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پطرس-۲
1 یہ خط عیسٰی مسیح کے خادم اور رسول پطرسشمعون طرفکی سے

ہے۔
مَیں لـکھکوسباُن ہمارےجنہیںہوںرہا خدا نجاتاور دہندہ عیسٰی

بازیراستکیمسیح ایمانقیمتبیشوہیسےوسیلےکے بخشا گیا جوہے
ہمیں بھی ملا۔

2 کرےخدا آپکہ اُسے ہمارےاور خداوند عیسٰی کو جاننے میں ترقی
کرتے کثرتکرتے فضلسے اور سلامتی پاتے جائیں۔

الله کا بُلاوا
3 الله نے اپنی الٰہی قدرت سے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو خدا

ترس زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ اُسے جان لینے سے
حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ اُس نے ہمیں اپنے ذاتی جلال اور قدرت کے
یعے ذر بُلایا اُسسےقدرتاورجلالاِس4ہے۔ ہمیںنے وہ بیشاورعظیم
قیمت جنہیںدیچیزیں کا وعدہ اُس نے کیا تھا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ
آپ اِن سے دنیا سےخواہشاتبُریکی پیدا ہونے والے فساد سے بچ اُسکر
ذاتالٰہیکی شریکمیں ہو جائیں۔ پیِشکچھسبیہ5 نظر رکھ پوریکر
لـگن کریںکوششسے ایمانکےآپکہ اخلاقسے پیدا ہو اخلاقجائے،
سے علم، 6 علم سے ضبِط نفس، نفسضبِط ثابتسے قدمی، ثابت قدمی سے
ترسخدا زندگی، 7 ترسخدا زندگی شفقتبرادرانہسے اور شفقتبرادرانہ
سبسے کے لئے محبت۔ 8 کیونکہ جتنا آپہی اِن خوبیوں میں ھتے بڑ جائیں
گے اُتنا ہی یہ آپ کو اِس سے محفوظ رکھیں گی ہمارےآپکہ خداوند



پطرس-۲ 1:9 ii پطرس-۲ 1:17

عیسٰی مسیح کو جاننے میں ُسست اور بےپھل رہیں۔ جسلیکن9 میں یہ
خوبیاں نہیں ہیں اُس کی نظر اِتنی کمزور ہے کہ وہ اندھا ہے۔ وہ بھول گیا
ہے کہ اُسے اُس گزرےکے گناہوں صافپاکسے کیا گیا ہے۔

بھائیو،چنانچہ10 لـگنمزید بُلاوےاپنےسے اور تصدیقکیچناؤ کرنے
میں رہیں۔کوشاں کیونکہ یہ کرنے آپسے گر جانے بچـیںسے گے اور11
الله بڑی خوشی آپسے ہمارےکو خداوند اور نجات دہندہ عیسٰی مسیح
کی بادشاہی میں داخل ہونے دےاجازتکی گا۔

12 اِس لئے مَیں ہمیشہ آپ کو اِن باتوں کی یاد دلاتا رہوں گا، حالانکہ
آپ اِن ہیںواقفسے اُسسےمضبوطیاور سچائی پر قائم ہیں آپجو ملیکو
ہے۔ 13 بلـکہ مَیں فرضاپنا سمجھتا ہوں کہ جتنی اَور دیر مَیں جسم کی اِس
جھونپڑی میں رہتا ہوں آپ کو اِن باتوں کی یاد دلانے سے اُبھارتا رہوں۔
معلوممجھےکیونکہ14 میریابکہہے ہیجلدجھونپڑییہ جائےدیڈھا
ہمارےگی۔ خداوند عیسٰی مسیح نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا۔ لیکن15
کروںکوششپوریمَیں گا میرےکہ کوچ کر جانے بعدکے آپبھی ہر
وقت اِن باتوں کو یاد رکھ سکیں۔

مسیح جلالکے کے گواہ
16 کیونکہ جب ہم نے آپ کو اپنے اور آپ کے خداوند مسیح کی

قدرت اور آمد بارےکے میں بتایا تو ہم چالاکی کہانیوںقصےگھڑےسے
پر انحصار نہیں کر رہے تھے بلـکہ ہم نے یہ گواہوں کی حیثیت سے بتایا۔
کیونکہ ہم نے اپنی ہی آنکھوں سے اُس کی عظمت دیکھی تھی۔ 17 ہم
موجود اُسےجبتھے باپخدا عزتسے جلالو ایکجبملا، آواز نے
الله کی پُرجلال شان سے آ کر کہا، یہ” میرا پیارا فرزند جسہے سے مَیں
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“ہوں۔خوش ہمجب18 اُس کے مُقّدسساتھ پہاڑ پر تھے تو ہم نے خود
یہ آواز آسمان سے آتی سنی۔

اِس19 کیتجربے بنا پر نبیوںہمارا پیغامکے پر اعتماد یادہ ہے۔مضبوطز
آپ اچھا کریں گے اگر اِس پر خوب دھیان دیں۔ کیونکہ یہ تاریککسی
جگہ میں روشنی کی مانند ہے جو تکوقتاُس چمکتی رہے تکجبگی
پھٹپَو صبحکر کا آپستارہ دلوںکے میں طلوع نہ ہو جائے۔ سےسب20
بڑھ آپکر کو یہ سمجھنے ضرورتکی ہے کہ مُقّدسکلاِم کی کوئی بھی
پیش گوئی نبی کی اپنی ہی تفسیر سے پیدا نہیں ہوتی۔ 21 کیونکہ کوئی بھی
پیش گوئی کبھی بھی انسان تحریککی سے وجود میں نہیں آئی پیشبلـکہ
گوئی وقتکرتے انسانوں القدسروحنے تحریکسے پا کر الله طرفکی
باتسے کی۔

2
جھوٹے اُستاد

اسرائیلمیںماضیطرحجسلیکن1 میںقوم بھینبیجھوٹے اُسیتھے،
طرح آپ میں سے بھی جھوٹے اُستاد کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی
جماعتوں مہلـکمیں تعلیمات پھیلائیں گے بلـکہ مالـکاپنے کو جاننے سے
انکار بھی کریں جسگے نے اُنہیں خرید لیا تھا۔ ایسی حرکتوں سے یہ جلد
ہی آپاپنے پر ہلاکت لائیں گے۔ بہت2 لوگسے اُن عیاشکی حرکتوں
پیرویکی یں کر گے، اور اِس وجہ دوسرےسے سچائی کی راہ پر کفر بکیں
گے۔ 3 لالچ سببکے سے یہ اُستاد آپ کو فرضی کہانیاں سنا آپکر کی
کھسوٹلُوٹ کریں لیکنگے۔ الله بڑینے دیر سے اُنہیں مجرم ٹھہرایا، اور
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اُس کا فیصلہ ُسست رفتار نہیں ہے۔ ہاں، اُن کا منصف اونگھ نہیں رہا
بلـکہ ہلاکاُنہیں کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔

4 دیکھیں، الله نے اُن فرشتوں کو بچنے نہ دیا جنہوں نے گناہ کیا بلـکہ
اُنہیں یکی تار کی زنجـیروں میں باندھ کر جہنم میں ڈال دیا جہاں وہ عدالت
کے تکدن محفوظ رہیں گے۔ اِسی5 طرح اُس نے قدیم دنیا کو بچنے نہ
دیا بلـکہ اُس کے بےدین باشندوں پر سیلاب کو آنے دیا۔ اُس صرفنے
بازیراست کے پیغمبر نوح ساتکو اَور سمیتجانوں بچایا۔ 6 اور اُس نے
سدوم اور عمورہ کے شہروں کو مجرم دےقرار کر راکھ کر دیا۔ یوں الله
نے اُنہیں عبرت بنا کر دکھایا کہ بےدینوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔
اُسساتھساتھ7 لوطنے کو بچایا راستجو باز تھا اور لوگوںبےاصول کے
چلنچالگندے دیکھ دیکھ کر پِستا رہا۔ 8 کیونکہ راستیہ باز آدمی اُن
کے درمیان بستا تھا، اور اُس کی راست باز جان روز بہ روز اُن کی شریر
حرکتیں دیکھ اور سن عذابسختکر پھنسیمیں رہی۔ یوں9 ظاہر ہے کہ
رب دین دار لوگوں آزمائشکو سے بچانا اور بےدینوں عدالتکو کے دن
تک سزا کے تحت رکھنا جانتا ہے، خاص10 کر اُنہیں جو اپنے جسم کی
گندی خواہشات کے پیچھے لـگے ہتے ر اور خداوند کے اختیار کو جانتےحقیر ہیں۔

لوگیہ گستاخ اور مغرور ہیں اور جلالی ہستیوں پر کفر بکنے سے نہیں
اِس11ڈرتے۔ میںمقابلےکے بھیفرشتے یادہکہیںجو ورطاقتز قویاور
ہیں رب کے حضور ایسی ہستیوں پر بہتان اور الزامات لگانے کی جرأت
نہیں کرتے۔ 12 لیکن یہ جھوٹے اُستاد بےعقل جانوروں کی مانند ہیں،
فطریجو طور پر اِس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ اُنہیں پکڑا اور ختم کیا جائے۔
جو کچھ وہ نہیں سمجھتے اُس پر وہ کفر بکتے ہیں۔ اور جنگلی جانوروں کی
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طرح وہ ہلاکبھی ہو جائیں گے۔ یوں13 جو نقصان اُنہوں نے دوسروں
کو پہنچایا وہی اُنہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ اُن نزدیککے لطف اُٹھانے
سے مراد یہ ہے کہ دن وقتکے کھل عیشکر کریں۔ وہ داغ اور ھبے د
ہیں آپجو کی ضیافتوں شریکمیں ہو کر اپنی یوں دغاباز رنگکی رلیاں
مناتے ہیں۔ 14 اُن آنکھیںکی عورتبدکارکسیوقتہر سے زنا کیکرنے
تلاش میں رہتی ہیں اور گناہ کرنے نہیںکبھیسے رکتیں۔ وہ لوگوںکمزور
کو غلط کام کرنے کے لئے اُکساتے اور لالچ کرنے میں ماہر ہیں۔ اُن پر
الله !لعنتکی 15 وہ صحیح راہ ہٹسے کر آوارہ پھر رہے اور بلعام بن بعور
کے نقِش قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ بلعام نے پیسوں کے لالچ میں غلط
کام کیا۔ لیکن16 گدھی نے اُسے اِس گناہ سببکے سے ڈانٹا۔ اِس جانور
نے جو لنے بو کے قابل نہیں تھا انسان کی سی آواز میں بات کی اور نبی کو
اُس کی دیوانگی روکسے دیا۔

17 یہ لوگ سوکھے ہوئے چشمے اور آندھی سے دھکیلے ہوئے بادل
ہیں۔ اِن کی اندھیرےتقدیر تاریککا ترین حصہ ہے۔ 18 یہ مغرور باتیں
کرتے ہیں جن پیچھےکے کچھ نہیں ہے اور غیراخلاقی شہوتوںجسمانی سے
ایسے لوگوں کو اُکساتے ہیں جو حال ہی میں دھوکے کی زندگی گزارنے
میںوالوں سے نکلےبچ اُنہیںیہ19ہیں۔ آزاد کرنے کا وعدہ ہیںکرتے جبکہ
بدکاریخود غلامکے ہیں۔ اُسیانسانکیونکہ کا غلام اُسجوہے غالبپر
آ گیا ہے۔ اور20 ہمارےجو خداوند نجاتاور دہندہ عیسٰی مسیح جانکو
لینے سے اِس دنیا کی آلودگی سے بچ نکلتے ہیں، لیکن بعد ایکمیں بار پھر اِس
پھنسمیں مغلوبکر ہو جاتے ہیں اُن کا انجام پہلے نسبتکی یادہ ز بُرا ہو
جاتا ہے۔ 21 ہاں، جن لوگوں راستنے بازی کی راہ کو جان لیا، لیکن
بعد میں مُقّدساُس منہسےحکم پھیر لیا جو اُن حوالےکے کیا گیا تھا، اُن کے
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لئے بہتر ہوتا کہ وہ اِس راہ سے واقفکبھی نہ ہوتے۔ 22 اُن پر یہ محاورہ
صادق آتا ہے کہ کُتا” اپنی قَے واپسپاسکے آ جاتا “ہے۔ اور یہ بھی سؤرنی”کہ نہانے کے بعد دوبارہ کیچڑ میں لوٹنے لـگتی “ہے۔

3
خداوند کی آمد کا وعدہ

عزیزو،1 ابیہ خطدوسرا مَیںجوہے آپنے لـکھکو دیا دونوںہے۔
میںخطوں مَیں نے باتوںکئی کی یاد دلا آپکر ذہنوںکے سوچپاکمیں
اُبھارنے کی۔کوششکی مَیں2 ہوںچاہتا آپکہ وہ کچھ یاد جسرکھیں
پیشکی مُقّدسگوئی نبیوں تھیکینے اور ساتھ ہمارےساتھ خداوند اور
نجات دہندہ کا وہ بھیحکم آپجو کو اپنے رسولوں معرفتکی ملا۔ اّول3
آپ کو باتیہ سمجھنے ضرورتکی ہے کہ اِن آخری دنوں میں لوگایسے
آئیں گے مذاقجو اُڑا کر اپنی شہوتوں قبضےکے میں رہیں گے۔ وہ4 پوچھیں
عیسٰی”گے، آنےنے کا وعدہ تو لیکنکیا، باپہمارےہے؟کہاںوہ دادا
تو مر چکے ہیں، اور دنیا کی تخلیق سے لے کر سبتکآج کچھ ویسے کا
ویسا “ہے۔ہی لیکن5 لوگیہ نظرانداز ہیںکرتے کہ قدیم زمانے میں الله
کے حکم پر آسمانوں کی تخلیق ہوئی اور زمین پانی میں سے اور پانی یعےکے ذر
وجود میں آئی۔ اِسی6 پانی کے یعے ذر قدیم زمانے کی دنیا سیلابپر آیا اور
سب کچھ تباہ ہوا۔ 7 اور الله اِسیکے حکم نے موجودہ آسمان اور زمین کو
آگ کے لئے محفوظ کر رکھا اُسہے، دن کے لئے لوگوںبےدینجب کی
عدالت کی جائے گی اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

میرےلیکن8 ایکعزیزو، بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔ خداوند کے
ایکنزدیک دن ہزار سال کے برابر ہے اور ہزار ایکسال دن کے برابر۔
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خداوند9 اپنا وعدہ پورا میںکرنے نہیںدیر لوگکچھطرحجسکرتا سمجھتے
ہیں بلـکہ وہ کرصبرخاطرکیآپتو نہیںوہکیونکہہے۔رہا کوئیکہچاہتا
ہلاک ہو جائے بلـکہ یہ سبکہ توبہ تکنوبتکی پہنچیں۔

لیکن10 خداوند بڑےآسمانگا۔آئےطرحکیچوردنکا ساتھکےشور
ختم ہو جائیں گے، اجراِم آگفلـکی میں پگھل جائیں گے اور زمین اُس کے
سمیتکاموں ظاہر ہو عدالتکر پیشمیں کی جائے گی۔ اب11 سوچیں،
اگر سب کچھ اِس طرح ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کس قسم لوگکے
ہونے آپچاہئیں؟ مُقّدسکو اور ترسخدا زندگی گزارتے ہوئے 12 الله
کیدنکے راہ دیکھنی ہئے۔ چا آپہاں، کرنیکوششیہکو ہئے چا وہکہ
دن جلدی آئے جب آسمان جل جائیں گے اور اجراِم آگفلـکی میں پگھل
گے۔جائیں لیکن13 ہم اُن آسمانوںنئے اور نئی زمین انتظارکے جنہیںمیں
کا وعدہ الله نے کیا ہے۔ اور وہاں کرےسکونتراستی گی۔

چنانچہ14 عزیزو، اِسآپچونکہ انتظار اِسہیںمیں لئے لـگنپوری کے
ساتھ کوشاں رہیں آپکہ الله نزدیککے بےداغ اور بےالزام ٹھہریں اور
آپ کی اُس کے ساتھ صلح ہو۔ 15 یاد رکھیں ہمارےکہ خداوند کا صبر
لوگوں نجاتکو پانے کا موقع دیتا ہمارےہے۔ عزیز پولسبھائی بھینے
حکمتاُس مطابقکے جو الله نے اُسے عطا کی آپہے کو یہی کچھ لـکھا
ہے۔ 16 وہ یہی کچھ اپنے تمام خطوں میں لـکھتا جبہے وہ اِس مضمون
کا ذکر کرتا ہے۔ اُس کے خطوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے میں
مشکل ہیں اور جنہیں جاہل اور لوگکمزور توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں،
اُسیبالکل طرحجسطرح وہ باقی صحیفوں بھیساتھکے لیکنہیں۔کرتے
اِس سے وہ آپاپنے کو ہلاکہی کر رہے ہیں۔
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میرے17 عزیزو، مَیں آپ کو وقت سے پہلے اِن باتوں سے آگاہ کر رہا
اِسہوں۔ لئے رہیںخبردار کوآپسوچغلطکیلوگوںبےاصولتاکہ بہکا
آپکر محفوظکو مقام سے ہٹا نہ دے۔ اِس18 ہمارےبجائےکے خداوند
نجاتاور دہندہ عیسٰی مسیح فضلکے اور علم میں ترقی کرتے رہیں۔ اُسے
اب اور تکابد حاصلجلال ہوتا !رہے آمین۔
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