270

ڪرنٿين

جي نالي پولُس رسول جو ٻيو خط

1

 1پولس جي طرف کان جيڪو خدا جي
مرضي َء سان يسوع مسيح جو رسول
آهي سالم.
۽ اسان جي ڀا ُء تيمٿيس جي طرف کان به
خدا جي ان ڪليسيا کي سالم جيڪا ڪرنٿين ۾
آهي .۽ اُخيه جي اُنهن سڀ پاڪ ماڻهن جي نالي
جيڪي اتي رهندا آهن 2 .اسان جي پي َء خداوند
يسوع مسيح جي طرف کان توهان تي فضل ۽
اطمينان حاصل ٿيندو رهي.
پولُس جو خدا جو شڪر ادا ڪرڻ
 3ان خدا جي تعريف ٿيندي رهي جيڪو اسان
جو خداوند يسوع مسيح جو پي ُء آهي اهو رحمتن
جو پي ُء ۽ هر طرح جي تسلي جو خدا آهي4 .
جڏهن اسين پريشاني ۾ هوندا آهيون ته اهو اسان
کي تسلي ڏيندو آهي ته جيئن اسان به ٻين کي
تسلي ڏيئي سگهون جڏهن اهو ڪنهن قسم جي
پريشاني ڏانهن منهن ڪندو آهي .جهڙي طرح
خدا اسانکي تشفي ڏني آهي .اهڙي ئي تشفي
اسان انهن کي ڏيندا آهيون 5 .اسان مسيح جي
ڪئي مشڪالتن سان گڏ آهيون اهڙي َء طرح
ان جي ذريعي گهڻي تسڪين ٿيندي آهي6 .
جيڪڏهن سان پريشاني ۾ هوندا آهيون ته اهو
تڪليف توهان جي ئي تسئلي ۽ نجات جي الءِ
آهي جيڪڏهن اسان تسلي ۾ آهيون تڏهن اهو
توهان جي الءِ به تسلي آهي ۽ اها توهان صبر
سان گڏ ان پريشانين کي ٻڌڻ ۾ مدد ڪرندا آهيو
جنهن ۾ اسان آهيون 7 .اسان جي اميد توهان جي
الءِ مضبوطي کي ثابت ڪندي آهي جيئن اسان
کي معلوم آهي ته توهان اسان جي ڏک ۾ شريڪ
ٿيا اهڙي طرح اسان جي ڏک سک ۾ به گڏ آهي.
 8ڀائرو ۽ ڀيئنرو! مان توهان کي ٻڌايان ٿو ته
اسان ماڻهون ايشيا ۾ به ڏک ۽ مصيبت ۾ مبتال
هياسين .۽ اهو ٻوجهه اسان جي برداشت کان
ءاهر ٿي چڪو هيو .۽ اسان کي اسان جي موت
جو يقين ٿي چڪو هيو 9 .اسان پنهنجي دلين ۾

اهو محسوس ڪري ويٺا هياسين ته يقينن اسان
مري وينداسيين .اهو انهي َء الءِ ٿيو ته شايد اسان
جو ڀروسو ختم ٿي وڃي .۽ صرف خدا تي ئي
يقين آهي جيڪو مئلن جي جياريندو آهي10 .
خدا اسان جي وڏي خطرناڪ موت کان بچايو
آهي ٻيهر ان جي ذريعي اسان بچي وياسين.
اسان جي اميد خدا تي آهي ۽ اهو اسان کي
بچائيندو ئي رهندو 11 .۽ توهان پنهنجي دعائن
۾ جي ذريعي اسان جي مدد ڪري سگهي ٿو ته
ڪئي ٻيا ماڻهون اسان جي الءِ خدا جو شڪر ادا
ڪرن انهن جون ڪيل دعائن سان حقيقت ۾ خدا
اسان کي خوش نصيب بنايو
پولس جي منصوبن جي تبديلي
 12اسان کي ان تي فخر آهي ته اسان اها
ڳالهه صاف دل سان چئي سگهون ٿا .ته ڪجهه
اسان هن دنيا ۾ ڪيو آهي خلوص ۽ سچائي سان
جيڪو خدا جي طرف کان ايندي آهي .اهي سڀ
شين ۾ توهان جي وچ ڪم ڪيو آهي اهو وڌيڪ
سچ آهي .اسان اهوسڀ ڪجهه دنياوي حڪمت
سان ناهي ڪيو بلڪه خدا جي فضل جيڪو
اسان تي هيو ان سان ڇا 13 .اسان توهان کي
انهن شين جي الءِ لکندا آهيون جيڪي توهان
پڙهي ۽ سمجهي سگهندا آهيو .مونکي اميد آهي
ته اسان پوري طرح سمجهي سگهون ٿا14 .
جيئن ته اسان جي باري ۾ ڪجهه شين کي توهان
سمجهندا آهيو .۽ مون کي اميد آهي ته توهان
اسان تي فخر ڪري سگهو ٿا جهڙي طرح اسان
توهان تي فخر محسوس ڪندا آهيون ان ڏينهن
تي جڏهن اسان جي خداوند يسوع مسيح ايندا.
 15مان انهن ڳالهين جي الءِ تمام گهڻو پريقين
هيس انهي َء الءِ مان پهريان توهان ماڻهن سان
ملڻ جو منصوبو بڻايو ته توهان تي ٻيهر خير ۽
برڪت ٿي سگهي 16 .مان سوچيو ته مڪدنيه
ويندي ئي توهان سان مالن ۽ وري ٻيهر مڪدنيه
کان واپس ايندي مان چاهيان پيو ته پنهنجي
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يهوده جي سفر ۾ توهان جي مدد وٺان 17 .ڇا
توهان سوچندا آهيو ته مان اهي منصوبه بغير
سنجيدگي سان سوچي سمجهي ئي بڻايا هيا؟ ڇا
مان اهو منصوبو جيئن دنيا ڪندي آهي اهڙي َء
طرح ٺاهيو؟ ته جيئن مان چوان “ها ها” ۽ پوءِ
جلد ئي انهي َء وقت “نه نه”.
 18خدا ڀروسي مند آهي اهو منهنجي شاهدي
ڏيندو .تڏهن توهان کي يقين ڪرڻ گهرجي ته
جيڪو ڪجهه اسان چئون اهو ڪڏهن به “ها”
۽ هڪ ئي وقت ۾ “نه” نه آهي 19 .خدا جو
پُٽ ،يسوع مسيح جنهن جي باري ۾ سلوانس،
تيمٿيس ۽ مان جيڪا منادي ڏني اها هڪ ئي
وقت ۾ “ها” يا “نه” نه هئي .پر ان وٽ هميشه
“ها” آهي 20 .خدا جا تمام واعدا مسيح ۾ آهن
اهو “ها” آهي ۽ ان الءِ اسان “آمين” چوندا آهيون
ته جيئن مسيح جي ذريعي سان خدا جو جالل
ظاهر ٿي 21 .۽ اهو خدا آهي جيڪو توهان
کي ۽ اسانکي مسيح ۾ مظبوط ڪندو آهي .خدا
اسان کي پنهنجون خاص برڪتون ڏنيون آهن.
 22اهو جيڪو پنهنجي مهر هڻي ڪري دنيا کي
اهوظاهر ڪيو ته اسان ان پنهنجي روح کي
اسان جي دلين ۾ بطور ضمانت ڍال ڏين آهي
ته اهو سڀ ڪجهه اسان کي ڏيندو جيڪو ان
واعدو ڪيو آهي.
 23مان شاهدي َء جي طور تي خدا کان
درخواست ڪريان ٿو ته جيڪڏهن جيڪو
ڪجهه مان چوندو آهيان اها سچ نه ٿي ته مون
کي سزا ڏي منهنجو ڪرنٿين نه وڃڻ جو سبب
اهو هيو ته مان توهان کي ڪائي سزا يا نقصان
نٿو پهچائڻ چاهيان 24 .منهنجو مطلب توهان
جي ايمان کي ڄاڻ ڪرڻ نه هيو .توهان پنهنجي
ايمان ۾ مضبوط آهيو توهان جي خوشين جي الءِ
اسان توهان جا شڪر گذار آهيون.
 1انهي َء الءِ مان طئه ڪيو آهي ته
منهنجي ٻئي مالقات توهان جي الءِ هڪ
دفعو ڏک جو سبب نه ٿيان 2 .جيڪڏهن مان
توهان کي غمگين ڪري ڇڏيو ته مون کي ڪير
خوش ڪندو؟ صرف توهان جيڪي منهنجي
وجهه سان ڏکايل هيا .مون کي خوش ڪري
سگهو ٿا 3 .مان اطالع ڏيڻ جي الءِ توهان ڏانهن
هي خط لکيو ته جڏهن مان توهان ڏانهن اچان
ته مون کي انهن مان ڏک نه ملندو جن مان مون
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کي خوشي َء جي توقع آهي .مون کي يقين آهي
منهنجي خوش ٿيڻ جي وهه سان توهان به خوش
ٿي ويندا 4 .جڏهن مان پهريان توهان ڏانهن لکيو
ته مان مصيبت ۽ دليگري جي حالت ۾ هيم .۽
ان وقت مان ڳوڙها وهائي رهيو هيس .اهو مان
توهان کي ناراض ڪرڻ جي الءِ ناهي لکيو.
بلڪه اهو ٻڌائڻ جي الءِ ته مان توهان سان
ڪيتري محبت ڪندو آهيان.
خطا ڪرڻ واري کي معاف ڪريو
 5جيڪڏهن توهان جي ميڙاڪي ۾ ڪوئي
هڪ ماڻهون غم جو سبب بڻي ته اهو مون کي
ئي ڏيڻ جو سبب ناهي .بلڪه ڪنهن حد تائين
توهان سڀن جي الءِ ڪنهن حد تائين مبالغه نه
ٿو ڪرڻ چاهيان 6 .اها سزا جيڪا ان توهان
جي الءِ ميڙاڪي جي اڪثريت سان پاتي آهي
ان جي الءِ ڪافي آهي 7 .پر هاڻي توهان کي
ان کي معاف ڪري تسئلي ڏيڻ گهرجي ته اهو
غمن کي ڪثرت سان بلڪل ختم نه ٿي وڃي8 .
منهنجي توهان سان التجا آهي ته توهان ان کي
ٻڌايو ته ان سان محبت ڪندا آهيو 9 .ان وجهه
سان مان توهان کي لکيو حقيقت ۾ توهان کي
ڄاڻيو ۽ آزمائڻ چاهيو ته توهان هر شيءِ جي
اطاعت ڪندا آهيو 10 .جيڪڏهن توهان ڪنهن
ماڻهون کي معاف ڪندا آهيو ته مان به ان کي
معاف ڪري ڇڏيندس ۽ مان معاف ڪيو آهي ته
توهان جي الءِ ئي معاف ڪيو آهي ۽ مسيح مون
سان گڏ هيو 11 .مان ڪيو سو ڪيو انهي َء الءِ
شيطان جو اسان تي دا ُء نه هلي جڏهن ته اسان
ان جي منصوبن کي سٺي طرح واقف آهيون.
پولس جي تروآس ۾ بي آرامي
 12مان ترآوس ۾ مسيح کي خوشخبري ڏيڻ
جي الءِ ويس .خداوند مون کي هڪ سنهرو
موقعو ڏنو 13 .ڇاالءِ جو ته مان پنهنجي ڀا ُء
ططس اتي نه پاتو منهنجي تمام گهڻي بي چين
ٿي ويئي انهي َء الءِ مان ماڻهن کي ڇڏي ڪري
مڪدنيه هليو ويس.
 14پر مان خدا جو شڪر گذار آهيان ڇاالءِ ته
اهو مسيح جي ذيعي وڏي فتح وڏيندو آهي .خدا
پنهنجي علم جي خوشبو وانگر هر جاءِ اسان جي
ذريعي ڦهاليندو آهي 15 .اسان جي پيشڪش خدا
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جي الءِ اهڙي آهي ته اسان انهن ماڻهن جي وچ
مان مسيح جي خوشبو وانگر ئي جنهن کي نجات
ملي آهي ۽ هالڪ ٿي ويا آهن 16 .جيڪي
هالڪ ٿي ويا انهن جي الءِ موت جي بوءِ اسان
آهيون .۽ جيڪا موت آڻيندي آهي ۽ جيڪا نجات
پائي رهيا آهن انهن جي الءِ اسان زندگي جي
خوشبوء آهيون جيڪي زندگيون آڻيندي آهي.
پر اهڙي طرح جا ڪم ڪرڻ جي الئق ڪير
آهي؟  17اسان خداوند کي ڪنهن فائدي جي الءِ
ڪڏهن فروخت ناهيون ڪندا جيئن ته ڪئي
ماڻهون ڪندا آهن پر اسان مسيح ۾ خدا جي
سامهون خلوص سان چوندا آهيون .انهن ماڻهن
وانگر چوندا آهيو جن کي خدا موڪليندو آهي.
خدا جي نئين عهدنامي جو خادم
 1ڇا اسان پنهنجين ڳالهين کي وڌائي
ڪري رهيا آهيون؟ يا ٻين ماڻهن وانگر
اسان کي ڪنهن تعارفي خط جي ضرورت آهي
يا توهان مان به 2 .توهان پاڻ اسان جا خط
آهيو .اهي خط اسان جي دلين ۾ لکيل آهن جن
کي اسان سڀن پڙهيو ۽ سڃاتو آهي 3 .توهان
سادگيءِ سان ٻڌايو توهان ئي مسيح جا خط آهيو
جيڪي اسان جي ذريعي موڪليندا هيا .اهو خط
ڪنهن روشني سان بلڪه زنده جي خدا جي
1
روح سان لکيا ويا آهن .هي پهڻ جي تختين
تي ناهن لکيا ويا بلڪه انساني دلين تي لکيا ويا
آهن 4 .اهي شيون توهان کي چونديون آهن ته
جيئن اسان مسيح جي خاطر خدا جي سامهون
دعوي ڪرڻ جو ڀروسو آهي 5 .منهنجي
اهڙي
ٰ
چوڻ جو مطلب اهو ناهي ته بذات پاڻ اسان ان
جي قابل آهيون پنهنجي طرفان کان ڪجهه به
ڪري سگهو ٿا بلڪه اسان جي قابليت خدا
ئي جي طرف کان آهي 6 .خدا اسان کي نئين
عهدنامي جي خادم جي الئق ڪيو .اهو نئون
عهدنامو ڪائي لکيل شريعت ناهي اها روح
سان آئي آهي ،لکيل شريعت موت آڻيندي آهي پر
روح زندگي ڏيندي آهي.

3

معني آهي :شريعت
 3 :3 1پٿرن جون تختيون ان جي
ٰ
موسي کي ڏني هئي اها پٿر جي ننڍي
جيڪا خداوند
ٰ
تختي تي لکيل هيو خروج 12 :24؛ 16 :25

نيئن معاعدي جو عظيم ۽ اليشان جالل
 7اها خدمت جنهن سان موتي اچي اهي حرف
پهڻ تي لکيا ويا .۽ خدا جي جالل سان گڏ آيا هيا.
موسي جو چهرو جالل سان چمڪدار هيو ڇو
ٰ
جو ته بني اسرائيل وارا ان جي چهري کي ڏسي
نه سگهندا هيا ۽ بعد ۾ اهو جالل غائب ٿي ويو.
 8انهي َء الءِ جيڪي خدمت سان روح آيو آهي
ان ۾ گهڻو جالل آهي 9 .اهو ئي منهنجي چوڻ
جو مطلب هيو .اها خدمت ماڻهن جي گناهه جي
باعث ڏوهاري ٺهرائڻ واري هئي ته ان ۾ جالل
سان آيو هيو .تڏهن يقينن اها خدمت ماڻهن کي
راستباز ٺهرائيندي آهي ۽ ان ۾ گهڻو جالل هوندو
آهي 10 .قديم خدمت جالل واري هئي پر جڏهن
خدمت کي وڏي جالل سان سان موازنه ڪيو
ويو ته قديم خدمت پنهنجي جالل کي وڃائي
ويهندي 11 .جيڪڏهن اها خدمت جيڪا جالل
واري هئي غائب ٿي ويئي .تڏهن اها خدمت
جيڪا ابدي آهي گهڻي جالل واري آهي.
 12ڇو ته اسان کي اها اميد آهي انهي َء الءِ
موسي
اسان دليري َء سان چوئون ٿا 13 .اسان
ٰ
وانگر نه آهيون اهو هميشه چهريل کي لڪائي
رهندو هيو ته بني اسرائيل غائب ٿيڻ واري جالل
کي نه ڏسي سگهي 14 .پر انهن جا ذهن بند
هيا .جيئن ته اڄ به پراڻي عهدنامي کي پڙهڻ
وقت اهوئي پردو پيل هوندو آهي ۽ اهو پردو نه
ڪڍيو ويندو آهي ۽ اهو مسيح جي ذريعي کنيو
موسي جي ڪتاب ماڻهن
ويو 15 .پر اڄ تائين
ٰ
جي الءِ پڙهي ويندو آهي ته پوءِ پردو ٻڌڻ وارن
جي دماغن تي پيو رهندو آهي 16 .جيڪڏهن
ڪنهن ماڻهون جي دل خداوند جي طرف مٽندو
آهي ته اهو پردو هٽجي ويندو آهي 17 .خداوند
روح آهي .۽ جهان خداوند جو روح آهي اتي
آزادي آهي 18 .پر اسان ماڻهن جا چهرا بينقاب
آهن شيشي ۾ ڏسڻ جي قابل نه آهن ۽ خدا جي
جالل کي ڏسي سگهون ٿا ان سان خداوند وانگر
ئي تبديل ٿيندا وڃن ٿا ۽ اها تبدلي اسان کي
هيمشه وڏو جالل ڏياريندو آهي اهو جالل خداوند
جي ذريعي کان ئي آيو آهي اهو روح آهي.

4

مٽي َء جي مرتبان ۾ روحاني خزانو
 1تنهنڪري خدا پنهنجي رحمت سان
اسان کي اها خدمت عطا ڪئي آهي
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اسان ان کي نه ٿا ڇڏي سگهون 2 .پر اسان
لڪليل ڳالهين کي ڇڏي ڏنو آهي جنهن سان
شرمندگي ٿئي اسان مڪاري جي چال ناهيون
هلندا ۽ نه ئي خدا جي تعليمات کي تبديل ڪندا
آهيون .اسان صاف طور تي سچائي جي تعليم
ڏيندا آهيون .جنهن سان هر هڪ تي ظاهر ٿيندي
آهي انهي َء جي الءِ ڪهڙن ماڻهن وانگر آهن.
۽ انهن جي دلين ۾ اها ڳالهه ايندي آهي ته اسان
ماڻهون خدا جي سامهون ڪيئن آهيون 3 .اها
خوشخبري جنهن جي اسان منادي ڪندا آهيون
انهن جي الءِ شايد لڪيل هوندي آهي بلڪه
جيڪي گم ٿي ويا آهن اها لڪيل آهي4 .
يعني
ٰ
انهن بي ايمان وارن جي واسطي جن عقلن کي
ان جهان ۾ خدا اندهو ڪري ڇڏيو آهي مسيح
جيڪو خدا جي صورت ۾ آهي ان جي جالل جي
خوشخبري جي روشني اُن تي نه پئي .ته جيئن
اهي ڏسي نه سگهن 5 .اسان پنهنجي متعلق تليغ
کي ناهيون ڦهالئيندا بلڪه اسان اها تبليغ انهي َء
الءِ ڪندا آهيون ته يسوع مسيح اسان جو خداوند
آهي .۽ اسان اها تبليغ انهيالءِ ڪندا آهيون ته
اسان يسوع جا خادم آهيون 6 .خدا هڪ دفعي
چيو هيو“ ،اونداهي َء ۾ نور چمڪندو” ۽ اهوئي
خدا آهي جنهن پنهنجي نور سان اسان جي دلين
کي چمڪايو اهو نور يسوع مسيح جي چهري ۾
خدا جي جالل جو علم آهي.
 7اهو خزانو اسان وت خدا جي طرفان کان
آيو آهي پر اسان مٽي جي ٿانون وانگر آهيون
جنهن ۾ اهو خزانو ڀريل آهي جيڪو اهو ٻڌائيندو
آهي ته اها وڏي طاقت خدا جي طرف کان ايندي
آهي اسان جي طرف کان نه 8 .جيئن ته اسان
مصيبتن ۾ گهڙيل هوندا آهيون پر اسان کي
شڪست ناهي ٿيندي .اسان حيران رهندا آهيون
۽ ڄاڻيندا آهيون ته ڇا ڪرڻ گهرجي .پر نا اميد
ناهيون ٿيندا 9 .اسان ستايا ويا هياسين پر اسان
کي ڇڏيو نه ويو اسانکي نقصان پهچايو ويو پر
اسان تباهه نه ٿياسين 10 .اسان هميشه پنهنجي
جسمن ۾ يسوع جي موت جي الءِ ڦرندا رهندا
آهيون انهي َء الءِ يسوع جي زندگي کي اسان جي
جسم ۾ ڏسي سگهي ٿو 11 .اسان زنده آهيون
پر يسوع جي الءِ اسان هميشه موت جا خطره
۾ گهريل رهندا آهيون اهڙي طرح يسوع جي
زندگي اسان جي فاني جسمن ۾ ڏسي سگهجي

 2ڪرنٿين 4 :5
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ٿي .موت اسان تي اثر ڪندي آهي پر زندگي
توهان ۾.
 13تحريرن ۾ لکيل آهي“ ،مان ايمان آندو ،ان
الءِ مان ڳالهايو 1”.تنهنڪري اسان ايمان رکندا
آهيون اسان ڳالهائيندا آهيون 14 .اسان ڄاڻون ٿا
ته خدا خداوند يسوع جي موت کان بعد ساڙيو
۽ اسان ان جي سامهون توهان سان گڏ بيٺا
هونداسين 15 .اهي تمام شيون توهان جي الءِ
آهن ۽ خدا جو فضل ماڻهن کان گهڻو وڌيڪ ڏنو
ويندو اهي شيون خدا جي جالل جي الءِ گهڻي
کان گهڻيون شڪرگذار آهن.
ايمان جي زندگي
 16انهي َء وجهه سان اسان ڪڏهن به ڪمزور
نه هوندا آهيون اسان جي بدن ڪراڙو ۽
ڪمزور ٿي رهيو آهي پر اسان جي اندروني
روح روز نئين ٿيندي رهندي آهي 17 .اسان کي
ٿوري عرصي جي الءِ مصيبتن جو منهن ڏيڻو
پوندو آهي پر اهي پريشانيون اسان کي ابدي
جالل حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪنديون آهن اهو
ابدي جالل پريشانين کان وڌيڪ وڏو آهي18 .
انهي َء الءِ اسان انهن کي سمجهندا آهيون جئين
ڏسي نه سگهون انهن شين جي متعلق سوچيندا
آهيون جيڪي شيون اسان ڏسندا آهيون ان جي
متعلق سوچندا ناهيون جيڪي شيون صرف
ڪجهه عرصي جي الءِ قائم رهنديون آهن ۽
جيڪي شيون اسان ڏسي نه سگهندا آهيون اهي
هميشه ابدي رهنديون آهن.
 1اسان ڄاڻون ٿا ته اسان جو جسم ،تنبو
آهي جنهن تنبو ۾ اسان زمتي تي رهي
رهيا آهيون جيڪا تباهه ٿي ويندي ۽ جڏهن
ايئن ٿيندو ته خدا اسان جي الءِ گهر مهيا ڪندو
جنهن ۾ اسين رهي سگهنداسين اهو ماڻهون جو
ٺاهيل گهر نه هوندو آسمان ۾ هميشه رهڻ قائم
رهندو 2 .پر هاڻي اسان ان جسم ۾ رهندا آهيون
اسان خدا کان التجا ڪريون ٿا ته اسان کي گهر
ڏي جيڪو آسمان ۾ ٺاهيل آهي 3 .اهو اسان
کي ڪپڙا پارائيندو ۽ اسان پراڻا نه پائينداسين.
 4جڏهن اسان تن تنبو ۾ رهنداسين ته ٻوجهه جي
ماري ڪرندا رهنداسين .ان جو مطلب اهو نه
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آهي ته تنبن کي ڪڍيو ويندو پر اسان ڄاڻون ٿا
ته آسماني گهر جا ڪپڙا پايون .۽ تڏهن هن فاني
جسم جي زندگي کي نڪري ويندي 5 .۽ خدا
اسانکي ان مقصد الءِ ٺاهيو آهي ۽ ضمانت جي
الءِ روح ڏني ته اهو نئين زندگي ڏيندو.
 6تنهنڪري اسان هميشه پر اميد رهندا آهيون
اسان ڄاڻون ٿا جيسيتائين اسان انهن جسمن ۾
آهيون اسان خداوند کان پري آهيون 7 .۽ اسان
پنهنجي ايمان سان رهندا آهيون ۽ جيڪو ڏيکائي
ڏيڻ وارو آهي ان کي نه 8 .مان چوان ٿو ته
اسان ۾ اعتماد آهي ۽ اسان ان جسم کان پري
ٿي ڪري خداوند سان گڏ رهڻ چاهيون ٿا9 .
ان واسطي اسان جي تمنا آهي ته خدواند خوش
ٿي وڃي اسان هر حال ۾ ان کي خوش رکڻ
چاهيون ٿا چاهي اسان جسم ۾ هتي رهون يا اُتي
خداوند سان گڏ 10 .اسان سڀن کي فيصلي جي
الءِ مسيح جي سامهون بيهڻ گهرجي .ته جيئن
هر هڪ کي انجي اعمال جي مطابق بدلو ملي
سگهي جيڪو ان پنهنجي بدن جي وسيلي سان
ڪيو آهي .ڪجهه ڀال آهن ڪجهه برا.

جڏهن تمام ماڻهن جي الءِ مري ويو ته وري
جيڪي ماڻهون زنده آهن اهي پنهنجي الءِ زنده
ناهن رهندا اهي انهن جي الءِ مري ويا ٻيهر
موت مان ساڙيو ويو انهي َء الءِ انهن کي انهي َء
جي الءِ رهڻو آهي.
 16تنهنڪري هاڻي کان اسان ڪنهن شخص
جي متعلق ائين نه سوچينداسين جيئن ته هي َء
دنيا سوچيندي آهي اهو سچ آهي ته اسان
پهريان مسيح کي دنيا جي ماڻهن جي خيال
جي مطابق سمجهيو پر هاڻي ان طريقي سان
نه سوچينداسين 17 .جيڪڏهن ڪوئي شخص
مسيح ۾ آهي ته پوءِ اهو هڪ نئون شخص آهي
ان جون تمام پراڻيون شيون ختم ٿي چڪيون
آهن هر شيءِ نئين ٺهي آهي 18 .اهو سڀ خدا
جي طرف کان آهي مسيح جي ذريعي خدا اسان
۽ ان جي وچ ۾ سالمتي ڏي ٻيا ماڻهون ۽ ان جي
وچ ۾ ميل ميالپ جي خدمت اسان جي حوالي
ڪئي 19 .منهنجو مطلب آهي ته خدا مسيح ۾
رهي ڪري دنيا ۽ پنهنجي وچ ۾ امن قائم ڪري
ڇڏيو .خدا ماڻهن کي مسيح ۾ انهن جي گناهن
جي الءِ ڏوهاري ٺهرايو ۽ ان امن جي الءِ پيغام
کي اسان ماڻهن کي ٻڌائڻ جي الءِ ڏنو 20 .اسان
کي مسيح ۾ متعلق چوڻ جي الءِ موڪليو ويو
آهي .اهو ائين ئي آهي جيئن خدا ماڻهن کي اسان
جي ذريعي گهرايو رهيو آهي .انهي َء الءِ مسيح
وانگر منٿ ڪريون ٿا ته خدا سان ميل ميالپ
ڪريو 21 .مسيح ڪوئي گناهه ناهي ڪيو پر
ان اسان جي الءِ انهن گناهه کي جهڙو ٺهرايو
خدا اسان جي الءِ ائين ڪيو ته مسيح مان ٿي
ڪري اسان ان جا راستباز ٿي وڃون.
 1اسان خدا سان گڏ ڪم ڪندا آهيون
انهي َء الءِ اسان توهان کان اميد ڪريون
ٿا ته توهان تي خدا جو فضل ۽ ڪرم ٿيو آهي ان
ضايع نه ٿيڻ ڏيو 2 .خدا چوي ٿو،

ماڻهن جي مدد ڪرڻ وارو
خدا جو دوست هوندو آهي
 11اسان ڄاڻون ٿا ته اسان خدواند کان ڊڄندا
آهيون انهي َء الءِ اسان ماڻهن کي سچائي قبول
ڪرڻ جي الءِ سمجهائيندا آهيون خدا اسان کي
سٺي طرح ڄاڻيندو آهي ۽ مان سمجهان ٿو ته
توهان ماڻهون به پنهنجي دلين ۾ اسان کي سٺي
طرح ڄاڻي ويا هوندا 12 .اسان پنهنجو پاڻ کي
توهان جي سامهون ثابت ڪرڻ جي ڪوشش
ناهيون ڪندا بلڪه اسان توهان کي پنهنجي
متعلق چوندا آهيون .انهي َء الءِ توهان هڪ
عيد منايو ۽ فخر ڪريو تڏهن توهان ان ماڻهون
کي جواب ڏيئي سگهو جيڪي ڏسڻ وارين شين
سڃاڻن وارين تي فخر ڪندا آهيو اهي ماڻهون
ان ڳالهه جي پرواهه ناهن ڪندا ته ماڻهو جي
“آئون فضل جي وقت توهان کي ٻڌي
ورتو ۽ آئون جي ڏينهن توهان جي مدد
دل ۾ ڇا آهي  13جيڪڏهن اسان چريا آهيون ته
ڪئي” يسعياه 8 :49
اهو به خدا جي الءِ آهي .جيڪڏهن اسين صحيح
دماغ وارا آهيون ته توهان جي الءِ  14 .مسيح
جي محبت اسانکي قابو ڪندي آهي ڇاالءِ جو آئون توهان کي چوان ٿو ته اهوئي “صحيح
ته جيڪڏهن هڪ ماڻهون جي سڀن ماڻهن جي وقت” آهي “نجات جو ڏينهن” هاڻي آهي.
 3اسان نه ٿا چئون ته ماڻهون اسان جي ڪم
الءِ مرندو آهي ان الءِ سڀ مري ويا 15 .۽ اهو

6

275
سان ڪائي غلط اثر وٺن انهي َء الءِ اهڙو ڪوئي
ڪم ناهيون ڪندا جيڪو مشڪالتون ماڻهن جي
اندر پيدا ڪري 4 .پر اسان هر طرح پنهنجو پاڻ
کي اهڙي طرح ظاهر ڪندا آهيون ته اسان خدا
جا خادم آهيون .هر قسم جي سختن ۾ ،مصيبتن
۾ مشڪالتن ۾ ۽ گهڻن مسئلن ۾ به 5 .جڏهن
ڪوڙا لڳايا ويا هئا ۽ جڏهن قيد ۾ به وڌو ويو
هيو جڏهن هنگامن سان جڏهن اسان گهڻا سخت
ڪم سان جڏهن اسان بک کان اسان ننڍ کان.
 6اسان پنهنجو پاڻ کي پاڪيزگي سان سچائي
۽ علم سان پنهنجي صبر سان مهرباني سان ۽
پاڪ روح جي نعمت جي وسيلي ۽ سچي محبت
خدا جو خادم ظاهر ڪيو 7 .سچائي جي دامن
پڪڙي ڪري ،خدا جي قدرت تي منحصر رهي
ڪري ۽ پنهنجي جيئڻ جي صحيح رستي کي
استعمال ڪري اسان پنهنجو پاڻ کي هر شيءِ
کان بچائي رکيو آهي.
 8ڪجهه ماڻهون اسان کي عزت ڏيندا آهن پر
ٻيا ماڻهون بي عزت ڪندا ۽ ٻيا ماڻهون سٺيون
شيون اسان جي تعلق سان ڦهرائيندا آهن پر ٻيا
ماڻهون اسان جي غلط تعلق سان غلط شين کي
ڦهالئيندا آهن ڪجهه ماڻهون اسان کي ڪوڙو
چوندا آهن پر اسان ته سچا آهيون 9 .ڪجهه
ماڻهن کي اسان جي الءِ ڪجهه به خبر ناهي
پوءِ به اهي اسان کي سٺي طرح ڄاڻيدا آهن اسان
مردن وانگر آهيون پر ڏسو اسان زنده آهيون
اسان کي سزا ڏني ويئي آهي پر اسان کي هالڪ
ناهي ڪيو ويو 10 .اسان غمزده آهيون پر
هميشه خوش رهندا آهيون .اسان غريب آهيون
پر اسان ڪئي ماڻهن کي شاهوڪار بڻائيندا
آهيون .اسان وٽ ڪجهه ناهي پر حقيقت ۾ اسان
وٽ سڀ ڪجهه آهي.
 11اي ڪرنٿين! اسان تو سان واضع ڳالهيون
ڪيو ۽ اسان جي دل توهان ماڻهن جي الءِ
کليل آهن 12 .اسان جي محبت توهان جي الءِ
رڪيل نه آهي پر توهان اسان سان محبت ڪرڻ
روڪي ڇڏي آهي 13 .مان توهان کي پنهنجي
ٻارن وانگر چوان ٿو ته اهو ئي ڪريو جيڪو
اسان ڪيو آهي اسان جي الءِ دل کليل رکو.

 2ڪرنٿين 4 :7

شامل نه ٿيو .سٺا ۽ خراب گڏ نه ٿا رهي سگهن
جيئن ته نور اونداهي َء سان گڏ ناهي هوندو.
 15پوءِ ڪهڙي طرح مسيحي ۽ شيطان هڪ
ٻئي سان گڏ رهي سگهن ٿا؟ اهل ايمان ۽ غير
ايمان وارن ۾ ڪهڙي شيءِ مشترڪ آهي16 .
خدا جي هيڪل کي بُتن سان ڇا نسبت ۽ اسان
زنده رهڻ واري خدا جي هيڪل آهيون جيئن
خدا چيو:
“آئون انهن سان گڏ رهندس ،۽ انهن سان گڏ
هلندس ،آئون انهن جو خدا هوندس ،۽ اهي
منهنجا ماڻهون هوندا ”.احبار 12-11 :26
“ 17ان واسطي خداوند فرمائي ٿو ته،
انهن ماڻهن مان نڪري اچو ۽ پنهنجو
پاڻ کي انهن کان الگ رکو ،پليت شين
کي نه ُڇهو ته آئون توهان کي قبول
ڪندس ”.يسعياه 11 :52
“ 18مان توهان جو پي ُء هوندس ۽ توهان
منهنجا پُٽ ۽ ڌيئرون ٿيندا خداوند جيڪو
قادر مطلق آهي چوي ٿو 2 ”.سموئيل 14 :7؛
8 :7
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 1اي عزيز دوستو! اسان وٽ خدا جا
اهي ئي واعده آهن انهي َء الءِ اسان کي
پنهنجو پاڻ کي پاڪ ڪرڻو پوندو ۽ جيڪا شيءِ
اسان جي جسم کي ۽ روح کي ناپاڪ ڪري
ڇڏي ان کان پري رهو اسان کي پاڻ پاڪ رهڻو
پوندو ڇاالءِ جو ته اسان خدا جي عظمت جا قائل
آهيون.

پولس جي خوشي
 2اسان کي پنهنجي دل ۾ ٿوري جاءِ ڏيو .اسان
نه ڪنهن انسان سان برائي ڪئي ۽ نه ئي وري
اسان ڪنهن انسان جي ايمان کي تباهه ڪيو ۽
نه ئي ڪنهن جو استحصال ڪيو 3 .مان توهان
کي الزام ڏيڻ جي الءِ ائين نه چئي رهيو آهيان.
مان توهان کي چئي چڪو آهيان اسان توهان
سان ايتري محبت ڪندا آهيون ته اسان توهان
سان گڏ جيئنداسين ۽ گڏ مرنداسين 4 .آئون توهان
غير مسيحن سان گڏ رهڻ جي متعلق انتباه
 14جيڪي بي ايمان وارا آهن اهڙن سان گڏ وڏي دليري َء سان ڳالهيون ڪندو آهيان .۽ توهان
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تي فخر آهي مون کي پوري تسئلي ٿي وئي آهي
۽ جيتريون مصيبتون اسان تي اينديون آهن انهن
سڀن ۾ منهنجي دل جي خوشيءِ سان ڀريل رهندو
آهي.
 5جڏهن مڪدينه ۾ ايندي اسان کي آرام نه
هيو اسان پنهنجي اوسي پاسي مسئال پائيندي ٻاهر
لڙايون هيون ۽ دل جي اندر خوفزه هياسين6 .
پر خدا انهن ماڻهن کي تسئلي ڏني جيڪا ڏٺي ۽
ان اسان کي تسئلي ڏني جڏهن طيطس آيو 7 .ان
جي اچڻ سان جيڪا تسئلي توهان ان کي ڏني
ان سان اسان کي اطمينان ٿيو طيطس اسان کي
چيو ته توهان ماڻهون کي مون سان ملڻ جي
خواهش آهي ان اسان کي چيو ته توهان ماڻهون
هتي پنهنجي ڪيل ڪمن تي پشتائڻ لڳا آهيو
طيطس مون کي چيو ته توهان کي اسان جي
ڪيتري فڪر آهي جڏهن مان اهو ٻڌو ته مان
گهڻو خوش ٿيس.
 8جيڪڏهن آئون پنهنجي خط سان توهان کي
غم پهچايو آهي ته مان لکيو ان جي الءِ مان
افسوس نه ٿو ڪريان آئون ڄاڻان ٿو ته ان
خطا توهان کي رنجيده ڪيو جنهن جي الءِ
مون کي افسوس آهي پر توهان جي رنجيدگي
صرف مختصر عرصي تائين رهي 9 .مان هاڻي
خوش آهيان .منهنجي خوشي انهي َء الءِ نه آهي
ته توهان ڏکايل آهيو بلڪه مان ان سان خوش
آهيان ته توهان جي رنجيدگي َء توهان جي دلين
کي بداليو آهي توهان جي رنجيدگي خدا جي
مرضي َء سان هئي .تنهنڪري توهان کي اسان
جي طرفان ڪوئي نقصان نه پهچندو.
 10جيڪڏهن ڪوئي ماڻهون خدا جي مرضي
سان رنجيده اهي ته اهڙي ماڻهون جي دل
۽ زندگي ۾ تبديلي ٿيندي آهي ۽ اهائي شيءِ
ان جي نجات جو سبب ٿيندي آهي انهي َء الءِ
افسوس جي ڪائي ضرورت ناهي بلڪه دنيا
جي ڏک کان ئي موت ايندو آهي 11 .توهان
وٽ جيڪو ڏک آهي اهو خدا جي مرضي َء
سان آهي .هاڻي ڏسو ته اهو رنج ڪهڙي طرح
توهان تي اثر ڪري ٿو ان ڏک توهان کي
گهڻو سنجيده بڻائي ڇڏيو آهي انهي َء الءِ اهو
توهان کي ثابت ڪرڻو آهي ته ڪائي برائي
نه ڪئي آهي نه صرف اها توهان کي غصي
وارو بڻايو آهي پر ڍڄڻ وارو ماڻهون به اها

توهان جي اسان سان ملڻ جي بيچيني اسان جي
متعلق فڪر پيدا ڪيو .گهنگار کي سزا ڏيارڻ
جو شوق توهان انهن سڀن ۾ ثابت ڪيو ته ان
معاملي ۾ توهان ڪائي غلطي ناهي ڪئي12 .
خراب عمل ڪرڻ وارن ماڻهن جي الءِ مان
هي خط لکيو آهي ۽ انهي َء الءِ ناهي لکيو ته
ان ماڻهون کي ڏک ٿي .مان ان وجهه سان لکيو
آهي ته اسان جي الءِ توهان ۾ احساس آهي اهي
خدا جي روبرو اظهار ٿين 13 .انهي َء الءِ اسان
کي تسئلي ٿيندي آهي.
۽ اسان گهڻا خوش آهيون ڇاالءِ ته طيطس به
خوش هيو .ڇاالءِ ته توهان جي سببن سان ان پاڻ
۾ تازگي پاتي 14 .مان توهان جي الءِ طيطس
جي سامهون فخر ڪيو ۽ توهان اهو ثابت ڪيو
ته اهو ٺيڪ هيو .هر شيءِ جيڪا اسان توهان
کي چئي اها بلڪل صحيح هئي .۽ توهان اهو
ثابت ڪيو ته جيڪو ڪجهه اسان طيطس جي
سامهون فخر ڪيو اهو ٺيڪ هيو 15 .۽ توهان
جي الءِ ان جي محبت وڌيڪ گهڻي مضبوط
ٿيندي ويندي آهي جڏهن اهو ياد ڪيو ته توهان
سڀ ان جي اطاعت جي الءِ تيار رهو .توهان
ان جو استقبال عزت ۽ خوف سان گڏ ڪيو16 .
مان خوش آهيان ته مان توهان تي پوري طرح
ڀروسو ڪري سگهان ٿو.
مسيحي دين
 1۽ هاڻي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان
چاهيون ٿا ته توهان خدا جي فضل کي
ڄاڻي وڃو جيڪو خدا مڪدنيه ڪليسيائن کي
ڏنو آهي 2 .اهي اهل ايمان تڪليفن جو منهن
ڪندي آزمائشن مان گذرندا آهن .پر هاڻي اهي
ماڻهون تمام غريب هيا .پر انهن جي سخت
غريبي ۽ وڏي خوشي َء سان سخاوت پيدا ڪئي.
 3مان شاهدي ڏيان ٿو ته انهن سڀ ڪجهه ڏنو
جيڪو انهن کان ٿي سگهيو اهو انهن جي هٿ
۾ هيو ان کان ڪجهه وڌيڪ ئي ڏنو .۽ انهن
سخاوت سان ڏنو .جڏهن ته انهن کي ائين ڪرڻ
جي الءِ ڪنهن مجبور نه ڪيو هيو 4 .پر انهن
اسان کي بار بار التجا ڪئي ته خدا جي ماڻهن
جي اها ئي سخاوت جي خدمت ۾ انهن به حصو
وٺڻ جو موقعو ڏنو وڃي 5 .انهن اهڙي طريقي
سان ڏنو جنهن جي اسان اميد به نٿا ڪري
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سگهون .انهن رقم ڏيڻ کان پهريان پنهنجو پاڻ
کي اسان کي ۽ خداوند کي ڏيئي ڇڏيو .۽ اهائي
خدا جي مرضي هئي.
 6انهي َء الءِ اسان طيطس کي توهان جي مدد
۽ ان جي مخصوص فضل جي ڪم کي پورو
ڪرڻ جي الءِ چيو .طيطيس ئي اهو ماڻهون
هيو جنهن ان ڪم کي شروع ڪيو 7 .توهان
هر شيءِ ۾ دولتمند آهيو .ايمان ۾ ڳالهائڻ الءِ ،
علم ۾ ،سچي مدد ڪرڻ جي چاهت ۾ ان سڄين
ڳالهين جي بابت محبت ۾ جيڪو توهان اسان
کي سيکاريو آهي .۽ اسان چاهيون ٿا ته توهان
همشيه ان فضل جي ڪم ۾ به شاهوڪار آهيو.
 8مان توهان کي ڏيڻ جي الءِ حڪم ناهي ڏئي
رهيو آهيان پر مان اهو ڏسڻ چاهيان ٿو ته توهان
جي محبت سچي ۾ آهي .مان ان الءِ ائين ڪريان
ٿو ته توهان کي ڏيکاريو ته ٻيا به حقيقت ۾ مدد
چاهيون ٿا 9 .توهان اسان جا خداوند يسوع مسيح
جي فضل کي ڄاڻيو ٿا توهان کي خبر آهي ته
اهو شاهوڪار هجڻ جي باوجود توهان جي الءِ
غريب ٿي ويو ان جي غريب ٿيڻ سان توهان
شاهوڪار ٿي ويا.
 10مان توهان کي صالح ڏيان ٿو ته گزشته
سال توهان به پهريان هيا جيڪي خيرات ڏيڻ
جي خواهش ڪئي هئي حقيقت ۾ مان توهان
کان پهريان هيم جنهن ڏنو 11 .هاڻي ان ڪم
کي پورو ڪريو جنهن کي توهان شروع ڪيو
هيو جڏهن توهان جو ڪم ۽ توهان جي آمدني
مساوي ٿي وڃي .جيڪو ڪجهه توهان وٽ آهي
ان مان ڏيو 12 .جيڪڏهن توهان ڏيڻ چاهيو ٿا،
ته توهان جي نعمت قبول ٿي ويندي .توهان جي
عطيو جيڪو توهان وٽ آهي ان جي مطابق
فيصلو ٿيندو نه ته جيڪو توهان وٽ نه آهي.
 13اسان نه ٿا چاهيون ته توهان مصيبت ۾ رهي
ڪري ٻين کي اطمينان سان رکو اسان چاهيون
ٿا ته هر شيءِ مساوي رهي 14 .هاڻي توهان
وٽ ڪثرت شيون آهن انهي َء الءِ انهن شين
سان ٻين ماڻهن مدد ڪري سگهو ٿا جنهن جي
انهن کي ضرورت آهي بعد ۾ اچي انهن وٽ
گهڻو هوندو تڏهن توهان کي ڪنهن شيءِ جي
ضرورت هجي ته اهي توهان جي مدد ڪري
سگهندا .انهي َء طرح سڀ برابر رهندا 15 .جيئن
ته صحيفن ۾ لکيل آهي،

 2ڪرنٿين 24 :8
“هڪ ماڻهون جيترو گهڻو ڪٺو ڪيو
ڪجهه گهڻو نه رهيو ۽ جنهن گهٽ ڪٺو
ڪيو ان وٽ گهڻو نه ٿيو ”.خروج 18 :16

طيطس ۽ ان جا ساٿي
 16خدا جو شڪر آهي ته خدا طيطس کي
توهان جي الءِ اوهڙي ئي محبت ڏني جهڙي
مون کي ڏني 17 .طيطس کي جنهن شين متعلق
اسان نصيحت ڪئي ان کي اُن قبول ڪيو اهو
توهان جي مالقات جو خواهشمند آهي ۽ پنهنجي
ارادي سان توهان ڏانهن روانو ٿي رهيو آهي.
 18اسان طيطس سان گڏ ان جي ڀائرن کي به
موڪلي رهيا آهيون جنهن جي تعريف تمام
ڪليسيائن ڪئي ان جي خدمت جي الءِ ان
خوشخبري ڦهالئي ان الءِ ان جي تعريف ڪئي
ويئي هئي 19 .ان ڀا ُء کي ڪليسيائن اسان سان
گڏ وڃڻ جي الءِ چونڊيو اسان عطيي جي رقم
کڻي وڃي رهيا هياسين ۽ اسان اها خدمت خداوند
جي جالل جي الءِ ڪندا آهيون ۽ اسان جي مدد
جي شوق جا مظاهرا ڪندا آهيون.
 20اسان ان کي وڏي دولت جو انتظام ڪرڻ
۾ گهڻو هوشيار رهڻ جي ضرورت آهي ته
ڪوئي ته اسان کي ڪوئي مالمت نه ڪري.
 21اسان جي ڪوشش آهي ته صحيح ۽ نيڪ
عمل ڪريو اسان اهوئي عمل ڪرڻ چاهن ٿا
جنهن کي خداوند قبول ڪري ۽ جئين ماڻهون
صحيح سمجهن.
 22۽ انهن سان گڏ رهي اسان پنهنجي ڀائرن
کي موڪلي رهيا آهيون جيڪي هميشه مدد جي
الءِ تيار رهندا آهن .جنهن کي اسان گهڻيون
ڳالهين ۾ باربار آزمايو آهي ۽ ان کي سرگرم
پايو آهي .ان کي توهان تي گهڻو يقين آهي انهي َء
الءِ اهو مدد ڪرڻ جي الءِ ۽ گهڻو سرگرم آهي.
 23جيسيتائين طيطس جو تعلق آهي اهو
منهنجو دوست آهي .۽ توهان جي مدد ڪرڻ
جي الءِ اهو مون سان گڏ ڪم ڪندو آهي ۽ جتي
توهان ٻين ڀائرن جو تعلق آهي انهن ڪليسيائن
موڪليو آهي ۽ اهو مسيح جو جالل آهي24 .
انهي َء الءِ توهان انهي َء کي ثابت ڪريو ته
حقيقت ۾ توهان محبت ۾ آهيو انهي َء کي ثابت
ڪريو ته اسان توهان تي فخر ڪيو آهي تڏهن
ئي تمام ڪليسيائون اهي ڏسي سگهن ٿيون.

 2ڪرنٿين 1 :9
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مسيحي ساٿين جي مدد
 1مان دراصل ان خدا جي ماڻهن جي
مدد جي باري ۾ لکڻ جي ضرورت ناهيا
سمجهندو 2 .مان ڄاڻان ٿو ته توهان مدد ڪرڻ
چاهيو ٿا ۽ مان انهي َء ڪم جي الءِ مڪدينه جي
ماڻهن ۾ فخر ڪندو آهيان مان انهن کي چئي
چڪو آهيان ته اخيه ماڻهون گزشته سال سان
ئي مدد ڏيڻ جي الءِ تيار هيو ۽ توهان جي اهڙي
طرح مدد ڏيڻ جي واقعي سان اهي ماڻهون به
مدد جي الءِ تيار آهن 3 .پر مان ڀائرن کي توهان
ڏانهن موڪلي رهيو آهيان مان چاهيان ٿو ته مان
توهان جي متعلق انهنجي سامهون جو فخريه چيو
آهي اهو بي بنياد ثابت ٿي وڃي .مان چاهيان ٿو
ته توهان تيار رهو جيئن ته مان انهن کي چيو
آهي 4 .جيڪڏهن مڪدينه کان ڪوئي به مون
سان گڏ ايندو آهي ۽ اهو ڏسندو آهي ته توهان
ماڻهون تيار ناهيو ته اسان کي گهڻي شرمندي
ٿيندي ڇاالءِ ته اسان توهان جا تعلق سان وڏو
ئي يقين ڏياريو آهي .۽ توهان کي به شرمندگي
ٿيندي 5 .انهي َء الءِ مان سوچيو ته منهنجي پهچڻ
کان پهريان ان ڀائرن کي توهان ڏانهن موڪلي
رهوي آهيان ته جيئن ماڻهون ان عطيه کي
پهريان کان تيار رکيو جيڪو توهان واعدو ڪيو
آهي ۽ اهو رضاڪارانه عطيي جي طور تي ئي
نه ڪي زبردستي سان.
 6ياد رکو جيڪو شخص توهان کي پوکيندو
آهي اهو پنهنجي فصل سان ڪم پاتو آهي ۽
جيڪو گهڻو پوکيندو آهي اهو گهڻو فصل به
لڻندو 7 .هر ماڻهون کي عطيو ڏيڻ گهرجي
جيئن ته ان پنهنجي دل ۾ ڏيڻ جي الءِ طئه ڪيو
آهي .اهو جيڪڏهن ڪنهن کي ڏيڻ ۾ تامل هجي
يا اهو رنج محسوس ڪري ته اهو نه ڏي8 .
۽ خدا هاڻي به پنهنجون برڪتون توهان جي
ضرورت سان گهڻو وڌيڪ ئي نازل ڪندو.
۽ هيمشه توهان وٽ هر شيءِ جي سراسري
هوندي .۽ توهان سڀ طرح نيڪ ڪم ۾ گهڻو
وڌيڪ خرچ ڪري سگهندا 9 .جيئن ته صحيفن
۾ لکيل آهي،

9

“جيڪو غريبن کي کلي دل سان ڏيندو
آهي ته ان جي سخاوت هيمشه باقي
رهندي ”.زبور 9 :112
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خدا ڪجهه کي ٻج مهيا ڪندو آهي جيڪو
اهو زمين ۾ پوکيندو آهي ۽ اهوئي غذا جي الءِ
ماني ڏيندو آهي خدا توهان کي روحاني ٻج مهيا
ڪندو آهي ته جيئن ان کي پوکي ان کي وڌائي
سگهو ۽ توهان جي نيڪين جي بدلي ۾ تمام سٺي
فصل ڏيندو آهي 11 .۽ خدا توهان تي هر طرح
شاهوڪار بڻايو آهي ته جيئن توهان هر وقت
سخاوت ڪري سگهو ۽ اسان جي ذريعي جيڪو
اسان جو دين ٿيندو اهو انهن ماڻهن جي الءِ خدا
جو شڪر گزاري جو سبب هوندو.
 12اها توهان جي خدمت جيڪا توهان ڪندا
آهيو خدا جي ماڻهن جي ضرورت جي خالص
تڪميل جي الءِ ناهي .پر اهي توهان جي خدمتن
جي عيوض ان جي ذريعي گهڻي کان گهڻا
ماڻهون خدا جو شڪر ادا ڪندا آهن 13 .اها
خدمت جيڪا توهان ڪندا آهيو توهان جي ايمان
جو ثبوت آهي .ماڻهون انهي َء جي وجهه سان
خدا جي تعريف ڪندا آهيون ڇاالءِ جو ته توهان
مسيح جي خوشخبري جو اقرار ڪري اُن تي
تابعداري سان عمل ڪندا آهيون .انهن جي ۽ سڀن
ماڻهن جي توهان سخاوت سان عطيو ڏيڻ جي
وجهه سان ماڻهن جي تعريف ڪرندا آهيو14 .
۽ اهي ماڻهو توهان جي الءِ دعا ڪندي توهان
سان گڏ ٿيڻ جي خواهش ڪنداسين اهي انهي َء
الءِ چاهن ٿا ته انهن کي خبر آهي ته ڇاالءِ جو
ته خدا جو فضل وڏو توهان تي آهي 15 .اسان
کي ان جي بخششن جي الءِ هميشه خدا جو شڪر
گزار رهڻو پوندو جنهن جو سمجهڻ گهڻو عجيب
آهي جنهن کي لفظن ۾ اظهار نٿو ڪري سگهجي.
پولس جو پنهنجي خدمت جو دفاع ڪرڻ
 1مان پولس آهيان ۽ توهان کي
مسيح جي نرمي ۽ ان جي صبر
۾ التجا ڪريان ٿو ڪجهه ماڻهون سمجهندا آهن
ته جڏهن مان توهان سان گڏ هوندوي آهيان ته
گهڻو نرم رهندو آهيان ۽ بعد ۾ جڏهن توهان کان
پري رهندو آهيان ته دلير ٿيندو آهيان 2 .ڪجهه
ماڻهون سمجهندا آهن ته اسان دنيا جي طريقي
سان رهندا آهن منهنجو خيال آهي آهي ته جڏهن
مان اچان ته اُنهن ماڻهن سان گڏ سخت رويو
اختيار ڪريان ۽ منهنجي درخواست اها آهي
ته مان اتي ايندس ته مون کي سختي جو رويو
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اختيار ڪرڻ جي ضرورت ئي ناهي ٿيندي.
 3اسان دنيا ۾ رهندا آهيون پر دنيا جي طرح
اسان جسماني لڙائي ناهن وڙهندا .جيڪا وڙهي
وئي آهي 4 .هٿيار جيڪي اسان لڙائي جي الءِ
استعمال ڪندا آهيون دنياوي لڙائي جي هٿيارن
سان کان بلڪل مختلف آهي اسان جا هٿيار ته
خدا جا ڏنل قوت آهي ۽ انهن هٿيارن سان اسان
دشمنن جي مظبوط جڳهن کي تباهه ڪرندي
آهي .اسان ماڻهن تڪرار ختم ڪندا آهيون5 .
۽ اسان هر ان غرور کي کي پري ڪندا آهيون
جيڪا خدا جي علم جي خالف پنهنجو مڪرو
سر کڻي ايندا آهن ۽ اسان انهن خيالن کي قابو ۾
ڪري مسيح جي اطاعت جي قابل بڻائيندا آهيون.
 6اسان هر ڪنهن جي نافرماني جي سزا ڏيڻ
جي الءِ تيار آهيون پر پهريان ڦل ته اسان توهان
کي اطاعت گزار مڪمل بڻائڻ چاهيون ٿا.
 7توهان کي گهرجي ته جيڪو دائرو توهان
جي سامهون آهي ان کي دريافت ڪريو
جيڪڏهن ڪنهن ماڻهون کي يقين آهي ته ان تعلق
مسيح سان آهي تڏهن ان کي خبر هجڻ گهرجي
ته اسان به اوهڙائي آهيون جهڙا اهي آهن 8 .اهو
سچ آهي ته اسان آزادانه فخريه طور تي ان حق
جي باري ۾ چوندا آهيون جيڪي خداوند اسان
کي ڏنو آهي .اهو اختيار اسان کي انهي َء الءِ ڏنو
آهي ته توهان ۾ مظبوطي قائم ٿي قوت پيدا ٿي نه
ته توهان کي نقصان پهچي ته ان الءِ اسان فخريه
چئون ٿا ته ان تي اسان شرمنده نه آهيون 9 .مان
اهو نه ٿو چوان ته توهان منهنجي خطن سان اهو
نه سمجهو ته مان توهان ڍڄائڻ چاهيان ٿو10 .
ڪجهه ماڻهون چوندا آهن ته “پولس جا خط وڏا
موثر ۽ زبردست آهن پر جڏهن اهي اسان ۾ آهن
ته اهي ڪمزور آهن ۽ ان جي تقرير بيقار آهي”.
 11اهڙن ماڻهن کي معلوم هجڻ گهرجي ته اسان
توهان سان گڏ اتي ناهيون انهي َء الءِ اسان اهي
ڳالهيون خطن ۾ لکندا آهيون پر جيڪڏهن اسان
اتي هجون ها اسان اهوئي اخيتار ٻڌائينداسين
جيڪي اسان جي خطن ۾ آهي.
 12اسان جي اهڙي جرت ناهي ته پنهنجو
شمار اهڙي گروهه جي انهن ماڻهن ۾ ڪريو
جيڪي اهو سمجهندا آهن ته اهي گهڻا اهم آهن.
اسان پنهنجو موازنه ان سان ناهيون ڪندا اهي
ماڻهون ته پاڻ پنهنجي ئي اهميت ۽ نيڪ نامي
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جتائيندا آهن ۽ پنهنجو وزن ڪري پاڻ ئي
موازنه ڪندا آهن ان مان ظاهر ٿيندو آهي ته
اهي ڪجهه نه ٿا ڄاڻن.
 13جيڪو ڪجهه به هجي اسان پاڻ کان
وڌائي چڙهائي ڪري فخر ناهيون ڪندا،
بلڪه خدا اسان جي حدن کي مقرر ڪيو آهي
اسان انهن ۾ ئي فخر ڪندا آهيون .ان عالئقي
جو ڪم ڪرنٿين جي حدن تائين رهي ٿو14 .
اسين پنهنجو پاڻ تي ايترو گهڻو فخر ڪونه ٿا
ڪريون .جيڪڏهن اسين توهان وٽ نه آيا هجون
پر اسين توهان وٽ آيا آهيون .اسين ته توهان
وٽ مسيح جي ڪالم جي خوشخبري کڻي آيا
آهيون 15 .۽ اسين ٻين جي محبت تي فخر ڪونه
ٿا ڪريون .اسان کي اميد آهي ته توهان پنهنجي
پنهنجي ايمان ۾ مضبوطي َء سان قائم رهندا .۽
اهو ايمان وڌندو رهندو ،جنهن سان اسان جو ڪم
توهان ۾ وڌيڪ ٿيندو 16 .اسان خدا جي ڪالم
جي خوشخبري توهان جي شهر کان عالوه ٻين
جاڳين تي ٻڌائڻ چاهيندا آهيون اسان جيڪو ڪم
ٻين جي ذريعي ٻين عالئقن ۾ ٿي چڪو آهي ان
تي فخر ناهيون ڪندا“ 17 .پر جيڪڏهن ڪوئي
شخص فخر ڪندو آهي ته گهرجي ته اهو
خداوند تي فخر ڪري” 18 1جيڪو شخص پاڻ
کي نيڪ نامي جتائيندو آهي اهو مقبول ناهي.
حقيقت ۾ ماڻهون ته اهو آهي جنهن کي خداوند
سٺو سمجهي ۽ اهوئي مقبول آهي.
پولس ۽ ٺهيل رسول
 1مان چاهيان ٿو ته مون سان گڏ
صبر ۾ رهو جيڪڏهن ته مان
ڪنهن قدر بي وقوفي ئي ڇو نه ڪيان پر توهان
کي برداشت ته ڪرڻو آهي 2 .مون کي توهان
سان غيرت آهي ۽ اها غيرت اها آهي جيڪا
خداوند جي طرفان آهي مان واعدو ڪيو آهي ته
توهان مسيح کي ويجهو پيش ڪريان مان توهان
کي مسيح جي ويجهو هڪ پاڪ ڪنواري جي
روپ ۾ پيش ڪرڻ ڇاهيان ٿو 3 .پر مون ڍپ آهي
ته ڪٿي توهان جا ذهن بٽڪي خلوص ۽ پاڪ
دامني کان هٺي نه وڃن انهي َء طرح جئين حّوا
کي منادي ڪري جنهن جي باري ۾ اسان توهان
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کي ڪڏهن به ناهي چيو يا ٻيو ڪوئي روح توهان
سان ملي ۽ ڪوئي انجيل ڏي ته اسان ان 4 .توهان
هر ڪنهن جي برداشت ٿا ڪريو .جيڪو توهان
وٽ اچي ڪنهن ٻئي يسوع جي باري ۾ منادي ٿو
ڪري ،جنهن جي باري ۾ اسان توهان کي ڪڏهن
به ڪونه چيو ،يا ٻيو ڪو روح توهان کي ملي ۽
ڪا خوشخبري ڏي قبول ڪريو ٿا .اهڙي ڪابه
خوشخبري توهان اسان کان ڪونه ٻُڌي .ڇا توهان
اهو سڀڪجھ برداشت ڪونه ڪيو؟
 5آئون ته پنهنجو پاڻ کي ”عظيم رسول“ سان
ڪجھ گهٽ نٿو سمجهان 6 .اهو سچ آهي ته مان
کي ڪائي تربيت يافته تقرير ڪرڻ وارو ناهيان
پر مون وٽ علم آهي ۽ اهو اسان هر طريقي
سان توهان تي واضع ڪري ڇڏيو آهي.
 7مان ڪنهن بغير معاوضي جي خدا جي
خوشخبري توهان کي مفت پهچائي ڇڏي آهي ۽
توهان کي مٿانهون ڪرڻ جي الءِ مان پنهنجو پاڻ
کي هيٺ ڪري ڇڏيو آهي توهان سوچيندا آهيو اهو
غلط هيو؟  8مان ٻين ڪليسيائن کان اجرت حاصل
ڪئي ته جيئن توهان جي خدمت ڪري سگهان9 .
۽ جڏهن توهان سان گڏ هيم تڏهن به مان ضرورت
وقت تي ڪنهن تي ٻوجهه نه وڌو جيڪي ڀائر
مڪدينه کان آيا هيا انهن منهنجي روزاني واري
ضرورت کي پورو ڪيو .مان پنهنجي ذات سان
توهان کي ڪنهن قسم جو ٻوجهه ناهي وڌو ڪنهن
به ڳالهه جي الءِ توهان تي قسم جو ٻوجهه به نه
وجهندس 10 .اخيه ڪوئي به شخص مون کان اهو
فخر ڪرڻ سان نه ٿو روڪي سگهي .مان مسيح
جي سچائي سان جيڪو ڪجهه مون کي آهي ان
سان ئي چوندو آهيان.
 11۽ ٿي سگهي ٿو توهان اهڙي طرح سوچيندا
رهندا ته مان توهان تي ٻوجهه بڻڻ سان قاصر
رهان انهي َء الءِ ته اهو سچ ناهي خدا ڄاڻي ٿو ته
مان توهان سان محبت ڪندو آهيان.
 12۽ جيڪو ڪجهه هاڻي مان چئي رهيو
آهيان ائين ئي ڪندو آهيان مان انهن ماڻهن
۾ فخر ڪرڻ جي الءِ موقع کي ڳولهي رهيو
آهيان انهن کي موقعو نه ڏيندس ته اهي ڪنهن
ڳالهه تي فخر ڪري سگهن .اهي انهن ڪمن
کي وڌائي ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته انهن اسان
جهڙو ئي ڪم ڪيو آهي 13 .اهڙا ماڻهون سچا
رسول نه هوندا آهن اهي ڪوڙ ڳالهائيندا آهن .۽

پنهنجو پاڻ کي اهڙو بدالئي ڇڏيندا آهن ۽ ڊونگ
رچائيندا آهن ته عام ماڻهون اهي سمجهن ته
اهي مسيح جا رسول آهن 14 .انهي َء الءِ اسان
کي ڪائي حيرت ناهي ڇاالءِ جو ته شيطان
به پنهنجو پاڻ کي اهڙي طرح بدالئيندو آهي
جنهن سان ماڻهون اهو سمجهن ته اهي نور جا
مالئڪ 1آهن 15 .انهي َء الءِ اسان کي تعجب
ناهي ٿيندو جيڪڏهن شيطان جي نوڪر پنهنجي
پنهنجي پاڻ کي سچو نوڪر ظاهر ڪرين ته
ڪوئي حيرت جي ڳالهه نه آهي .پر آخر ۾ انهن
ماڻهن کي ان جي ڪيئي جي سزا ملندي.
پولس جون مصيبتون
 16مان ٻيهر چوان ٿو ته ڪوئي به اهو نه
سوچي ته مان احمق آهيان توهان اهو سمجهندا
آهيو ته مان بيوقوف آهيان ته توهان کي گهرجي
مون کي بيوقوف سمجهي ڪري ئي قبول ڪريو
ته جيئن مان به ڪجهه ته فخر ڪريان 17 .مان
جيڪا وڏائي ڪندو آهيان انهي َء الءِ مون کي
پنهنجو پاڻ تي يقين آهي .پر مان اهڙي طرح نه
چئي رهيو آهيان جئين خداوند توهان کي چوي
منهنجو فخر سوائي بيوقوفي جو ڪجهه ناهي18 .
دنيا ۾ ڪئي ماڻهون پنهنجين زندگين جي متعلق
فخر ڪندا آهن اهڙي طرح مان به فخر ڪندس.
 19توهان عقلمند آهيو انهي َء الءِ خوشي َء سان گڏ
بيوقوفن سان گڏ صبر سان رهندا آهيو 20 .مان
ڄاڻان ٿو ته توهان ۾ صبر ڪرڻ جو مادو آهي
جيئن ته جڏهن ڪڏهن ڪائي توهان تي زبردستي
ڪري ڪنهن شيءِ جي ڪرڻ جي الءِ چوندو
آهي .۽ ڪوئي توهان کي فريب ڏيندو آهي .يا
وري ڪوئي پنهنجو پاڻ کي توهان کان بهتر
سمجهندو آهي يا توهان جي منهن تي لپاٽ هڻندو
آهي وري توهان برداشت ڪندا آهيو.
 21اهو چوندي مان پاڻ شرم محسوس ڪندو
آهيان پر انهن شين کي ڪرڻ ۾ اسان گهڻا
“ڪمزور” هياسين.
پر جيڪڏهن ڪوئي دليرشوخي جي ڳالهه
ڪري ته وري مان به دليري سان فخر ڪندس
جيڪڏهن اهو چوڻ چاهي بيوقوي آهي 22 .ڇا
 14 :11 1اهي نور جا مالئڪ اهو خدا جي طرفان
پيغام کڻي ايندو آهي .شيطان ماڻهن کي بيوقوف بڻائي رهيا
هئا ته ماڻهون سوچن ته اهي خدا جي طرف کان آهن.
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اهي ماڻهون عبراني آهن؟ مان به آهيان! ڇا اهي پر ڪجهه دوستن مون ٽوڪري ۾ رکي ڪري
ماڻهون اسرائيلي آهن ،مان به آهيان ڇا اهي شهر جي ديوار کان هيٺ الٿو انهي َء مان حاڪم
ماڻهون ابراهيم جي نسل مان آهن؟ مان به آهيان! جي هٿن مان بچي ويس.
 23ڇا اهي ماڻهون مسيح جي خدمت ڪندا آهن؟
پولس جي زندگي ۾ خدا جي خاص رحمت
مان به گهڻي خدمت ڪندو آهيان جيڪو اهڙي
 1هاڻي ته مون کي فخر ڪرڻ
طرح چوندو آهي مان انهن ماڻهن جي نسبت
گهڻي محبت سان ڪم ڪيو آهي ۽ اڪثر مان
گهرجي ته جيڪڏهن ان مان مون
قيد ۾ رهائي ڪئي ڀيرا مون کي ماريو پٽيو ويو کي ڪجهه حاصل ناهي پر مان ته خداوند جي
۽ نقصان پهچايو ويو مان موت جي ويجهو هيس .رويا ۽ مڪاشفي جي باري ۾ چوان ٿو ۽ فخر
 24پنج ڀيرا يهودين مون کي ايترا وڌيڪ ڪندو رهندس 2 .مان مسيح ۾ هڪ شخص کي
ڪوڙا ماريا آهن ،مون ٽي ڀيرا لٺين سان ماريو ڄاڻيندو آهيان جنهن کي چوڏهان سال پهريان
ويو آهي هڪ دفعي ته مون تي پٿرائو ڪيو ٽيئن آسمان تي کنيو ويو مان يقين سان نه ٿو
ويو .ٽي ڀيرا منهنجو جهاز ٽڪرائجي ڀڃي پيو ڄاڻان ته ان کي جسم سان گڏ کنيو ويو هيو يا
۽ انهن مان هڪ وقت ته مان هڪ رات هڪ بغير جسم جي کنيو ويو هيو اهو ته خدائي ڄاڻي
ڏينهن سمنڊ ۾ گذاريو 26 .مان ڪيترا ڀيرا ئي ٿو 4-3 .۽ مان ڄاڻان ٿو ته ان ماڻهون کي جسم
1
سفر ڪيو مون کي دريائن جي خطري ،چورن سان گڏ يا بغير جسم جي کنيو ويو سان گڏ جنت
جي خطري جو منهن ڪرڻو پيو .منهنجو ۾ ورتو ويو .پر ان جن ڳالهين کي ٻڌو اهو ان
پنهنجي ماڻهن سان مخالفت ۽ غير يهودين سان کي بيان ڪرڻ جي الئق ناهي .۽ جن ڳالهين کي
منهن ڪرڻو پيو .مون شهر جي ،رڻ پٽ جي ان کي ٻڌو ان کي ڪنهن به انسان کي ڳالهائڻ
خطرن ۽ سمنڊ جي خطرن جو منهن ڪرڻو پيو .جي اجازت ناهي 5 .اهِڙي شخص تي مان فخر
مان ڪوڙن ڀائرن جي خطرن ۾ ڪري پيس.
ڪندس پر پنهنجو پاڻ تي نه  .مان پنهنجي
 27مان سخت ۽ ٿڪائڻ واري محبنت ڪئي ڪمزورين تي وڏائي ڪندس.
 6جيڪڏهن مان پنهنجو پاڻ جي وڏائي ڪرڻ
۽ ڪئي ڀيرا ته ننڍ به نه ڪئي ،ڪئي ڀيرا مان
بکيو اڃايل رهيس ڪئي ڀيرا مان بغير غذا کان چاهيان ٿو ته وري مان ڪنهن طرح بيوقوف نه
رهيم سياري ۾ بغير ڪپڙن کان رهيس 28 .۽ ٻيا آهيان ڇاالءِ جو ته مان سچ چئي رهيو آهيان.
به ڪئي مسئال هيا جنهن مان هڪ اهو ته مان پنهنجي باري ۾ وڏائي ناهيان ڪري رهيو ڇاالءِ
تمام ڪليسيائن جي ڏيٺ وائٺ ۾ هيم .مان انهن جو ته مان نه چاهيان ته مان نه ٿو چاهيان ته
جي متعلق هر روز فڪرمند رهيس 29 .مان هر ماڻهون منهنجي باري ۾ مون وڏو سمجهن بجاءِ
وقت ٻين جي ڪمزوري سان پاڻ به ڪمزور ان جي ته اهي مون ڏسن يا مون کي ڪجهه
محسوس ڪيو مان هر دفعي ان وقت اندورهي چوندي ٻڌن.
 7پر مون کي جيڪي عجيب نشانيون ٻڌايون
طور تي پنهنجو پاڻ کي پريشان محسوس ڪيو
جڏهن مان ڏٺو ته ڪوئي نه ڪوئي گناهه ۾ ويون آهن ان کان مون کي وڌيڪ مغرور ڪرڻ
نه گهرجي انهي َء طرح مون کي هڪ تڪليف
مبتال ٿي رهيو آهي.
 30جيڪڏهن مون کي وڏائي جون ڳالهيون ان مسئلي جو منهن ڏيڻو پيو ته شيطان جو
ڪرڻيون آهن ته مان انهن ڳالهين جي الءِ مالئڪ مون کي مارڻ جي الءِ موڪليو آهي ته
وڏائي ڪندس جيڪي مون کي ڪمزور ظاهر جيئن مان مغرور ٿي وڃان 8 .مان ٽي ڀيرا خدا
ڪنديون آهن 31 .خدا ۽ يسوع جو پي ُء ڄاڻيندو کان التجا ڪئي ته اهو مون کان پري ٿي وڃي.
آهي ته مان ڪوڙ نه چئي رهيو آهيان جنهن جي  9پر خدا مون کي چيو“ ،منهنجو فضل تنهنجي
هميشه ابدي طور تي تعريف هوندي آهي 32 .الءِ ڪافي آهي ڪڏهن تون ڪمزوري محسوس
جڏهن مان دمشق ۾ هيم ته بادشاهه ارتاس جو
حاڪم مون کي گرفتار ڪرڻ چاهيو ۽ ان شهر 1
 3 :12جنت هڪ جاءِ جتي نيڪ ماڻهون مرڻ کان
۾ هر طرف سپاهين کي مقرر ڪري ڇڏيو33 .
پوءِ ويندا.

12
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ڪندين ته منهنجي قوت تو کي ڪامل بڻائي
ڇڏيندي ”.انهي َء الءِ مان خوشي َء سان پنهنجي
ڪمزوري جي وڏائي ڪندو آهيان ته جيئن مسيح
جي قوت مون ۾ رهي 10 .بس جڏهن مون ۾
ڪمزوريون محسوس ڪنديو آهيان ان وقت مان
خوش ٿيندو آهيان جڏهن ماڻهون منهنجي الءِ بي
عزتي ڪندا آهن؟ مان خوش ٿيندو آهيان جڏهن
مان مشڪالتن جو منهن ڏيندو آهيان .مان خوش
ٿيندو آهيان جڏهن ماڻهون مون ستائيندا آهن ۽
مان خوش ٿيندو آهيان جڏهن مسئلن ۾ گهڙي
پوندو آهيان .اهي تمام شيون مسيح جي الءِ آهن
۽ مان انهن شين تي خوش ٿيندو آهيان سبب اهو
آهي ته جڏهن مان ڪمزوري محسوس ڪندو
آهيان ته تڏهن ئي حقيقت ۾ طاقتور بڻندو آهيان.

ٻوجهه نه هيس وري به ڇا توهان سمجهو ٿا
ڪوئي فريب ڪيو ڇا توهان سان ڪوڙ ڳالهائي
ڪري توهان جي همدردي حاصل ڪئي آهي؟
 17مان جنهن کي توهان ڏانهن موڪليو آهي ڇا
ان جي ذريعي مان توهان کي ڪوئي ڌوکو ڏنو
آهي؟ توهان ڄاڻون ٿا ته مان ائين ڪجهه نه ڪيو.
 18آئون طيطس کي توهان ڏانهن موڪلڻ الءِ
چيو ،۽ مان پنهنجي ڀا ُء کي ان سان گڏ روانو
ڪيو طيطس توهان کي ڌوکو ناهي ڏنو .ان
ڌوکو ڪيو؟ نه! توهان ڄاڻون ٿا ته طيطس ۽
مان هڪ طرح جا ڪم ئي روح سان ڪيا.
اسان هڪ ئي نقش قدم تي نه هليا.
 19ڇا توهان سمجهو ٿا ته اسان توهان کان
پنهنجو دفاع ڪري رهيا آهيون نه بلڪه جيڪو
ڪجهه اسان ڪيو اسان مسيح جي شاگردن
وانگر اهي شيون چوندا آهيو .توهان منهنجا
عزيز دوست آهيو انهي َء الءِ هر اها شيءِ جيڪا
اسان ڪندا آهيون .صرف توهان کي مضبوط
بڻائڻ جي الءِ ڪندا آهيون 20 .جڏهن مان اتي
اچان مون ڍپ آهي ڪٿي توهان اويئن ئي نه
پايو جئين مان سمجهان ٿو ۽ مون اهو به ڍپ
آهي ته ڪٿي توهان به مون کي اوئين پايو جيئن
توهان چاهيندا آهيو .مون ڍپ آهي ته توهان
جي گروهن ۾ جيهڙا ،حسد ،غصه ،خودغرض،
برايون ،ڪوڙيون افوائون ،غرور نه ٿي21 .
مون کي ڍپ آهي ته جڏهن مان توهان ڏانهن
ٻيهر اچان ته منهنجو خدا مون کي توهان ماڻهن
جي سامهون عاجزو نه ڪري ڇڏي ۽ جنهن
پهريان ئي گناهه ڪيا آهن ان جي الءِ مون کي
افسوس ڪرڻو پوي .ڇاالءِ جو ته انهن ماڻهن
پنهنجون دلين کي ناهي بدليو ۽ پنهنجي گناهن
جي زندگي تي اهي نادم ناهن رهيا ۽ حرام
ڪاري عياشي ۽ بي شرمي جي ڪم جيڪي
ڪيا آهن ان تي اهو نادم نه ٿي.

ڪرنٿين کي مسيحين جي الءِ پولس جي محبت
 11مان هڪ بيوقوفي وانگر ڳالهائي رهيو
آهيان اهڙو توهان ئي مون کي بڻايو آهي .توهان
ئي اهي ماڻهون آهيو جنهن کي گهرجي ته منهنجي
باري ۾ سٺيون ڳالهيون ڪرن حاالنڪه مان
ڪجهه نه آهيان پر مان ان “عظيم رسول” کان
ڪجهه گهٽ نه آهيان 12 .جڏهن مان توهان سان
گڏ هيم ته مان ڪجهه صبر سان ڪم ڪيو جنهن
سان ثابت ٿئي ٿو ته مان رسول آهيان مان نشانيون
۽ عجيب ڪم ۽ معجزه ٻڌايا 13 .انهي َء طرح
توهان هر شيءِ حاصل ڪئي هوندي جيڪي ٻين
ڪليسيائن کي ميسر هيون صرف هڪ شيءِ
مستثني هئي اها هي َء ته مان توهان تي ڪجهه
ٰ
ٻوجهه نه وڌو ان جي الءِ معاف ڪجو.
 14هاڻي مان ٽيون ڀيرو توهان سان ملڻ جي
الءِ تيار آهيان .توهان تي ٻوجه نه بڻندس .ڪائي
به شيءِ جيڪا توهان جي آهي اها مون کي نه
گهرجي .مون کي صرف توهان ماڻهون گهرجو
ٻارن کي پنهنجي پي ُء کي ڏيڻ جي الءِ ڪائي
شيءِ بچائڻ نه گهرجي .بجاءِ ان جي والدين کي ئي
بچائي ڪري پنهنجي ٻارن کي ڏيڻ گهرجي15 .
پولس جو انتباه ۽ سالم
 1مان ٻيهر توهان ڏانهن ايندس .اهو
انهي َء الءِ جيڪو ڪجهه به مون وٽ آهي ڏيئي
ٽيون ڀيرو هوندو .ياد رکو“ ،ڪنهن
ڪري خوش ٿيندس .ان کان به گهڻو وڌيڪ مان
پنهنجو پاڻ کي توهان جي حوالي ڪري ڇڏيان .به شڪايتن جا ٻه يا ٽي شاهد هجڻ ضروري آهن
جيڪڏهن مان توهان بي انتها محبت ڪريان ته جيڪي اهي چون ته اها شڪايت جائز آهي2 1”.
توهان جي محبت به ان کان گهٽ نه هوندي.
16
اها ڳالهه صاف آهي ته مان توهان تي  1 :13 1اقتباس استثناء 15 :19
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جڏهن مان ٻيون ڀيرو توهان وٽ هيس ان وقت
مان انهن مانهن کي جنهن گناهه ڪيا خبردار نه
ڪيا هيا .هاڻي مان توهان کان پري آهيان .۽
انهن تمام ماڻهن کان جن گناهن ڪيا آهن خبرادر
ڪريان ٿو .جڏهن مان ٻيهر توهان ڏانهن اچان ته
مان توهان کي توهان جي گناهن جي سزا ڏيندس.
 3توهان ماڻهون مسيح جي منهنجي زباني چوڻ
جا ثبوت چاهيندا آهيو .منهنجو ثبوت اهو آهي ۽
هي به سچ آهي ته اسان مسيح ۾ ڪمزور آهيون
پر اسان توهان جي الءِ مسيح ۾ خدا جي طاقت
سان زنده رهنداسين .ڇاالءِ ته خدا طاقت آهي.
 5پنهنجو پاڻ پرکيو ته ايمان تي آهيو يا نه؟
پنهنجو پاڻ کي پرکيو ته يسوع مسيح توهان ۾
آهي .پر جيڪڏهن توهان آزمائش ۾ ناڪام رهيا
ته وري مسيح توهان ۾ نه آهي 6 .پر اسان کي
اميد آهي ۽ توهان اهو ڏسو ته اسان آزمائش ۾
ناڪام نه آهيون 7 .اسان خدا کان دعا ڪريون
ٿا ته توهان ڪائي برائي نه ڪريو .ان ڳالهه
جي اهميت ناهي جيڪڏهن ماڻهون اهو ڄاڻن
ته اسان آزمائش ۾ ڪامياب آهيون پر اهم شيءِ
هي آهي ته توهان جيڪي نيڪ عمل آهيو اهي
ڪريو .جئين ته ماڻهون سمجهن ته اسان آزمائش
۾ ناڪام آهيون 8 .اسان ڪائي اهڙي شيءِ نه
ٿا ڪري سگهون جيڪا سچائي جي خالف آهي
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اسان اهو ئي ڪم ڪندا آهيون جيڪو سچائي
جي الءِ هجي 9 .جڏهن اسان ڪمزور آهيون
۽ توهان طاقتور آهيو اسان خوش آهيون .بلڪه
اسان دعا ڪريون ٿا ته توهان ڪامل ٿي ويو.
 10مان اهو سڀ ڪجهه لکي رهيو آهيان جڏهن
ته مان توهان کان پري هيس انهي َء الءِ لکي
رهيو آهيان ته جڏهن مان اچان ته توهان مون
کي مجبورن سزا ڏيڻ جي الءِ طاقت جو استعمال
ڪرڻو پوي .خداوند مون کي توهان ماڻهن کي
طاقتور بڻائڻ جي الءِ قوت ڏئي آهي تباهه ڪرڻ
جي الءِ نه.
 11ته هاڻي اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان
خداحافظ چوان ٿو .ڪامل ٿيڻ جي ڪوشس
ڪريو .مان جن ڳالهين کي ڪرڻ جي الءِ
توهان کي لکيو آهي ان تي عمل ڪرڻ جي
ڪوشش ڪريو .پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان ملي
ڪري ۽ سالمتي سان رهو ته بي لوث محبت
وارو خدا ۽ ان جي سالمتي توهان تي رهندي.
 12هڪ ٻئي جو پاڪ چميو وٺو جڏهن توهان
پاڻ ۾ ملندا آهيو .خدا جا سڀ پاڪ ماڻهون
توهان کي سالم چون ٿا 13 .خداوند يسوع مسيح
جو فضل ۽ مهربانيون ،خدا جي محبت روح
پاڪ جي شراڪت توهان سڀن سان گڏ ٿيندي
رهي.

