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رومیوں
سلام

1 یہ خط مسیح عیسٰی کے غلام پولس کی طرف سے ہے جسے رسول
لئےکےہونے بُلایا اور الله منادیکیخبریخوشکی لئےکےکرنے الـگ
کیا گیا ہے۔

نوشتوںپاک2 خبریخوشاِسدرجمیں کا وعدہ الله پہلےنے ہی اپنے
نبیوں سے کر رکھا تھا۔ 3 اور یہ پیغام اُس کے فرزند عیسٰی بارےکے میں
ہے۔ انسانی لحاظ سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، 4 جبکہ القدسروح
کے لحاظ سے وہ قدرت کے ساتھ الله کا فرزند ٹھہرا جب وہ مُردوں میں
سے جی اُٹھا۔ یہ ہے ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے بارے میں الله کی
خوش خبری۔ مسیح5 سے ہمیں رسولی اختیار کا یہ فضل حاصل ہوا ہے
ہمکہ تمام غیریہودیوں منادیمیں کریں تاکہ وہ ایمان لا کر اُس کے تابع ہو
جائیں اور یوں مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آپ6 بھی اُن غیریہودیوں میں
سے ہیں، جو عیسٰی مسیح کے بُلائے ہوئے ہیں۔

مَیں7 آپ سب کو لـکھ رہا ہوں جو روم میں الله پیارےکے ہیں اور
مخصوص مُقّدسو ہونے کے لئے بُلائے گئے ہیں۔

خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو فضل اور سلامتی عطا
کریں۔

روم جانے کی آرزو
8 اّول، مَیں آپ سب کے لئے عیسٰی مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا

شکر کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کے ایمان کا چرچا ہو رہا ہے۔
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9 خدا ہی میرا گواہ مَیںخدمتکیجسہے اپنی روح میں کرتا جبہوں
مَیں اُس کے فرزند بارےکے خبریخوشمیں پھیلاتا ہوں، مَیں آپلگاتار
کو یاد کرتا رہتا ہوں 10 اور وقتہر اپنی دعاؤں منتمیں کرتا ہوں کہ الله
مجھے آپآخرکار پاسکے آنے کی کامیابی عطا کرے۔ 11 کیونکہ آپمَیں
سے ملنے کا آرزومند ہوں۔ مَیں چاہتا ہوں میرےکہ یعے ذر آپ کو کچھ
روحانی برکت مل جائے اور یوں آپ مضبوط ہو جائیں۔ 12 یعنی آنے کا
مقصد یہ ہے میرےکہ ایمان آپسے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اِسی
آپطرح ایمانکے سے میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔

13 بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ مَیں بہتنے دفعہ آپ پاسکے آنے
کا ارادہ کیا۔ طرحجسکیونکہ غیریہودیدیگر اقوام سےخدمتمیریمیں
پھل پیدا ہوا ہے اُسی آپطرح میں بھی پھل دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آج
مجھےتک روکا گیا ہے۔ بات14 یہ سرانجامخدمتیہکہہے دینا فرضمیرا
ہے، خواہ یونانیوں میں ہو یا یونانیوں غیر میں، خواہ داناؤں میں ہو یا نادانوں
میں۔ 15 یہی وجہ ہے کہ مَیں آپ کو بھی جو روم میں ہتے ر ہیں الله کی
خبریخوش سنانے مشتاقکا ہوں۔

الله خبریخوشکی قدرتکی
16 مَیں تو خوش خبری کے سبب سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ الله کی

قدرت ہے جو ایکہر کو جو ایمان لاتا نجاتہے دیتی پہلےہے، یہودیوں
کو، غیریہودیوںپھر کو۔ میںخبریخوشاِسکیونکہ17 الله راستہیکی
بازی ظاہر ہوتی ہے، وہ راست بازی جو شروع سے تکآخر ایمان پر مبنی
باتیہیہے۔ مُقّدسکلاِم درجمیں لـکھاجبہے راست”ہے، باز ایمان
ہی سے جیتا رہے “گا۔

انسان پر الله غضبکا
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لیکن18 الله کا غضب آسمان پر سے اُن تمام بےدین اور ناراست لوگوں

پر نازل ہوتا ہے جو سچائی کو اپنی ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ 19 جو
کچھ الله بارےکے میں معلوم ہو سکتا ہے وہ تو اُن پر ظاہر ہے، ہاں الله
نے خود یہ اُن پر ظاہر کیا ہے۔ 20 کیونکہ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج
تک انسان الله کی اَن دیکھی فطرت یعنی اُس کی ازلی قدرت اور الوہیت
مخلوقات کا مشاہدہ کرنے پہچانسے سکتا اِسہے۔ لئے اُن پاسکے کوئی
عذر نہیں۔ 21 الله کو جاننے کے باوجود اُنہوں نے اُسے وہ جلال نہ دیا جو
اُس کا حق نہہے، اُس کا شکر ادا کیا بلـکہ وہ خیالاتباطل میں پڑ گئے اور
اُن دلوںبےسمجھکے پر یکی تار وہ22گئی۔چھا تودعوٰی تھےکرتے ہمکہ
دانا ہیں، لیکن احمق ثابت ہوئے۔ یوں23 اُنہوں نے غیرفانی خدا کو جلال
دینے ایسےبجائےکے بُتوں کی پوجا کی فانیجو انسان، پرندوں، چوپایوں اور
رینگنے والے جانوروں صورتکی میں بنائے گئے تھے۔

24 اِس لئے الله نے اُنہیں اُن نجس کاموں میں چھوڑ دیا جو اُن کے دل
کرنا ہتے چا تھے۔ نتیجے میں اُن کے جسم ایک دوسرے سے بےحرمت
ہوتے رہے۔ 25 ہاں، اُنہوں نے الله بارےکے میں سچائی کو رد کر کے
جھوٹ کو اپنا لیا مخلوقاتاور پرستشکی خدمتاور کی، نہ خالقکہ کی،
تعریفکیجس تکابد ہوتی رہے، آمین۔

وجہیہی26 اللهکہہے اُنہیںنے اُن دیا۔چھوڑمیںشہوتوںناکشرمکی
اُن تعلقاتجنسیفطرتینےخواتینکی تعلقاتغیرفطرتیبجائےکے رکھے۔
اِسی27 طرح مرد خواتین کے ساتھ تعلقاتفطرتی چھوڑ دوسرےایککر
شہوتکی مستمیں ہو مردوںگئے۔ مردوںنے ساتھکے حرکتیںبےحیا
کر کے اپنے بدنوں میں اپنی اِس گم راہی مناسبکا بدلہ پایا۔

28 اور چونکہ اُنہوں نے الله کو جاننے سے انکار کر دیا اِس لئے اُس نے
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اُنہیں اُن کی مکروہ سوچ میں چھوڑ دیا۔ اور اِس لئے وہ ایسی حرکتیں کرتے
ہتے ہیںر نہیںکبھیجو وہ29چاہئیں۔کرنی ناراستی،کیطرحہر شر، لالچ
بُرائیاور بھرےسے ریزی،خوںحسد،وہہیں۔ہوئے فریبجھگڑے، اور
وریکینہ سے لبریز ہیں۔ وہ چغلی کھانے والے، تہمت30 لگانے والے،
الله سے نفرت کرنے والے، سرکش، مغرور، شیخی باز، بدی کو ایجاد
کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، 31 بےسمجھ، سنگبےوفا، دل اور
بےرحم ہیں۔ 32 اگرچہ وہ الله کا فرمان جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والے
موتسزائے کے مستحق ہیں توبھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ صرفنہ یہ بلـکہ
وہ ایسا کرنے والے دیگر لوگوں شاباشکو بھی دیتے ہیں۔

2
الله عدالتراستکی

انسان،اے1 کیا تُو دوسروں مجرمکو ٹھہراتا ہے؟ تُو بھیکوئیجو ہو تیرا
نہیں۔عذرکوئی کیونکہ تُو بھیخود کچھوہی کرتا میںجسہے تُو دوسروں
کو مجرم ٹھہراتا ہے اور یوں آپاپنے کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ اب2 ہم
ہیںجانتے ایسےکہ کام والوںکرنے پر الله کا فیصلہ منصفانہ ہے۔ تاہم3 تُو
وہی کچھ کرتا میںجسہے تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیا تُو سمجھتا
اللهخودکہہے سےعدالتکی 4گا؟جائےبچ یا کیا تُو اُس وسیعکی مہربانی،
تحمل اور صبر کو حقیر جانتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ الله کی مہربانی
تجھے تکتوبہ لے جانا چاہتی ہے؟ لیکن5 ہٹتُو دھرم ہے، تُو توبہ کرنے
کے لئے تیار نہیں اور یوں اپنی سزا میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، وہ سزا جو
اُس دیدن جائے جبگی الله نازلغضبکا ہو اُسجبگا، راستکی
عدالت ظاہر ہو گی۔ 6 الله ایکہر کو اُس کے کاموں کا بدلہ دے گا۔
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لوگکچھ7 ثابت قدمی نیکسے کام کرتے اور عزتجلال، اور بقا کے
طالب ہتے ر ہیں۔ اُنہیں الله ابدی زندگی کرےعطا گا۔ لیکن8 لوگکچھ
غرضخود ہیں اور سچائی کی نہیں بلـکہ ناراستی کی پیروی کرتے ہیں۔ اُن
پر الله غضبکا اور قہر نازل ہو گا۔ مصیبت9 اور پریشانی ہر اُس انسان پر
آئے گی جو بُرائی کرتا ہے، پہلے یہودی پر، پھر یونانی پر۔ لیکن10 جلال،
عزت اور سلامتی ہر اُس انسان کو حاصل ہو گی جو نیکی کرتا ہے، پہلے
یہودی کو، پھر یونانی کو۔ 11 کیونکہ الله کسی کا طرفبھی دار نہیں۔

غیریہودیوں12 پاسکے موسوی شریعت نہیں ہے، اِس لئے وہ شریعت
کے بغیر ہی گناہ کر ہلاککے ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں پاسکے شریعت
لیکنہے، بھیوہ نہیں بچـیں وہجبکیونکہگے۔ گناہ ہیںکرتے شریعتتو
ہی اُنہیں مجرم ٹھہراتی ہے۔ 13 کیونکہ الله کے نزدیک یہ کافی نہیں کہ
ہم شریعت کی باتیں سنیں بلـکہ وہ ہمیں اُس وقت ہی راست باز قرار دیتا
شریعتجبہے پر عمل بھی کرتے ہیں۔ 14 اور گو غیریہودیوں پاسکے
شریعت نہیں ہوتی لیکن جب بھی وہ فطرتی طور پر وہ کچھ کرتے ہیں جو
شریعت فرماتی ہے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارےگو پاس شریعت نہیں
توبھی ہم اپنے آپ کے لئے شریعتخود ہیں۔ اِس15 میں وہ ثابت کرتے
ہیں شریعتکہ کے تقاضے اُن دلکے پر لـکھے ہوئے ہیں۔ اُن کا بھیضمیر
اِس کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اُن خیالاتکے دوسرےایککبھی کی
مذمت دوسرےایککبھیاور بھیدفاعکا ہیں۔کرتے میریغرض،16
خبریخوش مطابقکے ایکہر کو اُس دن اپنا اجر ملے جبگا الله عیسٰی
مسیح معرفتکی انسانوں کی پوشیدہ باتوں کرےعدالتکی گا۔

یہودی شریعتاور
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17 اچھا، تُو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے۔ تُو شریعت پر انحصار کرتا
اور الله کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرتا ہے۔ 18 تُو اُس کی مرضی کو جانتا
ہے اور شریعت کی تعلیم پانے باعثکے صحیح راہ کی پہچان رکھتا ہے۔
19 تجھے پورا یقین ہے، مَیں’ اندھوں کا قائد، یکی تار میں بسنے والوں کی
روشنی، بےسمجھوں20 کا معلم اور بچوں کا اُستاد ایک‘ہوں۔ لحاظ سے
بھیدرستیہ شریعتکیونکہہے، پاستیرےمیںصورتکی علم و عرفان
اور سچائی موجود ہے۔ اب21 بتا، تُو جو اَوروں کو سکھاتا ہے آپاپنے کو
نہیںکیوں سکھاتا؟ تُو نہچوریجو منادیکیکرنے کرتا چوریخودہے،
کیوں کرتا ہے؟ 22 تُو جو اَوروں کو زنا کرنے سے منع کرتا ہے، خود زنا
کیوں کرتا ہے؟ تُو جو بُتوں سے گھن کھاتا ہے، خود مندروں کو کیوں
لُوٹتا ہے؟ 23 تُو شریعتجو پر فخر کرتا اِسکیوںہے، ورزیخلافکی کر
کے الله کی بےعزتی کرتا ہے؟ 24 یہ وہی بات ہے جو کلاِم مُقّدس میں
لـکھی ہے، سببتمہارے” غیریہودیوںسے میں الله کے نام پر کفر بکا جاتا
“ہے۔

25 ختنے کا فائدہ تو اُس وقت ہوتا جبہے تُو شریعت پر عمل کرتا ہے۔
لیکن اگر تُو اُس کی حکم عدولی کرتا ہے تو تُو نامختون جیسا ہے۔ 26 اِس
برعکسکے اگر نامختون شریعتغیریہودی تقاضوںکے کو پورا کرتا ہے تو
کیا الله اُسے مختون یہودی کے برابر نہیں ٹھہرائے گا؟ 27 چنانچہ جو نامختون
شریعتغیریہودی پر عمل کرتے ہیں آپوہ یہودیوں کو مجرم ٹھہرائیں گے
جن کا ختنہ ہوا ہے اور جن پاسکے شریعت ہے، کیونکہ آپ شریعت
پر عمل نہیں کرتے۔ آپ28 اِس بنا پر حقیقی یہودی نہیں ہیں کہ آپ کے
والدین یہودی تھے یا آپ کے بدن کا ختنہ ظاہری طور پر ہوا ہے۔ 29 بلـکہ
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یہودیحقیقی وہ ہے باطنجو یہودیمیں اورہے۔ حقیقی ختنہ وقتاُس
ہوتا جبہے دل کا ختنہ ہوا ہے۔ ایسا ختنہ شریعت سے نہیں بلـکہ روح
القدس کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے یہودی کو انسان کی طرف
نہیںسے بلـکہ الله طرفکی تعریفسے ملتی ہے۔

3
1 تو کیا یہودی ہونے کا یا ختنہ کا کوئی فائدہ ہے؟ جی2 ہاں، ہر طرح

!کا اّول تو یہ اللهکہ کلامکا اُن سپردکے کیا 3ہے۔گیا اگر بعضسےمیںاُن
نکلےبےوفا تو کیا ہوا؟ کیا اِس سے الله وفاداریکی بھی ختم ہو جائے گی؟
کبھی4 !نہیں لازم ہے کہ الله ٹھہرےسچا گو ہر انسان جھوٹا ہے۔ یوں
مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، لازم” ہے کہ تُو لتے بو وقت ٹھہرےراست
عدالتاور غالبوقتکرتے “آئے۔

5 کوئی کہہ سکتا ہے، ہماری” ناراستی ایککا اچھا مقصد ہوتا ہے،
اِسکیونکہ لوگوںسے پر الله کی راستی توہے۔ہوتیظاہر کیا بےانصافالله
نہیں ہو گا اگر وہ ہمغضباپنا نازلپر “کرے؟ انسانیمَیں) پیشخیال
کر رہا ۔(ہوں 6 ہرگز !نہیں اگر الله راست نہ ہوتا تو پھر وہ دنیا کی عدالت
طرحکس کر سکتا؟

7 شاید کوئی اَور اعتراض کرے، اگر” میرا جھوٹ الله کی سچائی کو
کثرت نمایاںسے کرتا ہے اور یوں اُس کا جلال بڑھتا ہے تو وہ مجھے کیوں
کر گناہ گار دےقرار سکتا “ہے؟ 8 لوگکچھ ہم پر یہ کفر بھی بکتے ہیں
ہمکہ کہتے آؤ،”ہیں، ہم بُرائی یں کر تاکہ بھلائی انصاف“نکلے۔ کا تقاضا
ہے ایسےکہ لوگوں کو مجرم ٹھہرایا جائے۔

راستکوئی باز نہیں
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اب9 ہم کیا کہیں؟ کیا ہم یہودی دوسروں سے برتر ہیں؟ بالکل نہیں۔

ہم تو پہلے ہی یہ الزام لگا چکے ہیں یہودیکہ اور یونانی سب ہی گناہ کے
قبضے میں ہیں۔ 10 مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا کوئی”ہے، نہیں راستجو باز ایکہے، بھی نہیں۔

کوئی11 نہیں جو سمجھ دار ہے،
کوئی نہیں جو الله طالبکا ہے۔
12 صحیحسبافسوس، راہ بھٹکسے گئے،
سب سبکے بگڑ گئے ہیں۔
کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔
13 اُن کا گلا کھلی قبر ہے،
اُن کی زبان فریب دیتی ہے۔
اُن ہونٹوںکے سانپمیں کا زہر ہے۔
14 اُن کا لعنتمنہ کڑواہٹاور سے بھرا ہے۔
15 اُن کے پاؤں خون بہانے کے لئے جلدی کرتے ہیں۔
16 اپنے پیچھے وہ تباہی و بربادی چھوڑ جاتے ہیں،
17 اور وہ سلامتی کی راہ نہیں جانتے۔
18 اُن کی آنکھوں کے منے سا خدا نہیںخوفکا “ہوتا۔
اب19 ہم جانتے ہیں شریعتکہ جو کچھ فرماتی ہے اُنہیں فرماتی ہے

جن کے سپرد وہ کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے بہانے ختم
جائیںکئے اور تمام دنیا الله کے منے سا مجرم ٹھہرے۔ 20 شریعتکیونکہ کے
پورےتقاضے اُسبھیکوئیسےکرنے منےکے نہیںبازراستسا ٹھہر سکتا،
شریعتبلـکہ کا کام یہ ہے ہمارےکہ اندر گناہ گار ہونے احساسکا پیدا
کرے۔
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راست باز ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے
لیکن21 اب الله نے ہم پر ایک راہ کا انکشاف کیا جسہے سے ہم

شریعت کے بغیر ہی اُس کے منے راستسا باز ٹھہر سکتے ہیں۔ توریت اور
نبیوں کے صحیفے بھی اِس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 22 راہ یہ ہے کہ جب
ہم عیسٰی مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو الله ہمیں راست باز قرار دیتا ہے۔ اور
یہ سبراہ کے لئے ہے۔ کیونکہ بھیکوئی فرق نہیں، نےسب23 گناہ کیا،
سب الله کے اُس جلال سے محروم جسہیں کا وہ تقاضا کرتا ہے، 24 اور
مفتسب میں الله کے فضل ہی راستسے باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اُس
فدئیے وسیلےکے سے مسیحجو عیسٰی دیا۔نے 25 کیونکہ الله نے عیسٰی کو
اُس کے خون باعثکے کفارہ کا وسیلہ بنا پیشکر کیا، ایسا جسکفارہ
ایمانسے والوںلانے گناہوںکو معافیکی ملتی یوںہے۔ الله اپنینے راستی
ظاہر ماضیپہلےکی، وہجبمیں اپنے صبر تحملو میں گناہوں کی سزا دینے
سے باز رہا 26 اباور موجودہ زمانے میں بھی۔ اِس سے وہ ظاہر کرتا ہے
کہ وہ راست ہے اور ایکہر کو راست باز ٹھہراتا ہے جو عیسٰی پر ایمان
لایا ہے۔

اب27 ہمارا فخر کہاں رہا؟ اُسے تو ختم کر دیا گیا شریعتکسہے۔
نہیں،سے؟شریعتکیاعمالکیاسے؟ ایمانبلـکہ کیونکہ28سے۔شریعتکی
ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، نہ کہ
اعمال 29سے۔ کیا یہودیوںصرفالله کا غیریہودیوںہے؟خدا نہیں؟کا ہاں،
غیریہودیوں کا بھی ہے۔ 30 کیونکہ ایکالله ہی ہے جو مختون اور نامختون
دونوں کو ایمان ہی راستسے باز ٹھہرائے گا۔ 31 پھر کیا ہم شریعت کو
ایمان سے منسوخ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ہم شریعت کو قائم ہیں۔رکھتے
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4
ابراہیم ایمان راستسے باز ٹھہرا

1 ابراہیم جسمانی لحاظ سے ہمارا باپ تھا۔ تو راست باز ٹھہرنے کے
سلسلے میں اُس کا کیا تجربہ تھا؟ 2 ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ شریعت
پر عمل کرنے راستسے باز ٹھہرتا تو وہ اپنے آپ پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن
الله نزدیککے اُس پاسکے اپنے آپ پر فخر کرنے کا سببکوئی نہ تھا۔
3 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، ابراہیم” نے الله پر بھروسا رکھا۔ اِس
بنا پر الله نے اُسے راست باز قرار “دیا۔ لوگجب4 کام کرتے ہیں تو اُن
مزدوریکی خاصکوئی مہربانی قرار نہیں دی جاتی، بلـکہ یہ تو اُن کا حق
بنتا ہے۔ لیکن5 لوگجب کام نہیں کرتے بلـکہ الله پر ایمان رکھتے ہیں جو
بےدینوں راستکو باز قرار دیتا توہے اُن کا نہیںحقکوئی بنتا۔ وہ اُن کے
ایمان ہی کی بنا راستپر باز قرار دیئے ہیں۔جاتے داؤد6 باتیہی بیان کرتا
شخصاُسوہجبہے مبارککو کہتا اللهجسےہے بغیر اعمال بازراستکے ٹھہراتا ہے،

مبارک”7 ہیں وہ جن کے معافجرائم کئے گئے،
جن کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک8 ہے جسوہ کا میںحسابربگناہ نہیں لائے “گا۔
9 کیا مختونوںصرفبادیمبارکیہ لئےکے نامختونوںیاہے لئےکے بھی؟

ہم تو بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم ایمان کی بنا پر راست باز ٹھہرا۔ 10 اُسے
حالتکس میں راست باز ٹھہرایا گیا؟ ختنہ کرانے کے بعد یا پہلے؟ ختنے
بعدکے نہیں بلـکہ پہلے۔ اور11 ختنہ کا نشانجو اُسے ملا وہ اُس راستکی
بازی کی مُہر تھی، بازیراستوہ جو اُسے ختنہ کرانے سے پیشتر ملی، اُس
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جبوقت وہ ایمان لایا۔ یوں وہ اُن سب باپکا ہے جو بغیر ختنہ کرائے
ایمان لائے ہیں اور اِس بنا پر راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ساتھ12 ہی وہ ختنہ
کرانے والوں باپکا بھی ہے، لیکن اُن کا جن کا صرفنہ ختنہ ہوا ہے
بلـکہ باپہمارےجو ابراہیم کے اُس ایمان کے نقِش قدم پر چلتے ہیں جو وہ
ختنہ کرانے سے پیشتر رکھتا تھا۔

الله کا وعدہ ایمان حاصلسے ہوتا ہے
جب13 الله نے ابراہیم اور اُس کی اولاد سے وعدہ کیا کہ وہ دنیا کا

وارث ہو گا تو اُس نے یہ اِس لئے نہیں کیا کہ ابراہیم شریعتنے پیرویکی
کی بلـکہ اِس لئے کہ وہ ایمان لایا اور یوں راست باز ٹھہرایا گیا۔ 14 کیونکہ
اگر وہ وارث ہیں شریعتجو کے پیروکار ہیں تو پھر ایمان بےاثر ٹھہرا اور
الله کا وعدہ مٹ گیا۔ شریعت15 الله کا غضب ہی پیدا کرتی ہے۔ لیکن
جہاں شریعتکوئی نہیں وہاں اُس ورزیخلافکی بھی نہیں۔

16 چنانچہ یہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ اِس کی بنیاد الله کا فضل
ہو اور اِس کا وعدہ ابراہیم کی تمام نسل کے لئے ہو، شریعتصرفنہ کے
پیروکاروں کے لئے بلـکہ اُن کے لئے بھی جو ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔
یہی سبہم باپکا ہے۔ یوں17 الله مُقّدسکلاِم میں اُس سے وعدہ کرتا
ہے، مَیں” نے بہتتجھے قوموں باپکا بنا دیا “ہے۔ الله ہی نزدیککے
ابراہیم سبہم باپکا ہے۔ کیونکہ اُس کا ایمان اُس خدا پر تھا جو مُردوں
کو زندہ کرتا اور جس کے حکم پر وہ کچھ پیدا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔
اُمید18 کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی ابراہیم اُمید کے ساتھ
ایمان رکھتا رہا کہ مَیں بہتضرور قوموں باپکا بنوں گا۔ اور آخرکار ایسا
ہی ہوا، جیسا کلاِم مُقّدس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری” اولاد اِتنی ہی
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بےشمار ہو “گی۔ اور19 ابراہیم ایمانکا کمزور نہ پڑا، حالانکہ اُسے معلوم تھا
کہ ًمَیں تقریبا َسو سال کا ہوں اور میرا اور سارہ کے بدن یا گو مُردہ ہیں،
اب بچے پیدا کرنے کی عمر سارہ کے لئے گزر چکی ہے۔ توبھی20 ابراہیم
کا ایمان ختم نہ ہوا، نہ اُس نے الله وعدےکے شکپر کیا بلـکہ ایمان میں وہ
مزید مضبوط ہوا اور الله کو جلال دیتا رہا۔ 21 اُسے پختہ یقین تھا کہ الله
وعدےاپنے کو پورا قدرتکیکرنے ہے۔رکھتا اُس22 ایماناِسکے کی
وجہ سے الله نے اُسے راست باز قرار دیا۔ 23 مُقّدسکلاِم میں یہ بات کہ
الله نے راستاُسے باز قرار دیا صرفنہ اُس کی خاطر لـکھی گئی 24 بلـکہ
ہماری خاطر بھی۔ کیونکہ الله ہمیں راستبھی باز دےقرار گا اگر ہم اُس
پر ایمان رکھیں جس ہمارےنے خداوند عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ
کیا۔ ہماری25 ہی خطاؤں کی وجہ سے موتاُسے کے حوالے کیا گیا، اور
ہمیں راستہی باز قرار دینے کے لئے اُسے زندہ کیا گیا۔

5
بازیراست کا انجام

اب1 چونکہ ہمیں ایمان سے راست باز قرار دیا گیا ہے اِس لئے الله کے
ہماریساتھ صلح اِسہے۔ صلح کا وسیلہ ہمارا خداوند عیسٰی مسیح ہے۔
ہمارے2 ایمان لانے پر اُس ہمیںنے فضل اُسکے تکمقام پہنچایا جہاں
آجہم قائم ہیں۔ اور یوں اِسہم اُمید پر فخر ہیںکرتے ہمکہ الله جلالکے
میں شریک ہوں گے۔ 3 نہ صرف یہ بلـکہ ہم اُس وقت بھی فخر کرتے
ہیں جب ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ
مصیبت سے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، ثابت4 قدمی سے پختگی اور پختگی
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سے اُمید۔ 5 اور اُمید ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیتی، کیونکہ الله نے ہمیں
دےالقدسروح اُسکر وسیلےکے میںدلوںہمارےسے محبتاپنی ُنڈیلی ا
ہے۔

ابھیہمکیونکہ6 تھےہیکمزور مسیحتو اپنیخاطرکیبےدینوںہمنے
دی۔دےجان مشکل7 راستکسیکوئیہیسے باز کی خاطر اپنی جان
گا۔دے ہاں، ممکن ہے کہ کسیکوئی نیکو کار کے لئے اپنی جان دینے
جرأتکی کرے۔ لیکن8 الله نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ
مسیح ہماریوقتاُسنے خاطر اپنی ہمجبدیجان گناہ گار ہی تھے۔
ہمیں9 مسیح کے خون راستسے باز ٹھہرایا گیا ہے۔ تو باتیہ کتنی یقینی
ہے کہ ہم اُس کے وسیلے سے الله غضبکے سے بچـیں گے۔ ہم10 ابھی
الله کے دشمن ہی تھے جب اُس کے فرزند موتکی کے وسیلے ہماریسے
اُس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر یہ بات کتنی یقینی ہے کہ ہم اُس کی
زندگی کے وسیلے نجاتسے بھی پائیں گے۔ 11 صرفنہ یہ بلـکہ اب ہم الله
پر فخر کرتے ہیں اور ہمارےیہ خداوند عیسٰی مسیح کے وسیلے سے ہے،
ہمارینےجس صلح کرائی ہے۔

آدم اور مسیح
آدمجب12 نے گناہ کیا تو ایکاُس شخصہی سے گناہ دنیا میں آیا۔ اِس

گناہ کے ساتھ موتساتھ بھی آ آدمیوںسبکر میں پھیل گئی، سبکیونکہ
نے گناہ کیا۔ شریعت13 انکشافکے سے پہلے گناہ تو دنیا میں تھا، لیکن
جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں گناہ کا حساب نہیں کیا جاتا۔ 14 تاہم آدم
سے لے کر موتتکموسٰی جاریحکومتکی رہی، اُن پر بھی جنہوں نے
آدم سیکی حکم عدولی نہ کی۔
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اب آدم آنے والے عیسٰی مسیح طرفکی اشارہ تھا۔ لیکن15 اِن دونوں
میں بڑا فرق ہے۔ جو نعمت الله مفت میں دیتا ہے وہ آدم کے گناہ سے
مطابقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ شخصایکاِس آدم کی خلاف ورزی سے
بہت موتلوگسے کی زد میں آ گئے، لیکن الله کا فضل کہیں یادہ ز موثر
نعمتمفتوہہے، بہتوںجو ہے۔ملیمیںمسیحعیسٰیشخصایکاُسکو
16 ہاں، الله کی اِس نعمت اور آدم کے گناہ میں بہت فرق ہے۔ ایکاُس
شخص آدم کے گناہ کے نتیجے میں ہمیں تو مجرم قرار دیا گیا، لیکن الله کی
نعمتمفت کا اثر یہ ہے کہ راستہمیں باز قرار دیا جاتا ہے، گو ہم سے
بےشمار گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ شخصایکاِس17 آدم کے گناہ کے نتیجے
سبموتمیں حکومتپر کرنے لـگی۔ لیکن شخصایکاِس عیسٰی مسیح
کا کام کتنا یادہ ز موثر تھا۔ جتنے بھی الله کا وافر فضل بازیراستاور کی
نعمت پاتے ہیں وہ مسیح کے وسیلے سے ابدی زندگی میں حکومت کریں
گے۔

ایکطرحجسچنانچہ18 شخصہی گناہکے لوگسبباعثکے مجرم
ٹھہرے اُسی ایکطرح شخصہی راستکے عمل سے وہ دروازہ کھل گیا
جس میں داخل ہو کر لوگسب راست باز ٹھہر سکتے اور زندگی پا سکتے
ہیں۔ جس19 طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ
بنگار اُسیگئے، ایکطرح برداریفرماںکیشخصہی بہتسے لوگسے
راست باز بن جائیں گے۔

شریعت20 اِس لئے درمیان میں آ گئی کہ خلاف ورزی بڑھ جائے۔
لیکن جہاں گناہ یادہ ز ہوا وہاں الله کا فضل اِس سے بھی یادہ ز ہو گیا۔
طرحجسچنانچہ21 موتگناہ حکومتمیںصورتکی کرتا اُسیتھا طرح
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اب الله کا فضل راستہمیں باز ٹھہرا حکومتکر کرتا یوںہے۔ ہمیں اپنے
خداوند عیسٰی مسیح بدولتکی ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

6
مسیح میں نئی زندگی

1 کیا اِس مطلبکا یہ ہمکہہے گناہ رہیںکرتے تاکہ الله میںفضلکے
اضافہ ہو؟ 2 ہرگز !نہیں ہم تو مر کر گناہ سے لاتعلق ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم
طرحکس گناہ کو آپاپنے حکومتپر دےکرنے سکتے ہیں؟ 3 یا آپکیا
کو معلوم نہیں کہ ہم سب جنہیں بپتسمہ دیا گیا ہے اِس سے مسیح عیسٰی
کی موت میں شامل ہو گئے ہیں؟ 4 کیونکہ بپتسمے سے ہمیں دفنایا گیا اور
اُس موتکی میں شامل کیا گیا تاکہ ہم مسیح کی طرح نئی زندگی گزاریں،
باپجسے کی قدرتجلالی مُردوںنے میں سے زندہ کیا۔

5 چونکہ اِس طرح ہم اُس کی موت میں اُس کے ساتھ پیوست ہو گئے
ہیں اِس لئے ہم اُس کے جی اُٹھنے میں بھی اُس پیوستساتھکے ہوں گے۔
6 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرانا انسان مسیح کے ساتھ مصلوب ہو
گیا تاکہ گناہ کے قبضے میں یہ جسم نیست ہو جائے اور یوں ہم گناہ کے
غلام نہ رہیں۔ 7 کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ سے آزاد ہو گیا ہے۔ 8 اور ہمارا
ایمان ہے کہ چونکہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں اِس لئے ہم اُس کے
ساتھ زندہ بھی ہوں گے، 9 ہمکیونکہ ہیںجانتے مُردوںمسیحکہ میں سے
جی اُٹھا ہے اباور کبھی مرےنہیں موتابگا۔ کا اُس پر کوئی اختیار
نہیں۔ 10 وقتمرتے وہ ہمیشہ کے لئے گناہ حکومتکی نکلسے گیا، اور
جباب وہ دوبارہ زندہ ہے تو اُس کی زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔
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بھیآپ11 آپاپنے کو ایسا آپسمجھیں۔ بھی مر کر گناہ حکومتکی سے
نکل گئے ہیں آپاباور کی مسیح میں زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔

12 چنانچہ آپگناہ کے فانی بدن حکومتمیں نہ دھیانکرے۔ دیں کہ
تابعکےخواہشاتبُریکیاُسآپ نہ بدناپنے13جائیں۔ہو بھیکسیکے
عضو کو گناہ خدمتکی کے لئے پیش نہ کریں، نہ اُسے ناراستی کا ہتھیار
بننے دیں۔ اِس کے بجائے آپاپنے کو الله خدمتکی کے لئے پیش کریں۔
کیونکہ پہلے آپ مُردہ تھے، لیکن اب آپ زندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے
تمام اعضا کو الله خدمتکی کے لئے پیش کریں اور اُنہیں راستی ہتھیارکے
بننے دیں۔ آئندہ14 آپگناہ گا،کرےنہیںحکومتپر اپنیآپکیونکہ زندگی
شریعت تحتکے نہیں گزارتے بلـکہ الله فضلکے کے تحت۔

بازیراست کے غلام
اب15 سوال یہ ہے، چونکہ ہم شریعت تحتکے نہیں بلـکہ فضل کے

ہیںتحت تو کیا اِس یہمطلبکا ہمیںکہہے گناہ لئےکےکرنے چھوڑکھلا
دیا گیا ہے؟ ہرگز !نہیں 16 کیا آپ کو معلوم نہیں آپجبکہ آپاپنے کو
کسی کے تابع کر کے اُس کے غلام بن جاتے ہیں تو آپ مالـکاُس کے
غلام ہیں جس کے تابع آپ ہیں؟ یا تو گناہ آپ کا مالـک بن کر آپ کو
موت تک لے جائے گا، یا فرماں برداری آپ کی مالـکن بن کر آپ کو
راست بازی تک لے جائے گی۔ 17 در حقیقت آپ پہلے گناہ کے غلام
تھے، لیکن خدا کا شکر ہے پورےآپابکہ دل سے اُسی تعلیم کے تابع
ہو گئے ہیں جو آپ کے سپرد کی گئی ہے۔ آپاب18 کو گناہ سے آزاد
کر دیا گیا راستہے، بازی آپہی کی مالـکن بن گئی ہے۔ 19 آپ) کی
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کمزوریفطرتی کی وجہ مَیںسے غلامی کی یہ دےمثال رہا ہوں آپتاکہ
میری بات سمجھ (پائیں۔ پہلے آپ نے اپنے اعضا کو نجاست اور بےدینی
کی غلامی دےمیں رکھا تھا جس کے نتیجے میں آپ کی بےدینی بڑھتی
گئی۔ لیکن اب آپ اپنے اعضا کو راست بازی کی غلامی دےمیں دیں
مُقّدسآپتاکہ بن جائیں۔

جب20 آپگناہ مالـککا تھا تو راستآپ بازی سے آزاد تھے۔ 21 اور
اِس کا نتیجہ کیا تھا؟ جو آپکچھ وقتاُسنے کیا اُس آپسے آجکو شرم
آتی ہے اور اُس کا انجام موت ہے۔ لیکن22 اب آپ گناہ کی غلامی سے
آزاد ہو کر الله کے غلام بن گئے جسہیں، کے نتیجے مخصوصآپمیں و
مُقّدس بن جاتے ہیں جساور کا انجام ابدی زندگی ہے۔ 23 کیونکہ گناہ
کا موتاجر جبکہہے ہمارےالله مسیحخداوند عیسٰی وسیلےکے ہمیںسے
ابدی زندگی نعمتمفتکی عطا کرتا ہے۔

7
شادی کی مثال

آپبھائیو،1 ہیں۔واقفسےشریعتتو تو نہیںآپکیا جانتے شریعتکہ
اُس تکوقت انسان پر اختیار رکھتی تکجبہے وہ زندہ ہے؟ شادی2
کی مثال لیں۔ جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو شریعت اُس کا
شوہر کے ساتھ بندھن اُس تکوقت قائم رکھتی تکجبہے شوہر زندہ
ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو پھر وہ اِس بندھن سے آزاد ہو گئی۔ 3 چنانچہ
اگر وہ اپنے خاوند کے جیتے جی کسی اَور مرد کی بیوی بن جائے تو اُسے
زناکار قرار دیا جاتا لیکنہے۔ اگر اُس کا مرشوہر جائے تو شریعتوہ سے
آزاد ابہوئی۔ دوسرےکسیوہ مرد بیویکی بنے تو زناکار نہیں ٹھہرتی۔
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میرے4 بھائیو، آپباتیہ پر بھی صادق آتی مسیحآپجبہے۔ بدنکے
کا بنحصہ گئے آپتو مر شریعتکر کے اختیار سے آزاد ہو آپابگئے۔
اُس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں جسے مُردوں میں سے زندہ کیا گیا تاکہ
ہم الله خدمتکی میں پھل لائیں۔ 5 ہمجبکیونکہ اپنی پرانی فطرت کے
تحت زندگی گزارتے تھے تو شریعت ہماری گناہ آلودہ رغبتوں کو اُکساتی
تھی۔ پھر یہی ہمارےرغبتیں اعضا پر اثرانداز ہوتی تھیں اور نتیجے میں ہم
ایسا پھل لاتے جستھے کا موتانجام ہے۔ ابلیکن6 ہم مر شریعتکر
بندھنکے سے آزاد ہو گئے ابہیں۔ شریعتہم کی پرانی زندگی تحتکے
خدمت نہیں کرتے بلـکہ القدسروح کی نئی زندگی کے تحت۔

شریعت اور گناہ
7 کیا اِس مطلبکا یہ شریعتکہہے گناہخود بات!نہیںہرگزہے؟ تو یہ

ہے کہ شریعتاگر مجھ میرےپر گناہ ظاہر نہ کرتی تو مجھے اِن کا کچھ پتا نہ
ًچلتا۔ مثلا شریعتاگر نہ بتاتی، لالچ” نہ “کرنا تو مجھے حقیقتدر معلوم نہ
ہوتا کہ لالچ کیا ہے۔ لیکن8 گناہ نے اِس حکم سے فائدہ اُٹھا کر مجھ میں ہر
طرح کا لالچ پیدا کر دیا۔ اِس برعکسکے شریعتجہاں نہیں ہوتی وہاں
گناہ مُردہ ہے اور ایسا کام نہیں کر پاتا۔ وقتایک9 تھا جب مَیں شریعت
کے بغیر زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جوں ہی میرےحکم منے سا آیا تو گناہ میں
جان آ گئی 10 اور مَیں مر گیا۔ اِس طرح معلوم ہوا جسکہ حکم کا مقصد
میری زندگی کو قائم رکھنا تھا وہی موتمیری باعثکا بن گیا۔ 11 کیونکہ
گناہ نے حکم سے فائدہ اُٹھا کر مجھے بہکایا اور حکم سے ہی مجھے مار ڈالا۔

لیکن12 شریعت خود مُقّدس ہے اور اِس کے احکام مُقّدس، راست
اور اچھے ہیں۔ 13 کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا ہے میرےوہی
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لئے موت کا باعث بن گیا؟ ہرگز !نہیں گناہ ہی نے یہ کیا۔ اِس اچھی چیز
کو استعمال کر کے اُس میرےنے لئے موت پیدا کر دی تاکہ گناہ ظاہر
ہو جائے۔ یوں حکم کے یعے ذر گناہ کی سنجیدگی حد سے یادہ ز بڑھ جاتی
ہے۔

ہمارے اندر کشمکشکی
14 ہم جانتے ہیں کہ شریعت روحانی ہے۔ لیکن میری فطرت انسانی

ہے، مجھے گناہ کی غلامی میں بیچا گیا ہے۔ 15 در حقیقت مَیں نہیں سمجھتا
کہ کیا کرتا ہوں۔ کیونکہ مَیں وہ کام نہیں کرتا جو کرنا چاہتا ہوں بلـکہ وہ
نفرتمجھےسےجس ہے۔ لیکن16 مَیںاگر وہ ہوںکرتا نہیںجو کرنا چاہتا
تو ظاہر ہے کہ مَیں متفق ہوں شریعتکہ اچھی ہے۔ 17 اور اگر ایسا ہے
تو پھر مَیں یہ کام خود نہیں کر رہا بلـکہ گناہ میرےجو اندر سکونت کرتا
ہے۔ مجھے18 معلوم ہے میرےکہ اندر یعنی میری پرانی فطرت میں کوئی
اچھی چیز نہیں بستی۔ اگرچہ مجھ نیکمیں کام کرنے کا ارادہ تو موجود
لیکنہے مَیں اُسے عملی نہیںجامہ پہنا سکتا۔ نیکجو19 مَیںکام کرنا چاہتا
ہوں وہ نہیں کرتا بلـکہ وہ بُرا کام کرتا ہوں جو کرنا نہیں چاہتا۔ اب20 اگر
مَیں وہ کام کرتا ہوں جو مَیں نہیں کرنا چاہتا تو اِس کا مطلب ہے کہ مَیں
خود نہیں کر رہا بلـکہ وہ گناہ میرےجو اندر بستا ہے۔

21 چنانچہ ایکمجھے اَور طرح شریعتکی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے،
اور وہ یہ ہے جبکہ نیکمَیں کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو بُرائی آ
موجود ہوتی ہے۔ ہاں،22 اپنے باطن میں تو خوشیمَیں سے الله شریعتکی
کو مانتا ہوں۔ 23 لیکن مجھے اپنے اعضا میں ایک اَور طرح کی شریعت
دکھائی دیتی ایسیہے، شریعت میریجو سمجھ شریعتکی خلافکے لڑ
کر مجھے گناہ شریعتکی قیدیکا بنا دیتی ہے، شریعتاُس کا میرےجو
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اعضا میں موجود ہے۔ 24 ہائے، میری حالت کتنی بُری !ہے مجھے اِس
بدن جسسے کا موتانجام کونہے چھڑائے گا؟ 25 خدا کا شکر جوہے
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے سے یہ کام کرتا ہے۔

غرض یہی میری حالت ہے، مسیح کے بغیر مَیں الله کی شریعت کی
خدمت صرف اپنی سمجھ سے کر سکتا ہوں جبکہ میری پرانی فطرت گناہ
شریعتکی کی غلام رہ اُسیکر خدمتکی کرتی ہے۔

8

روح میں زندگی
مسیحجواب1 اُنہیںہیںمیںعیسٰی نہیںمجرم ٹھہرایا روحکیونکہ2جاتا۔

شریعتکی میںمسیحہمیںجونے زندگی عطا کرتی تجھےہے گناہ موتاور
شریعتکی سے آزاد کر دیا ہے۔ ہماریشریعتموسوی3 فطرتپرانی کی
حالتکمزور کی وجہ ہمیںسے نہ بچا سکی۔ اِس لئے الله نے وہ کچھ کیا جو
شریعت بسکے میں نہ تھا۔ اُس نے اپنا فرزند بھیج دیا تاکہ وہ گناہ گار کا
سا جسم اختیار کر ہمارےکے گناہوں کا کفارہ دے۔ اِس طرح الله نے
میںفطرتپرانی موجود گناہ مجرمکو ٹھہرایا تاکہ4 شریعتمیںہم کا تقاضا
پورا ہو فطرتپرانیجوہمجائے، نہیںمطابقکے روحبلـکہ مطابقکے چلتے
ہیں۔ 5 جو پرانی فطرت کے اختیار میں ہیں وہ پرانی سوچ رکھتے ہیں جبکہ
روحجو کے اختیار میں ہیں وہ سوچروحانی رکھتے ہیں۔ فطرتپرانی6 کی
سوچ کا انجام موت ہے جبکہ روح کی سوچ زندگی اور سلامتی پیدا کرتی
ہے۔ فطرتپرانی7 سوچکی الله سے دشمنی رکھتی یہہے۔ آپاپنے کو الله
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کی شریعت کے تابع نہیں رکھتی، نہ ہی ایسا کر سکتی ہے۔ 8 اِس لئے وہ
لوگ الله کو پسند نہیں آ سکتے جو فطرتپرانی کے اختیار میں ہیں۔

لیکن9 آپ پرانی فطرت کے اختیار میں نہیں بلـکہ روح کے اختیار میں
شرطہیں۔ یہ میںآپالقدسروحکہہے بسا ہوا ہو۔ مسیحمیںکسیاگر
روحکا نہیں تو وہ مسیح کا نہیں۔ لیکن10 اگر آپمسیح میں ہے تو آپپھر
کا بدن گناہ کی وجہ سے مُردہ ہے جبکہ روح القدس آپ کو راست باز
ٹھہرانے کی وجہ سے آپ کے لئے زندگی کا باعث ہے۔ 11 اُس کا روح
آپ میں بستا جسہے نے عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ کیا۔ اور چونکہ
میںآپالقدسروح بستا اِسہے لئے الله اِس یعےکے بدنوںفانیکےآپذر
کو بھی مسیح طرحکی کرےزندہ گا۔

میرےچنانچہ12 ہماریبھائیو، فطرتپرانی نہحقکوئیکا رہا ہمیںکہ
اپنے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ 13 کیونکہ اگر آپ اپنی پرانی
فطرت مطابقکے زندگی گزاریں ہلاکآپتو ہو جائیں لیکنگے۔ آپاگر
القدسروح قوتکی اپنیسے فطرتپرانی کاموںغلطکے نیستکو و نابود
یں کر تو آپپھر زندہ رہیں گے۔ بھیکیجس14 القدسروحراہنمائی کرتا
ہے وہ الله کا فرزند ہے۔ 15 کیونکہ الله نے جو آپروح کو دیا ہے اُس
آپنے کو غلام بنا کر خوف زدہ حالت میں نہیں رکھا بلـکہ آپ کو الله
کے فرزند بنا دیا ہے، اور اُسی کے یعے ذر ہم پکار کر الله کو “ابّا” “باپاے”یعنی کہہ سکتے ہیں۔ القدسروح16 خود ہماری روح کے ساتھ
مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم الله کے فرزند ہیں۔ 17 اور چونکہ ہم اُس
کے فرزند ہیں اِس لئے ہم وارث ہیں، الله کے وارث اور مسیح کے ہم
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میراث۔ کیونکہ اگر ہم مسیح کے دُکھ شریکمیں ہوں تو اُس کے جلال
میں شریکبھی ہوں گے۔

آئندہ کا جلال
میرے18 خیال میں ہمارا موجودہ دُکھ اُس آنے والے جلال نسبتکی

بھیکچھ نہیں ہمجو پر ظاہر ہو گا۔ 19 ہاں، کائناتتمام یہ دیکھنے کے لئے
تڑپتی کہہے الله فرزندکے ظاہر ہو جائیں، 20 کائناتکیونکہ الله لعنتکی
کے تحت آ کر فانی ہو گئی ہے۔ یہ اُس کی اپنی نہیں بلـکہ الله کی مرضی
جستھی اُسنے پر لعنتیہ بھیجی۔ توبھی یہ اُمید دلائی گئی 21 ایککہ
کائناتدن کو خود اُس کی فانی حالت کی غلامی سے چھڑایا جائے گا۔
وقتاُس وہ الله فرزندوںکے کی آزادیجلالی شریکمیں ہو جائے گی۔
22 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تکآج تمام کائنات کراہتی اور دردِ زہ میں
تڑپتی کائناتصرفنہ23ہے۔رہتی بلـکہ بھیخودہم اندر اندرہی ہتے کرا
ہیں، گو ہمیں آنے والے جلال کا پہلا پھل روح القدس کی صورت میں
مل چکا ہمہے۔ ہتے کرا ہتے شدتکرا اِسسے انتظار میں ہیں کہ باتیہ
ظاہر ہو جائے ہمکہ الله کے فرزند ہیں ہمارےاور بدنوں نجاتکو ملے۔
24 نجاتکیونکہ وقتپاتے ہمیں یہ اُمید دلائی گئی۔ لیکن اگر وہ کچھ نظر
آ چکا ہوتا جس کی اُمید ہم رکھتے تو یہ در حقیقت اُمید نہ ہوتی۔ کون
اُس کی اُمید رکھے جو اُسے نظر آ چکا ہے؟ لیکن25 ہمچونکہ اُس کی اُمید
رکھتے ہیں جو ابھی نظر نہیں آیا تو لازم ہے کہ ہم صبر سے اُس کا انتظار
کریں۔

اِسی26 طرح القدسروح بھی ہماری حالتکمزور میں ہماری مدد کرتا
ہے، نہیںہمکیونکہ جانتے مناسبطرحکسکہ دعا مانگیں۔ لیکن روح
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القدس خود ناقابِل بیان آہیں بھرتے شفاعتہماریہوئے کرتا ہے۔ اور27
باپخدا جو تمام دلوں کی تحقیق کرتا ہے القدسروح کی سوچ کو جانتا
ہے، پاککیونکہ روح الله مرضیکی مطابقکے مُقّدسین شفاعتکی کرتا
ہے۔

28 اور ہم جانتے ہیں کہ جو الله محبتسے رکھتے ہیں اُن کے لئے سب
کچھ مل کر بھلائی کا باعث بنتا ہے، اُن کے لئے جو اُس ارادےکے کے
مطابق بُلائے گئے ہیں۔ 29 کیونکہ الله پہلےنے سے اپنے لوگوں چنکو لیا،
اُس نے پہلے سے اُنہیں اِس کے لئے مقرر کیا کہ وہ اُس کے فرزند کے ہم
میںبھائیوںسےبہتمسیحیوںاورجائیںبنشکل جنہیںلیکن30ہو۔پہلوٹھا
اُس پہلےنے سے مقرر کیا اُنہیں اُس نے بُلایا بھی، جنہیں اُس نے بُلایا اُنہیں
اُس راستنے باز بھی ٹھہرایا اور اُسجنہیں راستنے باز ٹھہرایا اُنہیں اُس
جلالنے بھی بخشا۔

الله کی مسیح محبتمیں
31 اِن تمام باتوں جوابکے میں ہم کیا کہیں؟ اگر ہمارےالله حق میں

ہے تو ہمارےکون خلاف ہو سکتا ہے؟ 32 اُس نے اپنے فرزند کو بھی
یغ در نہ کیا بلـکہ اُسے سبہم کے لئے دشمن کے حوالے کر نےجسدیا۔
ہمیں اپنے فرزند دےکو دیا کیا وہ ہمیں اُس کے سبساتھ مفتکچھ نہیں
دے گا؟ کوناب33 الله کے چنے ہوئے لوگوں پر الزام لگائے جبگا الله
خود اُنہیں راست باز قرار دیتا ہے؟ 34 کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا جب
مسیح عیسٰی ہمارےنے لئے اپنی جان دی؟ ہماریبلـکہ خاطر اِس بھیسے
یادہ ز ہوا۔ اُسے زندہ کیا گیا اور وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا، جہاں وہ
ہماری شفاعت کرتا ہے۔ غرض35 کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا
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گا؟کرے تنگی،مصیبت،کوئیکیا ایذا ننگاپن،کال،رسانی، یاخطرہ تلوار؟
جیسے36 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، تیری” خاطر ہمیں دن بھر موت کا
سامنا کرنا پڑتا ہمیںلوگہے، ذبح بھیڑوںوالیہونے برابرکے “ہیں۔سمجھتے
باتکوئی37 نہیں، ہمارےمسیحکیونکہ ساتھ اورہے ہم محبتسے رکھتا
اُسہے۔ وسیلےکے ہمسے کےخطروںسباِن برُو فتحزبردسترُو پاتے
ہیں۔ 38 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اُس محبتکی سے کوئی چیز جدا
نہیں کر :سکتی نہ موت اور نہ زندگی، نہ فرشتے اور نہ حکمران، نہ حال اور
نہ مستقبل، نہ طاقتیں، 39 نہ نشیب اور نہ فراز، نہ کوئی اَور مخلوق ہمیں الله
کی اُس محبت سے جدا کر سکے گی جو ہمارےہمیں خداوند مسیح عیسٰی
میں حاصل ہے۔

9
الله اور اُس کی قوم

مَیں1 مسیح میں سچ کہتا جھوٹہوں، نہیں بولتا، اور میرا ضمیر بھی روح
اِسمیںالقدس گواہیکی دیتا میںدلمَیںکہ2ہے وطنوںہمیہودیاپنے
کے لئے شدید غم اور مسلسل محسوسدرد کرتا ہوں۔ میرےکاش3 بھائی
اور خونی رشتے نجاتدار !پائیں اِس کے لئے مَیں خود ملعون اور مسیح سے
جدا ہونے لئےکے بھی تیار ہوں۔ الله4 نے اُن ہی کو اسرائیلیجو ہیں اپنے
فرزند بننے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اُن ہی پر اُس نے اپنا جلال ظاہر کیا، اُن ہی
کے ساتھ اپنے عہد باندھے اور اُن ہی کو شریعت عطا کی۔ وہی حقیقی
عبادت اور الله کے وعدوں کے حق دار ہیں، وہی5 ابراہیم اور یعقوب کی
اولاد ہیں اور اُن ہی میں سے لحاظجسمانی سے مسیح آیا۔ الله کی تمجید و
یف تعر تکابد ہو سبجو حکومتپر کرتا !ہے آمین۔
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بلـکہ یہ کہ اسرائیلیحقیقیسبوہ نہیں ہیں اسرائیلیجو قوم ہیں۔سے اور7
سب ابراہیم اولادحقیقیکی نہیں ہیں اُسجو نسلکی ہیں۔سے کیونکہ الله
نے مُقّدسکلاِم میں ابراہیم سے اسحاقنسلتیری”فرمایا، ہی سے قائم رہے
“گی۔ چنانچہ8 لازم نہیں کہ ابراہیم کی تمام فطرتی اولاد الله فرزندکے ہوں
بلـکہ صرف وہی ابراہیم کی حقیقی اولاد سمجھے جاتے ہیں جو الله کے
وعدے کے مطابق اُس کے فرزند بن گئے ہیں۔ 9 اور وعدہ یہ تھا، مقررہ”
وقت پر واپسمَیں آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو “گا۔

لیکن10 صرفنہ سارہ کے ساتھ ایسا ہوا بلـکہ اسحاق بیویکی بقہ رِ کے
ساتھ ایکبھی۔ ہی مرد باپہمارےیعنی اسحاق سے اُس کے جُڑواں بچے
پیدا ہوئے۔ لیکن11 بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ اُنہوں نے نیککوئی
یا بُرا کام کیا تھا ماںکہ کو الله ایکسے پیغام ملا۔ اِس پیغام سے ظاہر ہوتا
ہے کہ الله لوگوں کو ارادےاپنے مطابقکے چن لیتا ہے۔ 12 اور اُس کا
یہ چناؤ اُن اعمالنیککے پر مبنی نہیں ہوتا بلـکہ اُس بُلاوےکے پر۔ پیغام یہ
تھا، بڑا” چھوٹے “گا۔کرےخدمتکی یہ13 بھی مُقّدسکلاِم میں لـکھا
ہے، یعقوب” مجھے پیارا تھا، جبکہ عیسَو سے مَیں متنفر “رہا۔

14 کیا اِس یہمطلبکا !نہیںہرگزہے؟بےانصافاللهکہہے کیونکہ15
اُس نے موسٰی سے کہا، جسمَیں” پر مہربان ہونا چاہوں اُس پر مہربان ہوتا
ہوں جساور پر رحم کرنا چاہوں اُس پر رحم کرتا “ہوں۔ سبچنانچہ16
کچھ الله کے رحم پر ہی مبنی ہے۔ اِس میں انسان کی مرضی کوششیا کا
کوئی دخل نہیں۔ 17 یوں الله اپنے کلام میں مصر کے بادشاہ فرعون سے
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مخاطب ہو کر فرماتا مَیں”ہے، اِستجھےنے لئے پا بر کیا اپنیمیںتجھکہہے
قدرت کا کروںاظہار اور یوں تمام دنیا میرےمیں نام کا پرچار کیا “جائے۔
18 غرض، یہ الله ہی کی مرضی ہے کہ کسوہ پر کرےرحم کساور
سختکو کر دے۔

الله غضبکا اور رحم
19 شاید کوئی کہے، اگر” یہ بات ہے تو پھر الله کس طرح ہم پر الزام

لگا سکتا ہمجبہے غلطیاںسے ہوتی ہیں؟ ہم تو اُس مرضیکی کا مقابلہ
نہیں کر “سکتے۔ 20 یہ نہ آپکہیں۔ انسان ہوتے ہوئے کون ہیں کہ الله
بحثساتھکے مباحثہ کریں؟ جسکیا تشکیلکو دیا گیا ہے تشکیلوہ دینے
والے سے کہتا ہے، تُو” نے مجھے اِس طرح کیوں بنا “دیا؟ 21 کیا کمہار
کا حق نہیں ہے گارےکہ ایککے لوندےہی مختلفسے قسم کے برتن
بنائے، باعزتکچھ استعمال کے لئے اور ذلتکچھ آمیز استعمال کے لئے؟
22 یہ بات الله پر بھی صادق آتی ہے۔ گو وہ اپنا غضب نازل کرنا اور اپنی
قدرت ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اُس نے بڑے صبر و تحمل سے وہ برتن
برداشت کئے جن پر اُس غضبکا آنا ہے اور ہلاکتجو کے لئے تیار کئے
گئے ہیں۔ 23 اُس نے یہ اِس لئے کیا تاکہ اپنا جلال کثرت سے اُن برتنوں
پر کرےظاہر جن پر اُس کا فضل ہے اور جو پہلے سے جلال پانے کے
لئے تیار کئے گئے ہیں۔ 24 اور ہم اُن میں سے ہیں جن کو اُس نے چن لیا
ہے، نہ صرف یہودیوں میں سے بلـکہ غیریہودیوں میں سے بھی۔ یوں25 وہ
غیریہودیوں کے ناتے سے ہوسیع کتابکی میں فرماتا ہے،
مَیں” اُسے میری’ کہوں‘قوم گا
میریجو قوم نہ تھی،
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اور اُسے کہوں‘پیاریمیری’ گا
جو پیاریمجھے نہ “تھی۔
26 اور جہاں” اُنہیں بتایا گیا کہ تم’ میری قوم ‘نہیں
وہاں وہ زندہ’ خدا کے ‘فرزند کہلائیں “گے۔
اور27 یسعیاہ اسرائیلنبی میںبارےکے پکارتا ساحلاسرائیلیگو”ہے،

حصےہوئےبچےایکصرفتوبھیہوںنہکیوںبےشمارجیسےریتکیپر
نجاتکو ملے گی۔ 28 ربکیونکہ اپنا فرمان مکمل طور پر اور تیزی سے دنیا
میں پورا کرے “گا۔ 29 یسعیاہ نے یہ بات ایک اَور پیش گوئی میں بھی
کی، اگر” رب الافواج ہماری کچھ اولاد زندہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی
مٹطرح جاتے، ہمارا عمورہ ستیاناسجیسا ہو “جاتا۔

اسرائیل کے لئے پولس کی دعا
30 اِس سے ہم کیا کہنا ہتے چا ہیں؟ یہ کہ گو غیریہودی راست بازی

کی تلاش میں نہ تھے توبھی اُنہیں راست بازی حاصل ہوئی، ایسی راست
بازی جو ایمان سے پیدا ہوئی۔ اِس31 برعکسکے اسرائیلیوں کو یہ حاصل
نہ ہوئی، حالانکہ وہ ایسی شریعت تلاشکی میں رہے جو اُنہیں راست باز
ٹھہرائے۔ 32 اِس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہ وہ اپنی تمام کوششوں میں ایمان
پر انحصار نہیں کرتے تھے بلـکہ نیکاپنے اعمال پر۔ اُنہوں نے راہ پڑےمیں
پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ 33 باتیہ مُقّدسکلاِم میں لـکھی بھی دیکھو”ہے، مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں

جو ٹھوکر باعثکا بنے گا،
ایک چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو گی۔
لیکن جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔
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10
1 بھائیو، میری دلی آرزو اور میری الله سے دعا یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو

نجات ملے۔ مَیں2 اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ الله غیرتکی رکھتے
ہیں۔ لیکن غیرتاِس پیچھےکے روحانی سمجھ نہیں ہوتی۔ 3 وہ راستاُس
بازی ناواقفسے رہے ہیں جو الله طرفکی سے ہے۔ اِس کی بجائے وہ
اپنی راستذاتی بازی قائم کرنے کوششکی کرتے رہے ہیں۔ یوں اُنہوں
نے آپاپنے کو الله بازیراستکی کے تابع نہیں کیا۔ 4 کیونکہ مسیح میں
شریعت کا مقصد پورا ہو گیا، ہاں وہ تکانجام پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ جو
بھی مسیح پر ایمان رکھتا راستوہیہے باز ٹھہرتا ہے۔

سب کے لئے بازیراست
5 موسٰی نے اُس راست بازی کے بارے میں لـکھا جو شریعت سے

حاصل ہوتی ہے، جو” شخص یوں کرے گا وہ جیتا رہے “گا۔ 6 لیکن
جو راست بازی ایمان سے حاصل ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اپنے” دل میں
نہ کہنا کہ کون’ آسمان پر چڑھے ‘گا؟ تاکہ) مسیح کو نیچے لے
۔(آئے 7 یہ بھی نہ کہنا کہ پاتالکون’ اُترےمیں ‘گا؟ مسیحتاکہ)
کو مُردوں میں سے واپس لے ۔“(آئے 8 تو پھر کیا کرنا ہئے؟ چا ایمان کی
بازیراست فرماتی ہے، یہ” قریبتیرےکلام تیرےبلـکہ منہ اور دل میں
موجود “ہے۔ کلام سے مراد ایمان کا وہ پیغام ہے جو ہم سناتے ہیں۔
9 یعنی یہ کہ اگر تُو اپنے منہ سے کرےاقرار کہ عیسٰی خداوند ہے اور دل
سے ایمان لائے کہ الله نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا تو نجاتتجھے
ملے گی۔ 10 کیونکہ جب ہم دل سے ایمان لاتے ہیں تو الله ہمیں راست
باز قرار دیتا ہے، اور جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہمیں نجات
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ملتی ہے۔ یوں11 مُقّدسکلاِم فرماتا ہے، بھیجو” اُس پر ایمان لائے اُسے
شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔ اِس12 میں فرقکوئی نہیں کہ یہودیوہ ہو یا
غیریہودی۔ سبکیونکہ ایککا ہی خداوند ہے، فیاضیجو سے ایکہر
کو دیتا ہے جو اُسے پکارتا ہے۔ 13 کیونکہ جو” بھی خداوند کا نام لے گا
نجات پائے “گا۔

لیکن14 اُسےطرحکسوہ اگرگےسکیںپکار اُسوہ ایمانکبھیپر نہیں
لائے؟ اور اُسطرحکسوہ پر ایمان لا ہیںسکتے اگر اُنہوں کبھینے اُس
بارےکے میں سنا نہیں؟ اور طرحکسوہ اُس بارےکے میں سن سکتے
ہیں کسیاگر اُنہیںنے یہ پیغام سنایا نہیں؟ اور15 سنانے طرحکسوالے
دوسروں پاسکے جائیں گے اگر اُنہیں بھیجا نہ گیا؟ اِس لئے مُقّدسکلاِم
فرماتا ہے، اُن” کے قدم پیارےکتنے ہیں خبریخوشجو سناتے “ہیں۔
اللهنےسبلیکن16 یوںکی۔نہیںقبولخبریخوشیہکی یسعیاہ نبی فرماتا
ہے، اے” رب، ہمارےکون پیغام پر ایمان “لایا؟ 17 غرض، ایمان پیغام
سننے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مسیح کا کلام سننے سے۔

18 تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیلیوں نے یہ پیغام نہیں سنا؟ اُنہوں نے
اِسے ضرور سنا۔ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
اُن” کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دی،
اُن الفاظکے دنیا کی تکانتہا پہنچ “گئے۔
19 تو کیا اسرائیل کو باتاِس کی سمجھ نہ آئی؟ نہیں، اُسے ضرور سمجھ

آئی۔ پہلے موسٰی اِس جوابکا دیتا مَیں”ہے، خود ہی غیرتتمہیں دلاؤں گا،
ایک ایسی قوم یعےکے ذر حقیقتجو میں قوم نہیں ہے۔
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ایک نادان قوم یعےکے ذر مَیں تمہیں غصہ دلاؤں “گا۔
20 اور یسعیاہ نبی یہ کہنے جرأتکی کرتا جو”ہے، تلاشمجھے نہیں کرتے تھے
اُنہیں مَیں مجھےنے پانے کا موقع دیا،
بارےمیرےجو یافتمیں در نہیں کرتے تھے
اُن پر مَیں ظاہر “ہوا۔
لیکن21 اسرائیل بارےکے میں وہ فرماتا دن”ہے، بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے
ایکتاکہ نافرمان سرکشاور قوم کا استقبال “کروں۔

11
اسرائیل پر الله کا رحم

1 تو کیا اِس کا یہ مطلب ہے کہ الله نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟ ہرگز
!نہیں مَیں تو خود اسرائیلی ہوں۔ ابراہیم میرا بھی باپ ہے، اور مَیں بن یمین
کے قبیلے کا ہوں۔ 2 الله نے اپنی قوم کو پہلے سے چن لیا تھا۔ وہ کس
طرح اُسے کرےرد !گا آپکیا کو معلوم نہیں کہ مُقّدسکلاِم الیاسمیں
نبی بارےکے میں کیا لـکھا الیاسہے؟ نے الله کے منے سا اسرائیلی قوم کی
شکایت کر کے کہا، 3 اے” رب، اُنہوں تیرےنے نبیوں کو قتل کیا اور
تیری قربان گاہوں کو گرا دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی
مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔ اِس4 پر الله نے اُسے جوابکیا دیا؟ مَیں” نے
اپنے لئے مردوں7,000 کو بچا لیا جنہوںہے نے اپنے بعلگھٹنے دیوتا کے
منے نہیںسا “ٹیکے۔ بھیآج5 اسرائیلہے۔حالتیہی ایککا حصہچھوٹا
بچ گیا جسےہے الله نے اپنے فضل چنسے لیا ہے۔ 6 اور چونکہ یہ الله کے
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فضل سے ہوا اِسہے لئے یہ اُن کی اپنی کوششوں نہیںسے ہوا۔ فضلورنہ
فضل ہی نہ رہتا۔

7 جسغرض، چیز تلاشکی میں اسرائیل رہا پوریوہ قوم حاصلکو
نہیں ہوئی بلـکہ صرف اُس ایککے چنے ہوئے حصے کو۔ باقی سب کو
فضل بارےکے بےحسمیں کر دیا گیا، طرحجس8 مُقّدسکلاِم میں
لـکھا تکآج”ہے، الله نے اُنہیں حالتایسی میں رکھا ہے

کہ اُن کی مدہوشروح ہے،
اُن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں
اور اُن کانکے سن نہیں “سکتے۔
9 اور داؤد فرماتا اُن”ہے، کی میز اُن کے لئے پھندا اور جال بن جائے،
اِس سے وہ ٹھوکر کھا کر اپنے غلط کاموں کا معاوضہ پائیں۔
10 اُن کی تاریکآنکھیں ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں،
اُن کی کمر ہمیشہ جھکی “رہے۔
11 تو کیا الله کی قوم ٹھوکر کھا کر یوں گر گئی کہ کبھی بحال نہیں ہو

گی؟ ہرگز !نہیں اُس کی خطاؤں کی وجہ سے الله نے غیریہودیوں نجاتکو
پانے کا موقع دیا تاکہ اسرائیلی غیرت کھائیں۔ یوں12 یہودیوں کی خطائیں
دنیا کے لئے بھرپور برکت باعثکا بن گئیں، اور اُن کا نقصان غیریہودیوں
کے لئے برکتبھرپور باعثکا بن گیا۔ تو پھر برکتیہ کتنی اَور یادہ ز ہو گی
یہودیوںجب پوریکی تعداد اِس میں شامل ہو جائے !گی

غیریہودیوں نجاتکی
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آپ13 کو غیریہودیجو ہیں مَیں یہ بتاتا ہوں، الله نے مجھے غیریہودیوں

کے لئے رسول بنایا ہے، اِس لئے مَیں اپنی اِس خدمت پر زور دیتا ہوں۔
14 مَیںکیونکہ ہوںچاہتا میریکہ قوم لوگکے یہ دیکھ غیرتکر کھائیں
اور اُن میں کچھسے بچ جائیں۔ اُنہیںجب15 رد کیا گیا تو باقی دنیا کی الله کے
صلحساتھ ہو گئی۔ تو پھر کیا ہو اُنہیںجبگا دوبارہ قبول کیا جائے گا؟ یہ
مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے برابر ہو !گا

آپجب16 فصل کے پہلے آٹے سے روٹی بنا کر الله کے لئے مخصوص
مُقّدسو کرتے ہیں تو باقی سارا آٹا مخصوصبھی مُقّدسو ہے۔ اور جب
درخت کی مُقّدسجڑیں ہیں تو اُس کی شاخیں مُقّدسبھی ہیں۔ زیتون17
درختکے کی کچھ شاخیں توڑ دی گئی ہیں اور اُن کی جگہ جنگلی زیتون
کے درخت ایککی شاخ پیوند کی گئی آپہے۔ غیریہودی اِس جنگلی
شاخ مطابقتسے رکھتے طرحجسہیں۔ درختدوسرےیہ کی جڑ سے
رس اور تقویت پاتی اُسیہے آپطرح بھی یہودی قوم کی روحانی جڑ سے
تقویت پاتے ہیں۔ 18 چنانچہ آپ کا دوسری شاخوں کے منے سا شیخی
مارنے کا حق نہیں۔ اور آپاگر شیخی ماریں تو یہ خیال کریں آپکہ جڑ
کو قائم نہیں رکھتے بلـکہ آپجڑ کو۔

19 شاید آپ اِس پر اعتراض کریں، ہاں،” لیکن دوسری شاخیں توڑی
گئیں تاکہ مَیں پیوند کیا “جاؤں۔ 20 بےشک، لیکن یاد رکھیں، دوسری
شاخیں اِس لئے توڑی گئیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتی تھیں اور آپ اِس لئے
اُن کی جگہ لـگے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے آپ پر فخر نہ
کریں خوفبلـکہ رکھیں۔ 21 الله نے اصلی شاخیں بچنے نہ دیں۔ آپاگر اِس
طرح کی حرکتیں کریں تو کیا وہ آپ کو دےچھوڑ گا؟ یہاں22 ہمیں الله
کی مہربانی اور سختی نظر آتی —ہے جو گر گئے ہیں اُن کے سلسلے میں اُس
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کی سختی، آپلیکن سلسلےکے میں اُس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی رہے گی
آپتکجب اُس کی مہربانی سے لپٹے رہیں گے۔ آپورنہ کو درختبھی
کاٹسے ڈالا جائے گا۔ 23 اور اگر یہودی اپنے کفر سے باز آئیں تو اُن کی
پیوندکاری درختدوبارہ ساتھکے کی جائے گی، کیونکہ الله ایسا کرنے پر
قادر ہے۔ 24 آپآخر خود قدرتی طور پر زیتون درختجنگلیکے شاخکی
اللهجسےتھے توڑنے قوانینقدرتیکر زیتونخلافکے درختاصلکے پر
لگایا۔ تو پھر وہ کتنی یادہ ز آسانی یہودیوںسے توڑیکی گئی شاخیں دوبارہ
اُن کے درختاپنے میں دےلگا !گا

الله کا سبرحم پر
بھائیو،25 مَیں ہوںچاہتا ایکآپکہ بھید واقفسے ہو جائیں، کیونکہ

آپیہ کو آپاپنے کو دانا سمجھنے بازسے بھیدگا۔رکھے یہ اسرائیلکہہے
ایککا حصہ الله کے فضل بارےکے بےحسمیں ہو گیا ہے، اور اُس
کی یہ حالت اُس تکوقت رہے تکجبگی غیریہودیوں کی پوری تعداد
الله کی بادشاہی میں داخل نہ ہو جائے۔ 26 پھر پورا اسرائیل نجات پائے
گا۔ یہ مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے،
چھڑانے” والا صیون سے آئے گا۔
وہ بےدینی یعقوبکو سے دےہٹا گا۔
27 اور یہ میرا اُن کے ساتھ عہد ہو گا
مَیںجب اُن گناہوںکے کو اُن سے دُور کروں “گا۔
28 چونکہ یہودی الله خوشکی خبری قبول نہیں کرتے اِس لئے وہ الله

کے دشمن ہیں، اور یہ بات آپ کے لئے فائدے کا باعث بن گئی ہے۔
توبھی وہ الله پیارےکو ہیں، اِس لئے کہ اُس نے اُن باپکے دادا ابراہیم،
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اسحاق اور یعقوب کو چن لیا تھا۔ 29 کیونکہ جب بھی الله کسی کو اپنی
نعمتوں سے نواز کر بُلاتا ہے تو اُس کی یہ نعمتیں بُلاوےاور نہیںکبھی مٹنے
کی۔ ماضی30 غیریہودیمیں الله تابعکے نہیں تھے، ابلیکن الله آپنے پر
یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ رحمسے کیا ہے۔ ُلٹاِساب31 کےا کہہے
یہودی آپخود پر کئے اللهسےوجہکیرحمگئے تابعکے نہیں ہیں، اور لازم
ہے کہ الله اُن پر بھی رحم کرے۔ 32 کیونکہ اُس نافرمانیکوسبنے کے
قیدی بنا دیا ہے سبتاکہ پر رحم کرے۔

الله کی تمجید
33 !واہ الله کی حکمتدولت، اور علم کیا ہی گہرا ہے۔ کون اُس کے

فیصلوں کی تکتہہ پہنچ سکتا !ہے کون اُس کی راہوں کا کھوج لگا سکتا
!ہے 34 مُقّدسکلاِم یوں فرماتا ہے،
ربنےکس” سوچکی کو جانا؟
یا کون اِتنا علم رکھتا ہے
کہ وہ اُسے مشورہ دے؟
35 کیا کسی کبھینے اُسے کچھ دیا
کہ اُسے اِس کا معاوضہ دینا “پڑے؟
36 اُسیکچھسبکیونکہ نے پیدا کیا اُسیکچھسبہے، یعےکے ذر اور

اُسی جلالکے کے لئے قائم اُسیہے۔ کی تمجید تکابد ہوتی !رہے آمین۔
12

پوری زندگی الله خدمتکی میں
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1 بھائیو، الله آپنے پر کتنا رحم کیا ضروریاب!ہے ہے آپکہ اپنے

بدنوں کو الله کے لئے مخصوص کریں، کہ ایکوہ ایسی زندہ اور مُقّدس
قربانی بن جائیں جو اُسے پسند آئے۔ ایسا کرنے سے آپ اُس کی معقول
عبادت کریں گے۔ 2 اِس دنیا کے سانچے میں نہ ڈھل جائیں بلـکہ الله کو
آپ کی سوچ کی تجدید کرنے دیں تاکہ آپ وہ شکل و صورت اپنا سکیں
جو اُسے پسند ہے۔ آپپھر الله مرضیکی پہچانکو سکیں گے، وہ کچھ جو
اچھا، پسندیدہ اور کامل ہے۔

اُس3 رحم کی بنا پر جو الله نے مجھ پر کیا مَیں آپ میں سے ایکہر کو
ہدایت دیتا ہوں کہ اپنی حیثیتحقیقی کو جان کر اپنے آپ کو اِس سے
یادہ ز نہ سمجھیں۔ جسکیونکہ پیمانے سے الله نے ایکہر کو ایمان بخشا
اُسیہے کے مطابق وہ داریسمجھ سے اپنی حیثیتحقیقی کو جان لے۔
ایکہمارے4 بہتمیںجسمہی سے اعضا ہیں، اور ایکہر عضو فرقکا
فرق کام ہوتا ہے۔ اِسی5 طرح گو ہم بہت ہیں، لیکن مسیح میں ایک
ہی بدن میںجسہیں، ہر عضو دوسروں کے ساتھ جُڑا ہوا ہے۔ 6 الله نے
اپنے فضل سے ایکہر مختلفکو نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپاگر نعمتکی
نبوّت کرنا ہے تو اپنے ایمان کے مطابق نبوّت کریں۔ 7 اگر آپ کی نعمت
خدمت کرنا ہے تو خدمت کریں۔ اگر آپ کی نعمت تعلیم دینا ہے تو تعلیم
دیں۔ 8 نعمتکیآپاگر افزائیحوصلہ کرنا توہے افزائیحوصلہ کریں۔ اگر
یاتکیدوسروںنعمتکیآپ پوریضرور کرنا یہیسےدلیخلوصتوہے
کریں۔ آپاگر نعمتکی راہنمائی کرنا ہے تو سرگرمی سے راہنمائی کریں۔
آپاگر نعمتکی رحم کرنا ہے تو خوشی رحمسے کریں۔

آپ9 کی محبت محض دکھاوے کی نہ ہو۔ جو کچھ بُرا ہے اُس سے
نفرت کریں اور جو کچھ اچھا اُسہے ساتھکے لپٹے رہیں۔ آپ10 ایککی
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دوسرے لئےکے محبتبرادرانہ کرنےعزتکیدوسرےایکہو۔سرگرم
میں آپ خود پہلا قدم اُٹھائیں۔ آپ11 کا جوش ڈھیلا نہ پڑ جائے بلـکہ
روحانی سرگرمی کریں۔خدمتکیخداوندسے اُمید12 میں مصیبتخوش،
میں ثابت قدم اور دعا میں لـگے رہیں۔ مُقّدسینجب13 ضرورت مند ہیں
تو اُن کی مدد کرنے شریکمیں ہوں۔ مہمان نوازی میں لـگے رہیں۔

14 آپجو کو ایذا پہنچائیں اُن برکتکو دیں۔ اُن کریںمتلعنتپر بلـکہ
برکت چاہیں۔ خوشی15 منانے والوں کے ساتھ خوشی منائیں اور رونے
والوں کے ساتھ روئیں۔ دوسرےایک16 کے ساتھ تعلقاتاچھے رکھیں۔
اونچی سوچ نہ رکھیں بلـکہ ہوؤںدبے رفاقتسے رکھیں۔ آپاپنے کو دانا
مت سمجھیں۔

17 اگر آپکوئی سے کرےسلوکبُرا تو بدلے میں اُس سے سلوکبُرا
نہ کرنا۔ دھیان رکھیں کہ کیسبکچھجو نظر میں اچھا عملوہیہے میں
لائیں۔ طرفاپنی18 کریںکوششپوریسے ممکنتکجہاںکہ سبہو
ساتھکے ملاپمیل رکھیں۔ 19 عزیزو، متانتقام لیں بلـکہ الله غضبکے
کو بدلہ لینے کا موقع دیں۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، رب” فرماتا
ہے، انتقام لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں “گا۔ اِس20 کے اگر”بجائے تیرا دشمن بھوکا ہو تو اُسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو پانی پلا۔ کیونکہ
ایسا کرنے سے تُو اُس کے سر پر جلتے ہوئے کوئلوں کا ڈھیر لگائے “گا۔
21 اپنے پر بُرائی غالبکو نہ آنے دیں بلـکہ بھلائی آپسے بُرائی غالبپر آئیں۔

13
رعایا فرائضکے

1 ہر شخص اختیار رکھنے والے حکمرانوں کے تابع رہے، کیونکہ تمام
اختیار الله کی طرف سے ہے۔ جو اختیار رکھتے ہیں اُنہیں الله کی طرف
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سے مقرر کیا گیا ہے۔ 2 چنانچہ جو حکمران کی مخالفت کرتا ہے وہ الله
کے فرمان کی مخالفت کرتا اور یوں اپنے آپ پر الله کی عدالت لاتا ہے۔
3 کیونکہ حکمران اُن کے لئے خوف کا باعث نہیں ہوتے جو صحیح کام
کرتے ہیں بلـکہ اُن کے لئے جو غلط کام کرتے ہیں۔ کیا آپ حکمران سے
خوف کھائے بغیر زندگی گزارنا ہتے چا ہیں؟ تو پھر وہ کچھ کریں جو اچھا
ہے تو وہ آپ دےشاباشکو گا۔ 4 کیونکہ وہ الله کا خادم ہے آپجو
بہتریکی کے لئے خدمت کرتا لیکنہے۔ غلطآپاگر کام کریں تو ڈریں،
کیونکہ وہ اپنی تلوار کو خواہ مخواہ تھامے نہیں رکھتا۔ وہ الله کا خادم ہے
اور اُس غلطغضبکا کام کرنے والے پر نازل ہوتا ہے۔ اِس5 لئے لازم
ہے آپکہ حکومت کے تابع رہیں، نہ صرف سزا سے بچنے کے لئے بلـکہ
اِس لئے بھی آپکہ کے ضمیر پر داغ نہ لـگے۔

6 یہی وجہ ہے ٹیکسآپکہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازم
الله کے خادم ہیں جو اِس خدمت کو سرانجام دینے میں لـگے ہتے ر ہیں۔
چنانچہ7 ایکہر کو وہ دیںکچھ جو اُس حقکا ٹیکسہے، لینے والے کو
ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی لینے والے کو کسٹم جسڈیوٹی۔ خوفکا رکھنا
آپ فرضپر ہے اُس خوفکا مانیں جساور کا احترام آپکرنا فرضپر
اُسہے کا احترام کریں۔

دوسرےایک کے لئے فرائض
کسی8 کے بھی قرض دار نہ رہیں۔ صرف ایک قرض ہے جو آپ

کبھی نہیں اُتار دوسرےایکسکتے، محبتسے رکھنے کا قرض۔ یہ کرتے
رہیں کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اُس نے شریعت کے تمام
پورےتقاضے کئے ہیں۔ 9ً شریعتمثلا میں لـکھا ہے، قتل” نہ کرنا، زنا نہ
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چوریکرنا، نہ کرنا، لالچ نہ “کرنا۔ اور دیگر جتنے احکام ہیں ایکاِس ہی
حکم میں سمائے ہوئے ہیں کہ اپنے” پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی
تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔ 10 کسیجو محبتسے رکھتا ہے وہ اُس سے
نہیںسلوکغلط کرتا۔ شریعتمحبتیوں تمامکے پورےتقاضے کرتی ہے۔

11 ایسا کرنا لازم ہے، آپکیونکہ خود وقتاِس اہمیتکی کو جانتے
ہیں کہ نیند جاگسے اُٹھنے کی گھڑی آ چکی ہے۔ جبکیونکہ ہم ایمان
لائے تھے تو نجاتہماری اِتنی قریب نہیں تھی جتنی ابکہ ہے۔ رات12
ڈھلنے والی ہے اور دن نکلنے والا ہے۔ اِس لئے آئیں، ہم یکی تار کے کام
گندے کپڑوں کی طرح اُتار کر نور کے ہتھیار باندھ لیں۔ 13 ہم شریف
زندگی گزاریں، ایسے لوگوں کی طرح جو دن کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اِس
لئے لازم ہے کہ ہم اِن چیزوں سے باز :رہیں بدمستوں رنگکی رلیوں اور
شراب نوشی سے، زناکاری اور عیاشی سے، اور جھگڑے اور حسد سے۔
اِس14 کے بجائے خداوند عیسٰی مسیح پہنکو لیں اور اپنی فطرتپرانی کی
پرورش یوں نہ کریں کہ گناہ خواہشاتآلودہ بیدار ہو جائیں۔

14
دوسرےایک کو متمجرم ٹھہرانا

جس1 کا ایمان کمزور ہے اُسے قبول کریں، اور اُس کے ساتھ بحث
مباحثہ نہ کریں۔ ایک2 کا ایمان تو اُسے ہر چیز کھانے کی اجازت دیتا
ہے جبکہ کمزور ایمان رکھنے یاںصرفوالا سبز کھاتا ہے۔ 3 کچھسبجو
کھاتا وہہے اُسے حقیر نہ جانے یہجو نہیں سکتا۔کر اور جو یہ نہیں کر سکتا
وہ اُسے مجرم نہ ٹھہرائے کچھسبجو کھاتا ہے، کیونکہ الله نے اُسے قبول
کیا ہے۔ ہیںکونآپ4 کسیکہ اَور کے غلام کا فیصلہ کریں؟ اُس کا اپنا
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مالـک کرےفیصلہ گا کہ وہ کھڑا رہے یا گر جائے۔ اور وہ ضرور کھڑا
رہے گا، کیونکہ خداوند اُسے قائم رکھنے پر قادر ہے۔

ایکلوگکچھ5 دن دوسرےکو دنوں نسبتکی یادہ ز اہم قرار دیتے
ہیں تمامدوسرےجبکہ اہمیتکیدنوں برابر آپہیں۔سمجھتے خیالبھیجو
ایکہررکھیں، یقینپورےاُسے خاصکودنایکجو6رکھے۔ساتھکے
قرار دیتا ہے وہ اِس سے خداوند کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ اِسی طرح جو
سب کچھ کھاتا ہے وہ اِس سے خداوند کو جلال دینا چاہتا ہے۔ یہ اِس
سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اِس کے لئے خدا کا شکر کرتا لیکنہے۔ جو کچھ
کھانوں سے پرہیز کرتا بھیوہہے خدا کا شکر کر اِسکے اُسسے کی تعظیم
کرنا چاہتا ہے۔ بات7 یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جو صرف اپنے
واسطے زندگی گزارتا ہے اور کوئی نہیں صرفجو اپنے واسطے مرتا ہے۔
8 اگر ہم زندہ ہیں تو اِس لئے کہ خداوند کو جلال دیں، اور اگر ہم مریں
تو اِس لئے کہ ہم خداوند جلالکو ہمغرضدیں۔ خداوند ہی کے ہیں،
خواہ زندہ ہوں یا مُردہ۔ 9 کیونکہ مسیح اِسی مقصد کے لئے مُوا اور جی
اُٹھا کہ وہ مُردوں اور زندوں دونوں مالـککا ہو۔ 10 تو آپپھر صرفجو
ہیںکھاتےسبزی بھائیاپنے ٹھہراتےکیوںمجرمکو ہیں؟ آپاور سبجو
کچھ ہیںکھاتے اپنے بھائی کو کیوںحقیر جانتے ہیں؟ یاد رکھیں ایککہ
دن ہم سب الله کے تخت عدالت کے منے کھڑےسا ہوں گے۔ 11 کلاِم
مُقّدس میں یہی لـکھا ہے،

رب فرماتا ہے، حیاتمیری” کی قَسم،
ہر میرےگھٹنا منے سا جھکے گا
اور ہر زبان الله کی کرےتمجید “گی۔
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میںہمہاں،12 ایکہرسے کو الله کے منے اپنیسا زندگی جوابکا دینا

پڑے گا۔
دوسروں کے لئے گرنے باعثکا نہ بننا

چنانچہ13 آئیں، دوسرےایکہم مجرمکو نہ پورےٹھہرائیں۔ عزم کے
ساتھ اِس کا خیال رکھیں آپکہ اپنے بھائی کے لئے ٹھوکر کھانے یا گناہ
میں گرنے باعثکا نہ بنیں۔ مجھے14 میںمسیحخداوند علم اور یقین ہے کہ
کوئی بھی کھانا بذاِت ناپاکخود نہیں ہے۔ لیکن جو کسی کھانے کو
ناپاک سمجھتا ہے اُس کے لئے وہ ناپاککھانا ہی ہے۔ 15 اگر آپ اپنے
بھائی کو کسیاپنے کھانے باعثکے پریشان کر ہیںرہے محبتآپتو کی
روح میں زندگی نہیں گزار رہے۔ اپنے بھائی کو اپنے کھانے ہلاکسے نہ
کریں۔ یاد رکھیں مسیحکہ نے اُس کے لئے اپنی دیجان ہے۔ 16 ایسا نہ
ہو اچھیاُسلوگکہ چیز پر بکیںکفر آپجو کیونکہ17ہے۔گئیملکو
الله کی بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں پر قائم نہیں ہے بلـکہ راست بازی،
صلح سلامتی اور القدسروح میں خوشی پر۔ 18 جو یوں مسیح خدمتکی
کرتا ہے وہ الله کو پسند اور انسانوں کو منظور ہے۔

آئیں،چنانچہ19 پوریہم کوششکیکرنےکچھوہساتھکےجہدوجد
کریں صلحجو سلامتی دوسرےایکاور کی روحانی تعمیر و ترقی باعثکا
ہے۔ 20 الله کا کام کسی کھانے کی خاطر برباد نہ کریں۔ ہر پاککھانا
ہے، لیکن اگر آپ کچھ کھاتے ہیں جس دوسرےسے ٹھیسکو لـگے
تو یہ غلط ہے۔ 21 بہتر یہ ہے کہ نہ آپ گوشت کھائیں، نہ َمے پئیں اور
نہ کوئی اَور قدم اُٹھائیں جس آپسے کا بھائی ٹھوکر کھائے۔ 22 جو بھی
آپایمان اِس ناتے سے رکھتے ہیں آپوہ اور تکالله محدود مبارکرہے۔
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ہے وہ کسیجو چیز کو جائز دےقرار کر آپاپنے کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔
لیکن23 کرتےشکجو کوئیہوئے کھانا کھاتا اُسےہے مجرم ٹھہرایا جاتا
ہے، کیونکہ اُس کا یہ عمل ایمان پر مبنی نہیں ہے۔ اور جو بھی عمل ایمان پر
مبنی نہیں ہوتا وہ گناہ ہے۔

15
بُردباری

1 ہم طاقت وروں کا فرض ہے کہ کمزوروں کی یاں کمزور برداشت
کریں۔ ہم صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کی خاطر زندگی نہ گزاریں
2 بلـکہ ایکہر اپنے پڑوسی کو اُس کی بہتری اور روحانی تعمیر و ترقی کے
لئے خوش کرے۔ 3 کیونکہ مسیح بھینے خود خوشکو رکھنے کے لئے
زندگی نہیں گزاری۔ مُقّدسکلاِم میں اُس بارےکے میں یہی لـکھا تجھےجو”ہے، گالیاں دیتے ہیں اُن گالیاںکی مجھ پر آ گئی “ہیں۔ کچھسبیہ4
نصیحتہماریہمیں کے لئے لـکھا گیا تاکہ ثابتہم قدمی اور مُقّدسکلاِم
کی حوصلہ افزا باتوں سے اُمید پائیں۔ ثابتاب5 قدمی اور حوصلہ دینے والا
آپخدا مسیحآپکہدےتوفیقکو عیسٰی نمونہکا اپنا یگانگتکر روحکی
دوسرےایکمیں ساتھکے زندگی گزاریں۔ تب6 ملآپہی ایککر ہی
آواز کے ساتھ ہمارےخدا، خداوند عیسٰی مسیح باپکے کو دےجلال
سکیں گے۔

غیریہودیوں کے لئے خبریخوش
7 چنانچہ جس طرح مسیح نے آپ کو قبول کیا ہے اُسی طرح ایک

دوسرے قبولبھیکو کریں تاکہ الله ملے۔جلالکو یاد8 رکھیں مسیحکہ
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الله کی صداقت کا اظہار کر کے یہودیوں کا خادم بنا تاکہ اُن وعدوں کی
کرےتصدیق جو ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کئے تھے۔گئے وہ9 اِس لئے
بھی خادم بنا غیریہودیکہ الله اُسکو رحم کے لئے دیںجلال اُسجو نے
اُن پر کیا ہے۔ مُقّدسکلاِم میں یہی لـکھا اِس”ہے، لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں گا،

تیرے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں “گا۔
10 یہ بھی لـکھا اے”ہے، دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے خوشیساتھ “!مناؤ
11 پھر لـکھا تماماے”ہے، رباقوام، کی تمجید !کرو
تماماے اُمّتو، اُس ستائشکی “!کرو
12 اور یسعیاہ نبی یہ فرماتا یسّی”ہے، کی جڑ ایکسے پھوٹکونپل نکلے گی،
ایک ایسا آدمی اُٹھے گا
جو قوموں کرےحکومتپر گا۔
غیریہودی اُس آسپر رکھیں “گے۔
اُمید13 کا آپخدا ایمانکو رکھنے باعثکے خوشیہر اور سلامتی سے

کرےمعمور تاکہ القدسروح قدرتکی آپسے کی اُمید بڑھ کر دل سے
چھلـک جائے۔

دلیری سے لـکھنے کی وجہ
میرے14 بھائیو، مجھے پورا یقین آپکہہے بھلائیخود معمورسے ہیں،

آپکہ ہر طرح کا علم و عرفان رکھتے ہیں دوسرےایکاور نصیحتکو
کرنے کے قابل بھی ہیں۔ توبھی15 مَیں نے یاد دلانے کی خاطر آپ کو
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کئی باتیں لـکھنے کی دلیری کی ہے۔ کیونکہ مَیں الله کے فضل سے آپ16
غیریہودیوں لئےکے عیسٰیمسیح مَیںاورہوں۔خادمکا الله خبریخوشکی
پھیلانے میں بیت المُقّدس کے امام کی خدمتسی سرانجام دیتا ہوں تاکہ
ایکآپ ایسی قربانی بن جائیں جو الله کو پسند آئے اور القدسروحجسے
نے اُس کے لئے مخصوص و مُقّدس کیا ہو۔ 17 چنانچہ مَیں مسیح عیسٰی
میں الله کے منے سا اپنی خدمت پر فخر کر سکتا ہوں۔ 18 کیونکہ صرفمَیں
اُس کام بارےکے باتمیں کروںجرأتکیکرنے گا مسیحجو میرینے
معرفت کیا غیریہودیسےجساورہے الله تابعکے ہو مسیحہاں،ہیں۔گئے
ہی نے یہ کام کلام اور عمل سے، الٰہی19 نشانوں اور معجزوں کی قوت
سے اور الله کے روح قدرتکی سے سرانجام دیا ہے۔ یوں مَیں نے یروشلم
سے لے کر صوبہ ُّرکُم تکاِل سفر کرتے کرتے الله خبریخوشکی پھیلانے
پوریخدمتکی کی ہے۔ 20 اور مَیں اِسے اپنی عزت باعثکا سمجھا کہ
خوش خبری وہاں سناؤں جہاں مسیح کے بارے میں خبر نہیں پہنچی۔
کیونکہ مَیں ایسی بنیاد پر تعمیر نہیں کرنا چاہتا تھا جو کسی اَور نے ڈالی
تھی۔ 21 مُقّدسکلاِم یہی فرماتا ہے،
جنہیں” اُس بارےکے میں نہیں بتایا گیا
وہ دیکھیں گے،
اور جنہوں نہیںنے سنا
اُنہیں سمجھ آئے “گی۔
پولس کا روم جانے کا ارادہ

یہی22 وجہ مجھےکہہے اِتنی آپدفعہ پاسکے آنے سے روکا گیا ہے۔
لیکن23 اب میری اِن علاقوں میں خدمت پوری ہو چکی ہے۔ اور چونکہ
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مَیں پاسکےآپسےسالوںاِتنے آنے آرزومندکا اِس24ہوںرہا لئے یہاب
پوریخواہش کرنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ کیونکہ مَیں سپیننے جانے کا
منصوبہ بنایا اُمیدہے۔ ہے کہ راستے آپمیں ملوںسے گا آپاور آگے کے
سفر کے لئے میری مدد کر سکیں لیکنگے۔ پہلے مَیں کچھ دیر کے لئے آپ
رفاقتکی لطفسے اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ وقتاِس25 مَیں یروشلم جا رہا
ہوں تاکہ وہاں مُقّدسینکے کروں۔خدمتکی 26 کیونکہ مکدُنیہ اور اخیہ
کی جماعتوں نے یروشلم کے اُن مُقّدسین کے لئے ہدیہ جمع کرنے کا فیصلہ
کیا ہے غریبجو ہیں۔ اُنہوں27 نے خوشییہ سے کیا اور اصلدر یہ اُن کا
بھیفرض غیریہودیہے۔ تو یہودیوں کی برکتوںروحانی شریکمیں ہوئے
ہیں، اِس لئے غیریہودیوں فرضکا ہے کہ وہ یہودیوں کو بھی اپنی مالی
برکتوں شریکمیں کر کے اُن کریں۔خدمتکی چنانچہ28 اپنا فرضیہ ادا
اورکرنے بھائیوںمقامی یہکا پھلسارا یروشلم پہنچانےتکداروںایمانکے
بعدکے آپمَیں پاسکے سے ہوتا ہوا گا۔جاؤںسپین اور29 مَیں ہوںجانتا
آپمَیںجبکہ پاسکے آؤں گا تو مسیح برکتپوریکی لے آؤںکر گا۔

بھائیو،30 القدسروحاورمسیحعیسٰیخداوندہمارےمَیں محبتکی کو
یاد دلا آپکر منتسے کرتا ہوں میرےآپکہ لئے الله سے دعا کریں اور
یوں میری جنگروحانی شریکمیں ہو جائیں۔ اِس31 کے لئے دعا کریں
کہ مَیں صوبہ یہودیہ کے غیرایمان داروں سے بچا رہوں اور میریکہ یروشلم
وہاںخدمتمیں مُقّدسینکے پسندکو آئے۔ مَیںکیونکہ32 ہوںچاہتا کہ
جب مَیں الله کی مرضی آپسے پاسکے آؤں گا میرےتو دل میں خوشی
ہو اور دوسرےایکہم رفاقتکی سے تر و تازہ ہو جائیں۔ 33 سلامتی کا
سبآپخدا ساتھکے ہو۔ آمین۔
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16

سلام و دعا
ہماری1 بہن فیبے آپ پاسکے آ رہی ہے۔ وہ یہ کنخر شہر جماعتکی

میں خادمہ ہے۔ مَیں اُس سفارشکی کرتا ہوں 2 بلـکہ خداوند عرضمیں
ہے کہ آپ اُس کا ویسے ہی استقبال کریں جیسے کہ مُقّدسین کو کرنا
ہئے۔ جسچا معاملے میں بھی اُسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو اُس میں
اُس کا ساتھ دیں، کیونکہ اُس بہتنے لوگوں کی بلـکہ میری بھی مدد ہے۔کی

3 پرسکلہ اور اکوِلہ کو میرا سلام دینا جو مسیح عیسٰی میں میرے ہم
خدمت رہے ہیں۔ اُنہوں4 میرےنے لئے اپنی جان پر کھیلا۔ نہ صرف
مَیں بلـکہ غیریہودیوں کی جماعتیں اُن کی احسان مند ہیں۔ 5 اُن کے میںگھر
جمع ہونے جماعتوالی کو بھی میرا سلام دینا۔

میرے اپنیتسدوستعزیز کو میرا دینا۔سلام وہ مسیحمیںآسیہصوبہ
کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے کی فصل کا پہلا پھل تھا۔ 6 مریم کو میرا
جسسلام آپنے کے لئے بڑی محنت مشقت کی ہے۔ اندرنیکس7 اور
یونیہ کو میرا سلام۔ میرےوہ ہیںوطنہم میرےمیںجیلاور وقتساتھ
گزارا ہے۔ رسولوں میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ مجھ سے پہلے
مسیح پیچھےکے ہو لئے تھے۔

امپلیاطس8 کو سلام۔ وہ خداوند میں مجھے عزیز ہے۔ 9 مسیح میں
ہمارے ہم خدمت بانس اُر کو سلام اور اِسی طرح میرے عزیز دوست
استُخس کو بھی۔ اپیلس10 کو جسسلام کی مسیح کے ساتھ وفاداری
کو آزمایا گیا ارستبولسہے۔ کے والوںگھر کو سلام۔ میرے11 وطنہم
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ہیرودیون کو سلام اور اِسی نرکسسطرح کے اُن گھر والوں کو بھی جو
مسیح پیچھےکے ہو لئے ہیں۔

12 تروفینہ اور تروفوسہ کو سلام جو خداوند کی خدمت میں محنت
مشقت کرتی ہیں۔ میری عزیز پرسسبہن کو جسسلام نے خداوند کی
خدمت مشقتمحنتبڑیمیں کی ہے۔ ہمارے13 خداوند کے چنے ہوئے
روفسبھائی کو سلام اِسیاور طرح اُس کی ماں بھیکو میریجو ماں بھی
ہے۔ 14 اسنکرتس، فلـگون، ہرمیس، ہرماسپتروباس، اور اُن کے ساتھی
بھائیوں کو میرا سلام دینا۔ فللگس15 اور یولیہ، یوس نیر اور اُس کی بہن،
المپاس اور اُن کے ساتھ تمام مُقّدسین کو سلام۔

دوسرےایک16 مُقّدسکو دےبوسہ کر سلام کریں۔ مسیح کی تمام
جماعتوں طرفکی آپسے کو سلام۔

ہدایاتآخری
17 بھائیو، مَیں آپ کو تاکید کرتا ہوں آپکہ اُن سے خبردار رہیں جو

پارٹی بازی اور ٹھوکر باعثکا بنتے ہیں۔ یہ اُس تعلیم خلافکے ہے آپجو
دیکو ہے۔گئی اُن سے کنارہ کریں 18 ہمارےلوگایسےکیونکہ خداوند
مسیح نہیںخدمتکی کر رہے بلـکہ پیٹاپنے کی۔ وہ اپنی میٹھی اور ِچکنی
چپڑی باتوں سے سادہ لوح لوگوں کے دلوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ آپ19
کی فرماں برداری کی خبر تکسب پہنچ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر مَیں آپ
بارےکے خوشمیں ہوں۔ لیکن مَیں چاہتا ہوں آپکہ اچھا کام کرنے
لحاظکے دانشسے مند اور بُرا کام کرنے لحاظکے سے بےقصور ہوں۔
20 سلامتی کا خدا جلد ابلیسہی آپکو پاؤںکے تلے کچلوا ڈالے گا۔

ہمارے خداوند عیسٰی کا آپفضل ساتھکے ہو۔
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21 میرا آپتیمُتھیُسخدمتہم کو سلام دیتا اِسیاورہے، میرےطرح
ہم وطن لوکیُس، یاسون اور سوسپطرس۔

22 مَیں، ترتیُس اِس خط کا کاتب ہوں۔ طرفمیری سے بھی خداوند
آپمیں کو سلام۔

گیُس23 طرفکی آپسے کو سلام۔ مَیں اور پوری جماعت اُس کے
مہمان رہے ہیں۔ شہر اراستسخزانچیکے ہمارےاور بھائی کوارتُس بھی
آپ سلامکو ہیں۔کہتے خداوندہمارے]24 عیسٰی کےسبآپفضلکا
ساتھ ہوتا [رہے۔

آخری دعا
الله25 کی تمجید ہو، آپجو مضبوطکو کرنے پر قادر کیونکہہے، عیسٰی

مسیح بارےکے میں خبریخوشاُس سے جو مَیں سناتا ہوں اور اُس بھید
انکشافکے سے جو ازل سے پوشیدہ رہا وہ آپ کو قائم رکھ سکتا ہے۔
اب26 اِس بھید کی حقیقت نبیوں کے صحیفوں سے ظاہر کی گئی ہے اور
ابدی خدا کے حکم پر تمام قوموں کو معلوم ہو گئی ایمانسبتاکہہے لا کر
الله کے تابع ہو جائیں۔

27 الله کی تمجید ہو جو واحد دانش مند ہے۔ اُسی کا عیسٰی مسیح کے
وسیلے سے تکابد جلال ہوتا !رہے آمین۔
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