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پطرس-۱
1 یہ خط عیسٰی مسیح پطرسرسولکے طرفکی سے ہے۔
مَیں الله کے چنے ہوؤں کو لـکھ رہا ہوں، دنیا کے اُن مہمانوں کو جو

پنطس، گلتیہ، کپدکیہ، آسیہ اور ِتُھنیہ ب کے صوبوں میں بکھرے ہوئے
ہیں۔ 2 باپخدا آپنے بہتکو دیر پہلے جان چنکر لیا اور اُس روحکے
آپنے مخصوصکو مُقّدسو کر دیا۔ نتیجے آپمیں عیسٰی مسیح تابعکے
اور اُس کے چھڑکائے گئے خون صافپاکسے ہو گئے ہیں۔

آپالله کو بھرپور فضل اور سلامتی بخشے۔
زندہ اُمید

3 ہمارےخدا خداوند عیسٰی مسیح باپکے یفکی تعر !ہو اپنے عظیم
رحم سے اُس نے عیسٰی مسیح کو زندہ کرنے کے وسیلے سے ہمیں نئے
سرے سے پیدا کیا اِسہے۔ ایکہمیںسے زندہ اُمید ملی ہے، ایسیایک4
میراث سڑےنہیںکبھیجو ناپاکنہیںکبھیگی، ہو کبھیاورگیجائے
نہیں مُرجھائے گی۔ آسمانیہکیونکہ آپپر لئےکے ہے۔گئیرکھیمحفوظ
5 اور الله آپ کے ایمان کے یعے ذر اپنی قدرت آپسے کی اُس تکوقت
حفاظت کرتا رہے آپتکجبگا نجاتکو نہ مل جائے، نجاتوہ جو
آخرت سبدنکے پر ظاہر ہونے کے لئے تیار ہے۔

6 اُس آپوقت خوشی منائیں گے، گو فی الحال آپ کو تھوڑی دیر کے
لئے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کر کے غم کھانا پڑتا ہے 7 تاکہ آپ
کا ایمان اصلی ثابت ہو جائے۔ آگطرحجسکیونکہ سونے کو آزما کر
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خالص بنا دیتی اُسیہے آپطرح کا ایمان بھی آزمایا جا رہا ہے، حالانکہ
یہ فانی سونے سے کہیں یادہ ز قیمتی ہے۔ کیونکہ الله چاہتا ہے کہ آپ
کو اُس دن یف، تعر جلال ملعزتاور جبجائے عیسٰی مسیح ظاہر ہو
گا۔ اُسی8 آپکو پیار ہیںکرتے آپاگرچہ اُسےنے دیکھا نہیں، اُسیاور
پر آپ ایمان رکھتے ہیں گو آپوہ کو اِس وقت نظر نہیں آتا۔ آپہاں، دل
میں ناقابِل بیان اور جلالی خوشی منائیں گے، آپجب9 وہ کچھ پائیں گے
جو ایمان کی منزِل مقصود ہے یعنی اپنی جانوں کی نجات۔

10 نبی اِسی نجات کی تلاش اور تفتیش میں لـگے رہے، اور اُنہوں نے
اُس فضل پیشکی گوئی کی جو الله آپ کو دینے والا تھا۔ اُنہوں11 نے
معلوم کرنے کوششکی کی کہ مسیح کا روح جو اُن میں وقتکستھا
یا حالاتکن بارےکے باتمیں کر رہا اُسجبتھا مسیحنے دُکھکے
اور بعد کے جلال پیشکی گوئی کی۔ 12 اُن پر اِتنا ظاہر کیا گیا کہ اُن کی
یہ پیش گوئیاں اُن کے اپنے لئے نہیں تھیں، بلـکہ آپ کے لئے۔ اور اب یہ
سب آپکچھ کو اُن ہی کے وسیلے پیشسے کیا گیا ہے جنہوں نے آسمان
بھیجےسے القدسروحگئے یعےکے آپذر کو الله خبریخوشکی سنائی
ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر فرشتے بھی نظر لنے ڈا کے آرزومند ہیں۔

مُقّدس زندگی گزارنا
13 چنانچہ ذہنی طور پر کمربستہ ہو ہوشجائیں۔ مندی سے اپنی پوری

اُمید اُس فضل پر رکھیں آپجو کو عیسٰی مسیح کے ظہور پر بخشا جائے
گا۔ آپ14 الله کے تابع فرمان فرزند ہیں، اِس لئے اُن بُری خواہشات کو
اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں آپجو جاہل وقتہوتے رکھتے تھے۔ ورنہ وہ
آپ کی زندگی کو اپنے سانچے میں ڈھال لیں گی۔ اِس15 کے بجائے الله کی
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مانند جسبنیں آپنے کو بُلایا طرحجسہے۔ قدوسوہ اُسیہے طرح
آپ بھی مُقّدسوقتہر زندگی گزاریں۔ 16 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا
ہے، آپاپنے” مخصوصکو مُقّدسو رکھو کیونکہ مُقّدسمَیں “ہوں۔

17 اور یاد رکھیں کہ آسمانی باپ جس سے آپ دعا کرتے ہیں جانب
داری نہیں کرتا بلـکہ آپ کے عمل کے مطابق آپ کا فیصلہ کرے گا۔
اِسآپتکجبچنانچہ دنیا زندگیمیںخوفکےخداگےرہیںمہمانکے
گزاریں۔ 18 آپکیونکہ خود جانتے ہیں آپکہ باپکو دادا کی بےمعنی
زندگی سے چھڑانے کے لئے کیا فدیہ دیا گیا۔ یہ سونے یا جیسیچاندی فانی
مسیحبلـکہ19تھینہیںچیز اُسیتھا۔خونقیمتیکا بےداغاوربےنقصکو
لیلے کی حیثیت ہمارےسے لئے قربان کیا گیا۔ 20 اُسے دنیا کی تخلیق سے
پیشتر چنا گیا، لیکن اِن آخری دنوں میں آپ کی خاطر ظاہر کیا گیا۔ 21 اور
اُس کے وسیلے آپسے الله پر ایمان رکھتے جسہیں نے اُسے مُردوں میں
سے زندہ کر عزتکے و جلال دیا آپتاکہ کا ایمان اور اُمید الله پر ہو۔

سچائی22 تابعکے ہو جانے آپسے مخصوصکو مُقّدسو کر دیا گیا اور
آپ دلوںکے میں بھائیوں کے لئے یا محبتبےر ڈالی گئی ہے۔ ابچنانچہ
دوسرےایک خلوصکو دلی اور لـگن سے پیار کرتے رہیں۔ 23 کیونکہ
آپ کی سرےنئے پیدائشسے ہوئی اورہے۔ فانیکسییہ بیج پھلکا نہیں
ہے بلـکہ الله کے لافانی، زندہ اور قائم ہنے ر والے کلام پھلکا ہے۔ یوں24
مُقّدسکلاِم فرماتا تمام”ہے، گھاسانسان ہی ہیں،

اُن کی تمام شان شوکتو جنگلی پھول کی مانند ہے۔
گھاس تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
ربلیکن25 کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔
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مذکورہ کلام الله خبریخوشکی ہے آپجو کو سنائی گئی ہے۔
2

زندہ پتھر مُقّدساور قوم
1 چنانچہ اپنی زندگی سے تمام طرح کی بُرائی، دھوکے بازی، یاکاری، ر

اِسہیںبچےنومولودآپچونکہ2نکالیں۔بہتاناورحسد لئے روحانیخالص
دودھ پینے آرزومندکے رہیں، اِسےکیونکہ پینے ھتےآپہیسے بڑ ھتے نجاتبڑ
تکنوبتکی پہنچیں گے۔ جنہوں3 خداوندنے کی بھلائی کا تجربہ کیا ہے
اُن کے لئے ایسا ضروریکرنا ہے۔

خداوند4 پاسکے آئیں، اُس زندہ پتھر پاسکے انسانوںجسے نے رد کیا
لیکنہے، جو الله نزدیککے اورچنیدہ قیمتی ہے۔ بھیآپاور5 زندہ پتھر
ہیں جن کو الله اپنے روحانی مقدِس کو تعمیر کرنے کے لئے استعمال کر
رہا صرفنہہے۔ یہ آپبلـکہ اُس مخصوصکے مُقّدسو امام ہیں۔ عیسٰی
مسیح کے وسیلے آپسے ایسی روحانی پیشقربانیاں کر رہے ہیں جو الله
کو پسند ہیں۔ 6 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا دیکھو،”ہے، مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں،

کونے ایککا چنیدہ اور قیمتی پتھر۔
جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔
یہ7 آپپتھر نزدیککے جو ایمان رکھتے قیمتبیشہیں لیکنہے۔ جو

ایمان نہیں لائے اُنہوں نے اُسے رد پتھرجس”کیا۔ کو مکان بنانے والوں نے رد کیا
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن “گیا۔
8 نیز ایکوہ ایسا پتھر ہے
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جو” ٹھوکر باعثکا بنے گا،
ایک چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو “گی۔
وہ اِس لئے ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ وہ کلاِم مُقّدس کے تابع نہیں

ہوتے۔ یہی کچھ الله کی اُن کے لئے مرضی تھی۔
لیکن9 آپ الله کی چنی ہوئی نسل ہیں، آپ آسمانی بادشاہ کے امام اور

اُس مخصوصکی مُقّدسو قوم آپہیں۔ اُس ملـکیتکی بن گئے ہیں تاکہ
الله کے قوی کاموں کا اعلان کریں، کیونکہ وہ آپ کو یکی تار سے اپنی
حیرت انگیز روشنی میں لایا ہے۔ ایک10 وقت تھا آپجب اُس کی قوم
نہیں آپابلیکنتھے، الله کی قوم آپپہلےہیں۔ پر نہیںرحم ہوا تھا، لیکن
اب الله آپنے پر اپنے رحم کا اظہار کیا ہے۔

الله کے خادم
11 عزیزو، آپ اِس دنیا میں اجنبی اور مہمان ہیں۔ اِس لئے مَیں آپ

کو تاکید کرتا ہوں آپکہ خواہشاتجسمانی کا انکار کریں۔ کیونکہ یہ
آپ کی جان سے لڑتی ہیں۔ غیرایمان12 داروں درمیانکے ہتے ر ہوئے اِتنی
اچھی زندگی گزاریں کہ گو آپوہ پر غلط کام کرنے تہمتکی بھی لگائیں
توبھی آپاُنہیں نیککے کام نظر آئیں اور اُنہیں الله کی آمد دنکے اُس کی
تمجید کرنی پڑے۔

13 خداوند کی خاطر ہر انسانی اختیار کے تابع رہیں، خواہ بادشاہ ہو
سبجو سے اعلٰی اختیار رکھنے والا ہے، 14 خواہ اُس کے وزیر جنہیں اُس
نے اِس لئے مقرر کیا ہے کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا اور اچھا
کام کرنے والوں کو شاباش دیں۔ 15 کیونکہ الله کی مرضی ہے کہ آپ
اچھا کام کرنے سے ناسمجھ لوگوں کی جاہل باتوں کو بند کریں۔ آپ16
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آزاد ہیں، اِس لئے آزادانہ زندگی گزاریں۔ لیکن اپنی آزادی کو غلط کام
چھپانے کے لئے استعمال نہ کریں، آپکیونکہ الله کے خادم ہیں۔ 17 ہر
ایک کا مناسب احترام کریں، اپنے بہن بھائیوں محبتسے رکھیں، خدا کا
خوف مانیں، بادشاہ کا احترام کریں۔

مسیح کے دُکھ کا نمونہ
اے18 غلامو، ہر لحاظ سے اپنے مالـکوں کا احترام کر کے اُن کے تابع

رہیں۔ اور سلوکیہ صرفنہ اُن ساتھکے ہو نیکجو اور نرم ہیںدل بلـکہ
اُن ساتھکے بھی جو ظالم ہیں۔ 19 کیونکہ اگر کوئی الله مرضیکی خیالکا
کر تکلیفبےانصافکے کا غم صبر کرےبرداشتسے تو یہ الله کا فضل
ہے۔ اِسبےشک20 میں فخر کی باتکوئی نہیں آپاگر صبر پٹائیسے کی
وہ برداشتسزا یں کر آپجو کامغلطکو لیکنہو۔ملیسےوجہکیکرنے
آپاگر کو اچھا کام کیکرنے وجہ دُکھسے پڑےسہنا آپاور یہ سزا صبر
برداشتسے یں کر تو یہ الله کا فضل ہے۔ آپ21 اِسیکو کے لئے بُلایا گیا
ہے۔ مسیحکیونکہ آپنے کی خاطر دُکھ سہنے آپمیں کے لئے ایک نمونہ
چھوڑا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے آپکہ اُس کے نقِش قدم پر چلیں۔ اُس22
نے تو کوئی گناہ نہ کیا، اور نہ فریبکوئی باتکی اُس کے منہ سے نکلی۔
جب23 لوگوں نے اُسے گالیاں دیں تو اُس جوابنے میں گالیاں نہ دیں۔
دُکھاُسےجب سہنا پڑا تو اُس بلـکہدینہدھمکیکوکسینے اُس اپنےنے
آپ کو الله کے حوالے کر دیا انصافجو عدالتسے کرتا ہے۔ مسیح24
خود اپنے بدن ہمارےپر گناہوں کو صلیب پر لے گیا تاکہ ہم گناہوں کے
اعتبار جائیںمرسے اور یوں ہمارا گناہ تعلقسے ختم ہو ابجائے۔ وہ چاہتا
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ہے بازیراستہمکہ کی زندگی گزاریں۔ آپکیونکہ اُسیکو زخموںکے
کے وسیلے سے شفا ملی ہے۔ پہلے25 آپ آوارہ بھیڑوں کی طرح آوارہ پھر
رہے تھے، لیکن آپاب اپنی جانوں کے چرواہے اور نگران پاسکے لوٹ
آئے ہیں۔

3
بیوی اور شوہر

یوںآپطرحاِسی1 بیو بھیکو اپنے اپنے تابعکےشوہر کیونکہہے۔رہنا
طرحاِس وہ ایمانجو نہیں رکھتے بیویاپنی چلنچالکے سے جیتے جا سکتے
ہیں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی 2 کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ
آپ کتنی پاکیزگی سے خدا خوفکے میں زندگی گزارتی ہیں۔ 3 اِس کی
فکر مت کرنا آپکہ ظاہری طور پر آراستہ ًہوں، خاصمثلا طور یقوں طر
سے ُگندھے ہوئے بالوں سے یا سونے کے یور ز اور لباسشاندار پہننے سے۔
4 اِس کے بجائے اِس کی فکر کریں آپکہ کی باطنی شخصیت آراستہ ہو۔
کیونکہ جو روح نرم دلی اور سکون کے لافانی یوروں ز سے سجی ہوئی ہے
وہی الله نزدیککے بیش قیمت ہے۔ ماضی5 میں الله پر اُمید رکھنے والی
مُقّدس اِسیبھیخواتین طرح اپنا سنگار کیا کرتی تھیں۔ یوں وہ اپنے شوہروں
تابعکے رہیں، سارہ6 طرحکی جو اپنے شوہر ابراہیم کو آقا کہہ اُسکر کی
مانتی آپتھی۔ تو سارہ کی بیٹیاں بن گئی ہیں۔ نیکچنانچہ کام کریں اور
بھیکسی چیز سے نہ ڈریں، خواہ وہ کتنی ہی ڈراؤنی کیوں نہ ہو۔

اِس7 طرح لازم ہے آپکہ جو شوہر ہیں سمجھ کے ساتھ اپنی یوں بیو
ساتھکے زندگی گزاریں، یہ جان کر کہ آپیہ نسبتکی کمزور ہیں۔ اُن کی
عزت کریں، کیونکہ یہ آپبھی کے ساتھ زندگی فضلکے وارثکی ہیں۔
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ایسا نہ ہو میںاِسکہ رکاوٹمیںزندگیدعائیہکیآپسےکرنےبےپروائی
پیدا ہو جائے۔

نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے دُکھ
8 آخر میں ایک اَور بات، آپ سب ایک ہی سوچ رکھیں اور ایک

حلیمیاوررحمپیار،دردی،ہممیںتعلقاتسےدوسرے کریں۔اظہارکا
غلطکےکسی9 کام غلطمیںجوابکے کرنا،متکام گالیوںکیکسینہ
میںجوابکے دینا۔گالی اِس شخصایسےمیںجواببجائےکے برکتکو
دیں، کیونکہ الله آپنے کو بھی اِس لئے بُلایا ہے آپکہ اُس برکتکی
وراثت میں پائیں۔ 10 مُقّدسکلاِم یوں فرماتا مزےکون”ہے، سے زندگی گزارنا

اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے؟
وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے
اور اپنے ہونٹوں جھوٹکو لنے بو سے۔
11 وہ بُرائی سے منہ پھیر نیککر کام کرے،
صلح سلامتی طالبکا ہو کر
اُس پیچھےکے لگا رہے۔
12 ربکیونکہ کی راستآنکھیں بازوں پر لـگی رہتی ہیں،
اور اُس کانکے اُن کی دعاؤں مائلطرفکی ہیں۔
ربلیکن کا چہرہ اُن خلافکے ہے غلطجو کام کرتے “ہیں۔
13 اگر آپ نیک کام کرنے میں سرگرم ہوں تو کون آپ کو نقصان

پہنچائے گا؟ 14 لیکن اگر آپ کو راست کام کرنے کی وجہ سے دُکھ
بھی پڑےاُٹھانا مبارکآپتو ہیں۔ اُن کی دھمکیوں متسے ڈرنا متاور
گھبرانا 15 بلـکہ اپنے دلوں میں مسیحخداوند مخصوصکو مُقّدسو جانیں۔
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اور جو بھی آپ آپسے کی مسیح پر اُمید بارےکے میں پوچھے ہر وقت
جواباُسے دینے کے لئے تیار رہیں۔ لیکن نرم دلی سے اور خدا خوفکے
آپساتھساتھ16دیں۔جوابساتھکے کا ہو۔صافضمیر پھر آپلوگجو
مسیحکے میں اچھے چلنچال بارےکے غلطمیں باتیں کر رہے ہیں اُنہیں
اپنی تہمت پر شرم آئے گی۔ 17 یاد رہے کہ غلط کام کرنے کی وجہ سے
دُکھ سہنے نسبتکی بہتر یہ ہے نیکہمکہ کام کرنے کی وجہ تکلیفسے
اُٹھائیں، بشرطیکہ یہ الله ہو۔مرضیکی 18 مسیحکیونکہ گناہوںہمارےنے
کو مٹانے کی ایکخاطر بار سدا کے لئے موت سہی۔ ہاں، راستجو باز
ہے اُس نے یہ ناراستوں کے لئے کیا تاکہ آپ کو الله پاسکے پہنچائے۔
اُسے بدن کے اعتبار سے موتسزائے دی گئی، لیکن روح کے اعتبار سے
اُسے زندہ کر دیا گیا۔ اِس19 روح یعےکے ذر اُس نے جا قیدیکر روحوں
کو پیغام دیا۔ 20 یہ اُن کی روحیں تھیں جو اُن دنوں میں نافرمان تھے جب
نوح اپنی کشتی بنا رہا تھا۔ اُس وقت الله صبر سے انتظار کرتا رہا، لیکن
صرفآخرکار لوگایکچند یعنی آٹھ افراد پانی میں سے گزر کر بچ نکلے۔
یہ21 پانی اُس بپتسمے طرفکی اشارہ آپوقتاِسجوہے نجاتکو دلاتا
ہے۔ اِس سے جسم کی گندگی دُور نہیں کی جاتی بلـکہ بپتسمہ لیتے وقت ہم
الله عرضسے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پاکضمیر صاف کر دے۔ پھر یہ
آپ کو عیسٰی مسیح کے جی اُٹھنے نجاتسے دلاتا ہے۔ مسیحاب22 آسمان
پر جا کر الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا جہاںہے فرشتے، اختیار والے اور قوتیں
اُس کے تابع ہیں۔

4
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تبدیل شدہ زندگیاں
اب1 مسیحچونکہ نے جسمانی طور پر دُکھ اُٹھایا اِس لئے آپ بھی اپنے

آپ اُسکو کریں۔لیسسےسوچسیکی کیمسیحنےجسکیونکہ خاطر
جسمانی طور پر دُکھ سہہ لیا ہے اُس نے گناہ نپٹسے لیا ہے۔ نتیجے2 میں
وہ زمین پر اپنی باقی زندگی انسان کی بُری خواہشات پوری کرنے میں نہیں
گزارے گا بلـکہ الله پوریمرضیکی میں۔کرنے آپمیںماضی3 کافینے
وقت وہ کچھ میںکرنے گزارا غیرایمانجو دار پسند ہیںکرتے یعنی عیاشی،
شہوت پرستی، نشہ شراببازی، رنگنوشی، رلیوں، رنگناچ اور گھنونی
بُت پرستی میں۔ آپاب4 غیرایمانکے تعجبدوستدار ہیںکرتے آپکہ
اُن ملساتھکے عیاشیکر اِسکے دھارےتیز نہیںچھلانگمیں لگاتے۔
اِس لئے آپوہ پر کفر بکتے ہیں۔ لیکن5 اُنہیں الله جوابکو پڑےدینا گا
زندوںجو اور مُردوں عدالتکی کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ یہی6 وجہ
اللهکہہے اُنہیںخبریخوشکی بھی سنائی گئی ابجو مُردہ ہیں۔ مقصد
یہ تھا کہ وہ الله کے منے سا روح میں زندگی گزار سکیں اگرچہ انسانی لحاظ
سے اُن جسمکے عدالتکی کی گئی ہے۔

اپنی نعمتوں دوسرےایکسے خدمتکی کریں
تمام7 چیزوں کا قریبخاتمہ آ گیا چنانچہہے۔ دعا کرنے کے لئے چست

مندہوشاور رہیں۔ باتضروریسےسب8 یہ دوسرےایکآپکہہے
محبتلگاتارسے رکھیں، گناہوںمحبتکیونکہ بڑیکی تعداد پر ڈالپردہ دیتی
ہے۔ 9 بڑبڑائے دوسرےایکبغیر کی نوازیمہمان کریں۔ 10 الله اپنا فضل
مختلف نعمتوں سے ظاہر کرتا فضلہے۔ کا یہ انتظام وفاداری سے چلاتے
دوسرےایکہوئے کی خدمت کریں، ایکہر اُس نعمت سے جو اُسے
ملی ہے۔ 11 اگر کوئی بولے تو الله الفاظسےکے بولے۔ساتھکے اگر کوئی
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کرےخدمت تو اُس طاقت کے یعے ذر جو الله اُسے مہیا کرتا ہے، کیونکہ
اِس طرح ہی الله کو عیسٰی مسیح وسیلےکے جلالسے دیا جائے گا۔ ازل
سے تکابد جلال اُسیقدرتاور کی !ہو آمین۔

آپ مصیبتکی غیرمعمولی نہیں ہے
12 عزیزو، ایذا رسانی کی آگاُس تعجبپر نہ یں کر آپجو کو آزمانے

کے لئے آپ پر پڑیآن متیہہے۔ سوچنا غیرمعمولیکیسیساتھمیرےکہ
بات ہو رہی ہے۔ 13 بلـکہ خوشی منائیں کہ آپ مسیح کے دُکھوں میں
شریک ہو رہے ہیں۔ کیونکہ آپپھر وقتاُس منائیںخوشیبھی جبگے
مسیح کا جلال ظاہر ہو گا۔ 14 لوگاگر اِس لئے آپ کی بےعزتی کرتے
ہیں کہ آپ مسیح کے پیروکار ہیں تو آپ مبارک ہیں۔ کیونکہ اِس کا
مطلب ہے کہ الله کا آپروحجلالی پر ٹھہرا ہوا ہے۔ 15 آپاگر میں سے
کسی دُکھکو پڑےاُٹھانا تو یہ اِس لئے نہیں ہونا ہئے چا آپکہ قاتل، چور،
مجرم یا فسادی ہیں۔ لیکن16 آپاگر مسیحکو کے پیروکار ہونے کی وجہ
سے دُکھ اُٹھانا پڑے تو نہ شرمائیں بلـکہ مسیح کے نام میں الله کی حمد و ثنا
کریں۔

17 کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ الله کی عدالت شروع ہو جائے، اور
پہلے اُس کے گھر والوں عدالتکی کی جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اِس
کا انجام اُن کے لئے کیا ہو گا جو الله کی خوش خبری کے تابع نہیں ہیں؟
18 اور راستاگر باز مشکل سے بچـیں گے تو پھر بےدین اور گناہ گار کا کیا
ہو گا؟ 19 چنانچہ جو الله کی مرضی سے دُکھ اُٹھا رہے ہیں نیکوہ کام
کرنے سے باز نہ آئیں بلـکہ اپنی جانوں کو اُسی کے حوالے کریں جو اُن کا
وفادار خالق ہے۔
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5
الله کا گلہ

آپمَیںاب1 کو جماعتوںجو بزرگکے نصیحتہیں کرنا چاہتا ہوں۔
مَیں بزرگبھیخود ہوں بلـکہ مسیح دُکھوںکے کا بھیگواہ ہوں، اور مَیں
آپ کے ساتھ اُس آنے والے جلال شریکمیں ہو جاؤں گا جو ظاہر ہو
جائے گا۔ اِس حیثیت سے مَیں آپ سے اپیل کرتا ہوں، 2 گلہ بان ہوتے
ہوئے الله کے اُس گلے کی دیکھ بھال کریں آپجو کے سپرد کیا گیا ہے۔
یہ ًخدمت مجبورا نہ کریں بلـکہ خوشی سے، کیونکہ یہ الله کی مرضی ہے۔
لالچ کے پوریبغیر لـگن سے سرانجامخدمتیہ دیں۔ آپجنہیں3 سپردکے
کیا گیا ہے اُن پر متحکومت کرنا بلـکہ گلے کے لئے اچھا نمونہ بنیں۔ 4 پھر
جب ہمارا سردار گلہ بان ظاہر ہو گا تو آپ کو جلال کا غیرفانی تاج ملے
گا۔

اِسی5 طرح لازم ہے کہ آپ جو جوان ہیں بزرگوں کے تابع رہیں۔
سب انکساری کا لباس پہن دوسرےایککر کی خدمت کریں، کیونکہ
الله مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ 6 چنانچہ الله
کے قادر ہاتھ جائیںجھکنیچےکے تاکہ وہ وقتموزوں آپپر کو سرفراز
اپنی7کرے۔ پریشانیاںتمام اُس ڈالپر دیں، کیآپوہکیونکہ فکر ہے۔کرتا

8 ہوش مند رہیں، جاگتے رہیں۔ آپ کا دشمن ابلیس گرجتے ہوئے
ببر شیر کی طرح گھومتا پھرتا اور کسی ہڑپکو کر لینے تلاشکی میں رہتا
ایمان9ہے۔ رہمضبوطمیں اُسکر آپکریں۔مقابلہکا توکو معلوم کہہے
پوری دنیا آپمیں کے بھائی اِسی قسم کا دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔ لیکن10 آپ
یادہکو ز دیر لئےکے دُکھ اُٹھانا پڑےنہیں گا۔ کیونکہ فضلکےطرحہر کا
جسخدا آپنے کو مسیح میں اپنے ابدی جلال شریکمیں ہونے کے
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لئے بُلایا ہے وہ آپخود تککاملیتکو پہنچائے مضبوطگا، بنائے گا،
دےتقویت گا ٹھوسایکاور بنیاد پر کرےکھڑا گا۔ قدرتتکابد11
اُسی حاصلکو رہے۔ آمین۔

آخری سلام
آپمَیں12 کو یہ مختصر سلوانسخط کی مدد سے لـکھ رہا ہوں جسے

مَیں وفادار بھائی سمجھتا ہوں۔ مَیں اِس آپسے کی حوصلہ افزائی اور اِس
کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہی الله کا حقیقی فضل ہے۔ اِس پر رہیں۔قائم

بابل13 میں جماعتجو الله آپنے کی طرح چنی ہے آپوہ کو سلام
کہتی ہے، اور اِسی طرح میرا مرقسبیٹا بھی۔ دوسرےایک14 محبتکو
کا بوسہ دینا۔

سبآپ کی مسیحجو میں ہیں سلامتی ہو۔
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