان جون شيون باهه
سان تباهه ٿي وينديون ۽ زمين ۽ ان ۾ موجود هر
شيءِ سڙي ويندي 11 .هاڻي اهڙي طرح سان
هر شيءِ تباهه ٿي ويندي جيڪا آئون توهان کي
ٻڌائي چڪو آهيان ته توهان ماڻهن کي اهڙي
طرح رهڻو هوندو؟ توهان کي پاڪ زندگي
گذارڻي هوندي ۽ خدا جي خدمت ڪرڻي پوندي.
 12توهان کي خدا جي ڏينهن جو انتظار ڪرڻو
پوندو ۽ توهان کي ان ڏينهن جي اچڻ چاهت
ڪرڻي پوندي جڏهن اهو ڏينهن ايندو ته آسمان
باهه سان تباهه ٿي ويندو ۽ ان جي هر شيءِ
گرمي سان رجي ويندي 13 .پر خدا اسان سان
هڪ واعدو ڪيو آهي اسان ان جي واعدي جا
منتظر آهيون ته هڪ نئون آسمان ۽ هڪ نئين
زمين ۽ جن ۾ راستبازي ٺهريل هوندي.
 14عزيز دوستو! جيڪڏهن اسان ان ڳالهه جا
منتظر آهيون ته ڪوشش ڪريو ته اسان بغير
گناهه ۽ بغير غلطي سان رهون ۽ خدا سان گڏ
سالمتي سان رهون 15 .ياد رکو! اسان بچي
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وياسين ڇاالءِ جو ته اسان جو خداوند صبر ۽
تحمل وارو آهي عزيز ڀا ُء پولس اهي ئي ڳالهيون
توهان کي چئي چڪو آهي جڏهن ان توهان کي
پنهنجي حڪمت سان لکيو جيڪو خدا ان کي
ڏنو هيو 16 .پولس اهي تمام شيون پنهنجي خطن
۾ لکندو آهي ڪڏهن ڪڏهن ڪجهه ڳالهيون
پولس جي خطن ۾ سمجهه ۾ ناهن اينديون ۽
ڪجهه ماڻهون جاهل ۽ ايمان ۾ ڪمزور آهن
۽ اهوئي ٻين صحيفن جو به غلط مطلب ڪڍندا
آهن ۽ ائين ڪري اهي پنهنجو پاڻ کي تباهه
ڪري رهيا آهن.
 17عزيز دوستو! توهان اهو گهڻو پهريان
ڄاڻيندا آهيو انهي َء الءِ هوشيار رهو انهن بدڪار
ماڻهن کان جيڪي توهان کي گمراهي جي
طرف ڇڪي ڪري غلط رستي تي هلڻ جي
ترغيب ڏيندا جيڪڏهن انهن کان هوشيار رهندا
ته پنهنجي ايمان جي مظبوطي سان ڪري نه
پوندا 18 .پر اسان جي خداوند ۽ نجات ڏياريندڙ
يسوع مسيح جي فضل ۽ عرفان ۾ وڌندا رهو ان
جو جالل هاڻي به ٿيو ۽ هميشه ٿيندو رهي (آمين!

