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رومين

جي نالي پولس جو خط

1

 1پولس جيڪو يسوع مسيح جو خادم
آهي ان جي طرف کان سالم .خدا مونکي
رسول ٿيڻ جي الءِ چونڊ ڪيو .۽ خاص طور تي
خدا جي خوشخبري سڀني ماڻهن کي ٻڌائڻ جي
الءِ مون کي مقرر ڪيو ويو آهي 2 .خدا گهڻو
پهريان واعدو ڪيو هيو ته پنهنجي ماڻهن کي
هي َء خوشخبري ڏيندا .اهو واعدو ڪرڻ جي الءِ
خدا پنهنجي نبين جو استعمال ڪيو .اهي واعده
پاڪ صحيفن ۾ لکيل آهن 4-3 .اها خوشخبري
خدا جي پُٽ اسان کي خداوند يسوع جي باري ۾
آهي .اهو هڪ شخص جي صورت ۾ دائود 1جي
خاندان مان پيدا ٿيو آهي .پر پاڪيزه روح جي
ذريعي موت کان جي ُء اٿي ڪري وڏي قدرت
سان گڏ يسوع کي خدا جو پُٽ ظاهر ڪيو ويو.
 5مسيح جي ذريعي خدا مونکي رسول جيڪو
مخصوص ڪام ڏنو .خدا اهو ڪم مونکي سڄي
قومن جي رهنمائي ڪرڻ جي الءِ ڏنو ته جيئن
ماڻهون خدا تي ايمان رکن ۽ ان جي اطاعت
ڪرن .۽ ان ڪم کي مان مسيح جي الءِ ڪريا
ٿو 6.۽ توهان روم جي ماڻهن کي به يسوع مسيح
جي الءِ گهرايو ويو آهي.
 7انهن سڀن جا ناال جيڪي روم ۾ رهندا آهن
مان اهو خط لکي رهيو آهيان جيڪو خدا توهان
سان محبت ڪري ٿو ۽ ان جا پاڪ ماڻهون ٿيڻ
جي الءِ گهرايو آهي.
اسان جي پي ُء خدا ۽ خداوند يسوع مسيح جي
طرف کان توهان کي فضل ۽ سڪون حاصل
ٿيندو رهي.
شڪر گذاري َء جي دعا
 8سڀ کان پهريان مان يسوع مسيح جي
وسيلي سان توهان سڀن جي الءِ پنهنجي خدا جو
شڪر ادا ڪريان ٿو ڇاالءِ جو ته توهان جي
 3 :1 1داوئود مسيح کان هڪ هزار سال قبل اسرائيل
جو بادشاهه.
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ايمان جي شهرت گهڻي دنيا ۾ ٿي رهي آهي.
اهو خدا جنهن جي پُٽ جي خوشخبري ٻڌائڻ جي
خدمت ۾ پنهنجي دل ۽ جان سان ڪندو آهيان
منهنجو شاهد آهي ته مان توهان کي همشيه
پنهنجي دعائن ۾ ياد ڪندو رهان 10 .مان
پنهنجي دعائن ۾ هميشه اها درخواست ڪريان
ٿو ته خدا جي مرضي سان توهان ڏانهن اچڻ جي
الءِ ڪهڙي طرح ڪاميابي ٿي 11 .مان توهان
جي مالقات ۾ ڏاڏي صورت آهيان .ته جيئن مان
توهان سان ملي ڪري ڪجهه روحاني نعمت
ڏيڻ چاهيان ٿو جنهن سان توهان مظبوط ٿي
ويندا 12 .منهنجو مطلب آهي ته مان توهان جي
وچ ۾ پاڻ ۾ توهان هڪ ٻئي جي ايمان سان
ٻڌيل رهو توهان جو يقين منهنجي مدد ڪندو ۽
منهنجو يقين توهان جي مدد ڪندو.
 13منهنجا ڀائر ۽ ڀيئنرون! مان چاهيان ٿو
ته توهان کي خبردار ڪريان ته مان توهان
ڏانهن بار بار اچڻ جو ارادو ڪيو ته جهڙو ڦل
غيريهودين ۾ حاصل ڪيو آهي اهڙو ئي توهان ۾
به حاصل ڪري سگهان .پر هاڻي تائين رڪيل
هيم.
14
مون تي يونانين ۽ غير يونانين ،سڄاڻن
۽ بيوقوفن جو قرض آهي 15 .انهي َء الءِ مان
توهان کي به جيڪي روم ۾ آهي خوشخبري ٻڌڻ
جو بيحد شوق آهي.
 16مان خوشخبري َء کان شرمندو نه آهيان ڇو
جو ته اها هڪ خدا جي قوت آهي جنهن سان
خدا ايمان رکڻ وراري هر هڪ کي نجات ڏيندو
آهي .پهريان يهودين ۽ غير يهودين جي الءِ به.
 17ڇاالءِ جو ته خوشخبري َء مان اهو ظاهر
ڪيو ويو آهي ته خدا ڪيئن راستباز بڻائيندو
آهي ان آغاز کان انجام تائين يقين تي رکيل آهي
جيئن ته لکيل آهي ته “جيڪو شخص ايمان سان
2
خدا سان گڏ راستباز آهي هميشه رهندو”.
 17 :1 2جيڪو … رهندو عبرانيو 4 :2
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سڀن ماڻهن غلطي ڪئي آهي
 18خدا جو عذاب آسمان کان ماڻهن جي خراب
ڪمن ۽ بدڪارين جي ڪري ايندو آهي .انهن
ماڻهن وٽ سچاِئي آهي پر پنهنجي زندگي کي
سچائي کي لڪائي رکندا آهن 19 .انهي َء الءِ
ائين ٿي رهيو آهي ڇاالءِ جو ته خدا جي باري ۾
اهي هر طرح ڄاڻ رکندا آهن .سچائي َء ۾ خدا ان
کي ظاهر ڪري ڇڏيو آهي.
 20انهن جي اڻ ڏٺل صفتن يعني ان جي ازلي
قدرت ۽ ان جي الوهيت جي دنيا پيدائش جي
وقت کان ٺهيل شين مان معلوم ٿي ڪري صاف
نظر اينديون آهن .انهي َء الءِ ماڻهن وٽ ڪوئي
بهانو ئي ناهي رهيو.
 21جيئن انهن خدا کي ڄاڻي ته ڇڏيو آهي پر
ان جي خدائي جي الئق تمجيد ۽ شڪرگذاري نه
ڪئي بلڪه اهي اهڙن خيالن ۾ باطل ٿيا ۽ انهن
جي بيوقوف دلين تي اونڌهه ڇائجي ويئي هجي.
دعوي ڪري
 22جيئن ته اهي عقلمند هجڻ جي
ٰ
بيوقوف ٿي ويا 23 .۽ غيرفاني جي جالل کي
سرندڙ
فاني جالل انسانن پکين ،چوپائي مال ۽ ُ
جانورن سان ملڻ جهلڻ واريون صورتن ۾ انهن
کي بدالئي ڇڏيو.
 24انهي َء الءِ خدا انهن جي دلين کي بناپاڪ
ڪمن خراب خواهشن جي حوالي ڪري ڇڏيو
انهي َء الءِ ته اهي گناهن ۾ ئي رهندي هڪ ٻئي
جي جسم جي بي عزتي ڪرڻ لڳا 25 .انهن اُن
جي ڪوڙ سان گڏ خدا جي سچائي کي بدالئي
ڇڏيو .۽ مخلوق کي گهڻي پرستش ۽ عبادت جي
نسبت ان خالق جي جوابد تائين موجود آهي.
آمين.
 26انهي َء الءِ انهن کي خراب شهوتن جي
حوالي ڪيو ويو .ايستائين ته انهن جي عورتن
سان جنسي فعل جي خالف فعل سان بدالئي
ڇڏيو 27 .اهڙي َء طرح مردن عورتن سان
فطري جنسي ڪم ڇڏي ڏنو ۽ پاڻ ۾ جنسي
خواهشات ۾ مست ٿي ويا ۽ انهن کي پنهنجي
گمراهي َء جو ڦل به مناسب ملڻ لڳو.
 28ڇو جو انهن خدا کي سڃاڻڻ کي ناپسند
ڪيو انهي َء الءِ خدا به انهن کي ڇڏي ڏنو .۽
انهن ماڻهن کي ناالئق حرڪتون ڪرڻ جي
الءِ آزادي ڏيئي ڇڏي .۽ انهي َء وجهه سان
اهي خراب حرڪتون ڪرڻ لڳا جيڪي نه
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تنهنڪري اهي هر طرح
ڪرڻ گهرجن ها.
ناراستي بري اللچ ۽ بدخوائي سان ڀرجي ويا ۽
ساڙ جڳهڙا مڪاري ۽ ٻين جي باري ۾ غلط
سوچڻ ۽ ٻين جي خالف خراب ڳالهيون ڪري
رهڻ ۾ مشغول ٿي ويا عجيب ۽ غريب ڳالهيون
ٻين جي خالف ڪندا رهندا هئا 30 .اهي الزام
لڳائڻ وارا ،خدا کان نفرت ڪرڻ وارا گستاخي
ڪرڻ وارا ،مغرور ،واعدي شڪن ۽ پي ُء جا
نافرمان آهن 31 .اهي بيوقوف پنهنجا واعد
ٽوڙڻ وارا محبت کان خالي ۽ بي رحم آهن32 .
حاالنڪ اهي راستباز خدا جي حڪم کي ڄاڻن
ٿا .جنهن جي مطابق ايئن ڪرڻ سان موت جي
سزا جي الئق هوندا باوجود ان جي اهي ڪم
ڪندا آهن .بلڪه اوئين ئي ڪرڻ وارن سان
راضي رهندا آهن.
يهودي به گنهگار آهن
 1تنهنڪري منهنجا دوست انصاف
ڪرڻ وارا کڻي ڪير به هجن توهان
وٽ ڪوئي عذر نه ڪندا ڇاالءِ ته توهان ٻين
کي ڏوهاري قرار ڏيو ٿا .توهان سچائي ۾ پاڻ
پنهنجي ڏوهه جي عدالت ڪندا .ڇاالءِ جو توهان
ٻين جي عدالت ڪندا ته اهو پاڻ ئي ڪندو
آهي 2 .اسان ڄاڻون ٿا ته جيڪي ماڻهون اهڙا
ڪم ڪندا آهن .خدا انهن کي انصاف ۽ حق
جي مطابق ڏيندو 3 .پر اي منهنجا دوست ڇا تو
سوچين ٿو ته تون جن ڪمن جي الءِ ٻين کي
قصوار ٺهرائيندو آهين توهان اهوئي ڪم ڪندا
آهيو ڇا تون سوچين ٿو ته پنهنجي عمال کان
خدا جي انقاف کان بچي ويندين؟  4ڇا تو ان جي
مهرباني ،تحمل ۽ صبر جي دولت کي ڪائي
شيءِ نه سمجهي آهي؟ ڇا تون نه ٿو سمجهين
ته خدا جي مهرباني توکي توبه جي طرف مائل
ڪندي آهي؟
 5بلڪه تون پنهنجي سختي ۽ توبه نه ڪرڻ
واري دل جي مطابق اُن قيامت جي ڏينهن جي
الءِ پنهنجي واسطي خدا جو غضب پيدا ڪري
رهيو آهين جنهن ڏينهن خدا جي سچي عدالت
ظاهر ٿيندي 6 .خدا هر ڪنهن کي ان جي ڪمن
جي موافق بدلو ڏيندو 7 .جيڪو لڳاتار سٺا ڪم
ڪندي جالل ۽ عزت ۽ بقا جو طالب هوندا آهن
انهن کي اُهو بدلي ۾ ابدي زندگي ڏيندو 8 .پر
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جيڪو پنهنجي خودغرضي سان سچائي جو
منڪر ٿي ڪري خرابي جو رستو اختيار ڪندا
آهن انهن کي بدلي ۾ غضب ۽ قهر ملندو9 .
پر مصيبت هر ۽ تنگي هر هڪ خراب ڪم
ڪرڻ واري تي ايندي .پهريان يهودي ۽ پوءِ
غير يهودي تي 10 .۽ جيڪو ڪوئي سٺو ڪم
ڪندو آهي ان کي جالل ،عزت ۽ سالمتي
ملندي .پهريان يهودي کي ۽ پوءِ غيريهودي کي.
 11ڇاالءِ جو ته خدا وٽ ڪنهن جي پاسداري
نه آهي.
 12جنهن بغير شريعت 1پائي گناهه پر بغير
شريعت مري به ويندا ۽ جنهن شريعت جي هيٺ
رهي ڪري گناهه ڪيو ان جو فيصلو شريعت
جي مطابق ٿيندو 13 .ڇاالءِ جو ته شريعت کي
صرف ٻڌڻڻ وارا راستبار نه ٺهريا ويندا بلڪه
شريعت تي عمل ڪرڻ وارا راستباز ٺهرايا
ويندا.
 14انهي َء الءِ جڏهن غيريهودي جن وٽ
شريعت ناهي بلڪه اعمالن سان ئي شريعت جو
ڳالهين تي هلندا آهن تڏهن انهن وٽ شريعت نه
رهي ته به اهي پنهنجي شريعت پاڻ آهن15 .
ڇو جو اهي شريعت جون ڳالهيون پنهنجي دلين
تي لکيل ڏيکاريندا آهن انهن جو ضمير به انهن
ڳالهين جي گواهي ڏيندو آهي ۽ انهن جا خياالت
ته انهن تي الزام لڳائيندا آهن يا انهن جو بچا ُء
ڪندا آهن.
 16اهي تمام ڳالهيون ان ڏينهن ٿينديون جڏهن
خدا انهن کي لڪيل ڳالهين جي عدالت ڪندو،
جنهن خوشخبري کي مان ماڻهن کي چيو ان
جي مطابق يسوع مسيح معرفت خدا ماڻهن کي
انصاف ڪندو.
يهودي ۽ شريعت
 17پر جيڪڏهن توهان پنهنجو پاڻ کي يهودي
چئو ٿا ته شريعت تي ايمان رکندا آهي ۽ پنهنجي
خدا جو تو کي فخر آهي 18 .۽ تون ان جي
مرضي ڄاڻين ٿو .شريعت تو کي سيکاريندي
آهي ان جي مطابق تو اهم شيون چونڊي سگهين
ٿو 19 .۽ اهو مڃيندو آهين ته تون انڌهن جو
موسي جي
 12 :2 1شريعت خدا جي شريعت ،ان کي
ٰ
شريعت ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

رهبر آهين ۽ جيڪي اونڌهه ۾ بٽڪي رهيا
آهن انهن جي الءِ تون روشني آهين 20 .تون
سمجهين ٿو ته تون بيوقوف کي ترتيب ڏيڻ
وارو آهين ۽ جن کي هاڻي تعليم جي ضرورت
آهي انهن جو تون استاد آهين ۽ علم ۽ حق جو
نمونه شريعت ۾ آهي اهو توهان وٽ آهي؟ 21
تنهنڪري تون جيڪو ٻين کي سيکارين ٿو اهو
پاڻ کي ڇو نه ٿو سيکارين؟ ته چوري نه ڪريو
پر پاڻ ڇو چوري ڪرين ٿو؟  22تو جيڪو
ٻين کي چوندو آهين ڪنهن سان زنا نه ڪرڻ
گهرجي پوءِ پاڻ ڇو زنا ڪرين ٿو؟ تون بتن
کان نفرت ڪرين ٿو عبادتگاهن جي طرف پاڻ
ڇو نه موٽين ٿو؟  23تون جيڪو شريعت جي
باري ۾ سکيل بگاڙين ٿو پوءِ به شريعت جي
خالف ورزي سان خدا جي بي عزتي ڪرين
ٿو 24 .ڇو جو تحرير چوي ٿي ته“ ،توهان جي
سبنن جي سان غيريهودين ۾ خدا جي نالي جي
2
بي عزتي ٿيندي آهي”.
 25جيڪڏهن توهان شريعت تي عمل ڪندا
آهيو ته ختني سان فائدو آهي پر جيڪڏهن توهان
شريعت کي توڙيو ٿا ته توهان جو ختنو ڪرڻ
نه ڪرڻ جي برابر آهي 26 .جيڪڏهن ڪنهن
جو ختنو ناهي ٿيل اهو شريعت جي حڪم تي
عمل ڪري ته ان جو نامختوني ختني جي برابر
نه ڳڻيو ويندي.؟  27هڪ شخص جنهن جو
ختنو نه ٿيو آهي پر شريعت تي هلي ٿو ته اهو
تو کي شريعت جو نافرمان ٺهرائڻ جو قصوار
ٺهرايندو .توهان وٽ لکيل شريعت آهي ۽ ختنه
شده به پر توهان شريعت کي ڀڃندا آهيو.
 28جيڪو به ظاهر يهودي آهي اهو سچو
يهودي نه آهي 29 .سچو يهودي اهوئي آهي
جيڪو باطن سان يهودي آهي .ختنو صحيح
اهوئي آهي جيڪا دل سان ڪئي وئي آهي .اهو
روح سان ڪيو ويندو آهي لکيل شريعت سان
ناهي .۽ جيڪو شخص دل سان ختنه شده آهي
ان جي تعريف ماڻهن سان نه خدا جي طرف کان
ٿيندي آهي.
 1تنهنڪري يهودي ٿيڻ جو ڪهڙو فائدو
۽ ختنو جوڪهڙو خاص فائدو؟  2هر
طرح سان هڪ وڏو فائدو آهي پهران خدا جي

3
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تعليم کي انهن جي سپرد ڪيو ويو 3 .جيڪڏهن
انهن مان ڪجهه نافرمان ٿي به ويا ته ڇا آهي
ڇا ان جي بيوفائي خدا جي وفاداري کي نڪمي
ڪري سگهي ٿي؟  4هرگز نه جيڪڏهن هر
ڪوئي ننڍو به آهي ته تون به خدا هميشه سچو
ٺهرائيندو .جيئن ته تحريرون چونديون آهن ته
“توهان پنهنجي ڪالم ۾ راستباز ٺهرائيندا.
۽ جڏهن تنهنجو انصاف هجي ته تون
کٽندين ”.زبور 4 :51
 5جيڪڏهن اسان جي ناانصافي خدا جي
انصاف جي خوبي ظاهر ڪرڻ ۾ مدد ڏيندو
آهي ته ڇا اسان چئي سگهون ٿا ته جڏهن خدا
اسان کي سزا ڏيندو آهي ته غلط ڪندو آهي.
اها منهنجي سوچ آهي ته شايد ته ٻين ماڻهنکي به
اهائي سوچي هجي 6 .هرگز نه ،نه ته خدا دنيا
جو انصاف ڇو ڪندو؟
 7شايد اهو ڪوئي چوي ته“ ،جيڪڏهن مون
جي ڪوڙ جي وجهه سان خدا جي سچائي ۽
ان جي جالل جي واسطي ۽ گهڻو ظاهر ٿيندو
آهي ته مون کي چو گنهگار قرار ڇو قرار ڏنو
ويندو آهي؟”  8اچو ۽ خراب ڪم ڪريون ته
جيئن ڀالئي پيدا ٿي!” جئين ته اسان جي باري ۾
ڪجهه ماڻهون اسان تي غلظ تحمت لڳائيندا آهن
ته اسان چوندا آهيون ته ماڻهون سزا پائيندا جنهن
جا حقدار آهن.
سڀ ماڻهون گنهگار آهن
 9تنهنڪري ڇا ٿيو؟ ڇا اسان يهودين
غيريهودين کا سٺا آهن؟ نه؟ ڇاالءِ جو يهودين ۽
غيريهوين ٻئي پرستش ئي اهو الزام لڳائي چڪا
آهن ته اهي تمام گناهه جي هيٺ آهن  10جيئن ته
صحيفه چوي ٿو ته:
“ڪوئي به راستبار ناهي هڪ به نه.
 11ڪوئي سمجهندا ناهي جيڪو خدا جو
طالب ٿئي .ڪوئي اهڙو ناهي جو خدا جو
طالب بڻي.
 12سڀ گمهراهه آهن سڀ نڪمه بڻجي
ويا .ڪوئي سٺو ڪرڻ وارو ناهي“ .هڪ
به نه .زبور 4-1 :14

رومين 24 :3
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“ انهن جو منهن کلي قبر وانگر
آهي .اهي پنهنجي زبان سان دوکو ڪندا
آهن ”.زبور 9 :5
“انهن جي چپن تي زهر رهندو
آهي ”.زبور 3 :140
“ 14انهن جو منهن لعنتن ۽ ڪوڙاهٽ سان
ڀريل رهندو آهي ”.زبور 7 :10
“ 15قتل ڪرڻ جي الءِ اهو هر دم تيز
رهندا آهن.
 16اهي جتان ويندا آهن تباهي آڻيندا آهن.
 17انهن کي سالمتي جي رستي جي خبر
ناهي ”.يسعياه 8-7 :59
“ 18انهن جي اکين ۾ خدا جو خوف نظر نه
ٿو اچي ”.زبور 1 :36
 19اسان هاڻي ڄاڻون ٿا ته شريعت ۾ جيڪو
چيو ويو آهي انهن کي چيو ويو آهي جيڪي
شريعت جا پابند آهن .جيئن ته هر منهن کي بند
ڪيو ويندو ۽ سڄي دنيا خدا جي انصاف ۾ اچي
سگهي 20 .ڇاالءِ جو ته شريعت تي عمل ڪرڻ
سان ڪوئي به شخي خدا جي سامهون راستباز
نه رڪندو .ڇاالءِ جو ته سان ئي تو گناهه سان
سڃاتو ويندو آهين.
خدا انسان کي راستباز ڪيئن ٺاهيندو آهي
 21پر خدا جو طريقو آهي ته شريعت جي
بغير انسان کي راستباز بڻائيندو آهي ۽ خدا
هاڻي اسان کي اها راهه ڏيکاري آهي .ان راهه
جي باري ۾ شريعت ۽ نبين گواهي ڏني آهي.
 22خدا يسوع مسيح ۾ ماڻهن کي ان جي اميان
جي هيٺ راستباز بڻايو آهي .اهو انهن جي الءِ
بغير ڪنهن فرق يقين رکندا آهن 23 .ڇاالءِ
جو سڀن گواهي ڏني آهي 24 .خدا ماڻهن کي
راستباز بڻايو آهي پنهنجي مهرباني کان مفت
آزادنه تحفو آهي .يسوع مسيح جي وسيلي سان
گناهن کان ڇٽڪارو ڪيو آهي ۽ سڀئي خدا جي
جالل کي نه ٿا پائي سگهن 24 .خدا ماڻهن کي
راستباز بڻائيندو آهي پنهنجي مفت آزادي تحفو
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آهي .يسوع مسيح جي وسيلي سان گناهن کان
ڇٽڪارو ڏياري ڪري خدا ماڻهن کي راستباز
بڻائيندو آهي 25 .خدا يسوع کي دنيا ۾ ان طريقي
سان ڏنو هيو ته انهن جي ايمان جي وجهه سان
گناهن کان ڇٽڪارو ڏيارين .ان اهو ڪم يسوع
جي خون سان ڪيو خدا اهو ٻڌائڻ جي الءِ ڇاال َء
جو ته اهي تمام پنهنجا اعمالن ۾ راستباز آهي.
ماضي َء ۾ راستباز هيو جڏهن انهن ماڻهن کي
انهن جي گناهن کان بغير سزا ان جي صبر جي
وجهه سان ڇڏيو آهي 26 .بلڪه ان وقت ان جي
راستبازي ظاهر ٿيندي ته اهو پاڻ به عادل رهي
۽ جيڪو يسوع تي ايمان آڻي .ان کي به راستباز
بڻايو ويندو.
 27اهڙي طرح انساني فخر ڪٿي رهيو؟ اهو
ختم ٿي ويو .ڇاالءِ جو ته ڪهڙي شريعت سان؟
ڇا اعمال جي شريعت سان؟  28نه اها ايمان
جي شريعت سان .ڇاالءِ جو ته اهو يقين آهي ته
جنهن سان ماڻهون راستباز ٿيندو آهي ۽ شريعت
جي اعمال کي نه مڃندو 29 .اهو صرف خدا
يهودين جو خدا نه آهي؟ ڇا اهو غير يهودين
جو به خدا ناهي؟ ها اهو غير يهودين جو به
آهي 30 .ڇو جو خدا هڪ آهي اهو يهودين کي
انهن جي ايمان جي وجهه سان راستباز بڻائيندو.
غيريهودين کي به ايمان جي وسيلي سان راستباز
بڻائيندو 31 .پر ڇا اسان شريعت کي ايمان تي
عمل ڪرڻ سان باطل ڪندا آهن؟ نه هرگز نه،
هرگز نه ،بلڪه ايمان اسان کي ايئن بڻائيندو آهي
جهڙي طرح سان شريعت چاهيندي آهي ته سچ
مچ ۾ ايئن ٿي.

4

ڪم ڪرڻ وارن ماڻهن کي مزدوري ڏيڻ
تحفو نه آهي پر اها ته ان جي ڪمائي آهي.
 5پر جيڪڏهن ڪوئي شخص ڪم ڪرڻ جي
بجاءِ ان خدا تي ايمان آڻي ٿو جيڪو گنهگارن
کي راستباز بڻائي ٿو ته ان جو ايمان ان جي
راستبازي جو سبب ٿيندو 6 .ايئن ئي دائود به ان
کي مبارڪ چوندو آهي جنهن اعمال جي بغير
ئي خدا راستباز ٺهرائيندو آهي.
“ 7مبارڪ آهن اهي جن جي بدڪاريون
معاف ٿيون .۽ جن جا گناهه ڍڪيا ويا.
 8مبا ر آ هي ا هو شخص جنهن
جي گناهن جو خداوند حساب نه
ڪندو ”.زبور 2-1 :32

 9تنهنڪري ڇا اهو مبارڪبادي صرف انهي
جي الءِ آهي جيڪو مختن آهن يا انهن جي الءِ
به جيڪي غير مختن آهن ها اهو انهن تي به
الڳو آهي جيڪو غير مختن آهي چيو“ ،ابراهيم
ئي ان جي الءِ راستبازي ٻڏائي ويا 10 ”.ته اهو
ڪڏهن ٿيو؟ جڏهن ان جو ختنو ٿي ويو هيو
جڏهن اهو نامختن ٿيڻ کان بعد نه بلڪه جڏهن
اهو نامختن هيو 11 .۽ ان ختني جو نشان پاتو.
ان جي ايمان جي وجهه سان ان جي راستبازي
تي مهر لڳائي ڇڏي جڏهن ته ان ڏيکاريو ته اهو
هاڻي تائين نامختن آهي ته اهي سڀ ماڻهن جو
پي ُء ٺهرايو جيڪو باوجود نامختن ٿيڻ جو ايمان
رکندا هئا .۽ انهن ايمان به ان جي الءِ راستبازي
۾ ڄڻيو ويندو آهي 12 .۽ اهو اُن جو به پي ُء آهي
جيڪو مختن ٿيا آهن اسان جي پي ُء ابراهيم جي
پي ُء آهي جيڪڏهن اهي ختني تي انحصار نه
ابراهيم جو مثال
 1ته پوءِ اسان ڇا ٿا چئي سگهون اسان ڪرن بلڪه اسان جي پي ُء ابراهيم جي ايمان
جا ابا ڏاڏا ابراهيم؟ جي ايمان جي باري جي مثال جي پيروي ڪرن جيڪو ان جو هيو
۾ ته اهو ڇا سکيو آهي؟  2جيڪڏهن ابراهيم کي جڏهن ته اهو هاڻي تائين غير مختن هيو.
ان جي اعمل جي هيٺ راستباز ٺهرايو وڃي ٿو
ايمان ئي واعدي جي حصول جو
ته ان جي فخر ڪرڻ جي ڳالهه آهي پر خدا جي
هڪ راستو آهي
اڳيان اهو فخر نه ٿو ڪري سگهي 3 .صحيفو
ڇا تو چوي؟ “ابراهيم خدا تي ايمان آندو .۽
 13ڇاالءِ جو ته اهو واعدو ته اهو دنيا جو
خدا ان جي ايمان کي قبول ڪيو .۽ خدا ان کي وارث هوندو نه ابرهيم کان ۽ نه ئي وري ان
1
جي نسل مان شريعت جي ذريعي سان ڪيو هيو
راستباز بڻايو”.
بلڪه راستبازي جي ذريعي سان ايمان جو نختو
آهي 14 .ڇاالءِ جو ته جيڪڏهن شريعت وارا
 3 :4 1اقتباس پيدائش 6 :15
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معني ناهي
ئي وارث آهن ته ايمان جي ڪائي
ٰ
رهندي .۽ واعدو به بيڪار ٿي ويندو آهي.
ڇاالءِ جو ته شريعت خدا جو غضب آڻيندي آهي
جتي شريعت ناهي اتي عدل حڪمي به ناهي.
 16انهي َء الءِ خدا جو واعدو ايمان جو ميوو
آهي ۽ اهو واعدو ابراهيم جي تمام نسلن جي الءِ
مفت جي وانگر آهي اهو تحفو نه صرف انهن
جي الءِ جيڪي شريعت کي مڃندا آهن بلڪه
انهن سڀن جي الءِ جيڪي ابراهيم جي وانگر
ايمان رکندا آهن جيڪو اسان سڀن جو پي ُء آهي.
 17صحيفن ۾ لکيل آهي ته “مان تو کي گهڻين
قومون جو پي ُء بڻايو 1”.خدا جي نظر ۾ اهو سچ
آهي ابراهيم خدا تي ايمان آندو .جيڪو مئلن
ماڻهن کي زندگي ڏيندو آهي ۽ جيڪي شيون
وجود ۾ نه آهن انهن کي انهي َء طرح گهرائيندو
آهي ته اهي هي آهن.
 18اهي نااميد جي حالت م اميد سان گڏ ايمان
آندو جيئن ته ابراهيم گهڻيون قومن جو پي ُء ٿيو
جيئن ته چيو ويو آهي“ ،توهان جي نسل بيشمار
ٿيندي 19 2”.۽ اهو تقريبن سوء سال جو هيو.
سنڍ
پنهنجي مئل جسم جي باوجود ۽ ساره جي ُ
جي لحاظ جي باوجود ان پنهنجي ايمان کي
ڪمزور نه ڪيو 20 .خدا جي واعدي جو
منتظر رهيو پنهنجي ايمان کي نه وڃايو ايتروئي
نه ايمان کي وڌيڪ مظبوط ڪندي خدا جي
تمجيد ڪئي 21 .ان کي پورو يقين هيو ته خدا
کي جيڪو واعدو ڏنو آهي ان کي پورو ڪرڻ
جي تي اهو قادر آهي 22 .۽ انهي َء الءِ “خدا
انهن جي ايمان جي وجهه سان انهن کي راستباز
بڻايو 23 3”.۽ الفاظ ته “ انهن جي ايمان جي
وجهه سان انهن کي راستباز بڻايو” نه صرف
ان الءِ لکيو ويو آهي بلڪه اسان جي الءِ به
آهي 24 .اسان جو ايمان ڄڻيو ويندو ان الءِ ته
اسان ايمان رکندا آهيون ،اسان ان تي ايمان رکندا
آهيون جنهن اسان جي خداوند يسوع کي مردن
مان زنده ڪيو 25 .يسوع کي اسان جي گناهن
جي الءِ موت جي حوالي ڪيو ويو .۽ اسان کي
راستباز بڻائڻ جي الءِ مرڻ کان بعد ساڙيو ويو.

خدا راستباز ٿيڻ جي الءِ
 1ڇاالءِ ته اسان پنهنجي ايمان جي سبب
خدا جي الءِ راستباز ٿي ويا آهن .خداوند
يسوع مسيح جي وسيلي سان خدا جي طرف کان
اسان کي سالمتي آهي 2 .ڇاالءِ جو ته جنهن جي
وسيلي سان ۽ ايمان جي سبب سان ان فضل تائين
اسان جي رسائي ٿي جنهن تي قائم آهن ۽ خدا
جي جالل جي اميد تي فخر ڪندا 3 .صرف اهو
نه ته اسان پنهنجي مصيبتن ۾ خوش رهندا ڇاالءِ
جو ته اسان ڄاڻون ٿا ته مصيبت سان صبر پيدا
ٿيندو آهي 4 .۽ صبر سان پختگي ۽ پختگي سان
اميد پيدا ٿي آهي 5 .۽ اميد اسان کي نااميد نه ٿيڻ
ڏيندي ڇاالءِ جو ته پاڪ روح کي بخشيو ويندو
ان جي وسيلي سان خدا جي محبت اسان جي
دلين ۾ وجهي ويئي آهي.
 6ڇاالءِ جو ته جڏهن هاڻي اسان ڪمزور
ئي هياسين صحيح وقت تي مسيح اسان جي الءِ
جڏهن اسان خدا جي خالف هياسين پنهنجي جان
تائين ڏئي ڇڏي 7 .هاڻي ڏسو ڪنهن راستباز
انسان جي الءِ به مشڪل ئي سان ڪوئي پنهنجي
جان ڏيندو .ڪنهن سٺي ماڻهون جي الءِ شايد
ڪائي پنهنجي جان ڏي ڏيڻ جي جرات ڪري.
 8پر خدا پنهنجي محبت اسان تي ايئن ظاهر
ڪندو آهي جڏهن ته اسان به گنهگار ئي هياسين.
مسيح اسان جي الءِ پنهنجي جان ڏني.
 9ڇاالءِ جو ته هاڻي اسان انجي رت جي باعث
راستباز ٿي ويا آهن ته هاڻي انهن جي وسيلي
سان خدا جي غضب کان يقيني طور تي بچندا.
 10ڇاالءِ جو ته جڏهن اسان خدا جا دشمن هيا
ان پنهنجي پُٽ جي وسيلي سان خدا سان اسان
جو ميل ڪرايو هاڻي جڏهن ته اسان جو ميالپ
خدا سان ٿي چڪو آهي ته ان جي زندگي سان
اسان جي ۽ وڌيڪ تحفظ ٿيندو.
 11صرف اهو نه آهي اسان پنهنجي خداوند
يسوع مسيح جي وسيلي کان هاڻي اسان جو خدا
سان ميالپ ٿي ويو .انهي َء الءِ اسان خدا تي
پنهنجي خداوند يسوع مسيح جي ذريعي فخر
ڪري سگهون ٿا.

 17 :4 1اقتباس پيدائش 5 :17
 18 :4 2اقتباس پيدائش 5 :15
 22 :4 3اقتباس پيدائش 6 :15

آدم ۽ مسيح
 12جهڙي طرح هڪ ماڻهون جي سبب گناهه
دنيا ۾ آيا ۽ گناهه سان موت آئي ۽ اها موت سڀن
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ماڻهن ۾ ڦهالئجي وئي انهي َء الءِ ته سڀني گناهه
ڪيو هيو 13 .هاڻي ڏسو شريعت جي اچڻ جي
پهريان دنيا ۾ گناهه ٿيو پر جيسيتائين شريعت نه
آئي ڪنهن جا به گناهه ناهن ڄڻيا ويا 14 .پر آدم
موسي تائين موت هر هڪ تي
کان وٺي ڪري
ٰ
حڪومت ڪندي رهي .موت انهن تي به اوئين
ئي حاوي رهي جنهن آدم جي وانگر گناهه ناهي
ڪيو هيو.
آدم به اهڙي طرح هيو جيڪو آئنده اچڻ وارو
هيو 15 .پر خدا جي نعمت آدم جي گناهه جهڙي
نه هيو ڇاالءِ ته جيڪڏهن هڪ شخص جي
گناهه جي سبب سان سڀني ماڻهن جي موت ٿي
ته ان هڪ شخص يسوع مسيح جي فضل جي
وسيلي سان خدا جي مهرباني ۽ ان جي بخشش
ته سڀني ماڻهن جي ڀالئي جي الءِ افراط کان
نازل ٿي 16 .۽ اهو بخشش جو اهڙو حال ناهي
جيئن آدم جي گناهه ڪرڻ جي هوا .آدم کان
هڪ دفعو گناهه سرزه ٿيڻ جي بعد اهو ڏوهاري
ٺهرايو .پر خدا جي فضل سان گهڻي سان گناهه
ڪرڻ جي بعد ماڻهن جي راستباز ٺهرائڻ جو
حڪم آيو 17 .ڇاالءِ جو ته هڪ شخص جي
گناهه جي سبب موت سڀن ماڻهن تي حاوي ٿي
ويون ته ڪجهه ماڻهون خدا جو بي انتها فضل
۽ بخشش حاصل ڪرندا آهن جيڪو انهن کي
يعني يسوع
راستباز بڻايو آهي .اهو هڪ شخص ٰ
مسيح جي وسيلي سان اهي ماڻهون ضرور سچي
زندگي حاصل ڪندا ۽ حڪومت ڪندا.
 18جيئن هڪڙي گناهه جي ڪري سڀني
ماڻهن کي سزا ملي ،اهڙي َء طرح هڪ سچار
جي هڪ ڪم جي ڪري سڀني ماڻهن کي نعمت
ملي .ته جيئن هو سچار ٿي پاڪ زندگي حاصل
ڪري 19 .پر هن هڪ ماڻهو َء جي نافرماني َء
جي ڪري سڀئي ماڻهون گنهگار ٿين .ايئن ئي
هن هڪ شخص جي فرمانبرداري جي ڪري
سڀئي ماڻهون سچار ڪيا ويندا 20 .شريعت
جي وجود ۾ اچڻ جي وجهه سان گناهه وڌي
ويندا .جتي گناهه وڏا اتي خدا جو فضل ان کان
وڌيڪ ٿيو 21 .جهڙي طرح گناهه جي وجهه
سان موت بادشاهي ڪئي ،انهي َء طرح فضل به
اسان جي خداوند يسوع مسيح جي وسيلي سان
ابدي زندگي جي الءِ راستبازي جي ذريعي سان
بادشاهي ڪر.

گناهه جي الءِ موت پر مسيح ۾ زندگي
 1تنهنڪري اسان ڇا چئون؟ ڇا گناهه
ئي لڳاتار ڪندا رهيون ته جيئن خدا
جي مهرباني نه ڀرندي رهي؟  2هرگز نه .اسان
گناهه جي الءِ مري ويا آهيون ڇاالءِ جو ته اسان
گناهن ۾ آئنده جي زندگي ڪيئن گذاريون؟  3ڇا
توهان نه ٿا ڄاڻون ته اسان جيترن يسوع مسيح
۾ شامل ٿيڻ جي الءِ بپتسمه ورتي آهي ته ان
جي موت ۾ شامل ٿيڻ جي بپتسمه ورتي آهي4 .
جڏهن اسان بپتسمه ورتي ته اسان به ان سان گڏ
انجي موت ۾ شريڪ ٿيا ان سان گڏ دفن به ڪيا
ويا ته جيئن مسيح پي ُء جالل جي وسيلي سان
مئلن ۾ ساڙيو ويو هيو اوئين ئي اسان به انهي َء
طرح هڪ نئي زندگي پائينداسين.
 5ڇاالءِ جو ته اسان ان جي موت جي مشابهت
سان ان سان گڏ شامل ٿي ويا .ان سان اُن جو
جي ُء اٿڻ جي مشاهبت ۾ به ان سان گڏ شامل
ٿينداسين 6 .اسان ڄاڻون ٿا ته اسان جي پراڻي
انساني فطرت مسيح سان گڏ ان الءِ مصلوب
ڪئي وئي ته اسان جا گناهه جو جسم تباهه ٿي
وڃي سبب اهو آهي ته اسان اڳيان جي الءِ گناهه
جا غالم نه بڻيان رهون 7 .ڇاالءِ جو ته جيڪو
مري ويو آهي اهو گناهه جي رشتي کان آزاد
ٿي ويو.
 8۽ جيئن اسان مسيح سان گڏ مري وياسين ته
اسان کي يقين آهي ته اسان ان سان گڏ جيئنداسين
به 9 .اسان ڄاڻون ٿا ته مسيح جيئن مئلن کي زنده
ڪيو ويو پوءِ نه مرندو .ان تي موت جو ڪڏهن
به اختيار نه هوندو 10 .گناهه کي شڪست ڏيڻ
جي الءِ هڪ ئي دفعو مريو آهي .پر جي زندگي
اهو هاڻي جيءِ رهيو آهي اها زندگي خدا ئي
جي آهي 11 .اهڙي طرح توهان پنهنجي الءِ به
سوچيو توهان گناهه تي مري چڪا آهيو پر خدا
جي الءِ يسوع مسيح ۾ زنده ٿي.
 12تنهنڪري توهان جي فاني جسم ۾ بادشاهي
نه ڪريو ان الءِ توهان انهن گناهن جي خواهشن
تي نه هلو 13 .پنهنجي جسم جي حصي کي گناهه
جي خدمت جي الءِ حوالي نه ڪيو توهان جو
جسم برائيون ڪرڻ جي الءِ اوزار نه بڻايو ان
جي بجاءِ مئل ۾ هاڻي زنده رهڻ وارن جي وانگر
خدا جي خدمت جي حوالي ڪيو .۽ پنهنجي جسم
جي حصي کي صحيح ڪم جي اوزار ٿيڻ جي
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الءِ خدا جي خدمت جي الءِ حوالي ڪري ڇڏيو.
 14انهي َء الءِ ته توهان گناهه جي اختيار نه آهيو
ڇوجو ته توهان شريعت جي تابع نه بلڪه خدا
جي فضل جي سهاري جي ُء رهيا آهيو.
راستبازي جو غالم
 15تڏهن اسان ڇا ڪريون؟ ڇا اسان گناهه
ڪريون ته اسان جي شريعت جي هيٺ بلڪه
فضل جي هيٺ آهيون؟ هرگز نه 16 .ڇا توهان
نه ڄاڻون ته توهان جنهن جي فرمانبرداري جي
الءِ پنهنجي پاڻ کي غالمن جي طرح حوالي
ڪري ڇڏيو ٿا تڏهن توهان انهي َء شخص جا
غالم آهيو .اهو توهان جو مالڪ آهي خواه
توهان جو مالڪ آهي خواه توهان جي گناهه
کي پنهنجو مالڪ مڃيو ٿا .گناهه جي فرمان
برادري روحاني موت ان جو نتيجو آهي جهڙي
طرح خدا جي فرمانبرداري کي انجام راستبازي
آهي 17 .گزريل زماني ۾ توهان گناهه جا غالم
هيا پر خدا جو شڪر آهي ته توهان پنهنجي
پوري دل جي طريقي علم ۾ جيڪو توهان کي
سيکاريو ويو آهي ان جا فرمانبردار بڻو18 .
توهان کي گناهه کان نجات ملي وئي ۽ توهان
راستبازي جا غالم بڻجي ويا آهيو( 19 .مان ان
زبان کي استعمال ڪري رهيو آهيان جنهن کي
سڀئي ماڻهون سمجهي سگهن پر ان کي سمجهائڻ
توهان ماڻهن جي الءِ مشڪل آهي) گذريل زماني
۾ توهان پنهنجي جسم جي حصي کي بدڪاري
ڪرڻ جي الءِ ناپاڪائي ۽ غالمي جي خدمت
جي تابع ڪري ڇڏيو هيو ۽ توهان صرف
بدڪاري جي الءِ جي ُء رهيا هئا .توهان ماڻهون
ٺيڪ اوهڙي طرح ئي پنهنجي جسم جي حصي
کي پاڪ هجڻ جي الءِ راستبازي جي غالمي
جي خدمت جي الءِ حوالي ڪريو تڏهن توهان
صرف خدا جي الءِ جي ُء سگهندا.
 20ڇاالءِ جو جڏهن اسان گناهه جا غالم
هياسين ته راستبازي جي زندگي کان آزاد
هياسين 21 .۽ ڏسو ان وقت توهان کي ڪهڙو
ڦل مليو پر انهن ڳالهين کان اڄ توهان شرمنده
آهيو .ڇاالءِ ته ان جو ڪم موت آهي .ڇاالءِ
جو ته گناهه جي مزدوري موت آهي پر خدا
بخشش اسان خداوند يسوع مسيح ۾ هميشه جي
زندگي آهي.

رومين 7 :7

شادي جو مثال
 1اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! ڇا توهان نه ٿا
ڄاڻو (مان انهن ماڻهن کي چئي رهيو
آهيان جيڪي شريعت کي ڄاڻن ٿا) ته جيسيتائين
ماڻهون جيئندو آهي انهي َء وقت تائين شريعت
ان تي اختيار رکندي آهي 2 .مثال جي طور تي
هڪ شادي شده عورت شريعت جي مطابق
پنهنجي مڙس جي زندگي تائين ئي پابند رهندي
آهي پر جڏهن ان جو مڙس مري ويندو آهي ته
اها شادي جي پابندي کان آزاد ٿي ويندي آهي3 .
مڙس جي زندگي ۾ جيڪڏهن ڪنهن ٻئي شخص
سان رشتو رکي ته اها زانيه آهي .پر ان جو
مڙس مري ويو آهي ته شادي َء جي شريعت ان
تي الڳو نه ٿي ٿئي ايسياتيئن ته جيڪڏهن مرد
کي به ٿي وڃي ته به اهو حرام ڪاري ڪرڻ
جو قصوار نه ٺهرايو ويندو.
 4تنهنڪري اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! توهان
به مسيح جي بدن جي وسيلي شريعت جي اعتبار
سان مري چڪا آهيو انهي َء الءِ تڏهن به ڪنهن
ٻئي جا ٿي ويو جيڪي مئلن مان ساڙيا ويندا ته
جيئن توهان خدا جي الءِ باغ پيدا ڪري سگهو5 .
جڏهن اسان گنهگار فطرت جي مطابق جي ُء رهيا
آهيون ان سان گناهه جو جذبي جي خواهش جيڪا
شريعت جي باعث آئي هئي اها اسان جي جسمن
تي حاوي هئي ته جيئن اسان عمل جي اهڙي
زمين ڪريون جنهن جو خاتمو صرف روحاني
موت ۾ آهي 6 .پر هاڻي اسان کي شريعت کان
آزاد ڪيو ويو آهي ڇاالءِ جو ته جنهن شريعت
جي تحت اسان قيد ۾ وڌا ويا هئاسين اسان ان جي
الءِ مري چڪا آهيون .۽ هاڻي خدا جي خدمت
روحاني طور تي نئين طريقي سان ڪريون ٿا نه
ته لکيل پراڻي اصولن جي طور تي ڪندا آهيون.
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گناهه جي خالف لڙائي
 7تنهنڪري اسان ڇا ڪريون؟ ڇا اسان
چئون ته اها گناهه شريعت جو آهي؟ نه ،هرگز
نه .سچائي َء ۾ جيڪڏهن شريعت نه هجي ته
مان سڃاڻي ئي نه سگهان ها ته گناهه ڇا آهي؟
مثلن جيڪڏهن شريعت نه چوي ته “خواهش نه
ڪري ته اهو تنهنجو نه آهي” 1ته مان نه ڄاڻان ته
 7 :7 1اقتباس خروج 17 :20
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خواهش جو ڪرڻ غلطي آهي8 .

پر گناهه موقعو
پائي ڪري ان حڪم جي ذريعي سان مون ۾ هر
طرح جي غلط خواهشات پيدا ڪري ڇڏي .ڇاالءِ
ته شريعت کان بغير گناهه مردو آهي 9 .هڪ
زماني ۾ مان شريعت جي بغير زنده هيم .پر جڏهن
شريعت آئي تڏهن گناهه زندگي َء ۾ اڀري آيا.
 10۽ مان مري ويس .اهائي شريعت جيڪا
زندگي جو حڪم ڏيڻ جي الءِ هئي منهنجي الءِ
موت کڻي آهي 11 .ڇاالءِ جو ته گناهه جي
موقعو پائي ڪري ان حڪم جي ذريعي سان
مون کي بهڪايو ۽ ان جي ذريعي سان مون کي
به ماري ڇڏيو.
 12تنهنڪري شريعت پاڪ آهي ۽ ان جو
حڪم پاڪ آهي ۽ راستباز وڌيڪ سٺو آهي13 .
ته پوءِ ان جو ڇا ملطب اهو آهي ته جيڪا سٺائي
آهي اهائي منهنجي موت جو سبب بڻي؟ هرگز
نه .بلڪه گناهه منهنجي واسطي موت وٺڻ جي
الءِ ڪجهه سٺي شيءِ استعمال ڪئي اهو ائين
ٿيو ته اسان گناهه کي سڃاڻي سگهون .اهو ايئن
ظاهر ڪرڻ جي الءِ ته گناهه گهڻو ئي خراب
آهي .۽ ان کي ظاهر ڪرڻ جي الءِ حڪم جو
استعمال ڪيو ويو.
انسان جي اندورني ڪشمش
 14ڇاالءِ جو ته اسان ڄاڻون ٿا ته شريعت
روحاني آهي پر مان روحاني نه آهيان .پر مان
گناهه جي الءِ غالم ٿي ڪري بڪا ٿيو آهيان.
 15مان نه ٿو ڄاڻان ته مان ڇا ٿو ڪريان ڇاالءِ
جو ته مان جيڪو ڪرڻ چاهيان ٿو اهو نه ٿو
ڪريان .بلڪه جنهن سان نفرت آهي ۽ اهوئي
ڪريان ٿو 16 .۽ جيڪڏهن مان اهو ئي ڪريان
ٿو جيڪو مون کي نه ڪرڻ گهرجي ان جو
مطلب اهو آهي ته مان قبول ڪريان ٿو ته
شريعت خوب آهي 17 .پر اصل ۾ مان اهو نه
آهيان جيڪو اهو سڀ ڪجهه ڪري رهيو آهيان
اهو گناهه آهي جيڪو مون ۾ اندررهيل آهي18 .
ها ماڻ ڄاڻان ٿو ته مون ۾ يعني منهنجي جسم ۾
ڪوئي نيڪي رهيل نه آهي .جيئن ته مون کي
نيڪ ڪم ڪرڻ جي خواهش ته آهي .نيڪ
ڪم مون کان نه ٿا ٿي سگهن 19 .ڇاالءِ جو ته
سٺو ڪم ڪرڻ پسند ڪريان ٿو پر اهو ته نه ٿو
ڪريان .پر جنهن خراب ڪم جو ارادو نه ٿو
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ڪريان ان کي ڪريان ٿو .۽ جيڪڏهن مان
اهوئي ڪم ڪريان ٿو جنهن کي نه ٿو ڪرڻ
چاهيان ته ان جو ڪرڻ وارو مان نه آهيان
بلڪه گناهه آهي جيڪو مون ۾ رهي ٿو.
 21غرض ۾ اهڙي شريعت پايان ته جڏهن
نيڪي جو ارادو ڪندو آهيان ته بدي مون وٽ ئي
رهندي آهي 22 .ڇاالءِ جو ته اندروني انسانيت جي
روح سان مان خدا جي شريعت ۾ خوش آهيان23 .
پر مان پنهنجي جسم ۾ هڪ ٻئي شريعت کي ڪم
ڪندي ڏسان ٿو جيڪا منهنجي عقل جي شريعت
سان وڙهي ڪري ان گناهه جي شريعت کي قيد ۾
وٺي اچي ٿي جيڪا منهنجي جسم ۾ آهي  24مان
هڪ ڪمبخت انسان آهيان مون کي ان جسم سان
جيڪا موت جو گهر ُء آهي نجات ڪير ڏياريندو.
 25پنهنجي خداوند يسوع مسيح جي وسيلي سان
مان خدا جو شڪر ڪريان ٿو.
غرض ۾ پاڻ ئي خدا جي شريعت جي خدمت
پنهنجي عقل سان ڪريان ٿو پر انساني فطرت ۾
گناهه جي شريعت جي خدمت ڪريان ٿو.
روح ۾ زندگي
 1تنهنڪري هاڻي جيڪو مسيح يسوع
۾ آهي انهن تي سزا جو حڪم ناهي2 .
ڇاالءِ جو ته شريعت جو مسيح يسوع جي معرفت
زندگيي ڏيندي آهي توهان کي گناهه جي شريعت
سان جو موت جي طرف وٺي ويندي آهي آزاد
ڪري ڇڏيو 3 .اها شريعت ڪمزور هئي
انسان غيرروحاني انساني فطرت جي سبب سان
ڪامياب نه ٿيو .انهي َء الءِ خدا جي پنهنجي پُٽ
کي اسان وانگر انساني جسم ۾ جنهن کي ٻيا انسان
گناهه جي الءِ استعمال ڪندا آهن موڪليو .خدا
پنهنجي پُٽ کي اسان جي گناهن جي الءِ قربان
ٿيڻ الءِ موڪليو آهي 4 .خدا اهو ان الءِ ڪيو ته
شريعت جو تقاضو اسان جي الءِ ممڪن طور تي
پورو ٿي ته گناهه جي فطرت تي نه بلڪه روح
جي مطابق آهي ۽ اسان جي مطابق هلندا آهن.
 5ڇاالءِ جو جيڪي ماڻهون گناهه جي فطرت
جي خواهش جي مطابق هلندا آهن اهي صرف
انهن شين جي باري ۾ سوچيندا آهن جيڪي
انهن جي گناهه جي فطرت چاهيندي آهي .پر
جيڪي روحاني خصاالت جي مطابق هلندا آهن
انهن جا خياالت گناهه جي مطابق هوندا آهن پر
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جيڪي روحاني خياالت جي مطابق زنده آهن
انهن جي خياالتن ۾ روح جي خياالت جي طرح
رهندي آهي 6 .جيڪي خياالت اسان انساني
فطرت جي هيٺ آهن ان جو نتيجو موت آهي .۽
جيڪي روح جي تابع آهن ان جو نتيجو زندگي
۽ سالمتي آهي 7 .اهو ڇو سچ آهي؟ انهي َء الءِ
ته خيال جيڪو انساني فطرت جي هيٺ آهي اهو
خدا جي خالف آهي ڇاالءِ جو ته اهي خدا جي
شريعت جي تابع ناهن رهندا .۽ اصل ۾ اهميت
نه رکندا 8 .۽ اهو جيڪو فطري گناهن جي تابع
زنده آهن اهي خدا کي خوش نه ٿا ڪري سگهن.
 9پر توهان گناهن جي فطرت ۾ حڪمران
نه آهيو .پر روحاني آهيو .بشر طيڪه خدا جي
روح توهان ۾ وسيل هجي .پر جيڪڏهن ڪنهن ۾
مسيح جي روح نه آهي ته اهو مسيح جو نه آهي.
 10توهان جو جسم گناهن جي سبب مردو آهي
جيڪڏهن مسيح توهان ۾ آهي .روح توهان کي
زندگي ڏيندي آهي ڇاالءِ جو ته توهان راستباز
بڻو 11 .۽ جيڪڏهن ان خدا جي روح سان
جيڪو توهان جي اندر رهندو آهي زندگي ڏيندو.
 12انهي َء الءِ منهنجا ڀائر ۽ ڀيئنرون! اسان
قرضدار ته آهيون پر اسان جي گنهگار فطرت
جي نه ته جيئن اسان گناهن جي فطرت جي
خواهش جي مطابق زندگي گذاري ڇڏيون13 .
ڇاالءِ جو ته جيڪڏهن توهان فطري گناهن جي
خواهش جي مطابق زندگي گذاريندا ته روحاني
موت مرندا .پر جيڪڏهن توهان روح جي
وسيلي سان فطري گناهن جي خواهش خراب
ڪمن کي ڪرڻ ڇڏي ڏيندا توهان جيئندا رهندا.
 14جيڪا خدا جي روح جي مطابق هلندي
آهي اهي ئي خدا جا ٻار ٿيندا 15 .ڇاالءِ جو
ته اهو روح جيڪو توهان کي مليو آهي توهان
کي غالم نه ٿي بڻائي .جنهن سان ڍپ پيدا ناهي
ٿيندو .جيڪا روح توهان پاتي آهي توهان خدا
جا چونڊيل ٿيل اوالد بڻائيندي آهي ان روح جي
ذريعي اسان سڏي رهندا آهيون “اباّ ،اي پي!”
 16روح پاڻ اسان جي روح سان ملي ڪري
سچائي جي شاهدي ڏيندي آهي ته اسان خدا جا
ٻار آهيون 17 .۽ جيئن ته اسان انهن جا ٻارآهيون
يعني خدا جا وارث ۽ مسيح
ته وارث به آهيون.
ٰ
جي اسان ميراث آهي بشر تائين اسان ان سان گڏ
سور سهون ۽ ان سان گڏ جالل به پايون.

رومين 28 :8

اسان کي جالل ملندو
 18ڇاالءِ جو ته مان سمجهان ٿو ان زماني کي
ڏک سور ان الئق ناهي ته ان اچڻ واري جالل
جي مقابلي ۾ هجن جيڪا اسان تي نازل ٿيڻ
واري آهي .ڇاالءِ جو ته مخلوقات ڪمال آرزو
سان خدا جي پُٽن کي ظاهر هجڻ رستو ڏسندي
آهي 20 .خدا جون ٺاهيل تمام شيون اهڙي طرح
باطل جي هيٺ ٿينديون پنهنجي مرضي َء سان نه
ٿينديون بلڪه خدا پاڻ فيصلو ڪيو آهي ته ان
جي حوالي ڪري ڇڏيو.
 22-21انهي َء الءِ اسان ڄاڻون ٿا ته تمام
مخلوقات هاڻي دردزه اهڙي َء طرح تڙپنديون
آهن انهي َء الءِ ته تمام مخلوقات پنهنجي فاني
غالمي سان ڇٽڪارو پائي ڪري خدا جي
ٻارن جي جالل جي آزادي ۾ شامل ٿيندا23 .
۽ نه صرف اهي بلڪه اسان ۾ جن کي روح
جو پهريون ڦل مليو آهي اسان پنهنجي اندر
ڪرائيندا رهيا آهيون .اسان کي ان جو ٻار ٿيڻ
جي الءِ مڪمل طور تي انتظار آهي جڏهن ته
اسان جو جسم ڇٽڪارو حاصل ڪرڻ جي الءِ
انتظار ڪري رهيو آهي 24 .اسان کي نجات
ملي آهي .انهي َء سان اسان دل ۾ اميد آهي پر
جڏهن اسان جنهن جي اميد ڪندا آهيون ان کي
ڏسندا آهيون ته اها سچائي جي اميد نه رهندي.
ماڻهن وٽ جيڪي شيون آهن ان جي اميد ڪير
ڪري سگهي ٿو 25 .جيڪڏهن اسان جيئن ڏسي
نه رهيا آهيون ان جي اميد ڪندا آهيون ته صبر
۽ تحمل سان گڏ ان جي رستي کي ڏسندا آهيون.
 26اهڙي طرح روح اسانجي ڪمزوري ۾ مدد
ڪرڻ ايندي آهي ڇاالءِ جو ته اسان نه ٿا ڄاڻون
ته اسان ڪهڙي طرح سان دعا ڪريون .پر
روح پاڻ آهون ڀري ڪري رڙيون ڪري خدا
سان اسان جي شفاعت ڪرائيندي آهي جن جو
بيان لفظن ۾ ممڪن ناهي 27 .پر اهو جيڪو
دلين کي پرکڻ وارو روح کي دماغ کي ڄاڻيندو
آهي ته روح جي نيت آهي ڇاالءِ جو ته خدا جي
مرضي سان ئي اهي خدا سان پنهنجي ماڻهن جي
الءِ ڳالهه ڪندي آهي.
 28اسان کي خبر آهي ته سڀ شيون ملي
ڪري خدا سان محبت رکڻ وارن جي الءِ
يعني ان جي الءِ جيڪو
ڀالئي پيدا ڪندي آهي
ٰ
خدا جي مقصد جي مطابق گهرايا ويا آهن.

رومين 29 :8
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 29خدا ان دنيا جي پيدا ٿيڻ کان پهريان ئي
انهن ماڻهن کي مقرر ڪيو .۽ پنهنجي پُٽ
جي همشڪل ۾ رهڻ جي الءِ طئه ڪيو .ته
جئين سڀ ڀائرن ۽ ڀيئنرن ۾ اهو پهريان هجڻ
گهرجي 30 .۽ جن کي ان پهريان کان مقرر
ڪيو ان کي گهرايو به ۽ جن کي گهرايو انهن
کي راستباز ٺهرايو ۽ جن کي راستباز ٺهرايو
ان کي جالل به بخشيو.
يسوع مسيح ۾ خدا جي محبت جو هجڻ
 31ان جي باري ۾ اسان ڇا چئون؟ جيڪڏهن
خدا اسان جي حق ۾ آهي ته اسان جي خالف
ڪير ٿي سگهي ٿو؟ 32 .ان پنهنجي پُٽ تائين
بچائي ناهي رکيو بلڪه ان کي اسان سڀن جي
الءِ مرڻ جي الءِ ڇڏي ڏنو .اهي ڀال اسان سان
گڏ ۽ سڀ ڪجهه ڇو نه ڏيکاريو؟  33خدا جي
برگزيديون تي اهڙو ڪير آهي جيڪو الزام
لڳائي؟ اهو خدائي آهي جيڪو انهن کي راستباز
ٺهرائيندو آهي 34 .اهڙو ڪير آهي انهن کي
ڏوهاري ٺهرايندو؟ مسيح يسوع اهو آهي جيڪو
مري ويو مئلن مان جي ُء اٿيو .جيڪو خدا جي
ساڄي پاسي ويٺو آهي ۽ اسان جي شفاعت به
ڪندو آهي 35 .اها ڪهڙي شيءِ آهي جيڪا
اسان کي مسيح جي محبت کان الگ ڪندي؟
مصيبت يا تنگي يا ظلم يا قحط سالي يا اگهاڙو
پن يا خطرو يا ترار؟  36جيئن لکيل آهي:
“تنهنجي الءِ هر ڏينهن اسان کي موت
جي حوالي ڪيو ويندو آهي اسانکي
ذبع ٿيڻ واري رڍ وانگر سمجهيو
هيو ”.زبور 22 :44
 37خدا جي وسيلي سان جيڪو اسان سان
محبت ڪري ٿو .انهن سڀن ڳالهين ۾ اسان هڪ
جاللي فتح پائي رهيا آهيون 38 .ڇاالءِ جو ته
مون کي پڪو يقين آهي ته خدا جي محبت جيڪا
اسان خداوند يسوع مسيح ۾ آهي ان سان اسان
کي ڪوئي به شيءِ جدا نه ڪري سگهندي ،نه
موت ،نه زندگي ،نه مالئڪ ،نه ڀوتن جي ،نه
حال جي ،نه مستقبل جي شين ،نه قدرت 39 ،نه
بلندي ،نه مخلوق ،۽ نه ي پوري ڪائنات جي
ڪائي به شيءِ .

خدا ۽ يهودي ماڻهون
 1مان مسيح سچ چئي رهيو آهيان مان
ڪوڙ نه ٿو چوان ۽ منهنجو ضمير پاڪ
روح جي مدد سان ئي منهنجو شاهد ٺهرائيندو2 .
مان تمام گهڻو غمگين آهيان ۽ منهنجي دل ۾ ڏک
سور برابر رهندو آهي 3 .ڪاش مان پنهنجي
ڀائرن ۽ ڀيئنرن ۽ پنهنجي دنياوي رشتيدارن
جي خاطر لعنت پنهنجي مٿان کڻي سگهان .مان
انهن ماڻهن جي مدد ڪري سگهان ۽ جيڪڏهن
منهنجو مسيح کان الگ ٿي وڃڻ انهن جي حق ۾
سٺو آهي ته ايئن ڪري سگهان 4 .اهي ماڻهون
اسرائيلي آهن .اهي ماڻهون خدا جا چونڊيل اوالد
آهن .اهو خدا جو جالل حاصل ڪري چڪا آهن
موسي جي
۽ خدا انهن سان گڏ خدا انهن کي
ٰ
شريعت ڏني آهي .خدا ان سان واعدو ڪيو آهي
 5.۽ اهي ماڻهون اسان جا ابن ڏاڏن جي نسل مان
آهن ۽ اهي ماڻهو انساني جسم جي طور سان
مسيح مان آهن .۽ مسيح هر شيءِ جي مٿان خدا
آهي .هاڻي تائين ان جي وڏائي ڪريو! آمين
 6ايئن نه ته خدا پنهنجو واعدو پورو ناهي
ڪيو ته جيڪي اسرائيل جي اوالد آهن اهي
سڀ ئي سچا اسرئيلي ناهن 7 .۽ نه ابراهيم جي
نسل ٿيڻ جي سبب اهي سچ مچ ۾ ابراهيم جا
فرزند ٺهرايا آهن بلڪه جيئن خدا چيو ته تنهنجي
نسل اسحاق جي وسيلي سان سڏرائبي 8 1.يعني
جسماني فرزند جيڪي پيدا ٿيا خدا جا سچا فرزند
ناهن بلڪه وعدي جي ذريعي پيدا ٿيڻ وارا ئي
خدا جا ٻار سڏرائيندا 9 .ڇاالءِ جو ته واعدي جو
قول اهو آهي“ ،مان ان وقت جي مطابق ايندس ۽
2
ساره کي پُٽ ٿيندو”.
 10۽ صرف اهوئي نه بلڪه رابقه کي به
هڪ شخص مان اوالد ٿيندي اسان جو بزرف
اسحاق آهي3 11 .ان کان پهريان ٻه ڇوڪرا پيدا
ٿيا هئا ۽ نه انهن نيڪي يا بدي ڪرڻ کان پهريان
رابقه کي چيو ويو ته “وڏو ڇوڪرو ننڍي جي
خدمت ڪندو 12 ”.خدا چوي ٿو ته تنهنڪري ان
جو منصوبو رهندو اهو معلوم ڪرائڻ جي الءِ
۽ ان جي چونڊ به ان جي منصوبي تي موقوف
رهندو .انهن پُٽن جي ڪمن سان نه 13 .جيئن ته

9

 7 :9 1اقتباس پيدائش 12 :21
 9 :9 2اقتباس پيدائش 14 ،10 :18
 11 :9 3اقتباس پيدائش 23 :25
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صحيفو چوندو آهي ته “مان يعقوب سان محبت
1
ته ڪئي پر يسوع سان نفرت”.
 14تنهنڪري اسان ڇا چئون؟ ڇا خدا وٽ بي
موسي کي
انصافي آهي؟  15هرگز نه .ڇاالءِ جو
ٰ
چيو اهي ته “مان جنهن شخص تي به رحم ڪرڻ
جي سوچندس ان تي رحم ڪندس ۽ جنهن تي
2
ترس کائڻ منظور آهي ان تي ترس کائندس”.
 16تنهنڪري اها اخالقي ڪوشش ارادو ڪرڻ
واري تي منحصر ناهي بلڪه رحم ڪرڻ واري
خدا تي آهي 17 .ڇاالءِ جو ته صحيفي ۾ فرعون
کي چيو ويو آهي “مان تو کي ان واسطي بيهاريو
هيو ته مان پنهنجي قدرت توهان سان گڏ آهي
ظاهر ڪريان ۽ منهنجو نالو تمام روئي زمين
تي مشهور آهي 18 3”.تنهنڪري خدا جنهن تي
رحم ڪرڻ چاهيندو رحم ڪندو آهي ۽ جنهن
سان سختي ڪرڻ چاهيندو آهي سختي ڪندو
آهي.
 19تنهنڪري توهان مون کان چوندا پوءِ “اهو
ڇو عيب لڳائي ٿو؟ ڪير ان جو مقابلو ڪندو
آهي؟”  20اي انسان ڀال تون ڪير آهين جيڪو
ٿانو
خدا کي جواب ڏيندو آهي؟ ڇا مٽي َء جو ُ
ڪنڀر کي چئي سگهي ٿو ته “ تون مون کي
ايئن ڇو ٺاهيو آهي؟”  21ڇا ڪنڀر جو مٽي َء تي
اختيار ناهي ته هڪ ئي طرح چيڪي مٽي مان
ڪجهه ٿانون اهم ڪم جي الءِ ۽ ڪجهه معمولي
استعمال جي الءِ ٺاهي.
 22خدا پنهنجو غضب ظاهر ڪرڻ ۽ پنهنجي
قدرت آشڪار ڪرڻ جي ارادي سان غضب جي
ٿانون سان گڏ جيڪي هالڪت جي الءِ تيار ٿيا
هئا نهايت صبر سان پيش آيا 23 .۽ ان چاهيو ته
پنهنجي عظيم جالل جي دولت رحم جي ٿانون
کي آشڪار ڪري .جيڪي ان جالل کي قبول
ڪرڻ جي الءِ پهريان تيار ڪيا هئا 24 .۽ اسان
اهي ئي ماڻهون آهيون جيڪي اسان کي فقط جن
کي ان نه صرف يهودين مان بلڪه غيريهودين
مان اسان کي گهرايو 25 .جيئن ته صحيفه جي
طرح آهي هوسيع جي ڪتاب ۾ به خدا هيئن
وضاحت ڪري ٿو ته
 13 :9 1اقتباس مالڪي 3-2 :1
 15 :9 2اقتباس خروج 19 :33
 17 :9 3اقتباس خروج 16 :9

رومين 32 :9
“جيڪي ماڻهون منهنجا نه هيا انهن کي
مان پنهنجو ماڻهون چوندس ۽ اها زال
جيڪا پياري نه هئي
ما ن ا ن کي پنهنجي پيا ر ي
چوندس ”.هوسيع 23 :2

 26۽،
“انهي َء جاءِ جتي ان چيو هيو ته ،توهان
منهنجا ماڻهون نه آهيو ،انهي َء جاءِ اهو
زنده خدا جو پُٽ سڏرائيندو ”.هوسيع 10 :1
 27يسعياه اسرائيل جي باري ۾ سڏي ڪري
چوندا آهن ته
“جيڪڏهن نبي اسرائيل جو شمار سمنڊ
جي واري َء جي برابر به آهي تون به
صرف ان ۾ ٿوڙي ئي بچي سگهنداسين.
 28جيئن ته خداوند زمين تي پنهنجي
انصاف کي مڪمل طور سان ۽ جلدي ئي
پورو ڪندو ”.يسعياه 23-22 :10
 29ڇوجو يسعياه پهريان به چيو آهي ته
“جيڪڏهن خداوند قادرمطلق اسان جي
ڪجهه نسلن کي باقي نه رکي ها ته اسان
سدوم ۽ عموره  4جي وانگر ٿي وڃون
ها ”.يسعياه 9 :1
 30تنهنڪري اسان ڇا چئون؟ آخرڪار
اسان چئي سگهون ٿا ته جيڪي غير يهودين جا
راستبازي پائڻ جي ڪوشش ناهن ڪندا .سچائي
۾ راستبازي پائيندا آهن انهن جي راستبازي
ايمان تي مبني آهي 31 .پر بني اسرائيل راستباز
ٿيڻ جي الءِ جيڪي شريعت تي هلڻ جي
ڪوشش ڪئي .پر اهي ڪامياب نه ٿيا32 .
ڪنهن جي الءِ ؟ انهي َء الءِ ته انهن ايمان کي
ڳولها ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي بلڪه اعمال
سان ان جي ڳولها ڪئي .انهن ڌڪُ کائڻ واري
 29 :9 4سدوم ۽ عموره اهو شهر جتي خراب ماڻهون
رهندا هيا .خدا بطور عذاب انهن جي شهر کي فنا ڪري
ڇڏيو.

رومين 33 :9
پهڻ سان ڌڪُ کاڌو.
لکيل آهي ته

242
33

جيئن ته صحيفي ۾

“ڏسو! مان صيون ۾ ڌڪُ کائڻ جو پهڻ
رکيو ۽ جبل جنهن سان ماڻهون ڌڪُ
کائي ڪري ڪرندا آهن .۽ جيڪي
جبل تي ايمان آڻيندا اهي نااميد نه ٿيندا”.
يسعياه 16 :28 ،14 :8

10

11

ڇاالءِ جو ته صحيفو چوي ٿو ته“ ،هر
ماڻهون جيڪو اُن تي ايمان رکي ٿو ان کي
ڪڏهن به مايوس ٿيڻ نه پوندو 12 3”.هي انهي َء
الءِ ته يهودين ۽ غيريهودين ۾ ڪوئي فرق ناهي
ڇاالءِ جو ته اهوئي سب جو خداوند آهي ۽ ان
جو فضل انهن سڀن جي الءِ فياض آهي جيڪو
ان جو نالو وٺي ٿو“ 13 .ڇاالءِ جو ته هر اهو
شخص جيڪو خداوند جي نالو سڏيندو آهي
4
نجات پائيندو”.
 14پر اهوئي جيڪو ان تي ايمان ناهي
رکندو ان جو نالو ڪيئن سڏي سگهي ٿو؟ ۽
اهوئي جنهن ان جي باري ۾ ٻڌو ئي ناهي ان
تي ايمان ڪيئن آڻيندا؟ ۽ پوءِ ڀال جڏهن تائين
ڪوئي منادي ڪرڻ وارو نه آهي اهو ڪيئن
ٻڌي سگهندو؟  15۽ جيسيتائين اهو موڪليا نه
وڃن منادي ڇو ڪرن؟ جيئن ته لکيل آهي،
“ڇا ئي خوشنما آهي انهن جي پيرن ۾ ايمان جي
5
خوشخبري جو پيغام آڻيندا آهن”.
 16پر بدقسمتي سان تمام ماڻهن کي ان جي
خوشخبر کي قبول نه ڪيو .ڇوجو يسعياه چوي
ٿو ته“ ،اي خداوند! اسانجي پيغام جو ڪنهن
يقين ڪيو آهي؟”  17 6تنهنڪري ايمان جي
خوشخبري جو پيغام ٻڌڻ سان پيدا ٿيندو آهي ۽
پيغام جي بنياد مسيح جي ڪالم تي آهي.
 18پر مان پڇيان ٿو“ ،ڇا انهن پيغام نه ٻڌو؟”
بيشڪ ٻڌو آهي ڇو جو صحيفي ۾ لکيل آهي:

 1اي ڀائرو! منهنجي دل جي آرزو
آهي ۽ مان انهن سڀن يهودين جي الءِ
دعا ڪريان ٿو ته اهي نجات پائن 2 .ڇاالءِ جو
ته مان گواهي ڏيان ٿو ته اهي خدا جي باري ۾
جوش ته رکندا آهن پر انهن جو جوش صحيح
علم جي بغير آهي 3 .انهي َء الءِ ته اهي خدا جي
طرف کان راستبازي کان ناواقف آهن ۽ پنهنجي
راستبازي قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري خدا
جي راستبازي جي هيٺ نه ٿيا 4 .ڇاالءِ جو ته
مسيح شريعت جو اختيام ڪيو ته هر ماڻهون
جيڪو ايمان رکي ٿو راستبازي حاصل ڪرڻ
جي الءِ خدا تي يقين رکي.
موسي لکيو آهي ته
 5راستبازي جي باري ۾
ٰ
اهو شريعت تي عمل ڪرڻ سان حاصل ٿيندي
آهي“ .جو شريعت جي اصولن تي هلندو آهي
اهو انهن جي وسيلي سان رهندو 6 1”.پر ايمان
سان ملڻ واري راستبازي جي سلسلي ۾ صحيفو
چوي ٿو ته “تون پنهنجي دل ۾ اهو نه چئه ته
(يعني مسيح کي هيٺ
آسمان تي ڪير ويندو؟”
انهن جي آواز تمام روح زمين تي ڦهليل
ٰ
آهي ۽ انهن جي (ڳالهيون) الفاظ دنيا جي
(يعني مسيح
لهندو؟
ڪير
الهڻ الءِ )  7اوڙاهه ۾
ٰ
انتها تائين پهچن .زبور 4 :19
مردن مان مٿان جي الءِ ).
 8صحيفو چوي ٿو ته؟ “ڪالم تنهنجي سامهون
آهي تنهنجي منهن ۽ تنهنجي دل ۾ آهي 2”.اهو  19پر مان پڇڻ چاهيان ٿو “ڇا اسرائيلي نه ٿا
موسي چوي ٿو ته:
اهوئي ڪالم آهي جنهن جي اسان منادي ڪئي سمجهي سگهن؟” پهريان
ٰ
آهي 9 .ته جيڪڏهن تون پنهنجي منهن سان اقرار
“مان انهن ماڻهن کي استعمال ڪندي
ڪرين ته “يسوع خداوند آهي” ۽ تو پنهنجي دل ۾
توهان جي دل ۾ بدگماني وجهندس جيڪا
اهو ايمان آڻ ته خدا ان کي مئلن مان زنده ڪيو
قوم ئي ناهي .هڪ نادان قوم کان توهان
ته نجات پائيندو 10 .راستبازي جي الءِ ان جي
کي غصو ڏياريندس ”.استثناء 21 :32
دل ۾ ايمان هجڻ گهرجي ۽ پنهنجي منهن سان ان
جي ايمان کي قبول ڪرڻ سان اهو نجات پايئندو.
3
 5 :10 1اقتباس احبار 5 :18
 8 :10 2اقتباس استثناء 14-12 :30

 11 :10اقتباس يسعياه 16 :28
 13 :10 4اقتباس يوايل 32 :2
 15 :10 5اقتباس يسعياه 7 :52
 16 :10 6اقتباس يسعياه 1 :53
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 20وري يسعياه وڏو دلير ٿي ڪري هي چوي ۾ ڪاميابي ٿي .جڏهن ته باقي سڀن ماڻهن کي
سخت ڪيو ويو ۽ اهي ان کي پائي نه سگهيا8 .
ٿوته
جيئن لکيل آهي ته:
“مون کي انهن ماڻهن پاتو جن مون کي نه
“خدا انهن کي هڪ سست روح ڏني”
ڳولهيو .مان پاڻ انهن جي الءِ ظاهر ٿي
يسعياه 10 :29
ويو جنهن مون کان نه پڇيو ”.يسعياه 1 :65
 21پر خدا اسرائيلين جي باري ۾ چوي ٿو،
“مان ڏينهن ڀهر هڪ نافرمان ۽
ڊگهيريندو پيروڪاري جو انتظار ڪري
رهيو ”.يسعياه 6 :65
خدا جو پنهنجي ماڻهن کي نه وسارڻ
 1تنهنڪري مان پڇيا ٿو“ ،ڇا خدا ئي
پنهنجن ماڻهنکي رد ڪري ڇڏيو؟”
نه! هرگر نهٰ .
ڇاالءِ جو ته مان به هڪ اسرائيلي
آهيان ابراهيم جي نسل ۽ بنيمين جي قبيلي مان
آهيان 2 .خدا انهن جي ماڻهن کي ر ّد ناهي ڪيو
جن کي ان پهريان ئي چونڊيو هيو .ڇا توهان نه
ٿا ڄاڻون ته صحيفي ايلياه جي ذڪر ۾ چوندو
آهي؟ ايلياه خدا سان اسرائيلي ماڻهن جي خالف
فرياد ڪري رهيو هيو؟  3اي خداوند! انهن
تنهنجي نبين کي قتل ڪيو ۽ تنهنجي قربانگاهن
کي ڊاهيو صرف هڪ ئي نبي مان بچيو آهيان ۽
اهي مون کي به قتل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري
رهيا آهن 4 1”.پر خداوند ان کي اهڙي طرح
جواب ڏنو هيو“ ،مان پنهنجي الءِ ست هزار
ماڻهو بچائي رکيا آهن جن بعل 2جي عبادت نه
3
ڪئي”.
 5تنهنڪري اوئين ئي اڄ ڪلهه به ڪجهه
اهڙا ماڻهون بچا آهن جيڪي خدا جي فضل سان
بزگيده بڻيا آهن 6 .۽ جيڪڏهن اهو خدا جو فضل
جو نتيجو آهي ته ماڻهن جو عمل ڪندا آهن اهي
انهن جي اعمال جو نتيجو آهي .ورنه خدا جو
فضل ،فضل ئي نه رهيو.
 7تنهنڪري نتيجو ڇا ٿيو؟ بني اسرائيل جنهن
شيءِ کي تالش ڪري رهيا هئا اهي ان کي نه
پائي سگهيا پر بر گزيدن ان کي حاصل نه ڪرڻ

11

 3 :11 1اقتباس اسالطين 14 ،10 :19
 4 :11 2بعل هڪ گمراهه خدا جو نالو آهي
 4 :11 3اقتباس اسالطين 18 :19

“اهڙيون اکيون ڏنيون جيڪي ڏسي نه
ٿيون سگهن ،۽ اهڙا ڪن ڏنا جيڪي ٻڌي
نه ٿا سگهن ۽ ٺيڪ اهڙي حالت اڄ تائين
بڻيل آهي ”.استثناء 4 :29
 9دائود چوندو آهي ته
“انهن جو دسترخوان انهن جي الءِ ڄار بڻي
۽ سزا جي سبب ٿي وڃي.
 10انهن جون اکيون ڌنڌليون ٿي وينديون ته
جيئن اهي ڏسي نه سگهن ۽ انهن جي چيلهه
هميشه جهڪائي رکي ”.زبور 23-22 :69
 11تنهنڪري مان پڇيان ٿو ته ڇا انهن اهڙي
ٿاٻو کاڌو ته اهي ڪري ڪري نشت ۽ نابود ٿي
وڃن؟ نه .هرگز نه! بلڪه انهن جي غلطين سان
غيريهودي ماڻهن کي نجات ملي ته جيئن يهودين
کي غيرت ٿي 12 .تنهنڪري اهڙي طرح انهن
جي غلطيون دنيا جي الءِ باعث برڪت ۽ انهن
جي ڀٽڪڻ سان غير يهودين جي الءِ باعث
برڪت آهي تڏهن خدا جي خواهش جي مطابق
يهودين جو ڀرپور ٿيڻ ئي دنيا کي ڀرپور ٿيڻ ئي
دنيا کي ڀرپور برڪت جو باعث هوندو.
 13هاڻي مان توهان ماڻهن کي چئي رهيو
آهيان جيڪي يهودي نه آهن .ڇاالءِ جو ته مان
خوصوصي طور تي غير يهودين جو رسول
آهيان .جيسيتائين ٿي سگهي ٿو مان پنهنجي
خدمت ڪندس 14 .ان اميد تي ته پنهنجي ماڻهن
۾ به غيرت ڏياري ڪري ان مان ڪجهه کي
نجات ڏياريان 15 .ڇاالءِ جو ته جيڪڏهن خدا
جي وسيلي سان انهن کي خارج ڪيو وڃڻ سان
دنيا ۾ خدا سان گڏ ميالپ پيدا هوندو آهي ته
پوءِ انهن جو خدا ڏانهن مقبول ٿيڻ يقينن مڙدن
مان جي ُء اٿڻ جي برابر نه هوندو 16 .جيڪڏهن
ماني َء جو نذرانو خدا جي نظر ۾ پاڪ آهي تڏهن

رومين 17 :11

244
26

۽ اهڙي طرح تمام اسرائيل
ته ماني پاڪ آهي؟ جيڪڏهن وڻ جي پاڙ پاڪ نه ٿا ٿي سگهن.
آهي ته ان جون ٽاريون به پاڪ هونديون.
نجات پائيندا .جيئن ته لکيل آهي ته
 17ڪجهه ٽاميون ڪٽي ڪري ڦٽي ڪيون
ويون ۽ ته جنگلي زيتون جي ٽاري آهي جنهن
“ڇڏڻ وارو صيون کان ايندو اهو يعقوب
تي پيوند چاڙهي ڇڏيو آهي تڏهن توهان پاڻ
جي خاندان کان برائيون پري ڪندو.
۾ زيتون جي روغن واري پاڙ ۾ حصي دار
 27۽ انهن سان گڏ اهو منهنجو عهد هوندو
هوندا 18 .تڏهن توهان انهن ٽامين جي اڳيان
جڏهن ته مان انهن جي گناهن کي پري
جيڪي توڙي ڪري ڦٽي ڪيون ويون فخر نه
ڪندس ”.يسعياه 9 :27 ،21-20 :59
ڪريو .۽ جيڪڏهن تون فخر ڪرين ٿو ته ياد
رک تون ناهين ،جيڪو پاڙ کي سهارو ڏنو آهي
 28خوشخبري جي اعتبار سان اهي توهان جي
بلڪه پاڙ تو کي سنڀاليندي آهي 19 .هاڻي تون خاطر خدا جا دشمن هيا پر جيسيتائين خدا جي
چوندين ها“ ،اهي شاخون انهي َء الءِ توڙيون طرف کان انهن کي چونڊ ٿيڻ جو تعلق آهي اهي
ويون آهن ته منهنجو ان تي پيوند چڙهي 20 ”.ان جي پي ُء ڏاڏي کي ڏنا ويا آهن وعدون جي
اهو سچ آهي ته ۽ تون بي ايماني جي سبب سان وجهه سان خدا جا پيارا آهن 29 .ڇاالءِ جو ته خدا
توڙي هئي ۽ تون تنهنجي ايمان جي سبب سان جنهن کي گهرائيندو آهي ۽ جيڪو ڪجهه اهي
انهي َء جڳهه تي قائم آهي ان الءِ ان تي مغرور عطيو ڏيندا آهن ان جي طرف کان پنهنجو ذهن
نه آهي بلڪه تون خوف ڪر 21 .جيڪڏهن ڪڏهن ناهي بداليو 30 .ڇاالءِ جو ته جهڙي طرح
خدا اصلي ٽامين کي نه ٽوڙيو ته اهو توهان کي توهان پهريان خدا جا نافرمان هيا پر هاڻي ان جي
به نه ڇڏيندو.
نافرماني جي سبب سان توهان تي خدا جو رحم
 22انهي َء الءِ ته خدا جي مهرباني ۽ سختي آهي 31 .اهڙي طرح هاڻي اهي به نافرمان ٿيا ته
تي توجه ڏي .ان جي اها سختي ان جي الءِ توهان تي رحم ٿيڻ جي باعث هاڻي ان تي به رحم
جيڪي ڪري پيا پر خدا جي مهرباني توهان ٿي سگهي 32 .انهي َء الءِ ته خدا هر هڪ ماڻهون
جي الءِ آهي .بشر طيڪه تون ان جي مهرباني کي نافرماني ۾ پڪڙيو ته سڀن تي رحم فرمائي.
تي قائم رهي نه ته وڻ کان توهان کي به ڪٽيو
ويندو 23 .۽ جيڪڏهن اهو پنهنجي ايمان ۾
خدا جي توصيف
33
موٽيو ته انهن وري ٻيهر پيوند ڪيو ويندو.
واهه! خدا جي حڪمت ۽ علم ڇا اوڙاهه
ڇاالءِ جو ته خدا وري انهن پيوند ڪري بحال آهي ان جا فيصال اسان جي سمجهه کان ٻاهر
ڪرڻ تي قادر آهي 24 .هڪ جنگلي شاخ جي آهن ۽ ان جي راهن کي اسان سمجهي نه
الءِ هڪ سٺي وڻ جو حصو بڻيو اهو فطري نه سگهنداسين 34 .جيئن ته لکيل آهي:
هوندو .پر توهان غيريهودي ماڻهن کي جنگلي
زيتون جي وڻ کان ڪٽندي هڪ شاخ جي
“خداوند جي عقل کي ڪنهن نه ڄاڻيو؟ ۽
طرح آهيو .۽ توهان کي هڪ سٺو زيتون جي
ان کي صالح ڏيڻ وارو ڪير ٿي سگهي
وڻ ۾ جوڙا (فصل ڪيو) ڪيو آهي .پر اهي
ٿو؟” يسعياه 13 :40
يهودي ان شاخ جي طرح آهن جو ته هڪ سٺي
زيتون جي وڻ کان وڌيو آهي .انهي َء الءِ يقيني
 “35خدا کي ڪنهن ڪجهه ڏنو آهي
طور تي انهن پنهنجي اصل وڻ ۾ وري جوڙي
ته اهو ڪنهن کي ان جي بدلي ۾
سگهن ٿا.
ڏي ”.ايوب 11 :41
 25اي ڀائر ۽ ڀيئنرون! مان توهانکي پوشيده
سچائي کان ناواقف رکڻ نه ٿو چاهيان ( ته
 36ڇاالءِ جو ته سڄيون شيون ان جي تخليق
توهان پنهنجو پاڻ کي عقلمند سمجهڻ لڳو) ڪيل آهن ۽ انهي َء جي وسيلي سان ان جي الءِ
اسرائيل جو ڪجهه حصو ايئن ئي سخت ڪريا وجود آهي .ان جو جالل هاڻي تائين ٿيندو رهي.
ويندا جڏهن توهان ته غيريهودي خدا جو حصو آمين.
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پنهنجي زندگي خدا جي حوالي ڪري ڇڏيو
 1تنهنڪري اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون!
خدا جون رحمتون ياد ڏياري ڪري
توهان کي التماس ڪندو آهيان پنهنجي جان
کي اهڙي زنده قرباني جي الءِ نذر ڪريو جو
زنده ۽ پاڪ ۽ خدا جو پسنديده آهي .اها ئي خدا
جي الءِ توهان جي الءِ روحاني عبات آهي2 .
ان دنيا جي ماڻهن جي وانگر توهان پاڻ کي نه
بدليو .بلڪه پنهنجي پاڻ کي دماغ جي تجديد جي
مطابق بداليو ته توهان کي خبر پئجي وڃي ته
يعني
خدا جي مرضي توهان جي الءِ ڇا آهي.
ٰ
توهان ڄاڻي ويندا ڇا سٺو آهي ۽ خدا کي ڇا پسند
آهي ۽ ڇا ڪامل آهي.
 3مان ته ان جي فضل جي نعمت جي وجهه
سان جيڪو خدا جي طرف کان مون کي ڏي ان
کي ذهن ۾ رکندي مان توهان کي هر هڪ کي
چوان ٿو .جيڪي توهان آهيو ان سان پنهنجو
پاڻ کي بهتر نه سمجهيو .بلڪه جيئن خدا هر
هڪ کي اندازي جي مواقف ايمان ورهيايو
آهي اعتدال سان گڏ پنهنجو پاڻ کي اوئين ئي
سمجهيو 4 .ڇاالءِ ته جهڙي طرح اسان جي انهن
جسمن ۾ گهڻو اعضاء آهي .۽ هر عضو جو ڪم
هڪ جهڙو نه آهي 5 .اهڙي طرح اسان به
جيڪي گهڻا آهيون پر مسيح ۾ شامل ٿي ڪري
هڪ جسم آهي ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان اعضاء
جي طور تي ڪم ڪندا آهن.
 6خدا جي فضل جي نعمت جي موافق اسان
کي جيڪي طرح طرح جون نعمتون مليون آهن
انهي َء الءِ ته جنهن جي نبوت جي نعمت ملي
“خداوند چيو انتقام وٺڻ منهنجو ڪم آهي ۽
هجي اهو پنهنجي ايمان جي موافق نعمت جو
مان ئي بدلو وٺندس ”.استثناء 35 :32
استعمال ڪرڻ گهرجي 7 .جيڪڏهن ڪنهن کي
خدمت ڪرڻ جي نعمت ملي آهي ته پنهنجي پاڻ
کي ٻين جي خدمت جي الءِ وقف ڪرڻ گهرجي 20 .بلڪه
جيڪڏهن ڪنهن کي معلم جي نعمت ملي آهي
ته ان کي تعليم ڏيڻ ۾ لڳاتار رهڻ گهرجي8 .
“جيڪڏهن تنهنجو دشمن بکايل آهي ته تون
جيڪڏهن ڪنهن کي همت وڌائڻ گهرجي.
ان کي ماني کاراءِ جيڪڏهن پياسو آهي ته
ان کي پاڻي پيئار ،ڇاالءِ جو ته ايئن ڪرڻ
جيڪڏهن ڪنهن کي خيرات ورهائڻ جي نعمت
سان تون انجي متي تي باهه جي انگارن
ملي ته ان کي گهرجي ته سخاوت ڪري.
جيڪڏهن ڪنهن کي قيادت جي نعمت ملي
کي وسائي سگهندي ”.مثل 22-21 :25
آهي ته سرگرمي سان قيادت ڪري جيڪڏهن
ڪنهن کي رحم ڪرڻ جي نعمت ملي آهي ته  21بدي کان شڪات نه کائو بلڪه بجاءِ ان جي
نيڪي سن بدي کي شڪست ڏيو.
اهو خوشي َء سان رحم ڪري.
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توهان جي محبت ۽ خلوص آهي .برائي
کان نفرت ڪريو هميشه نيڪي کان علهيدا نه
رهو 10 .ڀائرو ۽ ڀيئنرون وانگر پاڻ ۾ هڪ
ٻئي جي ويجهو رهو .ٻين جو احترام سان گڏ
پاڻ کي بهتر سمجهو 11 .ڪم جي ڪوشش
۾ سستي نه ڪريو .روحاني جوش کي وڌايو.
خداوند جي خدمت ڪندا رهو 12 .پنهنجي اميد
۾ خوش رهو مصيبت ۾ صابر رهو هميشه دعا
۾ مشغول رهو 13 .خدا کي ماڻهن جي ضرورت
جي مطابق مدد ڪريو .۽ مسافر کي گهر
گهرائي ڪري خدمت ڪرڻ جي موقعي ۾ لڳا
رهو.
 14جيڪي توهان کي ستائن ٿا انهن جي
واسطي برڪت چاهيو .انهن تي لعنت نه وجهو.
بلڪه برڪت چاهيو 15 .جيڪو خوش آهي ان
سان خوش رهو .جو غمزده آهي ان جي غم ۾
غمزده رهو 16 .پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان ملي جهلي
ڪري رهو .بلڪه معمولي ماڻهن سان گڏ ملي
رهو فخر نه ڪريو .پنهنجو پاڻ کي عقلمند نه
سمجهو.
 17برائي جو بدلو ڪنهن کي به برائي سان
نه ڏيو .جيڪي ڳالهيون سڀن ماڻهن جي ويجهو
سٺيون آهن انهن جي ڪوشش ڪريو18 .
جيسيتائين توهان کان ممڪن ٿي سگهي سڀن
سان گڏ امن سان رهو 19 .اي عزيزو! ٻين کان
انتقام نه وٺو بلڪه انتظار ڪريو ته خدا پنهنجي
قهر ۾ انهن کي سزا ڏيندو .ڇاالءِ ته صحيفن ۾
لکيل آهي:
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پنهنجي حڪومتن جي هيٺان رهو
اعلي
ته
1هر شخص کي گهرجي
ٰ
حڪومتن جو تعبيدار ٿي .ڇاالءِ جو
ته ڪوئي اهڙي حڪومت ناهي جيڪو خدا
جي طرف سان نه هجي .۽ جيڪي حڪومتون
موجود آهن اهي خدا جي طرف کان مقرر
رهن 2 .تنهنڪري جيڪا ڪائي حڪومت جي
مخالفت ڪرڻ آهي اهو خدا جي قائم ڪندو
آهي ،۽ جيڪو خدا کي قائم ڪرڻ واري حڪم
جي مخالفت ڪندا آهن اهي سزا پائيندا3 .
ڏسو ڪوئي به حاڪم اس شخص کي ڪوئي
نه ڍڄائيندو آهي بلڪه انهي َء لي ڍڄائيندو آهي
جيڪو بدڪاري ڪندو آهي جيڪڏهن توهان
حاڪم کان نه ڍڄڻ چاهيو ته نيڪي َء جا ڪم
ڪريو .توهان کي انهي َء طرف کان تعليم ملندي.
 4جيڪو حڪومت ڪندو آهي اهو خدا جو
خادم آهي اهو تنهنجي ڀالئي جي الءِ آهي پر
جيڪڏهن تون بدي ڪرين ته ان کان ڍڃڻ
گهرجي ڇاالءِ جو ته ان وٽ ترار بي فائدو نه
آهي .جيئن ته اهو خدا جو خادم آهي .جيڪو برا
ڪم ڪرڻ وارن کي سزا ڏيڻ جي الءِ غضب
الئيندو آهي 5 .انهي َء الءِ حاڪم جي تابعداري
ضروري آهي .نه صرف غضب جي ڍپ کان
ضروري آهي بلڪه ضمير جي الءِ .
 6انهي َء الءِ توهان محصول به انهن کي ڏيندا
آهيو ڇاالءِ ته اهي خدا جا خادم آهن جيڪي
پنهنجي مخصوص فرض کي نبائڻ ۾ لڳا رهندا
آهن 7 .جنهن ڪنهن جو حق آهي ادا ڪريو
محصول باقي هجي ته محصول ادا ڪري جنهن
جي مال گذاري باقي آهي ان کي مال گزاري
ڏيو ،جنهن کان ڍپ ڪرڻ گهرجي ان کان ڀڃو
۽ جنهن جي عزت ڪرڻ گهرجي ان جي عزت
ڪريو.
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نه ڪر” ۽ انکاسواءِ ۽ جيڪو ڪوئي حڪم
آهي ان سڀن جو خالصو ان ڳالهه ۾ پايو ويندو
آهي ته “پنهنجي پاڙيسري سان اهڙي طرح
محبت رکو جهڙي طرح توهان پنهنجو پاڻ سان
رکندا آهيو 10 2”.محبت پنهنجي ساٿي سان بدي
ناهي ڪندي ان واسطي محبت شريعت جي
تعميل آهي.
 11اهو سڀ ڪجهه توهان انهي َء الءِ ڪيو
ته جيئن توهان ڄاڻون ٿا نازڪ وقت ۾ هم راهه
آهن توهان ڄاڻون ٿا ته توهان جي الءِ پنهنجي
ننڍ مان جاڳڻ جو وقت اچي ويو آهي ڇاالءِ جو
ته جنهن وقت اسان ايمان آڻيو هيو ان وقت جي
نسبت هاڻي اسا جي نجات گهڻي ويجهو آهي12 .
رات 3لڳ ڀڳ گذري وئي ۽ ڏينهن نڪرڻ 4وارو
آهي انهي َء الءِ اچو اسان تاريڪي جي ڪمن کي
ترڪ ڪري روشن هٿيار ٻڌي ڇڏيو 13 .انهي َء
الءِ اسان اوئين ئي شائستگي سان رهون جيئن
ڏينهن جي وقت رهندا آهيون .انهي َء الءِ غير
معياري دعوتن ۽ نشي بازي کان ،زناڪاري،
شهوت پرستي کان جهيڙو ۽ حسد کان پري
رهو 14 .بلڪه خداوند يسوع مسيح کي پائي
ڇڏيو اهو نه سوچيو ته توهان جي گناهن جي
تفتيش ڪيئن ڪيئ وڃي ۽ خراب ڪم ڪرڻ
جي خواهش ڪيئن پوري ڪيون فڪر ڪريو.
1

ٻين تي تنقيد نه ڪريو
 1جنهن جو ايمان ڪمزور آهي ان
جو خير مقدم ڪيو پر خيالن جي
باري ۾ تڪرارن جي الءِ نه 2 .ڪنهن کي يقين
آهي ته هر شيءِ جو کائڻ جائز آهي ۽ ڪمزر
ايمان وارا ساگ پات ئي کائينا آهن 3 .ماڻهون
جو هر طره ماني کائيندو آهي ان کي اُن شخص
تي الزام لڳائڻ نه گهرجي جو ڪجهه شين کي
ناهي کائيندو .اوئين ئي اهو جيڪو ڪجهه شيون
محبت ئي شريعت
ناهي کائيندو آهي انکي سڀ ڪجهه کائڻ واري
 8توهان ڪنهن طرح سان ڪنهن جا قرضدار تي الزام نه لڳائي .ڇاالءِ جو ته خدا ان ماڻهون
نه ٿيو ياد رکو جيڪو قرض توهان جو آهي اهو کي قبول ڪري ڇڏيو آهي 4 .تون ڪير آهين
هڪ ٻئي سان گڏ محبت ڪرڻ آهي .ڇاالءِ جو
ته جيڪو ٻين سان محبت رکندو آهي اهو انهي َء  9 :13 1اقتباس خروج 17 ،15-13 :20
طرح شريعت تي عمل ڪندو آهي 9 .ڇاالءِ جو  9 :13 2اقتباس احبار 18 :19
 12 :13 3رات عالمت آهي اسان گناهن جي دنيا ۾
ته شريعت چوي ٿي ته“ ،زنانه نه ڪر ،خون نه گذاريندا آهيون.
ڪر ،چوري نه ڪر ،ٻين جي شين جي خواهش  12 :13 4ڏينهن اچڻ وارو سٺي ڏينهن جي عالمت
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جيڪو ٻين جي نوڪرن تي الزام لڳائي ٿو؟ ان
جو قائم رهڻ يا ڪرڻ ان جي مالڪ سان ئي
بابت آهي بلڪه اهو قائم ئي ڪيو ويندو ڇاالءِ
جو ته خداوند سان قائم رهڻ جي قوت ڏي.
 5هڪ ماڻهون اهو يقين ڪري سگهي
ٿو ته هڪ ڏينهن ٻئي ڏينهن کان وڌيڪ اهم
آهي جڏهن ته ٻيو شخص سڀن ڏينهن جي برابر
ڄاڻيندو آهي جيڪو ڪجهه به ٿي هر ڪوئي
پنهنجي دماغ ۾ پنهنجي ارادن کي مڪمل رکي.
 6ڪوئي ڪنهن ڏينهن کي مخصوص مڃندو
آهي ته اهو خداوند جي الءِ مڃندو آهي .ڪوئي
سڀ ڪجهه کائيندو آهي ته اهو خداوند جي
واسطي کائيندو آهي ته اهو خدا جو شڪر
ادا ڪندو آهي ۽ جيڪي بعض شين کي ناهي
کائيندو اهو به خدا جي الءِ ايئن ڪندو آهي .اهو
به خدا جو شڪر ادا ڪندو آهي.
 7اسان مان ڪوئي به نه تون پنهنجي الءِ
جيئندو آهين ۽ نه پنهنجي مرندو آهين 8 .اسان
جيئندا آهيون خداوند جي الءِ ۽ جيڪڏهن مرندا
آهيون ته به خداوند جي الءِ تنهنڪري چاهي
اسان جيئون چاهي اسان مرون اسان ته خداوند
جا ئي آهيون 9 .انهي َء الءِ مسيح مريو ،۽ انهي َء
الءِ ٻيهر زنده ٿيا ڇاالءِ جو ته اهو مردن ۽ زنده
ٻنهن جو خداوند آهي.
 10انهي َء الءِ ته پنهنجي ڀا ُء تي ڪنهن جي
الءِ الزام لڳائي ٿو ،يا ڇو تون پنهنجي ڀا ُء کي
حقير ڄاڻين ٿو ياد رکو اسان مان هر هڪ کي
خدا جي عدالت جي اڳيان بيهڻو پوندو 11 .جيئن
ته صحيفي ۾ لکيل آهي:
خداوند چوندو آهي ،مون کي پنهنجي حيات
جو قسم ،هر ڪنهن کي منهنجي سامهون
گوڏا کوڙڻڻا پوندا ۽ هر هڪ زبان خداوند
جو اقرار ڪندي .يسعياه 23 :45
 12تنهنڪري اسان ۾ هر هڪ پنهنجي زندگي
جو پنهنجو حساب خدا کي ڏيندا.
ٻين جي الءِ گناهه جو سبب نه بڻو
 13تنهنڪري اسان پاڻ ۾ هر هڪ ٻئي کي
الزام لڳائڻ بند ڪريون بلڪه اهو مناسب
آهي ته توهان جي ڀا ُء جي رستي ۾ ڪوئي
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رڪاوٽ نه وجهون نه ئي ان کي گناهه جي الءِ
برگالئينداسين 14 .مون خبر آهي بلڪه خدواند
يسوع ۾ مون پختو يقين آهي ته ڪوئي کڌو بذات
خود ناپاڪ ناهي اهو کاڌو صرف ان جي الءِ
ناپاڪ آهي جيڪو ان کي ناپاڪ مڃندو آهي.
 15جيڪڏهن تون جو ڀا ُء تنهنجي ماني َء کي
رنج پهچائي ٿو ته پوءِ وري محبت جي قاعده
تي نه ٿو هلي .ته تون پنهنجي ماني َء سان انسان
کي برباد نه ڪر ڇاالءِ جو ته مسيح انهي َء جي
الءِ مئو 16 .جيڪي توهان جي الءِ بهتر آهي
اها بدنامي جي ڪا شيءِ نه هجي 17 .ڇاالءِ
جو ته خدا جي بادشاهت صرف کائڻ پيئڻ تي
ناهي سچائي َء ۾ راستبازي ۾ ميالپ ۽ خوشي تي
موقوف آهي جيڪو پاڪ روح جي طرف سان
هوندو آهي 18 .۽ جيڪو ڪوئي انهي َء طور تي
مسيح جي خدمت ڪرڻ آهي ،ان سان خدا خوش
رهندو آهي ۽ ماڻهون ان کي اعزاز ڏيندا آهن.
 19تنهنڪري اسان انهن ڳالهين جا طالب
رهون جن سان سڪون ۽ باهمي ترقي ٿي.
 20ماني َء جي خاطر خدا جي ڪم کي تباهه
نه ڪريون .هر طرح کاڌو ناپاڪ آهي .پر ان
شخص جي الءِ برو آهي جنهن کي ان ماني َء
سان ڪنهن ڀا ُء جي گناهه جو سبب آهي21 .
اهوئي بهتر آهي ته نه گوشت کائي نه شراب
پيئي .نه ۽ ڪجهه اهڙو ڪري جنهن جي سبب
سان تنهنجو ڀا ُء گناهه جي ڌڪُ کائي.
 22جيڪو به توهان جو اعتقاد آهي ان کي
خدا ۽ پنهنجي وچ ۾ ئي رکو .مبارڪ اهو آهي
جيڪو انهن شين جي سبب جيئن اهو جائز
رکندو آهي انهي َء جي الءِ پنهنجو پاڻ کي مجرم
نه ٺهرايندو 23 .پر جيڪڏهن ڪوئي کائڻ جو
شبهو سان کائي ٿو تڏهن اهو مجرم ٺهرايو ويندو
آهي ڇاالءِ ته ان جي ماني ان جي اعتقاد جي
مطابق نه آهي ۽ اهو سڀ ڪجهه جيڪو اعتقاد
تي نه آهي اهو گناهه آهي.
 1اسان جيڪي روحاني طور تي
طاقتور آهيون ،نه تون انهن جي
ڪمزورين جي رعايت ڪريو ۽ اسان پنهنجو پاڻ
کي ئي خوش نه ڪنداسين 2 .اسان مان هر هڪ
پنهنجي پاڙيسري َء کي ان جي بهتري جي واسطي
خوش ڪري ته جيئن ان جو ايمان مظبوط ٿي3 .
مسيح به پاڻ کي خوش رکڻ جي ڪوشش ڪئي
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هئي جيئن ته لکيل آهي “ ،جن توکي طعنا هنيا،
تن جا طعنا مون تي اچي پيا 4 1”.ڇاالءِ جو ته
جيتريون ڳالهيون پهريان لکيون ويون اسان کي
تعليم ڏيڻ جي الءِ لکيون ويون هيون ته جيڪو
صبر ۽ افزائي صحيفن سان ملندي آهي اسان
ان سان اميد حاصل ڪريون 5 .۽ خدا صبر
۽ حوصلي افزائي جو مٿانهون چشمو آهي خدا
توهان کي اتحاد سان رهڻ جي يڪسوئي سان
توفيق ڏي ته مسيح يسوع جي مطابق پاڻ ۾ هڪ
ٻئي سان هڪ دل ٿي رهو 6 .ته جيئن توهان سڀ
هڪ آواز ۽ هڪ زبان ٿي ڪري اسان جي خدا
جي تمجيد ڪريو جيڪو اسان جو خداوند يسوع
مسيح پي ُء آهي 7 .انهي َء الءِ هڪ ٻئي کي ڳلي
لڳايو جيئن توهان کي مسيح ڳلي الٿو هيو .اهو
خدا جي جالل جي الءِ ڪريو 8 .مان چوان ٿو
ته مسيح خدا جي سچائي جي حفاظت ڪرڻ جي
الءِ مختونن جو خادم بڻائيندو ته اسان جي پي ُء
ڏاڏي کي چوندا واعدن کي پورو ڪريو 9 .ته
غيريهودي ماڻهون به ان جي رحم جي الءِ خدا
جي جالل ڪرن جيئن ته لکيل آهي:
“انهي َء الءِ مان تو کي غيريهودين جي
وچ ۾ پهچائيندس ۽ تنهنجي نالي جا گيت
ڳائيندس ”.زبور 49 :18
 10۽ صحيفه اهو به چوي ٿو:
“اي غيريهوديو! ان جي ماڻهن سان گڏ
خوشي ڪريو ”.استثناء 43 :32
 11اها وري به چوي ٿي:
“توهان سڀ غيريهودي! خداوند جي حمد
ڪريو ۽ سڀ قومون خداوند جو حمد
ڪرن ”.زبور 1 :117
 12۽ يسعياه به چوي ٿو ته،
“يسي

2

يعني
جي پاڙ ظاهر ٿيندي
ٰ

 3 :15 1اقتباس زبور 9 :69
2
س ي يسّي دائود جو پي ُء اسرائيل جو
 12 :15ي ّ
بادشاهه ،يسوع انهي ڪٽنب مان هيو.

اهو شخص جيڪو غير قومن تي
حڪومت ڪرڻ جي الءِ اٿندو انهي َء
سان غير قومون به ان تي پنهنجي اميد
رکنديون ”.يسعياه 11 :10
 13خدا جيڪو اميد جو ذريعو آهي توهان کي
ڪامل خوشي ۽ سالمتي سان ڀريل جيئن ته ان
۾ توهان جو ايمان آهي ته پاڪ روح جي قوت
سان توهان جي اميد زياده ٿي وڃي.
پولس جو پنهنجي ڪم جي بابت ٻڌائڻ
 14۽ منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان پاڻ توهان
جي نسبت يقين رکندو آهيان ته توهان نيڪي
سان معمور آهيو ۽ معفرت سان ڀريل آهيو.
توهان هڪ ٻئي کي هدايت ڪري سگهو ٿا.
 15پر توهان کي ياد ڏياريڻ جي الءِ مان بعض
ڳالهين جي باري ۾ دليري سان لکيو آيه .اهو
انهي َء الءِ توهان کي لکيو ته اها نعمت مون
کي خدا جي طرف سان ملي آهي 16 .ٻين لفظن
۾ غيريهودين جي الءِ مسيح يسوع خادم بڻيو.
ڪاهن جي ڪمن جي طرح خدا جي خوشخبري
جي تعليم انجام ڏيئي رهيو آهيان ته غيريهودي
خدا جي نذر جي طور تي پاڪ روح سان پاڪ
ٿي ڪري مقبول ٿي وڃن .۽ ان جي الءِ وقف
ٿي وڃن.
 17تنهنرڪي مان انهن ڳالهين کي جيڪي خدا
جي الءِ ڪريان ٿو يسوع مسيح ۾ فخر ڪري
سگهان ٿو 18 .ڇاالءِ ته مان انهن ڳالهين کي چوڻ
جي جرت رکان ٿو جن کي مسيح مون جي ذريعي
ڪيون آهن ته جيئن غيريهودي پنهنجي قول ۽ فعل
سان 19 ،.نشانين ۽ معجزن جي قوت سان خدا
جي روح جي قدرت سان خدا جي اطاعت ڪريو.
 20پر مان هميشه هوشياري سان اهو ئي حوصلو
رکيو ۽ خوشخبري اهڙين جاين تي نه ڦهالئڻ جو
ارادو ڪيو جتي مسيح جو نالو پهريان ئي معلوم
هيو .ڇاالءِ جو ته مان ٻين بنياد تي عمارت ٺاهڻ
نه ٿو چاهيان 21 .پر صحيفن ۾ لکيل آهي:
“جن کي هُن جي باري ۾ ڪونه ٻڌايو
ويو آهي ،اهي هُن کي ڏسندا .۽ جن هُن
جي باري ۾ ڪڏهن ٻڌو به نه آهي اهي
سمجهندا ”.يسعياه 52 :51
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پولس جو روم وڃڻ جو منصوبو ٺاهڻ
 22انهي َء الءِ مان توهان ڏانهن اچڻ جي الءِ
ڪيترا ڀيرائي رڪيل رهيس.
 23ڇو جو هاڻي ان ملڪن ۾ ڪوئي جڳهه
نه بچي آهي ۽ گهڻن سالن سان مان توهان سان
ملڻ چاهيان ٿو 24 .جڏهن اسپين ايندي رستي
۾ توهان سان مالقات ٿي وئي .۽ جڏهن توهان
جي صحبت سان ڪنهن قدر منهنجو جي ُء ڀرجي
ويندو ته منهنجي خواهش آهي اتان جي سفر جي
الءِ مون کي توهان جي مدد ملندي.
 25پر هاڻي خدا جي ماڻهن جي خدمت ڪرڻ
جي الءِ يروشلم وڃي رهيو آهيان 26 .ڇاالءِ جو
ته مڪدينيه ۽ اخيه جي ڪليسا جي ماڻهن يروشلم
۾ خدا جي غريب ماڻهن جي الءِ ڇنڊو اکاڙڻ تي
رضاڪارنه فيصلو ڪيو 27 .انهن رضاڪارنه
فيصلو ڪيو ته انهن جو فرض به بڻي ٿو ڇاالءِ
جو ته جيڪڏهن غيريهودي روحاني ڳالهين ۾
يهودين کي شريڪ ٿيا آهن ته الزمي آهي ته
جسماني ڳالهين ۾ يهودين جي خدمت ڪرن.
 28تنهنڪري مان ان خدمت کي پورو ڪري
۽ جيڪا رقم حاصل ٿيندي ان تمام کي حفاظت
سان گڏ انهن جي هٿن ۾ حوالي ڪري مان توهان
ڏانهن ايندي اسپين جي الءِ روانو ٿي ويندس.
 29۽ مان ڄاڻان ٿو ته جڏهن مان توهان ڏانهن
ايندس ته توهان جي مسيح کي ڪامل برڪت
کڻي ايندس.
 30۽ اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان توهان کي
التجا ڪريان ٿو خداوند يسوع مسيح جي واسطي
جيڪو اسان جي الءِ خداوند آهي انهي َء الءِ ته
پاڪ روح جي محبت جي خاطر منهنجي الءِ
خدا کان دعا ڪرڻ ۾ منهنجو ساٿ ڏيو31 .
ته مان يهوداه جي نافرمانين کان نجات حاصل
ڪريان ۽ منهنجا نذرانه جيڪي مان يروشلم ۾
کڻي آيم خدا جي ماڻهن کي قبول اچي 32 .ته
جيئن مان خدا جي مرضي جي مطابق خوشي َء
سان گڏ توهان سان ويجهو اچي توهان سان گڏ
آرام پايان 33 .خدا جو اطمينان جو چشمو آهي
توهان سڀن سان گڏ رهي .آمين
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2

ڪليسيا جي خادمه آهي سفارش ڪريا ٿو.
ته توهان ان کي خداوند ۾ اهڙي طرح قبول
ڪريو ۽ اهڙي خدا جي الءِ پاڪ آهيو ۽ سڀ
ڪم جنهن جي ان کي ضرورت آهي ان جي مدد
ڪريو ڇاالءِ جو ته اهو گهڻن جي مددگار رهي
آهي بلڪه منهنجي به.

 3پرسلّه ۽ اڪوله کي سالم چئو .اهو
مسيح يسوع جي الءِ مون سان گڏ ملي
ڪري خدمت ڪئي آهي 4 .انهن منهنجي
جان کي بچائڻ جي الءِ پنهنجي زندگي
جو سر ڏيڻ جي الءِ هئي .۽ صرف
مان ئي نه بلڪه غيريهودين جي سڀ
ڪليسيائون به ان جا شڪر گذار آهن.
 5ان ڪليسيا کي به منهنجو سالم جتي
ان جي گهر اجتماع ٿيندو هيو.
منهنجا پيارا دوست ايپينتس کي منهنجو
سالم چئه جيڪو ايشيا ۾ مسيح کي پائڻ
وارن مان پهريون آهي.
 6مريم کي جنهن توهان جي الءِ گهڻو
ڪم ڪيو آهي سالم چئو.
 7اندرفيڪس ۽ يونياس کي سالم چئو
اهي منهنجا رشتيدار آهن ۽ مون سان گڏ
جيل ۾ هيا ۽ رسولن ۾ گهڻي عزت وارا
هيا ۽ مون کان پهريان مسيح ۾ هيا.
 8اپلياطس کي سالم چئجو جيڪو
خداوند ۾ پيارو آهي 9 .اربانس کي
جيڪو مسيح ۾ اسان جهڙيو خدمتگار
آهي
۽ منهنجي پياري استخس کي سالم چئو.
 10اپليس کي سالم چئو جيڪو مسيح جي
خدمت ۾ جيڪو آزمايو ۽ ثابت ڪيو ويو
اَرستوبلس جي فرد خاندان کي سالم
چئو 11 .منهنجي رشتيدارن هيررودين
کي سالم چئو.
نرڪسوس جي خاندان جي ماڻهن کي
سالم چئو جيڪو خداوند ۾ آهي12 .
تروفينا ۽ تروفوسا جيڪو خداوند ۾ سخت
محنت ڪندي آهي.
سالم چئو پياري پرسس کي سالم چئو.
پولس جا آخري الفاط
 1مان توهان کي فيبي َء جي جيڪا ان به خداوند ۾ سخت محنت ڪئي.
 13روفُس جيڪو خداوند ۾ چونڊيو ويو
اسان جي ڀيڻ ۽ ڪنخريه جي

رومين 14 :16
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برگزيده آهي ۽ ان جي ما ُء جيڪا منهنجي
ما ُء آهي ٻنهي کي سالم چئو.
تس فلگون ،هرميس،
 14اسنُڪر ُ
پترباس ۽ هرماس ۽ ان جي ڀائرن کي
جيڪي انهن سان گڏ آهن سالن چئو.
 15فلگس ،يوليه نيربوس ۽ ان جي ڀيڻ
اُلُمپاس ۽ سڀ بزرگ ماڻهن کي سالم چئو.
 16پاڻ ۾ مقدس بوسه کڻي ڪري
هڪ ٻئي کي سالم چئو .مسيح جون سڀ
ڪليسيائون توهان کي سالم چونديون
آهن،
 17هاڻي اي ڀائرو ۽ ڀيئنرو! مان توهانکي
گذارش ڪريان ٿو ته انهن ماڻهن کان گهڻو
هوشيار رهو جيڪي ماڻهون جي وچ ۾ جيهڙو
پيدا ڪندا آهن ۽ ايمان کي ڪمزور ڪندا آهن
توهان جيڪا تعليم پاتي آهي ان جي خالف رويه
اختيار ڪندا آهيو .بس انهن کان پري رهو18 .
ڇاالءِ جو ته اهڙا ماڻهون اسان جي خداوند مسيح
جا ناهن بلڪه پنهنجي پيٽ جي خدمت ڪندا آهن
۽ اهي پنهنجي خوشامند ڀري چٽ پٽي ڳالهين
کي بهڪايو آهي 19 .ڇاالءِ جو ته توهانجي
فرمانبرادري سڀن ۾ مشهور ٿيندي آهي انهي َء
الءِ ته مان توهان کان گهڻو خوش آهيان .پرمان
چاهيان ٿو ته توهان نيڪي جي اعتبار سان عقلمند
ٿي وڃو ۽ بدي جي اعتبار کان معصوم بڻيا رهو.

20

۽ خدا جيڪو سالمتي جي ذريعو آهي
شيطان کي توهان جي پيرن سان جل ڪچلي
ڇڏيو ،اسانجي خداوند يسوع جو فضل توهان تي
ٿيندو رهي.
 21منهجو هم خدمت تيمٿيس ۽ منهنجا يهودي
ساٿي لوڪيس ،يا سون ،۽ سو سوپطرس جي
جانب کان توهان کي سالم ،
 22ان خط جو جو تڏهن ۾ تريس توهان کي
خداوند ۾ پنهجو سالم چوان ٿو.
 23منهنجو ۽ ساري ڪليسيا جو ميزبان توهان
کي سالم آهي .اراستس شهر جي خزانچي ۽
اسان ڀا ُء کي ڪوارتس توهان کي سالم چوان
1 25
ٿو.
 25هاڻي خدا جو جالل ٿي رهيو آهي جيڪا
توهان منهنجي خوشخبر جي تعليم جي مواقف
مضبو ڪري سگهي ٿو اها خوشخبري يسوع
مسيح جو پيغام آهي جيڪو ان جو پيغام آهي اها
خوشخبري يسوع مسيح جي پيغام آهي جيڪي
ان جي هاڻي ازلي کي مڪاشفي جي مطابق
ازل کان لڪيل رهيو .۽ خدا کان ظاهر ٿيندو
رهيو 26 .پر ان وقت ظاهر ٿي ڪري نبين جي
صيحيفن جي ذريعي سان سڀن قومن کي ٻڌايو
ويو آهي ته ال فاني خدا جي حڪم جي مطابق
اهي ايمان جي فرمانبردار ٿي وڃن 27 .يسوع
مسيح جي وسيلي سان انهي َء واحداد نشمند خدا
جو بد تڪ جالل ٿيندو رهي .آمين!

 24 :16 1آيت  24ڪجهه يوناني “اعمال” نسخن ۾ ان
آيت کي شامل ڪيو ويو آهي.

