
یوحنا-۳ 1 i یوحنا-۳ 8

یوحنا-۳
1 یہ بزرگخط یوحنا طرفکی سے ہے۔
مَیں اپنے عزیز گیُس کو لـکھ رہا ہوں جسے مَیں سچائی سے پیار کرتا

ہوں۔
میرے2 میریعزیز، دعا ہے آپکہ حالکا طرحہر ٹھیکسے ہو اور

طورجسمانیآپ پر اُتنے ہوںتندرستہی لحاظروحانیآپجتنے ہیں۔سے
3 کیونکہ مَیں نہایت خوش ہوا جب بھائیوں نے آ کر گواہی دی آپکہ
طرحکس سچائی مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔ ًاور آپیقینا ہمیشہ سچائی
مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔ مَیںجب4 سنتا ہوں میرےکہ بچے سچائی
مطابقکے زندگی گزار رہے ہیں تو میرےیہ لئے سب سے یادہ ز خوشی کا
باعث ہوتا ہے۔

گیُس تعریفکی
5 میرے عزیز، جو کچھ آپ بھائیوں کے لئے کر رہے ہیں اُس میں

آپ وفاداری دکھا رہے ہیں، حالانکہ آپوہ کے جاننے والے نہیں ہیں۔
اُنہوں6 نے خدا کی جماعت کے منے سا ہی آپ کی محبت کی گواہی دی
ہے۔ مہربانی کر کے اُن کی سفر کے لئے یوں مدد کریں کہ الله خوش ہو۔
7 کیونکہ وہ مسیح کے نام کی خاطر سفر کے لئے نکلے ہیں اور غیرایمان
داروں سے مدد نہیں لیتے۔ 8 چنانچہ یہ فرضہمارا ہے کہ ہم ایسے لوگوں
کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ یوں ہم بھی سچائی کے بنخدمتہم ہیں۔جاتے

دیترفیس اور دیمیتریُس
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مَیں9 نے جماعتتو کچھکو لـکھ دیا تھا، دیترفیسلیکن جو اُن میں اّول
خواہشکیہونے رکھتا قبولہمیںہے نہیں کرتا۔ آؤںجبمَیںچنانچہ10
گا تو اُسے اُن بُری حرکتوں کی یاد دلاؤں گا جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ
بُریخلافہمارے بکباتیں رہا ہے۔ اور صرفنہ یہ بلـکہ وہ بھائیوں کو
آمدیدخوش بھیسےکہنے انکار یہدوسرےجبہے۔کرتا کرنا ہتے ہیںچا
تو وہ روکاُنہیں جماعتکر نکالسے دیتا ہے۔

میرے11 عزیز، جو بُرا ہے اُس کی نقل مت کرنا بلـکہ اُس کی کرنا جو
اچھا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ الله سے لیکنہے۔ جو بُرا کام کرتا ہے
اُس نے الله کو نہیں دیکھا۔

لوگسب12 دیمیتریُس کی اچھی گواہی دیتے ہیں بلـکہ سچائی بھیخود
اُس اچھیکی دیتیگواہی بھیہمہے۔ اِس کے گواہ ہیں، آپاور جانتے
ہیں ہماریکہ گواہی سچی ہے۔

آخری سلام
آپمجھے13 بہتکو کچھ لـکھنا تھا، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو مَیں قلم

اور سیاہی یعےکے آپذر نہیںکو بتا سکتا۔ مَیں14 جلد آپہی سے ملنے کی
اُمید رکھتا ہوں۔ پھر ہم برُو باترُو کریں گے۔

15 آپسلامتی کے ساتھ ہوتی رہے۔
یہاں شخصیکودوستہرکےوہاںہیں۔کہتےسلامکوآپدوستکے

طور پر ہمارا سلام دیں۔
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