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يوحنّا

جو ٽيون خط
 1بزرگ جي طرف کان،
منهنجا عزيز دوست گيُس کي جنهن سان مون
کي سچي محبت آهي سالم:
 2منهنجا عزيز دوست! مان ڄاڻان ٿو ته
تنهنجي جان عافيت ۾ آهي ۽ ان الءِ مان دعا
ڪريان ٿو ته تون هر جاءِ تي عافيت سان رهين
۽ دعا ڪريان ٿو ته ته صحت سٺي هجي3 .
ڪجهه عيسائي ڀائر آيا ۽ مون کان توهان جي
زندگي جي سچائي جي باري ۾ چيو آهي ته
توهان سچائي جي رستي تي وڃي رهيا آهيو اهو
ٻڌي ڪري مون کي گهڻي خوشي ٿي 4 .ڪائي
شيءِ مون کي اهڙي گهڻي خوشي ناهي ڏيندي
جيتري اها ٻڌي ڪري ٿيندي آهي ته منهنجا ٻار
سچائي جي رستي تي هلي رهيا آهن.
 5منهنجا عزيز دوست! اها تمام سٺي ڳالهه
آهي ته توهان عيسائي ڀائرن جي الءِ مدد ڪرڻ
شروع ڪئي آهي ۽ توهان انهن جي به مدد ڪندا
آهيو جن کي توهان نه ڄاڻيندا آهيو 6 .اهي ڀائر
توهان جي محبت جي تعلق سان ڪليسيا ۾ چوندا
آهن برائي ڪرم توهان اهو عمل جاري رکو ۽
انهن جي مدد اهڙي طريقي سان ڪريو جيڪا
خدا کي خوش ڪري 7 .اهي ڀائر مسيح جي
خدمت جي الءِ نڪتا آهن ۽ اهي ماڻهون غير
ايمان واران کان ڪائي مدد نه ٿا چاهن 8 .ان
الءِ اسان کي اهڙن ماڻهن جي مدد ڪرڻ گهرجي
جڏهن اسان انهن جي مدد ڪنداسين ته جيئن اسان
انهن جي سچائي جي ڪمن ۾ شامل هونداسين
اهي جيڪي سچائي جي الءِ ڪم ڪندا آهن.
 9مان ان ڪليسيا کي هڪ خط لکيو آهي پر

ديوترفيس اسان جي ڳالهه نه ٿو ٻڌي جيڪا اسان
ُ
چوڻ چاهيون ٿا هو هڪ وڏو سردار ٿيڻ چاهي
ٿو 10 .بس جڏهن مان ايندس ته ان جي ڪمن
کي جيڪو اهو ڪري رهيو آهي ان جي باري ۾
ڳالهه ڪندس اهو فضول چوندو آهي ۽ اسانجي
باري ۾ برائيون ڪندو آهي بلڪه اهو انهن
ڀائرن جي مدد ڪرڻ کان انڪار ڪندو آهي
جيڪي مسيح جي خدمت جي الءِ ڪم ڪري
رهيا آهن ديوترفيس انهن ماڻهن کي روڪي ٿو
جيڪي انهن ڀائرن جي مدد ڪرڻ چاهي ٿو ۽
انهن کي ڪليسيا کان ڪڍڻ چاهي ٿو.
 11منهنجا عزيز دوست! بُرائي کي نه اپنايو
بلڪه نيڪي کي اختيار ڪريو ڇاالءِ جو ته
جيڪو نيڪي ڪندو آهي اهو خدا جي ويجهو
آهي ۽ جيڪو برائي ڪندو اهي .اهو خدا کي
ناهي ڄاڻيندو.
 12گهڻا ماڻهون ديميتريوس جي متعلق سٺو
ئي چوندا آهن ۽ سچائي به ان جو اقرار ڪندا
آهي جيڪي اهي چوندا آهن ۽ اسان به ان جي
تعلق سان سٺو ئي چوندا آهيون ۽ اسان جو چوڻ
سچ آهي.
 13مان توهانکي گهڻن ئي شين جي باري
۾ لکڻ چاهيان ٿو پر مان ان قلم جي روشنائي
استعمال نه ٿو ڪرڻ چاهيان 14 .مون کي اميد
آهي ته گهڻو جلد توهان سان ملندس ته جيئن
اسان گڏ ملي ڪري ڳالهه ڪريون 15 .توهان
تي سالمتي هجي .مون سان گڏ دوست ماڻهون
آهن اهي به توهان کي سالم پيش ڪرن ٿا .اتي
اسانجي طرفان هر هڪ شخص کي سالم چوندا.

