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گلتیوں
یہ1 پولسخط رسول طرفکی مجھےہے۔سے نہ کسی گروہ نے مقرر

کیا نہ شخصکسی نے بلـکہ عیسٰی مسیح اور خدا باپ جسنے نے اُسے
مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ تمام2 بھائی بھی میرےجو ساتھ ہیں گلتیہ کی
جماعتوں کو سلام کہتے ہیں۔

3 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح کو فضل اور سلامتی عطا
کریں۔

مسیح4 وہی نےجسہے آپاپنے ہمارےکو گناہوں کی قربانخاطر
کر دیا اور یوں ہمیں اِس موجودہ شریر جہان سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ الله
باپہمارے مرضیکی تھی۔ اُسی5 کا جلال تکابد ہوتا !رہے آمین۔

ایک خبریخوشہی
ترکاُسےسےجلدیاِتنیآپ!ہوںحیرانمَیں6 کر نےجسہیںرہے

مسیح فضلکے آپسے کو بُلایا۔ اور ایکآپاب فرق قسم کی خوش”
“خبری کے پیچھے لـگ گئے ہیں۔ اصل7 میں یہ الله خوشکی خبری ہے
بسنہیں۔ آپلوگکچھ اُلجھنکو میں ڈال مسیحکر خبریخوشکی میں
تبدیلی لانا ہتے چا ہیں۔ 8 ہم نے تو اصلی خوش خبری سنائی اور جو اِس
سے فرق پیغام سناتا ہے اُس پر لعنت، خواہ ہم خود ایسا یں کر خواہ آسمان
کوئیسے فرشتہ اُتر کر غلطیہ پیغام سنائے۔ ہم9 یہ پہلے بیان کر ہیںچکے
اور اب مَیں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپکوئی کو ایسی “خبریخوش”
سنائے جو اُس فرقسے آپجسےہے قبولنے کیا ہے تو اُس !لعنتپر
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10 کیا مَیں اِس میں یہ کوشش کر رہا ہوں لوگکہ مجھے قبول کریں؟

ہرگز !نہیں مَیں چاہتا ہوں کہ الله مجھے قبول کرے۔ کیا کوششمیری یہ
لوگوںمَیںکہہے پسندکو آؤں؟ تکابمَیںاگر ایسا کرتا مسیحتو خادمکا
نہ ہوتا۔

رسولطرحکسپولس بن گیا
11 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں آپکہ جان لیں کہ خبریخوشجو مَیں نے

سنائی وہ انسان طرفکی نہیںسے ہے۔ نہ12 مجھے یہ پیغام انسانکسی سے
ملا، نہ یہ مجھے کسی نے سکھایا ہے بلـکہ عیسٰی مسیح نے خود مجھ پر یہ
پیغام ظاہر کیا۔

آپ13 تونے سنخود لیا ہے مَیںکہ زندگیطرحکسوقتاُس گزارتا
تھا جب یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ اُس وقت مَیں نے جوشکتنے اور
شدت سے الله جماعتکی کو ایذا پہنچائی۔ کوششپوریمیری یہ تھی کہ
جماعتیہ ختم جائے۔ہو مذہبیہودی14 لحاظکے مَیںسے اکثر دیگر ہم
عمر یہودیوں پر سبقت لے گیا تھا۔ ہاں، مَیں اپنے باپ دادا کی روایتوں کی
پیروی میں حد سے یادہ ز سرگرم تھا۔

لیکن15 الله نے اپنے فضل سے مجھے پیدا ہونے سے پیشتر ہی چن کر
خدمتاپنی کرنے کے لئے بُلایا۔ اُسجباور مرضیاپنینے سے 16 اپنے
فرزند مجھکو پر ظاہر کیا تاکہ مَیں اُس بارےکے میں غیریہودیوں خوشکو
خبری سناؤں تو مَیں نے کسی شخصبھی سے مشورہ نہ لیا۔ 17 اُس وقت
مَیں یروشلم بھی نہ گیا تاکہ اُن ملوںسے جو مجھ پہلےسے رسول تھے بلـکہ مَیں
عربسیدھا چلا گیا اور بعد میں واپسدمشق آیا۔ اِس18 کے تین سال بعد
پطرسمَیںہی سے شناسا ہونے لئےکے یروشلم مَیںوہاںگیا۔ اُسدنپندرہ
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کے ساتھ رہا۔ اِس19 کے علاوہ مَیں صرفنے خداوند کے بھائی یعقوب
کو دیکھا، کسی اَور رسول کو نہیں۔

لـکھمَیںکچھجو20 اللهہوںرہا گواہ جھوٹمَیںہے۔صحیحوہکہہے
نہیں بول رہا۔

بعد21 میں مَیں ملـِک شام اور کلـِکیہ گیا۔چلا وقتاُس22 یہودیہصوبہ
یہصرفتکاُن23تھیں۔جانتینہیںمجھےجماعتیںکیمسیحمیں پہنچیخبر
تھی کہ آدمیجو پہلے ہمیں ایذا پہنچا رہا تھا ابوہ اُسخود ایمان خوشکی
خبری سناتا ہے جسے وہ پہلے ختم کرنا چاہتا تھا۔ 24 یہ سن کر اُنہوں نے
میری وجہ سے الله کی تمجید کی۔

2
پولس اور دیگر رسول

1 چودہ سال کے بعد مَیں دوبارہ یروشلم گیا۔ اِس برنباسدفعہ ساتھ تھا۔
مَیں طِطُس کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ ایکمَیں2 مکاشفے کی وجہ سے گیا
جو الله مجھنے پر ظاہر کیا میریتھا۔ علیٰحدگی میں اُن میٹنگساتھکے ہوئی
جو اثر رسوخو ہیں۔رکھتے اِس میں مَیں اُنہیںنے پیشخبریخوشوہ کی
جو مَیں غیریہودیوں کو سناتا ہوں۔ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ جو دوڑ مَیں دوڑ
رہا ہوں ماضییا میں دوڑا تھا وہ آخرکار نکلے۔بےفائدہ وقتاُس3 وہ یہاں
میرےتک حق میں تھے کہ اُنہوں نے طِطُس کو بھی اپنا ختنہ کروانے پر
نہیںمجبور کیا، اگرچہ اور4ہے۔غیریہودیوہ یہیچند ہتے لیکنتھے۔چا یہ
جھوٹے بھائی تھے جو چپکے سے گھساندر آئے تھے جاسوستاکہ بن کر
ہماری اُس آزادی بارےکے میں معلومات حاصل کر لیں جو ہمیں مسیح
میں ملی ہے۔ یہ ہمیں غلام بنانا ہتے چا تھے، لیکن5 ہم نے لمحہ بھر اُن کی
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بات نہ مانی اور نہ اُن تابعکے ہوئے تاکہ الله آپسچائیکیخبریخوشکی
درمیانکے قائم رہے۔

اور6 جو راہنما سمجھے تھےجاتے اُنہوں باتمیرینے میں کوئی اضافہ
نہ کیا۔ میںاصل) مجھے کوئی پروا نہیں کہ اُن کا اثر و رسوخ تھا کہ نہیں۔
الله تو انسان کی ظاہری حالت کا لحاظ نہیں (کرتا۔ 7 بہر حال اُنہوں نے
دیکھا کہ الله نے مجھے غیریہودیوں کو مسیح خبریخوشکی سنانے کی
اُسطرحجسطرحاُسیبالکلتھی،دیداریذمہ پطرسنے یہودیوںکو
کو یہ پیغام سنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ 8 کیونکہ جو کام الله یہودیوں
پطرسرسولکے خدمتکی وسیلےکے سے کر رہا تھا وہی کام میرےوہ
وسیلے بھیسے کر رہا تھا، غیریہودیوںجو ہوں۔رسولکا پطرسیعقوب،9
اور یوحنا جماعتکو ستونکے مانا جاتا اُنہوںجبتھا۔ جاننے لیا کہ الله
اِسنے ناتے فضلخاصمجھےسے دیا اُنہوںتوہے مجھنے برنباساورسے
سے دہنا ہاتھ ملا کر اِس کا اظہار کیا کہ ہمارےوہ ساتھ ہیں۔ یوں ہم
متفق ہوئے کہ برنباس اور مَیں غیریہودیوں میں خدمت کریں گے اور وہ
یہودیوں میں۔ 10 اُنہوں نے صرف ایک بات پر زور دیا کہ ہم ضرورت
مندوں کو یاد رکھیں، وہی بات جسے مَیں ہمیشہ کرنے کے لئے رہاکوشاں ہوں۔

انطاکیہ پطرسپولسمیں ملامتکو کرتا ہے
لیکن11 پطرسجب انطاکیہ شہر آیا تو مَیں نے برُو رُو اُس کی مخالفت

کی، کیونکہ وہ اپنے رویے سببکے سے مجرم ٹھہرا۔ وہجب12 آیا تو پہلے
وہ غیریہودی ایمان داروں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ لیکن پھر یعقوب کے
کچھ عزیز آئے۔ اُسی پطرسوقت پیچھے ہٹ کر غیریہودیوں الـگسے ہوا،
وہکیونکہ اُن ڈرتاسے تھا غیریہودیوںجو تھے۔میںحقکےکروانےختنہکا
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13 باقی یہودی بھی اِس یاکاری ر میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ برنباس
کو بھی اُن کی یاکاری ر سے بہکایا گیا۔ مَیںجب14 نے دیکھا کہ وہ اُس
سیدھی راہ پر نہیں چل رہے ہیں جو الله خبریخوشکی کی سچائی پر مبنی
ہے تو مَیں سبنے کے منے پطرسسا سے کہا، آپ” یہودی ہیں۔ لیکن
غیریہودیآپ طرحکی زندگی گزار رہے یہودیہیں، طرحکی نہیں۔ تو پھر
یہ باتکیسی ہے آپکہ غیریہودیوں روایاتیہودیکو پیرویکی کرنے
پر مجبور کر رہے “ہیں؟

یہودی اور غیریہودی ایمان نجاتسے پاتے ہیں
پیدائشیہمبےشک15 یہودی ہیں اور غیریہودی’ گناہ نہیں‘گار ہیں۔

لیکن16 ہم جانتے ہیں کہ انسان شریعتکو پیرویکی کرنے راستسے
باز نہیں ٹھہرایا جاتا بلـکہ مسیحعیسٰی پر ایمان مسیحبھیہمسے۔لانے عیسٰی
پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہمیں راست باز قرار دیا جائے، شریعت کی پیروی
کرنے سے نہیں بلـکہ مسیح پر ایمان لانے سے۔ کیونکہ شریعت کی پیروی
کرنے سے کسی کو بھی راست باز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن17 اگر
مسیح میں راست باز ٹھہرنے کوششکی کرتے کرتے ہم خود گناہ گار
ثابت ہو جائیں تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے مسیحکہ گناہ کا خادم ہے؟ ہرگز
!نہیں 18 اگر شریعتمَیں کے اُس نظام کو دوبارہ تعمیر کروں جو مَیں نے
ڈھا دیا تو پھر مَیں ظاہر کرتا ہوں کہ مَیں مجرم ہوں۔ 19 کیونکہ تکجہاں
شریعت تعلقکا مَیںہے مُردہ شریعتمجھےہوں۔ سےہی مارا گیا تاکہہے
الله کے لئے مسیحمجھےسکوں۔جی مصلوبساتھکے کیا گیا یوںاور20 مَیں
خود زندہ نہ رہا بلـکہ مسیح مجھ میں زندہ ابہے۔ زندگیجو مَیں اِس جسم
میں گزارتا ہوں وہ الله کے فرزند پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ اُسی نے
مجھ محبتسے رکھ میرےکر لئے اپنی جان دی۔ مَیں21 الله کا فضل رد
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کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر کسی شریعتکو پیرویکی کرنے
راستسے باز ٹھہرایا جا سکتا تو اِس مطلبکا یہ ہوتا مسیحکہ کا عبثمرنا
تھا۔

3
شریعت یا ایمان

1 ناسمجھ !گلتیو کس نے آپ پر جادو کر دیا؟ آپ کی آنکھوں کے
منے سا ہی عیسٰی مسیح اور اُس کی موتصلیبی پیشصافصافکو کیا
گیا۔ باتایکمجھے2 بتائیں، آپکیا شریعتکو پیرویکی کرنے روحسے
القدس ملا؟ !نہیںہرگز آپوہ وقتاُسکو مسیحآپجبملا بارےکے
میں پیغام سن کر اُس پر ایمان لائے۔ 3 آپکیا اِتنے بےسمجھ آپہیں؟ کی
روحانی زندگی القدسروح کے وسیلے سے شروع ہوئی۔ تو آپاب یہ کام
اپنی انسانی کوششوں طرحکسسے تکتکمیل پہنچانا ہتے چا ہیں؟ آپ4
کو کئی طرح کے تجربے حاصل ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب بےفائدہ تھے؟
ً یقینا یہ بےفائدہ نہیں تھے۔ 5 کیا الله اِس لئے آپ کو اپنا روح دیتا اور آپ
معجزےدرمیانکے کرتا ہے شریعتآپکہ پیرویکی کرتے ہیں؟ ہرگز
نہیں، بلـکہ اِس لئے آپکہ مسیح بارےکے میں پیغام سن کر ایمان ہیں۔لائے

6 ابراہیم مثالکی لیں۔ اُس نے الله پر بھروسا کیا اور اِس بنا پر الله نے اُسے
راست باز قرار دیا۔ 7 تو پھر آپ کو جان لینا ہئے چا کہ ابراہیم کی حقیقی
اولاد لوگوہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ 8 کلاِم مُقّدس نے اِس بات کی
پیش گوئی کی کہ الله غیریہودیوں ایمانکو یعےکے راستذر باز دےقرار
گا۔ یوں اُس نے ابراہیم کو یہ خوش خبری سنائی، تمام” قومیں تجھ سے
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برکت پائیں “گی۔ 9 ابراہیم ایمان لایا، اِس لئے اُسے برکت ملی۔ اِسی طرح
سب ایمانکو لانے پر ابراہیم برکتسیکی ملتی ہے۔

10 لیکن جو بھی اِس پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی پیروی
راستسےکرنے باز قرار دیا جائے گا اُن پر الله لعنتکی کیونکہہے۔ کلاِم
مُقّدس فرماتا ایکہر”ہے، لعنتپر شریعتجو کتابکی کی تمام باتیں قائم
نہ رکھے، نہ اِن پر عمل “کرے۔ 11 یہ بات تو صاف ہے کہ الله کسی کو
شریعتبھی پیرویکی کرنے کی بنا راستپر باز نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کلاِم
مُقّدس راستمطابقکے باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ ایمان12 کی یہ راہ
شریعت کی راہ سے بالکل فرق ہے جو کہتی ہے، جو” کرےیوں گا وہ
جیتا رہے “گا۔

لیکن13 مسیح نے ہمارا دےفدیہ کر ہمیں شریعت لعنتکی سے آزاد
کر دیا ہے۔ یہ اُس نے اِس طرح کیا کہ وہ ہماری خاطر خود لعنت بنا۔
کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، جسے” بھی درخت سے لٹکایا گیا ہے
اُس پر الله لعنتکی “ہے۔ اِس14 کا مقصد یہ تھا کہ برکتجو ابراہیم کو
حاصل ہوئی وہ مسیح کے وسیلے سے غیریہودیوں کو بھی ملے اور یوں ہم
ایمان لا کر وعدہ کیا ہوا روح پائیں۔

شریعت اور وعدہ
15 بھائیو، انسانی زندگی ایککی مثال جبلیں۔ پارٹیاںدو معاملےکسی

میں متفق ہو کر معاہدہ کرتی ہیں تو کوئی معاہدےاِس منسوخکو یا اِس
میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب16 غور کریں کہ الله نے وعدےاپنے ابراہیم
اور اُس کی اولاد سے ہی کئے۔ لیکن جو لفظ عبرانی میں اولاد کے لئے
استعمال ہوا ہے اِس سے مراد بہت سے افراد نہیں بلـکہ ایک فرد ہے اور
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وہ ہے مسیح۔ 17 کہنے سے مراد یہ ہے کہ الله نے ابراہیم سے عہد باندھ
کر اُسے قائم رکھنے کا وعدہ کیا۔ شریعت جو 430 سال کے بعد دی گئی
اِس عہد کو رد کر کے الله کا وعدہ منسوخ نہیں کر سکتی۔ 18 کیونکہ اگر
ابراہیم پیرویکیشریعتمیراثکی ملتیسےکرنے تو پھر وہ الله وعدےکے
پر منحصر نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ الله نے اِسے وعدےاپنے کی بنا پر
ابراہیم دیا۔دےکو

تو19 شریعتپھر کا کیا مقصد تھا؟ اُسے اِس لئے وعدے علاوہکے دیا گیا
تاکہ لوگوں کے گناہوں کو ظاہر کرے۔ اور اُسے اُس تکوقت قائم رہنا
تکجبتھا ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ وعدہسےجسجاتی کیا گیا تھا۔ الله نے
اپنی شریعت فرشتوں کے وسیلے سے موسٰی دیدےکو جو الله اور لوگوں
بیچکے میں درمیانی رہا۔ اب20 درمیانی ضروریوقتاُس ہوتا جبہے
ایک سے یادہ ز پارٹیوں میں اتفاق کرانے ضرورتکی ہے۔ لیکن الله جو
ایک ہی اُسہے استعمالدرمیانینے نہ اُسجبکیا نے ابراہیم سے وعدہ
کیا۔

شریعت کا مقصد
21 تو کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت الله کے وعدوں خلافکے

ہے؟ ہرگز !نہیں اگر انسان کو ایسی شریعت ملی ہوتی جو زندگی دلا سکتی
تو پھر سب اُس کی پیروی کرنے سے راست باز ٹھہرتے۔ لیکن22 کلاِم
مُقّدس فرماتا ہے پوریکہ دنیا گناہ قبضےکے میں ہمیںچنانچہہے۔ الله کا
صرفوعدہ عیسٰی مسیح پر ایمان لانے حاصلسے ہوتا ہے۔

23 اِس سے پہلے کہ ایمان کی یہ راہ یابدست ہوئی شریعت نے ہمیں
قید کر محفوظکے رکھا تھا۔ اِس قید میں ہم تکوقتاُس تکجبرہے
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ایمان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ شریعتیوں24 تربیتہماریکو کرنے
اُسےگئی۔دیداریذمہکی تکمسیحہمیں پہنچانا تھا تاکہ ایمانہمیں سے
راست باز قرار دیا جائے۔ اب25 ایمانچونکہ کی راہ آ گئی اِسہے لئے ہم
شریعت تربیتکی تحتکے نہیں رہے۔

26 کیونکہ مسیح عیسٰی پر ایمان لانے سبآپسے الله کے فرزند بن گئے
ہیں۔ آپ27 میں سے جتنوں کو مسیح میں بپتسمہ دیا گیا اُنہوں نے مسیح
کو پہن لیا۔ اب28 نہ یہودی رہا نہ غیریہودی، نہ غلام رہا نہ آزاد، نہ مرد
رہا نہ عورت۔ مسیح عیسٰی سبآپمیں ایکسبکے ہیں۔ شرط29 یہ
ہے آپکہ مسیح کے ہوں۔ تب آپ ابراہیم کی اولاد اور اُن چیزوں کے
وارث ہیں جن کا وعدہ الله نے کیا ہے۔

4
1 دیکھیں، جو بیٹا باپاپنے ملـکیتکی وارثکا ہے وہ تکوقتاُس

غلاموں فرقسے تکجبنہیں وہ بالغ نہ ہو، حالانکہ ملـکیتپوریوہ کا
مالـک ہے۔ باپ2 طرفکی سے مقرر کی ہوئی دوسرےتکعمر اُس کی
دیکھ بھال کرتے اور اُس ملـکیتکی لتے سنبھا ہیں۔ اِسی3 طرح ہم بھی
بچےجب تھے دنیا کی قوتوں کے غلام تھے۔ جبلیکن4 وقتمقررہ آ گیا تو
الله نے اپنے فرزند بھیجکو عورتایکدیا۔ سے پیدا ہو کر شریعتوہ کے
تابع ہوا 5 تاکہ دےفدیہ کر ہمیں شریعتجو کے تابع تھے آزاد کر دے۔
یوں ہمیں الله کے فرزند ہونے کا مرتبہ ملا ہے۔

اب6 اُسآپچونکہ فرزندکے ہیں اِس لئے الله نے اپنے فرزند روحکے
ہمارےکو دلوں بھیجمیں دیا، روحوہ “ابّا”جو “باپاے”یعنی کہہ کر
پکارتا رہتا ہے۔ آپابغرض7 غلام نہ رہے بلـکہ بیٹے حیثیتکی رکھتے
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ہیں۔ اور بیٹا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ الله آپنے وارثکو بھی بنا ہے۔دیا
پولس کی گلتیوں کے لئے فکر

ماضی8 آپجبمیں الله کو نہیں تھےجانتے آپتو اُن کے غلام تھے جو
حقیقت میں خدا نہیں ہیں۔ لیکن9 اب آپ الله کو جانتے ہیں، بلـکہ اب
الله آپنے کو جان لیا ہے۔ تو پھر آپ مُڑ کر اِن کمزور اور گھٹیا اصولوں
طرفکی واپسکیوں جانے لـگے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ اِن کی غلامی میں
آنا ہتے چا ہیں؟ آپ10 بڑی فکرمندی خاصسے دن، ماہ، موسم اور سال
مناتے ہیں۔ آپمجھے11 بارےکے میں ڈر ہے، آپمیریکہیں پر محنت
مشقت ضائع نہ جائے۔

12 بھائیو، مَیں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری مانند بن جائیں، کیونکہ
مَیں آپتو مانندکی بن گیا آپہوں۔ نہیںسلوکغلطکوئیساتھمیرےنے
کیا۔ آپ13 معلومکو ہے مَیںجبکہ پہلینے آپدفعہ کو الله خوشکی
خبری سنائی تو اِس کی میرےوجہ جسم کی کمزور حالت تھی۔ لیکن14
میریاگرچہ آپحالتیہ لئےکے آزمائش آپتوبھیتھیباعثکا مجھےنے
حقیر نہ جانا، نہ مجھے نیچ سمجھا، بلـکہ آپ نے مجھے خوشیوں آمدید کہا
جیسا کہ مَیں الله کا کوئی فرشتہ یا مسیح عیسٰی خود ہوں۔ 15 اُس وقت
آپ اب!تھےخوشاِتنے کیا ہوا مَیںہے؟ گواہ ہوں، وقتاُس آپاگر کو
موقع ملتا آپتو اپنی آنکھیں نکال کر دیتے۔دےمجھے 16 تو ابکیا آپمَیں
حقیقتکو بتانے کی وجہ آپسے کا دشمن بن گیا ہوں؟

17 آپلوگدوسرےوہ کی دوستی پانے پوریکی جد و جہد کر رہے
ہیں، لیکن اُن کی نیت صاف نہیں بسہے۔ وہ آپ کو مجھ سے جدا کرنا
ہتے چا ہیں آپتاکہ اُن ہی میںحقکے جد و جہد کرتے رہیں۔ جب18
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لوگ آپ کی دوستی پانے کی جد و جہد کرتے ہیں تو یہ ہے تو ٹھیک،
لیکن اِس مقصدکا اچھا ہونا ہئے۔ چا اچھیوقتہرجہدوجدصحیحہاں،
ہوتی ہے، نہ صرف اُس وقت جب مَیں آپ کے درمیان ہوں۔ میرے19
پیارے !بچو اب مَیں دوبارہ آپ کو جنم دینے کا سا محسوسدرد کر رہا
ہوں اور اُس تکوقت کرتا رہوں گا تکجب مسیح آپ میں صورت نہ
پکڑے۔ کاش20 مَیں اِس آپوقت پاسکے ہوتا تاکہ فرق انداز میں آپ
باتسے کر سکتا، کیونکہ آپمَیں سببکے بڑیسے اُلجھن میں !ہوں

ہاجرہ اور سارہ کی مثال
شریعتجوآپ21 تابعکے رہنا ہتے باتایکمجھےہیںچا بتائیں، آپکیا

باتوہ نہیں سنتے شریعتجو کہتی ہے؟ 22 وہ کہتی ہے کہ ابراہیم کے دو
بیٹے لونڈیایکتھے۔ کا بیٹا ایکتھا، عورتآزاد کا۔ لونڈی23 کے بیٹے کی
پیدائش معمولحسِب لیکنتھی، عورتآزاد بیٹےکے پیدائشکی غیرمعمولی
تھی، کیونکہ اُس میں الله کا وعدہ پورا ہوا۔ جب24 یہ ً کنایتہ سمجھا جائے
تو یہ دو خواتین الله کے عہدوںدو نمائندگیکی کرتی ہیں۔ پہلی خاتون ہاجرہ
سینا پہاڑ پر بندھے ہوئے عہد کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو بچے اُس سے
پیدا ہوتے ہیں وہ غلامی کے لئے مقرر ہیں۔ 25 ہاجرہ عربجو میں واقع
پہاڑ سینا کی علامت ہے موجودہ شہر یروشلم مطابقتسے رکھتی ہے۔ وہ
اور اُس کے تمام بچے غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن26 آسمانی یروشلم
آزاد ہے اور ہماریوہی ماں ہے۔ 27 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
خوش” ہو جا، تُو جو بےاولاد ہے،
بچےجو کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔
بلند آواز سے شادیانہ بجا،
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تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔
ترکابکیونکہ کی عورتہوئی بچےکے
شادی عورتشدہ بچوںکے سے یادہ ز “ہیں۔
28 بھائیو، آپ اسحاق کی طرح الله وعدےکے کے فرزند ہیں۔ 29 اُس

وقت اسمٰعیل نے جو حسِب معمول پیدا ہوا تھا اسحاق کو ستایا جو روح
القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن30 کلاِم
مُقّدس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اِس” لونڈی اور اِس کے بیٹے کو گھر سے
نکال دیں، کیونکہ وہ آزاد عورت کے بیٹے کے ساتھ ورثہ نہیں پائے “گا۔
غرض31 بھائیو، لونڈیہم کے فرزند نہیں ہیں بلـکہ عورتآزاد کے۔

5
اپنی آزادی محفوظ رکھیں

مسیح1 نے ہمیں آزاد ہنے ر کے لئے ہی آزاد کیا ہے۔ تو اب قائم رہیں
اور دوبارہ اپنے گلے میں غلامی کا جوا لنے ڈا نہ دیں۔

!سنیں2 آپپولسمَیں کو بتاتا ہوں کہ آپاگر اپنا ختنہ کروائیں آپتو
مسیحکو کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ایکمَیں3 بار پھر باتاِس تصدیقکی
کرتا ہوں جسکہ بھینے اپنا ختنہ کروایا اُس فرضکا ہے کہ وہ پوری
شریعت کی پیروی کرے۔ آپ4 شریعتجو کی پیروی کرنے راستسے
باز بننا ہتے چا ہیں آپ کا مسیح کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہاں، آپ
الله فضلکے سے دُور ہو گئے ہیں۔ لیکن5 ایکہمیں فرق اُمید دلائی گئی
اُمیدہے۔ یہ ہے کہ راستہمیںہیخدا باز قرار دیتا روحہمچنانچہہے۔
القدس باعثکے ایمان رکھ بازیراستاِسیکر کے لئے تڑپتے ہتے ر ہیں۔
مسیحہمجبکیونکہ6 میںعیسٰی ہیںہوتے تو ختنہ کروانے یا نہ کروانے
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سے فرقکوئی نہیں پڑتا۔ صرففرق اُس ایمان سے پڑتا ہے محبتجو کرنے
سے ظاہر ہوتا ہے۔

ایمانآپ7 کی اچھیمیںدوڑ ترقی کر !تھےرہے تو آپنےکسپھر کو
سچائی پیرویکی کرنے روکسے لیا؟ آپنےکس8 کو اُبھارا؟ الله تو نہیں
تھا آپجو کو بُلاتا ہے۔ 9 دیکھیں، تھوڑا سا خمیر تمام ُگندھے ہوئے آٹے
کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے10 آپمیںخداوند پر اِتنا اعتماد آپکہہے یہی
سوچ رکھتے ہیں۔ جو بھی آپ میں افرا تفری پیدا کر رہا ہے اُسے سزا ملے
گی۔

11 بھائیو، تکجہاں میرا تعلق ہے، اگر مَیں یہ پیغام دیتا کہ تکاب
ختنہ کروانے کی ضرورت ہے تو میری ایذا رسانی کیوں ہو رہی ہوتی؟
اگر ایسا ہوتا لوگتو مسیح مصلوبکے ہونے بارےکے میں سن کر ٹھوکر
نہ کھاتے۔ 12 بہتر ہے آپکہ کو پریشان کرنے والے صرفنہ اپنا ختنہ
کروائیں بلـکہ بنخوجے جائیں۔

13 بھائیو، آپ کو آزاد ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ لیکن خبردار رہیں
کہ اِس آزادی آپسے کی گناہ آلودہ فطرت کو عمل میں آنے کا موقع نہ
ملے۔ اِس کے محبتبجائے روحکی دوسرےایکمیں خدمتکی کریں۔
14 کیونکہ پوری ایکشریعت ہی حکم میں سمائی ہوئی ہے، اپنے” پڑوسی
محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔ 15 ایکآپاگر
دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے ہیں تو !خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ ایک
دوسرے کو ختم کر سبکے سبکے تباہ ہو جائیں۔

القدسروح اور فطرتانسانی
مَیں16 تو یہ کہتا ہوں کہ القدسروح میں زندگی گزاریں۔ پھر آپ اپنی

فطرتپرانی پوریخواہشاتکی نہیں کریں گے۔ 17 کیونکہ ہماریکچھجو
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فطرتپرانی چاہتی ہے وہ اُس خلافکے ہے روحجو چاہتا اورہے، جو
کچھ روح چاہتا ہے وہ اُس خلافکے ہے ہماریجو پرانی فطرت چاہتی
ہے۔ یہ دوسرےایکدونوں دشمنکے ہیں، اِس لئے آپ وہ کچھ نہیں کر
پاتے آپجو کرنا ہتے چا ہیں۔ آپالقدسروحجبلیکن18 کی راہنمائی
کرتا ہے شریعتآپتو کے تابع نہیں ہوتے۔

19 جو کام پرانی فطرت کرتی ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ً مثلا
زناکاری، ناپاکی، عیاشی، 20 بُت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد،
غصہ، خود غرضی، اَن بن، پارٹی بازی، 21 جلن، نشہ بازی، رنگ رلیاں
وغیرہ۔ مَیں پہلے آپبھی کو آگاہ کر چکا ہوں، ایکابلیکن بار پھر کہتا
ہوں کہ جو اِس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ الله کی بادشاہی میراث
میں نہیں پائیں گے۔

القدسروح22 فرقپھلکا وہہے۔ محبت، سلامتی،صلحخوشی، صبر،
مہربانی، نیکی، وفاداری، 23 نرمی اور ضبِط نفس پیدا کرتا ہے۔ شریعت
ایسی چیزوں خلافکے نہیں ہوتی۔ 24 اور جو مسیح عیسٰی کے ہیں اُنہوں
نے اپنی فطرتپرانی کو اُس کی رغبتوں اور بُری مصلوبسمیتخواہشوں
کر دیا ہے۔ 25 چونکہ ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں اِس لئے آئیں، ہم
قدم بہ قدم اُس کے مطابق چلتے بھی رہیں۔ 26 نہ ہم مغرور ہوں، ایکنہ
دوسرے مشتعلکو کریں دوسرےایکیا سے حسد کریں۔

6
دوسرےایک کے بوجھ اُٹھانا

1 بھائیو، اگر کوئی کسی گناہ میں پھنس جائے تو آپ جو روحانی ہیں
اُسے نرم دلی سے بحال کریں۔ لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ
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آپ بھی آزمائش پھنسمیں جائیں۔ بوجھ2 اُٹھانے دوسرےایکمیں کی
مدد کریں، کیونکہ اِس مسیحآپطرح پوریشریعتکی کریں گے۔ 3 جو
سمجھتا ہے مَیںکہ کچھ ہوں اگرچہ حقیقتوہ میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ
آپاپنے دےفریبکو رہا ہے۔ 4 ایکہر اپنا ذاتی عمل پرکھے۔ پھر ہی
اُسے اپنے آپ پر فخر کا موقع ہو گا اور اُسے دوسرےکسی سے اپنا موازنہ
کرنے کی ضرورت نہ ہو گی۔ 5 کیونکہ ایکہر کو اپنا ذاتی بوجھ اُٹھانا
ہوتا ہے۔

جسے6 کلاِم مُقّدس کی تعلیم دی جاتی ہے اُس فرضکا ہے کہ وہ
اپنے اُستاد کو اپنی تمام اچھی چیزوں شریکمیں کرے۔

متفریب7 کھانا، الله انسان کو اپنا مذاق اُڑانے نہیں دیتا۔ بھیکچھجو
انسان بوتا اُسیہے فصلکی وہ گا۔کاٹے اپنیجو8 فطرتپرانی کھیتکے
میں بیج بوئے وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اور جو روح القدس کے
بیجمیںکھیت بوئے ابدیوہ زندگی فصلکی گا۔کاٹے نیکہمچنانچہ9
کام کرنے میں بےدل نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم وقتمقررہ پر ضرور فصل
کٹائیکی کریں یہصرفشرطگے۔ ہمکہہے ہتھیار نہ ڈالیں۔ اِس10 لئے
آئیں، وقتجتنا رہ گیا ساتھکےسبہے نیکی خاصکریں، کر اُن ساتھکے
جو ایمان ہمارےمیں بھائی اور بہنیں ہیں۔

آخری آگاہی اور سلام
حروفبڑےبڑےمَیںدیکھیں،11 ساتھکے اپنے ہاتھ آپسے لـکھکو

رہا ہوں۔ 12 لوگیہ جو دنیا کے منے حاصلعزتسا کرنا ہتے چا آپہیں
کو ختنہ کروانے پر مجبور کرنا ہتے چا ہیں۔ مقصد اُن کا ایکصرف ہی
ہے، کہ وہ اُس ایذا رسانی سے بچے رہیں جو تب پیدا ہوتی جبہے ہم
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مسیح کی موتصلیبی کی تعلیم دیتے ہیں۔ بات13 یہ ہے کہ جو اپنا ختنہ
کراتے ہیں وہ خود شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ توبھی یہ ہتے چا ہیں
آپکہ اپنا ختنہ کروائیں آپتاکہ جسمکے حالتکی پر وہ فخر کر سکیں۔
لیکن14 کرےخدا ہمارےصرفمَیںکہ خداوند عیسٰی مسیح صلیبکی
ہی پر فخر کروں۔ کیونکہ اُس صلیبکی سے میرےدنیا لئے مصلوب ہوئی
ہے اور مَیں دنیا کے لئے۔ 15 ختنہ کروانے یا نہ کروانے سے کوئی فرق
نہیں پڑتا بلـکہ فرق وقتاُس پڑتا جبہے الله کسی کو سرےنئے خلقسے
کرتا ہے۔ 16 جو بھی اِس اصول پر عمل کرتے ہیں اُنہیں سلامتی اور رحم
حاصل ہوتا رہے، اُنہیں بھی اور الله کی قوم اسرائیل کو بھی۔

17 آئندہ کوئی تکلیفمجھے نہ دے، میرےکیونکہ جسم پر زخموں کے
نشان ظاہر کرتے ہیں کہ مَیں عیسٰی کا غلام ہوں۔

18 ہمارےبھائیو، خداوند عیسٰی مسیح کا آپفضل کی روح کے ساتھ
ہوتا رہے۔ آمین۔
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