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ڪرنٿين

جي نالي پولُس رسول جو پهريون خط

1

 1پولس جي طرف کان سالم جنهن کي
خداوند پنهنجي مرضي سان يسوع مسيح
جو رسول ٿيڻ جي الءِ منتخب ڪيو .۽ اسان جي
ڀا ُء ستهينس جي طرف کان به سالم.
 2ڪرنٿين ۾ خدا جي ڪليسيا ۽ يسوع مسيح
۾ شامل پاڪ ماڻهون جي نالي :توهان سڀن انهن
ماڻهن سان گڏ جنهن کي هر جاءِ خدا جي پاڪ
ماڻهون ٿيڻ جي الءِ گهرايو ويو .جيڪو خدا وند
يسوع مسيح ۾ ڀروسو رکندا آهن جيڪو انهن جو
۽ اسان جو خداوند آهي.
 3اسان جي پي ُء ۽ خداوند يسوع مسيح جي
طرف کان توهان تي فضل ۽ سالمتي ٿيندي
رهي.

آئون توهان کي التجا ڪريان ٿو سڀ ملي ڪري
هڪ خيال رهو.
 11ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان جي نسبت مونکي
خلوي جي خاندان جي فرد کان معلوم ٿيو ته
توهان جي وچ ۾ جيهڙو آهي 12 .منهنجي چوڻ
جو مطلب اهو آهي ته توهان مان ڪوئي چوي
ٿو ته “آئون پولس آهيان” ته ڪوئي چوي ٿو ته
“آئون اپلوس جو آهيان” ته ڪوئي چوي ٿو ته
“آئون ڪيفا جو آهيان” ته ڪوئي چوي ٿوع ته
“آئون مسيح جو آهيان 13 ”.ڇا مسيح ورهائجي
ويو آهي؟ ڇا پولس توهان جي خاطر مصلوب
ٿيو؟ ڇا توهان کي پولس جي نالي تي بپتمسه ڏني
ويئي آهي؟  14آئون خدا جو شڪر ادا ڪريان
ٿو ته آئون ڪرپس ۽ گيُس کان سواءِ توهان مان
ڪنهن کي به بپستمه نه ڏني 15 .ته جيئن ڪوئي
به اهو نه چئي ته تون منهنجي نالي تي بپتمسه
ورتي 16 .۽ اتي آئون ستفناس جي خاندان کي به
بپتمسه ڏني آهي پر مون کي ياد ناهي ته ڪڏهن
ڪنهن ٻئي کي به بپتسمه ڏني هجي 17 .مسيح
مون کي بپتمسه ڏيڻ جي الءِ ناهي موڪليو
بلڪه خوشخبري ٻڌائڻ جي الءِ موڪليو آهي
پر دنياوي عقلمندي سان نه ته جيئن مسيح جي
صليب بي اثر نه ٿي.

خدا جي الءِ پولُس جو شڪر ادا ڪرڻ
 4آئون هميشه توهان جي ال پنهنجي خدا
جو شڪر ادا ڪرڻ چاهيان ٿو ڇاالءِ جو ته
ان يسوع مسيح جي وسيلي سان توهان کي
فضل ادا ڪيو 5 .ڇو جو يسوع جي وسيلي
سان توهان کي هر شيءِ ۾ توهان جي تقرير
۾ ۽ توهان جي علم ۾ .فضل عطا ڪيو ويو.
ان الءِ خدا جو شڪر هميشه ادا ڪندو آهيان.
 6مسيح جي باري ۾ اسان جي شاهدي توهان ۾
قائم ٿي 7 .ايسين تائين ته ڪنهن نعمت ۾ گهٽ نه
خدا جي قوت ۽ مسيح جي عقلمندي
رهيا آهيو .توهان خداوند يسوع مسيح کي ٻيهر
 18انهي َء جي الءِ صليب جو پيغام مرڻ وارن
ظهور جا منتظر رهو 8 .اهو توهان کي آخر
تائين قائم رکندو ته جيئن اسان جي خداوند يسوع جي ويجهو بيوقوفي آهي پر اسان نجات پائڻ
جي ڏينهن الزام کان پاڪ رهون 9 .خدا ڀروسي وارن جي ويجهو اها خدا جي قوت آهي19 .
مند آهي جنهن توهان کي اسان جي خداوند يسوع صحيفن ۾ لکيل آهي:
مسيح ۾ شرڪت جي الءِ گهرايو آهي.
“آئون حاڪمن جي حڪمت کي نشت و
نابود ۽ عقلمندن جي عقل کي نظرانداز
ڪرنٿين جي ڪليسيا جا مسئال
ڪري ڇڏيندس ”.يسعياه 41 :29
 10ڀائرو ۽ ڀيئنرو! آئون خداوند يسوع مسيح
جي نالي تي توهان کي التماس ڪريان ٿو ته
 20اهو هاڻي هوشيار دانشمند ڪٿي آهي؟ اهو
توهان جي وچ ۾ ڪائي فرقو نه ٿي انهي َء الءِ
ضروري آهي ته توهان جي وچ ۾ کوٽ نه ٿي .تعليم يافته ڪٿي آهي؟ ان جي وقت جو فلسفي
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ڪٿي آهي؟ ڇا دنيا جي حڪمت کي بيوقوفي
ناهي ٺهرايو؟  21انهي َء الءِ جڏهن پنهنجي
حڪمت سان خدا کي ناهي ڄاڻيو ته خدا کي
پنهنجي حڪمت سان اهو پسند آيو ته ان منادي
جي بيوقوفي جي وسيلي سان ايمان الئڻ وارن
کي نجات ڏي.
 22ڇاالءِ جو ته يهودي ثبوت جي الءِ پنهنجي
اکين سان معجزه ڏسڻ چاهن ٿا ۽ يوناني
دانشمندي ڳولهين ٿا 23 .پر جيڪي پيغام ڏيڻ
چاهن ٿا اهي مصلوب يهودي جي الءِ هڪ
مسئلو آهي ۽ غيريهودي قوم جي ويجهو اهو
بيوقوف آهي 24 .پر انهن جي الءِ جيڪو گهرايو
ويو آهي جن ۾ يهودي ۽ يوناني آهن مسيح آهي
جيڪي خدا جي طاقت ۽ حڪمت آهي 25 .ڇاالءِ
جو ته خدا جي بيوقوفي ماڻهن جي حڪمت کان
گهڻي ۽ خدا جي ڪمزور ماڻهن جي طاقت کان
وڌيڪ طاقتور آهي.
 26ڀائرو ۽ ڀيئنرون! پنهنجي گهرائجڻ تي نظر
ڪريو .توهان مان گهڻا ماڻهون دنيا جي نظر
۾ عقلمند نه هيا .توهان مان گهڻا اختيار وارا
اعلي سماج
نه آهن ۽ توهان مان گهڻا ماڻهون
ٰ
جا نه آهن 27 .برخالف خدا دنيا جي بيوقوفن
کي منتخب ڪيو ته جيئن حڪيمن کي شرمندا
ڪرن ۽ خدا دنيا جي ڪمزورن کي چونڊيون ته
جيئن اهو طاقتورن کي شرمندو ڪرن 28 .خدا
ڪمينن ۽ حقيرن ۽ بيوجودن کي چونڊيو ته جيئن
ان جي تحت دنيا جنهن ڪنهن کي سمجهي ٿي
ان کي نشت و نابود ڪري 29 .ته جيئن خدا جي
موجودگي ۾ ڪوئي بشر فخر نه ڪري 30 .خدا
توهان کي يسوع مسيح جو حصو بڻائڻ چاهيو.
مسيح اسان جي الءِ خدا جي طرفان عطا ڪيل
حڪمت آهي .انهن جي وسيلي سان اسان خدا
جي حضور راستباز ۽ مقدس ٺهرايون .مسيح
جي وجهه سان ئي اسان پنهنجي گناهن کان
ڇٽڪارو حاصل آهي 31 .جيئن ته صحيفن ۾
لکيل آهي“ .جيڪڏهن ڪنهن کي فخر محسوس
ڪرڻو آهي ته اهو خداوند ۾ پنهنجي حيثيت تي
فخر ڪري ”.يرمياه 42 :9

2

اعلي درجي جي ڪالم يا
بيان ڪيو .پر آئون
ٰ
حڪمت سان گڏ نه آيس 2 .جڏهن آئون توهان
سان گڏ هيس ته آئون ارادو ڪري ڇڏيو ته
سواءِ يسوع مسيح ۽ صليب تي ئي ان جي
موت جي باري ۾ ڪجهه نه چوندس 3 .۽ آئون
توهان ڏانهن ڪمزوري ۽ خوف سان گڏ تمام
گهڻو ڪپ ڪپائيندو آيم 4 .۽ پنهنجي تقدير ۽
پنهنجي پيغام سان توهان کي قائل ڪرڻ جي
الءِ دانشمنده الفاظ استعمال نه ڪيا .بلڪه پاڪ
روح جي قدرت سان منهنجي تعليمات ثابت ٿي
هئي 5 .مان ايئن ئي ڪيو ته جيئن توهان جو
ايمان انسان جي حڪمت تي ناهي بلڪه خدا جي
قدرت تي موقوف ٿيو.
خدا جي حڪمت
 6اسان حڪمت جي ڳالهه جيڪي سمجهدار
ماڻهن سان ڪندا آهيون اهي نه ته ان دنيا جا آهن
۽ نه ئي اُن دنيا جي حاڪم ،۽ حاڪم ماڻهون
پنهنجي اختيار وڃائي ويٺا هئا 7 .اسان جيڪي
حڪمت بيان ڪندا آهيون اها حڪمت خدا جي
پوشيده حڪمت ۾ لڪايل وئي آهي جيڪا خدا
دنيا جي تخليق سان پيشتر اسان جي جالل سان
واسطو مقرر ڪيو هيو 8 .۽ جنهن کي ان جهان
جي سردارن مان ڪنهن نه سمجهيو ۽ جيڪڏهن
سمجهيو ته جالل واري خداوند کي مصلوب نه
ڪرن ها 9 .پر صحيفن ۾ لکيل آهي:

“نه اکين ڏٺو ۽ نه ڪنن ٻڌو ڪنهن به اهو
خيال نه ڪيو ته جيڪو ان سان محبت
رکندو آهي انهن جي الءِ خدا ڇا تيار ڪيو
آهي ”.يسعياه 4 :64
 10پر خدا اسان تي روح جي ذريعي سان ان
راز کي ظاهر ڪيو
ڇاالءِ جو ته روح هر شيءِ ايسين تائين ته خدا
جي لڪيل رازن تائين به ڳولهي نڪتو آهي.
 11ڪوئي شخص به ٻئي شخص جي خيالن
سان واقف نه آهي سواءِ ان شخص کي روح کي
پاڻ ان جي اندر آهي انهي َء طرح سواءِ خدا جي
روح کي ڪوئي شخص به خدا جي ڳالهين کي
ناهي ڄاڻيندو 12 .پر اسان ان روح کي پاتو آهي
مصلوب مسيح جي متعلق پيغام
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرو! جڏهن آئون توهان ان جو تعلق هن دنيا سان آهي .اسان ان روح
ڏانهن آيس ته آئون خدا جي سچائي کي کي پاتو آهي روح جيڪو خدا آهي .انهي َء الءِ
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ته گهڻيون شيون آزادي اسان کي خدا سان ملي
آهي .ته جيئن انهن ڳالهين کي ڄاڻيون.
 13جڏهن اسان ان تعليم ڏيندا آهيون ته انساني
حڪمت کان سکندي الفاظن کي اسان استعمال
نٿا ڪريون .روح کان سکندين الفاظ اسان انهن
کي سيکاريندا آهيون .اسان اهي روحاني الفاظ
استعمال ڪندا آهيون جيڪي روحاني شين کي
سمجهائينديون آهن 14 .جيڪو ماڻهون روحاني
نه هجي اهو خدا جي روح کان آيل شين حاصل
ناهيون ڪندا ڇاالءِ جو ته ان جي ويجهو اهي
ڳالهيون آهن بيوقوفي جون آهن ۽ اهي انهن
کي نه سمجهي سگهندا ڇو جو ته اهو صرف
روحاني طور تي ڄاڻي ويندي آهي 15 .پر
روحاني شخص سڀ ڳالهين کي سڃاڻيندو آهي
پر ٻيا ان کي نه ٿا ڄاڻي سگهن 16 .جيئن ته
لکيل آهي:
“ڪير آهي جيڪو خداوند جي ذهن کي
ڄاڻي؟ خداوند کي ڪير مشورو ڏيئي
سگهي ٿو؟” يسعياه 13 :40
پر اسان وٽ مسيح جو ذهن آهي.

 1ڪرنٿين 18 :3

مان هر هڪ اهو ڪم ڪيو آهي جيڪو خداوند
اسان کي سونپيو آهي اسان ته صرف اهڙا خادم
آهيون جن جي مٿان توهان يقين رکو ٿا 6 .آئون
ٻج پوکيو اپلوس پاڻي ڏنو ،پر خدا ان کي وڌائي
ڇڏيو 7 .اهو جيڪو وجهندو آهي ۽ اهو سٺي
طريقي سان پاڻي به ڏيندو آهي .هرگز اسان نه
آهيون اصل ۾ خدا اهم آهي ڇاالءِ جو ته اهو ئي
پوکي ۽ وڌائيندو آهي 8 .اهو جيڪو وجهندو
آهي ۽ پاڻي ڏيندو آهي هڪ ئي مقصد رکندا
آهن ۽ هر ڪنهن کي ان جي ڪم جي مطابق
سلو ملندو 9 .اسان خدا جي الءِ ڪم ڪرڻ وارا
آهيون توهان خدا جي فصل آهيو 10 .آئون خدا
جي عطيي کي ان ڪم جي الءِ استعمال ڪيو
آئون هوشيار ۽ معمار وانگر بنياد رکي .پر
ڪوئي هڪ ان تي تعمير ڪندو آهي .لهاذه هر
هڪ هوشيار رهي ته اهو ڪهڙي عمارت کڻي
ٿو 11 .هي بنياد يسوع مسيح آهي ۽ اها پهريان
ئي وجهي ويئي آهي .ڪوئي شخص ٻئي بنياد نه
ٿو وجهي سگهي.
 12جيڪڏهن ڪوئي ٻيو ان بنياد تي سون،
چاندي ،بيش قيمت پٿرن ،ڪاٺين ،بانس کي
استعمال ڪري ٿو 13 .ته هر ماڻهون جو ڇا
ٿيو ڪم ظاهر ٿي ويندو .۽ ان ڏينهن 1باهه سان
ڏٺو ويندو ۽ اها باهه هر هڪ جي ڪم کي
جانچيندي 14 .جيڪڏهن ڪوئي ڀريل شخص
عمارت جي بنياد تي باقي رکندو آهي تڏهن اهو
شخص اجر پائيندو 15 .پر جيڪڏهن ڪنهن
شخص جي عمارت سڙي وڃي تڏهن ان کي
نقصان سهڻو پوندو پر پاڻ بچي ويندو جئين
ڪوئي شخص باهه کان ڇٽڪارو پائيندو آهي.
 16ڇا توهان نه ٿا ڄاڻون ته توهان پاڻ خدا
جي هيڪل آهيو ۽ خدا جي روح توهان ۾ رهندي
آهي؟  17جيڪڏهن ڪوئي خدا جي هيڪل کي
تباهه ڪري ٿو خدا ان کي برباد ڪري ڇڏيندو
ڇو جو خدا جو هيڪل پاڪ آهي ۽ اها هيڪل
توهان پاڻ آهيو.
 18پنهنجو پاڻ کي فريب نه ڏيو .جيڪڏهن
توهان ۾ ڪوئي پنهنجو پاڻ کي هن جهان ۾
دانشمند سمجهندو آهي ته ان کي بيوقوف ٿيڻ

ماڻهڻ جي اتباع نه ڪريو
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرو! مان پنهنجي ڪالم مان
نه چئي سگهيس جيئن ته روحاني ماڻهن
کي چئي سگهيس .پر آئون توهان سان اهڙو
ڪالم ڪيو جيئن هڪ غير روحاني ماڻهون
سان ڪالم ڪيو هجي .آئون توهان اهڙي طرح
ڳالهه ڪئي جهڙي طرح مسيح ٻارن سان ڳالهه
ڪئي هجي 2 .مان پيئڻ جي الءِ توهان کي کير
ڏنو سخت کاڌو نه ڏنو ڇاالءِ جو ته توهان هاڻي
تيار نه هيا .جيئن ته هاڻي به توهان تيار نه آهيو
توهان هاڻي به ديناوي ماڻهن جي طرح عمل
ڪريو ٿا 3 .توهان ۾ اڃان تائين ساڙ آهي ۽
هڪ ٻئي سان وڙهندا آهيو ان مان معلوم ٿئي
ٿو ته توهان دنياوي ماڻهن جي طريقي تي آهيو.
 4ڪوئي توهان مان چوي ٿو “مان پولس جو
آهيان” ۽ ٻيو چوي ٿو “مان اپلوس جو آهيان”
تڏهن ڇا ان مان خبر ناهي پوندي ته توهان
دنياوي ماڻهن جي طرح ظاهر ڪندا آهيو؟
1
 13 :3ڏينهن ان ڏينهن مسيح اچي ڪري تمام ماڻهن
5
چڱو اپلّوس ڇا آهي ۽ پولُس ڇا آهي؟ اسان جو انصاف ڪندو.

3

 1ڪرنٿين 19 :3
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گهرجي ته جيئن اهو سچ مچ ۾ حڪيم بڻجي
وڃي 19 .خدا جي ويجهو ان دنيا جي عقلمندي
بيوقوفي آهي جيئن ته لکيل آهي“ ،اهو عقلمندن
کي انهن کي انهن جي چاالڪي َء ۾ ئي ڦاسائيندو
آهي 20 1”.۽ اهو به لکيل آهي خداوند ڄاڻي ٿو
ته عقلمندن جي خيالتن جو ملهه ڪجهه به نه
آهي 21 2”.انهي َء الءِ ماڻهن تي ڪوئي فخر نه
ڪري ڇاالءِ جو ته سڀ شيون توهان جون ئي
آهن 22 .خواه پولس ٿيو اپلوس ،يا ڪيفا ،خواه
دنيا هجي يا زندگي هجي يا موت ،خواه حال جي
شين خواه مستقبل جون سڀ توهان جو آهن23 .
۽ توهان مسيح جا آهيو ۽ مسيح خدا جو آهي.
مسيح جا رسول
 1ماڻهون کي اسان جي متعلق اهو
سوچڻ گهرجي ته اسان مسيح جا خادم
آهيون ۽ خدا اسان کي پنهنجي سچائي جي رازن
جو نگران ڪار بڻايو آهي 2 .۽ وري جنهن کي
نگران ڪار بڻايو آهي ته اهي ثابت ڪ ته اهي
ديانتدار آهن 3 .مون کي ان جي ڪائي فڪر
نه آهي ته توهان مون تي ڪنهن انساني عدالت
جڏهن ته آئون پاڻ کي ئي نه ٿو پرکي سگهان.
 4منهنجي ضمير جي مطابق مان ڪائي برائي
ڪئي ناهي ان جو مطلب اهو نه آهي ته آئون
بيگناهه آهيان .ان جو فيصلو صرف خداوند ئي
ڪري سگهي ٿو 5 .ان الءِ وقت کان پهريان
ڪنهن ڳالهه جو فيصلو نه ڪريو .جڏهن خداوند
ايندو اهو تاريڪي ۾ لڪليل ڳالهين کي ظاهر
ڪندو ۽ دلن جون پوشيده ڳالهين کي ڄاڻڻ وارو
بڻائي ڇڏيندو ان وقت هر هڪ جي تعريف خدا
جي طرف کان هوندي.
 6اي ڀائرو! آئون انهن ڳالهن ۾ توهان جي
خاطر پنهنجو ۽ اپلوس جو ذڪر ڪيو آهي ته
جيئن اسان جي مثال سان سکو انهن ڳالهن سان
توهان جو مطلب اسان کان سمجهو ۽ “ جيڪو
ڪجهه لکيل آهي ان کان تجاوز نه ڪريو” ۽
هڪ جي محبت جي خالف نفرت نه ڪريو7 .
ڪير چوي ٿو ته ٻين کان بهتر آهي؟ ۽ توهان
وٽ ڇا آهي جيڪو توهان کي ناهي ڏنو ويو ۽
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توهان جي هر شيءِ توهان کي ڏني ويئي آهي.
ته ڇو ٿا ڊنگيون هڻندا ورتو ته اهي شيون مان
پاڻ حاصل ڪيون آهيون؟
 8ممڪن آهي ته توهان سوچيندا هوندا ته
جنهن شين جي ضرورت هئي هاڻي اهي سڀ
ڪجهه توهان وٽ آهن توهان دولتمند ٿي ويا
آهيو اسان کان بغير بادشاهه بڻجي ويا آهيو
معني ۾ بادشاهت
۽ ڪاش ته توهان صحيح
ٰ
ڪريو ،ته جيئن اسان به توهان سان گڏ
بادشاهي َء ڪريون 9 .منهنجي دانست ۾ خدا
اسان رسولن کي اهڙي طرح ادهاني جاءِ ڏني
آهي ته جن کي قتل جو حڪم ٿي چڪو آهي
اسان دنيا ،فرشتن ۽ ماڻحن جي الءِ هڪ تماشو
ٺهرائي 10 .اسان مسيح جي خاطر بيوقوف
آهيون ،پر توهان ۾ مسيح عقلمند آهي اسان
ڪمزور آهيون پر توهان طاقتور آهيو توهان
عزتدار آهيو اسان بي عزتدار آهيون 11 .هاڻي
به اسان بکايل ۽ پياسا آهيون اسان جي لباس
۾ چتيون آهن ،اسان مار کائيندا آهيون ۽ اسان
ٺڪاڻي کان بغير گهمندا آهيون 12 .اسان پنهنجي
هٿن سان محنت ۽ سخت مشقت ڪندا آهيون.
 13ماڻهون بدنام ڪندا آهن اسان دوستاڻو جواب
ڏيندا آهيون .ستائجڻ تي به اسان کلندا آهيون
اسان جي خالف خراب ڳالهيون ڪرڻ وارن کي
اسان دوستي جون ڳالهيون ٻڌائيندا آهيون اسان
اهڙا آهيون جيئن دنيا جا ٺڪرايل هجن پر اسان
اڄ تائين سماج جي ڪوڙي جي مثل نه آهيون.
 14آئون توهان کي شرمنده ڪرڻ جي الءِ
اهي ڳالهيون نه ڪري رهيو آهيان بلڪه پنهنجا
پيارا ٻار ڄاڻي ڪري توهان کي نصيحت
ڪريان ٿو 15 .جيڪڏهن مسيح ۾ خوشخبري
جي ذريعي توهان جو پُي آهيان 16 .ان الءِ آئون
توهان کي عاجزي ۽ هدايت ڪريان ٿو ته مون
وانگر بڻو 17 .ان واسطي آئون توهان ڏانهن
تيمٿيس کي موڪليو .اهو خداوند ۾ منهنجو پيارو
۽ ڀروسي وارو ٻار آهي .منهنجي انهن طريقن
کي جيڪي يسوع مسيح ۾ اسان توهان کي ياد
ڏيارڻ جي مدد ڪندو جهڙي طرح آئون هر جاءِ
تمام ڪليسيا ۾ ڏيندو آهيان.
 18ڪجهه ماڻهون اهڙي شيخي هڻندا آهن
جيئن ته سمجهندا آهن ته آئون توهان ڏانهن اچڻ
وارو مان ناهيان 19 .جيڪڏهن خداوند چاهي ٿو
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ته اوئين ئي آئون جلد توهان ڏانهن ايندس .تڏهن
آئون اچي ڪري سخت بازن جون ڳالهين کي
نه بلڪه انهن جي قدرت کي معلوم ڪندس20 .
ڇاالءِ جو ته خدا جي بادشاهي صرف ڳالهين تي
ناهي بلڪه قوت تي انحصار رکندي آهي21 .
توهان ڇا ٿا چاهيو؟ ڇا آئون توهان ڏانهن لٺ
سان گڏ اچان يا محبت ۽ نرم مزاج سان؟
ڪليسيا جا اخالقي مسائل
 1آئون ٻڌو آهي ته توهان کان جنسي
بدفعلي جا گناهه ٿيندا آهن ۽ اهڙيون
جنسي بدفعليون انهن ماڻهن به نه هيون جيڪي
خدا کي به نه ڄاڻين ٿا .هڪ شخص پنهنجي
پي ُء جي زال سان رهي ٿو 2 .۽ توهان ان تي
فخر ڪريو ٿا .پر توهان ماتم نه ڪيو .۽ جنهن
اهو گناهه ڪيو ان کي توهان کي ٻاهر ڪڍڻ
گهرجي 3 .جيئن ته آئون جسم جي اعتبار کان
موجود ناهيان هوندو .آئون روحاني طور سان
موجود هوندو آهيان ۽ جيئن ته بحالت منهنجي
موجودگي ۾ ايئن ڪرڻ واري تي مان حڪم
ڏيندو آهيان 4 .جڏهن توهان اسان جي خداوند
يسوع جي قوت سان گڏ ،۽ منهنجي روح سان
گڏ خداوند يسوع جي نالي ۾ جمع ٿيندا آهيو.
 5توهان اهڙي شخص کي شيطان جي حوالي
ڪري ڇڏيو انهيءِ الءِ ته ان جي گناهن جي
فطرت تباهه ٿي وڃي ته جيئن ان جي روح
خداوند جي ڏينهن نجات پائي.
 6توهان جو فخر خراب آهي .ڇا توهان نه
ڄاڻو ته “ٿورو خمير 1سڄي ڳوٿل اٽي کي خمير
ڪري ڇڏيندو آهي؟”  7پراڻو خمير 2ڪڍي ڇڏيو
ته توهان تازو خمير بغير ڳوٿل اٽو بڻجي وڃو.
ڇاالءِ جو ته اسان جو مسيح به فسح جي ڏينهن
گهيٽي 3آهي 8 .بس اچو اسان فسح جي تقريب
منايون ،نه پراڻي خمير سان ۽ نه گناهه ۽ بدي
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 6 :5 1خمير برائي جي عالمت جي طور تي هتي
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 1ڪرنٿين 5 :6

سان ،بلڪه بغير خمير جي ماني کي سچائي ۽
خلوص سان.
 9آئون توهان کي پنهنجي خط ۾ لکيو هيم ته
حرامڪاري ڪرڻ وارن ماڻهن جي صحبت
اختيار نه ڪريو 10 .منهنجو مطلب اهو نه هيو
ته توهان ان دنيا جي حرامڪارن اللچين يا بُت
پرستن ،يا ڌوکي بازن سان بلڪل رابطو نه
رکو .ان صورت ۾ آئون توهان کي هن دنيا کان
ئي نڪرڻ گهرجي 11 .پر آئون درحقيقت توهان
کي اهو لکيو هيو ته ڪنهن اهڙي شخص سان
رشتو نه رکو جيڪو ڪوئي پاڻ ۾ مسيح ۾ ڀا ُء
چئي ڪري حرامڪاري يا اللچ يا بُت پرستي
چورائڻ وارو يا شرابي دوکو ڏيڻ وارو هجي ته
اهڙي شخص سان گڏ کائڻ به نه گهرجي.
 12جيڪي ماڻهون ٻاهران جا آهن ڪليسيا
جا ناهن انهن تي حڪم هالئڻ جو حق آئون نه
ٿو رکان .توهان کي انهن ماڻهن جو انصاف نه
ڪرڻ گهرجي جيڪي ڪليسيا جي اندر رهندا
آهن.؟  13ڪليسيا کان ٻاهر رهڻ وارن کان
انصاف ته خدا ڪندو صحيفو چوي ٿو ته “توهان
4
ان بدڪار ماڻهون جي وچ مان ڪڍي ڇڏيو”.
مسيحن جي وچ ۾ مسائلن جا فيصال
 1جڏهن توهان مان ڪوئي پاڻ ۾ ڪوئي
مسئلو پيش ڪري ته خدا جي پاڪ
ماڻهون جي سامهون الئڻ جي بدران توهان ڇو
غير راستباز ماڻهن جي عدالت ۾ انصاف ڪرڻ
جي جرات ڪريو ٿا 2 .ڇا توهان نه ٿا ڄاڻو ته
خدا جا ماڻهون هن دنيا جو انصاف ڪندا؟ ۽
جيڪڏهن اسان دنيا جو انصاف ڪري سگهون
ٿا ته ڇا ننڍڙن ننڍڙن جيهڙن جا فيصال ڪرڻ
جي الئق نه آهيون؟  3ڇا توهان نه ٿا ڄاڻون
ته اسان فرشتن جو به انصاف ڪندا آهيون؟
ته وري پوءِ دنياوي معاملن جا فيصال ڇو نه
ٿا ڪري سگهون 4 .جيڪڏهن توهان دنياوي
مقدمه آهن ته جيڪي ماڻهون ڪليسيا جا نه آهن
انهن ڏانهن ڇو ٿا وڃو .اهي ڪليسيا جي نظر
۾ حقير سمجهيا ويندا آهن 5 .آئون توهان کي
شرمندو ڪرڻ جي الءِ چئي رهيو آهيان .ڇا
توهان مان هڪ اهڙو دناهه نه ٿو ملي جيڪو
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پنهنجي ٻن ڀائرن جي وچ ۾ فيصلو ڪري
سگهي 6 .هڪ ڀا ُء ٻئي ڀا ُء ٻئي ڀا ُء جي خالف
مقدمو وڙهندو آهي ۽ توهان بي دينن کي انهن
جو فيصلو ڪرڻ ڏيو ٿا.
 7توهان جي عدالت جا مقدمه ظاهر ڪندا آهن
ته هاري چڪا آهيو توهان ظلم برداشت ڪرڻ
بهتر ڇو نه ٿا سمجهو؟ پاڻ سان ناانصافي ۽ دوکو
کائڻ ڇو نه قبول ڪريو ٿا؟  8بلڪه توهان پاڻ
برائي ڪري رهيا آهيو ۽ دوکو ڏيندا آهيو ۽ مسيح
۾ پنهنجي ڀائرن سان گڏ توهان ايئن ڪريو ٿا.
 9ڇا توهان نه ٿا ڄاڻون ته بدڪار خدا جي
بادشاهت جي وارث نه هوندا آهن؟ اهڙا ماڻهون
خدا جي بادشاهت ۾ وارث نه هوندا جيڪي
حرامڪاري ،بتن جي پرستش ،عياش ،زناڪار
۽ لونڊي باز آهن 10 .جيڪي ماڻهون پاڻ
خودغرض ،شرابي ،گاريون ڏيڻ وارا ،دوکي
باز آهن 11 .پوين سالن ۾ ڪجهه توهان مان
اهڙا ئي هيا پر هاڻي توهان کي پاڪ ڪيو ويو
آهي .۽ مقدس ڪيو ويو آهي .خداوند يسوع
مسيح جي نالي ۽ اسان جي خدا جي روح سان
انهن کي راستباز ڪيو ويو آهي.
پنهنجي جسم کي خدا جي عظمت
جي الءِ استعمال ۾ آڻيو
 12ڪوئي چوي ٿو “مان ڪجهه به ڪرڻ
جي الءِ آزاد آهيان ”.جي ها پر سڀ شيون پاڪ
نه آهن .مان سڀ ڪجهه ڪرڻ جي الءِ آزاد
آهيان پر مان پاڻ تي ڪنهن کي حاوي ٿيڻ نه
ڏيندس 13 .ڪوئي چوي ٿو“ ،کاڌو پيٽ جي الءِ
آهي ته پيٽ کاڌي جي الءِ ” اهو سچ آهي .پر
خدا انهن ٻنهين کي تباهه ڪري ڇڏيندو انهن جو
جسم حرامڪاري جي الءِ نه بلڪه خداوند جي
خدمت جي الءِ آهي ۽ خداوند جسم جي فائدي
جي الءِ آهي 14 .خدا خداوند يسوع مسيح کي
ٻيهر ساڙيو بلڪه پنهنجي قدرت سان ان کي
موت سان اسان سڀن کي به ساڙييندو 15 .ڇا
توهان نه ٿا ڄاڻون ته توهان جو جسم مسيح جو
حصو آهي؟ ڇا مان مسيح جي الءِ اعضا کڻي
ڪري فرشتي کي اعضاء بڻايان؟ نه ،هرگرز
نه 16 .ڇا توهان نه ٿا ڄاڻون جيڪو ڪوئي
فاحاشي سان گڏ صحبت ڪندو آهي ته ان سان
گڏ هڪ جسم هوندو آهي؟ فرمايو ته “اهي ٻيئي

17

پر جيڪو شخص پاڻ کي
هڪ جسم هوندا”
خداوند سان جوڙيندو آهي اهو روحاني طور تي
ان سان گڏ هوندو آهي.
 18انهي َء الءِ حرامڪاري کان پري رهو .هر
اهو گناهه جيڪو ماڻهون ڪندو آهي اهو ان جي
بدن کان ٻاهر آهي پر جيڪو حرامڪاري ڪندو
آهي اهو پاڻ پنهنجي بدن جو گنهگار آهي 19 .ڇا
توهان نه ٿا ڄاڻون ته پاڪ روح توهان ۾ آهي
اهو خدا جي طرف کان تحفي ۾ مليو آهي ۽ اهو
توهان جو جسم روح القدس جي هيڪل آهي؟ اها
توهان ٺاهيل نه آهي 20 .انهي َء الءِ ته خدا توهان
کي قيمت ڏيئي ڪري خريد ڪريو آهي بس
توهان پنهنجي جسم سان خدا جي تعظيم ڪريو.
1

شادي جي باري ۾
 1هاڻي انهن ڳالهين جي باري ۾ جيڪي
توهان لکيون هيون .مرد جي الءِ
بهتر آهي ته عورت کي نه ُڇهي 2 .ان الءِ ته
حرامڪاري جو انديشو آهي .هاڻهون پنهنجي
زال رکي ۽ هر عورت پنهنجو مڙس رکي3 .
مڙس پنهنجي زال جو حق ادا ڪري ۽ اهڙي
طرح زال پنهنجي مڙس جو حق ادا ڪري4 .
پنهنجي جسم تي زال جو ڪوئي حق ناهي بلڪه
ان جي مڙس جو آهي ۽ اهڙي طرح پنهنجي
جسم تي مڙس جو ڪوئي حق نه آهي بلڪه ان
جي زال جو حق آهي 5 .توهان هڪ ٻئي کي
رڌ نه ڪريو .توهان هڪ ٻئي سان عبادت ۾
مشغول ٿيڻ جي الءِ ڪجهه وقت جي الءِ الگ
ٿي سگهو ٿا .۽ ٻيهر ملي وڃو ،ايئن نه ٿيئي
جو ته غلبه نفس جي سبب سان شيطان توهان
کي بهڪائي 6 .پر آئون اها اجازت جي طور
تي چوان ٿو ته حڪم جي طور تي نه 7 .آئون
چاهيان ٿو ته سڀ ماڻهون مون جهڙا ٿين .پر
هر هڪ کي خدا جي طرف کان مختلف قسم
جي قوفيق ملي آهي .اهو تحفو ڪنهن کي هڪ
طرح سان ۽ ٻئي کي ٻئي طرح سان مليو آهي.
 8آئون انهن کي بغير شادي شده ۽ بيوائن کي
چوان ٿو ته انهن جي الءِ بهتر آهي ته آئون جيئن
چاهيان ٿو ته اوئين رهو 9 .پر جيڪڏهن پاڻ تي
قابو ناهي ته شادي ڪري ڇڏين ڇاالءِ جو ته
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شادي ڪرڻ جنسي خواهشن ۾ سڙڻ کان بهتر
آهي.
 10هاڻي انهن جي الءِ جنهن جو ويهان ُء ٿي
ويو آهي ،آئون انهن کي حڪم ڏيان ٿو ته ۽
اهو حڪم آئون نه بلڪه خداوند ڏيئي ٿو ته
زال پنهنجي مڙس کي نه ڇڏي 11 .۽ جيڪڏهن
زال مڙس کي ڇڏي ڏي ته ان کي اڪيلو رهڻ
گهرجي يا وري پنهنجي مڙس سان ميالپ ڪري
ڇڏي .۽ مڙس به پنهنجي زال کي طالق نه ڏي.
 12هاڻي باقي ماڻهن کي آئون چوان ٿو (آئون
چئي رهيو آهيان ته خداوند ناهي) .جيڪڏهن
ڪنهن ڀا ُء جي زال بي ايمان نه آهي اها ان سان
رهڻ جي الءِ راضي ٿي ته اهو ان کي نه ڇڏي.
 13۽ جيڪڏهن زال جو مڙس بي ايمان نه آهي ۽
ان سان گڏ رهڻ جي الءِ راضي آهي ته اها مڙس
کي طالق نه ڏيئي 14 .ڇاالءِ جو ته مڙس بي
ايمان نه آهي اهو زال جي سبب جي ڪري پاڪ
ٺهرائيندو آهي ۽ جيڪا زال بي ايمان نه آهي اها
مسيحي مڙس جي سبب پاڪ ٺهرائيندي آهي نه
ته توهان جا ٻار ناپاڪ هوندا پر هاڻي پاڪ آهن.
 15جيڪڏهن اهڙا مرد جيڪي بي ايمان نه آهن
ته انهن کي جدا ٿيڻ ڏيو .انهن حاالتن ۾ ڪوئي ڀا ُء
يا ڀيڻ پابند ناهي .خدا حڪم کي پر امن زندگي
جي الءِ گهرايو آهي 16 .اي زال! تو کي ڪهڙي
خبر ته شايد تنهنجي ذريعي تنهنجو مڙس بچي
وڃي؟ ۽ اي مرد! تو کي ڪهڙي خبر ته شايد
تنهنجي زال تنهنجي وجهه سان بچي وڃي.
ايئن جيو جيئن خدا توهان کي چيو آهي
 17پر خداوند هر هڪ جهڙو ڏنو آهي جنهن
کي جهڙي طرح چونڊيو آهي ان کي انهي َء
طرح جيئڻ گهرجي جهڙي طرح توهان خدا جي
گهرائڻ جي وقت آيا .۽ آئون سڀن ڪليسيائن کي
ايئن ئي حڪم ڏيان ٿو 18 .جڏهن ڪڏهن ڪنهن
کي خدا جي طرف گهرايو ويو ۽ اهو مختون
آهي ته ان کي پنهنجي خطني هئڻ جو نه لڪائڻ
گهرجي .جيڪو نا مختن جي حالت ۾ گهرايو
يا وري اهو مختن نه ٿي وڃي 19 .جيڪڏهن
ڪوئي شخص ختنو ڪيو آهي يا ناهي ڪيو
ڪائي ڳالهه ناهي بس خدا جي حڪمن جي
اطاعت ڪرڻ ضروري آهي 20 .هر شخص کي
جهڙي حالت ۾ گهرايو آهي ان ۾ ئي رهڻ ڏيو.
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جيڪڏهن تو کي غالم جي حالت ۾ گهرايو
ويو آهي ته ان جي فڪر نه ڪر ،پر جيڪڏهن
تو کي آزاد ٿيڻ جي الءِ موقعو ملي ته ان کي
اختيار ڪر 22 .ڇاالءِ جو ته جيڪو شخص
غالمي جي حالت ۾ خداوند ۾ گهرايو ويو آهي
اهو خداوند جو آزاد ڪيل آهي ۽ ان جو آهي
اهڙي طرح جيڪو آزادي جي حالت ۾ گهرايو
ويو آهي اهو مسيح جو غالم آهي 23 .خدا توهان
کي قيمت ڏيئي ڪري خريد ڪيو آهي انهي َء
الءِ ماڻهن جا غالم نه بڻو 24 .ڀائرو ۽ ڀيئنرون!
جيڪو ڪوئي شخص جنهن حالت ۾ گهرايو ويو
هجي پنهنجي انهي َء حالت ۾ خدا سان گڏ رهي.
شادي ڪرڻ جي متعلق سوال
 25جيڪي غير شادي شده آهن انهن جي حق
۾ مون وٽ خداوند جو ڪوئي حڪم ناهي پر
پنهنجي راءِ ڏيان ٿو ته مون تي ڀروسو ڪري
سگهو ٿا ڇاالءِ جو ته خداندو ڀروسو ڪري
سگهي ٿو ڇاالءِ جو ته خداوند مون تي پنهنجي
مهرباني ڪري 26 .بس موجوده مصيبت جي
خيال سان منهنجي راءِ ۾ بهتر اهو ئي آهي
ته توهان غيرشادي شده رهو 27 .جيڪڏهن
توهان زال رکو ٿا ته ان کان ڇٽڪارو پائڻ
جي ڪوشش نه ڪريو جيڪڏهن توهان شادي
شده نه آهيو ته زال جي ڳولها نه ڪريو28 .
پر جيڪڏهن تون ويها ُء ڪندي به ته ڪجهه
گناهه نه آهي ۽ جيڪڏهن ڪنوراي شادي ڪئي
وڃي ته ان کي گناهه نه پر اهڙا ماڻهون جسماني
تڪليف پائيندا ۽ آئون توهان کي ان کان بچائڻ
چاهيان ٿو.
 29ڀائرو ۽ ڀيئنرون! منهنجي چوڻ جو مطلب
آهي ته وقت تمام گهٽ آهي بس اڳي گهرجي ته
زال وارا اهڙا هجن جيئن انهن جون زالون نه
هجن 30 .۽ روئڻ وارا اهڙا هجن جيئن نه روئن
۽ خوشي ڪرڻ وارا اهڙا هجڻ جيئن خوشي
ناهن ڪندا ۽ خريد ڪرڻ وارا اهڙا هوندا جيئن
مال نه رکندا 31 .۽ دنياوي جو ڪاروبار ڪرڻ
وارا اهڙا آهن ته دنيا ئي جا نه هجن جئين ته
ڇاالءِ جو ته هاڻي ته دنيا جي صورت باقي آهي
اها گهڻا ڏينهن ناهي رهندي.
 32آئون چاهيان ٿو ته بي فڪر رهو بي بياهه
ماڻهون هميشه خداوند جي ڪمن جي طرف ڌيان
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ڏيندو .ان جو نشانو اهو هوندو ته اهو خداوند
کي ڪهڙي طرح راضي ڪري 33 .شادي
واري ۾ به فرق آهي .بغير شادي واري ۾ به
فرق آهي 34 .شادي واري کي خداوند جو فڪر
به رهندو آهي ته جيئن ان جو جسم ۽ روح ٻئي
پاڪ هجن .پر شادي َء واري زال دنيا جي فڪر
۾ رهندي آهي ته ڪهڙي طرح پنهنجي مڙس
کي راضي ڪري 35 .اهو توهان جي سٺي جي
الءِ آهي ته چئي رهيو آهيان ته پابندي جي الءِ
بلڪه ان جي الءِ اهو چوان ٿو توهان صحيح
طريقي تي پنهنجي زندگي گذاريو توهان خداوند
جي خدمت ۾ بغير وسوسي سان مشغول رهو.
 36جيڪڏهن ڪوئي اهو سمجهي ته آئون
پنهنجي ڪنواري ڌي َء جي الءِ جنهن جي شادي
جي عمر ٿي ويئي آهي اهو نٿو ڪري جيڪو
صحيح آهي پر جيڪڏهن انهن جي الءِ ان جي
خواهشات وڌيڪ آهن ته ان جي شادي ڪرائڻ
گهرجي .ائين نه ڪرڻ گناهه ناهي 37 .پر
جيڪو پنهنجي ارادي ۾ پختو آهي ۽ جنهن تي
ڪوئي دٻا ُء به ناهي ،بلڪه پنهنجي خواهشن
تي به مڪمل قابو رکي ٿو ۽ جنهن پنهنجي دل
۾ پورو ارادو ڪري ڇڏيو آهي ته اهو پنهنجي
ڪنواري کي به نڪاح رکندو اهو سٺو ڪري
ٿو 38 .بس جيڪو پنهنجي مڱڻي ڪئي هجي
ڇوڪري سان شادي ڪئي هجي اهو سٺو
ڪري ٿو ۽ جيڪو مڱڻو ئي ناهي ڪيو شادي
1
اڃان به سٺو ڪري ٿو.
 38 :7 1آيت  38-36ٻيو ممڪنو ترجمو هن طرح
آهي“ :هڪ ماڻهو شايد هي سوچيندو آهي ته مان
پنهنجي ڪنواري (اها ڇوڪري جنهن سان ان جو
منسوب (مڱڻو) ٿيڻ وارو آهي) سان گڏ صحيح ڪم
نه ڪري رهيو آهيان .شايد ڇوڪري شادي جون سڀ
بهترين عمرون لڳ ڀڳ پار ڪري چڪي آهي .ان
الءِ هو ماڻهون ايئن محسوس ڪندو آهي ته ان کي
شادي ڪرڻ گهرجي .ته هو جيڪو چاهيندو آهي ان
کي ڪرڻ چاهيندو آهي ،اهو گناهه ناهي 37 .پر ٻيو
ماڻهو شايد پنهنجي دماغ ۾ گهڻو يقين رکندو آهي ۽ شايد
ته شادي جي ضرورت نه هجي ،ته اهڙو ماڻهو آزاد
آهي جيڪو وڻي سو ڪري سگهي ٿو .جيڪڏنهن اهو
شخص پنهنجي دل ۾ اهو فيصلو ڪري ڇڏيندو آهي ته
هو پنهنجي ڪنواري کي اپنائيندو ته اهو صحيح ڪندو
آهي 38 .ان الءِ جيڪو شخص پنهنجي ڪنواري سان
شادي ڪرڻ ڪندو آهي صحيح ڪندو آهي ۽ جيڪو
شخص شادي ناهي ڪندو اهو به سٺو ڪندو آهي”.
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هڪ زال پنهنجي مڙس سان گڏ رهڻ
جي پابند آهي جڏهن ته مڙس زنده رهندو آهي
پر جيڪڏهن ان جو مڙس مري وڃي ته اها
آزاد آهي جنهن چاهي شادي ڪري سگهي ٿي
بشرطيه ته اهو ماڻهو خداوند تي ايمان رکندو
هجي 40 .پر اها منهنجي راءِ ۾ اها وري به
شادي ناهي ڪندي ته اها خوش نصيب آهي .۽
آئون سمجهان ٿو ته خدا جي روح مون ۾ به آهي.
بتن جو کاڌو پيش ڪرڻ جي باري ۾
 1هاڻي بتن جي قرباني جي ڳالهه اها آهي
“اسان ڄاڻون ٿا ،اسان سڀن کي علم آهي”.
علم سان غرور پيدا ٿيندو آهي پر محبت اسان کي
طاقتور بڻائيندي آهي 2 .جيڪڏهن ڪوئي گمان
ڪري ته اهو ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو ڪجهه اهو
ڄاڻي ٿو هاڻي تائين اهو ڪجهه نٿو ڄاڻي 3 .پر
جيڪو ڪوئي خدا سان محبت رکي ٿو ،ان کي
خدا سڃاڻي ٿو 4 .بس بتن جي قربانين جي گوشت
معني ۾
کائڻ جي نسبت اسان ڄاڻون ٿا ته صحيح
ٰ
بت دنيا ۾ ڪهڙي شيءِ ناهي ۽ سواءِ هڪ جي
ڪوئي ۽ خدا ناهي 5 .ڪئي شيون آهن جنهن
کي ماڻهون “خدا يا خداوندا (ديوتا) چورائيندا آهن
اهم ناهي( .حقيقت ۾ گهڻيون شيون آهن جنهن کي
ماڻهون “خدا يا خداوند” چوندا آهن 6 ).پر اسان
جي الءِ پر اسان جي الءِ ته هڪ ئي خدا آهي
اسان جو پي ُء آهي .جنهن جي طرف سان سڀ
شيون آهن ۽ اسان ان جي الءِ آهيون ،۽ هڪ ئي
خداوند آهي اهو يسوع مسيح جنهن جي وسيلي
سان سڀ شيون تحقيق ڪيون ويون ۽ اسان جي
زندگي ان جي وسيلي سان آهي.
 7پر سڀن کي ان جي حقيقت جو علم ناهي.
ڪجهه بُت پرستي ۾ گهڻا مشغول آهن .انهي َء
الءِ ان گوشت کي بُت جي قرباني سمجهي ڪري
کائيندا آهن .۽ انهن جي دل ڇو جو ڪمزور
آهي آلوده ٿي وڃي ٿو 8 .ماني اسان خدا سان
نه مالئيندي ۽ نه کائينداسين ته اسان جو نقصان
نه ٿيندو جيڪڏهن ڪوئي کائيندو ته به ڪوئي
خاص فائدو ناهي.
 10-9هوشيار رهو! ڇاالءِ جو ته ائين نه ٿيئي
جو توهان جي اها آزادي ڪمزور ايمان وارن
جي الءِ ٺوڪر جو سبب نه بڻجي وڃي .ڇاالءِ
جو ته توهان کي ان جو علم آهي ته بُت خاني
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جي جاءِ تي وڃي ڪري ماني کائڻ جي الءِ
توهان آزاد آهيو .پر جيڪڏهن ڪوئي ڪمزور
آهي دل شخص توهان ڏسي ورتو ته ڇا ٿيندو؟
ته اهو ڇا بتن جي قرباني جو گوشت کائڻ جي
الءِ دلير نه ٿي ويندو 11 .غرض توهان جي علم
جي سبب سان اهو ڪمزور شخص هالڪ ٿي
ويندو جنهن جي طرح مسيح جان ڏيئي ڇڏي12 .
اهڙي طرح مسيح ۾ پنهنجي ڀائرن ۽ ڀيئنرون
جي خالف گناهه ڪندا آهيو ٻيو تون انهن جي
ڪمزور دل کي ڏک پهچائيندو آهي ته توهان
ماڻهون مسيح جي خالف گناهه ڪري رهيا
آهيو 13 .انهي َء جي الءِ گناهه منهنجي ڀا ُء ڀيڻ
جي سبب آهي ته اهو گناهه ۾ ملوث ٿي ويندو
۽ آئون ڪڏهن به گوشت نه کائيندس ته آئون
پنهنجي ڀا ُء ڀيڻ کي گناهن ۾ ملوث ٿيڻ نه ڏيندس.
پولس به ٻين رسلون وانگر آهي
 1ڇا مان آزاد نه آهيان؟ ڇا مان رسول
نه آهيان؟ ڇا مان يسوع کي ناهي ڏٺو
جيڪو اسان جو خداوند آهي؟ ڇا توهان خداوند
۾ منهنجو ڪم ڪراڻ وارا نه آهيو؟  2جيڪڏهن
مان ٻين جي رسول نه آهيان ته توهان جي الءِ
بيشڪ رسول آهيان ڇاالءِ ته توهان پاڻ ۾
خداوند ۾ منهنجي رسالت جي مهر آهيو.
 3جيڪي منهنجو امتحان وٺندا آهن ته انهن جي
الءِ منهنجو اهوئي دفاع آهي 4 .ڇا اسان کي کائڻ
پيئڻ جو اختيار نه آهي؟  5ڇا اسان کي اختيار ناهي
ته جڏهن اسان سفر ڪندا آهيون ته ڀروسي واري
زال کي گڏ وٺي وڃون .جيئن رسول ۽ خداوند
جي ڀا ُء ڪيفا ڪندا آهن؟  6ڇا مان ۽ برباس ئي
ماڻهون آهيون جيڪي سخت محنت مشقت سان
زندگي گذاريون؟  7ڪهڙو سپاهي پنهنجي خرچ
مان کائي ڪري جنگ ڪندو آهي؟ ڪير انگور
جو باغ لڳائي ڪري ڦل ناهي کائيندو؟ يا ڪير رڍ
چرائي ڪري ان رڍ جو ٿورو کير ناهي پيئندو؟
 8ڇا اهي ڳالهيون مان ماڻهن جي قياس جي
موافق جي الءِ ئي ڪندو آهيان؟ ڇا شريعت به
اهو ناهي چوندي؟ 9
موسي جي شريعت ۾ لکيل
ٰ
آهي“ ،جڏهن اَن کي الگ ڪري رهيا آهن ته
گهٽين ۾ هلندڙ ڳئون جو منهن ٻڌيو 1”.ڇا اهو
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 9 :9 1جڏنهن … ٻندهڻ استثناء 4 :25
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خدا اهو چوندو
اسان جي الءِ ناهي چوندو؟
آهي ڇا انهن ڳئن ي فڪرمند آهيو؟ نه .ڇا اهو
صحيفو اسان جي الءِ ئي لکيو ويووي آهي ڇاالءِ
جو ته پوکڻ وارو ۽ لڳائڻ وارا ٻنهن سان ئي ڀريل
اميد رهندا آهن ته فصل اچڻ تائين ان کي ورهائي
ڇڏينداسين 11 .اسان روحاني ٻج توهان جي وچ
۾ پوکيو .ته ڇا اها ڪائي وڏي ڳالهه آهي ته اسان
توهان جي جسماني مادي شين جو فصل ڪٽيون؟
 12جڏهن ٻين جو توهان تي حق آهي ته ڇا اسان
جو ان کان وڌيڪ حق توهان تي نه هوندو؟ پر
اسان ان حق سان ڪم نه ورتو بلڪه هر شي کي
برداشت ڪندا رهياسين ته مسيح کي خوشخبري
ڏيڻ ۾ حرج نه ٿي 13 .ڇا توهان نه ٿا ڄاڻون ته
جيڪي هيڪل ۾ خدمت ڪندا آهن اهي جيڪي
هيڪل مان کائيندا آهن قربانگاهه جا خدمت گذار
آهيون قربان سان گڏ حصو پائيندا آهيون؟ 14
اهڙي طرح خداوند به مقرر وقت ڪيو آهي ته
خوشخبري جو اعالن ڪرڻ وارا خوشخبري جي
اعالن جي وسيلي سان گزارو ڪرن.
 15پر ان مان اُن مان ڪنهن حق جو استعمال
ناهي ڪيو مان ڪنهن حق کي استعمال ڪرڻ
ئي نه ٿو چاهيان .۽ ان غرض سان لکيو ته
منهنجي واسطي ائين ڪيو وڃي ڇاالءِ ته
منهنجو مرڻ ان کان بهتر آهي ته ڪوئي منهنجو
فخر وڃائي ويهي  16جيڪڏهن مان خوشخبري
منايان ته منهنجي فخر ڪرڻ جو ڪوئي سبب
ئي ناهي ڇو جو منهنجي الءِ اهو ضروري آهي
بلڪله مون تي افسوس آهي جيڪڏهن خوشخبر
نه ٻڌايان 17 .ڇاالءِ ته جيڪڏهن مان پنهنجي
مرضي سان ڪريان ٿو ته مان انعام جو حقدار
آهيان .۽ پنهنجي مرضي سان چونڊي نه ٿو
سگهان ته مون کي خوشخبري ڏيڻ گهرجي اهو
منهنجو حق آهي مان ان الءِ ڪندو آهيان ته مون
کي سونپيو ويو آهي ته ڪجهه به ڪريان18 .
ته مون کي ڪهڙي قسم جو اجر ملندو آهي؟
منهنجو اجر خوشخبري جي آزادڻي تعليم ڏيڻي
آهي .مان انهن حقن کي اسعتمال نه ڪندس
جيڪا مون کي خوشخبري سان مون ڏنو ويو
هيو.
 19جيئن ته مان سڀن ماڻهن کان آزاد آهيان،
پوءِ به مان پنهنجو پاڻ کي غالم بڻائي ڇڏيو آهي
ته جيئن ٻين گهڻن ماڻهن کي به بچايان 20 .مان
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يهودين کان کٽڻ الءِ يهودين جهڙو ٿيندو آهيان ته
يهودين کي کٽي سگهان .جيڪي ماڻهون شريعت
جي هيٺ آهن مان انهن جي طرح اهڙو ماڻهون
بڻيس انهي َء الءِ ته جيڪي شريعت جي هيٺ نه
اهن انهن کي بچائڻ ۾ مدد ڪريان 21 .اهو سچ
آهي ته مان خدا جي شريعت ۾ بي شرع ناهيان
بلڪه مسيح جي شريعت جي هيٺ آهيان22 .
مان ڪمزون جي الءِ ڪمزور ٿيندو آهيان ته
ڪمزورن کي کٽي سگهان مان سڀن ماڻهن جي
الءِ سڀ ڪجهه بڻيل آهيان ته جيئن ڪهڙي به
رستي سان آهيان مان ڪجهه ماڻهن کي ڪهڙي
طرح بچايان 23 .مان سڀ ڪجهه خوشخبري
جي خاطر ڪندو آهيان ته ٻين سان گڏ فصل ۾
شريڪ ٿيان.
 24ڇا توهان نه ٿا ڄاڻون ته ڀڃڻ ۾ ڀڃڻ وارا
سڀئي ته آهن پر انعام ڪنهن هڪ کي ملندو
آهي؟ توهان به اهڙي طرح ڀڃو ته کٽيو25 .
جيڪي ماڻهون مقابلي ۾ حصو وٺندا آهن سخت
تربيت مان گذرندا آهن اهي ماڻهون ان تاج کي
حاصل ڪرڻ جي الءِ جيڪي تباهه ٿي وڃي.
پر اسان قائم رهڻ وارو تاج حاصل ڪرڻ جي
الءِ ان طرح ڪندا آهيون  26تنهنڪري مان به
اهڙي طرح هڪ مقصد جي هيٺان ڊوڙيان ٿو.
مان اهڙي طرح مڪون سان وڙهندو آهيان ،ان
وانگر نه جيڪي هوا کي ماريندا آهن 27 .مان
پنهنجي جسم کي سخت تربيت سان قابو ۾ رکندو
آهيان ڇاالءِ جو ته مان ٻين ماڻهن کي تعليم ڏيڻ
کان پوءِ پاڻ کان ڊوڙيندو آهيان ته ڪٿي مون
کي خدا نه ٺڪرائي ڇڏي.

ته جيئن اسان خراب شين جي خواهش نه
ڪريون جئين ته انهن نه ڪئي 7 .۽ توهان بُٽ
جي عبادت نه ڪريو جهڙي طرح ڪجهه انهن
مان ڪندا هيا .جيئن ته لکيل آهي“ .ماڻهون کائڻ
1
۽ پيئڻ جي الءِ ويٺا هئا .وري نچڻ جي الءِ اٿيا”
 8۽ اسان کي حرامڪاري نه ڪرڻ گهرجي
جهڙي طرح انهن مان ڪنهن ڪئي هئي .نتيجي
۾ هڪ ئي ڏينهن مان ٽيهه هزار مري ويا9 .
اسان کي خداوند يسوع مسيح جي آزمائش نه
ڪرڻ گهرجي جهڙي طرح انهن مان ڪجهه
ماڻهن ڪئي نتيجي ۾ انهن کي نانگن هالڪ
ڪري ڇڏيو 10 .توهان بڙ بڙ نه ڪيو جهڙي
طرح انهن مان ڪجهه بڙبڙايو اهي موت جي
مالئڪن جي ذريعي هالڪ ٿيا.
 11اهي ڳالهيون انهن تي انهي َء ڪري واقع
ٿيون ته اهي عبرت حاصل ڪرن .۽ اسان
آخري زماني وارن جي الءِ انتباه جي واسطي
لکي ويئي آهي 12 .جيڪي پنهنجو پاڻ کي قائم
سجهندا آهن اهي خبردار آهن ته جئين ڪري نه
پون 13 .توهان ڪنهن اهڙي آزمائش ۾ نه پئو
جيڪا انسان جي برداشت کان ٻاهر هجي پر خدا
تي ڀرسو مند آهي .اهو توهان کي توهان جي
طاقت کان وڌيڪ آزمائش ۾ وجهڻ نه ڏيندو.
جڏهن اهو آزمائش ايندي تڏهن اهو رستو به پيدا
ڪندو ته توهان برداشت ڪري سگهو.
 14ان سبب سان اي منهنجا پيارو! بُت جي
عبادت کان پرهيز ڪريو 15 .مان توهان کي
عقلمند ڄاڻي ڪري ڪالم ڪري رهيو آهيان
جيڪو مان چوندو آهيان توهان پاڻ ان جو
2
انصاف ڪري ڇڏيو“ 16 .برڪت جو پيالو”
جنهن تي اسان شڪر گذار آهيون ،ڇا مسيح جي
رت ۾ اسان جي شموليت ناهي؟ ماني جنهن کي
اسان توڙيندا آهيون ،ڇا يسوع جي جسم ۾ اسان
جي شرڪت ناهي؟  17جيئن ته صرف هڪ
ئي آهي اسان سڀ هڪ ماني َء ۾ شريڪ ٿيندا
آهيون .انهي َء الءِ اسان مان گهڻا اهم بدن آهن.
 18اسريئلين جي متعلق سوچيو ڇا قرباني
کائڻ وارن قربانگاهه جا شريڪ ناهيون؟ 19

يهودين جهڙا نه ٿيو
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان چاهيان ٿو
ته توهان واقف ٿي وڃو ته سڀ ابا
ڏاڏا ڪڪر جي هيٺان هيان .۽ سڀ جو سڀ
سمنڊ مان گذريا 2 .۽ سڀني ان ڪڪر ۽ سمنڊ
موسي کان بپتمسه ورتي 3 .۽ سڀن روحاني
۾
ٰ
خوراڪ کاڌي 4 .سڀن هڪ ئي روحان پاڻي
پيتو سڀ جا سڀ ان روحاني جب مان پاڻي پيتو
هيو .جيڪا انهن سان گڏ گڏ هلندي هئي .۽ اهو
جبل مسيح ئي هيو 5 .پر انهن مان اڪثر خدا  7 :10 1ماڻهون … لڳل خروج 6 :32
2
 16 :10برڪت جو پيالو شراب جي پيالي جيئن
راضي نه ٿيو ۽ اهو رڻ پٽ ۾ هالڪ ٿي پيو.
مسيحي خداوند جي شين جي دورن خدا جي الءِ پيئندا
6
۽ اهي ڳالهيون اسان جي الءِ عبرت ٺهريون آهن.

10

261

 1ڪرنٿين 10 :11

جيڪو گوشت بُتن کي قرباني جو آهي اهم شيءِ
آهي يا بُت اهم آهي ،منهنجي چوڻ جو مطلب
اهو ناهي؟  20پر مان سمجهان ٿو ته جيڪي
ماڻهون قربانيون پيش ڪندا آهن اهي شيطان جي
الءِ ڪندا آهن خدا جي الءِ ناهن ڪندا .مان نه
ٿو چاهيان ته توهان شيطانن سان شريڪ ٿيو.
 21توهان خداوند جي پيالي ۽ شيطانن جي پيالن
کي ٻئي نه ٿا پئي سگهو .توهان خدواند جي
دسترخوان ۽ شيطانن جي دسترخوان ٻنهين ۾
شريڪ نه ٿا ٿي سگهو 22 .ڇا اسان خداوند جي
غيرت کي جوش ڏياريڻ چاهيون ٿا؟ ڇا اسان اُن
کان وڌيڪ قوت وارا آهيون؟ نه!

ڪندو آهيان ان جي الءِ مون تي تنقيد ڪئي
ويندي آهي.
 31ان الءِ گهرجي توهان کائو ،چاهي پيو،
چاهي ڪجهه ٻيو ڪيو .سڀ ڪجهه خدا جي
جالل جي الءِ ڪريو 32 .توهان يهودين جي الءِ
رڪاوٽ جو سبب نه بڻو يونانين جي الءِ نه خدا
جي ڪليسيا جي الءِ  33 .جتي مون کي خبر آهي
وڏو ڪرم سڀن کي خوش رکڻ جي ڪوشش
ڪندس .پنهنجو نه بلڪه گهڻن جو فائدو تالش
ڪندو آهيان ،ان الءِ ته اهي نجات پائيندا.
 1توهان منهنجي هيٺان هلون جيئن
مان مسيح جي هيٺان هلندو آهيان.
مختاري جي هيٺ
 2مان توهان جي توصيف ڪريان ٿو ته
توهان زندگي جي موڙ تي مون کي ياد رکندا
آهيو ۽ جهڙي طرح مان توهان کي تعليم پهچائي
ڇڏي توهان ان کي انهيء طرح برقرا رکو3 .
َ
پر مان توهان کي سمجهائڻ چاهيان ٿو ته مسيح
هر مرد جو سرپرست آهي ۽ مرد عورت جو
سرپرست آهي ۽ خدا مسيح جو سرپرست آهي.
 4ڪوئي ماڻهون مٿو ڍڪي ڪري دعا يا
نبوت 2ڪري ها ته اهو پنهنجي مٿي جي بي
حرمتي ڪري ٿو 5 .اهڙي طرح ڪائي به
عورت جيڪا پنهنجي مٿي کي بغير ڍڪي دعا
يا نبوت ڪندي آهي ته اها پنهنجي مٿي جي بي
حرمتي ڪندي آهي .اها ٺيڪ ان عورت وانگر
آهي جنهن پنهنجو مٿي تان وارا الهي ڇڏيا
آهن 6 .۽ اهو ڪنهن به عورت جي الءِ پنهنجي
مٿي جا وارا ڪٽرائي يا پنهنجو مٿو منڊواليڻ
شرمندگي جي ڳالهه آهي .انهي َء الءِ عورت کي
پنهنجو مٿو ڍڪي رکڻ گهرجي.
 7پر مرد کي مٿو ڍڪڻ نه گهرجي ڇاالءِ
جو ته اها خدا جي صورت ۽ ان جو جالل آهي
عورت مرد جو جالل آهي 8 .ان الءِ ته مرد
عورت مان نه بلڪه عورت مرد مان آهي 9 .۽
مرد عورت جي الءِ نه بلڪه عورت مرد جي
الءِ وجود ۾ آئي آهي 10 .عورت کي گهرجي
ته اها پنهنجي مٿي تي محڪوم ٿيڻ جي عالمت
رکي .مالئڪن جي سبب سان به اُن کي ايئن
ڪرڻ گهرجي.

 26 :10 1اقتباس زبور 1 :24؛ 12 :50؛ 11 :89

 4 :11 2نبوت خدا جي پيغام کي پيش ڪرڻ.

خدا جي جالل جي الءِ پنهنجي آزادي کي
استعمال ڪرڻ
“ 23اسان ڪجهه به ڪرڻ جي الءِ آزاد
آهيون ”.پر سڀ ڪجهه فائديمند ناهي هوندو.
“اسان ڪجهه به ڪرڻ جي الءِ آزاد آهيون”.
پر سڀ شيون ترقي جو سبب ناهن 24 .ڪوئي
پنهنجي بهتري نه ڳولهي بلڪه ٻين جو ڀلو
سوچي.
 25ڪاسائن جي دڪانن ۾ جيڪو ڪجهه
وڪامبو آهي اهو کائو ۽ پنهنجي امتياز جي
سبب سان جانچ نه ڪريو 26 .اهو لکيل آهي:
“زمين ۽ سڀ ڪجهه جيڪو ان ۾ آهي خدواند
1
جو آهي”.
 27جڏهن ڪوئي بي ڀروسو ماڻهون توهان
کي کائڻ جي الءِ گهرائي ۽ توهان وڄڻ جي الءِ
تيار ٿي ويا .جيڪو ڪجهه توهان جي اڳيان
رکيل آهي انکي کائو .ان جي تعلق سان نه پڇيو.
۽ ديني امتياز جي سبب سان ڪجهه نه پڇيو28 .
پر جيڪڏهن ڪوئي توهان کي چوي ته“ ،هي
قرباني جو گوشت آهي” ته ان کي نه کائو؟ جنهن
توهان کي کٽايو آهي ،۽ ديني امتياز جي سبب
سان نه کائو 29 .مان توهان جي ضمير جي
باري ۾ نه ٿو چوان بلڪه ان ماڻهون جي ضمير
جي باري ۾ چوان ٿو .ڀال منهنجي آزادي ٻئي
شخص کي امتياز سان ڇو سڃاتي ويندي؟ 30
جيڪڏهن مان خدا جو شڪر ادا ڪري ڪائي
شيون کائيندو آهيان ،جنهن شيءِ تي شڪر ادا

11
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 11پر خداوند ۾ ڪائي عورت مرد سان گڏ
آزاد نه اهي ۽ مرد عورت سان گڏ آزاد نه آهي.
 12اهو سچ آهي ڇاالءِ ته جئين عورت مرد مان
آهي اهڙي طرح مرد عورت جي ذريعي آيو آهي
پر سڀ شيون خدا جي طرف کان آهن.
 13توهان پاڻ ئي طئه ڪيو ،ڇا عورت جو
مٿو بغير ڍڪيل خدا سان دعا ڪرڻ مناسب
آهي؟  14ڇا قدرت توهان کي پاڻ نه ٿي سبق
نه ٿي ڏيئي ته مرد ڊگها وارا رکي ته انجي بي
حرمتي آهي 15 .پر عورت جا ڊگها وار هجن
ته ان جي عزت آهي ڇاالءِ ته وارا لڪائڻ جي
الءِ فطري طور تي ڏنا ويا آهن 16 .پر ڪجهه
ماڻهون ان تي بحث ڪرڻ پسند ڪندا آهن پر
اسان خدا جي ڪليسيا ان تي بحث ڪرڻ پسند
ناهيون ڪندا.
خداون سان گڏ رات جي ماني
 17مان جيڪو حڪم ڏيندو آهيان ان ۾ توهان
کي داد ناهيان ڏيندو ڇو جو توهان جي جمع ٿيڻ
سان بهتري کان وڌيڪ نقصان آهي 18 .پهريان
ته مان ٻڌندو آهيان ته جنهن وقت توهان ڪليسيا
جي طور جمع ٿيا ته توهان ۾ فرق ٿي ويو .۽
مان ڪنهن حد تائين يقين ڪريان ٿو 19 .ڇاالءِ
جو ته توهان ۾ تفريق جو هجڻ ضروري آهي ته
جيئن خبر هجي ته توهان ۾ بي ايمان ۽ مقبول
ڪير آهي.
 20تنهنڪري توهان جمع هيا ته جيڪو
توهان کائي رهيا آهيو اهو عشاءِ رباني 1ناهي
کائي رهيا آهيو 21 .ڇاالءِ جو ته جڏهن توهان
ماني کائيندا آهيو ته ٻين جو انتظار ناهيو ڪندا
۽ ڪوئي ماڻهون بکايل ئي هليو ويندو آهي ۽
ڪوئي ايترو کائيندو آهي ته مست ٿي ويندو
آهي 22 .ڇا کائڻ پيئڻ جي الءِ توهان جوگهر
ناهي يا توهان ڏيکا َء جي الءِ خدا جي ڪليسيا
جي حفاظت ڪري رهيا آهيو ۽ جن وٽ ماني نه
آهي انهن کي شرمندو ڪريو ٿا؟ مان توهانکي
ڇا چوان؟ ان الءِ ڇا مان توهانجي توصيف
ڪريان؟ ان معاملي ۾ توهان جي سفارش نه ٿو
ڪريان.

23

ڇاالءِ جو ته تعليم مان توهان کي ڏني
آهي ،اها مون کي خداوند مان ملي هئي .يسوع
ان رات جڏهن ان کي هالڪ ڪرڻ جي الءِ
پڪڙايو ويو هيو ،هڪ ماني کئنين 24 ،۽
شڪر ادا ڪري توڙيو ۽ چيو“ ،هي منهنجو بدن
آهي جيڪو مان توهان کي ڏيئي رهيو آهيان ياد
ڪرڻ جي الءِ ائين ڪندا ڪريو 25 ”.اهڙي
طرح ان ماني َء کانپوءِ انگوررس جو پيالو به
ورتو ۽ چيو“ ،ان پيالي ۾ منهنجي رت سان گڏ
نيا معاعده مهر بند آهن جڏهن توهان ڪڏهن ان
کي پيو ته مون کي ياد ڪندا ڪيو 26 ”.ڇو جو
جيترا ڀيرا توهان ان ماني َء کي کائيندا آهيو ۽ ان
پيالي کي پيئندا آهيو ،ايترا ڀيرا ئي جيسيتائين اهو
اچي نه ٿو وڃي جيئن ته توهان خداوند جي موت
جو انتظار ڪريو ٿا.
 27ان واسطي جيڪڏهن ڪوئي خداوند
جي ماني نامناسب طور تي کائي ۽ خداوند جو
پيالي سان پيئي اهو خداوند جي جسم ۽ رت جو
ڏوهاري هوندو 28 .پر ماڻهون پاڻ کي آزمائي،
ته اهو ماني کائي ۽ انگوررس جو پيالو پيئي.
 29ڇاالءِ جو ته خداوند جي جسم کي نه سڄاڻي
جيڪو ان ماني َء کي کائي ۽ ان پيالي سان پيئندو
آهي اهو ائين ئي کائي پيئي ڪري پنهنجو پاڻ
کي ڏوهاري ٺهرائيندو 30 .انهي َء سبب توهان
مان بهتر ماڻهون ڪمزور ۽ بيمار آهن ۽ گهڻا
مري ويا آهن .پر جيڪڏهن اسان پنهنجو پاڻ کي
سڄاڻي ورتو ته اسان خا جي پڪڙ ۾ نه اچون.
 32جڏهن خداوند اسان جو انصاف ڪندو آهي
اسان بي وقار ٿينداسين .ته جيئن اسان دنيا ۾ رد
نه هونداسين.
 33تنهنڪري اي منهجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون!
جڏهن توهان کائڻ جي الءِ جمع ٿيو ته هڪ
ٻئي جو انتظار ڪريو 34 .جيڪڏهن سچ مچ
ڪنهن کي گهڻي بُک لڳي آهي ته ان کي گهر
ڏانهن ئي کائڻ گهرجي ته توهان جي الءِ سزا
جو سبب نه بڻي ۽ باقي ڳالهيون کي مان اچي
ڪري سمجهائيندس.

روح القدس جي تحائف
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرو! هاڻي مان نه ٿو
 20 :11 1عشائي رباني اها خاص کاڌي جي باري ۾
چاهيان ته توهان روحاني نعمتن
يسوع پنهنجي شاگردن کي چيو ته توهان ان کاڌي کي
جو سلسلي ۾ بي خبر رهو 2 .ڇا توهان ڄاڻو
کائيندا ڏسو لوقا 20-14 :22
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ٿا جڏهن توهان ايمان جا قائل نه هيا ته توهان
ماڻهون گونگن بُتن جي پرستش ڪرڻ جي
الءِ ڪئي طرح جي گمراهين ۾ مبتال هيا3 .
تنهنڪري مان توهان کي ٻڌايان ٿو ته جيڪو
ڪوئي خدا جي روح جي هدايت سان ڳالهائيندو
آهي اهو ناهي چوندو ته “يسوع معلون آهي” ۽
بي خبر روح القدس جي مدد جي ڪوئي نه ٿو
چئي سگهي ته “يسوع خداوند آهي”.
 4نعمتون ته طرح طرح جون آهن سڀ هڪ
ئي روح مان آهن 5 .خدمتون به ڪرڻ جا ڪئي
طريقا آهن پر اهي سڀ ان خداوند سان آهن6 .
ته ماڻهون طريقي جو سرگرميون آهن پر اهي
سڀ خدا جا آهن .خدا سڀن ۾ آهي ۽ سڀن جي
ذريعي سان ڪم ڪندو آهي.
 7هر ماڻهو َء ۾ ڪجھ ڏسي سگهجي ٿو .ٻين
ماڻهن جي مدد الءِ هر شخص ۾ روح اها صالحيت
ڏني آهي 8 .ڪنهن کي روح جي وسيلي حڪمت
جي ڪالم جي صالحيت ملي .ڪنهن کي انهي َء
ئي روح جي وسيلي صالحيت ملي ته علميت
سان ڳالهه ڪري 9 .۽ ڪنهن کي انهي َء روح
جي ذريعي ايمان مليو ۽ روح جي ئي ڪري ٻين
ماڻهن کي شفا جي نعمت ملي 10 .۽ اهو ئي روح
ڪنهن جي معجزن جي قدرت ۽ ڪنهن جي نبوت
۽ ڪنهن جي ڀوتن جو امتياز ۽ ڪنهن کي طرح
طرح جي زبانون ڳالهائڻ جي صالحيت ۽ ڪنهن
کي زبانن جو ترجمو عنايت ٿيو 11 .پر اهي سڀ
نعمتون اهي هڪ روح جي طرفان جيڪي هر
هڪ کي جو چاهيندو آهي ورهائيندي آهي.
مسيح جو بدن
 12بدن هڪ آهي ،عضوا ڪئي آهن ايسيتائين
ته عضوا گهڻا آهن پر ملي ڪري هڪ ئي بدن
آهي .مسيح به ڪجهه اهڙيء طرح ئي آهي13 .
َ
اسان سڀن کي گهرجي يهودي هجن يا يوناني
غالم هجن يا آزاد هڪ ئي روح جي وسيلي سان
بپتمسه ڏنو ويو هڪ ئي بدن ۾ ،هڪ ئي بدن
۾ مختلف اعضاء ٿيڻ جي الءِ ۽ اسان سڀن کي
هڪ پاڪ روح ڏني ويئي.
 14هاڻي توهان ڏسي سگهو ٿا بدن ڪنهن
هڪ حصي سان نه بلڪه ان ۾ گهڻا حصه هوندا
آهن 15 .جيڪڏهن پيرن چئون“ ،جيئن ته مان
هٿ نه ان الءِ مان بدن جو ناهيان” ته ڇا ان
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وجهه سان اهو بدن جو حصو ناهي رهندو.
۽ جيڪڏهن ڪنُ چئون“ ،جيئن ته اک نه ان الءِ
بدن سان نه آهيان” ته ڇا ان سبب سان اهو بدن
جو حصو ناهي رهندو؟  17جيڪڏهن سڄو بدن
اک ئي هجي ها ته اهو ڪيئن ٻڌي ها؟ جيڪڏهن
سڄو بدن ڪنُ ئي هجي ها ته اهو ڪيئن سنگهي
ها؟  18پر حقيقت ڪري خدا هر هڪ عضوي
کي بدن ۾ پنهنجي مرضي َء موافق رکيو آهي.
 19جيڪڏهن تمام عضوا هجن ها ته بدن ڪٿي
هجي ها 20 .پر هاڻي اهو صحيح آهي عضوا ته
ڪئي آهن ،بدن صرف هڪ آهي.
 21ته اها اک هٿ کي ناهي چوندي“ ،مون کي
تنهنجي ضرورت نه آهي” اهڙي طرح مٿو پيرن
کي ناهي چوندو“ ،مون کي تنهنجي ضرورت نه
آهي”  22بدن جا اهي عضوا جيڪي ٻين کان
گهڻا ڪمزور لڳندا آهن گهنا ئي ضروري آهن.
 23اسان ڪجهه عضون کي گهٽ اهم سمجهندا
آهيون در حقيقت اسان انهن جي ئي ڏيٺ وائٺ
گهڻي ڪندا آهيون .۽ اسان زيب وار عضون
جي گهڻي سنڀال ڪندا آهيون 24 .ٻئي طرف
اسان جي خوبصورت اعضاء کي سنڀالڻ جي
ضرورت ناهي خدا بدن کي اهڙي طرح مرڪب
ڪيوآهي جنهن سان اهي عضوا جيڪي گهٽ
خوبصورت آهن ۽ گهڻي عزت پائيندا آهن25 .
خدا اهو ان الءِ ڪيو ته بدن ۾ تفرقو نه پوي
پر اهي پورا عضوا هڪ ٻئي جي برابر فڪر
رکن 26 .جيڪڏهن بدن جو هڪ عضوو
تڪليف پائيندو آهي ته سڀ عضوا ان سان گڏ
پاڻ ۾ تڪليف پائيندا آهن .جيڪڏهن عضوو
عزت پائيندو آهي ته تڏهن سڀ عضوا ان سان
گڏ ملي ڪري خوش ٿيندا آهن.
 27اهڙي طرح توهان مسيح جو بدن آهيو ۽
هر هڪ جي بدن جو حصو آهيو 28 .۽ خدا
ڪليسيا ۾ مختلف ماڻهن کي مقرر ڪيو .پهريان
رسول ٻيا نبي ،ٽيان استاد وپءِ معجزه ڏيکارڻ
وارا پوءِ اهي ماڻهون جيڪي شفاء جي نعمت
ڏيڻ وارا ۽ اهو ماڻهون جيڪي ٻين جي مدد
ڪندا آهن ۽ اهي ماڻهون سردارن جي خدمت
ڪرندا آهن ۽ اهي ماڻهون مختلف طرح جون
زبانو ڳالهائيندا آهن 29 .ڇا سڀ رسول آهن؟
ڇا سڀ نبي آهن؟ ڇا سڀ استاد آهن؟ ڇا سڀ
معجزه ڏيکارڻ وارا آهن؟  30ڇا سڀن کي شفاء
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ڏيڻ جي قوت ٿي آهي؟ ڇا سڀ طرح طرح جون آئون پاڻ سڃاتو ويو آهيان .هاڻي ايمان ،اُميد
زبانون ڳالهائيندا آهن؟ ڇا سڀ ترجمو ڪرڻ جي ۽ محبت اهي ٽيئي دائمي آهن ،پرانهن سڀني ۾
صالحيت رکندا آهن 31 .توهان ضرور عمده محبت وڏي آهي.
کان عمده نعمتن جي آرزو رکندا آهيو هاڻي مان
سڀن کي عمده رستو ٻڌايان ٿو.
روحاني نعمتن کي ڪليسيا جي خدمت ۾ لڳايو
 1محبت جا طالب بڻو ۽ روحاني
نعمتن جي به خواهش رکو
محبت وڏي آهي
 1جيڪڏهن مان ماڻهن جون ۽ خصوصي طور تي خدا جي پيغام جي نبوت
مالئڪن جو زبانون ڳالهايان ۽ ڪريو 2 .ڇاالءِ جو ته بيگاني زبان ۾ ڳالهيون
محبت نه رکان تڏهن مان وڄندڙ پتل ۽ ڇڻڪندڙ ڪريو ٿا اهو ماڻهون سان ناهي ڳالهائيندو بلڪه
جهانجهه آهيان 2 .جيڪڏهن مون کي خدا کان خدا سان ڪندو آهي .ان الءِ ته ڪوئي ناهي
نبوت ملي ۽ سڀ سچو راز ۽ ڪل علم جي سمجهي سگهي ته اهو ڇا چئي رهيو آهي .اهو
واقفيت هجي ۽ منهنجو ايمان ايسيتائين ڪامل روح جي وسيلي سان راز جون ڳالهيون چوندو
هجي ته جبلن کي هٽائي ڇڏيان ۽ مان محبت نه آهي 3 .پر جيڪو نبوت ڪندو آهي ۽ ان الفاظ
رکان ته مان ڪجهه به نه آهيان 3 .جيڪڏهن ۾ طاقت  ،نصيحت ۽ تسلئي جون ڳالهين جي
پنهنجو سڄو مال ماڻهن کي کارائي ڇڏيان ۽ الءِ هونديون آهن 4 .مختلف زبانن ۾ ڳالهائڻ
جيڪڏهن مان پنهنجو بدن ساڙڻ جي الءِ ڏيئي ڪندو آهي اهو پنهنجو پاڻ جي مدد ڪندو آهي
ڇڏيان پر مان محبت نه رکان ،ته مون کي ۽ جيڪو نبوت ڪندو آهي اهو ڪليسيا جي مدد
ڪندو آهي.
ڪوئي فائدو ناهي.
 4محبت ۽ صابر ۽ مهربان آهي اها ساڙ ناهي
 5مان چاهيان ٿو ته سڀ جا سڀ مختلف زبانن
ڪندي .۽ اها پنهنجي ئي بگل ناهي پوکيندي .اها ۾ ڳالهيون ڪرن پر مون کي گهڻي خوشي ان
مخرور ناهي 5 .محبت سخت رويو ناهي رکندي .ڳالهه سان ٿيندي جيڪڏهن توهان نبوت ڪريو،
اها خودغرض ناهي اها جلد بدگماني ناهي ،۽ نبوت ڪرڻ وارا مختلف زبانون ڳالهائڻ وارو
پنهنجي غلطين کي ياد ناهي رکندي ،جيڪا ان کان گهڻو اهم آهي .بهرحال جيڪڏهن اهي زبانن
جي خالف هجي 6 .محبت بدڪاري مان خوش جو ترجمو به ڪري سگهي ٿو ته اهو ايترو ئي
ناهي ٿيندي .۽ اها سچائي تي خوش ٿيندي آهي 7 .اهم آهي جتيرو ته نبوت ڪرڻ وارو ،جيڪڏهن
محبت سڀ ڪجهه سهي ويندي آهي .اها هميشه ترجمو ڪري سگهي ته ڪليسيا کي جيڪو اهو
يقين ڪندي آهي .محبت هميشه اميد کان ڀرپور چوندو آهي ان مان فائدو ٿي سگهي ٿو.
 6ڀائرو ۽ ڀيئنرون! جيڪڏهن مان توهان ڏانهن
رهندي آهي .هرشيءِ کي برداشت ڪندي آهي.
 8محبت ڪڏهن ختم ناهي ٿيندي پر نبوتون اچي ڪري مختلف زبانن ۾ ڳالهيون ڪريان ته
ختم ٿي وينديون آهن .زبانون ٿي ته وينديون آهن مان ڪهڙي طرح توهان جي الءِ مفيد ٿيندس.
علم هجي ته ختم ٿي ويندي آهي 9 .ڇاالءِ ته جڏهن ته مان ڪجهه مڪاشفه ياعلم نبوت يا
اسان جو علم ۽ اسان جي نبوت محدود آهي 10 .تعليم جي ڳالهيون توهان ڏانهن نه لڻي اچان؟ 7
پر جڏهن ڪامل ايندو ته ناقص ختم ٿي ويندو .جيئن ته بي جان شين ۾ به جن مان آواز نڪرندي
 11جڏهن مان ٻار هيم ،مان ٻار وانگر آهي جيئن بانسري جي آواز يا بربط جي آوازن
ڳالهائيندو هيس مان ٻارن وانگر سوچيندو ۾ جيڪڏهن فرق نه آهي ته توهان ڪهڙي طرح
سر وڃائي رهيو آهيان 8 .۽
هيس ،مان ٻارن وانگر خيال رکندو هيس .پر سڃاڻيندا ته ڪهڙو ُ
هاڻي مان جوان آهيان ،مان پنهنجي ننڍپڻ جي جيڪڏهن ڀرسان جي آواز صاف نه هجي ته ته
شين کي ڇڏي ڏنو آهي 12 .هاڻي اسين آرسي َء ڪير لڙائي جي الءِ تياري ڪندو؟
۾ جهڪي َء طرح ٿا ڏسون ،پوءِ منهن مقابل
 9اهڙي َء طرح جيسيتائين توهان به صحيح
ڏسنداسين .هاڻي آئون ٿورو ٿورو ٿو سڃاڻان ،سمجهدار الفاظ نه چئو ،ڪوئي به ڪئين ڄاڻي
پوءِ آئون اهڙي َء طرح سڃاڻيندس ،جهڙي طرح ته توهان ڇا چيو؟ توهان هوا سان ڳالهيون
13
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ڪرڻ وارا ٺهرائيندا 10 .اهو سچ آهي ته دنيا
۾ مختلف قسمن جون زبانون آهن ۽ ڪائي به
معني ناهي هوندي 11 .تنهنڪري
زبان بي
ٰ
جيسيتائين مان ڪنهن مخصوص زبان جي
معني نه سمجهان ڳالهائڻ واري جي ويجهو ۾
ٰ
اجنبي ٺهرائيندس ۽ جيڪا ڳالهه ڪندو منهنجي
ويجهو اجنبي ٺهرائيندو 12 .اهائي ڳالهه توهان
تي به صادق ايندي آهي .تنهنڪري توهان جڏهن
روحاني نعمتن جي آرزو رکندا آهيو ته اهڙين
نعمتون رکڻ جي ڪوشش ڪريو جنهن سان
ڪليسيا کي طاقت ملي.
 13انهي َء ته جيڪي اجنبي زبان ۾ ڳالهيون
ڪندو آهي اهو دعا ڪري ته پنهنجي ڳالهه جي
معني به ٻڌائي سگهي  14انهي َء الءِ ته جيڪڏهن
ٰ
مان ڪنهن بيگاني زبان ۾ دعا ڪريان ته روح به
دعا ڪندي آهي .پر منهنجو عقل بيڪار آهي15 .
ته پوءِ مون کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟ مان پنهنجي
روح سان ئي دعا ڪندس .۽ پنهنجي عقل کان
به دعا ڪندس .مان پنهنجي روح سان ڳائيندس.
۽ مان پنهنجي عقل سان به ڳائيندس 16 .جڏهن
توهان خدا جو شڪر گذاري صرف پنهنجي روح
سان ڪرريو ته هڪ ناواقف شخص توهان جي
شڪرگذاري تي ڪيئن آمين 1چوندو؟ ڇاالءِ ته
اهو نه ٿو ڄاڻي ته تون ڇا چئي رهيو آهين؟ 17
جڏهن توهان خدا جو شڪر خوبصورت انداز ۾
ادا ڪندا آهيو ته اها هڪ سٺي ڳالهه آهي پران
سان ٻين ماڻهن جي ترقي ناهي ٿيندي.
 18آئون خدا جو شڪر ادا ڪريان ٿو ته خدا
منهنجي الءِ الگ الگ زبانن ۾ ڳالهائڻ جي نعمت
توهان کان گهڻي ڏني آهي 19 .پر ڪليسيا ۾
بيگاني زبان ۾ ڏهه هزار ڳالهين کان مون کي
گهڻو پسند آهي ته ٻين کي تعليم جي الءِ پنج
هزار ڳالهيون عقل سان چوان.
 20ڀائرو ۽ ڀيئنرو! توهان سمجهڻ ۾ ٻار نه ٿيو
توهان بدي ۾ ٻار رهو پنهنجي سمجهه ۾ جوان
بڻو 21 .صحيفن ۾ لکيل آهي:
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اهو ئي آهي جيڪو خداوند فرمائيندو آهي.
 22تنهنڪري بيگاني زبانن اهل ايمان وارن
جي الءِ ناهي بلڪه بي ايمانن جي الءِ نشاني
آهي ۽ نبوت بي ايمانن جي الءِ ناهي بلڪه
اهل ايمان وارن جي الءِ آهي 23 .تنهنڪري
جيڪڏهن سڄي ڪليسيا هڪ جاءِ جمع ٿي ۽
سڀ جا سڀ بيگانين زبانو ڳالهائڻ شروع ڪري
ڇڏن ۽ ناواقف ۽ بي ايمان ماڻهون اندر اچي
ويندا ته ڇا اهي توهان کي چريو نه چوندا؟ 24
پر جيڪڏهن ڪوئي نبوت جي ڳالهه چئي رهيو
آهي ۽ ڪوئي ناواقف يا بي بروسو مند ٻاهر
کان اندر اچي وڃي ۽ اهو تعليم کي ٻڌي ٿو سڀن
ماڻهن کي ۽ ان جو انصاف ڪري ٿو ته ماڻهون
ان جي گناهه جا قائل اهن انهي َء تي انصاف
ٿيندو 25 .۽ ان جي دل جا راز ظاهر ٿي ويندا ۽
اهو تڏهن منهن ڀر ڪري خدا کي سجدو ڪندو
۽ اقرار ڪندو“ ،سچو خدا توهان ۾ آهي”.

توهان جو اجتماع ڪليسيا جي مدد ڪري
 26انهي َء الءِ ڀائرو ۽ ڀيئنرو! ته پوءِ ڇا ڪرڻ
گهرجي؟ جڏهن توهان اٿل هوندا آهيو ته توهان
مان ڪوئي مناجات ،ڪوئي مڪاشفو ۽ ڪوئي
تعليم جي راز جو افتتاح ڪندو آهي ،ڪوئي
ڪنهن زبان ۾ ڳالهائيندو آهي ته ڪوئي ان جو
ترجمو ڪندو آهي ،اهي سڀ ڳالهيون ڪليسيا
جي روحاني ترقي جي الءِ هجڻ گهرجي27 .
جيڪڏهن ڪنهن بيگاني زبان ۾ ڳالهيون ڪرڻي
هجي ته گهڻي کان گهڻو ٽين ماڻهن جي واري
واري سان ڳالهيو ۽ هڪ شخص ترجمو ڪري.
 28جيڪڏهن ڪوئي ترجمو ڪرڻ وارو نه آهي
ته بيگانو زبان ڳالهائڻ واري ڪليسيا ۾ خاموش
رهي ۽ پنهنجي دل سان خدا سان ڳالهيون
ڪري.
 29نبين مان ٻه يا ٽي ڳالهائين ۽ باقي ان جي
ڪالم کي پرکن 30 .جيڪڏهن ٻيو ويهڻ واري
“آئون بيگاني زبان ڳالهائڻ وارن ماڻهن
جي وسيلي سان ۽ بيگاني چپن سان ان
پرائين لهي ته پهريان ڳالهه ڪرڻ وارو خاموش
ٿي وڃي 31 .ڇاالءِ جو ته توهان سڀ جا سڀ
 16 :14 1آمين جڏنهن ڪوئي ماڻهون آمين چوندو آهي
ته ان جو مطلب آهي ته جيڪو ڪجهه چيو ويو اهو هڪ هڪ ڪري نبوت ڪري سگهو ٿا ته سڀ
سکن ۽ سڀن کي نصيحت ٿي 32 .نبين جا روح
قبول آهي.

 1ڪرنٿين 33 :14
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نبين جي هيٺ آهن.
بلڪه امن آڻيندو آهي.
 34عورتون ڪليسيا جي اجتماعن ۾ خاموش
رهن ڇاالءِ جو ته خدا جي پاڪ ماڻهن جو
ڪليسيائون ۾ اهو عمل جاري رهي عورتون
کي جيڪي چوڻ جي اجازت نه آهي .جيئن
ته شريعت ۾ به لکيل آهي انهن کي هيٺ رهڻ
گهرجي 35 .جيڪڏهن اهي ڪجهه سکڻ چاهن
ته گهر ۾ پنهنجي مڙس کان پڇن ڇاالءِ جو ته
عورت ڪليسيا جي ميڙاڪي ۾ ڳالهائڻ شرم جي
ڳالهه آهي.
 36ڇا خدا جو ڪالم توهان مان نڪتو؟
نه .يا صرف توهان ئي تائين پهتو آهي؟ نه.
 37جيڪڏهن ڪوئي نبي يا روحاني نعمت
وارو سمجهي ٿو ته ائين معلوم ٿي ته جيڪي
ڳالهيون مان توهان ڏانهن لکي رهيو آهيان اهو
خداوند جو حڪم آهي 38 .جيڪڏهن ڪوئي ان
کي سڃاڻي نه ٿو سگهي ته ان کي به خدا نه
سڃاڻيندو.
 39انهي َء الءِ منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو خدا جو
اسان جو ٻيهر جي ُء اٿڻ
پيغام چوڻ ۾ هميشه گڏ رهو پر ماڻهن کي بيگاني
12
جيڪڏهن اسان اها منادي ڏني مسيح مئلن
زبان ۾ ڳالهائڻ کان منع نه ڪريو 40 .پر اهي
سڀ ڳالهيون شائستگي سان ۽ قريني سان گڏ مان جي ُء اٿيو ته توهان مان ڪجهه ڪهڙي
طرح چوندا آهن ته مئلن جي قيامت ئي ناهي؟
عمل ۾ ايندو.
 13جيڪڏهن مئلن جي قيامت ناهي ،تڏهن ان
جو مطلب اهو ٿيو ته مسيح مئلن مان ناهي جي ُء
يسوع مسيح جي باري ۾ خوشخبري
 1هاڻي اي ڀائرو! مان توهان اٿيو 14 .۽ جيڪڏهن مسيح مئلن مان جي ُء نه
کي اهائي خوشخبري ٻڌايان ٿو اٿيو ته اسان جي منادي بي فائده آهي ۽ توهان
جيڪا پهريان ڏيئي چڪو آهيان ۽ توهان ان جو ايمان بي فائده آهي 15 .اسان به خدا جا
پيغام کي قبول به ڪري ڇڏيو آهي ۽ جنهن تي ڪوڙا شاهد ٺهرائينداسين ڇاالءِ جو ته اسان خدا
مظبوطي سان قائم به آهيو 2 .۽ انهي َء پيغام جي جي متعلق هي شاهدي ڏني ته خدا مسيح کي مئلن
وسيلي توهان کي نجات به ملي ۽ توهان ان ۾ مان ساڙي ڇڏيو جيڪڏهن اهوسچ آهي ته مئلن
پڪو ايمان آڻڻ گهرجي ۽ انهي َء تي قائم رهو کي زنده نه ڪيو ويو ته پوءِ خدا به مسيح مئلن
جيڪڏهن توهان ايمان نه آڻيندا ته توهان بي مان ناهي ساڙيو ويو 16 .جيڪڏهن مئل ماڻهون
جيئرا نٿا ٿين ته مسيح به جيئرو ٿي ڪونه اٿيو.
ايمان کڻڻ جو ڪوئي فائدو نه ٿيندو.
 3جيئن ته مان سڀ کان پهريان توهان کي ئي  17جيڪڏهن مسيح جيئرو ٿي ڪونه اٿيو .ته
ڳالهه پهچائي هئي جيڪا مون وٽ پهتي هئي توهان جو ايمان آڻن اجايو آهي .توهان اڃا تائين
ته مسيح صحيفن جي مطابق اسان جي گناهه پنهنجي گناهن ۾ ڦاٿل آهيو 18 .ها ۽ ان صورت
جي الءِ مئو 4 .۽ اهو دفن ٿيو ۽ صحيفن جي ۾ جيڪي مسيح ۾ مري ويا اهي برباد ٿي ويا.
مطابق ٽيئن ڏينهن جي ُء اٿيو 5 .۽ اهو پطرس  19جيڪڏهن مسيح جي ڏنل اميد صرف زندگي
جي سامهون ظاهر ٿيو۽ ان کان بعد ان جي ۾ موقوف آهي ته اسان سڀن ماڻهن ۾ بدنصيب
ٻارهن رسولن کي ڏيکائي ڏني 6 .وري ٻيهر پنج آهيون.

15

ڇو جو خدا پريشان ناهي

سوء ڀائرن کان به وڌيڪ کي اچانڪ نظر آيو
جن ۾ اڪثر اڄ تائين زنده آهن ۽ ڪجهه مري
ويا آهن 7 .ان کان بعد اهو يعقوب جي سامهون
ٻيهر ظاهر ٿيو ۽ ٻيهر سڀن رسولن جي اڳيان
ظاهر ٿيو 8 .۽ آخر ۾ مون کي به ڏيکائي ڏني.
جنهن کي مان مقرره وقت کان پهريان پيدا ٿيڻ
وارو ٻار آهيان.
 9ڇاالءِ جو ته مان رسولن ۾ سڀ کان ننڍو
آهيان ايسيتائين ته مان رسول چورائڻ جي الئق
به نه آهيان انهي َء الءِ ته مان خدا جي ڪليسيا
کي ستايو هيو 10 .پر مان جيڪو ڪجهه به
آهيان خدا جي فضل سان آهيان ۽ اهو فضل
جيڪو مون تي ٿيو آهي اهو بي فائدو ناهي
بلڪه مان سڀن رسولن کان سخت محنت جي
حقيقت ۾ اهو مان ناهي ڪيو بلڪه خدا جي
فضل جيڪو مون تي هيو 11 .تنهنڪري خواه
۾ آهيان خواه اهو آهي اسان سڀ ان تي منادي
ڪندا آهيون ۽ ان تي توهان به ايمان آڻيندو
آهيو.
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 1ڪرنٿين 46 :15

 20پر في الواقع مسيح مئلن مان جي ُء اٿيو جو ته ظاهر آهي توهان مان ڪجهه خدا کان
يعني اهو مئلن مان پهريئن فصل جو ڦل آهي 21 .واقف نه آهن .توهان کي شرم ڏيارڻ الءِ مان
ٰ
موت هڪ نبي نوح تي هڪ انسان جي توسط چوان ٿو.
سان آهي اهڙي طرح ماڻهون ئي جي توسط سان
اسان کي ڪهڙو جسم ملندو
مردن کي قيامت آئي 22 .۽ جيئن آدم ۾ مرندا
 35پر ڪوئي اهو سوال ڪري ته مئل
آهن اهڙي طرح سڀ مسيح ۾ زنده اٿياريا ويندا.
 24ان کان بعد آخرت ٿيندي .ان وقت مسيح “ڪهڙي طرح جي ُء اٿندا آهن؟ ڪهڙي طرح
سڄي حڪومت اختيار ۽ سڄي قوت نشت نابود جو جسم رکندا آهن؟”  36ڪيترا نادان آهيو
يعني پي ُء جي حوالي توهان! توهان جيڪو ڪجهه پوکيندا آهيو اهو
ڪري بادشاهي کي خدا
ٰ
زنده نه ٿيندو جيسيتائين اهو نه “مري”  37۽
ڪري ڇڏيندو.
 25جڏهن خدا دشمنن کي مسيح جي پيرن جيڪو توهان پوکيو آهي “جسم ناهي” جيڪو
هيٺان کڻي ايندو .ان وقت مسيح بادشاهه ٿي پيدا ٿيڻ وارو آهي بلڪه صرف داڻو آهي خواه
ڪري حڪومت ڪندو 26 .موت آخري دشمن ڪڻڪ جو خواه ڪنهن ٻئي شيءِ جو 38 .پر
آهي جيڪا نشت نابود ڪئي ويندي 27 .جڏهن خدا پنهنجي مرضي سان ئي اهو جسم ڏيندو آهي.
اها چوندي آهي“ ،خدا سڀ ڪجهه ان جي پيرن اهو هر هڪ ٻج کي پنهنجو جسم ڏيندو آهي39 .
هيٺان ڪري ڇڏيو ”.پر جڏهن اهو فرمائيندو هر هڪ کي روح جسم هڪ جهڙا نه هوندا
آهي“ ،سڀ شيون” ان جي هيٺان ڪيون ويون آهن .ماڻهون جو جسم هڪ طرح جو هوندو
آهن 1ته ظاهر آهي ته خدا سڀ ڪجهه پاڻ کان آهي جڏهن ته جانورن جو جسم ٻئي طرح هوندو
عالوه مسيح جي هيٺ ڪري ڇڏيو 28 .۽ جڏهن آهي .پکن جو جسم ٻئي طرح جو .۽ مڇين جو
هرشيءِ مسيح جي هيٺان ڪئي ويئي آهي ته جسم به ٻي طرح هوندو آهي 40 .آسماني جسم به
ايستائين ته پُٽ به خدا جي هيٺان ڪيو ويو آهي آهن ۽ زميني جسم به آهن .پر آسمانن مان جسم
جنهن هر شيءِ کي هيٺ ڪري ڇڏيو ۽ خدا هر جي شان شوڪت هڪ طرح جي آهي .۽ زمينن
جي جسم جي شان شوڪت ٻئي طرح جي آهي.
شيءِ جي حڪومت ڪندو.
 29جيڪڏهن مئلن ساڙيا نه ويا ۽ انهن جي  41سج جي پنهنجي شان شوڪت آهي ۽ چنڊ جي
سبب جنهن بپتسمه ورتي آهي اهي ڇا ڪندا ،پنهنجي شان ۽ شوڪت آهي ،ستارن جي پنهنجي
جيڪڏهن مئل جي نه اٿن ها ته پوءِ ڇو انهن جي شان شوڪت هوندي آهي ،ها هڪ ستاري جي
شان ۽ شوڪت به ٻئي کان مختلف هوندي آهي.
الءِ بپتمسه ڏني ويئي؟
 30اسان جي الءِ ڇا آهي؟ اسان ڇو هر لمحي
 42۽ اهو سچ آهي انهن ماڻهن جي الءِ جيڪي
خطري ۾ هوندا آهيون؟  31مان هر روز مرندو مئلن مان جي َء اٿيا آهن .جسم فنا حالت ۾ “پوکيو
آهيان .اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مون کي ان فخر ويندو آهي” پر بقا جي حالت ۾ جي اٿندو آهي.
جي قسم جيڪا اسان جي خداوند يسوع مسيح  43جڏهن جسم بي حرمتي جي حالت ۾ “پوکيو
۾ توهان تي آهي 32 .جيڪڏهن مان انساني ويندو آهي” پر جالل جي حالت ۾ جي اٿندو آهي.
سس ۾ درندن سان وڙهان ته مان ڪمزوري جي حالت ۾ “پوکيو ويندو آهي” ۽
وجهه سان اف ُ
ڇا حاصل ڪيو؟ جيڪڏهن مئل زنده نه ڪيا قوت جي حالت ۾ جي ُء اٿيندو آهي 44 .نفساني
ويندا“ ،ته اچو کائون پيئون ،ڇاالءِ ته سڀاڻي ته جسم “پوکيو ويندو آهي” ۽ روحاني جسم جي
2
اٿندو آهي.
مرڻو ئي آهي”.
جيڪڏهن جسم آهي روحاني جسم به آهي45 .
 33فريب نه کائو “خراب صحبتون سٺين شين
کي بگاڙي ڇڏينديون آهن 34 ”.صحيح طرح جيئن ته لکيل آهي“ ،پهريون ماڻهون زنده نفس
هوش ۾ اچو ،۽ لڳاتار گناهه نه ڪريو .ڇاالءِ بڻيو” 3پر آخري ماڻهون زندگي ڏيڻ واري روح
بڻيو 46 .پر روحاني جيڪو هيو اهو پهريان
 27 :15 1اقتباس زبور 6 :8
 32 :15 2اقتباس يسعياه 13 :22؛ 12 :56

 45 :15 3اقتباس پيدائش 7 :2
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نه هيو بلڪه نفساني هيو ۽ بعد ۾ روحاني آيو.
 47پهريون ماڻهون زمين جي خاڪ مان پيدا
ٿيو ،ٻيو ماڻهون جنت مان آهي 48 .اهي جيڪي
خاڪ سان ٺهيو آهي ماڻهون وانگر آهي .۽
جهڙو آسماني ماڻهون آسماني ماڻهون جي طرح
آهن 49 .۽ جهڙي طرح اسان جي خاڪي
صورت کي اپنائيندا آهيون اهڙي طرح اُن کي
آسماني صورت ۾ به اپنائڻو هوندو.
 50ڀائرو ۽ ڀيئنرو! مان توهان کي چوان ٿو،
گوشت ۽ رت خدا جي بادشاهت جا وارث نه ٿا ٿي
سگهن ۽ اهڙي طرح فنا بقا جي وارث ٿي سگهي
ٿي 51 .ٻڌو! مان توهان سان راز جي ڳالهه
ڪريان ٿو .اسان سڀ ته نه مرنداسين بلڪه اسان
سڀ بدلجي وينداسين 52 .پلڪ ڇهپڪي ئي ۽ اهو
هڪ دم ۾ آخري بگل ۾ ڦوڪيندي ئي مئلن کي
اهل ايمان هميشه جي الءِ جي اٿيندا ۽ اسان تبديل
ٿي وينداسين 53 .ڇاالءِ جو ته اهو ضروري آهي
ته جيڪو لکيل آهي اهو سچ ثابت ٿي ويندو ته:
“موت فتح جو لقمه ٿي وئي ”.يسعياه 8 :25

“ 55اي موت! تنهنجي فتح ڪٿي رهي،
اي موت! تنهنجو ڊنگ ڪٿي رهيو؟”
هوسيعاه 14 :13

 56موت جو ڏنگ گناهه جي شريعت سان قوت
ملندي آهي 57 .پر خدا جو شڪر آهي جنهن
اسان جي خداوند يسوع مسيح جي وسيلي سان
اسان کي فتح بخشي!
 58تنهنڪري اي منهنجا عزيز ڀائرو! ثابت قدم
۽ مستحڪم رهو ۽ خداوند جي ڪم ۾ هميشه
پنهنجو پاڻ مصروف رهو .ڇاالءِ ته توهان ڄاڻون
ٿا ته خداوند ۾ توهان جي محبت ضايع نه ٿيندي.
ٻين اهل ايمان ماڻهن جي الءِ جمع ڪرڻ
 1هاڻي ڏسو ،پاڪن جي الءِ چندو
ڪٺو ڪرڻ جي باري ۾ مان گلتيه
جي ڪليسيائن کي جيڪو حڪم ڏنو آهي توهان به
اوئين ئي ڪريو 2 .هفتي جي پهرين ڏينهن توهان
مان هر شخص پنهنجي آمدني جي موافق ڪجهه
پنهنجي پاڻ وٽ رکي ڇڏيو ته منهنجي اچڻ تائين
ڪوئي چندو جمع نه ڪرڻو پوي 3 .جڏهن مان
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ايندس ته هڪ سفارشتي خط سان گڏ توهان منظور
ڪريو ڪجهه ماڻهن کي روانو ڪندس ته توهان
جي خيرات يروشلم پهچائي ڇڏي 4 .۽ منهنجو
وڃڻ مناسب معلوم ٿيو ته اهو مون سان گڏ ويندا.
پولس جو منصوبو
 5جڏهن مان مڪدينه سان گزرندس ته توهان
ڏانهن ايندس ڇاالءِ ته مون مڪدنيه ٿي ڪري
وڃڻوئي ته آهي 6 .شايد توهان وٽ ڪجهه
ڏينهن جي الءِ رهي سگهان يا پوري جاڙن تائين
يا جاڙي جي موسم به توهان سان گڏ گذاريان
ته جهن طرف مان وڃڻ چاهيان ته مون کي ان
طرف سفر ڪرڻ ۾ مدد ڪريو 7 .ڇاالءِ جو ته
مان هاڻي صرف رستي ۾ توهان سان مالقات
ڪرڻ ناهيان چاهيندو بلڪه مون کي اميد اهي
ته جيڪڏهن خداوند جي مرضي شامل آهي ته
مان ڊگهي عرصي تائين توهان وٽ رهندس8 .
مان پينتيڪوس جي عيد تائين افسس ۾ رهندس.
 9ڇاالءِ جو ته هڪ وسيع دروازو ڪم ڪرڻ
جي الءِ کليو آهي ۽ منهنجا گهڻا مخالف آهن.
 10جيڪڏهن تيمٿيس اچي وڃي ته انجو خيال
رکجو ته اهو توهان ڏانهن بالخوف آرام سان
رهي ڇاالءِ جو ته مان خداوند جو ڪم ڪريان
ٿو اهو به انهي َء طرح ڪندو آهي 11 .تنهنڪري
ڪوئي انکي حقير نه ڄاڻي .ان کي مون ڏانهن
سالمتي سان روانو ڪجو ته مون ڏانهن اچي ڇو
جو مان منتظر آهيان ته اهو ڀائرن سان گڏ اچي.
 12هاڻي اسان جي ڀا ُء اپلوس جي ڳالهه اها
آهي ته مان ان کي ٻين ڀائرن سان گڏ توهان
ڏانهن گهڻي کان گهڻو ڏنو .پر ان وقت وڃڻ تي
اهو مطلق راضي نه ٿيو .پر خدا جي اها مرضي
بلڪل نه هئي ته اهو به توهان ڏانهن اچي.
تنهنڪري موقعو ملندي ئي توهان ڏانهن ايندو.
پولُس پنهنجي خط جو اختتام ڪري ٿو
 13هوشيار رهو ،پنهنجي ايمان تي سختي
سان قائم رهو .حوصلي مند رهو ،۽ مضبوط
رهو 14 .توهان جيڪو ڪجهه ڪريو محبت
سان ڪريو.
 15توهان ڄاڻون ٿا ته ستفناس جو خاندان اخيه
جو پهريو ڦل آهي ۽ اهو خدا جي ماڻهن جي
خدمت جي الءِ پاڻ کي وقف ڪري ڇڏيو آهي.
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 16مان التماس ڪريان ٿو ڀائرو ۽ ڀيئنرو! توهان
ماڻهون به پنهنجو پاڻ کي اهڙن ماڻهن جي ۽ هر
ان سان گڏ خدمت ڪرڻ واري هر هڪ جي
توهان هيٺان رهو.
 17مان ستفناس ،فرتونانس ۽ اخيڪس جي
اچڻ سان خوش آهيان .ڇاالءِ جو جيڪو ڪجهه
ته توهان سان رهي ويو هيو انهي َء کي پورو
ڪري ڇڏيو 18 .انهن صرف توهان جي بلڪه
منهنجي روح کي به تازو ڪري ڇڏيو .انهي َء
الءِ اهڙن ماڻهن جو احترام ڪيو.
 19ايشيا جون ڪليسيائون توهان کي سالم
چون ٿيون .۽ اڪوله ۽ پرسڪا ۽ ان ڪليسيا

 1ڪرنٿين 24 :16

سميت جيڪي ان جي گهر ۾ جمع آهن توهان کي
خداوند ۾ سالم چوي ٿي 20 .تمام ڀائرو ۽ ڀيئنرو
جي طرفان توهان سالمت پاڪ چمين سان گڏ
توهان پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي سالم ڪريو.
 21مان پولس پاڻ پنهنجي هٿن سان سالم لکان
ٿو.
 22جيڪڏهن ڪوئي خداوند سان محبت ناهي
1
رکندو اهو معلون آهي .اي خداوند اچو!
 23خداوند يسوع جو فضل ۽ ڪرم توهان تي
ٿيندو رهي.
 24يسوع مسيح منهنجي محبت توهان سڀن
سان گڏ رهي.

 22 :16 1اي خداوند اچو اهو ترجمو آرامي زبان
“مراناٿها” لفظ جو آهي.

