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روج  15:9 خر  
دشمن نے تو یہ کا تھا میں پیچھا کرونگا ۔میں جا پکڑونگا میں لوٹ کا مال تقسیم کرونگا ۔ان کی 

تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گا ۔میں اپنی تلوار کھنچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ارن کو ہلک
 کرونگا ۔

روج  18:21 خر  
دا ترس اور سچے اور رشوت کے  ن لے جو خر اور ترو اشن لوگوں میں سے ایسےللق اشخاص چر
دشمن ہوں اور ارنکو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیو ں پر حاکم بنا

 دے۔
روج  20:14 خر  

نانہ کر۔ّ  ترو زش
روج  20:17 خر  

ترو اپنے پڑوسی کے گھر کا للچ نہ کرنا ۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا للچ نہ کرنا اور نہ
اسکے غلم اور اسکی لونڈی اور اسکے بیل اور اسکے گدھے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی

 کسی اور چیز کا للچ کرنا ۔
11:3,4 گنتی   

اور اس جگہ کا نا بیعرہ پڑا کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی اور جو ملی جلی بھیڑ
ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور

 کہنے لگے کہ ہم کو کو ن گوشت کھانے کو دے گا؟
5:21 استثنا   

لم یا  ترو اپنے پڑوسی کی بیوی کا للچ نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا ارسکے کھیت یا غر
 لونڈی یا بیل یا گدھے یا رسکی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا ۔

12:20 استثنا   
جب خداوند تیرا خدا ارس وعدہ کے مطابق جو ارس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بڑھائے 

اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے اور ترو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھانونگا تو ترو
 جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے ۔

22:22 استثنا   
اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈاے جائیں 

یعنی وہ مرد بھی جس نے ارس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی ۔ یوں ترو اسرائیل
 میں سے ایسی بررائی کو دفع کرنا ۔

ع  7:21 یشوع  
ثقال چاندی اور پچاس کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابلکی ایک نفیس چادر اور دو سو مش
ثقال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تومیں نے للچا کر ان کو لے لیا اور دیکھ وہ میرے ڈیرے مش

 میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔
10:3 زبرور   



داوند کر ترک کرتا بلکہ ارس کی  کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور للچی خر
 اشہانت کرتا ہے۔
78:18 زبرور    

دا کو آزمایا۔   اور ارنہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خر
78:30 زبرور   

 وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ارنکا کھانا ارنکے مرنہ ہی میں تھا ۔ 
81:12 زبرور   

ل کی بٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں   ،پس میںں نے ارنکو ارنکے دش
106:14 زبرور   

دا کو آزمایا۔  بلکہ بیابان میں بڑی حشرص کی۔ اور صحرا میں خر
119:36 زبرور   

ل نہ کہ للچ کی طرف ۔ ع دش ل کو اپنی شہا دتو ں کی طرف رجور  میرے دش
1:19 اشمثال   

ان لیکر ہی چھوڑتا ہے۔   نفع کے للچی کی راہیں اںیسی ہی ہیں ۔اںیسا نفع ارسکی جا
6:25 اشمثال   

سن پر عاشق نہ ہواور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے ۔ ل میں ارسکے حر  تو اپنے دش
15:27 اشمثال   

 فع کا للچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے پر جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہئیگا ۔
21:25,26 اشمثال   

کاہل کی تمنا ارسے مار ڈالتی ہے کیونکہ ارسکے ہاتھ محنت سے اشنکار کرتے ہیں۔
ن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔   وہ دش

28:16 اشمثال   
 بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو للچ سے نفرت رکھتا ہے ارسکی عمر دراز ہوگی ۔

56:11 أیسعیاہ   
اور وہ للچی کتے ہیں جو کھبی سیر نہیں ہوہوتے۔وہ نادان چرواہے ہیں۔وہ سب اپنی اپنی راہ کو

 پھر گئے۔ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈ ھونڈتا ہے۔
57:17 أیسعیاہ   

کہ میں ارس کے ل لچ کے گناہ سے غضب ناک ہواسو میں نے ارسے مارا۔میں نے اپنے آپ کو
 چھپایا غضب ناک ہوااس لئے راہ پر جو ارس پر جو ارس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا۔

6:13 یرمیاہ   
اشسلئے کے چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب للچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر دغا باز

 ہے ۔
22:17 یرمیاہ   

ل فقط للچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم وستم پر لگے ہیں ۔  پر تیری آنکھیں اور تیرا دش
51:13 یرمیاہ   

اںے نہروں پر سکونت کرنے والی جسکے خزانے فراوان ہیں تیری تمامی کا وقت آپہنچا اور



 تیری غارت گری کا پیمانہ پرر ہو گیا ۔
6:9 حزقی ایل   

اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے 
مجھ کو یاد کریں گے جب کہ میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان

کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا اور وہ آپ اپنی تمام بد
اعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں

 نفرتی ٹھہریں گے۔
14:4,5 حزقی ایل   

اس لئے تو ان سے باتینکر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں
سے ہر کوئی جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کر تا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلنے والی
بدرکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے میںں خداوند اسکے بتوں کی

کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا۔
تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالت میں پکڑوں کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے 

 سبب مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔
22:12 حزقی ایل   

تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کےلئے رشوت خواری کی۔ تو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم
 کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹااور مجھے فراموش کیا خداوند خدا فرماتا ہے۔

33:31 حزقی ایل   
وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں 
سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے منہ سے توبہت محبت ظاہر کرتے ہیں

 پر ان کا دل للچ پر دوڑتا ہے۔
میرے لوگ اپنے کاٹھ کے پرتلے سے سوال کرتے ہیں۔ ارن کالٹھ ارن کو جواب دیتا  4:12 ہوسیع 

دا کی پناہ کو چھوڑ کر وح نے ارن کو گرمراہ کیا ہے اور اپنے خر ہے کیونکہ بدکاری کی رر
 بدکاری کرتے ہیں۔

جوع نہیں ہونے دیتے کیونکہ بدکاری کی  5:4 ہوسیع  دا کی طرف رر ارن کے اعمال ارن کو خر
داوند کو نہیں جانتے۔ وح ارن میں موجود ہے اور وہ خر  رر

2:2 میکاہ   
وہ للچ سے کھیتوں کو ضبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتےہیں اور یروں آدمی اور ارس کے

 گھر پر ہاں مرد اور اس کی میراث پر ظلم کرتے ہیں۔
وم  3:4 نا حر  

وب صورت جادوگرنی فاحشہ کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ قوموں کو  یہ اس خر
 اپنی بدکاری سےاور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔

2:9 حبقروق   
اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تا کہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور

 مصیبت سے محفوظ رہے۔
5:28 مّتی   



ورت پر نگاہ کی وہ سی نے برری خواہشش سے کشسی عں یں ترم سے یہ کہتا ہروں کہ جشس کش لیکشن مں
نا کرچکا۔ ل میں ارس کے ساتھ زش  اپنے دش

4:19 مرقس   
ولت کا فریب اور اںور چشیزوں کا للچ داخشل ہوکر کلم کو دبا دیتے ہیں اور نیا کی فشکر اور دں اور در

 وہ بے پھںل رہ جاتا ہے۔
7:22 مرقس   

یاں۔ مکر۔ شہوت پرستی۔ بدنظری۔ بدگوئی۔ شیخی۔ یاں۔ للچ۔ بدکارش ناکارش ونریزیاں۔ زش یاں ۔ خر چورش
 بیواقروفی۔

3:14 لروقا   
لم کرو  پاہشیوں نے بھی ارس سے پروچھا کہ ہم کیا کریں؟ ارس نے ارن سے کہا نہ کشسی پر ظر اور سش

 اور نہ کشسی سے نہ حق کرچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔
12:15 لروقا   

یرونکہ کشسی  بردار! اپنے آپ کو ہر طرح کے للچ سے بںچائے رکّھو کش اور ارس نے ارن سے کہا خں
یں۔ وقروف نہش ندگی ارس کے مال کی کثرت پر مں  کی زش

16:14 لروقا   
ن کر ارسے ٹھٹّھے میں ارڑانے لگے۔ یسی جو زر دوست تھے اشن سب باتوں کو سر  فرش

ر  8:44 وحّنا  
وع ہی سے ترم اپنے باپ اشبلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پرورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شررر

ھوٹ بولتا یں۔ جب وہ جر ّچائی ہے نہش یرونکہ ارس میں سں یں رہا کش ّچائی پر قائشم نہش ونی ہے اور سں خر
ھوٹ کا باپ ہے۔ ھوٹا ہے بلکہ جر یرونکہ وہ جر  ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کش

20:33 اعمال   
یا۔ یں کش سی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا للچ نہش یں نے کش  مں

 رومیوں 
1:24-29 

یا کہ ارن  یں ناپاکی میں چھوڑ دش لوں کی خواہششوں کے مرطابشق ارنہش دا نے ارن کے دش اشس واسطے خر
ئے جائیں۔ رمت کش ن آپس میں بے حر دں کے بں

ّچائی کو بدل کر جھروٹ بنا ڈال اور مخلروقات کی زیادہ  دا کی سں اشس لشئے کہ ارنہوں نے نے خر
بت ارس خالشق کے جوابد تک محمرود ہے۔ آمین۔ بادت کی بہ نسش پرستشش اور عش

ورتوں نے اپنے  یا۔ یہاں تک کہ ارن کی عں دا نے ارن کو گندی شہوتوں میں چھوڑدش اشسی سبب سے خر
بع کام سے بدل ڈال۔ طبعی کام کو خشلف طش

ورتوں سے طبعی کام چھور کر آپس کی شہوت سے مست ہوگئے یعنی  اشسی طرح مرد بھی عں
وسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گرمراہی کے لئشق مردوں نے مردوں کے ساتھ رر

بدلہ پایا۔
یدہ عقل  دا نے بھی ارن کو نا پسندش یا ارسی طرح خر دا کو پہچاننا نا پسند کش اور جشس طرح ارنہوں نے خر

یا کہ نالئشق حرکتیں کریں۔ کے حوالہ کردش
ونریزی جھگڑے  پںس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی للچ اور بد خواہی سے بھر گئے اور حسد خر



یبت کرنے والے۔  مکّاری اور بغرض سے معمرور ہوگئے اور غش
6:12 رومیوں   

ن میں بادشاہی نہ کرے کہ ترم ارس کی خواہششوں کے تابشع رہو۔ دں ناہ ترمہارے فانی بں  پںس گر
7:7 رومیوں   

ناہ کو نہ پہچانتا  یں گر ت کے مں یعں رش یر شں یں بلکہ بغں ز نہش ناہ ہے ؟ ہرگش ت گر یعں رش پںس ہم کیا کہیں ؟ کیا شں
یں للچ کو نہ جانتا۔ ت یہ نہ کہتی کہ ترو للچ نہ کر تو مں یعں رش  مثل  اگر شں

13:9 رومیوں   
وا اںور جو کوئی ون نہ کر۔ چوری نہ کر۔ للچ نہ کر اور اشن کے سش یرونکہ یہ باتیں کہ زنانہ کر۔ خر کش

ی سے اپنی ماننشد محّبت لصہ اشس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسش کم ہو ارن سب کا خر حر
 رکھ۔

13:14 رومیوں   
یح کو پہن کو اور جشسم کی خواہشوں کے لشئے تدبشیریں نہ کرو۔ وع مسش دا یشسر  بلکہ خر

یوں ۱  5:10,11 کررنتھش  
یں لنا ہی نہش نیا کے حرامکاروں یا للچشیوں یا ظالشموں یا برت پرستوں سے مش یں کہ بشالکرل در یہ تو نہش

نیا ہی سے نشکل جانا پڑتا۔ یرونکہ اشس صرورت میں تو ترم کو در کش
لیکشن میں نے ترم کو درحقشیقت یہ لشکھا تھا کہ اگر کوئی بھائشی کہل کر حرامکار یا للچشی یا برت 

بت نہ رکّھو بلکہ اںیسے کے پرست یا گالی دینے وال یا شرابی یا ظالشم ہو تو ارس سے صحر
 ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔
یوں ۱  6:9,10 کررنتھش  

ث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ۔ نہ حرامکار دا کی بادشاہی کے وارش یں جانتے کہ بدکار خر کیا ترم نہش
ث ہوں گے۔ نہ برت پرست نہ زنا کار نہ عیاش۔ نہ لںونڈے باز۔ دا کی بادشاہی کے وارش خر

ور۔ نہ للچی نہ شرابی۔ نہ گالشیاں بکنے والے نہ ظالشم۔   نہ چں
یوں ۱  10:6 کررنتھش  

یسے ارنہوں  برت ٹھہریں تاکہ ہم برری چشیزوں کی خواہشش نہ کریں جں یہ باتیں ہمارے واسطے عش
 نے کی۔

یوں ۱  12:31 کررنتھش  
یں ترمہیں بتاتا مدہ طریقہ مں و رکّھو لیکشن اںور بھی سب سے عر ترم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزر

 ہروں۔
یوں ۱  14:39 کررنتھش  

و رکّھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔  پںس اںے بھائشیو! نربرّوت کرنے کی آرزر
یوں ۲  9:5 کررنتھش  

جھا کہ وہ پہلے سے ترمہارے پاس  مں ور سں رخواست کرنا ضرر یں نے بھائشیوں سے یہ دں اشس لشئے مں
ش کی طرح تّیار ش کو پیشتر سے تّیار کر رکّھیں تاکہ وہ بخشش ودہ بخشش وعر جا کر ترمہاری مں

ور پر۔  رہے نہ کہ زبردستی کے طں
 گلتیوں 

5:16-20 



ز پرورا نہ کرو گے۔ وح کے مروافشق چلو تو جشسم کی خواہشش کو ہرگش یں یہ کہتا ہروں کہ رر مگر مں
وح جشسم کے خشلف اور یہ ایک دروسرے  وح کے خشلف خواہشش کرتا ہے اور رر یرونکہ جشسم رر کش

کے مرخالشف ہیں تاکہ جو ترم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔
یں رہے۔  ت کے ماتحت نہش یعں رش وح کی ہشدایت سے چلتے ہو تو شں اور اگر ترم رر

اب جشسم کے کام تو ظاہشر ہیں یعنی حرامکاری۔ ناپاکی۔ شہوت پرستی۔ 
دائشیاں۔ بشدعتیں۔  ّصہ۔ تفرقے۔ جر تیں۔ جھگڑا۔ حسد۔ غر داوں وگری۔ عں  برت پرستی۔ جادر

5:24 گلتیوں   
وع کے ہیں ارنہوں نے جشسم کو ارس کی رغبتوں اور خواہششوں سمیت صلشیب پر یح یشسر اور جو مسش

یا ہے۔  کھینچ دش
أفسس 

 2:1-3 
ناہوں کے سبب سے مرردہ تھے۔ وروں اور گر یا جب اپنے قرصر ندہ کش اور ارس نے ترمہیں بھی زش

وح کی  م یعنی ارس رر ش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکش نیا کی روش جشن میں ترم پیشتر در
پیںروی کرتے تھے جو اںب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثشیر کرتی ہے۔

ندگی گرذارتے اور جشسم اور  اشن میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جشسم کی خواہششوں میں زش
ور پر غضب کے فرزند وسروں کی مانشند طبعی طں عقل کے اشرادے پرورے کرتے تھے اور در

 تھے۔
4:19 أفسس   

یا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حشرص سے کریں۔ ن ہوکر شہوت پرستی کو اشختّیار کش  ارنہوں نے سر
أفسس 

 4:22-27 
کہ ترم اپنے اگلے چال چلن کی ارس پررانی اشنسانشّیت کو ارتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب 

سے خراب ہوتی جاتی ہے۔
وحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔  اور اپنی عقل کی رر

یدا کی گئی  یزگی میں پں ّچائی کی راستبازی اور پاکش دا کے مرطابشق سں اور نئی اشنسانشّیت کو پہنو جو خر
ہے۔

یرونکہ ہم آپس میں ایک  چ بولے کش ی سے سں پںس جھروٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شںخص اپنے پڑوسش
وسرے کے عرضو ہیں۔ در

وبنے تک ترمہاری خفگی نہ رہے۔  ناہ نہ کرو۔ سرورج کے ڈر ّصہ تو کرو مگر گر غر
وقع نہ دو۔   اور اشبلشیس کو مں

5:3 أفسس   
کر  سی طرح کی ناپاکی یا للچ کا ذش ب ہے ترم میں حرامکاری اور کش ناسش یسا کہ مرقّدسوں کو مر اور جں

 تک نہ ہو۔
5:5 أفسس 

سی حرمکار یا ناپاک یا للچی کی جو برت پرست کے برابر  وب جانتے ہو کہ کش یرونکہ ترم یہ خر کش
یں۔ یراث نہش دا کی بادشاہی میں کرچھ مش یح اور خر  ہے مسش



لّسیوں  3:5 کر  
ین پر ہیں یعنی حرامکاری اور ناپاکی اور شہوت اور پںس اپنے ارن عضا کو مرردہ کرو جو زمش

 برری خواہشش اور للچ کو جو برت پرستی کے برابر ہے۔
سلرنیکیوں ۱  2:5 تھش  

وشامد پائی گئی نہ وہ للچ کا پردہ بنا۔ یرونکہ ترم کو معلروم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلم میں خر کش
دا اشس کا گواہ ہے۔  خر

سلرنیکیوں ۱  تھش
 4:3-7 

دا کی مرضی یہ ہے کہ ترم پاک بنو یعنی حرامکاری سے بچے رہو۔ نانچہ خر چر
ل کرنا جانے۔  ّزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصش اور ہر ایک ترم میں سے پاکیزگی اور عش

یں جانتیں۔  دا کو نہش نہ شہوت کے جوش سے ارن قںوموں کی مانشند جو خر
داوند اشن  یرونکہ خر یادتی اور دغا نہ کرے کش اور کوئی شںخص اپنے بھائشی کے ساتھ اشس امر میں زش

یا تھا۔ نانچہ ہم نے پہلے بھی ترم کو تنبشیہ کر کے جتا دش سب کاموں کا بدلہ لینے وال ہے چر
یں بلکہ پاکیزگی کے لشئے برلیا۔  دا نے ہم کو ناپاکی کے لشئے نہش  اشس لشئے کہ خر

تھریس ۱  3:3 تیمش  
ل مچانے وال یا مار پشیٹ کرنے وال نہ ہو بلکہ حلشیم ہو۔ نہ تکراری نہ زردوست۔  نشہ میں غر

تھریس ۱  3:8 تیمش  
یدہ ہونا چاہئے۔ دو زبان اور شرابی اور ناجائشز نفع کے للچی نہ موں کو بھی سنجش اشسی طرح خادش

 ہوں۔
تھریس ۱  6:9,10 تیمش  

ولتمند ہونا چاہتے ہیں وہ اںیسی آزمایش اور پھندے اور بہرت سے بیہرودہ اور نرقصان  لیکشن جو دں
یوں کو تباہی اور ہلکت کے دریا میں غرق پہرنچانے والی خواہششوں میں پھنستے ہیں جو آدمش

کر دیتی ہیں۔
و میں بعض نے گرمراہ  یرونکہ زر کی دوستی ہر قشسم کی بررائی کی ایک جڑ ہے جشس کی آرزر کش

لوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لشیا۔  ہوکر اپنے دش
تھریس ۲  2:22  تیمش  

عا کرتے ہیں ارن کے داوند سے در ل کے ساتھ خر جوانی کی خواہششوں سے بھاگ اور جو پاک دش
لح کا طالشب ہو۔  ساتھ راستبازی اور اشیمان اور محّبت اور صر

تھریس ۲  3:2  تیمش  
ور۔ بدگو۔ ماں باپ کے نافرمان۔ ناشرکر۔ ودغرض۔ زردوست۔ شیخی باز۔ مغرر ی خر یرونکہ آدمش کش

 ناپاک۔
تھریس ۲  3:6  تیمش  

ورتوں اشن ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گرھس آتے ہیں اور ارن چھچھوری عں
ناہوں میں دبی ہروئی ہیں اور طرح طرح کی خواہششوں کے بس کو قابرو میں کر لیتے ہیں جو گر

 میں ہیں۔
تھریس ۲  4:3  تیمش  



یرونکہ اںیسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلشیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھرجلی کش
ث اپنی اپنی خواہششوں کے مروافشق بہرت سے ارستاد بنا لیں گے۔  کے باعش

طرس  2:12 طش  
ودہ جہان  نیوی خواہششوں کا اشنکار کر کے اشس موجر ینی اور در اور ہمیں تربشیت دیتا ہے کہ بے دش

ندگی گرزاریں۔ ینداری کے ساتھ زش  میں پرہیزگاری اور راستبازی اور دش
طرس  3:3 طش  

یرونکہ ہم بھی پہلے نادان۔ نافرمان۔ فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہششوں اور عیش  کش
ندگی گرزارتے تھے۔ نفرت کے قائشل شرت کے بندے تھے اور بد خواہی اور حسد میں زش و عش

ینہ رکھتے تھے۔  تھے اور آپس میں کش
13:5 العبرانیین   

ود  یرونکہ ارس نے خر زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو ترمہارے پاس ہے ارسی پر قناعت کرو کش
وں گا۔ ز دست بردار نہ ہروں گا اور کبھی ترجھے نہ چھوڑر یں ترجھ سے ہرگش  فرمایا ہے کہ مں

1:14,15 یعقروب   
نچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔  ہاں ہر شںخص اپنی ہی خواہششوں میں کھش

یدا کرتا ہے۔  وت پں کا تو مں ناہ جب بڑھ چر ناہ کو جنتی ہے اور گر لہ ہوکر گر  پھشر خواہشش حامش
یعقروب 

 4:1-5 
یں جو ترمہارے اعضا میں ترم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگئے؟ کیا ارن خواہششوں سے نہش

فساد کرتی ہیں؟
یں  ل نہش ون اور حسد کرتے ہو اور کرچھ حاصش یں۔ خر لتا نہش ترم خواہشش کرتے ہو اور ترمہیں مش

یں۔ لتا کہ مانگتے نہش یں مش کرسکتے۔ ترم جھگڑتے اور لڑتے ہو۔ ترمہیں اشس لشئے نہش
شرت سے  یش و عش یں اشس لشئے کہ برری نّیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عں ترم مانگتے ہو اور پاتے نہش

خرچ کرو۔
شمنی کرنا ہے؟  دا سے در نیا سے دوستی رکھنا خر یں معلروم کہ در نا کرنے والیو! کیا ترمہیں نہش اںے زش

شمن بناتا ہے۔ دا کا در نیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خر پںس جو کوئی در
وح کو ارس نے ہمارے اںندر بسایا  تابش مرقّدس بے فائشدہ کہتی ہے؟ جشس رر جھتے ہو کہ کش مں کیا ترم یہ سں

و کرتی ہے جشس کا انجام حسد ہو؟ ہے کیا وہ اںیسی آرزر
1:14 پطرس ۱  

 اور فرمانبردار فرزند ہوکر اپنی جہالت کے زمانہ پررانی خواہششوں کے تابشع نہ بنو۔
2:11 پطرس ۱  

ّنت کرتا ہروں کہ ترم اپنے آپ کو پردیسی اور مرسافشر جان کر ارن جشسمانی یں ترمہاری مش اںے پیارو! مں
وح سے لڑائی رکھتی ہیں۔  خواہششوں سے پرہیز کرو جو رر

پطرس ۱
 4:2-4 

دا کی یوں کی خواہششوں کے مرطابشق نہ گرذارے بلکہ خر ندگی آدمش تاکہ آیندہ کو اپنی باقی جشسمانی زش
مرضی کے مرطابشق۔



یرقںوموں کی مرضی کے مروافشق کام کرنے اور شہوت پرستی ۔ برری  اشس واسطے کہ غں
خواہششوں ۔ ناچ رنگ ۔ نشہ بازی اور مکروہ برت پرستی میں جشس قدر ہم نے پہلے وقت گرذارا

ہی بہرت ہے۔ ور
یں دیتے اور لعن طعن کرتے  ب کرتے ہیں کہ ترم ارسی سخت بدچلنی تک ارن کا ساتھ نہش اشس پر تّعجر

 ہیں۔
1:4 پطرس ۲   

یلہ سے ترم ارس ئے تاکہ ارن کے وسش ث ارس نے ہم سے قشیمتی اور نشہایت بڑے وعدے کش جشن کے باعش
ریک ہو ہی میں شش نیا میں بڑی خواہشش کے سبب سے ہے ذاتش اشلہ خرابی سے چھروٹ کر جو در

 جاؤ۔
2:3 پطرس ۲   

یم سے ارن کی سزا اور وہ للچ سے باتیں بنا کر ترم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قدش
یں۔ یں اور ارن کی ہلکت سوتی نہش کا ہے ارس کے آنے میں کرچھ دیر نہش کم ہو چر  کا حر

پطرس ۲ 
 2:9-19 

ن تک سزا میں  ینداروں کو آزمایش سے نشکال لیتا اور بدکاروں کو عدالت کے دش داوند دش تو خر
رکھنا جانتا ہے۔

کرومت کو ناچشیز  یروی کرتے ہیں اور حر خصوصا  ارن کو جو ناپاک خواہششوں سے جشسم کی پں
یں ڈرتے۔ ّزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہش ودرائی ہیں اور عش جانتے ہیں۔ وہ گرستاخ اور خر
داوند کے سامنے لعن طعن  شتے جو طاقت اور قردرت میں ارن سے بڑے ہیں خر ود یکہ فرش جر باور

یں کرتے۔ کے ساتھ نالشش نہش
یوانش  لیکشن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانشند ہیں جو پکڑنے جانے اور ہلک ہونے کے لشئے حں

یدا ہروئے ہیں۔ جشن باتوں سے ناواقشف ہیں ارن کے بارے میں اںوروں پر لعن طعن کرتے مرطلںق پں
ئے جائیں گے۔ ود خراب کش ہیں۔ اپنی خرابی میں خر

زا آتا  ہاڑے عیاشی کرنے میں مں ن دش وسروں کے بررا کرنے کے بدلے اشن ہی کا بررا ہوگا۔ ارن کو دش در
یب ہیں۔ جب ترمہارے ساتھ کھاتے پشیتے ہیں تو اپنی طرف سے محّبت کی ہے۔ یہ داغ اور عں

شرت کرتے ہیں۔ ضیافت کر کے عیش و عش
لوں  یں سکتیں وہ بے قیام دش ک نہش ناہ سے رر ورتیں بسی ہروئی ہیں گر ارن کی آنکھیں جشن میں زناکار عں

ل للچ کا مرشتاق ہے۔ وہ لعنت کی ارولد ہیں۔ نساتے ہیں۔ ارن کا دش کو پھں
یٹے بلعام کی راہ پر ہو لشئے ہیں جشس  ور کے بں یدھی راہ چھوڑ کر گرمراہ ہو گئے ہیں اور بعر وہ سش

زیز جانا۔ وری کو عش نے ناراستی کی مزدر
ی کی طرح بول کر ارس  ور پر یہ ملمت ارٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمش مگر اپنے قرصر

یوانگی سے باز رکّھا۔ نبی کو دش
یکی دھری  وہ اںندھے کروئیں ہیں اور اںیسے کہرر جشسے آندھی ارڑاتی ہے۔ ارن کے لشئے بے حد تارش

ہے۔
وہ گھمنڈ کی بیہروداہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعہ سے ارن لوگوں کو جشسمانی 

خواہششوں میں پھنساتے ہیں جو گرمراہوں میں سے نشکل ہی رہے ہیں۔



یرونکہ جو  لم بنے ہروئے ہیں کش وہ ارن سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غر
 شںخص جشس سے مغلروب ہے وہ ارس کا غلم ہے۔

3:3 پطرس ۲   
نوں میں اںیسے ہنسی ٹھٹّھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہششوں اور یہ پہلے جان لو کہ اشخیر دش

 کے مروافشق چلیں گے۔
یروحّنا ۱

 2:15-17 
نیا سے محّبت رکھتا ہے نیا میں ہیں۔ جو کوئی در نیا سے محّبت رکّھو نہ ارن چشیزوں سے جو در نہ در

یں۔ ارس میں باپ کی محّبت نہش
ندگی کی  نیا میں ہے یعنی جشسم کی خواہشش اور آنکھوں کی خواہشش اور زش یرونکہ جو کرچھ در کش

نیا کی طرف سے ہے۔ یں بلکہ در شیخی وہ باپ کی طرف سے نہش
دا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک  ٹتی جاتی ہیں لیکشن جو خر نیا اور ارس کی خواہشش دونوں مش در

 قائشم رہے گا۔
1:11 یہروداہ   

وری کے لشئے بڑی حشرص سے بلعام کی سی اشن پر افسوس! کہ یہ قائشن کی راہ پر چلے اور مزدر
 گرمراہی اشختّیار کی اور قورح کی طرح مرخالفت کر کے ہلک ہروئے۔

یہروداہ
 1:15-19 

ینی کے ارن سب کاموں کے ینوں کو ارن کی بے دش یوں کا حشساب کرے اور سے بے دش تاکہ سب آدمش
ئے ہیں اور ارن سب سخت باتوں کے سبب سے جو ینی سے کش سبب سے جو ارنہوں نے بے دش

وروار ٹھہرائے۔ ناہگاروں نے ارس کی مرخالفت میں کہی ہیں قرصر ین گر بے دش
کایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہششوں کے مروافشق چلتے ہیں اور  یہ بڑبڑانے والے اور شش

وداری کرتے ہیں۔ اپنے مرنہ سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لشئے لوگوں کی رر
ول پہلے کہہ  سر یح کے رں وع مسش داوند یشسر لیکشن اںے پیارو! ارن باتوں کو یاد رکّھو جو ہمارے خر

کے ہیں۔ چر
وہ ترم سے کہا کرتے تھے کہ اخشیر زمانہ میں اںیسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے 

ینی کی خواہششوں کے مروافشق چلیں گے۔ دش
وح سے بے بہرہ۔  ی ہیں جو تفشرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور رر  یہ وہ آدمش

18:14 مرکاشفہ   
ور ہو گئے اور سب لزیز اور تحفہ چشیزیں ترجھ سے ل پسند میوے تیرے پاس سے در اںب تیرے دش

ز ہاتھ نہ آئیں گی۔  جاتی رہیں۔ اںب وہ ہرگش

Pastor T. John Franklin
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