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کُرِنتِھیوں-۱
سلام

پولسخطیہ1 طرفکی سے ہے، جو الله ارادےکے مسیحسے عیسٰی
کا بُلایا ہوا رسول ہے، ہمارےاور سوستھنیسبھائی طرفکی سے۔

2 مَیں کُرِنتھس میں موجود الله کی جماعت کو لـکھ رہا ہوں، آپ کو
جنہیں مسیح عیسٰی میں مُقّدس کیا گیا ہے، جنہیں مُقّدس ہونے کے لئے
بُلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خط اُن تمام لوگوں کے نام بھی ہے جو ہر جگہ
ہمارے خداوند مسیحعیسٰی کا نام لیتے ہیں جو اُن کا اور ہمارا ہے۔خداوند

3 ہمارا باپخدا اور خداوند عیسٰی آپمسیح کو فضل اور سلامتی عطا
کریں۔

شکر
مَیں4 آپہمیشہ لئےکے خدا کا شکر ہوںکرتا اُسکہ آپنے مسیحکو

عیسٰی میں اِتنا فضل بخشا ہے۔ آپ5 اُسکو میں لحاظہر دولتسے مند کیا
گیا ہے، ہر قسم کی تقریر اور علم و عرفان میں۔ 6 کیونکہ مسیح کی گواہی
نے آپ کے درمیان زور پکڑ لیا ہے، 7 اِس لئے آپ کو ہمارے خداوند
عیسٰی مسیح کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے کسی بھی برکت میں کمی
نہیں۔ آپوہی8 کو مضبوطتکآخر بنائے رکھے اِسگا، لئے ہمارےآپ
خداوند عیسٰی مسیح کی دوسری آمد کے دن بےالزام ٹھہریں گے۔ 9 الله
پر پورا اعتماد کیا جا سکتا جسہے آپنے کو بُلا کر اپنے ہمارےفرزند
خداوند عیسٰی مسیح رفاقتکی شریکمیں کیا ہے۔
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کُرِنتھیوں کی پارٹی بازی
10 بھائیو، مَیں اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں آپ کو تاکید کرتا

ہوں نہیںبازیپارٹیدرمیانکےآپکہیں۔باتہیایکسبآپکہ بلـکہ
ایک ہی سوچ ایکاور ہی رائے ہونی ہئے۔ چا 11 میرےکیونکہ بھائیو،
آپ بارےکے میں مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے آپکہ
جھگڑوں میں اُلجھ گئے ہیں۔ مطلب12 یہ ہے آپکہ میں سے کوئی کہتا
پولسمَیں”ہے، پارٹیکی کا اپلّوسمَیں”کوئی“ہوں، کی پارٹی کا “ہوں،
کوئی مَیں” کیفا کی پارٹی کا “ہوں اور کوئی کہ مَیں” مسیح کی پارٹی کا
“ہوں۔ 13 بٹمسیحکیا گیا؟ آپکیا کی پولسخاطر صلیبکو پر چڑھایا گیا؟
یا آپکیا پولسکو کے نام سے بپتسمہ دیا گیا؟

14 خدا کا شکر ہے کہ مَیں نے آپ میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں
دیا سوائے کرسپُس اور گیُس کے۔ 15 اِس لئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ
مَیں پولسنے کے نام سے بپتسمہ پایا ہے۔ 16 ہاں مَیں ستفناسنے کے
گھرانے بھیکو بپتسمہ لیکندیا۔ تکجہاں خیالمیرا اِسہے علاوہکے
کسی اَور کو بپتسمہ نہیں دیا۔ 17 مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لئے
رسول بنا کر نہیں بھیجا بلـکہ اِس لئے کہ الله خبریخوشکی سناؤں۔ اور یہ
کام حکمتدنیاویمجھے سے آراستہ تقریر نہیںسے کرنا ہے تاکہ مسیح کی
صلیب طاقتکی بےاثر نہ ہو جائے۔

صلیب کا پیغام
صلیبکیونکہ18 پیغامکا اُن لئےکے جن ہلاکتانجامکا بےوقوفیہے

ہے جبکہ ہمارے لئے جن کا انجام نجات ہے یہ الله کی قدرت ہے۔
19 پاکچنانچہ نوشتوں میں لـکھا دانشمَیں”ہے، مندوں دانشکی کو تباہ کروں گا
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اور سمجھ داروں کی سمجھ کو رد کروں “گا۔
20 اب دانش مند شخص کہاں ہے؟ عالِم کہاں ہے؟ اِس جہان کا

مناظرے کا ماہر کہاں ہے؟ کیا الله نے دنیا کی حکمت و دانائی کو
ثابتبےوقوفی نہیں کیا؟

21 کیونکہ اگرچہ دنیا الله کی دانائی گھریسے ہوئی توبھیہے دنیا نے
اپنی دانائی بدولتکی الله کو نہ پہچانا۔ اِس لئے الله پسندکو آیا کہ صلیبوہ
کے پیغام کی بےوقوفی کے یعے ذر ہی ایمان رکھنے والوں نجاتکو دے۔
یہودی22 تقاضا کرتے ہیں کہ الٰہی باتوں کی تصدیق الٰہی نشانوں سے کی
جائے جبکہ یونانی دانائی کے وسیلے سے اِن کی تصدیق کے خواہاں ہیں۔
23 اِس کے مقابلے میں ہم مسیِح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ یہودی
اِس سے ٹھوکر کھا ناراضکر ہو جاتے ہیں غیریہودیجبکہ اِسے بےوقوفی
قرار دیتے ہیں۔ لیکن24 جو الله کے بُلائے ہوئے ہیں، خواہ وہ یہودی
ہوں خواہ یونانی، اُن کے لئے مسیح الله کی قدرت اور الله کی دانائی ہوتا
ہے۔ 25 کیونکہ الله کی باتجو لـگتیبےوقوفی ہے انسانوہ کی دانائی سے
یادہ ز دانش مند ہے۔ اور الله کی جو بات کمزور لـگتی ہے وہ انسان کی
طاقت سے یادہ طاقتز ور ہے۔

26 بھائیو، اِس پر غور کریں آپکہ کا کیا حال تھا جب خدا آپنے کو
آپبُلایا۔ میں سے ہیںکم جو دنیا معیارکے مطابقکے دانا ہیں، ہیںکم جو
طاقت ور ہیں، کم ہیں جو عالی خاندان سے ہیں۔ 27 بلـکہ جو دنیا کی نگاہ
بےوقوفمیں اُسےہے الله چننے لیا تاکہ داناؤں کو شرمندہ کرے۔ اور
جو دنیا میں کمزور ہے اُسے الله نے چن لیا تاکہ طاقت وروں کو شرمندہ
کرے۔ اِسی28 طرح جو دنیا نزدیککے ذلیل اور حقیر ہے اُسے الله نے
چن لیا۔ ہاں، جو کچھ بھی نہیں ہے اُسے اُس نے چن لیا تاکہ اُسے نیست
کرے جو بظاہر کچھ ہے۔ 29 چنانچہ کوئی بھی الله کے منے سا اپنے پر فخر



کُرِنتِھیوں-۱ 1:30 iv کُرِنتِھیوں-۱ 2:7

نہیں کر سکتا۔ 30 یہ الله طرفکی سے ہے آپکہ مسیح عیسٰی میں ہیں۔
الله بخششکی سے عیسٰی خود ہماری دانائی، ہماری راست بازی، ہماری
تقدیس اور ہماری مخلصی بن گیا ہے۔ اِس31 لئے طرحجس مُقّدسکلاِم
فرماتا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی پر فخر “کرے۔

2
پولس کی سادہ منادی

1 بھائیو، مجھ پر بھی غور آپمَیںجبکریں۔ پاسکے آیا تو مَیں آپنے
کو الله کا بھید موٹے موٹے الفاظ میں یا فلسفیانہ حکمت کا اظہار کرتے
ہوئے نہ سنایا۔ وجہ2 کیا تھی؟ یہ مَیںکہ نے ارادہ کر رکھا تھا آپکہ کے
درمیان ہوتے مَیںہوئے عیسٰی مسیح کے سوا اَور کچھ نہ خاصجانوں، کر
یہ کہ مصلوباُسے کیا گیا۔ ہاں3 مَیں کمزور خوفحال، کھاتے بہتاور
تھرتھراتے ہوئے آپ پاسکے آیا۔ 4 اور گفتگو اور منادی کرتے ہوئے
مَیں نے دنیاوی حکمت بڑےکے زوردار الفاظ کی معرفت آپ کو قائل
کرنے کوششکی نہ کی، بلـکہ القدسروح اور الله کی قدرت نے میری
باتوں تصدیقکی کی، 5 آپتاکہ ایمانکا حکمتانسانی پر مبنی نہ ہو بلـکہ الله
قدرتکی پر۔

غلط اور صحیح دانائی
دانائی6 کی باتیں ہم اُس وقت کرتے کاملجبہیں ایمان رکھنے والوں

کے درمیان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دانائی موجودہ جہان کی نہیں اور نہ اِس
جہان کے حاکموں ہی کی ہے جو مٹنے والے ہیں۔ 7 بلـکہ ہم خدا ہی کی
دانائی باتیںکی ہیںکرتے جو بھید میںصورتکی چھپی رہی اللهہے۔ نے
زمانوںتمام پیشترسے مقرر کیا جلالہمارےدانائییہکہہے باعثکا بنے۔
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جہاناِس8 بھیکسیکے حاکم اِسنے دانائی کو نہ پہچانا، کیونکہ اگر وہ
پہچان لیتے تو پھر ہمارےوہ جلالی خداوند مصلوبکو نہ کرتے۔ 9 دانائی
بارےکے پاکمیں نوشتے بھی یہی کہتے جو”ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا،

نہ کانکسی نے سنا،
اور نہ انسان ذہنکے میں آیا،
اُسے الله نے اُن کے لئے تیار کر دیا
جو اُس محبتسے رکھتے “ہیں۔
لیکن10 الله نے یہی کچھ اپنے روح کی معرفت ہم پر ظاہر کیا کیونکہ

اُس کا روح ہر چیز کا کھوج لگاتا ہے، تکیہاں کہ الله کی گہرائیوں کا
بھی۔ انسان11 باطنکے واقفکونسے انسانسوائےہے روحکی جوکے
اُس کے اندر ہے؟ اِسی طرح الله سے تعلق رکھنے والی باتوں کو کوئی نہیں
جانتا سوائے الله کے روح کے۔ 12 اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی بلـکہ وہ
روح جو الله کی طرف سے ہے تاکہ ہم اُس کی عطا کردہ باتوں کو جان
سکیں۔

13 یہی کچھ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ میں نہیں جو انسانی
ہمیںسےحکمت سکھایا گیا القدسروحبلـکہ حقیقتوںروحانیہمیوںسے۔
کی تشریح روحانی لوگوں کے لئے کرتے ہیں۔ 14 شخصجو روحانی نہیں
ہے وہ الله روحکے کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اُس نزدیککے
ہیں۔بےوقوفی وہ اُنہیں پہچان نہیں سکتا کیونکہ اُن کی روحانیصرفپرکھ
ہیشخص کر ہے۔سکتا وہی15 ہر پرکھچیز لیتا اُسجبکہہے اپنیکی پرکھ
کوئی نہیں کر سکتا۔ 16 پاکچنانچہ کلام میں لـکھا ربنےکس”ہے، سوچکی کو جانا؟
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کون اُس کو دےتعلیم “گا؟
لیکن ہم مسیح سوچکی رکھتے ہیں۔

3
کُرِنتھس کی بچگانہ حالت

1 بھائیو، مَیں آپ سے روحانی لوگوں کی باتیں نہ کر سکا بلـکہ صرف
جسمانی لوگوں کی۔ کیونکہ آپ اب تک مسیح میں چھوٹے بچے ہیں۔
مَیں2 آپنے دودھکو ٹھوسپلایا، غذا نہ کھلائی، آپکیونکہ وقتاُس
اِس قابل نہیں تھے بلـکہ تکاب نہیں ہیں۔ تکابھی3 آپ جسمانی ہیں،
آپکیونکہ میں حسد اور جھگڑا پایا جاتا ہے۔ کیا اِس سے یہ ثابت نہیں ہوتا
آپکہ جسمانی ہیں اور روح کے بغیر چلتے ہیں؟ جب4 کوئی کہتا پولسمَیں”ہے، کی پارٹی کا “ہوں اور دوسرا، اپلّوسمَیں” کی پارٹی کا “ہوں
تو کیا اِس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا آپکہ روحانی نہیں بلـکہ انسانی سوچ رکھتے
ہیں؟

پولس اور اپلّوس کی حیثیت
اپلّوس5 کی کیا حیثیت ہے اور پولس کی کیا؟ دونوں نوکر ہیں جن کے

وسیلے ایمانآپسے لائے۔ اور ہم میں سے ایکہر انجامخدمتوہینے
اُسنےخداوندجودی مَیں6کی۔سپردکے پودےنے اپلّوسلگائے، پانی
دیتا رہا، لیکن الله نے اُنہیں اُگنے دیا۔ 7 لہٰذا پودا لگانے والا اور آب پاشی
کرنے والا دونوں بھیکچھ نہیں، بلـکہ خدا کچھسبہی ہے پودےجو کو
پھلنے لنے پھو دیتا ہے۔ 8 پودا لگانے اور پانی دینے ایکوالا جیسے ہیں، البتہ
ایکہر کو اُس کی محنت کے مطابق مزدوری ملے گی۔ 9 کیونکہ ہم الله
کے معاون ہیں آپجبکہ الله کھیتکا اور اُس عمارتکی ہیں۔
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الله10 مطابقکےفضلاُسکے مجھےجو بخشا مَیںگیا منددانشایکنے
ٹھیکے دار طرحکی بنیاد رکھی۔ اِس بعدکے کوئی اَور اُس عمارتپر تعمیر
کر رہا لیکنہے۔ ایکہر دھیان رکھے کہ وہ بنیاد پر طرحکسعمارت
بنا رہا ہے۔ 11 کیونکہ بنیاد رکھی جا چکی ہے اور وہ ہے عیسٰی مسیح۔
اِس کے علاوہ کوئی بھی مزید کوئی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ 12 جو بھی اِس
بنیاد پرکچھ کرےتعمیر مختلفوہ مواد تو استعمال کر سکتا ًہے، مثلا سونا،
چاندی، قیمتی پتھر، لـکڑی، گھاسسوکھی یا بھوسا، لیکن13 آخر میں ہر
ایک کا کام ظاہر ہو جائے قیامتگا۔ کے دن کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا
سبآگبلـکہ کچھ ظاہر دےکر گی۔ وہ ثابت دےکر گی کہ ہر کسی
نے کیسا کام کیا ہے۔ 14 اگر اُس تعمیریکا کام نہ جلا جو اُس نے اِس
بنیاد پر کیا تو اُسے اجر ملے گا۔ 15 اگر اُس کا کام جل گیا تو اُسے نقصان
پہنچے گا۔ خود تو وہ بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔

16 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ الله کا گھر ہیں، اور آپ میں الله کا
سکونتروح کرتا ہے؟ 17 اگر کوئی الله کے گھر کو کرےتباہ تو الله اُسے
کرےتباہ گا، کیونکہ الله کا مخصوصگھر مُقّدسو ہے اور یہ ہیآپگھر ہیں۔

اپنے بارے میں شیخی نہ مارنا
کوئی18 آپاپنے فریبکو نہ دے۔ آپاگر میں سمجھےکوئیسے کہ

وہ اِس دنیا کی نظر دانشمیں مند ہے تو پھر ضروری ہے کہ بےوقوفوہ
بنے تاکہ دانشواقعی مند ہو جائے۔ 19 کیونکہ اِس دنیا حکمتکی الله کی
نظر میں بےوقوفی ہے۔ مُقّدسچنانچہ نوشتوں میں لـکھا ہے، وہ” دانش
مندوں کو اُن کی اپنی چالاکی کے پھندے میں پھنسا دیتا “ہے۔ 20 یہ
بھی لـکھا ہے، دانشرب” مندوں خیالاتکے کو جانتا ہے کہ وہ باطل
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“ہیں۔ انسانکسیکوئیغرض21 بارےکے میں شیخی نہ سبمارے۔
کچھ تو آپ کا ہے۔ 22 پولس، اپلّوس، کیفا، دنیا، زندگی، موت، موجودہ
جہان کے اور مستقبل کے سبامور آپکچھ کا ہے۔ آپلیکن23 مسیح
ہیںکے اور مسیح الله کا ہے۔

4
خداوند کے خادم اور اُن کا کام

لوگغرض1 ہمیں مسیح کے خادم سمجھیں، ایسے نگران جنہیں الله کے
بھیدوں کو لنے کھو کی دیداریذمہ گئی ہے۔ نگرانوںاب2 فرضکا یہ
ہے کہ اُن پر پورا اعتماد کیا جا سکے۔ مجھے3 اِس بات کی یادہ ز فکر نہیں
آپکہ یا عدالتدنیاویکوئی احتسابمیرا کرے، بلـکہ مَیں خود بھی اپنا
احتساب نہیں کرتا۔ غلطیکسیمجھے4 کا علم نہیں ہے اگرچہ باتیہ مجھے
راست باز قرار دینے لئےکے نہیںکافی خودخداوندہے۔ احتسابمیرا کرتا
ہے۔ اِس5 لئے وقت باتکسیپہلےسے کا فیصلہ نہ کریں۔ تکوقتاُس
انتظار یں تکجبکر خداوند نہ آئے۔ کیونکہ وہی یکی تار میں چھپی ہوئی
چیزوں کو روشنی میں لائے گا اور دلوں کی منصوبہ بندیوں کو ظاہر کر
دے گا۔ وقتاُس الله خود ہر فرد یفمناسبکی کرےتعر گا۔

کُرِنتھیوں کی شیخی بازی
6 بھائیو، مَیں نے اِن باتوں کا اطلاق اپنے اور اپلّوس پر کیا تاکہ آپ ہم

پر غور کرتے ہوئے الله کے کلام کی حدود جان لیں جن سے تجاوز کرنا
مناسب نہیں۔ پھر آپ پھول شخصایککر حمایتکی کر دوسرےکے کی
مخالفت نہیں کریں گے۔ 7 کیونکہ آپکون کو دوسرےکسی سے افضل
قرار دیتا ہے؟ جو آپکچھ پاسکے ہے کیا آپوہ مفتکو نہیں ملا؟ اور
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مفتاگر ملا تو اِس پر شیخی کیوں مارتے ہیں یا گو آپکہ نے اُسے اپنی
محنت حاصلسے کیا ہو؟

آپہیں۔چکےہوسیرآپ!واہجیواہ8 ہمارےآپہیں۔چکےبنامیر
بغیر بادشاہ بن چکے ہیں۔ کاش آپ بادشاہ بن چکے ہوتے تاکہ ہم بھی
آپ کے حکومتساتھ !کرتے اِس9 کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ الله نے
ہمارے لئے جو اُس ہیںرسولکے رومی تماشاگاہ نچلاسےسبمیں درجہ
مقرر کیا ہے، جو اُن لوگوں کے لئے مخصوص ہوتا جنہیںہے موتسزائے
کا فیصلہ سنایا گیا ہو۔ ہاں، ہم دنیا، فرشتوں اور انسانوں کے منے سا تماشا بن
گئے ہیں۔ ہم10 تو مسیح کی بےوقوفخاطر بن گئے ہیں آپجبکہ مسیح
میں سمجھ دار خیال کئے جاتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں طاقتآپجبکہ ور۔
جاتیکیعزتکیآپ ہماریجبکہہے بےعزتی۔ بھوکہمیںتکاب11
پیاساور ملبوسمیںچیتھڑوںہمہے۔ستاتی یا ننگےگو پھرتے ہمیںہیں۔
مارےمُکے ہماریہیں۔جاتے رہائشمستقلکوئی نہیں۔گاہ بڑیاور12
مشقت سے ہم اپنے ہاتھوں روزیسے کماتے ہیں۔ لعن طعن کرنے والوں
کو ہم برکت دیتے ہیں، ایذا دینے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ 13 جو
ہمیں بُرا بھلا کہتے ہیں اُنہیں ہم دعا دیتے ہیں۔ تکاب ہم دنیا کا ُکوڑا
کرکٹ غلاظتاور بنے پھرتے ہیں۔

پولس کُرِنتھیوں کا روحانی باپ ہے
آپمَیں14 شرمندہکو لئےکےکرنے لـکھنہیںیہ رہا، بلـکہ پیارےاپنے

بچے جان کر سمجھانے غرضکی سے۔ مسیحبےشک15 عیسٰی میں آپ
کے اُستاد تو بےشمار ہیں، باپلیکن کم ہیں۔ کیونکہ مسیح عیسٰی میں مَیں
آپہی کو الله خبریخوشکی سنا آپکر باپکا بنا۔ اب16 مَیں تاکید
کرتا ہوں میرےآپکہ نمونے پر چلیں۔ 17 اِس لئے مَیں نے تیمُتھیُس کو
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آپ پاسکے بھیج دیا جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار بیٹا ہے۔ آپوہ
مسیحکو عیسٰی میریمیں ہدایاتاُن کی یاد دلائے گا مَیںجو ہر جگہ اور
ایمان داروں کی جماعتہر میں دیتا ہوں۔

آپ18 میں بعضسے یوں پھول گئے ہیں جیسے مَیں اب آپ پاسکے
کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن19 اگر خداوند مرضیکی ہوئی تو جلد آ کر معلوم
کروں گا کہ کیا یہ پھولے لوگہوئے صرف باتیں کر رہے ہیں یا کہ الله
قدرتکی اُن میں کام کر رہی ہے۔ 20 کیونکہ الله کی بادشاہی خالی باتوں
سے ظاہر نہیں ہوتی بلـکہ الله قدرتکی سے۔ 21 آپکیا ہتے چا ہیں کہ مَیں
چھڑی لے آپکر پاسکے آؤں یا پیار اور حلیمی روحکی میں؟

5
زناکاری

ہمارےباتیہ1 پہنچیتککانوں ہے آپکہ زناکاریدرمیانکے ہو
رہی ہے، بلـکہ ایسی زناکاری غیریہودیجسے بھی روا نہیں سمجھتے۔ کہتے
ہیں میںآپکہ کسیسے اپنینے *ماںسوتیلی شادیسے رکھیکر ہے۔
کمال2 فعلاِسآپکہہے پر نہیںنادم بلـکہ پھولے پھر !ہیںرہے مناسبکیا
نہ ہوتا آپکہ محسوسدُکھ کر کے بدیاِس مرتکبکے کو اپنے درمیان
خارجسے کر دیتے؟ 3 مَیںگو جسم لحاظکے آپسے پاسکے نہیں، لیکن
روح لحاظکے سے ضرور ہوں۔ اور مَیں شخصاُس پر فتوٰی اِس دےطرح
چکا ہوں جیسے کہ آپمَیں درمیانکے موجود ہوں۔ ہمارےآپجب4
خداوند عیسٰی کے نام میں جمع ہوں گے تو مَیں روح آپمیں کے ساتھ ہوں
گا ہمارےاور خداوند عیسٰی قدرتکی بھی۔ 5 اُس وقت شخصایسے کو
* 5:1 سوتیلی :ماں لفظی :ترجمہ باپ’ کی ًلیکن‘بیوی، غالبا اِس سے مراد سوتیلی ماں ہے۔
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ابلیس کے حوالے کریں صرفتاکہ اُس کا ہلاکجسم ہو جائے، لیکن
اُس کی روح خداوند دنکے رِہائی پائے۔

آپ6 کا فخر کرنا اچھا نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم تھوڑا
سا خمیر تازہ ُگندھے ہوئے آٹے میں ملاتے ہیں تو سارےوہ آٹے کو خمیر
کر دیتا ہے؟ 7 آپاپنے کو خمیر صافپاکسے کر کے تازہ ُگندھا ہوا آٹا
بن جائیں۔ در حقیقت آپ ہیں بھی پاک، کیونکہ ہمارا عیدِ فسح کا لیلا
ہمارےمسیح لئے ذبح ہو چکا ہے۔ اِس8 لئے آئیے ہم پرانے خمیری آٹے
یعنی بُرائی بدیاور کو دُور کر کے تازہ ُگندھے ہوئے آٹے خلوصیعنی اور
سچائی کی روٹیاں بنا کر فسح کی عید منائیں۔

مَیں9 میںخطنے لـکھا تھا زناکاروںآپکہ تعلقسے نہ 10رکھیں۔ میرا
مطلب یہ نہیں تھا آپکہ اِس دنیا کے زناکاروں سے تعلق منقطع کر لیں یا
اِس دنیا لٹیروںلالچیوں،کے اور پرستوںبُت آپاگرسے۔ ایسا توکرتے لازم
ہوتا آپکہ دنیا ہی کوچسے جاتے۔کر 11 نہیں، مطلبمیرا یہ تھا آپکہ
شخصایسے تعلقسے نہ رکھیں مسیحجو میں تو بھائی کہلاتا ہے مگر وہہے
زناکار یا لالچی یا بُت پرست یا گالی گلوچ کرنے والا یا شرابی یا لٹیرا۔ ایسے
شخص ساتھکے تککھانا بھی نہ کھائیں۔

مَیں12 اُن لوگوں کیوںعدالتکی پھروںکرتا ایمانجو جماعتکیداروں
سے باہر ہیں؟ آپکیا صرفبھیخود اُن عدالتکی نہیں کرتے جماعتجو
کے اندر ہیں؟ 13 باہر والوں عدالتکی تو خدا کرےہی گا۔ مُقّدسکلاِم
میں یوں لـکھا ہے، شریر’ کو اپنے درمیان نکالسے ‘دو۔

6
مقدمہ بازی
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آپ1 میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کسیجبکہ کا دوسرےکسی
ایمان دار تنازعساتھکے ہو تو وہ اپنا منےکےبےدینوںجھگڑا جاتالےسا ہے
نہ مُقّدسوںکہ منے؟کے سا 2 نہیںآپکیا جانتے مُقّدسینکہ دنیا عدالتکی
کریں گے؟ اور آپاگر دنیا عدالتکی کریں گے تو آپکیا اِس قابل نہیں کہ
چھوٹے جھگڑوںموٹے کا فیصلہ کر سکیں؟ 3 آپکیا معلومکو نہیں ہمکہ
فرشتوں عدالتکی کریں گے؟ تو پھر کیا ہم روزمرہ معاملاتکے کو نہیں
نپٹا سکتے؟ 4 اور اِس قسم معاملاتکے فیصلکو کرنے کے لئے آپ ایسے
لوگوں مقررکیوںکو ہیںکرتے کیجماعتجو نگاہ میں نہیںحیثیتکوئی
رکھتے؟ 5 یہ بات مَیں آپ کو شرم دلانے کے لئے کہتا ہوں۔ کیا آپ میں
ایک بھی شخصسیانا نہیں جو اپنے بھائیوں کے مابین فیصلہ کرنے قابلکے
ہو؟ لیکن6 نہیں۔ بھائی اپنے بھائیہی پر مقدمہ چلاتا اورہے بھیوہ غیرایمان
داروں کے منے۔ سا

اّول7 تو آپ سے یہ غلطی ہوئی دوسرےایکآپکہ سے مقدمہ بازی
کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے ناانصافی کر رہا ہو تو کیا بہتر نہیں کہ آپ
اُسے ایسا کرنے دیں؟ اور اگر آپکوئی ٹھگکو رہا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں
آپکہ اُسے ٹھگنے دیں؟ اِس8 آپبرعکسکے کا یہ حال ہے آپکہ خود
ہی ناانصافی کرتے اور ٹھگتے ہیں اور وہ بھی اپنے بھائیوں کو۔ 9 کیا آپ
نہیں جانتے ناانصافکہ الله کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں فریبگے؟
نہ !کھائیں حرام کار، بُت پرست، زناکار، جنسہم پرست، لونڈے باز،
10 چور، لالچی، شرابی، بدزبان، لٹیرے، یہ سب الله کی بادشاہی میراث
میں نہیں پائیں گے۔ میںآپ11 کچھسے ایسے تھے بھی۔ آپلیکن کو یا دھو
آپگیا، مُقّدسکو کیا آپگیا، کو خداوند عیسٰی مسیح نامکے ہمارےاور
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خدا روحکے راستسے باز بنایا گیا ہے۔

جسم الله کا گھر ہے
میرے12 لئے سب کچھ جائز ہے، لیکن سب کچھ مفید نہیں۔ میرے

لئے سب کچھ جائز تو ہے، لیکن مَیں کسی بھی چیز اجازتکو نہیں دوں
گا مجھکہ کرے۔حکومتپر پیٹخوراکبےشک13 کے لئے پیٹاور
خوراک کے لئے ہے، مگر الله دونوں نیستکو لیکنگا۔دےکر ہم اِس
سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جسم زناکاری کے لئے ہے۔ ہرگز !نہیں
لئےکےخداوندجسم اورہے لئے۔کےجسمخداوند الله14 قدرتاپنینے
سے خداوند عیسٰی کو زندہ کیا اور اِسی طرح وہ ہمیں بھی کرےزندہ گا۔

15 آپکیا نہیں جانتے آپکہ مسیحجسمکے کے اعضا ہیں؟ تو کیا مَیں
مسیح کے اعضا کو لے کر فاحشہ کے اعضا بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ 16 کیا آپ
کو معلوم نہیں کہ جو فاحشہ لپٹسے جاتا ہے وہ اُس کے ایکساتھ تن
ہو جاتا پاکجیسےہے؟ نوشتوں میں لـکھا وہ”ہے، ایکدونوں ہو جاتے
“ہیں۔ اِس17 برعکسکے جو خداوند لپٹسے جاتا ہے وہ اُس کے ساتھ
ایک روح ہو جاتا ہے۔

زناکاری18 سے !بھاگیں انسان سے سرزد ہونے والا ہر گناہ اُس کے
جسم سے باہر ہوتا ہے سوائے زنا کے۔ زناکار تو اپنے ہی جسم کا گناہ کرتا
ہے۔ 19 نہیںآپکیا جانتے آپکہ القدسروحبدنکا کا گھر آپجوہے
کے اندر سکونت کرتا ہے اور آپجو کو الله طرفکی سے ملا آپہے؟
مالـکاپنے نہیں ہیں 20 کیونکہ آپ کو قیمت ادا کر کے خریدا گیا ہے۔
اب اپنے بدن سے الله کو جلال دیں۔
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7
ازدواجی زندگی

آپمَیںاب1 سوالاتکے جوابکا دیتا بےشکہوں۔ اچھا ہے کہ
مرد شادی نہ کرے۔ لیکن2 زناکاری سے بچنے کی خاطر ہر مرد کی اپنی
بیوی اور ہر عورت کا اپنا شوہر ہو۔ 3 شوہر اپنی بیوی کا حق کرےادا
اور اِسی طرح بیوی اپنے شوہر کا۔ بیوی4 اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتی
بلـکہ اُس کا اِسیشوہر۔ طرح بھیشوہر اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلـکہ
اُس کی بیوی۔ 5 ایکچنانچہ دوسرے سے جدا نہ ہوں سوائے اِس کے
کہ آپ دونوں باہمی رضامندی ایکسے وقت مقرر کر لیں تاکہ دعا کے
لئے یادہ ملفرصتز لیکنسکے۔ اِس آپبعدکے دوبارہ اکٹھے ہو جائیں
آپابلیستاکہ نفسبےضبطکے سے فائدہ اُٹھا آپکر آزمائشکو میں نہ
ڈالے۔

6 یہ مَیں حکم کے طور پر نہیں بلـکہ آپ حالاتکے کے پیِش ًنظر رعایتا
کہہ رہا ہوں۔ مَیں7 چاہتا ہوں کہ لوگتمام مجھ جیسے ہی ہوں۔ لیکن
ہر ایک کو الله کی طرف الـگسے نعمت ملی ایکہے، کو یہ نعمت،
دوسرے کو وہ۔

طلاق اور غیرایمان دار سے شادی
مَیں8 غیرشادی شدہ افراد اور بیواؤں سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہو اگر

غیرشادیطرحمیریآپ رہیں۔شدہ لیکن9 آپاگر آپاپنے پر قابو نہ رکھ
سکیں تو شادی کر لیں۔ کیونکہ اِس سے پیشتر آپکہ کے جذباتشہوانی
بےلگام ہونے لـگیں بہتر یہ ہے شادیآپکہ کر لیں۔

شادی10 شدہ جوڑوں کو مَیں نہیں بلـکہ خداوند حکم دیتا ہے بیویکہ
اپنے شوہر تعلقسے منقطع نہ کرے۔ 11 اگر وہ ایسا کر چکی ہو دوسریتو
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شادی کرےنہ یا اپنے شوہر سے صلح کر لے۔ اِسی طرح شوہر بھی اپنی
بیوی طلاقکو نہ دے۔

12 دیگر لوگوں کو نہیںخداوند بلـکہ نصیحتمَیں ہوںکرتا کہ کسیاگر
ایمان دار بھائی کی بیوی ایمان نہیں لائی، لیکن وہ شوہر کے ساتھ ہنے ر پر
راضی ہو تو پھر وہ بیویاپنی نہطلاقکو طرحاِسی13دے۔ ایمانکسیاگر
دار خاتون کا شوہر ایمان نہیں لایا، لیکن وہ بیوی کے ساتھ ہنے ر پر رضامند
ہو تو وہ اپنے شوہر کو طلاق نہ دے۔ 14 کیونکہ جو شوہر ایمان نہیں لایا
اُسے اُس کی ایمان دار بیوی مُقّدسمعرفتکی ٹھہرایا گیا ہے اور بیویجو
ایمان نہیں لائی اُسے اُس کے ایمان دار شوہر مُقّدسمعرفتکی قرار دیا گیا
ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا آپتو ناپاکبچےکے ہوتے، ابمگر مُقّدسوہ ہیں۔
لیکن15 اگر غیرایمان دار شوہر یا بیوی اپنا تعلق منقطع کر لے تو اُسے جانے
ایمانمیںصورتایسیدیں۔ بھائیدار بہنیا بندھناِس آزادسے گئے۔ہو مگر
الله آپنے صلحکو سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے بُلایا ہے۔ بہن،16
ممکن آپہے اپنے خاوند نجاتکی باعثکا بن جائیں۔ یا بھائی، ممکن ہے
آپ اپنی بیوی نجاتکی باعثکا بن جائیں۔

الله کی طرف سے مقررہ راہ پر رہیں
اُسیشخصہر17 راہ اُسنےخداوندجوچلےپر لئےکے اُساورکیمقرر

حالت جسمیں میں الله نے اُسے بُلایا ہے۔ ایمان داروں کی تمام جماعتوں
کے لئے میری یہی ہدایت ہے۔ 18 اگر کسی کو حالتمختون میں بُلایا گیا
تو وہ نامختون ہونے کوششکی نہ کرے۔ کسیاگر کو نامختونی حالتکی
میں بُلایا گیا تو وہ اپنا ختنہ نہ کروائے۔ 19 نہ ختنہ کچھ چیز ہے اور نہ ختنے
کا نہ ہونا، بلـکہ الله کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سبہی کچھ ہے۔
20 شخصہر اُسی حیثیت میں جسرہے میں اُسے بُلایا گیا تھا۔ 21 کیا آپ
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غلام جبتھے خداوند آپنے کو بُلایا؟ آپباتیہ کو پریشان نہ کرے۔
البتہ اگر آپ کو آزاد ہونے کا موقع ملے تو اِس سے ضرور فائدہ اُٹھائیں۔
22 کیونکہ وقتاُسجو غلام خداوندجبتھا اُسےنے بُلایا ابوہ خداوند
کا آزاد کیا ہوا اِسیہے۔ طرح جو آزاد تھا جب اُسے بُلایا گیا ابوہ مسیح
کا غلام ہے۔ آپ23 دےقیمتکو کر خریدا گیا ہے، اِس لئے انسان کے
غلام نہ بنیں۔ 24 بھائیو، حالتجسشخصہر میں بُلایا گیا اُسی میں وہ الله
کے منے سا قائم رہے۔

غیرشادی شدہ لوگ
یوں25 کنوار بارےکے میں مجھے خداوند طرفکی سے خاصکوئی

نہیںحکم ملا۔ توبھی مَیں جسے الله نے رحمتاپنی سے قابِل اعتماد بنایا ہے
آپ پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

دانستمیری26 میں مصیبتموجودہ پیِشکے نظر انسان کے لئے اچھا
ہے غیرشادیکہ شدہ رہے۔ 27 خاتونکسیآپاگر شادیساتھکے کے
توہیںچکےبندھمیںبندھن بندھناِسپھر کریں۔نہکوششکیتوڑنےکو
لیکن شادیآپاگر بندھنکے میں نہیں بندھے تو پھر اِس کے لئے کوشش
نہ کریں۔ تاہم28 آپاگر شادینے کر ہی لی ہے آپتو نے گناہ نہیں کیا۔
اِسی طرح اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں۔ مگر لوگایسے
جسمانی طور پر مصیبت میں پڑ جائیں گے جبکہ مَیں آپ کو اِس سے بچانا
چاہتا ہوں۔

بھائیو،29 مَیں تو یہ ہوںکہتا وقتکہ تھوڑا شادیآئندہہے۔ ایسےشدہ
زندگی بسر کریں جیسے غیرشادیکہ شدہ ہیں۔ 30 رونے والے ایسے ہوں
جیسے نہیں رو خوشیرہے۔ منانے والے ایسے ہوں خوشیجیسے نہیں منا
رہے۔ خریدنے والے ایسے ہوں جیسے اُن پاسکے کچھ بھی نہیں۔ 31 دنیا
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سے فائدہ اُٹھانے والے ایسے ہوں جیسے اِس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ
اِس دنیا کی موجودہ شکل صورتو ختم ہوتی جا رہی ہے۔

مَیں32 تو ہوںچاہتا فکروںآپکہ آزادسے غیرشادیرہیں۔ شخصشدہ
کیمعاملوںکےخداوند میںفکر رہتا کرے۔خوشاُسےطرحکسکہہے
33 اِس برعکسکے شادی شخصشدہ دنیاوی فکر میں رہتا ہے کسکہ
بیویاپنیطرح یوں34کرے۔خوشکو مبتلامیںمکشکشبڑیوہ رہتا
غیرشادیطرحاِسیہے۔ خاتونشدہ کنواریاور خداوند کی فکر میں رہتی
ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر اُس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو۔
اِس کے مقابلے میں شادی شدہ خاتون دنیاوی فکر میں رہتی ہے کہ اپنے
خاوند خوشطرحکسکو کرے۔

مَیں35 آپیہ ہی فائدےکے کے لئے کہتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں آپکہ
پر پابندیاں لگائی جائیں بلـکہ یہ آپکہ ثابتشرافت، قدمی یکاور سوئی کے
ساتھ خداوند میںحضوریکی چلیں۔

36 اگر کوئی سمجھتا ہے، مَیں’ کنواریاپنی منگیتر شادیسے نہ کرنے
سے اُس کا حق مار رہا ‘ہوں یا یہ کہ میری’ اُس کے لئے خواہش حد
سے یادہ ز اِسہے، لئے شادی ہونی ہئے ‘چا تو پھر وہ ارادےاپنے کو پورا
کرے، یہ گناہ نہیں۔ وہ شادی کر لے۔ لیکن37 اِس برعکسکے اگر اُس
نے شادی نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے اور وہ مجبور نہیں بلـکہ اپنے
ارادے پر اختیار رکھتا ہے اور اُس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ
اپنی کنواری لڑکی کو ایسے ہی ہنے دےر تو اُس نے اچھا کیا۔ غرض38
جس نے اپنی کنواری منگیتر شادیسے کر لی ہے اُس نے اچھا کیا ہے،
جسلیکن نہیںنے کی اُس نے اَور بھی اچھا کیا ہے۔

تکجب39 خاوند زندہ بیویہے کو اُس سے رشتہ توڑنے اجازتکی
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نہیں۔ خاوند وفاتکی کے بعد وہ آزاد ہے جسکہ سے شادیچاہے کر
لے، مگر صرف خداوند میں۔ لیکن40 میری دانست میں اگر وہ ایسے ہی
رہے تو یادہ مبارکز ہو گی۔ اور مَیں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بھی الله روحکا ہے۔

8
بُتوں کی قربانیاں

اب1 مَیں بُتوں کی قربانی بارےکے باتمیں کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں
کہ سبہم صاحِب علم ہیں۔ علم انسان کے لنے پھو باعثکا بنتا ہے جبکہ
محبت اُس کی تعمیر کرتی ہے۔ 2 جو سمجھتا ہے کہ اُس نے کچھ جان لیا
ہے اُس تکابنے اُس طرح نہیں طرحجسجانا اُس کو جاننا ہئے۔ چا
لیکن3 جو الله محبتسے رکھتا ہے اُسے الله نے جان لیا ہے۔

بُتوں4 کی قربانی کھانے کے ضمن میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بُت
کوئی چیز نہیں اور کہ رب کے سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ بےشک5
آسمان و زمین پر کئی نام نہاد دیوتا ہوتے ہیں، ہاں بہتیرےاصلدر دیوتاؤں
اور خداوندوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ توبھی6 ہم ہیںجانتے ایکفقطکہ
ہی خدا ہے، جسباپہمارا سبنے کچھ پیدا کیا ہے جساور کے لئے
ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ایکاور ہی خداوند ہے یعنی عیسٰی جسمسیح
وسیلےکے کچھسبسے میںوجود آیا ہمیںسےجساورہے ہے۔حاصلزندگی

لیکن7 اِسکوکسیہر کا علم ایمانبعضنہیں۔ دار یہتکابتو سوچنے
عادیکے ہیں کہ بُت کا وجود اِسہے۔ لئے جب کسیوہ بُت کی قربانی
کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے اُس بُت
کی پوجا کر رہے ہیں۔ یوں اُن کا ضمیر کمزور ہونے کی وجہ سے آلودہ ہو
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جاتا ہے۔ حقیقت8 تو یہ ہے کہ ہمارا الله کو پسند آنا باتاِس پر مبنی نہیں
کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ پرہیز کرنے ہمیںسے کوئی
نقصان پہنچتا ہے اور نہ کھا لینے سے کوئی فائدہ۔

9 لیکن خبردار رہیں کہ آپ کی یہ آزادی کمزوروں کے لئے ٹھوکر کا
باعث نہ بنے۔ 10 کیونکہ اگر کوئی کمزور شخصضمیر آپ کو بُت خانے
میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو کیا اُسے اُس کے ضمیر خلافکے بُتوں
قربانیاںکی کھانے پر اُبھارا نہیں گا؟جائے آپطرحاِس11 کا کمزور بھائی
جس کی خاطر مسیح قربان ہوا آپ کے علم و عرفان کی وجہ ہلاکسے
ہو جائے گا۔ جب12 آپ اِس طرح اپنے بھائیوں کا گناہ کرتے اور اُن
کے کمزور ضمیر مجروحکو کرتے ہیں آپتو مسیح کا ہی گناہ کرتے ہیں۔
اِس13 لئے اگر ایسا میرےکھانا بھائی کو صحیح راہ سے بھٹکانے باعثکا
بنے تو مَیں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کی گم راہی کا
باعث نہ بنوں۔

9
رسول کا حق

1 کیا مَیں آزاد نہیں؟ کیا مَیں مسیح کا رسول نہیں؟ کیا مَیں نے عیسٰی کو
نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا آپ خداوند میں میری محنت کا پھل
نہیں دوسروںمَیںاگرچہ2ہیں؟ مسیحنزدیککے آپلیکننہیں،رسولکا
نزدیککے تو ضرور ہوں۔ خداوند آپمیں رسالتمیریہی پر مُہر ہیں۔

3 میریجو پُرسباز کرنا ہتے چا ہیں اُنہیں مَیں اپنے دفاع میں کہتا ہوں،
4 کیا ہمیں کھانے پینے کا حق نہیں؟ 5 کیا ہمیں حق نہیں کہ شادی کر کے
اپنی بیوی کو ساتھ لئے پھریں؟ دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی اور
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کیفا تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ 6 کیا مجھے برنباساور ہی کو اپنی خدمت کے
پانےکچھمیںاجر کون7نہیں؟حقکا فوجیسا خرچاپنے جنگپر لڑتا ہے؟
کون انگور کا باغ لگا کر اُس کے پھل سے اپنا حصہ نہیں پاتا؟ یا کون یوڑ ر
کی گلہ بانی کر کے اُس دودھکے سے اپنا نہیںحصہ پاتا؟

8 کیا مَیں یہ فقط انسانی سوچ تحتکے کہہ رہا ہوں؟ کیا شریعت بھی
یہی نہیں کہتی؟ توریت9 میں لـکھا جب”ہے، تُو فصل ہنے گا کے لئے اُس
پر بَیل چلنے دیتا توہے اُس کا باندھمنہ کر نہ “رکھنا۔ کیا بَیلوںصرفالله کی
فکر کرتا ہے 10 یا وہ ہماری خاطر یہ فرماتا ہے؟ ہاں، ضرور ہماری خاطر
کیونکہ ہل چلانے والا اِس اُمید پر چلاتا ہے کہ اُسے کچھ ملے گا۔ اِسی
طرح ہنے گا والا اِس اُمید پر گاہتا وہکہہے پیداوار میں سے اپنا پائےحصہ
گا۔ ہم11 آپنے کے لئے روحانی بیج یا بو ہے۔ تو کیا نامناسبیہ ہے اگر
آپہم فصلجسمانیسے کاٹیں؟ 12 اگر دوسروں آپکو سے اپنا حصہ لینے
کا حق ہے تو کیا ہمارا اُن سے یادہ ز حق نہیں بنتا؟

لیکن ہم فائدہسےحقاِسنے نہیں اُٹھایا۔ برداشتکچھسبہم کرتے
ہیں تاکہ مسیح خوشکی خبری کے لئے کسی بھی طرح رکاوٹسے کا
باعث نہ بنیں۔ 13 کیا آپ نہیں جانتے کہ بیت المُقّدس میں خدمت کرنے
والوں یاتکی المُقّدسبیتضرور ہی پوریسے کی جاتی ہیں؟ جو قربانیاں
چڑھانے کے کام مصروفمیں ہتے ر ہیں اُنہیں قربانیوں سے ہی حصہ ملتا
ہے۔ اِسی14 طرح خداوند نے مقرر کیا ہے انجیلکہ خبریخوشکی کی
منادی کرنے والوں یاتکی ضرور اُن پوریسے کی جائیں جو خدمتاِس
سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

لیکن15 مَیں نے کسی طرح بھی اِس سے فائدہ نہیں اُٹھایا، اور نہ اِس
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لئے لـکھا ہے میرےکہ ساتھ سلوکایسا کیا جائے۔ نہیں، اِس سے پہلے
کہ فخر کرنے کا میرا یہ حق مجھ سے چھین لیا جائے بہتر یہ ہے کہ مَیں
مر جاؤں۔ لیکن16 الله خبریخوشکی منادیکی میرےکرنا لئے فخر کا
باعث نہیں۔ مَیں تو یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھ پر افسوس اگر اِس خوش
خبری کی منادی نہ کروں۔ 17 اگر مَیں یہ اپنی مرضی سے کرتا تو پھر اجر
کا میرا حق بنتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ خدا ہی نے مجھے یہ ذمہ داری
دی ہے۔ 18 تو پھر میرا اجر کیا یہہے؟ مَیںکہ انجیل مفتخبریخوشکی
سناؤں اور اپنے اُس حق سے فائدہ نہ اُٹھاؤں جو مجھے اُس منادیکی کرنے
حاصلسے ہے۔

19 اگرچہ مَیں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی مَیں نے اپنے آپ کو
سب کا غلام بنا لیا تاکہ یادہ ز سے یادہ ز لوگوں کو جیت لوں۔ 20 مَیں
یہودیوں یہودیدرمیانکے مانندکی بنا یہودیوںتاکہ موسویلوں۔جیتکو
شریعت تحتکے زندگی والوںگزارنے درمیانکے مَیں اُن کی مانند بنا تاکہ
جیتاُنہیں لوں، گو شریعتمَیں ماتحتکے نہیں۔ شریعتموسوی21 کے
بغیر زندگی والوںگزارنے مَیںدرمیانکے اُن مانندکیہی بنا جیتاُنہیںتاکہ
لوں۔ اِس کا مطلب یہ نہیں کہ مَیں الله کی شریعت کے تابع نہیں ہوں۔
حقیقت میں مَیں مسیح کی شریعت کے تحت زندگی گزارتا ہوں۔ 22 مَیں
کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں۔ سب کے لئے مَیں سب
کچھ بنا تاکہ ہر ممکن یقے طر بعضسے کو بچا سکوں۔ 23 جو کچھ بھی کرتا
ہوں الله کی خوش خبری کے واسطے کرتا ہوں تاکہ اِس کی برکات میں
شریک ہو جاؤں۔

24 نہیںآپکیا جانتے کہ میںسٹیڈیم دوڑتے لیکنہیں،ہیسبتو انعام
ایک شخصہی حاصل کرتا ہے؟ چنانچہ ایسے دوڑیں آپکہ ہی جیتیں۔
شریکمیںکھیلوں25 ہونے والا شخصہر آپاپنے نظمسختکو ضبطو
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کا پابند رکھتا ہے۔ وہ فانی تاج پانے کے لئے ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم
غیرفانی تاج پانے کے لئے۔ 26 چنانچہ مَیں ہر وقت منزِل مقصود کو پیِش
نظر رکھتے ہوئے دوڑتا ہوں۔ اور مَیں اِسی باکسنگطرح بھی کرتا ہوں،
مَیں نہیںمُکےمیںہَوا مارتا بلـکہ نشانے کو۔ مَیں27 بدناپنے کو مارتا کوٹتا
اور اِسے اپنا غلام بناتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں منادی کر کے خود
نامقبول ٹھہروں۔

10
اسرائیل کا عبرت ناک تجربہ

1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ باتاِس ناواقفسے رہیں ہمارےکہ
باپ بادلسبدادا نیچےکے تھے۔ 2گزرے۔سےمیںسمندرسبوہ سباُن
نے بادل اور سمندر میں موسٰی کا بپتسمہ لیا۔ سب3 ایکنے ہی روحانی
خوراک کھائی 4 اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا۔ کیونکہ مسیح
روحانی چٹان صورتکی میں اُن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہی اُن سب
کو پانی پلاتا رہا۔ اِس5 کے باوجود اُن میں سے لوگبیشتر الله کو پسند نہ
آئے، اِس لئے وہ یگستان ر ہلاکمیں ہو گئے۔

عبرتہماریکچھسبیہ6 کے لئے واقع ہوا تاکہ ہم اُن لوگوں طرحکی
بُری چیزوں کی ہَوَس نہ کریں۔ 7 اُن میں بعضسے کی طرح بُت پرست نہ
بنیں، مُقّدسجیسے نوشتوں میں لـکھا لوگ”ہے، کھانے پینے کے لئے بیٹھ
گئے اور پھر اُٹھ رنگکر رلیوں میں اپنے دل بہلانے “لـگے۔ ہم8 زنا بھی
نہ کریں جیسے اُن میں بعضسے نے کیا اور نتیجے میں ایک ہی دن میں
23,000 افراد ڈھیر ہو گئے۔ ہم9 خداوند آزمائشکی بھی نہ جسکریں
طرح اُن میں بعضسے نے کی اور نتیجے میں سانپوں ہلاکسے ہوئے۔
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10 اور نہ بڑائیں طرحجسبڑ اُن میں بعضسے بڑبڑانے لـگے اور نتیجے میں
ہلاک کرنے والے فرشتے مارےہاتھوںکے گئے۔

عبرتماجرےیہ11 کی خاطر اُن پر واقع ہوئے اور ہم اخیر زمانے میں
ہنے ر والوں نصیحتکی کے لئے لـکھے گئے۔

غرض12 جو سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، خبردار رہے
کہ گر نہ پڑے۔ ایسیصرفآپ13 آزمائشوں پڑےمیں ہیں جو انسان کے
لئے عام ہوتی ہیں۔ اور الله وفادار آپوہہے۔ آپکو طاقتکی سے یادہ ز
آزمائش میں نہیں دےپڑنے گا۔ آزمائشآپجب میں پڑ جائیں گے تو وہ
اُس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا دےکر گا تاکہ آپ اُسے برداشت کر
سکیں۔

عشائے ربانی اور بُت پرستی میں تضاد
میرےغرض14 پیارو، بُت پرستی سے بھاگیں۔ 15 مَیں آپ کو سمجھ

دار جان کر بات کر رہا ہوں۔ آپ خود میری اِس بات کا فیصلہ کریں۔
ہمجب16 عشائے ربانی کے موقع پر برکت کے پیالے دےبرکتکو کر
اُس میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں مسیح شریکمیںخونکے نہیں ہوتے؟
ہمجباور روٹی توڑ کر کھاتے ہیں تو کیا مسیح بدنکے شریکمیں نہیں
ہوتے؟ 17 روٹی تو ایک ہی ہے، اِس لئے ہم جو بہت سے ایکہیں ہی
بدن ہیں، کیونکہ ایکسبہم ہی روٹی شریکمیں ہوتے ہیں۔

بنی18 اسرائیل پر غور کریں۔ المُقّدسبیتکیا میں قربانیاں کھانے والے
قربان گاہ رفاقتکی شریکمیں نہیں ہوتے؟ 19 کیا مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ بُتوں چڑھاوےکے کی حیثیتکوئی ہے؟ یا کہ بُت کی حیثیتکوئی
ہے؟ ہرگز نہیں۔ مَیں20 یہ ہوںکہتا کہ قربانیاںجو وہ ہیںگزرانتے الله کو
نہیں بلـکہ شیاطین کو گزرانتے ہیں۔ اور مَیں نہیں چاہتا آپکہ شیاطین کی
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رفاقت شریکمیں ہوں۔ آپ21 خداوند کے پیالے اور ساتھ ہی شیاطین
کے پیالے سے نہیں پی آپسکتے۔ خداوند کے رفاقتی کھانے اور ساتھ ہی
شیاطین کے رفاقتی کھانے شریکمیں نہیں ہو سکتے۔ 22 یا کیا ہم الله کی
غیرت کو اُکسانا ہتے چا ہیں؟ کیا ہم اُس طاقتسے ور ہیں؟

دوسروں کے ضمیر کا لحاظ کرنا
کچھسب23 روا تو کچھسبنہیں۔مفیدکچھسبلیکنہے، جائز تو ہے،

ہماریکچھسبلیکن تعمیر و ترقی باعثکا نہیں ہوتا۔ 24 ہر کوئی اپنے ہی
فائدے تلاشکی میں نہ رہے دوسرےبلـکہ کے۔

بازار25 میں کچھجو بِکتا اُسےہے کھائیں اور اپنے ضمیر مطمئنکو کرنے
کی خاطر پوچھ گچھ نہ کریں، 26 کیونکہ زمین” اور جو کچھ اُس پر ربہے
کا “ہے۔

27 اگر کوئی غیرایمان آپدار کرےدعوتکی آپاور دعوتاُس کو
قبول کر لیں تو آپ کے منے سا جو کچھ بھی رکھا جائے اُسے کھائیں۔ اپنے
ضمیر کے اطمینان کے لئے تفتیش نہ کریں۔ لیکن28 اگر کوئی آپ کو بتا
دے، یہ” بُتوں کا چڑھاوا “ہے تو پھر شخصاُس کی جسخاطر آپنے
کو آگاہ کیا ہے اور ضمیر کی خاطر اُسے نہ کھائیں۔ مطلب29 ہے اپنے ضمیر
کی خاطر نہیں دوسرےبلـکہ کے ضمیر کی خاطر۔ کیونکہ طرحکسیہ ہو
سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا ضمیر میری آزادی کے بارے میں فیصلہ
کرے؟ 30 اگر مَیں خدا کا شکر کر کسیکے شریکمیںکھانے ہوتا ہوں
تو پھر کیوںمجھے بُرا کہا مَیںجائے؟ تو اُسے خدا کا شکر کر کے ہوں۔کھاتا

31 چنانچہ سب کچھ الله کے جلال کی خاطر کریں، آپخواہ کھائیں،
پئیں یا اَور کچھ کریں۔ کسی32 کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں، نہ یہودیوں
کے لئے، نہ یونانیوں کے لئے اور نہ الله کی جماعت کے لئے۔ اِسی33 طرح
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مَیں بھی سب کو پسند آنے کی ہر کوششممکن کرتا ہوں۔ مَیں اپنے ہی
فائدے نہیںمیںخیالکے رہتا بلـکہ پائیں۔نجاتبہتیرےتاکہکےدوسروں

11
میرے1 نمونے پر طرحجسچلیں مَیں مسیح کے نمونے پر چلتا ہوں۔

عبادت میں خواتین کا کردار
شاباش2 آپکہ ہر طرح مجھےسے یاد رکھتے آپہیں۔ روایاتنے کو

محفوظیوں رکھا مَیںطرحجسہے آپاُنہیںنے سپردکے کیا تھا۔ لیکن3
مَیں آپ ایککو اَور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کا سر مسیح
ہے عورتجبکہ کا سر مرد اور مسیح کا سر الله ہے۔ 4 اگر کوئی مرد سر
ڈھانک کر دعا یا توکرےنبوّت وہ اور5ہے۔کرتابےعزتیکیسراپنے اگر
کوئی خاتون ننگے سر دعا یا کرےنبوّت تو وہ اپنے سر کی بےعزتی کرتی
ہے، یا گو وہ سر مُنڈی ہے۔ 6 عورتجو اپنے سر پر دوپٹا نہیں لیتی وہ ِنڈ ٹ
کروائے۔ لیکن اگر ِنڈ ٹ کروانا یا سر منڈوانا اُس کے لئے بےعزتی باعثکا
ہے تو پھر وہ اپنے سر کو ضرور ڈھانکے۔ لیکن7 مرد کے لئے لازم ہے کہ
وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے کیونکہ وہ الله صورتکی اور جلال منعکسکو
مردعورتلیکنہے۔کرتا منعکسجلالکا کرتی ہے، پہلاکیونکہ8 مرد
عورت نہیںسے نکلا عورتبلـکہ مرد سے نکلی ہے۔ مرد9 عورتکو کے
لئے خلق نہیں کیا گیا عورتبلـکہ کو مرد لئے۔کے اِس10 وجہ عورتسے
فرشتوں پیِشکو نظر رکھ کر اپنے سر پر دوپٹا لے اُسجو پر اختیار نشانکا
ہے۔ لیکن11 یاد رہے کہ خداوند میں عورتنہ مرد کے بغیر کچھ ہے اور
نہ مرد عورت کے بغیر۔ 12 کیونکہ اگرچہ ابتدا میں عورت مرد سے نکلی،
ابلیکن عورتمرد ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ہر شے الله سے نکلتی ہے۔
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فیصلہخودآپ13 کریں۔ مناسبکیا عورتکوئیکہہے الله منےکے سا
ننگے سر دعا کرے؟ 14 کیا فطرت بھی یہ نہیں سکھاتی کہ لمبے بال مرد کی
بےعزتی باعثکا ہیں عورتجبکہ15 لمبےکے بال اُس عزتکی موجبکا
ہیں؟ کیونکہ بال اُسے ڈھانپنے کے لئے دیئے گئے ہیں۔ لیکن16 اِس سلسلے
میں اگر جھگڑنےکوئی نہکہلےجانتورکھےشوقکا ہمارا یہ دستور ہے،
نہ الله کی جماعتوں کا۔

عشائے ربانی
آپمَیں17 ایککو اَور ہدایت دیتا ہوں۔ لیکن اِس سلسلے میرےمیں

آپپاس کے لئے یفی تعر الفاظ نہیں، آپکیونکہ کا جمع آپہونا بہتریکی
باعثکا نہیں ہوتا بلـکہ نقصان کا باعث۔ اّول18 تو مَیں سنتا ہوں جبکہ
جماعتآپ اکٹھےمیںصورتکی ہیںہوتے آپتو درمیانکے بازیپارٹی
نظر آتی مجھےتکحدکسیاورہے۔ اِس یقینکا بھی ہے۔ لازم19 کہہے
آپ مختلفدرمیانکے پارٹیاں نظر آئیں آپتاکہ میں سے وہ ظاہر ہو جائیں
آزمانےجو نکلیں۔سچےبھیبعدکے جمعآپجب20 ہیںہوتے تو جو کھانا
آپ کھاتے ہیں اُس کا عشائے ربانی سے تعلقکوئی نہیں رہا۔ 21 کیونکہ
شخصہر دوسروں کا انتظار کئے بغیر اپنا کھانا کھانے لگتا نتیجےہے۔ میں
ایک بھوکا رہتا ہے دوسرےجبکہ کو نشہ ہو جاتا ہے۔ تعجب22 !ہے
کیا کھانے پینے کے لئے آپ کے گھر نہیں؟ یا کیا آپ الله کی جماعت کو
حقیر جان کر اُن کو جو خالی ہاتھ آئے ہیں شرمندہ کرنا ہتے چا ہیں؟ مَیں
کیا کہوں؟ آپکیا شاباشکو دوں؟ اِس میں آپمَیں شاباشکو دےنہیں
سکتا۔

23 کیونکہ جو کچھ مَیں آپنے کے سپرد کیا ہے وہ مجھے خداوند ہی
سے ملا راتجسہے۔ خداوند عیسٰی کو دشمن کے حوالے کر دیا گیا
اُس روٹینے لے کر شکرگزاری24 کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے کہا،



کُرِنتِھیوں-۱ 11:25 xxvii کُرِنتِھیوں-۱ 11:34

یہ” بدنمیرا تمہارےجوہے لئے دیا مجھےہے۔جاتا یاد کرنے لئےکے یہی
کیا “کرو۔ اُسطرحاِسی25 نے کھانے بعدکے پیالہ لے کر َمے”کہا، کا
یہ پیالہ وہ نیا عہد ہے میرےجو خون کے یعے ذر قائم کیا جاتا جبہے۔
کبھی اِسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لئے “پیو۔ 26 آپبھیجبکیونکہ یہ
روٹی کھاتے اور یہ پیالہ پیتے ہیں تو خداوند موتکی کا اعلان کرتے ہیں،
تکجب واپسوہ نہ آئے۔

27 چنانچہ جو نالائق طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اُس کا پیالہ
پیئے وہ خداوند بدنکے اور خون کا گناہ کرتا اورہے ٹھہرےقصوروار گا۔
28 شخصہر آپاپنے کو پرکھ کر ہی اِس روٹی میں سے کھائے اور پیالے
میں سے پیئے۔ 29 جو روٹی کھاتے اور پیالہ پیتے وقت خداوند کے بدن کا
احترام نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر الله کی عدالت لاتا ہے۔ اِسی30 لئے آپ
کے درمیان بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں بلـکہ بہت سے موت کی نیند سو
ہیں۔چکے 31 اگر ہم آپاپنے کو جانچتے تو الله عدالتکی بچےسے ہتے۔ ر
لیکن32 عدالتہماریخداوند کرنے تربیتہماریسے کرتا ہے تاکہ ہم
دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔

میرےغرض33 بھائیو، جب آپ کھانے کے لئے جمع ہوتے ہیں تو
دوسرےایک کا انتظار کریں۔ 34 اگر کسی بھوککو لـگی ہو تو وہ اپنے
گھر میں ہی کھانا کھا لے تاکہ آپ کا جمع ہونا آپ عدالتکی باعثکا
نہ ٹھہرے۔ ہدایاتدیگر آپمَیں کو وقتاُس دوں آپجبگا پاسکے
آؤں گا۔

12
ایک روح اور مختلف نعمتیں
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1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ روحانی نعمتوں بارےکے ناواقفمیں
رہیں۔ آپ2 جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے پیشتر آپ کو بار بار بہکایا اور
گونگے بُتوں کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ اِسی3 کے پیِش نظر مَیں آپ کو
آگاہ کرتا ہوں کہ الله کے روح ہدایتکی سے لنے بو والا کبھی نہیں کہے
عیسٰی”گا، پر “لعنت۔ القدسروحاور ہدایتکی سے لنے بو والے کے سوا
کوئی نہیں کہے گا، عیسٰی” خداوند “ہے۔

4 طرحطرحگو کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ایکروح ہی ہے۔ طرح5
طرح کی خدمتیں ہوتی ہیں، لیکن ایکخداوند ہی ہے۔ 6 الله قدرتاپنی
کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے، لیکن ایکخدا ہی ہے سبجو میں
طرحہر کا کام کرتا ہے۔ ہم7 میں سے ایکہر میں القدسروح کا اظہار
نعمتکسی سے ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں اِس لئے دی جاتی ہیں تاکہ ایکہم
دوسرے کی مدد کریں۔ ایک8 حکمتالقدسروحکو کا کلام عطا کرتا
دوسرےہے، روحوہیکو علم عرفانو کلام۔کا تیسرے9 روحوہیکو
ایمانپختہ دیتا روحایکوہیکوچوتھےاورہے وہ10نعمتیں۔کیدینےشفا
ایک معجزےکو کرنے کی طاقت دیتا دوسرےہے، کو نبوّت کرنے
صلاحیتکی تیسرےاور مختلفکو روحوں میں امتیاز کرنے کی نعمت۔
ایک کو اُس سے غیرزبانیں لنے بو کی نعمت ملتی ہے دوسرےاور کو اِن
کا ترجمہ کرنے کی۔ ایکوہی11 روح یہ تمام نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ اور
وہی فیصلہ کرتا ہے کسکہ کو نعمتکیا ملنی ہے۔

ایک جسم اور مختلف اعضا
12 انسانی جسم بہتکے سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام ایکاعضا

ہی بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ مسیح کا بدن بھی ایسا ہے۔ 13 خواہ ہم
یہودی تھے یا یونانی، غلام تھے یا آزاد، بپتسمے سے ہم سب ایککو ہی
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روح ایکمعرفتکی ہی بدن میں شامل کیا گیا ہے، سبہم ایککو ہی
روح پلایا گیا ہے۔

بدن14 بہتکے حصےسے ہوتے ہیں، ایک۔صرفنہ کریںفرض15
کہ پاؤں کہے، مَیں” ہاتھ نہیں ہوں اِس لئے بدن کا حصہ “نہیں۔ کیا یہ
کہنے پر اُس کا بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا؟ 16 فرضیا کریں کہ کان
کہے، مَیں” آنکھ نہیں ہوں اِس لئے بدن کا “نہیں۔حصہ کیا یہ کہنے پر اُس
بدنکا سے ٹوٹناتا جائے گا؟ 17 اگر پورا آنکھجسم ہی ہوتا تو پھر سننے کی
کہاںصلاحیت ہوتی؟ اگر بدنسارا کان ہی ہوتا تو پھر سونگھنے کا کیا بنتا؟
لیکن18 الله نے جسم مختلفکے اعضا بنا کر ایکہر کو وہاں لگایا جہاں
وہ چاہتا تھا۔ 19 اگر ایک ہی عضو پورا جسم ہوتا تو پھر یہ کس قسم کا
جسم ہوتا؟ 20 بہتنہیں، سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن ایکجسم ہی ہے۔

آنکھ21 ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی، مجھے” تیری ضرورت “نہیں، نہ سر
پاؤں سے کہہ سکتا “نہیں۔ضرورتتمہاریمجھے”ہے، 22 بلـکہ اگر دیکھا
جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضا یادہ ز کمزور لـگتے ہیں
اُن کی یادہ ضرورتز ہوتی ہے۔ 23 وہ اعضا جنہیں ہم عزتکم لائقکے
سمجھتے ہیں اُنہیں ہم یادہ ز عزت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ اعضا
جنہیں ہم شرم سے چھپا کر رکھتے ہیں اُن ہی کا ہم یادہ ز احترام کرتے
ہیں۔ 24 اِس برعکسکے ہمارے عزت دار اعضا کو اِس کی ضرورت
ہی نہیں ہوتی کہ ہم اُن خاصکا احترام کریں۔ لیکن الله نے جسم کو
اِس ترتیبطرح دیا کہ اُس نے کم قدر اعضا کو یادہ عزتز دار ٹھہرایا،
میںاعضاکےجسمتاکہ25 تفرقہ نہ ہو بلـکہ کیدوسرےایکوہ کریں۔فکر
26 اگر ایک عضو دُکھ میں ہو تو اُس کے ساتھ دیگر تمام اعضا بھی دُکھ
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محسوس کرتے ہیں۔ ایکاگر عضو سرفراز ہو جائے تو اُس کے ساتھ باقی
تمام اعضا بھی مسرور ہوتے ہیں۔

آپ27 سب مل کر مسیح کا بدن ہیں اور انفرادی طور پر اُس کے
مختلف اعضا۔ 28 اور الله نے اپنی جماعت میں پہلے رسول، دوسرے نبی
تیسرےاور اُستاد مقرر کئے ہیں۔ پھر اُس لوگایسےنے بھی مقرر ہیںکئے
معجزےجو کرتے، شفا دیتے، دوسروں کی مدد کرتے، انتظام چلاتے
اور مختلف قسم کی غیرزبانیں لتے بو ہیں۔ 29 کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب
نبی ہیں؟ سبکیا اُستاد ہیں؟ معجزےسبکیا کرتے ہیں؟ 30 سبکیا کو
شفا دینے کی نعمتیں حاصل ہیں؟ سبکیا غیرزبانیں لتے بو ہیں؟ سبکیا اِن
کا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپلیکن31 اُن نعمتوں تلاشکی میں رہیں ہیں۔افضلجو

اب آپمَیں کو اِس سے کہیں عمدہ راہ بتاتا ہوں۔
13

محبت
1 اگر مَیں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، لیکن محبت نہ رکھوں تو

پھر مَیں بس گونجتا ہوا یال گھڑ یا ٹھنٹھناتی ہوئی جھانجھ ہی ہوں۔ 2 اگر
میری نبوّت نعمتکی ہو اور مجھے تمام بھیدوں اور ہر علم واقفیتسے ہو،
ہیساتھ میرا ایمانایسا ہو پہاڑوںکہ کو لیکنسکوں،کھسکا محبتدلمیرا
خالیسے ہو تو مَیں بھیکچھ نہیں۔ 3 اگر مَیں اپنا مالسارا غریبوں میں تقسیم
دوںکر بلـکہ اپنا بدن لئےکےجانےجلائے لیکندوں،دے محبتدلمیرا
سے خالی ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔

محبت4 صبر کامسے لیتی محبتہے، مہربان نہہے۔ یہ کرتیحسد نہہے
ڈینگیں مارتی یہہے۔ پھولتی بھی نہیں۔ بدتمیزیمحبت5 نہیں کرتی نہ اپنے ہی
فائدے تلاشکی میں رہتی ہے۔ یہ جلدی سے غصے میں نہیں آ جاتی اور
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دوسروں کی غلطیوں کا یکارڈ ر نہیں رکھتی۔ 6 یہ ناانصافی دیکھ خوشکر
نہیں ہوتی بلـکہ سچائی کے غالب آنے پر ہی خوشی مناتی ہے۔ 7 یہ ہمیشہ
دوسروں کی یاں برداشتکمزور کرتی ہے، ہمیشہ اعتماد کرتی ہے، ہمیشہ
اُمید رکھتی ہے، ثابتہمیشہ قدم رہتی ہے۔

محبت8 کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اِس کے مقابلے میں نبوّتیں ختم ہو جائیں
گی، غیرزبانیں جاتی رہیں گی، مٹعلم جائے گا۔ 9 کیونکہ وقتاِس ہمارا
نامکملعلم ہماریاورہے کچھسبنبوّت نہیںظاہر کرتی۔ وہجبلیکن10
کچھ آئے گا کاملجو ہے تو یہ ادھوری چیزیں جاتی رہیں گی۔

جب11 مَیں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا، بچے کی سی سوچ رکھتا اور
بچے کی سی سمجھ سے کام لیتا تھا۔ لیکن اب مَیں بالغ ہوں، اِس لئے مَیں
نے بچے کا سا انداز چھوڑ دیا ہے۔ 12 اِس وقت ہمیں آئینے میں دُھندلا سا
دکھائی دیتا ہے، لیکن اُس وقت ہم برُو رُو دیکھیں گے۔ اب مَیں جزوی
طور پر جانتا ہوں، لیکن اُس وقت کامل طور سے جان لوں گا، ایسے ہی
جیسے الله نے مجھے پہلے جانسے لیا ہے۔

غرض13 ایمان، اُمید محبتاور تینوں قائم ہتے ر ہیں، لیکن اِن میں افضل
محبت ہے۔

14
نبوّت اور غیرزبانیں

1 محبت کا دامن تھامے رکھیں۔ لیکن ساتھ ہی روحانی نعمتوں کو
سرگرمی سے استعمال میں ًلائیں، خصوصا نبوّت کی نعمت کو۔ غیرزبان2
لنے بو والا لوگوں سے نہیں بلـکہ الله باتسے کرتا ہے۔ کوئی اُس باتکی
نہیں سمجھتا کیونکہ وہ روح میں بھید کی باتیں کرتا ہے۔ اِس3 برعکسکے
نبوّت کرنے والا لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہے جو اُن کی تعمیر و ترقی،
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حوصلہ افزائی اور تسلی باعثکا بنتی ہیں۔ غیرزبان4 لنے بو والا اپنی تعمیر و
ترقی کرتا ہے جبکہ نبوّت کرنے جماعتوالا کی۔

5 مَیں چاہتا ہوں کہ آپ سب غیرزبانیں بولیں، لیکن اِس سے یادہ ز یہ
خواہش رکھتا ہوں آپکہ نبوّت کریں۔ نبوّت کرنے والا غیرزبانیں لنے بو
والے سے اہم ہے۔ ہاں، غیرزبانیں لنے بو والا بھی اہم ہے بشرطیکہ اپنی
زبان کا ترجمہ کرے، اِسکیونکہ سے جماعتکیخدا کی تعمیر و ترقی ہے۔ہوتی

6 بھائیو، اگر آپمَیں پاسکے آ کر غیرزبانیں بولوں، لیکن مکاشفے، علم،
نبوّت اور تعلیم کی باتکوئی نہ کروں آپتو کو کیا فائدہ ہو گا؟ بےجان7
سازوں پر غور کرنے بھیسے باتیہی منے سا آتی ہے۔ اگر بانسری یا سرود
کو خاصکسی سُر کے مطابق نہ بجایا جائے تو پھر سننے طرحکسوالے
پہچان سکیں گے کہ اِن پر کیا پیشکیا کیا جا رہا ہے؟ اِسی8 طرح اگر بِگل
کی جنگآواز کے لئے تیار ہو جانے کے لئے صاف طور سے نہ بجے تو کیا
فوجی کمربستہ ہو جائیں گے؟ 9 باتصافصافآپاگر نہ کریں آپتو کی
حالت بھی ایسی ہی ہو گی۔ پھر آپ باتکی کون سمجھے گا؟ آپکیونکہ
لوگوں سے نہیں بلـکہ ہَوا سے باتیں یں کر گے۔ 10 اِس دنیا میں بہت یادہ ز
زبانیں بولی جاتی ہیں اور اِن میں بھیکوئیسے نہیں جو ہو۔بےمعنی 11 اگر
زبانکسیمَیں واقفسے نہیں تو مَیں اُس زبان میں لنے بو والے نزدیککے
اجنبی ٹھہروں گا اور میرےوہ نزدیک۔ 12 یہ آپاصول پر بھی لاگو ہوتا
ہے۔ چونکہ آپ روحانی نعمتوں کے لئے تڑپتے ہیں تو پھر خاص کر اُن
نعمتوں میں ماہر بننے کوششکی کریں جو خدا جماعتکی کو تعمیر ہیں۔کرتی

غیرزبانچنانچہ13 لنے بو والا کرےدعا اِسکہ کا ترجمہ بھی کر سکے۔
14 کیونکہ اگر مَیں غیرزبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر
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میری عقل بےعمل رہتی ہے۔ 15 تو پھر کیا کروں؟ مَیں روح میں دعا کروں
عقللیکنگا، میںروحمَیںگا۔کروںاستعمالبھیکو حمد و ثنا کروں گا،
لیکن عقل کو بھی استعمال میں لاؤں گا۔ 16 روحصرفآپاگر میں حمد
و ثنا یں کر تو حاضرین میں سے آپجو باتکی نہیں سمجھتا طرحکسوہ
آپ شکرگزاریکی پر “آمین” کہہ سکے گا؟ اُسے آپتو کی باتوں کی سمجھ
ہی نہیں آئی۔ آپبےشک17 اچھی طرح خدا کا شکر کر رہے ہوں گے،
لیکن اِس شخصدوسرےسے کی تعمیر و ترقی نہیں ہو گی۔

18 مَیں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب کی نسبت یادہ ز غیرزبانوں
میں بات کرتا ہوں۔ 19 پھر بھی مَیں خدا کی جماعت میں ایسی باتیں پیش
کرنا ہوںچاہتا دوسرےجو سکیںسمجھ اور تربیتوہسےجن حاصل کر
سکیں۔ کیونکہ غیرزبانوں میں بولی گئی باتوںبےشمار نسبتکی پانچ تربیت
دینے الفاظوالے کہیں بہتر ہیں۔

20 بھائیو، بچوں جیسی سوچ سے باز آئیں۔ بُرائی کے لحاظ سے تو ضرور
بچے بنے رہیں، لیکن سمجھ میں بالغ بن جائیں۔ شریعت21 میں لـکھا رب”ہے، فرماتا ہے کہ مَیں غیرزبانوں اور اجنبیوں کے ہونٹوں معرفتکی اِس
قوم باتسے کروں لیکنگا۔ وہ پھر میریبھی نہیں سنیں “گے۔ اِس22 سے
ظاہر ہوتا ہے کہ غیرزبانیں ایمان داروں کے لئے امتیازی نشان نہیں ہوتیں
بلـکہ غیرایمان داروں کے لئے۔ اِس برعکسکے نبوّت غیرایمان داروں کے
لئے امتیازی نشان نہیں ہوتی بلـکہ ایمان داروں کے لئے۔

فرضاب23 کریں کہ ایمان دار ایک جگہ جمع ہیں اور تمام حاضرین
غیرزبانیں بول اِسیہیں۔رہے اثنا میں غیرزبان کو نہ سمجھنے والے یا غیرایمان
دار شاملآ آپہیں۔ہوتے دیکھمیںحالتاِسکو کر کیا آپوہ دیوانہکو
قرار نہیں دیں گے؟ اِس24 مقابلےکے میں اگر لوگتمام نبوّت کر ہوںرہے
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اور کوئی غیرایمان دار اندر آئے تو کیا ہو گا؟ وہ سب اُسے قائل کر لیں گے
کہ گناہ گار اُسےسباورہے پرکھ لیں گے۔ یوں25 اُس کیدلکے پوشیدہ
باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ گر کر الله کو کرےسجدہ گا اور کرےتسلیم گا
کہ الحقیقتفی آپالله درمیانکے موجود ہے۔

جماعت میں ترتیب کی ضرورت
26 بھائیو، پھر کیا ہونا ہئے؟ چا آپجب جمع ہوتے ہیں تو ایکہر کے

پاس کوئی گیت یا تعلیم یا مکاشفہ یا غیرزبان یا اِس کا ترجمہ ہو۔ اِن سب
کا مقصد خدا جماعتکی کی تعمیر و ترقی ہو۔ غیرزبان27 میں لتے بو وقت
صرف دو یا یادہ ز سے یادہ ز اشخاصتین بولیں اور وہ بھی باری باری۔ ساتھ
ہی کوئی اُن کا ترجمہ بھی کرے۔ 28 اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو
غیرزبان لنے بو والا جماعت میں خاموش رہے، البتہ اُسے اپنے آپ سے اور
الله باتسے کرنے کی آزادی ہے۔ نبیوں29 میں سے دو یا تین نبوّت کریں
دوسرےاور اُن کی باتوں کی صحت کو پرکھیں۔ 30 اگر اِس دوران کسی
بیٹھے شخصہوئے کو کوئی مکاشفہ ملے تو خاموششخصپہلا ہو جائے۔
31 باریسبآپکیونکہ باری نبوّت کر سکتے ہیں تاکہ لوگتمام سیکھیں
اور اُن کی حوصلہ افزائی ہو۔ نبیوں32 کی روحیں نبیوں کے تابع رہتی ہیں،
33 کیونکہ الله بےترتیبی کا نہیں بلـکہ سلامتی کا خدا ہے۔

جیسا مُقّدسین کی تمام جماعتوں کا دستور ہے 34 خواتین جماعت میں
خاموش رہیں۔ اُنہیں لنے بو کی اجازت نہیں، بلـکہ وہ فرماں بردار رہیں۔
شریعت بھی یہی فرماتی ہے۔ 35 اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو اپنے گھر پر
اپنے شوہر سے پوچھ لیں، عورتکیونکہ کا خدا جماعتکی میں بولنا شرم
باتکی ہے۔
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36 کیا الله کا آپکلام میں سے نکلا ہے، یا کیا وہ آپصرف تکہی
پہنچا ہے؟ 37 اگر کوئی خیال کرے کہ مَیں نبی ہوں یا خاص روحانی
حیثیت رکھتا ہوں تو وہ جان لے کہ جو کچھ مَیں آپ کو لـکھ رہا ہوں
وہ خداوند کا حکم ہے۔ 38 جو یہ نظرانداز کرتا ہے اُسے خود بھی نظرانداز
کیا جائے گا۔

39 غرض بھائیو، نبوّت کرنے کے لئے تڑپتے رہیں، البتہ کسی کو
غیرزبانیں لنے بو سے نہ روکیں۔ لیکن40 سب کچھ شائستگی اور ترتیب سے
عمل میں آئے۔

15
مسیح کا جی اُٹھنا

بھائیو،1 آپمَیں کی توجہ طرفکیخبریخوشاُس دلاتا ہوں مَیںجو
آپنے کو سنائی، خبریخوشوہی آپجسے نے قبول کیا جساور پر
آپ قائم بھی ہیں۔ اِسی2 پیغام وسیلےکے آپسے نجاتکو ملتی شرطہے۔
یہ ہے آپکہ وہ باتیں جوں کی توں تھامے طرحجسرکھیں مَیں آپنے
تک پہنچائی بےشکہیں۔ باتیہ اِس پر منحصر ہے آپکہ کا ایمان لانا
نہیںبےمقصد تھا۔

3 مَیںکیونکہ اِسنے زورخاصپر دیا آپکچھوہیکہ کروںسپردکے
جو مجھے بھی ملا ہے۔ یہ کہ مسیح پاکنے نوشتوں کے ہمارےمطابق
گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، 4 پھر وہ دفن ہوا اور تیسرے دن پاک
نوشتوں کے مطابق جی اُٹھا۔ 5 پطرسوہ کو دکھائی دیا، پھر بارہ شاگردوں
کو۔ اِس6 بعدکے ایکوہ وقتہی پانچ َسو سے یادہ ز بھائیوں پر ظاہر ہوا۔
اُن میں سے تکاببیشتر زندہ ہیں اگرچہ ایکچند انتقال کر چکے ہیں۔
7 یعقوبپھر نے اُسے دیکھا، پھر تمام رسولوں نے۔
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8 اور سب کے بعد وہ مجھ پر بھی ظاہر ہوا، مجھ پر جو یا گو قبل از وقت
پیدا ہوا۔ 9 کیونکہ رسولوں میں میرا سبدرجہ سے چھوٹا ہے، بلـکہ مَیں تو
رسول کہلانے بھیکے لائق نہیں، اِس لئے مَیںکہ نے الله جماعتکی کو
ایذا پہنچائی۔ لیکن10 مَیں جو ہوںکچھ الله فضلکے ہی ہوں۔سے اور جو
اُسفضل مجھنے پر کیا وہ نہبےاثر رہا، مَیںکیونکہ نے یادہسےسباُن ز
جاں فشانی سے کام کیا ہے۔ البتہ یہ کام مَیں نے خود نہیں بلـکہ الله کے
فضل نے کیا ہے میرےجو ساتھ تھا۔ 11 خیر، یہ کام مَیں نے کیا یا اُنہوں
اُسیسبہمنے، پیغام منادیکی ایمانآپپرجسہیںکرتے لائے ہیں۔

جی اُٹھنے پر اعتراض
مجھےاب12 یہ بتائیں، ہم منادیتو ہیںکرتے مُردوںمسیحکہ میں سے

جی اُٹھا توہے۔ میںآپپھر کہہکیسےلوگکچھسے ہیںسکتے مُردےکہ
جی نہیں اُٹھتے؟ 13 مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو مطلب یہ ہوا کہ مسیح بھی
نہیں جی اُٹھا۔ 14 اور اگر مسیح جی نہیں اُٹھا تو پھر عبثمنادیہماری ہوتی
آپاور ایمانکا بھیلانا ہوتا۔بےفائدہ 15 نیز ہم الله میںبارےکے جھوٹے
ثابتگواہ ہوتے۔ کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ الله مسیحنے کو زندہ
کیا جبکہ اگر مُردےواقعی نہیں جی اُٹھتے تو وہ بھی زندہ نہیں ہوا۔ غرض16
مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اُٹھا۔ 17 اور اگر مسیح
نہیں جی اُٹھا تو آپ کا ایمان بےفائدہ ہے تکابآپاور اپنے گناہوں میں
گرفتار ہیں۔ 18 ہاں، اِس کے مطابق جنہوں نے مسیح میں ہوتے ہوئے
انتقال کیا ہے وہ ہلاکسب ہو گئے ہیں۔ 19 چنانچہ اگر مسیح پر ہماری
اُمید صرف اِسی زندگی تک محدود ہے تو ہم انسانوں میں سب سے یادہ ز



کُرِنتِھیوں-۱ 15:20 xxxvii کُرِنتِھیوں-۱ 15:28

قابِل رحم ہیں۔
مسیح واقعی جی اُٹھا ہے

لیکن20 مسیح واقعی مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ وہ انتقال کئے ہوؤں
کی فصل کا پہلا پھل ہے۔ 21 چونکہ انسان کے وسیلے موتسے آئی، اِس
لئے انسان ہی کے وسیلے سے مُردوں کے جی اُٹھنے کی بھی راہ کھلی۔
اِسسبطرحجس22 لئے مرتے ہیں کہ وہ آدم فرزندکے اُسیہیں طرح
سب زندہ کئے جائیں گے جو مسیح کے ہیں۔ لیکن23 جی اُٹھنے ایککی
ترتیب ہے۔ مسیح تو فصل کے پہلے پھل کی حیثیت سے جی اُٹھ چکا ہے
اُسجبکہ لوگکے وقتاُس اُٹھیںجی واپسوہجبگے آئے گا۔ اِس24
کے بعد خاتمہ ہو گا۔ تب ہر حکومت، اختیار اور قوت نیستکو کر کے
وہ بادشاہی کو باپخدا کے حوالے گا۔دےکر 25 کیونکہ لازم ہے کہ
مسیح تکجبکرےحکومتتکوقتاُس الله تمام دشمنوں اُسکو کے
پاؤں کے نیچے نہ کر دے۔ آخری26 دشمن نیستجسے کیا جائے موتگا
ہو گی۔ 27 کیونکہ الله بارےکے میں کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، اُس”
اُسکچھسبنے (مسیحیعنی) پاؤںکے نیچےکے کہاجب“دیا۔کر
گیا ہے سبکہ کچھ مسیح ماتحتکے کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اِس
میں الله شامل جسنہیں کچھسبنے مسیح ماتحتکے کیا ہے۔ جب28
سب کچھ مسیح ماتحتکے کر دیا گیا تب فرزند خود بھی اُسی ماتحتکے
ہو جائے اُسکچھسبنےجسگا ماتحتکے کیا۔ یوں سبمیںسبالله
کچھ ہو گا۔

جی اُٹھنے کے پیِش نظر زندگی گزارنا
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29 نہیںجیواقعیمُردےاگر اُٹھتے تو پھر لوگوہ کریںکیا مُردوںجوگے
کی خاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟ مُردےاگر جی نہیں اُٹھیں گے تو پھر وہ اُن کی
خاطر کیوں بپتسمہ لیتے ہیں؟ 30 اور ہم بھی ہر وقت اپنی جان خطرے
میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ 31 بھائیو، مَیں روزانہ مرتا ہوں۔ یہ بات اُتنی
ہی یقینی ہے جتنی یہ کہ آپ ہمارے خداوند مسیح عیسٰی میں میرا فخر
ہیں۔ 32 اگر اِسیصرفمَیں زندگی اُمیدکی رکھتے اِفسسہوئے وحشیمیں
درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو اِس قول
کے مطابق زندگی گزارنا بہتر ہو گا کہ آؤ،” ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو
مر ہی جانا “ہے۔

33 فریب نہ کھائیں، بُری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔
پورے34 طور پر ہوش میں آئیں اور گناہ نہ آپکریں۔ میں بعضسے ایسے
ہیں اللهجو نہیںکچھمیںبارےکے آپمَیںباتیہجانتے۔ شرمکو دلانے
کے لئے کہتا ہوں۔

مُردے کس طرح جی اُٹھیں گے
سوالکوئیشاید35 اُٹھتےجیطرحکسمُردے”اُٹھائے، ہیں؟ اور جی

اُٹھنے کے بعد اُن کا جسم کیسا ہو “گا؟ 36 بھئی، عقل سے کام لیں۔ بیججو
آپ بوتے ہیں وہ نہیںتکوقتاُس تکجباُگتا مرکہ نہ جائے۔ 37 جو
آپ بوتے ہیں وہ وہی پودا نہیں بعدجوہے میں اُگے گا ایکمحضبلـکہ ننگا
سا دانہ ہے، خواہ گندم کا ہو یا کسی اَور چیز کا۔ لیکن38 الله اُسے ایسا
جسم دیتا ہے جیسا مناسبوہ سمجھتا ہے۔ ہر قسم کے بیج کو وہ اُس کا
جسمخاص عطا کرتا ہے۔
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تمام39 جانداروں ایککو جیسا جسم نہیں ملا بلـکہ انسانوں کو اَور قسم
کا، مویشیوں کو اَور قسم کا، پرندوں کو اَور قسم کا، اور مچھلیوں کو اَور
قسم کا۔

40 اِس کے علاوہ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی جسم بھی۔ آسمانی
جسموں کی شان اَور ہے اور زمینی جسموں کی شان اَور۔ سورج41 کی
شان اَور چاندہے، کی شان اَور، اور ستاروں کی شان اَور، ایکبلـکہ ستارہ
شان ستارےدوسرےمیں فرقسے ہے۔

مُردوں42 کا جی اُٹھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جسم فانی حالت میں یا بو جاتا
ہے اور حالتلافانی میں جی اُٹھتا ہے۔ 43 وہ حالتذلیل میں یا بو جاتا ہے
اور جلالی حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ وہ کمزور حالت میں یا بو جاتا ہے اور
میںحالتقوی جی اُٹھتا ہے۔ فطرتی44 جسم یا بو جاتا اورہے جسمروحانی
جی اُٹھتا ہے۔ جہاں فطرتی جسم ہے وہاں روحانی جسم بھی ہوتا ہے۔
پاک45 نوشتوں میں بھی لـکھا ہے کہ پہلے انسان آدم میں جان آ گئی۔
لیکن آخری آدم زندہ کرنے والی روح بنا۔ 46 روحانی جسم پہلے نہیں تھا
بلـکہ فطرتی جسم، پھر روحانی جسم ہوا۔ پہلا47 انسان زمین کی مٹی سے بنا
تھا، لیکن دوسرا آسمان سے آیا۔ 48 جیسا پہلا خاکی انسان تھا ویسے ہی دیگر
خاکی انسان بھی ہیں، اور جیسا آسمان سے آیا ہوا انسان ہے ویسے ہی دیگر
آسمانی انسان بھی ہیں۔ یوں49 ہم وقتاِس انسانخاکی شکلکی صورتو
رکھتے ہیں جبکہ ہم وقتاُس آسمانی انسان شکلکی رکھیںصورتو گے۔

موت پر فتح
50 بھائیو، مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاکی انسان کا موجودہ جسم الله

کی بادشاہی میراثکو میں نہیں پا سکتا۔ جو کچھ فانی ہے وہ لافانی چیزوں
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میراثکو میں نہیں پا سکتا۔
51 آپمَیںدیکھو ایککو بھید بتاتا نہیںوفاتسبہمہوں۔ پائیں گے،

بدلہیسبلیکن جائیں گے۔ اور52 یہ اچانک، آنکھ جھپکتے آخریمیں،
بِگل بجتے ہی رونما ہو گا۔ کیونکہ بِگل بجنے مُردےپر لافانی حالت میں جی
اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 53 کیونکہ لازم ہے کہ یہ فانی جسم بقا
لباسکا پہن اورلے مرنے والا ابدیجسم زندگی کا۔ اِسجب54 فانی اور
مرنے والے جسم نے بقا اور ابدی زندگی کا لباس پہن لیا ہو گا تو پھر وہ
کلام پورا ہو گا پاکجو نوشتوں میں لـکھا ہے کہ
موت” الٰہی فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔
اے55 تیریموت، فتح کہاں رہی؟
اے موت، ڈنکتیرا کہاں “رہا؟
موت56 ڈنککا گناہ اورہے شریعتگناہ تقویتسے پاتا ہے۔ لیکن57

خدا کا شکر ہے جو ہمارےہمیں خداوند عیسٰی مسیح کے وسیلے سے فتح
بخشتا ہے۔

58 پیارےمیرےغرض، بھائیو، مضبوط بنے رہیں۔ کوئی آپچیز کو
ڈولڈانواں نہ ہمیشہدے۔کر فشانیجاںخدمتکیخداوند کریں،سے یہ
جانتے ہوئے کہ خداوند کے لئے آپ مشقتمحنتکی رائیگاں نہیں جائے
گی۔

16
یروشلم کی جماعت کے لئے چندہ

1 چندےرہی باتکی جو یروشلم کے مُقّدسین کے لئے جمع کیا جا رہا
ہے تو اُسی ہدایت پر عمل کریں جو مَیں گلتیہ کی جماعتوں دےکو چکا
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ہوں۔ 2 ہر اتوار میںآپکو سے ہر کوئی اپنے کمائے پیسوںہوئے میں سے
کچھ چندےاِس کے لئے مخصوص کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ پھر
میرے آنے پر ہدیہ جات جمع کرنے ضرورتکی پڑےنہیں گی۔ جب3
مَیں آؤں گا تو ایسے افراد کو آپجو نزدیککے قابِل اعتماد ہیں خطوط
دے کر یروشلم بھیجوں گا تاکہ آپوہ کا ہدیہ تکوہاں پہنچا دیں۔ 4 اگر
مناسب ہو کہ مَیں بھی جاؤں تو میرےوہ ساتھ جائیں گے۔

مَیں5 مکدُنیہ سے ہو آپکر پاسکے آؤں گا کیونکہ مکدُنیہ میں سے سفر
کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ 6 شاید آپ تھوڑےپاسکے عرصے کے لئے
لیکنٹھہروں، ممکنبھییہ سردیوںکہہے کاٹوںساتھکےہیآپموسمکا
بعدمیرےتاکہ لئےکےسفرکے میریآپ مدد سکیں۔کر نہیںمَیں7 چاہتا
اِسکہ دفعہ ملاقاتمختصر بعدکے چلتا بنوں، خواہشمیریبلـکہ کہہے
کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں۔ شرط یہ ہے کہ خداوند مجھے دے۔اجازت

لیکن8 اِفسسمَیںتکپنتکُستعیدِ میں ٹھہروںہی گا، 9 یہاںکیونکہ
میرے منے سا موثر کام کے لئے ایک بڑا دروازہ کھل گیا ہے اور ساتھ ہی
بہت مخالفسے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔

10 اگر تیمُتھیُس آئے تو اِس رکھیںخیالکا آپبلاخوفوہکہ پاسکے
رہ میریسکے۔ طرح وہ بھی خداوند میںکھیتکے کاٹفصل رہا ہے۔
اِس11 لئے کوئی اُسے حقیر نہ جانے۔ اُسے سلامتی سے سفر پر روانہ کریں
تاکہ وہ تکمجھ پہنچے، کیونکہ مَیں اور دیگر بھائی اُس کے منتظر ہیں۔

اپلّوسبھائی12 مَیںکی بڑینے افزائیحوصلہ کی وہکہہے بھائیوںدیگر
آپساتھکے پاسکے لیکنآئے، الله ًکو قطعا منظور نہ تھا۔ تاہم موقع ملنے
پر وہ ضرور آئے گا۔



کُرِنتِھیوں-۱ 16:13 xlii کُرِنتِھیوں-۱ 16:24

نصیحتیں اور سلام
13 جاگتے رہیں، ایمان میں ثابت قدم رہیں، مردانگی دکھائیں، مضبوط

بنے رہیں۔ محبتکچھسب14 سے کریں۔
15 بھائیو، مَیں ایک بات میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ

جانتے ہیں ستفناسکہ کا گھرانا اخیہ کا پہلا پھل ہے اور کہ اُنہوں نے
آپاپنے کو مُقّدسین خدمتکی کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ ایسےآپ16
لوگوں تابعکے رہیں اور ساتھ ہی شخصاُسہر جوکے اُن خدمتساتھکے
کے کام میں جاں فشانی کرتا ہے۔

17 ستفناس، فرتُوناتُس اور اخیکُس کے پہنچنے پر مَیں بہت خوش ہوا،
کیونکہ اُنہوں نے وہ کمی پوری کر دی جو آپ کی غیرحاضری سے پیدا
ہوئی تھی۔ اُنہوں18 نے میری روح کو اور ساتھ آپہی کی روح کو بھی
تازہ کیا ایسےہے۔ لوگوں کی قدر کریں۔

19 آسیہ کی آپجماعتیں کو سلام کہتی ہیں۔ اکوِلہ اور آپپرسکلہ کو
خداوند پُرجوشمیں سلام کہتے ہیں اور اُن کے ساتھ جماعتوہ بھی جو اُن
کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔ 20 تمام بھائی آپ کو سلام کہتے ایکہیں۔
دوسرے مُقّدسکو بوسہ دیتے ہوئے سلام کہیں۔

21 یہ سلام مَیں پولسیعنی اپنے ہاتھ سے لـکھتا ہوں۔
لعنت22 شخصاُس پر جو خداوند محبتسے نہیں رکھتا۔
ہمارےاے خداوند، !آ خداوند23 عیسٰی آپفضلکا ساتھکے رہے۔
مسیح24 عیسٰی سبآپمیں کو میرا پیار۔
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