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جو عام خط
 1يهودين جي طرف کان يسوع جو خادم ۽
يعقوب جو ڀا ُء آهي.
يعني
خدا
کي
جن
کي
ماڻهن
انهن تمام چونڊيل
ٰ
پي ُء محبت رکندو آهي ۽ جيڪي يسوع مسيح ۾
محفوظ آهن سالم:
 2توهان تي رحم ۽ سالمتي ۽ محبت ۽ صحت
پوري طرح ملندي آهي.
خدا جي طرف کان گنهگارن کي سزا
 3عزيز دوستو! مان گهڻو چاهيو ته توهان
کي نجات جي باري ۾ لکان جنهن ۾ اسان سڀ
شريڪ آهيون ته مان اهو ضروري سمجهيو ته
مان ڪجهه ٻئي جي باري ۾ لکان ۽ مان توهان
جي همت وڌايان توهان ان جي الءِ جدوجهد
جاري رکو اهي ايمان جنهن کي خدا پنهنجي
پاڪ ماڻهن کي هڪ ئي دفعي ڏيئي چڪو آهي.
 4ڪجهه ماڻهون توهان جي ميڙاڪي ۾ لڪيل
طور سان داخل ٿي ويا آهن .جن جي باري ۾
گهڻو پهريان ئي نبين لکي ڇڏيو هيو ته اهي
برائيون ڪندي رهڻ جي وجهه سان قصوار
آهن .اهي خدا جي خالف آهن ۽ اهڙا ماڻهون
برا ڪم ڪرڻ جي الءِ خدا جي فضل جو ناجائز
فائدو کڻندا آهن .اهڙا ماڻهون يسوع مسيح کي
جيڪو اسان جو اڪيلو مالڪ ۽ خداوند آهي
قبول ڪرڻ کان انڪار ڪندا آهن.
 5مان پهريان به توهان جي مدد ڪرڻ چاهيان
ٿو اهو ياد ڪرائڻ جي الءِ ته سڀ ڪجهه توهان
ڄاڻون ئي ٿا توهان ياد ڪريو ته خداوند پنهنجي
ماڻهن کي سرزمين مصر کان ڪڍي ڪري انهن
کي بچايو هيو ان کان بعد خداوند انهن ماڻهن کي
تباهه ڪيو جن ايمان نه آندو 6 .۽ توهان ياد
ڪريو انهن مالئڪن کي جن وٽ اقتدار هيو ۽
اُن کي قائم نه رکي سگهيا انهن پنهنجا مقام ڇڏي
ڏنا انهي َء الءِ خداوند فرشتن کي اوندهه ۾ رکيو ۽
انهن کي هميشه جي الءِ قيد ۾ زنجيرن سان ٻڌي
ڇڏيو اُنهن کي ان الءِ رکيو ويو ته روز آخرت

اُنهن جو فيصلو ڪيو ويندو 7 .۽ سدوم ۽ عموده
جي شهرن کي ۽ ان جي چوطرف جي شهرن
کي ئي ياد ڪريو اهي ماڻهون انهن مالئڪن
وانگر آهن .اُنهن شهرن ۾ بي انتها حرامڪاري
۽ گناهه جا ڪم ڪيا ويندا هيا ۽ اهي هميشه جي
الءِ باهه جي سزا جو عذاب ۾ ڦٽي ڪيا ويندا هيا
جيڪي اسان جي الءِ مثال آهي.
 8اهڙي طرح اهي ماڻهون جيڪي توهان جي
ميڙاڪي ۾ شامل ٿيا ۽ خوابن جي دنيا ۾ رهي
ڪري پنهنجو پاڻ کي گندو بڻايو آهي انهن ماڻهن
خدا جي اقتدار کي رد ڪيو ۽ پُرجالل مالئڪن
جي بي عزتي ڪئي 9 .جڏهن ته مقّرب مالئڪ
موسي
ميڪائيل به شيطان سان گڏ بحث ڪيو ته
ٰ
جي الش کي ڪير رکندو ۽ اهڙي طرح لعن
وطعن ڪرڻ ۾ شيطان تي الزام عائد ڪرڻ جي
جرات نه ڪئي پر ايترو چيو“ ،خداوند شايد تو
کي سزا ڏي”.
 10پر سڀن ماڻهن کي جيڪي اهي ڳالهيون
نه ڄاڻن ان تي صرف تنقيد ڪندا آهن اهي
ٿورو گهڻو ڄاڻيندا آهن بلڪه پنهنجي عقل
سان نه ڄاڻيندا آهن بلڪه حيواني عقل جانورن
وانگر جيڪو سوچي نه ٿا سگهن انهن شين
کي سمجهندا آهن ۽ اهي شيون انهن کي تباهه
ڪنديون آهن 11 .افسوس انهن جي الءِ وڏي
خرابي آهي اهي ماڻهون قابيل جي رستي تي
هلندا آهن صرف دولت جي الءِ انهن غلط رستن
کي اختيار ڪيو آهي جيڪو بلعام اختيار ڪيو
هيو هي ماڻهون قورح وانگر آهن جيڪي خدا
جي مخالفت ۾ وڙهيو هيو ۽ اهو تباهه ٿي ويو.
 12هي ماڻهون توهان جي محبت کي ضيافتن
۾ توهان سان گڏ کائيندا پيئڻ وقت جڏهن ته
لڪيل پهاڙ آهن اهي ماڻهن کي بنا ججهڪ
توهان سان گڏ کائيندا پيئندا آهن .پر انهن کي
صرف پنهنجو ئي فڪر رهندو آهي اهي بغير
پاڻي جي بادل آهن اهي سر ُء جي موسم جا اهڙا
وڻ آهن جن تي ڦل ناهي هوندو اهو ٻنهي طرح
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کان مئل ۽ پاڙ کان پٽيل هوندو آهي 13 .اهي
سمنڊ جي اهڙي خوفناڪ لهرن وانگر آهن
جيڪي پنهنجي بي شرمي جي ڪمن کان گجي
اڇالئينديون آهن اهي بٽڪڻ وارا ستارا آهن جن
۾ هميشه تاريڪي آهي.
 14حنوڪ کي جيڪو آدم جي ستاوين اوالد
مان هيو انهن ماڻهن جي باري ۾ چئي چڪو
آهيان“ ،ڏسو خداوند پنهنجي پاڪ لکن مقدس
فرشتن سان گڏ اچي رهيو آهي 15 .خداوند سڀن
ماڻهن جو فيصلو ڪرڻ جي الءِ اچي رهيو آهي
۽ اهو انهن ماڻهن کي سزا ڏيندو جيڪي ان جي
مخالف آهن ۽ جيڪو به انهن خدا جي خالف
ڪيو آهي ۽ خدا انهن گنهگارن کي جن کي خدا
جي خالف سخت الفاظ چوندا آهن سزا ڏيندو”.
 16اهي ماڻهون هميشه ٻين جي متعلق شڪايت
ڪندا ۽ هميشه انهن ۾ غلطين کي تالش ڪندا
آهن اهي هميشه اوئين ئي خراب ڪم ڪندا آهن
جيئن اهي چاهيندا آهن ۽ پنهنجي منهن سان بي
خدا جي حمد
وجود ۽ غرور جو ڳالهيون چوندا آهن .اهي ٻين
جي تعريف ڪندا آهن ته جيئن اهي چاهيندا آهن
 24اهو جيڪو طاقتور آهي جيڪو توهان
ان سان ملي وڃن.
ڪرڻ کان بچائيندو آهي ۽ پنهنجي جالل
کي
ِ
سان توهان کي بغير قصور جي خوشي نوازي
سگهندو آهي 25 .صرف اهوئي خدا آهي هو ئي
ڪمن کي ڪرڻ جي الءِ تنبيهه
دوستو انهن الفاظن کي ياد ڪريو اسان جي نجات ڏياريندڙ آهي .جالل عظمت،
 17پر عزيز
َ
ته جڏهن خداوند يسوع مسيح جي رسولن پهريان وڏائي ،طاقت ۽ اقتدار ان جي الءِ آهي اسان
اسان کي ڇا چيو آهي 18 .رسولن توهان کي خداوند يسوع مسيح جي ذريعي هر وقت ماضي
چيو“ ،آخري زماني ۾ ماڻهون خدا جي تعلق سان ۾ ۽ هاڻي ۽ هميشه جي الءِ به رهي .آمين!

مسخري ڪندا ”.۽ پنهنجي مرضي َء جي مطابق
ڪندا ۽ خدا جي مرضيء جي خالف ڪندا19 .
َ
اهي ماڻهون توهان کي توڙ وجهي ڪري الگ
الگ ڪندا .اهي ماڻهون پنهنجي گناهن جا غالم
آهن انهن کي پاڪ روح نه آهي.
 20پر توهان عزيز دوستو پنهنجي پاڪ
ايمان ۾ رهي ڪري هڪ ٻئي کي طاقتور بڻايو
۽ پاڪ روح سان گڏ دعا ڪريو 21 .پنهنجو
پاڻ کي هميشه خدا جي محبت ۾ رکو ۽ انتظار
ڪريو ته خداوند يسوع مسيح پنهنجي رحم سان
توهان کي هميشه جي زندگي ڏيئي.
 22جيڪي ماڻهون شڪ ۾ آهن انهن تي رحم
ڪريو 23 .توهان کي اڳي وڌي ڪري ٻين کي
بچائڻو آهي انهن کي باهه مان ڪڍڻو هوندو پر
جڏهن توهان ٻين جي مدد ڪريو ته ان وقت
هوشيار رهو جڏهن ته انهن جي ڪپڙن کان به
جن تي گناهن جا داغ لڳا آهن نفرت ڪريو.

