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کُرِنتِھیوں-۲
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے، جو الله کی مرضی سے مسیح عیسٰی

کا رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس طرفکی بھیسے ہے۔
میںکُرِنتھسمَیں الله جماعتکی اور صوبہ اخیہ میں موجود تمام مُقّدسین

کو یہ لـکھ رہا ہوں۔
2 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح کو فضل اور سلامتی عطا

کریں۔
الله کی حمد و ثنا

ہمارے3 خداوند عیسٰی مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید ہو، جو رحم
کا باپ اور تمام طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ جب4 بھی ہم مصیبت میں
پھنس ہیںجاتے تو وہ ہمیں تسلی دیتا تاکہہے اَوروںہم بھیکو دےتسلی
سکیں۔ جبپھر مصیبتکسیوہ سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم بھی اُن کو
اُسی طرح تسلی دے سکتے ہیں جس طرح الله نے ہمیں تسلی دی ہے۔
5 کیونکہ جتنی کثرت سے مسیح کی سی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں اُتنی
کثرت سے الله مسیح کے یعے ذر ہمیں تسلی دیتا ہے۔ جب6 ہم مصیبتوں
سے دوچار ہوتے ہیں تو آپباتیہ کی تسلی نجاتاور باعثکا بنتی ہے۔
ہماریجب تسلی ہوتی توہے بھیکیآپیہ تسلی باعثکا بنتی آپیوںہے۔
بھی صبر برداشتکچھوہسے کرنے قابلکے بن ہیںجاتے برداشتہمجو
کر رہے ہیں۔ 7 چنانچہ ہماری آپ کے بارے میں اُمید پختہ رہتی ہے۔
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کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماریآپطرحجسکہ مصیبتوں شریکمیں ہیں
اُسی آپطرح اُس تسلی میں شریکبھی ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔

8 بھائیو، آپہم کو مصیبتاُس سے آگاہ کرنا ہتے چا میںجسہیں ہم
صوبہ آسیہ پھنسمیں گئے۔ ہم پر دباؤ اِتنا شدید تھا کہ اُسے برداشت کرنا
ناممکن سا ہو گیا اور ہم جان ہاتھسے دھو بیٹھے۔ ہم9 محسوسنے کیا کہ
ہمیں سزائے موت دی گئی ہے۔ لیکن یہ اِس لئے ہوا تاکہ ہم اپنے آپ
پر بھروسا نہ کریں بلـکہ الله پر جو مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اُسی10 نے
ہمیں ایسی موتناکہیبت سے بچایا اور وہ آئندہ بھی ہمیں بچائے گا۔ اور
ہم نے اُس پر اُمید رکھی ہے کہ وہ ایکہمیں بار پھر بچائے گا۔ آپ11
بھی اپنی دعاؤں ہماریسے مدد کر رہے ہیں۔ یہ باتصورتخوبکتنی
ہے کہ الله بہتوں کی دعاؤں کو سن کر ہم پر کرےمہربانی گا اور نتیجے
ہمارےبہتیرےمیں لئے شکر کریں گے۔

پولس منصوبوںکے میں تبدیلی
12 یہ بات ہمارے لئے فخر کا باعث ہے کہ ہمارا ضمیر صاف ہے۔

ہمکیونکہ اللهنے کے منے سا سادہ دلی خلوصاور گزاریزندگیسے ہے،
اور ہم نے اپنی انسانی حکمت پر انحصار نہیں کیا بلـکہ الله کے فضل پر۔ دنیا
میں خاصاور آپکر کے ساتھ ہمارا یہ رو ایسا ہی رہا ہے۔ ہم13 تو آپ
کو ایسی کوئی بات نہیں لـکھتے جو آپ پڑھ یا سمجھ نہیں سکتے۔ اور مجھے
اُمید ہے آپکہ پورےکو طور پر سمجھ آئے گی، 14 آپاگرچہ فی الحال
سب کچھ نہیں سمجھتے۔ کیونکہ آپجب کو سب کچھ سمجھ آئے گا تب
آپ خداوند عیسٰی دنکے ہم پر اُتنا فخر کر سکیں گے جتنا آپہم پر۔
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15 چونکہ مجھے اِس کا پورا یقین تھا اِس لئے مَیں پہلے آپ پاسکے آنا
چاہتا تھا تاکہ آپ کو برکتدُگنی مل جائے۔ خیال16 یہ تھا کہ آپمَیں
ہاںکے سے ہو کر مکدُنیہ جاؤں اور وہاں آپسے واپسپاسکے آؤں۔ پھر
آپ یہودیہصوبہ لئےکےسفرکے یاں تیار میریمیںکرنے مدد مجھےکےکر
آگے بھیج سکتے تھے۔ آپ17 مجھے بتائیں کہ کیا مَیں نے یہ منصوبہ یوں ہی
بنایا تھا؟ کیا مَیں دنیاوی لوگوں کی طرح منصوبے بنا لیتا ہوں ایکجو ہی
لمحے میں جی” “ہاں اور جی” “نہیں کہتے ہیں؟ لیکن18 الله وفادار ہے اور
وہ میرا گواہ ہے آپہمکہ باتساتھکے وقتکرتے “نہیں” کو “ہاں”
نہیںساتھکے ملاتے۔ کیونکہ19 الله کا فرزند منادیکیجسمسیحعیسٰی
سیلاسمَیں، اور تیمُتھیُس نے کی وہ بھی ایسا نہیں اُسہے۔ “ہاں”بھیکبھینے کو “نہیں” کے ساتھ نہیں ملایا بلـکہ اُس میں الله کی حتمی جی”
“ہاں وجود میں آئی۔ 20 کیونکہ وہی الله کے تمام وعدوں کی “ہاں” ہے۔
اِس لئے اُسیہم وسیلےکے “آمین”سے (ہاںجی) کہہ کر الله جلالکو
ہیں۔دیتے اور21 الله ہمیںخود آپاور مضبوطمیںمسیحکو کر دیتا ہے۔
اُسی نے ہمیں مسح کر مخصوصکے کیا ہے۔ اُسی22 نے ہم پر اپنی مُہر لگا
کر ظاہر کیا ہے ہمکہ اُس ملـکیتکی ہیں اور اُسی ہمیںنے القدسروح
دے کر اپنے وعدوں کا بیعانہ ادا کیا ہے۔

23 اگر بولوںجھوٹمَیں تو خلافمیرےالله گواہی باتدے۔ یہ ہے
کہ آپمَیں کو بچانے کے لئے واپسکُرِنتھس نہ آیا۔ مطلب24 یہ نہیں کہ
ایمانہم معاملےکے آپمیں حکومتپر کرنا ہتے چا ہیں۔ نہیں، آپہم کے
ملساتھ خدمتکر ہیںکرتے خوشیآپتاکہ سے بھر جائیں، آپکیونکہ
تو ایمان معرفتکی قائم ہیں۔
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2
مَیںچنانچہ1 فیصلہنے کیا مَیںکہ آؤںنہیںپاسکےآپدوبارہ ورنہگا،

آپ بہتکو غم پڑےکھانا گا۔ 2 کیونکہ اگر آپمَیں کو دُکھ پہنچاؤں تو
گا؟کرےخوشمجھےکون یہ کرےنہیںشخصوہ مَیںجسےگا دُکھنے
پہنچایا ہے۔ یہی3 وجہ مَیںکہہے آپنے کو یہ لـکھ دیا۔ مَیں نہیں چاہتا
تھا آپکہ پاسکے آ کر اُن ہی لوگوں سے غم کھاؤں جنہیں خوشمجھے
ہئے۔کرنا یقینمیںبارےکےسبآپمجھےکیونکہچا خوشیمیریکہہے
خوشیکیسبآپ ہے۔ مَیں4 آپنے نہایتکو رنجیدہ اور حالتپریشان
میں آنسو بہا بہا کر لـکھ دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا آپکہ غمگین ہو جائیں بلـکہ
مَیں چاہتا تھا کہ آپ جان لیں کہ مَیں آپ سے کتنی گہری محبت ہوں۔رکھتا

مجرم معافکو کر دیا جائے
5 دُکھنےکسیاگر پہنچایا نہیںمجھےتوہے سبآپتکحدکسیبلـکہ

کو مَیں) یادہ ز سختی باتسے نہیں کرنا ۔(چاہتا لیکن6 شخصمذکورہ
کے لئے یہ کافی ہے کہ اُسے جماعت کے اکثر لوگوں نے سزا دی ہے۔
اب7 ضروری ہے آپکہ اُسے معاف کر کے تسلی دیں، ورنہ وہ غم کھا
کھا کر تباہ ہو جائے گا۔ 8 چنانچہ مَیں اِس پر زور دینا چاہتا ہوں آپکہ
اُسے اپنی محبت احساسکا دلائیں۔ مَیں9 نے یہ معلوم کرنے کے لئے آپ
کو لـکھا کہ آپکیا امتحان پورےمیں اُتریں گے اور باتہر میں تابع رہیں
معافبھیمَیںاُسےہیںکرتےمعافکچھآپجسے10گے۔ اورہوں۔کرتا
جو کچھ مَیں معافنے کیا، اگر مجھے معافکچھ کرنے ضرورتکی تھی،
وہ مَیں کیآپنے مسیحخاطر معافحضورکے کیا ہے 11 ابلیستاکہ ہم
سے فائدہ نہ اُٹھائے۔ کیونکہ ہم اُس کی چالوں واقفخوبسے ہیں۔
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تروآس پولسمیں کی پریشانی
سنانےخبریخوشکیمسیحمَیںجب12 لئےکے تروآس گیا تو خداوند

میرےنے لئے آگے خدمت کرنے ایککا دروازہ کھول دیا۔ لیکن13
مجھےجب اپنا نہوہاںطِطُسبھائی ملا ہوبےچینمَیںتو گیا اُنہیںاور باد خیر
کہہ کر صوبہ مکدُنیہ چلا گیا۔

مسیح میں فتح
لیکن14 خدا کا شکر !ہے ہمارےوہی آگے آگے چلتا اورہے مسیحہم

قیدیکے بن کر اُس کی فتح مناتے ہوئے اُس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔
یوں الله ہمارے وسیلے سے ہر جگہ مسیح کے بارے میں علم خوشبو کی
طرح پھیلاتا ہے۔ 15 کیونکہ ہم مسیح کی خوشبو ہیں جو تکالله پہنچتی
ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی پھیلتی ہے، نجات پانے والوں میں بھی
اور ہلاک ہونے والوں میں بھی۔ بعض16 لوگوں کے لئے ہم موت کی
مہلـک بُو ہیں بعضجبکہ کے لئے ہم بخشزندگی خوشبو ہیں۔ تو کون یہ
ذمہ داری نبھانے کے لائق ہے؟ 17 کیونکہ ہم اکثر لوگوں کی طرح الله
کے کلام کی تجارت نہیں کرتے، بلـکہ یہ جان کر کہ ہم الله کے حضور
میں ہیں اور اُس بھیجےکے ہوئے ہیں خلوصہم دلی لوگوںسے باتسے
کرتے ہیں۔

3
نئے عہد کے خادم

1 کیا ہم دوبارہ اپنی خوبیوں کا پیٹڈھنڈورا رہے ہیں؟ یا کیا بعضہم
لوگوں کی مانند ہیں آپجنہیں خطسفارشیکو دینے آپیا ایسےسے خط
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لـکھوانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 نہیں، آپ تو خود ہمارا خط ہیں جو
ہمارے دلوں پر لـکھا ہوا ہے۔ سب اِسے پہچان اور پڑھ سکتے ہیں۔ 3 یہ
صاف ظاہر ہے مسیحآپکہ ہیںخطکا جو اُس خدمتہمارینے کے
یعے ذر لـکھ دیا ہے۔ اور یہ خط سیاہی سے نہیں بلـکہ زندہ خدا کے روح
سے لـکھا گیا، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلـکہ انسانی دلوں پر۔

ہم4 یہ اِس لئے یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے وسیلے
سے الله پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمارے5 اندر تو کچھ نہیں کیجسہے بنا پر
ہم دعوٰی کر سکتے ہمکہ یہ کام کرنے لائقکے ہیں۔ لیاقتہمارینہیں،
الله طرفکی ہے۔سے اُسی6 ہمیںنے نئے عہد خادمکے ہونے لائقکے
بنا دیا ہے۔ اور یہ عہد لـکھی ہوئی شریعت پر مبنی نہیں ہے بلـکہ روح پر،
کیونکہ لـکھی شریعتہوئی کے اثر سے ہم مر جاتے ہیں جبکہ روح ہمیں
زندہ کر دیتا ہے۔

شریعت7 حروفکے پتھر کی تختیوں پر کندہ کئے گئے جباور اُسے دیا
گیا تو الله کا جلال ظاہر ہوا۔ یہ جلال اِتنا تیز تھا کہ اسرائیلی موسٰی کے
چہرے کو لگاتار دیکھ نہ سکے۔ اگر اُس چیز کا جلال اِتنا تیز تھا ابجو
منسوخ ہے 8 تو کیا روح کے نظام کا جلال اِس سے کہیں یادہ ز نہیں ہو
گا؟ 9 اگر پرانا نظام ہمیںجو مجرم ٹھہراتا تھا جلالی تھا تو پھر نیا نظام ہمیںجو
راست باز قرار دیتا ہے کہیں یادہ ز جلالی ہو گا۔ 10 ہاں، پہلے نظام کا
جلال نئے نظام کے زبردست جلال کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 اور
اگر اُس پرانے نظام کا جلال بہت تھا جو اب منسوخ ہے تو پھر اُس نئے
نظام کا جلال کہیں یادہ ز ہو گا جو قائم رہے گا۔

پس12 چونکہ ہم ایسی اُمید رکھتے ہیں اِس لئے بڑی دلیری خدمتسے
کرتے ہیں۔ ہم13 موسٰی کی مانند نہیں جسہیں شریعتنے سنانے کے
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اختتام پر ڈالنقابپرچہرےاپنے لیا تاکہ اسرائیلی اُسے تکتے رہیںنہ ابجو
منسوخ ہے۔ توبھی14 وہ ذہنی طور پر اَڑ گئے، کیونکہ جبتکآج پرانے
عہدنامے تلاوتکی کی جاتی ہے تو نقابیہی قائم نقابتکآجہے۔ کو
ہٹایا نہیں گیا کیونکہ یہ مسیحصرفعہد منسوخمیں ہوتا ہے۔ 15 آجہاں،
تک جب موسٰی کی شریعت پڑھی جاتی ہے تو یہ نقاب اُن کے دلوں پر پڑا
رہتا ہے۔ لیکن16 جب بھی کوئی خداوند طرفکی رجوع کرتا ہے تو یہ
نقاب ہٹایا جاتا ہے، 17 کیونکہ روحخداوند اورہے خداوندجہاں روحکا
آزادیوہاںہے ہے۔ 18 چنانچہ جنسبہم چہروںکے نقابسے ہٹایا
گیا خداوندہے کا منعکسجلال کرتے اور قدم بہ قدم جلال پاتے ہوئے
میںصورتکیمسیح لتے بد ہیں۔جاتے یہ ہیخداوند کامکا روحجوہے
ہے۔

4
مٹی برتنوںکے میں روحانی خزانہ

پس1 چونکہ ہمیں الله کے رحم سے یہ خدمت سونپی گئی ہے اِس لئے
ہم بےدل نہیں ہو جاتے۔ ہم2 نے چھپی ہوئی ناکشرم باتیں مسترد کر
نہکرتے،کامسےچالاکیہمنہہیں۔دی الله یفمیںکلامکے تحر کرتے
ہیں۔ بلـکہ ہمیں اپنی سفارش کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جب ہم الله
کے لوگوںحضور پر حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو نیکہماری نامی خود
بخود ایکہر کے ضمیر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ 3 اور خبریخوشہماریاگر
نقاب تلے چھپی ہوئی بھی ہو تو وہ صرف اُن کے لئے چھپی ہوئی ہے جو
ہلاک ہو رہے ہیں۔ 4 اِس جہان کے شریر خدا نے اُن کے ذہنوں کو
اندھا کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اِس لئے وہ الله خبریخوشکی کی
جلالی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ پیغام نہیں سمجھ سکتے مسیحجو کے
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جلال بارےکے میں ہے، اُس بارےکے میں جو الله کی صورت ہے۔
5 ہمکیونکہ اپنا پرچار نہیں کرتے بلـکہ عیسٰی مسیح کا پیغام سناتے ہیں کہ
وہ خداوند ہے۔ آپاپنے کو ہم عیسٰی کی آپخاطر کے خادم قرار دیتے
ہیں۔ 6 جسکیونکہ خدا نے فرمایا، اندھیرے” میں سے روشنی “چمکے،
اُس ہمارےنے دلوں میں اپنی روشنی چمکنے دی تاکہ ہم الله کا وہ جلال
جان لیں جو عیسٰی مسیح چہرےکے سے چمکتا ہے۔

لیکن7 ہم جن کے اندر یہ خزانہ ہے عام مٹی کے برتنوں کی مانند ہیں
تاکہ ظاہر ہو نہیںسےطرفہماریقوتزبردستیہکہ بلـکہ الله طرفکی
ہے۔سے لوگ8 ہمیں طرفچاروں سے دباتے ہیں، لیکن ہمیںکوئی کچل
کر ختم نہیں کر سکتا۔ اُلجھنہم میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اُمید کا دامن ہاتھ
سے جانے نہیں دیتے۔ لوگ9 ہمیں ایذا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں
چھوڑا جاتا۔ لوگوں کے دھکوں سے ہم زمین پر گر جاتے ہیں، لیکن ہم
تباہ نہیں ہوتے۔ 10 ہر وقت ہم اپنے بدن میں عیسٰی موتکی لئے پھرتے
ہیں تاکہ عیسٰی کی زندگی ہمارےبھی بدن میں ظاہر ہو جائے۔ 11 کیونکہ
وقتہر ہمیں حالتزندہ میں عیسٰی کی موتخاطر کے حوالے کر دیا جاتا
ہے تاکہ اُس کی ہمارےزندگی فانی بدن میں ظاہر ہو جائے۔ یوں12 ہم
موتمیں کا اثر کام کرتا ہے آپجبکہ میں زندگی کا اثر۔

13 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، مَیں” ایمان لایا اور اِس لئے ہمیں“بولا۔
ایمان کا حاصلروحیہی اِسہے لئے ایمانبھیہم لانے لتےسےوجہکی بو
ہیں۔ 14 ہمکیونکہ ہیںجانتے خداوندنےجسکہ عیسٰی مُردوںکو میں
سے زندہ کر دیا ہے وہ عیسٰی کے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر کے آپ لوگوں
سمیت اپنے حضور گا۔کرےکھڑا آپکچھسبیہ15 فائدےکے کے لئے
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یوںہے۔ الله کا فضل آگے ھتے بڑ ھتے بڑ بہتمزید سے تکلوگوں پہنچ رہا
ہے اور نتیجے میں وہ الله دےجلالکو شکرگزاریکر کی دعاؤں بہتمیں
اضافہ کر رہے ہیں۔

ایمان کی زندگی
اِسی16 وجہ سے ہم بےدل نہیں ہو بےشکجاتے۔ ظاہری طور پر

ہم ختم ہو رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر روز بہ روز ہماری تجدید ہوتی جا
رہی ہے۔ 17 کیونکہ ہماری موجودہ مصیبت ہلـکی اور پل بھر کی ہے،
اور ہمارےوہ لئے ایک ایسا ابدی جلال پیدا کر رہی نسبتکیجسہے
مصیبتموجودہ کچھ بھی نہیں۔ اِس18 لئے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر غور
نہیں کرتے بلـکہ اَن دیکھی چیزوں پر۔ کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں عارضی
ہیں، جبکہ اَن دیکھی ابدیچیزیں ہیں۔

5
ہم1 تو ہیںجانتے میںجسجھونپڑیدنیاویہماریجبکہ ہم ہتے ر

گرائیہیں توگیجائے الله آسمانہمیں ایکگا،دےمکانایکپر ابدیایسا
گھر جسے انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا ہو گا۔ اِس2 لئے ہم اِس جھونپڑی
میں ہتے کرا ہیں اور آسمانی پہنگھر لینے کی شدید آرزو رکھتے ہیں، 3 کیونکہ
ہمجب اُسے پہن لیں گے تو ننگےہم نہیں پائے جائیں گے۔ جھونپڑیاِس4
میں ہتے ر ہوئے ہم بوجھ تلے ہتے کرا ہیں۔ کیونکہ ہم اپنا فانی لباس اُتارنا
نہیں ہتے چا بلـکہ اُس پر آسمانی گھر لباسکا پہن لینا ہتے چا ہیں تاکہ زندگی
وہ کچھ نگل جائے جو فانی ہے۔ 5 الله نے خود ہمیں اِس مقصد کے لئے
تیار کیا ہے اُسیاور ہمیںنے القدسروح کو آنے والے جلال کے بیعانے
کے طور دےپر دیا ہے۔
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ہمیشہہمچنانچہ6 ہمہیں۔رکھتےحوصلہ ہیںجانتے اپنےتکجبکہ
رہائشمیںبدن ہم7ہیں۔دُورسےگھرکےخداوندتکوقتاُسہیںپذیر
ظاہری چیزوں پر بھروسا نہیں کرتے بلـکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ 8 ہاں، ہمارا
حوصلہ بلند ہے بلـکہ ہم یادہ ز یہ ہتے چا ہیں کہ اپنے جسمانی گھر سے
روانہ ہو کر خداوند کے میںگھر رہیں۔ لیکن9 ہمخواہ اپنے بدن میں ہوں
یا نہ، ہم کوششاِسی میں ہتے ر ہیں کہ خداوند کو پسند آئیں۔ 10 کیونکہ
لازم ہے کہ مسیحسبہم کے عدالتتخِت کے منے سا حاضر ہو جائیں۔
وہاں ایکہر کو اُس کام کا اجر ملے گا جو اُس نے اپنے بدن میں ہتے ر
ہوئے کیا ہے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔

مسیح وسیلےکے ہماریسے الله کے ساتھ دوستی
اب11 ہم خداوند کے خوف کو جان کر لوگوں کو سمجھانے کی

کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو الله کے منے سا پورے طور پر ظاہر ہیں۔ اور
مَیں اُمید رکھتا ہوں کہ آپہم کے ضمیر کے منے سا بھی ظاہر ہیں۔ 12 کیا
ہم یہ بات کر کے دوبارہ اپنی سفارش کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو ہم پر
فخر کرنے کا دےموقع رہے ہیں تاکہ آپ اُن جوابکے میں کچھ کہہ
سکیں ظاہریجو باتوں پر شیخی مارتے اور دلی باتیں نظرانداز کرتے ہیں۔
13 کیونکہ اگر ہم بےخود ہوئے تو الله کی خاطر، اور میںہوشاگر ہیں تو
آپ کی خاطر۔ بات14 یہ ہے مسیحکہ محبتکی ہمیں مجبور کر دیتی ہے،
کیونکہ ہم اِس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں ایککہ سب کے لئے مُوا۔ اِس کا
مطلب ہے سبکہ ہی مر گئے ہیں۔ 15 اور وہ سب کے لئے اِس لئے مُوا
تاکہ جو زندہ ہیں وہ اپنے لئے نہ جئیں بلـکہ اُس کے لئے جو اُن کی خاطر
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مُوا اور پھر جی اُٹھا۔
اِس16 دنیاویبھیکوکسیسےابہمسےوجہ نگاہ نہیںسے دیکھتے۔

پہلے تو مسیحہم بھیکو اِس زاویے سے دیکھتے تھے، لیکن وقتیہ گزر گیا
ہے۔ چنانچہ17 مسیحجو میں ہے وہ نیا مخلوق پرانیہے۔ زندگی جاتی رہی
اور نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ 18 یہ سب کچھ الله کی طرف سے ہے
مسیحنےجس وسیلےکے سے اپنے ساتھ ہمارا ملاپمیل کر لیا ہے۔ اور
اُسی اِس19ہے۔دیداریذمہکیخدمتکیکرانےملاپمیلہمیںنے
خدمت تحتکے ہم یہ پیغام سناتے ہیں کہ الله مسیحنے وسیلےکے سے
اپنے ساتھ دنیا کی صلح کرائی اور لوگوں کے گناہوں کو اُن کے ذمے نہ
لگایا۔ صلح کرانے کا یہ پیغام اُس ہمارےنے سپرد کر دیا۔

پس20 ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور الله ہمارے وسیلے سے لوگوں کو
سمجھاتا ہے۔ ہم مسیح کے واسطے آپ سے منت کرتے ہیں کہ الله کی
صلح کی پیش کش کو قبول کریں تاکہ اُس کی آپ کے ساتھ صلح ہو
جائے۔ مسیح21 بےگناہ تھا، لیکن الله نے اُسے ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا
تاکہ ہمیں اُس راستمیں باز قرار دیا جائے۔

6
1 الله کے خدمتہم ہوتے ہوئے آپہم منتسے کرتے ہیں کہ جو

آپفضل کو ملا ہے وہ ضائع نہ جائے۔ 2 کیونکہ الله فرماتا ہے، قبولیت”
کے وقت مَیں نے تیری سنی، نجات کے دن تیری مدد “کی۔ !سنیں اب
قبولیت وقتکا آ گیا نجاتابہے، کا دن ہے۔
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لئےکےکسیہم3 بھی ٹھوکر باعثکا نہیں بنتے خدمتہماریلوگتاکہ
میں نقص نہ نکال سکیں۔ 4 ہاں، ہمیں سفارش کی ضرورت ہی نہیں،
کیونکہ الله کے خادم ہوتے ہوئے ہم ہر حالت میں اپنی نیک نامی ظاہر
ہمجب:ہیںکرتے صبر مشکلاتمصیبتیں،سے اور برداشتآفتیں کرتے
ہیں، جب5 لوگ ہمیں مارتے اور قید میں لتے ڈا ہیں، جب ہم بےقابو
ہجوموں کا سامنا کرتے مشقتمحنتہمجبہیں، راتکرتے، وقتکے
جاگتے اور بھوکے ہتے ر ہیں، جب6 ہم اپنی پاکیزگی، علم، صبر اور مہربان
سلوک کا اظہار کرتے جبہیں، ہم القدسروح کے وسیلے سے حقیقی
محبت رکھتے، سچی7 باتیں کرتے اور الله کی قدرت سے لوگوں کی خدمت
کرتے ہیں۔ ہم نیکاپنی نامی اِس میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ دونوںہم
ہاتھوں سے راست بازی کے ہتھیار تھامے رکھتے ہیں۔ 8 ہم اپنی خدمت
جاری رکھتے ہیں، کریںعزتہماریلوگچاہے چاہے بےعزتی، چاہے
وہ ہماری بُری رپورٹ دیں چاہے اچھی۔ اگرچہ خدمتہماری سچی ہے،
ہمیںلوگلیکن دغاباز قرار ہیں۔دیتے ہمیںلوگاگرچہ9 توبھیہیںجانتے
ہمیں نظرانداز کیا جاتا ہے۔ ہم مرتے مرتے زندہ ہتے ر ہیں لوگاور ہمیں
مار مار کر قتل نہیں کر سکتے۔ ہم10 غم کھا کھا کر خوشوقتہر ہتے ر
ہیں، حالتغریبہم میں بہتوں دولتکو مند بنا دیتے پاسہمارےہیں۔
کچھ نہیں توبھیہے، سبہمیں حاصلکچھ ہے۔

کُرِنتھس11 ہمعزیزو،کے کھلنے باتسےآپکر کی ہے، دلہمارا
آپ کے لئے کشادہ ہو گیا ہے۔ 12 جو جگہ ہم نے دل میں آپ کو دی
ہے تکابوہ کم نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے دلوں ہمارےمیں لئے کوئی
جگہ نہیں رہی۔ اب13 مَیں آپ سے میرےجو بچے ہیں درخواست کرتا
ہوں جوابکہ میں ہمیں بھی اپنے دلوں میں جگہ دیں۔
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اثراتغیرمسیحی سے خبردار
14 غیرایمان داروں کے ساتھ مل ایککر جوئے تلے زندگی نہ گزاریں،

کیونکہ راستی کا ناراستی سے کیا واسطہ ہے؟ یا روشنی یکی تار کے ساتھ کیا
تعلق رکھ ہے؟سکتی مسیح15 ابلیساور درمیانکے مطابقتکیا ہو سکتی
ایمانہے؟ دار کا غیرایمان دار کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 16 الله کے مقدِس
اور بُتوں میں کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہم تو زندہ خدا کا گھر ہیں۔ الله نے
یوں فرمایا مَیں”ہے، اُن سکونتدرمیانکے کروں گا

اور اُن میں پھروں گا۔
مَیں اُن کا خدا ہوں گا،
اور میریوہ قوم ہوں “گے۔
17 ربچنانچہ فرماتا اِس”ہے، لئے اُن میں نکلسے آؤ
اور اُن الـگسے ہو جاؤ۔
ناپاککسی چیز کو نہ چھونا،
تو پھر مَیں تمہیں قبول کروں گا۔
مَیں18 باپتمہارا ہوں گا
اور میرےتم بیٹے بیٹیاں ہو گے،
رب قادرِ مطلق فرماتا “ہے۔

7
میرے1 عزیزو، یہ وعدےتمام ہم سے کئے گئے ہیں۔ اِس لئے آئیں، ہم

آپاپنے کو ہر اُس چیز صافپاکسے کریں جو جسم اور روح کو آلودہ
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کر دیتی ہے۔ اور ہم خدا خوفکے میں مکمل طور مُقّدسپر بننے کے لئے
کوشاں رہیں۔

پولس خوشیکی
ہمیں2 میںدلاپنے دیں۔جگہ نہ ہم ناانصافیسےکسینے کی، کسینہ

کو بگاڑا یا اُس غلطسے فائدہ اُٹھایا۔ مَیں3 آپباتیہ مجرمکو ٹھہرانے کے
لئے نہیں آپمَیںرہا۔کہہ پہلےکو بتا ہوںچکا ہمیںآپکہ اِتنے ہیںعزیز
کہ آپہم کے ساتھ مرنے اور جینے کے لئے تیار ہیں۔ اِس4 لئے آپمَیں
سے کھل باتکر کرتا ہوں اور مَیں آپ پر بڑا فخر بھی کرتا ہوں۔ اِس ناتے
پوریمجھےسے تسلی ہماریاورہے، تمام مصیبتوں خوشیمیریباوجودکے
کی انتہا نہیں۔

5 کیونکہ جب ہم مکدُنیہ پہنچے تو ہم جسم کے لحاظ سے آرام نہ کر
سکے۔ مصیبتوں نے ہمیں طرفہر سے گھیر لیا۔ دوسروں طرفکی سے
جھگڑوں سے اور دل طرحطرحمیں کے ڈر سے نپٹنا پڑا۔ لیکن6 الله نے جو
دبے ہوؤں کو تسلی بخشتا ہے طِطُس کے آنے سے ہماری حوصلہ افزائی
کی۔ 7 ہمارا حوصلہ صرفنہ اُس کے آنے بڑھسے گیا بلـکہ اُن حوصلہ افزا
باتوں بھیسے جن آپسے نے اُسے تسلی دی۔ اُس آپہمیںنے کی آرزو،
آپ کی آہ و زاری میرےاور لئے آپ کی سرگرمی بارےکے میں رپورٹ
دی۔ یہ سن میریکر خوشی مزید بڑھ گئی۔

8 کیونکہ اگرچہ مَیں آپنے کو اپنے خط سے دُکھ پہنچایا توبھی مَیں
پچھتاتا نہیں۔ پہلے تو مَیں خط لـکھنے سے پچھتایا، لیکن اب مَیں دیکھتا ہوں
کہ جو دُکھ اُس نے آپ کو پہنچایا وہ صرف عارضی تھا 9 اور اُس نے
آپ کو تکتوبہ پہنچایا۔ یہ سن کر خوشیابمَیں مناتا ہوں، اِس لئے نہیں
کہ آپ کو دُکھ اُٹھانا پڑا ہے بلـکہ اِس لئے کہ اِس دُکھ آپنے کو توبہ
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پہنچایا۔تک الله نے یہ دُکھ پوریمرضیاپنی کرانے کے لئے استعمال کیا،
اِس لئے آپ کو ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ 10 کیونکہ جو
دُکھ الله اپنی مرضی پوری کرانے کے لئے استعمال کرتا ہے اُس سے توبہ
پیدا ہوتی ہے اور اُس کا انجام نجات ہے۔ اِس میں پچھتانے گنجائشکی
ہی نہیں۔ اِس برعکسکے دنیاوی دُکھ کا انجام موت ہے۔ آپ11 خود
دیکھیں کہ الله کے اِس دُکھ آپنے میں کیا پیدا کیا :ہے کتنی سنجیدگی،
اپنا دفاع کرنے کا کتنا جوش، غلط حرکتوں پر کتنا غصہ، کتنا خوف،
کتنی چاہت، کتنی آپسرگرمی۔ سزا دینے کے لئے کتنے تیار آپ!تھے نے
لحاظہر ثابتسے کیا ہے آپکہ اِس معاملے میں بےقصور ہیں۔

مَیںاگرچہغرض،12 آپنے لیکنلـکھا،کو مقصد یہ نہیں تھا غلطکہ
حرکتیں کرنے والے بارےکے میں لـکھوں یا اُس بارےکے میں جس
غلطساتھکے کام کیا گیا۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ الله کے آپحضور پر ظاہر
ہو جائے ہمارےآپکہ لئے کتنے سرگرم ہیں۔ 13 یہی وجہ ہے کہ ہمارا
بڑھحوصلہ گیا ہے۔

لیکن نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلـکہ ہم یہ دیکھ کر
خوشبےانتہا ہوئے کہ طِطُس خوشکتنا تھا۔ وہ خوشکیوں تھا؟ اِس
لئے کہ اُس کی سبآپروح سے تر و تازہ ہوئی۔ 14 اُس کے منے سا مَیں
آپنے پر فخر کیا تھا، اور مَیں شرمندہ نہیں ہوا کیونکہ باتیہ ثابتدرست
ہوئی طرحجسہے۔ ہم آپنے کو ہمیشہ سچی باتیں بتائی ہیں اُسی طرح
طِطُس منےکے آپسا پر ہمارا نکلا۔درستبھیفخر نہایتاُسےآپ15 عزیز
ہیں کیونکہ سبآپوہ کی فرماں برداری یاد کرتا ہے، آپکہ نے ڈرتے
اور کانپتے آمدیدخوشاُسےہوئے کہا۔ ہوںخوشمَیں16 مَیںکہ لحاظہر
آپسے پر اعتماد کر سکتا ہوں۔
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8

یہودیہ غریبوںکے کے لئے ہدیہ
1 بھائیو، آپہم کی توجہ اُس فضل طرفکی دلانا ہتے چا ہیں جو الله

نے صوبہ مکدُنیہ کی جماعتوں پر کیا۔ مصیبتجس2 میں وہ پھنسے ہوئے
ہیں اُس سے اُن کی سخت آزمائش ہوئی۔ توبھی اُن کی بےانتہا خوشی اور
شدید غربت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنہوں نے فیاضبڑی دلی سے ہدیہ دیا۔
مَیں3 ہوںگواہ کہ جتنا سکےدےوہ اُتنا اُنہوں دےنے دیا بلـکہ اِس سے
بھی یادہ۔ ز اپنی طرفہی سے اُنہوں4 بڑےنے زور سے ہم منتسے کی
کہ ہمیں بھی یہودیہ کے مُقّدسین کی خدمت کرنے کا موقع دیں، ہم بھی
شریکمیںفضلکےدینے ہونا ہتے اُنہوںاور5ہیں۔چا اُمیدہمارینے سے
کہیں یادہ ز !کیا الله مرضیکی سے اُن کا پہلا قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے
آپ کو خداوند کے لئے مخصوص کیا۔ اُن کا دوسرا قدم یہ تھا اُنہوںکہ نے
آپاپنے ہمارےکو لئے مخصوص کیا۔ اِس6 پر ہم طِطُسنے کی حوصلہ
افزائی کی کہ آپوہ پاسکے بھی ہدیہ جمع کرنے کا وہ سلسلہ تکانجام
پہنچائے جو اُس شروعنے کیا تھا۔ آپ7 کثرتکچھسبپاسکے سے پایا
جاتا ایمانخواہہے، ہو، خواہ کلام، مکملعلم، سرگرمی یا ہم ہو۔محبتسے
اب باتاِس رکھیںخیالکا آپکہ یہ ہدیہ میںدینے بھی اپنی دولتکثیر
کا اظہار کریں۔

یہسےطرفمیری8 کوئی نہیںحکم لیکنہے۔ سرگرمیکیدوسروں کے
پیِش نظر مَیں آپ کی بھی محبت پرکھ رہا ہوں کہ وہ کتنی حقیقی ہے۔
آپ9 تو جانتے ہیں ہمارےکہ خداوند عیسٰی مسیح آپنے پر کیسا فضل
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کیا ہے، کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا توبھی وہ آپ کی خاطر غریب بن گیا
آپتاکہ اُس غربتکی دولتسے مند بن جائیں۔

اِس10 معاملے میں میرا مشورہ سنیں، کیونکہ آپوہ کے لئے مفید ثابت
ہو گا۔ پچھلے آپسال پہلی جماعت تھے جو صرفنہ ہدیہ دینے لـگی بلـکہ
اِسے بھیدینا پہنچائیںتکتکمیلاُسےاب11تھی۔چاہتی آپجو شروعنے
کر رکھا ہے۔ دینے کا آپشوقجو رکھتے ہیں عملوہ میں لایا جائے۔ اُتنا
دیں دےآپجتنا سکیں۔ 12 کیونکہ اگر آپ دینے کا شوق رکھتے ہیں تو
پھر الله آپ کا ہدیہ اُس بنا پر کرےقبول گا دےآپجو سکتے ہیں، اُس
بنا پر نہیں آپجو دےنہیں سکتے۔

13 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو آرام دلانے باعثکے آپ
مصیبتخود میں پڑ صرفباتجائیں۔ یہ ہے کہ لوگوں حالاتکے کچھ
برابر ہونے چاہئیں۔ 14 اِس وقت تو آپ پاسکے بہت ہے اور آپ اُن کی
ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ بعد میں وقتکسی جب اُن پاسکے بہت
ہو گا تو آپوہ پوریبھیضرورتکی کر سکیں آپیوںگے۔ حالاتکے
کچھ برابر رہیں گے، طرحجس15 مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا جس”ہے،
نے یادہ ز جمع کیا تھا اُس پاسکے کچھ نہ بچا۔ جسلیکن نے کم جمع کیا
تھا اُس پاسکے بھی کافی “تھا۔

طِطُس اور اُس ساتھیکے
16 خدا کا شکر طِطُسنےجسہے میںدلکے جوشوہی پیدا کیا ہے

آپمَیںجو کے لئے رکھتا ہوں۔ ہمجب17 اُسنے کی افزائیحوصلہ کی
آپوہکہ پاسکے توجائے وہ اِسصرفنہ لئےکے تیار ہوا بلـکہ بڑا سرگرم
ہو کر آپبخودخود پاسکے جانے کے لئے روانہ ہوا۔ ہم18 اُسنے کے
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ساتھ اُس بھائی کو بھیج خدمتکیجسدیا تعریفکی تمام جماعتیں کرتی
ہیں، کیونکہ اُسے الله خبریخوشکی سنانے نعمتکی ملی ہے۔ 19 اُسے
آپصرفنہ پاسکے جانا بلـکہہے جماعتوں اُسےنے مقرر کیا جبکہہے
ہم ہدیئے کو یروشلم لے جائیں گے تو ہمارےوہ ساتھ جائے۔ یوں ہم یہ
خدمت ادا خداوندوقتکرتے دیںجلالکو اورگے اپنی سرگرمی کا اظہار
کریں گے۔

20 کیونکہ بڑےاُس ہدیئے پیِشکے نظر جو ہم جائیںلے ہمگے اِس
سے بچنا ہتے ہیںچا ہمکوکسیکہ کرنےشکپر موقعکا ملے۔ ہماری21
کوششپوری یہ ہے کہ وہی کچھ کریں جو صرفنہ خداوند کی نظر میں
درست ہے بلـکہ انسان کی نظر میں بھی۔

22 اُن ساتھکے ہم ایکنے اَور بھائی بھیکو بھیج سرگرمیکیجسدیا
ہم نے کئی موقعوں پر پرکھی ابہے۔ وہ مزید سرگرم ہو گیا ہے، کیونکہ
وہ آپ پر بڑا اعتماد کرتا ہے۔ تکجہاں23 طِطُس کا تعلق ہے، وہ میرا
ساتھی اور خدمتہم ہے۔ اور جو بھائی اُس کے ساتھ ہیں اُنہیں جماعتوں
نے بھیجا ہے۔ وہ مسیح کے لئے عزت باعثکا ہیں۔ 24 اُن پر اپنی محبت
کا اظہار کر کے یہ ظاہر کریں کہ آپہم پر کیوں فخر کرتے ہیں۔ پھر یہ
بات خدا کی دیگر جماعتوں کو بھی نظر آئے گی۔

9
مُقّدسین کی مدد

اِسمیںاصل1 نہیںضرورتکی آپمَیںکہ میںبارےکےکاماُسکو
لـکھوں جو ہمیں یہودیہ کے مُقّدسین کی خدمت میں کرنا ہے۔ 2 کیونکہ
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مَیں آپ کی گرم جوشی جانتا ہوں، اور مَیں مکدُنیہ کے ایمان داروں کے
منے سا آپ پر فخر کرتا رہا ہوں کہ اخیہ” لوگکے پچھلے سال سے دینے
کے لئے تیار “تھے۔ آپیوں کی سرگرمی نے یادہ ز تر لوگوں کو خود دینے
کے لئے اُبھارا۔ اب3 مَیں نے اِن بھائیوں کو بھیج دیا ہے تاکہ آپہمارا پر
فخر بےبنیاد نہ نکلے طرحجسبلـکہ مَیں نے کہا آپتھا تیار رہیں۔ 4 ایسا
نہ ہو کہ جب مَیں مکدُنیہ کے کچھ بھائیوں کو ساتھ لے آپکر پاسکے
پہنچوں گا تو آپ تیار نہ ہوں۔ اُس وقت مَیں، بلـکہ آپ بھی شرمندہ ہوں
گے کہ مَیں آپنے پر اِتنا اعتماد کیا ہے۔ 5 اِس لئے مَیں نے اِس بات پر
زور دینا ضروری سمجھا کہ بھائی پہلے ہی آپ کے پاس آ کر اُس ہدیئے
کا انتظام یں جسکر کا آپوعدہ نے کیا ہے۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ
میرے تکآنے یہ جمعہدیہ کیا گیا ہو اور ایسا نہ لـگے جیسا مشکلاِسے سے
آپ سے نکالنا پڑا۔ اِس کے آپبجائے سخاوتکی ظاہر ہو جائے۔

6 یاد رہے کہ شخصجو بیج کو بچا بچا کر بوتا ہے اُس کی فصل بھی
اُتنی کم ہو گی۔ لیکن جو بہت بیج بوتا ہے اُس کی فصل بھی بہت یادہ ز
ہو گی۔ 7 ایکہر دےاُتنا جتنا دینے کے لئے اُس نے پہلے اپنے دل میں
ٹھہرا لیا ہے۔ وہ اِس تکلیفمیں یا محسوسمجبوری نہ کرے، کیونکہ الله
اُس محبتسے رکھتا ہے جو خوشی سے دیتا ہے۔ 8 اور الله اِس قابل ہے
آپکہ آپکو یاتکی ضرور کہیںسے یادہ ز دے۔ آپپھر پاسکے ہر
وقت اور ہر لحاظ سے کافی ہو گا بلـکہ اِتنا یادہ ز آپکہ ہر قسم نیککا
کام کر سکیں گے۔ چنانچہ9 مُقّدسکلاِم میں یہ بھی لـکھا ہے، اُس” نے
فیاضی سے ضرورت مندوں میں خیرات بکھیر دی، اُس کی راست بازی
ہمیشہ تک قائم رہے “گی۔ 10 خدا ہی بیج بونے والے کو بیج مہیا کرتا
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اور اُسے کھانے کے لئے روٹی دیتا ہے۔ اور وہ آپ کو بھی دےبیج کر
اُس میں کرےاضافہ گا آپاور راستکی بازی کی فصل دےاُگنے گا۔
11 ہاں، آپوہ کو ہر لحاظ دولتسے مند دےبنا گا اور آپ ہر موقع پر
فیاضی سکیںدےسے گے۔ آپہمجبچنانچہ کا ہدیہ اُن پاسکے لے
جائیں گے ضرورتجو مند ہیں تو وہ خدا کا شکر کریں گے۔ آپیوں12 نہ
مُقّدسینصرف یاتکی پوریضرور کریں گے بلـکہ آپوہ کی خدمتاِس
سے اِتنے متاثر ہو جائیں گے کہ جوشبڑےوہ سے خدا کا بھی یہ شکر ادا
کریں گے۔ آپ13 کی خدمت کے نتیجے میں وہ الله کو جلال دیں گے۔
آپکیونکہ کی اُن پر اور تمام ایمان داروں سخاوتپر کا کرےثابتاظہار گا
مسیحآپکہ خبریخوشکی صرفنہ تسلیم ہیںکرتے بلـکہ اُس تابعکے
بھی ہتے آپوہجباور14ہیں۔ر لئےکے کریںدعا آپتوگے آرزومندکے
رہیں گے، اِس لئے کہ الله آپنے کو کتنا بڑا دےفضل دیا ہے۔ 15 الله
کا اُس کی ناقابِل بخششبیان کے لئے شکر !ہو

10
پولس خدمتاپنی کا دفاع کرتا ہے

آپمَیں1 سے اپیل کرتا ہوں، جسپولسمَیں بارےکے میں کہا جاتا
آپمَیںکہہے کے برُو رُو عاجز ہوتا ہوں آپصرفاور دُورسے ہو کر دلیر
ہوتا ہوں۔ مسیح کی حلیمی اور نرمی کے نام میں مَیں2 آپ منتسے کرتا
ہوں کہ آپمجھے پاسکے آ کر اِتنی دلیری سے اُن لوگوں سے نپٹنا پڑےنہ
جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا چال چلن دنیاوی ہے۔ کیونکہ فی الحال ایسا لگتا
ہے کہ اِس ضرورتکی ہو گی۔ بےشک3 ہم انسان ہی ہیں، لیکن ہم
اور4لڑتے۔نہیںجنگطرحکیدنیا استعمالمیںجنگاِسہمہتھیارجو
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کرتے ہیں وہ اِس دنیا نہیںکے ہیں، بلـکہ اُنہیں الله طرفکی قلعےسے ڈھا
دینے قوتکی حاصل ہے۔ اِن سے خیالاتغلطہم کے ڈھانچے 5 اور ہر
اونچی چیز ڈھا ہیںدیتے اللهجو کے علم عرفانو جاتیہوکھڑیخلافکے
ہے۔ اور ہم ہر خیال کو قید کر مسیحکے کے تابع کر دیتے ہیں۔ 6 ہاں،
آپ پورےکے طور پر تابع ہو جانے پر ہم ہر نافرمانی کی سزا دینے کے لئے
تیار ہوں گے۔

ظاہریصرفآپ7 باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو باتاِس
کا اعتماد ہو کہ مسیحوہ کا ہے تو وہ اِس کا بھی کرےخیال بھیہمکہ
اُسی کی طرح مسیح کے ہیں۔ 8 کیونکہ اگر مَیں اُس اختیار پرمزید فخر بھی
کروں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے توبھی مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ غور
کریں کہ اُس آپہمیںنے کو ڈھا دینے کا نہیں آپبلـکہ کی روحانی تعمیر
کرنے کا اختیار دیا ہے۔ مَیں9 نہیں چاہتا کہ ایسا لـگے جیسے آپمَیں کو
اپنے خطوں سے ڈرانے کوششکی کر رہا ہوں۔ 10 بعضکیونکہ کہتے
پولس”ہیں، زوردارخطکے زبردستاور وہجبلیکنہیں، حاضرخود
ہوتا ہے تو وہ کمزور اور اُس کے لنے بو کا حقارتطرز آمیز “ہے۔ ایسے11
لوگ اِس بات کا خیال کریں کہ جو باتیں ہم آپ سے دُور ہوتے ہوئے
اپنے پیشمیںخطوں ہیںکرتے اُن باتوںہی پر کریںعملہم آپجبگے
پاسکے آئیں گے۔

12 ہم تو اپنے آپ کو اُن میں شمار نہیں کرتے جو اپنی یف تعر کر کے
اپنی سفارش کرتے ہتے ر ہیں، نہ اپنا اُن کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ وہ
کتنے بےسمجھ ہیں جب وہ اپنے آپ کو معیار بنا کر اُسی پر اپنے آپ کو
ہیںجانچتے اور اپنا موازنہ آپاپنے ہیں۔کرتےسے لیکن13 مناسبہم حد
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سے یادہ ز فخر نہیں کریں گے بلـکہ صرف اُس تکحد جو الله ہمارےنے
لئے مقرر کیا ہے۔ آپاور بھی اِس حد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اِس14 میں
مناسبہم حد سے یادہ ز فخر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو مسیح خوشکی
خبری لے پہنچتکآپکر گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر باتاَور ہوتی۔
ایسےہم15 کام پر فخر نہیں کرتے دوسروںجو محنتکی سرانجامسے دیا گیا
ہے۔ اِس میں بھی ہم مناسب حدوں کے اندر ہتے ر ہیں، بلـکہ ہم یہ اُمید
رکھتے ہیں آپکہ کا ایمان بڑھ جائے اور یوں ہماری قدر و قیمت بھی الله
کی مقررہ بڑھتکحد جائے۔ کرےخدا آپکہ میں ہمارا یہ کام اِتنا بڑھ
جائے 16 کہ ہم الله آپخبریخوشکی سے آگے جا کر بھی سنا سکیں۔
کیونکہ ہم اُس کام پر فخر نہیں کرنا ہتے چا دوسرےجسے کر چکے ہیں۔

17 کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی پر فخر
“کرے۔ لوگجب18 یفاپنی تعر کر کے سفارشاپنی کرتے ہیں تو اِس
میں کیا !ہے اِس سے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، بلـکہ اہم بات یہ ہے کہ
خداوند ہی اِس کی تصدیق کرے۔

11
پولس اور رسولجھوٹے

1 کرےخدا کہ جب مَیں اپنی حماقت کا کچھ اظہار کرتا ہوں تو آپ
مجھے برداشت کریں۔ ہاں، ضرور مجھے برداشت کریں، 2 کیونکہ مَیں آپ
کے لئے الله کی غیرتسی رکھتا ہوں۔ مَیں آپنے کا ایکرشتہ ہی مرد
کے ساتھ باندھا، اور مَیں آپ پاککو دامن کنواری حیثیتکی سے اُس
مرد مسیح کے پیشحضور کرنا چاہتا تھا۔ لیکن3 افسوس، مجھے ڈر ہے
آپکہ حوا طرحکی گناہ میں گر جائیں گے، سانپطرحجسکہ اپنینے
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چالاکی سے حوا کو دھوکا دیا اُسی طرح آپ کی سوچ بھی بگڑ جائے گی
اور خلوصوہ دلی پاکاور لـگن ختم ہو جائے گی مسیحآپجو کے لئے
محسوس کرتے ہیں۔ 4 خوشیآپکیونکہ سے ایکہر برداشتکو کرتے
ہیں آپجو پاسکے آ ایککر فرق قسم کا پیشعیسٰی کرتا ایکہے، ایسا
عیسٰی ہمجو آپنے نہیںپیشکو کیا تھا۔ روحایسیایکآپاور ایسیاور
قبول“خبریخوش” کرتے ہیں جو اُس روح خبریخوشاور بالکلسے
فرق ہے آپجو کو ہم سے ملی تھی۔

5 میرا نہیں خیال مَیںکہ اِن نام نہاد رسولوں‘خاص’ نسبتکی کم ہوں۔
6 ہو سکتا ہے کہ مَیں لنے بو میں ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ میرے علم کے
بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہم آپنے صافصافکو اور ہر لحاظ
سے دکھایا ہے۔

7 مَیں نے الله کی خوش خبری سنانے کے لئے آپ سے کوئی بھی
معاوضہ نہ لیا۔ یوں مَیں نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا تاکہ آپ کو سرفراز
کر دیا جائے۔ کیا اِس میں مجھ غلطیسے ہوئی؟ آپمَیںجب8 خدمتکی
کر رہا تھا تو مجھے خدا کی دیگر جماعتوں سے پیسے مل رہے تھے، یعنی آپ
کی مدد کرنے کے لئے مَیں لُوٹاُنہیں رہا تھا۔ آپمَیںجباور9 پاسکے
تھا ضرورتاور مند تھا تو مَیں کسی پر بوجھ نہ بنا، کیونکہ جو بھائی مکدُنیہ
اُنہوںآئےسے یاتمیرینے پوریضرور آپمَیںمیںماضیکیں۔ پر بوجھ
نہ بنا اور آئندہ بھی نہیں بنوں گا۔ مسیح10 کی اُس سچائی کی قَسم میرےجو
اندر اخیہہے، پورےکے میںصوبے اِسمجھےکوئی پر فخر نہیںسےکرنے
روکے گا۔ مَیں11 یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اِس لئے کہ آپمَیں محبتسے
نہیں رکھتا؟ خدا ہی جانتا ہے آپمَیںکہ محبتسے رکھتا ہوں۔

12 اور جو کچھ مَیں اب کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ مَیں نام
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نہاد رسولوں کو وہ موقع نہ دوں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ یہی اُن
کا مقصد ہے کہ وہ فخر کر کے یہ کہہ سکیں کہ وہ ہم جیسے ہیں۔
لوگایسے13 تو جھوٹے رسول ہیں، دھوکے باز مزدور جنہوں نے مسیح
کے رسولوں روپکا دھار لیا ہے۔ 14 اور کیا عجب، ابلیسکیونکہ بھی نور
کے فرشتے کا روپ دھار کر گھومتا پھرتا ہے۔ 15 تو پھر یہ بڑی بات نہیں
کہ اُس بازیراستچیلےکے کے خادم روپکا دھار کر متے گھو پھرتے
ہیں۔ اُن کا انجام اُن اعمالکے مطابقکے ہی ہو گا۔

رسول ہونے کی وجہ پولسسے کی ایذا رسانی
مَیں16 دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھے احمق نہ سمجھے۔ لیکن آپاگر

یہ سوچیں بھی تو کم از کم مجھے احمق کی حیثیت سے قبول کریں تاکہ مَیں
بھی تھوڑا بہت اپنے آپ پر فخر کروں۔ اصل17 میں جو کچھ مَیں اب بیان
کر رہا ہوں وہ خداوند کو پسند نہیں ہے، بلـکہ مَیں احمق کی باتطرح کر
رہا ہوں۔ لیکن18 چونکہ لوگاِتنے جسمانی طور پر فخر کر رہے ہیں اِس
لئے مَیں بھی فخر کروں گا۔ آپبےشک19 خود اِتنے دانش مند ہیں کہ
آپ احمقوں کو خوشی برداشتسے کرتے ہیں۔ 20 ہاں، بلـکہ آپ یہ بھی
برداشت آپلوگجبہیںکرتے کو غلام آپبناتے، کو آپلُوٹتے، سے
غلط فائدہ نخرےاُٹھاتے، کرتے اور آپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔ 21 یہ کہہ
کر مجھے شرم آتی ہے کہ ہم اِتنے کمزور تھے کہ ہم ایسا نہ کر سکے۔

لیکن اگر باتکسیکوئی پر فخر کرنے کرےجرأتکی احمقمَیں)
کی سی بات کر رہا (ہوں تو مَیں بھی اُتنی ہی جرأت کروں گا۔ 22 کیا وہ
عبرانی ہیں؟ مَیں بھی ہوں۔ کیا وہ اسرائیلی ہیں؟ مَیں بھی ہوں۔ کیا وہ ابراہیم
کی اولاد ہیں؟ مَیں بھی ہوں۔ 23 کیا وہ مسیح کے خادم ہیں؟ اب) تو
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مَیں یا گو بےخود ہو گیا ہوں کہ اِس طرح کی باتیں کر رہا (!ہوں مَیں
اُن سے یادہ ز مسیح کی خدمت کرتا ہوں۔ مَیں نے اُن سے کہیں یادہ ز
مشقتمحنت یادہکی، ز میںجیلدفعہ میرےرہا، یادہ ز کوڑےسےسختی
لگائے مَیںاورگئے بار بار میںخطروںکےمرنے یہودیوںمجھے24ہوں۔رہا
سے پانچ دفعہ 39 کوڑوں کی سزا ملی ہے۔ تین25 دفعہ رومیوں نے مجھے
لاٹھی ایکمارا۔سے بار مجھے سنگسار کیا مَیںجبگیا۔ سمندر میں سفر کر
رہا تھا تو تین مرتبہ میرا جہاز تباہ ہوا۔ ایکہاں، دفعہ مجھے جہاز کے تباہ
ہونے ایکپر پوری رات اور دن سمندر میں گزارنا پڑا۔ میرے26 بےشمار
سفروں کے دوران مجھے کئی طرح کے خطروں کا سامنا کرنا پڑا، یاؤں در
ڈاکوؤںاور غیریہودیوںاوروطنوںہماپنےخطرہ،کا حملوںکے خطرہ۔کا
جہاں بھی مَیں گیا ہوں وہاں خطرےیہ موجود رہے، خواہ مَیں شہر میں
تھا، خواہ غیرآباد علاقے میں یا سمندر میں۔ جھوٹے بھائیوں طرفکی سے
خطرےبھی رہے ہیں۔ مَیں27 جاںنے فشانی مشقتمحنتسختسے کی
اورہے راتکئی جاگتا رہا مَیںہوں، بھوکا اور پیاسا رہا مَیںہوں، بہتنے
روزے رکھے ہیں۔ مجھے سردی اور ننگے پن کا تجربہ ہوا ہے۔ 28 اور یہ
اُن فکروں کے علاوہ ہے مَیںجو خدا کی تمام جماعتوں کے لئے محسوس کرتا
ہوں اور مجھےجو دباتی رہتی ہیں۔ کمزورکوئیجب29 توہے مَیں آپاپنے
بھیکو محسوسکمزور کرتا کسیجبہوں۔ غلطکو راہ پر لایا جاتا ہے تو
مَیں اُس کے لئے محسوسرنجششدید کرتا ہوں۔

30 اگر مجھے فخر کرنا پڑے تو مَیں اُن چیزوں پر فخر کروں گا جو میری
حالتکمزور ظاہر کرتی ہیں۔ 31 ہمارا خدا اور خداوند عیسٰی باپکا اُس)
وحمدکی ثنا (ہوتکابد جانتا مَیںجب32رہا۔بولنہیںجھوٹمَیںکہہے
دمشق شہر میں تھا تو ارتاسبادشاہ کے گورنر نے شہر کے تمام دروازوں پر
پہرےاپنے دار مقرر کئے تاکہ مجھےوہ لیکن33کریں۔گرفتار فصیلکیشہر
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ایکمیں دریچہ تھا، اور ٹوکرےایکمجھے میں رکھ کر وہاں سے اُتارا گیا۔
یوں مَیں اُس ہاتھوںکے سے بچ نکلا۔

12
پولس پر کئی باتوں انکشافکا

لازم1 ہے کہ مَیں کچھ اَور فخر کروں۔ اگرچہ اِس کا کوئی فائدہ نہیں،
لیکن اب مَیں اُن یاؤں رو اور انکشافات کا ذکر کروں گا جو خداوند نے
مجھ پر ظاہر کئے۔ 2 مَیں مسیح میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جسے چودہ
سال ہوئے چھین تیسرےکر تکآسمان پہنچایا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اُسے
یہ تجربہ میںجسم یا اِس کے باہر ہوا۔ خدا جانتا ہے۔ 3 ہاں، خدا ہی جانتا
ہے کہ وہ جسم میں تھا یا نہیں۔ لیکن یہ مَیں جانتا ہوں 4 کہ اُسے چھین کر
فردوس میں لایا گیا جہاں اُس نے ناقابِل بیان باتیں ایسیسنیں، باتیں جن کا
ذکر کرنا انسان کے لئے روا نہیں۔ اِس5 قسم کے آدمی پر مَیں فخر کروں گا،
لیکن آپاپنے پر نہیں۔ صرفمَیں اُن باتوں پر فخر کروں گا میریجو کمزور
حالت کو ہیں۔کرتیظاہر 6 اگر مَیں فخر کرنا چاہتا تو اِس احمقمیں نہ ہوتا،
بیانحقیقتمَیںکیونکہ مَیںلیکنکرتا۔ گا،کروںنہیںیہ مَیںکیونکہ چاہتا
ہوں سبکہ بارےمیرےکی میں صرفرائے اُس پر منحصر ہو جو مَیں
کرتا یا بیان کرتا ہوں۔ کوئی مجھے اِس سے یادہ ز نہ سمجھے۔

لیکن7 مجھے اِن اعلٰی انکشافات کی وجہ ایکسے کانٹا چبھو دیا گیا،
ایک تکلیف دہ چیز میرےجو جسم میں دھنسی رہتی ہے تاکہ مَیں پھول
نہ جاؤں۔ ابلیس کا یہ پیغمبر میرے مُکے مارتا رہتا ہے تاکہ مَیں مغرور
نہ ہو جاؤں۔ 8 تین بار مَیں نے خداوند سے التجا کی کہ وہ اِسے مجھ سے
دُور کرے۔ لیکن9 اُس نے مجھے جوابیہی دیا، میرا” تیرےفضل لئے
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کافی قدرتمیریکیونکہہے، کا پورا تیریاظہار میںہیحالتکمزور ہوتا
“ہے۔ اِس لئے مَیں مزید خوشی سے اپنی یوں کمزور پر فخر کروں گا تاکہ
مسیح قدرتکی مجھ پر ٹھہری رہے۔ 10 یہی وجہ ہے کہ مَیں مسیح کی
خاطر یوں، کمزور گالیوں، یوں، مجبور ایذا رسانیوں اور پریشانیوں خوشمیں
ہوں، مَیںجبکیونکہ کمزور ہوتا تبہوں ہی طاقتمَیں ور ہوتا ہوں۔

پولس کی کُرِنتھیوں کے لئے فکر
11 مَیں بےوقوف بن گیا ہوں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔

ہئے چا تھا کہ آپ ہی دوسروں کے منے سا میرے حق میں بات کرتے۔
بےشککیونکہ مَیں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اِن نام خاصنہاد رسولوں
کے مقابلے میں مَیں کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوں۔ 12 جو متعدد الٰہی
معجزےنشان، اور زبردست میرےکام وسیلے سے ہوئے وہ ثابت کرتے
ہیں کہ مَیں رسول ہوں۔ ہاں، وہ بڑی ثابت قدمی سے آپ کے درمیان
کئے گئے۔ 13 خدمتجو مَیں آپنے کے درمیان کی، کیا وہ خدا کی دیگر
جماعتوں میں میری خدمت کی نسبت کم تھی؟ ہرگز !نہیں اِس میں فرق
صرف یہ تھا کہ مَیں آپ کے لئے مالی بوجھ نہ بنا۔ مجھے معاف کریں اگر
مجھ سے اِس میں غلطی ہوئی ہے۔

اب14 مَیں تیسری بار آپ پاسکے آنے کے لئے تیار ہوں۔ اِس مرتبہ
بھی مَیں آپ کے لئے بوجھ باعثکا نہیں بنوں گا، کیونکہ مَیں آپ کا مال
نہیں بلـکہ آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ آخر بچوں کو ماں باپ کی مدد کے لئے
مال جمع نہیں کرنا ہئے چا بلـکہ ماں باپ کو بچوں کے لئے۔ 15 مَیں تو بڑی
خوشی آپسے کے لئے ہر خرچہ اُٹھا لوں گا بلـکہ اپنے آپ کو بھی خرچ
کر دوں گا۔ کیا آپ مجھے کم پیار کریں گے اگر مَیں آپ سے یادہ ز محبت
رکھوں؟
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ٹھیک16 آپمَیںہے، کے لئے بوجھ نہ بنا۔ بعضلیکن سوچتے ہیں کہ
ہوںچالاکمَیں آپاور کو دھوکے سے اپنے میںجال پھنسا لیا۔ کس17
طرح؟ جن لوگوں کو مَیں آپنے پاسکے بھیجا کیا مَیں نے اُن میں سے
کسی کے یعے ذر آپ سے غلط فائدہ اُٹھایا؟ مَیں18 نے طِطُس کی حوصلہ
افزائی کی کہ آپوہ پاسکے جائے دوسرےاور بھائی کو بھی ساتھ بھیج
دیا۔ کیا طِطُس آپنے غلطسے فائدہ اُٹھایا؟ ہرگز !نہیں کیونکہ ہم دونوں
ایک روحہی ایکمیں ہی راہ پر چلتے ہیں۔

آپ19 کافی دیر سوچسے ہوںرہے گے آپہمکہ کے منے سا اپنا دفاع
کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے الله کے
حضور ہی یہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو کچھ بھی ہم
کیآپہمہیںکرتے تعمیر کرنے لئےکے ہیں۔کرتے مجھے20 ڈر کہہے
مَیںجب آؤں گا تو آپنہ مجھےحالتکی پسند آئے گی، آپحالتمیرینہ
کو۔ مجھے ڈر ہے آپکہ میں جھگڑا، حسد، غصہ، خود غرضی، بہتان،
گپ بازی، غرور اور بےترتیبی پائی جائے گی۔ 21 ہاں، مجھے ڈر ہے کہ
اگلی آؤںجبدفعہ گا تو الله آپمجھے کے منے سا نیچا دکھائے گا، اور مَیں
اُن بہتوں کے لئے غم کھاؤں گا جنہوں ماضینے میں گناہ کر تکابکے
اپنی ناپاکی، زناکاری اور عیاشی سے توبہ نہیں کی۔

13
آخری تنبیہ اور سلام

تیسریمَیںاب1 آپدفعہ پاسکے آ رہا ہوں۔ مُقّدسکلاِم مطابقکے
لازم ہے کہ ہر الزام کی تصدیق دو یا تین گواہوں سے کی جائے۔ جب2
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پاسکےآپدفعہدوسریمَیں آیا تھا مَیںتو پہلےنے آگاہکوآپسے تھا۔کیا
اب آپمَیں سے دُور باتیہ دوبارہ ہوںکہتا واپسمَیںجبکہ آؤں گا تو
نہ وہ بچـیں جنہوںگے پہلےنے گناہ کیا تھا نہ دیگر لوگ۔ 3 آپثبوتبھیجو
مانگ رہے ہیں میرےمسیحکہ یعے ذر بولتا ہے وہ آپمَیں کو دوں گا۔
آپ کے سلوکساتھ میں مسیح کمزور نہیں ہے۔ نہیں، آپوہ کے درمیان
ہی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ 4 کیونکہ اگرچہ اُسے کمزور حالت میں
مصلوب کیا گیا، لیکن اب وہ الله کی قدرت سے زندہ ہے۔ اِسی طرح ہم
بھی اُس میں کمزور لیکنہیں، الله قدرتکی آپہمسے خدمتکی کرتے
وقت اُس کے ساتھ زندہ ہیں۔

آپاپنے5 کو جانچ کریںمعلومکر کہ آپکیا ایمانکا قائم اپنےخودہے؟
آپ کو پرکھیں۔ آپکیا نہیں جانتے کہ عیسٰی آپمسیح میں ہے؟ اگر نہیں
تو اِس مطلبکا ہوتا آپکہ کا ایمان نامقبول ثابت ہوتا۔ لیکن6 مجھے اُمید
آپکہہے اِتنا لیںپہچان تکجہاںکہگے تعلقہمارا ثابتنامقبولہمہے
نہیں ہوئے ہیں۔ ہم7 الله سے دعا ہیںکرتے آپکہ غلطیکوئیسے نہ ہو
باتجائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے منے سا ہم صحیح نکلیں بلـکہ یہ آپکہ
صحیح کام کریں، لوگچاہے ہمیں خود ناکام کیوں نہ قرار دیں۔ 8 کیونکہ
ہم حقیقت کے کھڑےخلاف نہیں ہو سکتے بلـکہ صرف اُس کے حق
میں۔ طاقتآپجبہیںخوشہم9 ور ہیں ہمگو خود کمزور ہیں۔ اور
ہماری دعا یہ کاملآپکہہے ہو جائیں۔ یہی10 وجہ آپمَیںکہہے سے
دُور رہ کر لـکھتا ہوں۔ مَیںجبپھر آؤں گا تو مجھے اپنا اختیار استعمال کر
آپکے پر سختی نہیں پڑےکرنی گی۔ کیونکہ خداوند مجھےنے یہ آپاختیار
کو ڈھا دینے کے لئے نہیں آپبلـکہ کو تعمیر کرنے کے لئے دیا ہے۔
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11 بھائیو، آخر میں مَیں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ سدھر جائیں، ایک
دوسرے کی حوصلہ افزائی ایککریں، ہی سوچ رکھیں اور صلح سلامتی
ساتھکے زندگی گزاریں۔ محبتپھر اور سلامتی کا آپخدا ساتھکے ہو گا۔

دوسرےایک12 مُقّدسکو بوسہ دینا۔ تمام آپمُقّدسین سلامکو ہیں۔کہتے
13 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل، الله کی محبت اور روح القدس کی

سبآپرفاقت ساتھکے ہوتی رہے۔
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