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  رب دا منصوبہ بوہتے لوکاں لئی بھید اے۔ ۔1

 بائبل تعلیم دیندی اے:

جدوں تائیں دوجا اشارہ نہ کیتا گیا   NKJV، 1: 1رب نے شروع وچ زمین تے اسمان نوں پیدا کیتا۔ )پیدائش  1

 ہووے( 

 پر کیوں؟

 زندگی دا کیہ مطلب اے؟

 کئی دوراں توں لوک ایہہ سوال کردے آئے نیں پئی زمین اتے پیدا کیتے جان دا کیہ مقصد اے۔ 

 تے جے کوئی مقصد اے تے اوہ کیہ اے؟

 ہ فرض کردے ہوئے پئی اک رب اے، اوہنے کسے وی شے نوں کیوں خلق کیتا؟ ایہ



 رب نے انسان کیوں خلق کیتے؟ رب نے تہانوں کیوں بنایا؟

 کیہ تہاڈی زندگی دا کوئی مقصد اے؟ 

 وکھ وکھ ثقافتاں تے وکھ وکھ مذہباں دے اپنے نظریے نیں۔ پر کیہ اوہ بائبل دے نال مطابقت رکھدے نیں؟ 

 سچ کیہ اے؟ 

سچ دا اک حصہ ایہہ اے پئی اکثر لوکاں لئی رب دا منصوبہ اک بھید اے۔کسے ایداں دی گل اتے غور کرو جیہڑی بائبل 

 ندی اے پئی:ؤایس حوالے نال سکھا

ہن رب جیہڑا تہانوں میری ُخوشَخبری یعنی یُِسوع مِسیح دی منادی دے ُموافِق مضبُوط کر سکدا اے اوس   25

پر ایس ویلے ظاہِر ہوکے ُخدای ازل دے ُحکم دے   26ق جیہڑا شروع توں لُکیا رہیا۔ بھید دے ُمکاشفے دے ُمطابِ 

اوس   27ُمطابِق نبِیاں دیاں ِکتاباں دے نال سارےاں قَوماں نوں دسیا گیا ایس لئی پئی اوہ اِیمان دے تابِع ہوجان۔ 

 ( 27۔ 25: 16)رومیوں ین۔ رئے۔ آم ہندیہی َکلے حکیم رب دی یُِسوع مِسیح دے وِسیلے نال ہمیشہ تمِجید 

بائبل اوس بھیددے بارے وچ دسدی اے  جنہوں  جگ دے خلق کیتے جان تائیں راز رکھیا گیا پر اینوں اک نبوی  

 (۔18: 1؛ یعقوب 2:15تمیتھیس  2”حق دے کالم“ وچ ظاہر کیتاگیا اے)-حوالے

(، فضل دا بھید ))افسیوں 4:11بھید )مرقس  بائبل بوہت سارے بھیداں دا حوالہ دیندی اے، ِجداں پئی رب دی بادشاہی دا

تھسلینکیوں  2(، بے دینی دا بھید )33۔5:28(، ازدواجی تعلق دا بھید )افسیوں 3:9تمیتھیس  1(، ایمان دا بھید )5۔ 3:1

(، رب دا  2:2(، باپ دا بھید )کلسیوں 3:4(، مسیح دا بھید )افسیوں 54۔  51: 15کرنتھیوں  1(، جی اٹھنے دا بھید )2:7

(۔ ایہہ کتاب اوہناں لوکاں لئی لکھی گئی اے 5:  17(، تے عظیم بابل دا بھید )مکاشفہ 10:7؛ مکاشفہ 2:2ھید )کلسیوں ب

جیہڑے ایس سچ وچ دلچسپی رکھدے نیں پئی ”اوہ پوری سمجھ دی ساری دولت نوں حاصل کرن تے رب دے بھید نوں  

 (۔ NET 2:2پہچانن“ )کلسیوں 

یہہ حیرت دا باعث ہووے، سارے سنوپٹک انجیالں دے تینوں مصنفاں نے ایہہ بیان کیتا اگرچہ بوہت سارے لوکاں لئی ا

پئی یسوع تمثیالں وچ لوکاں نال گل ایس لئی نئیں کردا سی پئی ا وہ چنگی طراں سمجھ سکن۔اوہناں نے آکھیا یسوع نے  

ں نوں رب دی بادشاہی دے بھیداں توں آکھیا پئی اوہ اِیس لئی تمثیالں وچ گل کردااے پئی ایس دور وچ بوہت سارے لوکا

 (۔  8:10؛ لوقا  12۔ 4:11؛ مرقس 13:11انجان ہی رکھیا جاوے )متی 

(  جنہاں   13:2؛ ویکھو 4:1کرنتھیوں  1پولوس رسول نے لکھیا پئی ایماندار خادمین ”رب دے بھیداں دے مختار“ نیں )

 (۔4:15نوں ”محبت دے نال سچائی اتے قائم رہنا اے“ )افسیوں 

 ہ تسی اوہناں بوہت سارے بھیداں نوں جانن وچ دلچسپی رکھدے آں بائبل  جنہاں  دا دسدی اے؟کی

 کیہ تسی جاننا چاہندے پئی رب نے کسے وی شے نوں کیوں بنایا اے؟

 کیہ تسی جاننا چاہوں گے پئی رب نے تہانوں کیوں خلق کیتا؟ 

 جی ہاں، اکثر لوکاں دے اپنے نظریے نیں۔ 

 لئی کوئی طریقہ اے؟ کیہ تہاڈے جانن 

 ن دی خواہش رکھدے نیں اوہ ایہہ جان سکدے نیں۔ دی بجائے بائبل اتے ایمان لے آؤ اوہ لوک جیہڑے انسانی روایتاں



تاہم، چونکہ ر ب دے منصوبے دے بوہت سارے بنیادی پہلوواں وچوں اکثر لوکاں لئی بھید نیں ایس لئی پوری کتاب دا  

وضاحت لئی )پورے طوراتے حوالیاں دے بر خالف( جنہاں  حوالیاں   ہور  مطالعہ کرن ، تے اپنی مرضی دے مطابق، 

 اتے غور کرن لئی ویال کڈو۔  دا ذکر کیتا گیا اے اوہناں

 جیہڑے لوک ایمان وچ تابعدارنیں اوہناں لئی نبوی آیتاں نوں سمجھن دی بدولت بھیداں نوں ظاہرکیتا جاسکدا اے۔

تاہم ایہہ ایس دور وچ سارےاں لئی آشکار نئیں کیتیاں گئیاں، بلکہ صرف اوہناں لئی نیں  جنہاں  نوں ایدے لئی چنیا  

 گیااے:

ا گیا اے پر اوہناں لئی جیہڑے باہِرنیں سارےاں گالں تَمثِیالں وچ ۔۔۔” تہانوں رب دی بادشاہی دا بھید ِدت 11

 (۔ 11:  4نیں۔“)مرقس  ہندیاں

۔ اِیس لئی َمیں نئیں چاہندا پئی تسی  لوواَے بھائِیو ِکتے اَیداں نہ ہووے پئی تسی اپنے آپ نوں عقلمند سمجھ  25

اے تے جدوں تائیں َغیر قَوماں پُوریاں پُوریاں  پئی اِسرائیل دا اک ِحّصہ سخت ہوگیا رہووایس بھید توں ناواقِف 

 (۔ 11:25گا۔)رومیوں  رہووےن اوہ اَیداں ہی ؤنہ آ

بلکہ اسی رب دی اوہ لُکی ِحکمت بَھید دے َطور اتے بیان کردے آں جیہڑے رب نے جگ دے ُشُروع توں  7

 (۔2:7کرنتھیوں  1پیشتر ساڈے جالل دے لئی ُمقّرر کیتےاں سی۔)

جانن لئی تسی ساڈا اک مفت کتابچہ  ہور  ( دے متعلق 6:19دے بھید“ تے ”انجیل دے بھید“ )افسیوں  ”رب دی بادشاہی

اتے سووکھ وکھ زباناں وچ دستیاب اے۔”غیر   ccog.orgرب دی بادشاہی دی خوشخبری ویکھ سکدے نیں جیہڑے 

ن والے  ؤ: کیہ رب آ Apokatastasisدی عالمگیر پیشکش ویکھو،  مکتیقوماں دی کاملیت“ دے متعلق مفت کتابچہ 

دے منصوبے نوں بیان کردے  مکتیدے سکدا اے ؟ سینکڑاں حوالیاں وچ رب دی  مکتیزمانے وچ کھوئے ہوئیاں نوں 

 اتے آن الئن دستیاب اے۔ www.ccog.orgآں ، ایہہ 

 پولوس رسول نے لکھا: 

میرے اتے جیہڑا سارےانسچایاں وچ چھوٹے توں چھوٹا ہووے ایہہ فضل ہوےا پئی َمیں َغیرقَوماں نوں  8

تے سارےاں اتے ایہہ گل روشن کراں پئی جیہڑا بھید شروع   9مِسیح دی بے قیاس َدولت دی ُخوشَخبری ُدوں۔ 

ایس توں پئی ہن کِلیسیا دے  10اے۔  کیا رہیا اوہدا کیہ اِنتظامتوں سارےاں شیواں دے پَیدا کرن والے رب وچ لُ 

وِسیلے نال رب طراں طراں دی ِحکمت اوہناں حُکومت والیاں تے اِختیّار والیاں نوں جیہڑے اسمانی مقاماں وچ  

 12اوس ازلی اِرادے دے ُمطابِق جیہڑے اوہنے ساڈے رب مِسیح یُِسوع وچ ِکیتا سی۔  11نیں پتہ لگ جاوے۔ 

  3یمان رکھن دے سبب نال ِدلیری اے تے بھروسے دے نال رسائی۔)افسیوں جدے وچ ساہنوں اوہدے اتے اِ 

 (۔ 12۔ 8باب

... وچ رب دے اوس اِنتظام دے ُمطابق خادم بنیا جیہڑا تہاڈے لئی میرے ِدتا گےا ایس توں پئی َمیں رب 25

تون لُکیا رہیا  یعنی اوس بھید دی جیہڑا سارےاں زمانیاں تے پُشتاں  26دے کالم دی پوری پوری منادی کراں۔ 

 ُ جنہاں  اتے رب نے ظاہِر کرنا چایاپئی َغیرقَوماں وچ اوس بھید    27ا۔ وپر ہن اوہدے اوہناں ُمقّدساں اتے ظاہِر ہ

دے جالل دی َدولت ِکداں کجھ اے تے اوہ ایہہ اے پئی مِسیح جیہڑا جالل دی امید اے تہاڈے وچ رہندا اے 

 (۔ 27۔ 1:25۔)کلسیوں 

نے“ نیں جیہڑے رب دے کالم دے باجوں ”ناملن والے“ نیں۔ ایہہ بنیادی طور اتے بائبل دے ایتھے بوہت سارے ”خزا

 بھید نیں جیہڑے پیشتر توں پوشیدہ رکھے گئے نیں۔



دوجی صدی وچ، سمِرنا دے بشپ /پاسٹر پولی کارپ نے ”مسیح دی آمد دا نبوی بھید“ کتاب لکھی )پولی کارپ، ِوکٹر  

وچ کیتا؛ اوہدی آمد دے متعلق بھیداں دی تفصیل آن   2006ترجمہ سٹیفن سی کالسن نے آف کیپووا سے فریگمنٹس۔ جدا 

 اتے دستیاب اے، موضوع: ثبوت پئی یسوع مسیحا اے(۔   www.ccog.orgالئن کتاب مفت مل سکدی اے، جیہڑی 

اں نوں سمجھدی دوجی صدی وچ ہی بشپ/پاسٹر اگنیشئس تے میلٹو نے لکھیا پئی ایدی منسٹری وکھ وکھ آیتاں دے بھید

 اے )یعنی اگنیشئس دا افسیوں دے نام خط؛ میلٹو دا فسح دے متعلق خطبہ(۔

یسوع تے شاگرداں نے اوہناں لوکاں نوں جیہڑے جو پہالں توں مسیحی بنے ایناں بھیداں وچوں چند اک دی وضاحت  

 ر نیں ایدی کوشش کر رئے آں ۔ کیتی۔اسی رب دی مسلسل کلیسیا وچ اسی ہن اوہناں لوکاں لئی جیہڑے غور کرن لئی تیا

 رب دی فطرت 

 ر ب دی فطرت نوں سمجھن نال ساہنوں اوہدے منصوبے دے بھیداں نوں کجھ سمجھن وچ مدد ملو گی۔ 

(، ”یہواہ نیک اے“ )ناحوم 4:24(؛ ”رب روح اے“ )یوحنا 4:16یوحنا  1ندی اے پئی ”رب محبت اے“ )بائبل سکھاؤ

(، تے پئی اوہ ابدی  10۔46:9(، سارا کجھ جانن واال )یسعیاہ 27، 32:17مطلق )یرمیاہ ورلڈ انگلش بائبل(، قادِر  1:7

 (۔57:15اے )یسعیاہ 

 پولوس رسول نے لکھیا: 

ساہنوں اوہدے وچ اوہدے خون دے وِسیلے نال مخلصی یعنی قصوراں دی ُمعافی اوہدے اوس فضل دی َدولت   7

حکمت تے دانائی دے نال کثرت نال ساڈے اتے نازل جیہڑی اوہنے ہر طراں دی  8دے وجہ توں ملی اے ۔ 

ُچنانچہ اوہنے اپنی مرضی دے بھید نوں اپنے اوس نیک ارادے دے نال ساڈے اتے ظاہِر کیتا۔  جنہوں   9کیتا۔ 

دا ایداں دا انتظام ہووے پئی مِسیح وچ   ہوونایس توں پئی زمانیاں دے پُورے  10اپنے آپ وچ ٹھہرا ِلیا سی۔ 

 (10۔ 1:7ن خواہ زِمین دیاں۔)افسیوں ووہ دا مجُموعہ ہو جاوے۔ خواہ اوہ اسمان دیاںسارےانشیواں 

لئی بھید اے )اوہ  جنہاں  نوں ہن چنیا نئیں گیا(، بنیادی طور اتے   غور کرو پئی رب دی مرضی بوہت سارے لوکا ں

گا جدی پیشن گوئی کیتی گئی  ہؤ ٹھن دے بعدجدوں تائیں ویال پورا نہ ہو جاوے، جیہڑے بوہت سارے لوکانلئی اوس جی ا

 اے۔

 تاہم، رب نے بوہت پہالں اپنے منصوبے دے پہلوواں نوں اجاگر کر ِدتا سی: 

 (33:11رب دی مصلحت ہمیشہ قائم رہو گی۔ تے اوہدے دل سے خیال نسل در نسل۔)زبور :  11 

یا سی اوہدے توں تہاڈی کیوں جو تسی جان دے آں پئی تہاڈا نِکّما چال چلن جیہڑا ابو دادے توں چلیا آ 18

بلکہ اک بے َعیب تے بے داغ بّرے۔ یعنی مِسیح  19خالصی فانی شیواں یعنی سونے چاندی دے نال نئیں ہُوئی۔

اوس دا ِعلم تے بِناِی عالم توں پہالں توں سی پر ظہور اخیر زمانے وچ تہاڈے لئی   20دے بیش قِیمت ُخون نال۔

 ( 20۔1:18پطرس 1ہویا۔)

وہ سارے رہن والے  جنہاں  دے نام اوس بّرے دی ِکتاِب حیات وچ ِلکھے نئیں گئے جیہڑا  تے زِمین دے ا 8

 (۔13:8بناِی عا لم دے ویلے توں ِذبح ہوےا اے اوس َحیوان دی پرستِش کرن گے۔)مکاشفہ 

ہ اصلیت نا سی ایہؤ( داشروع توں مقصد قربان ہاو36،  29: 1بائبل آکھدی اے پئی برہ، یعنی یسوع )ویکھو، یوحنا  

 کرو گا تے بوہت پہالں توں اوہدے کول اک منصوبہ سی۔ پاپ  ظاہر کردی اے پئی رب جان دا سی پئی انسان 

 یسعیاہ نبی نوں رب دے منصوبے دی یقین دہانی دے متعلق لکھن دا الہام ملیا: 



ڑاں پرانے زمانے پہلیاں گالں نوں جیہ 9اے گنہگارو! اےنوں یاد رکھو تے بندے بنو۔ ایدے اتے فیر سوچو۔  8

جیہڑا شروع  10توں نیں یاد کرو پئی میں رب ہاں تے کوئی دوجانئیں۔میں رب ہاں تے کوئی میرے ورگا نئیں۔ 

ن دسدا ہاں تے آکھدا  گالں جو اب تائیں وقوع وچ نئیں آؤتوں ہی انجام دی خبر دینداہاں تے پرانے ِدناں توں اوہ 

جیہڑا مشرق تونعقاب نوں   11پنی مرضی بالکل پوری کرونگا۔ ہاں پئی میری مصلحت قائم رہو گی تے میں ا

یتا تے  ندا ہاں میں ہی ایہہ کں پورا کروگا دور دے ملک توں بالؤیعنی ایس بندے نوں جیہڑا میرے ارادے نو

 (11۔46:8نگا۔ میں ایدا ارادہ کیتا تے میں ہی اینوں پورا کرونگا۔)یسعیاہ مینہی اینوں وقوع وچ لے آؤ

 (33:11رب دی مصلحت ہمیشہ لئی قائم رہوگی۔ تے اوہدے ِدل دے خیال نسل در نسل۔)زبور : 11 

 گا۔ رب دا منصوبہ پورا ہاؤ

 درج ذیل اتے وی غور کرو: 

کیوں جو رب نے جگ نال ایداں دی محبت رکھی پئی اوہنے اپنا اکلوتا پتر دے ِدتا ایس توں پئی جیہڑا  16

کیوں جورب نے پتر نوں جگ وچ   17ہووے بلکہ ہمیشہ دی زندگی پاوے ۔ اوہدے اتے ایمان لے آوے ہالک نا 

پاوے۔ )یوحنا   مکتیایس لئی پیجیاپئی جگ اتے سزا دا ُحکم کرے بلکہ ایس لئی پئی جگ اوہدے وسیلے نال 

 (۔ 17۔3:16

اے: ایدے نال ہن اسی رب دیاں چند خاصیتاں ویکھدے آں، ِجداں پئی رب نیک اے، اوہ منصوبہ ساز اے، اوہ محبت 

 ساہنوں اینوں تے ایدے بنیادی مقصد پئی اوہنے کیوں کسے وی شے نوں بنایا سمجھن وچ چنگی مدد ملنی چاہیدی۔

تسی اہم آں۔ تسی اہمیت رکھدے آں! رب ذاتی طوراتے تہاڈے نال محبت کردا اے۔ تے تہاڈے لئی ذاتی طور اتے اوہدا  

 اک منصوبہ اے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

دے   پاپ  کیوں؟ انسان کیوں؟ شیطان کیوں؟ سچ کیہ اے؟ ارام تے تخلیق  ۔2

 راز کیہ نیں؟ 

 

اک سارےاں توں وڈھا سوال جیہڑا فلسفیاں دے کول پوری عمر توں رہیا اے، "اسی ایتھے کیوں آں؟" دوجا اے، "کیوں 

 کجھ اے؟"

 ایناں سواالں دے بنیادی جواب رب دے کالم، بائبل وچ مل سکدے نیں۔

دے شروع دے بارے وچ وکھ وکھ نظریے موجود نیں، بوہت سارے سائنس داناں دے نال نال مذہبی لوکاں  اگرچہ جگ 

دے وچکالے ایس گل اتے اتفاق اے پئی سارے انساناں دی اک ہی ماں سی )حاالنکہ ایس بارے وچ تنازعے موجود نیں 

 پئی ایہہ ِکنا پِچھے اے(۔

 پیدائش دی کتاب 

کتاب،  جنہوں  عام طور اتے پیدائش دے نام نال جانیا جاہندااے ، وچ رب نے کجھ وی کیوں ساہنوں بائبل دی پہلی 

 ندے نیں۔ؤق کیتا ایدے بارے وچ کجھ خیال پاتخلی

  1، 4: 1بار بار پیدائش دی کتاب وچوں پتہ چلدا اے پئی رب نے ویکھیا پئی جیہڑا کجھ اینے بنایا اوہ چنگا سی )پیدائش 

(۔ تے، یسعیاہ دے بعد دی کتاب ساہنوں دسدی اے پئی رب نے زمین نوں آباد کرن لئی بنایا 31، 25، 21، 18، 12، 0

 (۔ 18: 45)یسعیاہ 

 ندی اے پئی رب نے انساناں نوں بنایا:پیدائش ایہہ سکھاؤ 

فیر رب نے آکھیا پئی اسی اِنسان نوں اپنی صورت اتے اپنی شبیہ دی مانند بنائیے تے اوہ سمندر دیاں  26

ں تے اسمان دے پرندیاں تے جانوراں تے ساری زمین تے سارے جانداراں اتے جیہڑے زمین اتے مچھلیا

 رینگدے نیں اِختیار رکھن۔

تے رب نے انسان نوں اپنی صور ت اتے پیدا کیتا۔ رب دی صورت اتے اوہنوں پیدا کیتا۔ نر و ناری اوہناں  27

یا پئی پھلو تے ودھو تے زمین نوں معمورو محکوم رب نے اوہناں نوں برکت ِدتی تے آکھ  28نوں پیدا کیتا۔ 

کرو تے سمندر دیاں مچھلیاں تے ہوا دے پرندیاں تے سارےاں جانوراں اتے جیہڑے زمین اتے چلدے نیں 

 اِختیار رکھو۔ 



تے رب نے آکھیا پئی ویکھو میں ساری روی زمین دی ساری بیج دار سبزی تے ہر درخت جدے وچ اوہدا  29

اری بیج دار سبزی تے ہر درخت جدے وچ اوہدا بیج دار پھل ہووے تہانوں دیندا ہاں ۔ ایہہ  بیج تے زمین دی س

تے زمین دے سارے جانوراں لئی تے ہوادے سارے پرندیاندے تے اوہناں سارےاں   30تہاڈے کھان نوں نیں ۔ 

ھان نوں دیندا ہاں  لئی جیہڑے زمین اتے رینگن والے نیں  جنہاں  وچ زندگی دا دم اے سارےاں ہریاں بوٹیاں ک

 ( 30-1:26تے ایداں ہی ہویا ۔ )پیدائش 

رب نے انساناں نوں رب دی قسم دے بعد بنایا، نہ پئی جانوراں دی قسم دے بعد۔ رب بنیادی طور اتے خود نوں دوجی  

رب (۔ اسی ویکھدے آں پئی انساناں نوں زمین دیاں شیواں اتے حکومت کرن لئی 2:15واری پیدا کر رہیا اے )مالکی  

یفے ظاہر کردے نیں (، تے دیگر صح8-2:5دی کسے حد تائیں جسمانی شکل وچ تخلیق کیتا گیا سی )ویکھو عبرانیوں 

 (۔ 3:2 یوحنا 1نا منصوبے دا حصہ اے )ویکھو پئی دیوتا بناؤ

 کیہ انسان تے مخلوق برے سی؟

 نئیں، پیدائش دی اگلی آیت ساہنوں دسدی اے: 

تے رب نے سارےاں اتے جیہڑا اوہنے بنایا سی نگاہ کیتی تے ویکھیا پئی بوہت چنگا اے تے شام ہوئی تے   31

 (31: 1صبح ہوئی تے چھیواں ِدن ہویا۔)پیدائش 

ں مسخر ( بوہت چنگی سی تے جداں پئی ایداں لگدا اے، ایداں انساناں لئی زمین نو3: 2-3: 1لٰہذا، پوری تخلیق )پیدائش 

 (۔ 28: 1ن ِگیاں )پیدائش دی ہدایتاں ہاؤ کرن لئی رب

 چھیویں دن توں بعد، رب نے ارام کیتا:

تے رب نے اپنے َکم نوں جنہوں  اوہ   2نا ختم ہویا۔ن تے اوہناں دے سارے لشکر دا بناؤسو اسمان تے زمی 1

تے رب   3ہویا۔ کردا سی ستویں ِدن ختم کیتا تے اپنے سارے َکم نال  جنہوں  اوہ کررہیا سی ستویں ِدن فارغ 

نے ستویں ِدن نوں برکت ِدتی تے اینوں مقدس آکھیا کیوں جو اوہدے وچ رب سارے جگ توں  جنہوں  اوہنے 

 ( 3-1: 2پَیدا کیتا تے بنایا فاِرغ ہویا۔ )پیدائش 

 روحانی تخلیق کیتی۔ ہور  رب نے چھ دناں وچ اک جسمانی تخلیق تے ستویں دن 

وچ، اوہ آکھدا اے پئی   8: 20ر کردی اے پئی اینے اینوں "چنگا" سمجھیا )خروج ستویں دن رب دی برکت ایہہ وی ظاہ

 اینوں "مقدس رکھو"(۔

 رب دا اک منصوبہ اے۔ 

 انسان کیہ اے؟ 

 پیدائش وچوں درج ذیل نوں وی ویکھو:

 (  15: 2تے رب نے آدم نوں لے کے باغِ عدن وچ رکھیا پئی اوہدی باغبانی تے نگہبانی کرے۔ )پیدائش  15

 ن لئی َکم کرنا سی۔ل تے رکھن دی وجہ اینوں چنگا بناؤغ دی دیکھ بھابا

 ندااے:پرانا عہد نامہ سکھاؤ 

 تے فیر انسان کیہ اے پئی تو اوہنوں یاد رکھے تے آدم زاد کیہ اے پئی تواوہدی خبر لویں؟ 4



 کیوں جو توں اوہنوں رب توں کجھ ہی کمتر بنایا اے تے جالل تے شوکت نال اینوں تاجدار کردا اے۔  5

 تو اوہنوں اپنی دستکاری اتے تسلط ِدتا اے۔ تو سارا کجھ اوہدے قدماں دے تھلے کر ِدتا اے۔  6

 سارےاں بھیڑ بکریاں گائے بَیل بلکہ سارے جنگلی جانور  7

-4: 8ہوادے پرندے تے سمندر دیاں مچھلیاں تے جیہڑا کجھ سمندراں دے راہواں وچ چلدا پھردا اے۔ )زبور  8

8) 

 ندا اے: نواں عہد نامہ اینوں ہور وی ودھاؤانساناں نوں زمین اتے حکومت ِدتی گئی )رب دے ہتھاں دے کماں دا حصہ(۔ 

بلکہ ِکسے نے ِکسے   6فرشتیاں دے تابع نئیں کیتا۔ ن والے جہان نوں ِجدا اسی ِذکر کردے آں اوہنے اوس آؤ 5

موقعے اتے ایہہ بیان کیتا اے پئی اِنسان کیہ شے اے جیہڑا تو اوہداخیال کردا ایں؟ یا آدم زاد کیہ اے جیہڑے 

 تو اوہدے اتے نِگاہ کردا اےں؟ 

رکّھیا تے اپنے ہتھاں تو نے اوہنوں فِرشتیاں توں کجھ ہی َکٹ کیتا۔ توں اوہدے اتے جالل تے عزت دا تاج  7

توں سارےاں شیواں تابِع کر کے اوہدے پیراں تھلے کر ِدتیاں نیں۔ پس جیہڑی  8دے کماں اتے اوہنوناختیار ِدتا۔

صورت وچ اوہنے سارےاں شیواں اوہدے تابِع کر ِدتیاں تے اوہنے کوئی شے اَیداں دی نئیں چھڈی جیہڑی 

 سارےاں شیواں اوہدے تابع نئیں ویکھدے۔ اوہدے تابِع نہ کیتی ہووے پر اسی ہن تائیں 

البتّہ اوہنوں ویکھدے آں جیہڑا فِرشتےاں توں کجھ ہی َکٹ ِکیتا گیا یعنی یسوع نوں پئی موت دا دکھ سہن دے   9

سبب نال جالل تے عزت دا تاج اوہنوں پایا گیا اے پئی رب دے فضل نال اوہ ہر اک بندے لئی موت دا مزہ 

 چکّھے۔ 

ئی سارےاں شیواں نیں تے جدے وسیلے نال سارےانشیواں نیں اوہنوں ایہی مناسب سی پئی  کیوں جو جدے ل 10

دے بانی نوں دکھاں دے نال کاِمل  مکتیجدوں بوہت سارے پتراں نوں جالل وچ لے آوے تے اوہناں دی 

 کرلے۔

نوں  اوہناں ن والے سارے اک ہی اصل نال نیں۔ ایس باِعث اوہلئی پئی پاک کرنے واال تے پاک ہاؤایس  11

 ندا۔بھائی آکھن توں نئیں شرماؤ

 ں گا۔ِگیت گاؤ چنانچہ اوہ آکھدا ایہہ پئی تیرا نام َمیں اپنے بھائِیاں نوں دسوں گا۔ کِلیسیا وچ تیری حمد دے 12

تے فیر ایہہ پئی میں اوہدے اتے بھروسا رکھوں گا تے فیر ایہہ پئی ویکھ میں اوہناں لڑکیاں سمیت  جنہاں  13

 نے مینوں ِدتا۔نوں رب 

پس جیہڑی صورت وچ پئی لڑکے خون تے گوشت و چ شِریک نیں تے اوہ آپ وی اوہناں دے وانگو اوہناں  14

وچ شِریک ہویا پئی اوہ موت دے وسیلے نال اوہنوں  جنہوں  موت اتے قدرت حاِصل سی یعنی ابِلیس نوں تباہ  

 کر دےوے۔

 رفتار رئے اوہناں نونچھڑاوے۔تے جیہڑا عمر بھر موت دے ڈر دی غالمی وچ گِ  15

 کیوں جو واقعی فِرشتیاں دا نئیں بلکہ ابرہام دی نسل دا ساتھ دیدا اے۔  16



دا کفارہ دین دے   پاپاںپس اوہنوں سارےانگالں وچ اپنے بھائِیاں دی مانند بننا الزم ہویا پئی اوہ امت دے 17

واسطے اوہنانگالں وچ جیہڑیاں رب نال عالقہ رکھدیاں نیں اک رحمدل تے دیانتدار سردار کاہِن بنے۔  

 (  KJV، 17-5: 2)عبرانیوں 

 لٰہذا، جگ اتے حکمرانی منصوبے دا حصہ اے۔ 

 فیر وی، اک وجہ ایہہ اے پئی سارےاں شیواں ہن تائینانسانی کنٹرول وچ نئیں نیں:

 (  23: 3کیتا تے رب دے جالل توں محروم نیں ۔ )رومیوں  پاپایس لئی پئی سارےاں نے  23

(، ایس لئی اسی بعد وچ حکومت کرن دے 26-24: 3نا منصوبے دا حصہ اے )رومیوں توں چھڑاؤ پاپ  پر ساہنوں 

 قابل ہو جاواں گے۔

 جانوراں دے مقابلے انساناں دا راز 

 پئی دوجے پرائمیٹ دے مقابلے وچ بوہتے ترقی یافتہ نیں؟ کیہ انسان صرف جانور نیں، جیہڑے 

 نئیں۔ 

 سائنسداناں نے ایدے نال جدوجہد کیتی اے۔

 پر جیہڑے لوک رب دے کالم نوں قبول کرن دے خواہاں نیں اوہ سمجھ سکدے نیں۔

ایہہ اصلیت پئی ندی اے، جبکہ دوجے پرائمیٹ سمیت جانوراں وچ اوہ روح نئیں ہاوندی۔انساناں وچ انسان دی روح ہاؤ

 انساناں وچ روح اے پرانے تے نویں عہد نامے وچ سکھائی گئی اے: 

 ( 8: 32پر اِنسان وچ روح اے تے قاِدرمطلق دا دم خرددیندا اے۔ )ایوب  8

کیوں جو اِنساناں وچونکون ِکسے اِنسان دیاں گالں جا ن دا اے سوا اِنسان دی اپنی روح دے جیہڑی اوہدے  11

 (11: 2کرنتھیوں  1دے روح دے سوا کوئی رب دیاں گالں نئیں جان دا۔ )وچ اے؟ ایداں رب 

 سیکولرز ایہہ تسلیم نئیں کرنا چاہندے پئی انسان میں اک روح اے جیہڑی رب نے ِدتی سی ۔

 پر اوتھے اے. 

 (۔ 21:  3تے انسان دی اوہ روح جانوراں دی روح دی قسم توں وکھ اے )واعظ 

آف گاڈ نے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ دا اک کتابچہ شائع کیتا جدا عنوان سی پئی وچ، پرانے ورلڈ وائیڈ چرچ  1978

 سائنس انسانی ذہن دے بارے وچ کیہ دریافت نئیں کر سکدی۔ ایدے چند اقتباس ایہہ نیں:

عظیم ترین دماغ جگ دے مسئلے کیوں حل نئیں کر سکدے؟ سائنسداناں نے آکھیا اے پئی "بوہت علم ِدتا جاوے، تے 

توں بعدجگ  1960ارے انسانی مسئلیاں نوں حل کر الں گے تے اپنیاں سارےاں برائیاں دا عالج کر الں گے۔" اسی س

 دا علم دا فنڈ دوگنا ہو گیا اے۔ پر انسانیت دیاں برائیاں وی دوگنیا ہوگئیاں نیں۔ …

ن والے ؤجھیا۔ گویا ساڈے بناوپر عظیم ترین انسانی ذہناں نے کد ی وی ایس الہامی طور اتے نازل شدہ علم نوں نئیں سم

 رب نے اک اٹوٹ خفیہ ضابطے وچ اپنا پیغام ساڈے تائیں پہنچایا سی۔



تے عظیم ترین انسانی ذہناں نے ایس خفیہ کوڈ نوں کدی نئیں توڑیا اے۔ جدید سائنس اینوں نئیں سمجھ سکدی۔ ماہرین  

 نفسیات خود نئیں سمجھدے پئی انسانی ذہن کیہ بنیا اے۔ …

جانوراں دے دماغ تے انسانی دماغ دے وچکالے شکل تے ساخت وچ عملی طور اتے کوئی فرق نئیں اے۔ ہاتھی، وہیل  

 ندا اے۔ؤاے تے چمپ دا دماغ قدرے چھوٹا ہاندا ؤدا دماغ انسانی دماغ توں وڈھا ہاتے ڈولفن 

 فرق نوند ور کرن لئی بوہت نئیں اے۔ٹ پٹ وچ ؤغ بوہت قدرے برا ہو سکدا اے،پر آقابلیت دے لحاظ نال انسانی دما

فیر،کھلے فرق دا کیہ حساب ہو سکدا اے؟سائنس مناسب جواب نئیں دے سکدی۔دماغی تحقیق دے میدان وچ کجھ 

نا چاہیدا جیہڑا ؤسانی دماغ وچ کجھ غیر طبعی جز ہاسائنسدان ایس نتیجے اتے پہنچے نیں پئی لوڑ دے مطابق ان

 ں اے پر بوہتا سائنس دان غیر طبعی دے وجود دے امکان نوں تسلیم نئیں کرن گے۔جانوراں دے دماغ وچ موجود نئی

ایدکے عالوہ کیہ وضاحت اے؟ اصل وچ، انسانی دماغ دی جسمانی برتری دے معمولی درجے توں باہر، سائنس دے  

 اے، کیوں جو روحانی دے امکان نوں وی تسلیم کرن لئی تیار نئیں۔ کول کوئی وضاحت نئیں

سان اپنے خالق دے وجود نوں وی تسلیم کرن توں انکار کر دیندا اے،تے اوہ اپنے ذہن نال بنیادی اصلی علم،  جدوں ان

اصلیت تے تفہیم دے کھلے سمندراں نوں بند کر دیندا اے۔ جدوں اوہ سچائی لئی افسانے دی تھانلیندا اے،تے اوہ، سارے 

 ن دا دعوٰی کردا اے۔ …ؤود نوں عقلمند ہاوانساناں وچ، سارےاں توں بوہتا جاہل اے، حاالنکہ اوہ خ

انسان نوں زمین دی مٹی نال بنایا گیا سی۔ اوہ اپنی عارضی انسانی زندگی نوں ہوا وچوں حاصل کردا اے، اپنے نتھنیاں 

(۔ پر زندگی دے خون نوں ہوا وچ سانس لین 6، 4: 9وچوں اندر تے باہر ساہ لیندا اے۔ایدی زندگی خون وچ اے )پیدائش 

ل آکسائڈائز کیتا جاہندا اے، ایتھے تائیں پئی گڈی دے کاربوریٹر وچ پٹرول دے وانگو۔ لٰہذا ساہ "زندگی دا ساہ" اے نا

 ِجداں پئی زندگی خون وچ اے۔ 

غور نال ویکھو پئی انسان، پورے مادے نال بنیا، ِجداں ہی ساہ نے اینوں اپنی عارضی جسمانی زندگی ِدتی، اک زندہ  

 ح جسمانی مادے نال بنی اے، روح نال نئیں۔ روح بن گیا۔ … رو

میں وضاحت کیتی اے پئی انسانی دماغ تقریباً جانوراں دے دماغ نال ملدا جلدا اے۔ پر انسان نوں رب دی شکل وچ بنایا 

ن دی صالحیت رکھن لئی۔ تے رب روح ؤرب دے خاندان وچ پیدا ہا -ن لئی گیا سی، رب دے نال اک خاص تعلق رکھ

یا انسانیت دی منتقلی، جیہڑی پورے طور اتے مادے نال بنی  —ن لئی ؤ(۔ خال نوں بھرنا ممکن بنا24: 4اے )یوحنا 

نا، تے نال ہی انسان نوں رب  ؤ ر پورے طور اتے روح اتے مشتمل ہااے، رب دی بادشاہی وچ روح دی مخلوق وچ، فی

 رب نے ہر انسان وچ روح پائی اے۔ —دے وانگو اک دماغ دینا 

 وچ، اسی پڑھدے آں، ”انسان وچ اک روح اے: تے قادِر مطلق دا الہام اوہناں نوں سمجھ دیندا اے۔“ 8: 32ایوب 

 ایہہ اک بوہت وڈھا سچ اے  جنہوں  بوہت َکٹ لوک سمجھدے نیں۔

میں ایس روح نوں انسانی روح آکھدا ہاں، کیوں جو ایہہ ہر انسان وچ اے، حاالنکہ ایہہ روح اے تے کوئی فرق نئیں  

 -یہہ کوئی روحانی شخص یا وجود نئیں اے۔ایہہ انسان نئیں بلکہ انسان وچ روح دا جوہر اے۔ ایہہ روح نئیں اے اے۔ ا

 جسمانی انسان اک روح اے۔ انسانی روح انسانی دماغ نوں عقل دی طاقت فراہم کردی اے۔ 

نں ے، جیہڑی زندگی دیاں ساہواانسانی زندگی جسمانی خون وچ ا -انسانی روح انسانی زندگی دی فراہمی نئیں کردی اے 

 ندی اے۔ؤنال آکسائڈائز ہا



ندا۔ ایہہ اوہ جزو اے جیہڑا قیامت دے ؤیہڑا جانوراں دے دماغ وچ نئیں ہاایہہ انسانی دماغ دا اوہ غیر طبعی جز اے ج

ں تھوڑی ندااے۔ جدی وضاحت میؤوں اٰلہی وچ منتقلی نوں ممکن بنا ویلے مادے نوں روح وچ بدلن دے باجوں ، انسان ت

 دیر بعد کروں گا۔

میں انسان وچ ایس روح دے بارے وچ چند ضروری نکتے واضح کردا ہاں۔ ایہہ روح دا جوہر اے، جداں مادے وچ ہوا 

جوہر اے تے ایداں پانی وی۔ ایہہ انسانی روح نئیں ویکھ سکدی۔ جسمانی دماغ اکھاں دے نال ویکھدا اے۔ انسان وچ 

 غ کناں دے نال سن دا اے۔ ایہہ انسانی روح سوچ نئیں سکدی۔انسانی روح نئیں سن سکدی۔ دما

حاالنکہ روح سوچن دی طاقت دیندی اے، جبکہ ایداں دی روح دے باجوں وحشی جانوراں دا دماغ  -دماغ سوچدا اے 

 تے شروع انداز دے۔۔۔  اخیری  نئینکر سکدا، سوائے 

شیواننوں نئیں جان سکدا، ایداں انسان صرف دماغ نال نئیں جان سکدا، جداں کوئی گونگا جانور انسان دے علم دیاں 

سوائے انسان دی روح یعنی انسانی روح دے جیہڑی پئی انسان وچ اے۔ ایداں، اک بندا وی رب دیاں شیواننوں نئیں جان  

 رب دا روح القدس۔   -سمجھ نئیں سکدا، جدوں تائیں پئی اینوں کوئی ہور روح نہ ملے  -سکدا 

ہور طریقے نال بیان کیتا گیا، سارے انساناں وچ پیدائش توں ہی اک روح اے َجنوں "انسان دی روح" آکھیا جاہندا اک 

اے جیہڑی ایناں وچ اے ۔ غور نال ویکھو پئی ایہہ روح انسان نئیں اے۔ ایہہ بندے وچ کجھ اے۔ اک بندا اک چھوٹا 

ہ بندا یا ایدا کوئی حصہ نئیں اے۔ انسان زمین دی خاک نال بنیا ماربل نگل سکدا اے۔ فیر ایہہ بندے وچ کجھ اے، پر ایہ

 بشر۔ ایہہ انسانی روح روح نئیں اے۔ ایہہ روح وچ اک ایداں دی شے اے جیہڑی خود جسمانی انسان اے۔ -سی 

ے وقوفی ندا، کیوں جو ا وہ اوہدے لئی بؤ: ''پر فطری بندا بندے دے روح دیاں شیواں نئیں پاو14، اگے، آیت ؤدھیان دا

 نیں۔ نہ اوہ اوہناں نوں جان سکدا اے، کیوں جو اوہ روحانی طور اتے پہچانے جاہندے نیں۔"

لٰہذا، پیدائش توں، رب ساہنوں اک روح دیندا اے، جدے توں چنگی اصطالح دے گھاٹے دے باعث انسانی روح آکھدا 

ئیں اے۔ ایدے باوجود دماغ دی طاقت صرف  ہاں۔ ایہہ ساہنوں دماغ دی طاقت دیندا اے جیہڑی جانوراں دے دماغ وچ ن

 ندا اے۔ ؤصرف پانچ جسمانی حوساں دے نال آ طبیعی جگ علم تائیں محدود اے۔ کیوں؟ کیوں جو علم انسانی دماغ وچ

پر غور کرو پئی رب نے آدم تے حوا دی تخلیق دے ویلے انسان دی تخلیق پوری نئیں کیتی سی۔ جسمانی تخلیق پوری 

 دی تخلیق وچ ایہہ "انسانی" روح سی۔ … ہو چکی سی۔ ایناں 

اپنے آپ نوں جسمانی زمین  -رب نے جسمانی توں روحانی ساخت تائیں"خال نوں بھرن لئی" دا منصوبہ ِکداں بنایا اے 

 ن والے جسمانی انساناں وچوں دوجی واری پیدا کرن لئی؟ ؤتوں آ

جیہڑی فیصلے ی۔ تاہم، ایہہ انسانی روح نئیں اے سارےاں توں پہالں، رب نے جسمانی انسان وچ اک "انسانی" روح پائ

ندی اے، یا کرداردی تعمیر کردی اے۔ ِجداں پئی میں زور ِدتا اے، ایہہ روح زندگی نئیں دیندی، ؤکردی اے، توبہ اتے آ

نہ ویکھ سکدی اے، نہ سن سکدی اے، نہ محسوس کر سکدی اے تے نہ سوچ سکدی اے۔ ایہہ جسمانی بندے نوں، ایدے 

ہر علم دا جیہڑا پنج   -دے نال، ایہہ َکم کرن دی طاقت دیندی اے۔ پر ایہہ روح ہر خیال نوں ریکارڈ کردی اے  دماغ 

 ن والے چنگے یا برے کردار نوں ریکارڈ کردی اے۔ ؤحوساں دے نال ملدا اے تے ایہہ انسانی زندگی وچ پیدا ہاو

ندااے۔ ؤکمہار دی وانگر اے جیہڑا مٹی نال برتن بناو  انسان نوں لفظی طور اتے مٹی نال بنایا گیا اے۔ رب اوس ماسٹر

رم تے نم اے،  پر جے مٹی بوہت سخت اے، تے اوہ اپنی مرضی دے مطابق شکل وچ نئیں جھکے گی۔ جے ایہہ بوہت ن

 " دی مضبوطی دا فقدان اے ِجتھے کمہار اینوں موڑدا اے۔ ؤ تے ایدے وچ "ڈٹے را

و ساڈا ابو اےں۔اسی مٹی آں تے ساڈا کمہار اے تے اسی سارے تیری وچ نوٹس: ” تد وی اے رب! ت 8: 64یسعیاہ 

 دستکاری آں۔“ 



فیر وی رب نے ساڈے وچوں ہر اک نوں اپنا ذہن ِدتا اے۔ جے کوئی رب یا رب دے طریقیاں نوں تسلیم کرن توں انکار 

ئیں لے سکدا تے ایدے غلط توں توبہ کرن تے حق دے ول رجوع کرن توں انکار کردا اے، تے رب اینوں ن -کردا اے 

نا چاہیدا، اپنی مرضی نال لینا چاہیدا۔ جے انسان آکڑ جاوے  ؤدا۔ پر انسانی مٹی نوں لچکدار ہاوچ ربی کردار نئیں بنا سک 

کجھ نئیں کر سکدا۔  تے مزاحمت کرے تے اوہ مٹی دے وانگو اے جیہڑا بوہت خشک تے سخت اے۔ کمہار ایدے نال

گا۔ایدے عالوہ، جے ایدے کول ارادہ، مقصد تے عزم دا اینا کاٹا اے پئی جدوں رب  گا تے جھک جاوے ؤایہہ نئیں دا

بوہت   -گا  ؤاہندا اے،تے اوہ "مستقل" نئیں راندااے جیہڑی رب اوہدے توں چؤوہنوں جزوی طور اتے اوس شے وچ پاا

 گا۔ … ؤر جایں برداشت نئیں کردے. اوہ ہاخواہش مند، کمزور، کردار دی جڑ توں محروم، اوہ آخر تائ

نی چاہیدی، کیوں جو ساڈا سارا اوہدے لئی گندے چیتھڑیاں دے وانگو اے۔ اوہ مسلسل اپنے ؤایہہ رب دی راستبازی ہا

جے اسی اینوں پوری لگن نال لبیے تے چاہیے۔ پر ایدے  —ندا اے  ؤزی، اپنے کردار نوں ساڈے اندر پاعلم، اپنی راستبا

 وچ ساڈا بوہت اہم حصہ اے۔ …

ندے آں، بوہتے توں بوہتا رب ساڈے وچ خود نوں ؤالقدس دے نال رب دے کردار نوں پاجداں پئی اسی رب دے روح 

 دوجی واری پیدا کر رہیا اے۔ 

نئیں کر سکدے،   پاپ  اک ایداں دی پوزیشن وچ ِجتھے اسی  -آخر کار، قیامت وچ، اسی رب دے طور اتے ہوواں گے 

 دے خالف جدوجہد کیتی اے تے  پاپ  توں باز آ گئے آں تے  پاپ  کیوں جو اسی خود اینوں ایداں مقرر کیتا اے تے 

 اتے قابو پا لیا اے۔ پاپ 

 گا! ؤرب دا مقصد پورا ہو جا

 گا۔ ؤی ہاں، رب دا مقصد پورا ہو جاج

 رب نے نر تے مادہ کیوں بنائے؟

 انساناں دی تخلیق دے متعلق، رب نے اوہناں نوں بندا تے عورت کیوں بنایا؟

 گی ِجڈاں پئی رب نے پہالں بندے تے عورت نوں آکھیا سی:ؤک واضح وجہ تولید دے نال کرنی پاٹھیک اے، اا

 (۔ 28: 1عمورو محکوم کرو۔۔۔ )پیدائش پھلو تے ودھو تے زمین نوں م 28

 بائبل ااک خاص متعلقہ وجہ دسدی اے: 

تد وی تسی آکھدے آنپئی سبب کیہ اے؟ سبب ایہہ اے پئی رب تیرے تے تیری جوانی دی بیوی دے درمیان  14

وں تے کیہ اینے اک ہی ن 15گواہ اے۔تو ایدے نال بے وفائی کیتی اگرچہ اوہ تیری رفیق تے منکوحہ بیوی اے۔

پیدا نئیں کیتا باوجودیکہ ایدے کول ہور روحاں موجود سی ؟ فی کیوں اک ہی نونپیدا کیتا ؟ ایس لئی پئی رب 

تے کوئی اپنی جوانی دی بیوی نال بیوفائی نہ کرے۔   ؤنال خبر دار را  ترس نسل پیدا ہووے۔ پس تسی اپنے نفس

 ( 15-14: 2)مالکی 

 سکن تے آخرکار ربی اوالد پیدا کرن )دیویت لئی(۔خدا نے نر تے مادہ بنائے تاکہ اوہ اک ہو 

 یسوع نے سکھایا:

اوہنے جواب وچ آکھیا کیہ تسی نئیں پڑھیا پئی ِجنے اوہناں نوں بنایا اوہنے شروع ہی توں اوہناں نوں بندا تے   4

گا تے  ؤاوکھ ہو کے اپنی بِیوی دے نال ر ایس سبب نال بندا ابو توں تے ماں توں 5َعورت بنا کے آکھیا پئی 



پَس اوہ دو نئیں بلکہ اک ِجسم نیں۔ ایناں نوں رب نے جوڑیا اے اوہناں نوں بندا  6ن گے؟ ؤاوہ دونیناک ِجسم ہا

 (  6-4: 19وکھ نہ کرے۔ )متی 

پولوس رسول نے ایدے متعلق لکھیا پئی، ”ایہہ اک وڈھا راز اے، پر میں مسیح تے کلیسیا دے بارے وچ گل کردا ہاں“ 

 (۔ 32: 5)افسیوں 

نا وی ساہنوں ابو تے پتر دے وچکالے تعلق نوں چنگے طور اتے  ؤایدے عالوہ، دوناں دا صحیح طور اتے اک ہاو

 (۔ 23-20:  17سمجھن وچ مدد کردا اے )یوحنا 

شادی دا رشتہ ابو تے پتر دے وچکالے تعلق دی تصویر کشی وچ مدد کردا اے ) جنہاں  دوناں دی بائبل رب دے طور  

بدلن والے انساناں دے  ، جیہڑی بوہتی اک بھید اے( تے نال ہی قیامت توں بعد 2: 2اتے شناخت کردی اے، مثالً کلسیوں 

 (۔ 54-51: 15کرنتھیوں  1الً گا )جیہڑ ی بائبل وی بھید آکھدی اے، مثؤنال کیہ ہا

 پولوس رسول نے محبت اتے بحث کیتی تے ازدواجی حالت دے متعلق کجھ ہور روحانی سبق ِدتے:

 (۔ 4: 2ن پئی اپنے شوہراں نوں پیار کرن بچیاں نوں پیار کرن۔ )ططس ؤ۔۔۔جیہڑے ایناں َعورتاں نوں سکھا4

کیوں جو شووہر بیوی دا سر اے ِجدانپئی  23اں رب دیاں۔ جد ؤدی تابع را اَے بِیویو! اپنے َشوہراں دی ایداں 22

پر ِجداں کِلیسیا مِسیح دے تابع اے اوہداں ہی   24ن واال اے۔ ؤدا سر اے تے اوہ آپ جسم نوں بچا مِسیح کِلیسیا

 ن۔ ؤہر گل وچ اپنے شوہراں دے تابع ہابیویاں وی 

نے وی کِلیسیا نال محبّت کر کے اپنے آپ نوں اے شوہرو! اپنیاں بیویاں نال محبّت رکّھو ِجداں مِسیح  25 

تدپئی اوہنوں کالم دے نال پانی نال غسل دے کے تے صاف کر کے  26اوہدے واسطے موت دے حوالہ کر ِدتا۔ 

تے اک ایداں دی جالل والی کِلیسیا بنا کے اپنے کول حاِضر کرے جدے بدن وچ داغ یا  27مقّدس بناوے۔ 

 (27-22: 5شے نہ ہووے بلکہ پاک تے بے َعیب ہووے۔ )افسیوں جھّری یا کوئی ہور ایداں دی 

دے ن دی اک ہور وجہ ایہہ سی پئی ایس زندگی وچ جسمانی امتیازاں دے باوجود، جوڑیاں نوں یسوع ؤنر تے مادہ بنا 

ے ( ت12-9: 4؛ واعظ  28: 1(۔ مل کے َکم کرنا )پیدائش 17-16: 8نا سی )رومیوں ؤنال مل کے جالل دینا ممکن بنا 

ایتھے تائیں پئی ایس زندگی وچ َکٹھے تکلیف چکنا وی بندے تے عورت دے جوڑیاں دے منصوبے دا حصہ سی  

 (۔ 17-16: 8)رومیوں 

 تاریخ وچوں کجھ سبق وی ویکھدے آں: ؤآ

اِیمان ہی نال   31اِیمان ہی نال یریحو دی شہِرپناہ جدوں سات ِدن تائیں ایدے ِگرد پِھر چکے تے ِڈگ پئی۔  30

ہن ہور کیہ  32راحب فاِحشہ نافرماناں دے نال ہالک نہ ہوئی کیوں جو اوہنے جاسوساننوں امن نال رکھیا سی۔ 

د تے سموئیل تے ہَور نبِیاں دا  ؤتاہ تے داون تے اِفآکھاں ؟ اینی فرصت ِکتھے پئی ِجدعون تے برق تے سمس

اوہناں نے اِیمان ہی دے سبب نال سلطنتاں نوں مغلوب کیتا۔ راستبازی دے َکم کیتے۔ وعدہ  33احوال بیان کراں؟ 

اگ دی تیزی نوں بجھایا۔ تلوار دی دھار توں   34کیتیاں ہوئیاں شیواں نوں حاِصل کیتا۔ شیراں دے منہ بند کیتے۔ 

عورتاں نے  35مزوری وچ زورآور ہوئے۔ لڑائی وچ بہادر بنے۔ غیراں دیاں فوجاں نوں پجا ِدتا۔  بچ نِکلے۔ ک

اپنے مرداں نوں فیر ِزندہ پایا۔ بعض مار کھاندے کھاندے مر گئے پر ِرہائی منظور نہ کیتی ایس لئی پئی اوہناں 

زنجیراں وچ باندھے جان تے بعض ٹھٹّھیاں وچ اڑائے جان تے کوڑے کھان بلکہ  36نوں چنگی قیامت ملے۔ 

سنگسار کیتے گئے۔ آرے نال ِچیرے گئے۔ آزمایش وچ پئے۔ تلوار نال مارے  37قید وچ پین نال آزمائے گئے۔ 

گئے۔ بھیڑاں تے بکریاں دی کھل اوڑھے ہوئے محتاجی وچ۔ مصیبت وچ۔ بدسلوکی دی حالت وچ مارے مارے  

جگ اوہناں دے الئق نئیں سی۔ اوہ جنگالں تے پہاڑاں تے غاراں تے زِمین دے ٹویاں وچ آوارہ   38پِھرے۔ 



تے اگرچہ ایناں سارےاں دے حق وچ اِیمان دے سبب نال چنگی گواہی ِدتی گئی تد وی اوہناں  39ے گئے۔ پھرائ

ایس لئی پئی رب نے پیش بینی کر کے ساڈے لئی کوئی چنگی شے  40نوں وعدہ کیتی ہوئی شے نہ ِملی۔ 

 ( 40-30: 11تجِویز کیتی سی ایس توں پئی اوہ ساڈے باجوں کامل نہ کیتے جان۔ )عبرانیوں 

جاوے۔   بندا تے عورت دونیں ہی ایمان رکھدے سی تے وعدیاں دے وارث سی۔ تے بندا تے عورت دوناں نوں کامل بنایا

 گا۔ ؤتے ایہہ ساڈے لئی چنگا ہا

 کیہڑے مقصد لئی؟

 ساری ابدیت وچ اک منفرد انداز وچ محبت دینا۔ 

 جوڑے(:ِجداں پئی پولس رسول نے مسیحیاننوں لکھیا )تے نہ صرف شادی شدہ 

تے رب ایداں کرے پئی ِجداں ساہنوں تہاڈے نال محبت اے اوہداں ہی تہاڈی محبت وی آپس وچ تے سارے  12

 (12:  3تھسلنیکیوں  1بندےاں دے نال بوہتی ہووے تے ودھے۔ )

 گا۔  ؤا بنانا ابدیت نوں چنگ ؤندا اے۔ سارےاں لئی محبت ودھاؤورت، انسان دا مقصد محبت دینا ہا بندا ہووے یا ع

 انساناں نوں کیہ ہویا؟ 

(۔ اوہنے ایہہ وی آکھیا 28:  1جدوں رب نے سارےاں توں پہال نانساناں نوں بنایا، اوہنے اوہناں نوں برکت ِدتی )پیدائش 

 (۔ 31: 1پئی اوہنے جیہڑا کجھ بنایا )بشمول انسان( ”بوہت چنگا“ سی )پیدائش 

 ندی اے:ؤسکھابرآں، ویکھو پئی بائبل خاص طور اتے  ہور  

میں صرف ایناپایا پئی ربا نے انسان نوں راست بنایا پر اوہناں نے بوہت سارےاں بندشاں تجویز کیتیاں۔  ؤال 29

 ( 29: 7)واعظ 

اوہ سارا کجھ ِدتا جدی اوہناں نوں واقعی    —( 20: 3آدم تے حوا )پیدائش  —باغِ عدن وچ،رب نے پہالں سچے انساناں 

 لوڑ سی ۔ 

(۔ اوہ بنیادی طور اتے 24-8: 2وشگوار ماحول، کھانا تے کجھ کرن نوں سی )پیدائش ایناں دے کول صاف ستھراتے خ

 سچائی اتے رہندے سی۔

پر اک نہ ویکھی روح دا جگ وی اے جیہڑا بوہتیاں لئی اک معمہ اے۔ اک غیب عالم اے جدے وچ فرشتے شامل نیں۔ 

تہائی حصہ بغاوت کردا سی تے اک مخالف دی   بائبل ظاہر کردی اے پئی انساناندی تخلیق توں پہالں فرشتیاں دا اک

 (۔ 4: 12پیروی کردا سی  جنہوں  ہن شیطان آکھیا جاہندا اے )مکاشفہ 

( اک سانپ دے طور اتے ظاہر ہویا۔ فیر اوہنے حوانوندسیا پئی رب ااوہناں نوں 9:  12ویلے دے نال، شیطان )مکاشفہ 

 (۔5-4،   1: 3روک رہیا اے )پیدائش 

(۔ شیطان نے حوا نوں آکھیاپئی رب دے کالم اتے  3: 11کرنتھیوں  2سانپ نے اپنی چاالکی نال حوا نوں دھوکہ ِد تا )

(۔ اینے حوادی ذاتی خواہشاں تے باطل دی اپیل کیتی تے اینے رب دی نافرمانی کرن تے 4-2: 3یقین نہ کرے )پیدائش 

(۔ ایدے شوہر آدم اوتھے حوادے نال سی،تے فیصلہ کیتا پئی  6: 3 ایدے بجائے شیطان نوں سنن دا انتخاب کیتا )پیدائش

 (۔ 6: 3کرے تے ایدے نال رئے )پیدائش  پاپ  اوہ 



 قیاس آرائیاں: انسانی لمبی عمر

سال توں بوہتا زندہ رہندے ہوئے   900پیدائش دی کتاب دے پہلے پنج باباں دے بعد، ِجتھے اسی کجھ لوکاں نوں 

 ویکھدے آں۔ 

 ح جداں شروع دے لوک اینے لمبے کیوں زندہ رئے؟تے آدم تے نو

یہودی مورخ جوزیفس نے دعوٰی کیتا پئی جزوی طور اتے ایہہ ایس لئی سی پئی رب دے کول اوہناں لئی خوراک  

 (۔ 9:  3، 1"فیٹر" سی تے نال ہی اوہ اوہناں نونشروع دی ٹیکنالوجیز تیار کرن لئی ویال دین لئی سی )نوادرات دی کتاب 

 ن دی اجازت ِدتی سی ایس توں پئی اوہ ؤلوکاں نوں پہال نلمبی زندگی لنگاتاہم، اک وجہ ایہہ سی پئی رب نے  بظاہر،

دے نتیجیاں نوں چنگے طور اتے ویکھ سکیے تے رب دیاں راہواں توں وکھ رہ سکیے۔ ایس ویلے ، آلودگی دے   پاپ 

برآں، طویل عمر   ہور   ویں صدی وچ نیں۔ 21ئی ن گے ِجنے پؤور اتے، اینی چھیتی واضح نئیں ہااثر، مثال دے ط

ن نال ایناں نوں معاشرتی تے دیگر مسئلیاں نوں چنگے طوراتے ویکھن وچ مدد ملدی  جنہاں  وچ انسان خود ہی  ؤپاو

 مبتال ہو رئے سی۔

(،ا  12-11: 20)مکاشفہ اوہ ویکھن گے پئی انسان جگ نوں چنگا نئیں بنا رئے آں۔ لٰہذا، اوہناں دے جی اٹھن توں بعد  

 وہ رب دے راہ اتے نہ جان دی غلطیاں نوں چنگے طور اتے محسوس کرن گے۔ 

گا )ایہہ بوہت سارے معاشریاں دے تاریخی ریکارڈ وچ اے( تے نال ہی ؤالں نے عظیم سیالب نوں ویکھیا ہابعددیاں نس

، جداں پئی اصلی معنیاں وچ رب دی راہ وچ گاؤ شیطان دی ہدایت اتے چلن والے انساناں دے منفی اثراں نوں ویکھیا ہا

 ن دے برخالف اے۔ؤزندگی لنگاو

نا، عام طور اتے بولنا، تے مختصر مدت لئی تکلیف ؤرب نے طے کیتا پئی بعد دیاں نسالں لئی مختصر زندگی لنگا

 (۔ 33: 3برداشت کرنا چنگا اے۔ رب دا منصوبہ مصیبتاں نوں َکٹ کرنا اے )ویکھو نوحہ 

 ہدے شیطاناں دا رازشیطان تے او

پر ایہہ صرف حوا ہی نئینسی جیہڑی دھوکہ کھا گئی سی۔ نواں عہد نامہ آکھدا اے ”اوہ پرانے سانپ“ نوں ”شیطان آکھیا  

 (۔ 9:  12جاہندا اے ، جیہڑا سارے جگ نوں دھوکہ دیندا اے “ )مکاشفہ 

 (۔ 44: 8یسوع نے سکھایا پئی شیطان جھوٹا اے تے جھوٹ دا ابو )موجد( اے )یوحنا 

( دے نام نال جانیا جاہندا سی ، جدامطلب اے "روشنی چکن واال"۔ اوہ اک 12: 14اصل وچ، شیطان نوں لوسیفر )یسعیاہ 

اں وچ رب دی رحمت دی نشست اتے (۔ کروب اک پراں واال فرشتہ اے جدے کردار14: 28"کروب"سی )حزقی ایل 

 (۔16، 14:  28؛ حزقی ایل  20-18: 25نا شامل اے )خروج ؤہا

( تے پرکشش وجود  15:  28لوسیفر نوں بنیادی طور اتے کامل دے طور اتے تخلیق کیتا گیا سی )ویکھو حزقی ایل 

 (۔ 28:15(۔ پر ا وہ کمال قائم نئیں رہیا )حزقی ایل 17:  28)ویکھو حزقی ایل 

پوری نئیں سی جدونتائیں  رب نے لوسیفر تے فرشتیاں نوں پیدا کیتا، پر اک لحاظ نال، ایناں دی تخلیق ایس ویلے تائیں

جے اینے ایداں کیتا، تے   —پئی ایناں وچ کردار نہ بن جاوے۔ ہن رب فوری طور اتے کردار نوں اک وچ نئیں پا سکدا

گا۔ ایہہ روحی مخلوق دے نال نال  ؤ ے زیر کنٹرول" روبوٹ بنا رہیا ہابنیادی طور اتے اوہ کسے قسم دا "کمپیوٹر د

 انساناں دا وی سچ اے۔ 



گا، کیوں جو کردار اک ؤ ہا پیدا کیتا تے کوئی کردار نئیں نے فوری طور اتے فیئٹ دے نال صالح کردار جے رب

انفرادی ہستی دی اوہ صالحیت اے جیہڑی ایدی اصلیت نوں پہچانن تے اینوں اپنا بناوے۔ فیصلہ، تے غلط دی بجائے 

 گا۔  ؤفیصلہ کرنا پا حق دی پیروی کرن دی مرضی۔ تے تخلیق کردہ بندے نوں ایہہ

 دوجے لفظاں وچ، بندا، انسان یا فرشتہ، ایدی اپنی تخلیق وچ اک حصہ اے۔ 

 ایہہ بوہتا لوکاں لئی اک معمہ اے کیوں جو بوہت َکٹ لوک اینوں پوری طرح سمجھ پائے نیں۔

الں، شیطان ”اپنیاں ن والے واقعیاں نال بوہت پہؤر کردی اے پئی باغِ عدن وچ پیش آبراہ کرم سمجھو پئی بائبل ظاہ

(، پر فیرا وہ غرور تے بدکاری دے اگے جھک گیا تے اینوں تھلے سیٹ 15-11: 28راہواں وچ کامل“ سی )حزقی ایل 

(۔ اوہ رب دا مخالف بن گیا )شیطان دا مطلب اے مخالف(،  14-12: 14؛ یسعیاہ 15b-17:  28ِدتا گیا۔ زمین )حزقی ایل 

 صحیح تعمیر کرے۔   بجائے ایدے پئی اوہ صالح کردار دی

  1:2دی شروع والی تخلیق توں بعد، اوتھے افراتفری پھیل گئی تے پیدائش   1:1ایدی بغاوت اک وجہ سی پئی پیدائش 

:  104 وچ زمین "ویران" )آئی۔ ایس۔ وی، جی۔ این۔بی( ہو گئی۔ چنانچہ رب فیر "زمین دی تجدید" کرن لئی گیا )زبور

؛  31-3: 1سی جیہڑی اینے "دوجی واری تخلیق" دے دوران کیتے سی )پیدائش  نا شاملؤ(، جدے وچ اوہ شیواں بنا30

 (۔ 1-3: 2

 ایدے وچوں کوئی وی اہمیت کیوں رکھدا اے؟ 

ٹھیک اے، تجدید )"دوجی واری تخلیق"(، ظاہر کردا اے پئی رب اینوں ٹھیک کر سکدا اے  جنہوں  شیطان تباہ کر سکدا 

-1:  35؛ یسعیاہ 21-19: 3تقبل وچ ایداں کرن دا منصوبہ اے )مثالً اعمال  اے۔ صحیفے ظاہر کردے نیں پئی رب دا مس

 (۔2

ندی اے پئی لوسیفر ” کمال دی مہر، حکمت نال بھریا ہویا تے خوبصورتی وچ  ؤغور کرو پئی بائبل سکھا ہور  فیر وی 

 (۔28:12کامل سی“ )حزقی ایل 

 نئیں سی۔اک فرشتہ وجود دے طور اتے، لوسیفرنوں جسمانی رزق دی لوڑ 

 لوسیفر دے کول ایہہ سارا کجھ سی۔ 

دے مطابق کیتا( تے فرشتیاں دا اک تہائی  4: 2پطرس  2کیتا )ِجداں پئی بعض دوجے فرشتیاں نے   پاپ  فیر وی، اینے 

 6کرنتھیوں  1( )فرشتیاں دا فیصلہ بعد وچ رب دے لوکاں دے نال 4: 12حصہ اپنے نال زمین اتے کھینچ لیا )مکاشفہ 

 گا(۔ ؤطابق کیتا جادے م3:

لوسیفرتے ایدی بغاوت نے ظاہر کیتا پئی ایتھے تائیں پئی اوہ مخلوق وی  جنہاں  دے کول "ایہہ سارا کجھ سی" حاالتاں 

نوں خراب کرن دی کوشش کرن لئی بغاوت کر سکدا اے۔ تے بعد وچ، اینے پہلے انساناں نوں جناں دے کول ”سارا کجھ  

 (۔ 6-1: 3کرن اتے آمادہ کیتا )پیدائش  سی“ نوں وی رب دے خالف بغاوت

لٰہذا، ایدے نال ایہہ ظاہر کرن وچ مدد ملدی اے پئی جے رب نے انساناں نوں اوہ سارا کجھ ِدتا جدی اوہناں نوں لوڑ  

اے، ایسے توں پئی کوئی غربت نہ ہووے، ایہہ پئی ربی کردار دے باجوں، لوک فیر وی اپنے تے دوجیاں لئی مشکالں 

 ن گے۔دا باعث بن

 رب شیطان نوں دھوکہ دین دی اجازت کیوں دیتا اے؟

 کیہ شیطان دی بغاوت نے رب دے منصوبے نوں ناکام بنا ِدتا؟



 نئیں۔ 

(، اپنے خودغرض تے نافرمان 2: 2ندی اے پئی شیطان، "فضائی طاقت دا شہزادہ" )افسیوں ؤپر کیہ بائبل ایہہ نئیں وکھا 

شیطان نے بوہتا انسانیت دے ذہناں نوں ”ایس زمانے دے رب“ دے طوراتے ”اندھا“ نئیں پیغام نوں نشر کردا اے؟ کیہ 

 (؟4: 4کرنتھیوں  2کر ِدتا اے )

 تے ہاں۔ ہاں

 (؟ 9:  12ندی پئی شیطان ابلیس ”پورے جگ نوں دھوکہ دیندا اے“ )مکاشفہ ؤ کیہ بائبل ایہہ نئیں سکھا

 جی ہاں. 

لوکاں نوں دھوکہ دین تے زمین اتے دیگر مسئلے پیدا کرن دی اجازت   تے فیر، رب نے شیطان تے ایدے شیطاناں نوں

 کیوں ِدتی؟

 ایدیاں اک دو وجہ نیں۔ 

ن واال اک چنگا دور  ؤ( دا نام ِدتا، ِجدا مطلب آ4: 1 پولوس رسول نے ساڈے ویلے نوں ”ایس موجودہ برے دور“ )گلتیوں

 اے۔

ن دی اجازت اے جدوں پئی اینے پہالں رب نوں رد کیتا ؤاکیوں پ تاہم، شیطان نوں ساڈی عمر دے دوران اپنی طاقت

 سی؟

ندا تے  ؤیر کردا اے، جے ایہہ موجود نہ ہاشیطان دا اثر ساہنوں سبق سیکھن وچ مدد کردا اے، تے اکثر کردار دی تعم

ہ اتے جان  ایدے توں بوہتی چھیتی۔ تیز، تد پئی اسی مزاحمت دے نال راست کردار اتے قابو پا سکیے تے نال ہی غلط را

دے خالف مزاحمت کردے آں تے تسی روحانی طور اتے  پاپ  دے ثمرا نوں وی ویکھ سکیے۔ ہر واری جدوں تسی 

 مضبوط ہو جاہندے آں۔

 ندی اے۔ ؤوچ مجموعی طور اتے َکٹ تکلیف ہا  اگرچہ بعض ویلے مشکل، ایس سرعت دے نتیجے

 دیاں نیں۔چند شیواں اتے غور کریے جیہڑیاں ایدی وضاحت وچ مدد کر ؤآ

  ؤ، پر اک واری جدوں ایہہ شدید دباکوئلے دے ٹکڑے دے وانگو کاربن اتے غور کرو۔ ایہہ نسبتاً سوکھا ٹُٹ سکدا اے

دے   ؤں توں مشکل اے۔ لٰہذا، کمزور دباوچ آجاہندا اے تے ایہہ ہیرے وچ بدل سکدا اے جیہڑا قدرتی مادیانوچ سارےا

  1(، 29-26: 1کرنتھیوں  1اے پئی مسیحی، اگرچہ جگ وچ کمزور نیں ) ندیؤاے. بائبل سکھا نال مضبوط ہو جاہندا

 نا چاہیدا۔ؤا قیمتی پتھراں دے وانگو خالص ہادے مطابق چنگے سونے، چاندی، ی  12: 3کرنتھیوں 

نا چاہندے آں  جنہوں  تسی چک نئیں سکدے۔تسی بھاری شے ؤ ئی تسی کسے بھاری شے اتے قابو پااگال، تصور کرو پ

گا۔ تسی روزانہ بیس منٹ یا ایدے توں بوہتا اپنے بازوواننوں موڑ  ؤآں، پر ایہہ اینوں حرکت نئیں دا سکدےنوں ویکھ 

یا ہو سکدا اے پئی کوئی فرق  — پر بوہتے نئیں —سکدے آں تے ایدے نال تہاڈے بازو قدرے مضبوط ہو سکدے نیں 

 ن وچ ساالں تے سال لگ جان۔ ؤآ

اپنے بازو اوہناں نوں چکنا صرف  یا تسی بھاری وزن دے نال ورزش کر سکدے آں  جنہوں  تسی سنبھال سکدے آں۔

 گا۔ ؤچکن توں بوہتا مشکل ہا



گا، بلکہ ایس قسم دی ورزش نال   ؤوں صرف موڑن بال بوہتا مضبوط بناتاہم، وزن چکنا نہ صرف تہاڈے بازوواں ن

 گا پئی ایس شے اتے بوہت َکٹ قابو پا سکن۔ ؤ ن لئی وی ویال درکار ہاؤاتہاڈے بازوواں نوں اینا مضبوط بن

 ایدے اتے غور کرو:ہن 

"مشہور تے غیر معمولی تحفے والے لوکاں" دا اک انکشافی مطالعہ   413وچ، وکٹر تے ملڈریڈ گوئرٹزل نے  1962

شائع کیتا  جنہوں  عظمت دے جھولے آکھیا جاہندا اے۔ اوہناں نے ایہہ سمجھن دی کوشش وچ سال لنگائے پئی ایداں دی  

 دی زندگیاں وچ کیہڑا مشترکہ دھاگہ چل سکدا اے۔  ارےاں شاندار لوکاں عظمت کیہڑی شے نے پیدا کیتی، ایناں س

، نوں اوہ بنن  392حیرت انگیز طور اتے،سارےاں توں نمایاں اصلیت ایہہ سی پئی عملی طوراتے ایناں وچوں سارے، 

 ( 134، ورڈ بکس پبلشر، صفحہ 1987لئی بوہت مشکل رکاوٹاں نوں عبور کرنا پیا۔ )ہولی سویٹ، ٹم ہینسل، 

 ایناں مثاالں دا ایدے نال کیہ تعلق اے پئی شیطان کیوں اے؟

تے ساڈی اپنی خامیاں اتے قابو ن دی کوشش کرن دی اجازت دینا بنیادی طور اؤیطان نوں بنی نوع انسان نوں آزماش

ا حتمی  (۔ جد7: 4؛ یعقوب 13: 4ن تے رب دی مدد نال صالح کردار پیدا کرن دے عمل نوں تیز کردا اے )فلپیوں ؤپا

  3؛ 13-12: 4پطرس  1؛  33: 3نتیجہ ایہہ اے پئی لوک چھیتی تے کٹ توں کٹ تکلیفاں اتے قابو پا سکن گے )نوحہ 

 (۔2یوحنا 

آزمائش وچ پین دی   تے جے رب تہانوں ایس زمانے وچ بال رہیا اے،تے اوہ تہانوں شیطان یا وکھ وکھ خواہشاں دے نال

 (۔ 13: 10کرنتھیوں  1ل سکدے آں )گا جیہڑیاں تسی سنبھا ؤاجازت نئیں دا

( تے 7: 4، 12: 1ندا اے )یعقوب ؤتہانوں روحانی طوراتے مضبوط بنا  شیطان تے وکھ وکھ آزمائشاں دا مقابلہ کرنا

(۔ شیطان نئیں چاہندا پئی تسی  21: 4یوحنا  1ن وچ مدد ملو گی )ؤہاتہانوں مستقبل وچ دوجیاں دی مدد کرن دے قابل 

 ی اتے یقین کرو۔رب دے کالم دی سچائ

 سچائی دا بھید 

 کیمبرج ڈکشنری نے 'سچائی' دی تعریف ایداں کیتی اے:

 سچائی کسے صورت حال، واقعہ یا شخص دے بارے وچ اصلی حق: 

سچائی ایداں دی شے اے جیہڑی اصلی طور اتے درست اے۔ ایدے باوجود، فلسفیاں، عام لوکاں تے رہنماواں نے طویل  

 بارے وچ سوچیا اے۔عرصے توں سچائی دے 

 ویکھدے آں پئی کیمبرج ڈکشنر ی کداں رسمی' سچائی دی تعریف کردی اے:  ؤتے، آ

 اک اصلیت یا اصول  جنہوں  بوہتے لوک سچ سمجھدے نیں:

ندا اے۔ تے بوہت سارے لوکاں نوں ایس گل دا طویل عرصے توں  ؤنئیں ہاپر مندرجہ باال یقینی طور اتے ہمیشہ سچ 

، بوہت سارے لوک "رسمی" سچائی نوں اصلیت سمجھدے نیں تے اصلی سچائی دے وانگو مطلق  احساس اے۔ فیر وی

ندے نیں۔ بائبل ایناں  ؤاپنے بارے وچ اکثر درست نئیں ہا نوں قبول نئیں کردے نیں۔ پر عقیدے، انفرادی یا اجتماعی،

  65؛ 1: 30یندے نیں )یسعیاہ لوکاں دے خالف تنبیہ کردی اے جیہڑے انساناں دی بجائے رب دے بارے وچ مشورہ ل

 (۔ 2: 59اک عنصر اے )یسعیاہ  پاپ  (۔ 12:

 یسوع دے نال گل کرن ویلے، رومن پریفیکٹ پونٹیئس پیلیٹ نے سچائی دے بارے وچ پچھیا:



 پِیالطس نے اوہنوں آکھیا کیہ تو بادشاہ اے؟ 37

نال میں پیدا ہویا تے ایس وجہ نال میں جگ وچ  یسوع نے جواب ِدتا، "تو ٹھیک آکھدا ہا ں پئی میں بادشاہ ہاں۔ ایس وجہ

 آیا ہاں تدپئی سچائی دی گواہی دواں۔ ہر کوئی جیہڑا سچا اے میری آواز سن دا اے۔ 

پِیالطس نے اوہنوں آکھیا حق کیہ اے؟ایہہ آکھ کے ا وہ یہودیاں دے کول فیر باہِر گیا تے اوہنے آکھیا پئی  38

 ( 38-37: 18نا َمیں اوہدا کجھ جرم نئیں پایا۔ )یوح

پیالطس نے بظاہر سچائی دے بارے وچ بوہت سارے دالئل سنے سی تے ایہہ نتیجہ اخذ کیتا سی پئی کوئی وی ایدی 

 صحیح تعریف نئیں کر سکدا سی۔

سوال دا جواب نئیں ِدتا، ایداں لگدااے پئی پیالطس جواب دی توقع نئیں رکھدے   اخیری  جبکہ یسوع نے پیالطس دے 

  گیا سی۔ پر یسوع نے آکھیا پئی سچائی دے لوک ایدی سنن گے۔ہوئے باہر چال

 پیالطس نال مالقات توں کجھ دیر پہالں، یوحنا نے ریکارڈ کیتا پئی یسوع نے سچ آکھیا سی:

 ( 17: 17اوہناں نوں سچائی دے وسیلے نال مقّدس کر۔ تیرا کالم سچائی اے۔ )یوحنا  17

 (۔2:  1، ططس 18: 6نئیں بول سکدا )عبرانیوں  ندی اے پئی رب جھوٹؤ بائبل، ایہہ وی سکھا

 ایس لئی ایہہ نتیجہ اخذ کیتا جا سکدا اے پئی رب جیہڑا کجھ آکھدا اے اوہی سچ اے۔ 

گا، خاص طورتے ایناں لوکاں لئی جیہڑے بائبل نوں سچ من دے  ؤلر استدالل دے طور اتے سمجھیا جاہن، ایہہ سرک

نیں۔ تاہم، اک واری جدوں تسی ایہہ ثابت کر دو پئی اک رب اے تے ایہہ پئی ایدا کالم سچا اے )تے ساڈے کول کتاباں 

جہ اخذ کرنا  نیں، جدانپئی کیہ رب دا وجود منطقی اے تے ثبوت یسوع مسیح نیں جیہڑے ایداں کردے نیں (، تے ایہہ نتی

 منطقی اے پئی رب دا کالم ایہہ جانچن دا معیار اے پئی کیہ سچ اے۔ 

جھوٹ ایداں دی شے اے جیہڑی سچ دے خالف ہووے۔ لٰہذا، رب دے اصل الہامی کالم نال متصادم کوئی شے درست 

 نئیں اے، پاویں ِکنے ہی لوک ایدے اتے یقین کرن دا دعوٰی کرن۔ 

نا چاہیدا۔ پر رب دی روح دے باجوں، جسمانی ؤ ایناں نوں ”اپنا ضمیر اپنا رہنما بناوبوہت سارے لوک من دے نینپئی 

( جداں پئی دل شدید طور اتے 14: 2کرنتھیوں  1نا چاہیدا )ؤدماغ سچائی نوں ایداں نئیں پہچان سکدا جداں پئی اینوں ہاو

 (۔ 9:  17بدکار ہو سکدا اے )یرمیاہ 

 کھیا: ایس گل اتے وی غور کرو پئی یسوع نے آ

اوہنے جواب وچ آکھیا لکھےا اے پئی بندا صرف روٹی ہی نال ِجیندا نہ روے گا بلکہ ہر گل نال جیہڑی رب  4

 ( 4:4دے منہ وچوں نِکلدی اے۔ )متی 

ن دا اصل طریقہ رب دے کالم اتے عمل کرنا ؤانسان رب دی بنائی ہوئیاں شیواں نال روٹی پیدا کردا اے۔پر زندگی لنگاو

 اے۔

 ھےا: پولوس رسول نے لک 

ایس واسطے اسی وی باِلناغہ رب دا شکر کردے آں پئی جدوں رب دا کا پیغام ساڈی معرفت تہاڈے کول  13

پہنچیا تے تسی اینوں بندیاں دا کالم سمجھ کے نئیں بلکہ رب دا کالم جان کے قبول کیتا تے اوہ تسی جیہڑے 



ائِیو! رب دیاں اوہناں کلیسیا واں دے  ایس لئی پئی تسی اے بھ 14ایمان لے آوے آں تاثیر وی کر رہےا اے۔ 

وانگو بن گئے جیہڑیاں یہودیہ وچ مِسیح یسوع وچ نیں کیوں جو تسی وی اپنی قَوم والیاں توں اوہی تکلیفاں 

 (۔14-13: 2تھسلنیکیوں  1چکیاں جیہڑیاں اوہناں نے یہودیاں توں۔ )

کرنتھیوں  2ال جیہڑے سجے کھبے نیں۔ )کالم نال۔ رب دی قدرت نال۔ راستبازی دے ہتھیاراں دے وسیلے ن 7 

6 :7 ) 

دی خوشخبری اے تے  مکتیتے ایدے وچ تہاڈے اتے وی جدوں تسی کالِم حق نوں سنیا جیہڑا تہاڈی  13

 ( 13: 1اوہدے اتے اِیمان لے آئے پاک موعودہ روح دی مہر لگی۔ )افسیوں 

کھی ہوئی اے جداذکر تسی اوس اوس امید کیتی ہوئی شے دے سبب نال جیہڑی تہاڈے لئی اسمان تے ر 5

 ( 5: 1خوشخبری کالِم حق وچ سن چکے آں۔ )کلسیوں 

 1سچائی بوہتی اک معمہ اے،کیوں جو بوہتے لوک رب دے سچے کالم اتے پورا مکمل بھروسہ نئیں کردے )کلسیوں 

بوہتی   مکتیں۔ ( تے نہ ہی اوہدی خوشخبری دیاں بوہتیاں گالں سمجھدے نی13:  2تھیسالونیکیوں  1؛ 25-27، 6-،5:

 (۔ یسوع نے آکھیا: 9:  12دوجے انساناں اتے بھروسہ کردے نیں، جیہڑے خود شیطان دے فریب وچ آئے نیں )مکاشفہ  

تے ایہہ بے فائِدہ میری  9ایہہ امت زبان نال تے میری عزت کردی اے پر ایناں دے دل میرے توں دور نیں۔ 8

 ( 9-8:  15م دیندے نیں۔ )متی پرستِش کردے نیں کیوں جو اِنسانی حکماں دی تعلی

رب دے کالم نال بوہتا دوجے انساناں اتے بھروسہ کرنا فضول عبادت دے ول لے جاہندا اے تے لوکاں نوں سچائی توں 

 دور کردا اے۔ 

 ایدے باوجود اصلیت پتہ چلدی اے۔

 یوحنا رسول نے لکھیا: 

ئی جے تسی میرے کالم اتے قائم پس یسوع نے اوہناں یہودیاننوں آکھیا  جنہاں  نے اوہدا یِقین کیتا سی پ 31

گے تے سچائی تہانوں   ںؤتے سچائی نال واقف ہو جا 32گے۔  گے تے اصلیت وچ میرے شاگرد ٹھہروں ںؤرا

 (32-31: 8آزاد کرو گی۔ )یوحنا 

 47دا اے؟جے میں سچ بولداہاں تے میرا یِقین کیوں نئیں کردے؟ ثابت کر پاپ  تہاڈے وچ کیہڑا میرے وچ  46

ندا اے ا وہ رب دیاں گالں سن دا اے۔ تسی ایس لئی نئیں سن دے پئی رب توں نئیں آں۔  ؤجیہڑا رب ولوں ہا

 ( 47-46: 8)یوحنا 

َمیں بادشاہ ہاں۔ پیالطس نے اوہنوں آکھیا پس کیہ تو بادشاہ ایں؟یسوع نے جواب ِدتا تو خود آکھدا ایں پئی  37

میں ایس لئی پیدا ہوےا تے ایس واسطے جگ وچ آیا ہاں پئی حق اتے گواہی دواں۔ جیہڑا کوئی حقّانی اے 

 (۔ 37: 18میری اواز سن دا اے۔ )یوحنا 

جے ساڈی اوہدے نال ِشراکت اے تے فیر ہنیرے وچ چلیے تے اسی جھوٹے آں تے حق اتے عمل نئیں 6

چلیے جداں پئی اوہ نور وچ اے تے ساڈی آپس وچ شراکت اے تے اوہدے پتر  پر جے اسی نور وچ  7کردے۔ 

 ( 7-6: 1یوحنا  1توں پاک کردا اے۔ ) پاپاںیسوع دا خون ساہنوں سارے 

جیہڑا کوئی ایہہ آکھدا اے پئی میں اوہنوں جان گیا ہاں تے اوہدے حکماں اتے عمل نئیں کردا اوہ جھوٹا اے 4

ں جیہڑا کوئی اوہدے کالم اتے عمل کرے اوہدے وچ یِقیناً رب دی محبت کامل  ہا 5تے اوہدے وچ سچائی نئیں۔ 



جیہڑا کوئی ایہہ آکھدا اے پئی میں  6ندا اے پئی اسی اوہدے وچ آں ۔  ؤی اے۔ ساہنوں ایدے نال ہی پتہ ہاہو گئ

 ( 6-4: 2یوحنا  1اوہدے وچ قائم آں تے چاہیدا پئی ایہہ وی اوہداں چلے ِجداں اوہ چلدا سی۔ )

ایدے نال اسی   19اے بچو! اسی کالم تے زبان ہی نال نئیں بلکہ َکم تے سچائی دے نال وی محبت کرو۔  18

گا اوہدے بارے وچ اسی اوہدے کول  ؤی گل وچ ساڈا دل ساہنوں الزام داجاناں گے پئی حق دے نیں تے جیہڑ

 ( 19-18: 3یوحنا  1اپنی دلجمعی کراں گے۔ )

ی اوس سچائی دی گواہی ِدتی جدے اتے تو اصلیت وچ چلدا اےں تے میں کیوں جو جدوں بھائیاں نے تیر3

میرے لئی ایدے توں ودھ کے ہور کوئی خوشی نئیں پئی میں اپنے پتراں نوں حق اتے  4بوہت خوش ہویا۔ 

 (4-3یوحنا  3چلدے ہوئے سناں۔ )

ن تے رب دی فرمانبرداری کرن والیاں دے  ؤبائبل جیہڑا کجھ آکھدی اے ایدے باوجود، سچائی دے رب دا کالم ہاو

 راز اے۔  چنگے سمجھے جان دے درمیان تعلق بوہت سارے لوکاں لئی اک

 یوحنا نے مندرجہ ذیل وی لکھیا:

تے ا وہ رب دے بندے موسٰی دا گیت تے برے دا گیت گا گا کے آکھدے سی اے رب۔ قادرمطلق! تیرے َکم  3

 (3: 15وڈھے تے عِجیب نیں۔ اے ازلی بادشاہ! تیریاں راہواں راست تے صحیح نیں۔ )مکاشفہ 

اسی سچائی دے  و رب دیاں راہواں اتے چلنا ساہنوں سچائی نوں چنگے طور اتے سمجھن وچ مدد کردا اے کیوں ج

 ندے آں۔ؤمطابق زندگی لنگا

(دے نال پاک کیتا گیا، ساہنوں ”حق دے کالم نوں صحیح طور  17: 17ن دے ناطے، رب دے کالم )یوحنا ؤمسیحی ہا

ے، کیوں جو ایہہ اگے دے ول  (، ”جگ دیاں تے خالی چہ مگوئیاں توں گریز کردے ہوئ 15: 2تیمتھیس  2اتے ونڈھنا“ )

، این اے ایس بی(۔ ایس لئی اسی جگ دے مذہب دے نال سمجھوتہ کرن توں  16: 2تیمتھیس  2" )گا۔ بے دینی ؤلے جا

 گریز کردے آں۔ 

 گا جے سائنس بائبل نال متصادم اے، جداں پئی بوہت سارے پنڈتاں دا دعوٰی اے؟ ؤپر کیہ ہا

 ن کرن۔ (۔ رب دے کالم اتے یقی4: 3ٹھیک اے، ”رب سچا ہووے پر ہر بندا جھوٹا ہووے“ )رومیوں 

 نویں عہد نامے دے زمانے وچ وی، ایداں دے لوگ سی جیہڑے غلطی نوں ’سائنس‘ آکھدے سی۔

اے تیمتھیس ! اس امانت نوں حفاظت نال رکھ تے جیہڑے علم نونلم آکھنا ہی غلط اے اوہدی بیہودہ بکواس  20

 تے مخالفتاں اتے توجہ نہ کر۔ 

-20: 6تیمتھیس  1ندا رئے۔ )ؤئے نیں۔ تہاڈے اتے فضل ہاتہ ہو گبعض اوہدااقرار کر کے ایمان نال برگش 21

 ، کنگ جیمز ورڑن(21

لٰہذا، ایداں دے لوک وی رئے نیں  جنہاں  نے مسیح دا دعوٰی کیتا سی  جنہاں  نوں ایناں دانشور رہنماواں نے گمراہ کیتا  

 اے جیہڑے حق دے مخالف سی۔

 یوحنا رسول نوں ایہہ لکھن دی تحریک ملی سی:

 (26: 2یوحنا  1ایہہ گالں تہانوں اوہنا دی بابت لکھیاں نیں جیہڑے تہانوں فریب دیندے نیں۔ )میں  26



ہور ہور سائنس دان دھوکے باز رئے نیں تے ےا سوچ دے آں پئی ایناں دے کول ایداں دے حق نیں جیہڑے رب دے 

 ۔ ؤکالم نال متفق نئیں نیں۔ اینا ندی غلط معلومات وچ نہ پو

اتے آن الئن مفت کتاب ویکھو جدا عنوان اے: کیہ رب دا وجود منطقی اے؟( تے  ccog.orgں لئی اک رب اے )تفصیال

سچائی لئی ایدے کالم اتے بھروسہ کیتا جا سکدا اے۔ بائبل خبردار کردی اے پئی ”ملعون اے اوہ بندا جیہڑا ا نسان اتے  

 (۔ 5: 17بھروسا رکھدا اے“ )یرمیاہ 

 دے بارے وچ درج ذیل لکھیا:  پولوس رسول نے تیمتھیس نوں کجھ

تے جداں پئی ینّیس تے   8ندی رہندی اے پر حق دی پہچان تائیں کدی نئیں پہنچ دی۔ ؤ تے ہمیشہ تعلیم پا7

یمبریس نے موسٰی دی مخالفت کیتی سی اوہدا ایہہ لوک وی حق دی مخالفت کردے نیں۔ ایہہ ایداں دے بندے 

پر ایدے توں بوہتا نئیں ودھ  9مان دے اعتبار نال نامقبول نیں۔ نیں  جنہاں  دی عقل وگڑی ہوئی اے تے اوہ ای

گی جداں اوہناں دی وی ہو گئی  ؤانی سارے بندیاں اتے ظاہِر ہو جاسکن گے ایس واسطے پئی اوہناں دی ناد 

 ( 9-7: 3تیمتھیس  2سی ۔ )

 سچائی دی مخالفت کردے نیں۔بوہت سارے لوک سچائی سیکھن تے دلچسپی لین دا دعوٰی کردے نیں، فیروی بوہتا اصل 

 ن دی پیشین گوئی کیتی گئی سی:ؤزمانے وچ اک قلیل شے ہاو اخیری  سچائی نوں 

تے  13نا چاہندے نینا وہ سارے ستائے جان گے۔ ؤوع وچ دینداری دے نال زندگی لنگابلکہ ِجنے مسیح یس 12

پر تو اوہناں گالں  14انگے۔ برے تے دھوکے باز بندے فریب دیندے تے فریب کھاندے ہوئے وگڑدے چلے ج

اتے جیہڑیاں تو سیکھیاں سی تے  جنہاں  دا یقین تینوں دالیا گیا سی ایہہ جان کے قائم رہ پئی تو اوہ کیہڑے  

 ( 14-12: 3تیمتھیس  2لوکاں توں سیکھیا سی۔ )

، تے تسی ایدے اتے عمل کروں گے (،تے تسی10:  2تھیسلنیکیوں  2جے تہاڈے کول "سچائی دی محبت" بوہت اے )

(، تے ایدے توں بچ سکدے آں۔ اک خوفناک  12-7: 2تھیسالونیکیوں  2ن والے وڈھے دھوکے توں بچ سکدے آں )ؤآ

 (۔ 10-7: 3ن والی اے )مکاشفہ ؤدی گھڑی" جیہڑی پوری زمین اتے آ "آزمائش

 آرام دا بھید

 لوکاں لئی ایداں ہی ثابت ہویا اے۔گا، پر ایہہ بوہت سارے ؤں نئیں لگدا پئی ارام اک معمہ ہااگرچہ ایدا

ندی پئی رب نے انسان ؤ(۔ بائبل ایہہ نئیں سکھا3-2: 2ش بائبل ظاہر کردی اے پئی رب نے ستویں دن برکت ِدتی )پیدائ 

 (۔ 29:  5دے انتخاب دے کسے ہور دن نوں برکت ِدتی اے۔ لوک ”انساناں دے بجائے رب دی اطاعت کرو“ )اعمال 

ہفتہ وار جسمانی وقفہ فراہم کیتا۔ تے اوہ انتظام کردا اے تدپئی انسان اینوں برقرار رکھ سکن رب نے انساناں لئی اک 

 (۔ 22-18:  25؛ احبار  5: 16)ویکھو خروج 

ندی اے پئی اوہ طویل عرصے وچ سات دے بجائے چھ دن َکم کر کے ؤے حیرت ہابوہت سارے لوکاں نوں ایہہ جان ک

 سچ اے۔ بوہتا َکم کر سکدے نیں۔ پر ایہہ 

 تے چونکہ لوک صحیفیاں نوں نئیں سمجھدے، ایہہ بوہتے لئی اک معمہ اے۔

 رب نے حزقی ایل نبی نوں ایہہ لکھن دی تحریک ِدتی:



ایدے کاہناں نے میری شریعت نوں توڑیا تے میری مقدس شیواں نوں ناپاک کیتا۔ اوہنا ننے مقدس تے عام  26

رق دی تعلیم نئیں ِدتی تے میرے سبتاں نوں نگاہ وچ نئیں رکھیا  وچ کجھ فرق نئیں رکھیا تے نجس و طاہر وچ ف

 ( 26:  22تے میں ایناں وچ بے عزت ہویا۔ )حزقی ایل  

بوہت سارے مذہبی رہنما رب دے قانون دی خالف ورزی کردے نیں تے اوہناں نے سبت دے دن دے متعلق اپنیاں اکھاں 

ساالنہ سبت دا حوالہ اے جیہڑا رب دے مقدس دناں دے طور اتے  لکو رکھیاں نیں ۔ میرا سبت ہفتہ وار سبت دے نال نال

 وی جانیا جاہندا اے۔ سبت دے دن جسمانی ارام/بحالی تے روحانی تجدید دا ویال نیں۔

سات دن دے ہفتے دی تصویراں جیہڑیاں پئی جداں رب نے انساناں نوں چھ دن اوہناں دے َکم کرن تے ستویں دن ارام  

( 8:  3پطرس  2؛ 4:  90ایداں رب نے انسانیت نوں چھ 'اک ہزار سال دے دن' ِدتے نیں )زبور  کرن دے لئی ِدتے نیں،

 (۔ 6-4: 20انسانیت دا َکم، پر فیر ہزار سالہ بادشاہی وچ 'ستویں اک ہزار سال دے دن' وچ رہنا )مکاشفہ 

یں عہد نامے دی تعلیم ن دے بارے وچ نوؤ( وچ ہا17-14: 2دناں" )اعمال  اخیری  سالہ منصوبہ "  6,000/7,000

دے نال چنگی طرح مطابقت رکھدا اے جیہڑا ایدے توں بعد شروع نئیں ہویا جدوں یسوع اپنی زمینی خدمت ختم کر رہیا 

 ن گے۔ ؤدن ہا  اخیری  دو دن ایس قسم دے ہفتے دے   اخیری  (۔ چھ ہزار سال دے  2-1: 1سی )عبرانیوں 

ل دا نظریہ سارےاں توں پہالں ایلیاہ نبی دے اسکول وچ پڑھایا گیا سی  سا 6,000ندی اے پئی ایہہ ؤ یہودی روایت سکھا

 الف(۔ 97)بابلی تلمود: سنہڈرین 

رومن سنتاں تے بشپ ِجداں ارنائیوس )ارنائیوس۔ -دوجی تے ایدے تون پہالں دی تیجیاں صدیاں دے آخر وچ، یونانی

ولیٹس. ہیگسا ایمرسن پر، یا چھ دن ' َکم( نے (تے ہیپولیٹس )ہیپ2: 29؛ 3-2: 28، باب 5ایڈورسس ہائیرسس، کتاب 

ساالں نوں وی سمجھیا تے سکھایاتے نال ہی دسیا پئی ہفتہ وار سبت ہزار سالہ ا رام دی تصویر کشی  6,000-7,000

 کردا اے )ہزار ساالں دا ستواں(۔

علیم دینا چھڈ ِدتی۔ پر شہنشاہ قسطنطین دے چوتھی صدی دے عروج توں بعد، بوہت سارے دوجیاں لوکاں نے ایدی ت

اتے آن الئن   ccog.orgمعلومات مفت کتاب وچ مل سکدی اے، جیہڑی  ہور  شروع دے عقیدےاں دے بارے وچ 

 دستیاب اے، جدا عنوان اے اصل کیتھولک چرچ دے عقیدے۔ 

  سالہ نظریے دی پڑھائی نئیں دے رئے نیں، رب نے ایس 6000رومن کیتھولک ہن سرکاری طوراتے -اگرچہ گریکو

سال دی عمر دے دوران شیطان تے انسانیت نوں پوریاں مصیبتاں نوں نوں َکٹ کرن تے سارے انساناں نوں  6000

یا تے ایس زمانے  -نے گا پورا کرن دے عمل دا حصہ بنن لئی غلط راہ اتے جان دی اجازت ِدتی اے۔ جیہڑا اوہدی س

 ن والے زمانے وچ۔ؤوچ یا آ

 سال کیوں؟  6000

ت سارے وکھ وکھ طریقیاں نوں رب نے ایہہ نتیجہ اخذ کیتا اے پئی ایہہ انساناں لئی زندگی دے بوہایدانلگدااے پئی 

تے آدم تے حوا توں بعد توں کئی نسالں نوں ایہہ موقع  —گا  جنہوں  اوہ چنگا سمجھدے سی   ؤن لئی بوہت ویال ہا ؤازما

وچ   25:  16اور   12: 14ویکھ سکن گے پئی امثال  ملیا اے۔ لٰہذا، ہزاراں ساالں تائیں انسان بعد وچ چنگے طور اتے

بیان نیں، "اک راہ ایداں دا اے جیہڑا انسان نوں صحیح لگدا اے، پر ایدا انجام موت دا راہ اے"۔ صحیح رب جان دا سی  

کیتا  گی، پئی ”جدوں تائیں اوہناں ِدناں نوں چھوٹا نہ  ؤساالں دے آخر تے اینی خراب ہو جا 6,000پئی ایہہ جگ اوہناں 

 (۔ 22: 24جاوے، کوئی وی گوشت نہ بچاوے گا“ )متی 

گا، کرہ ارض اتے زندگی نوں بچایا جاوے گا،  ؤگا، مقدسین نوں زندہ کیتا جا ؤساالں توں بعد، یسوع واپس آ 6,000

 ( 6-4: 20گا )مکاشفہ  ؤاہی دا ہزار سالہ حصہ قائم ہو جاتے رب دی بادش



 رہیا اے۔تے ایہہ بظاہر بوہتے لئی اک معمہ 

 یسعیاہ نوں لکھن لئی الہام کیتا گیا کجھ غور کرو: 

جنان نوں اینے آکھیا ایہہ ارام اے   12پر اوہ بیگانیاں لباں تے اجنبی زبان نال ایناں لوکاں نال کالم کروگا۔ 11

 (12-11: 28تے ایہہ تازگی اے پرا وہ شنوا نہ ہوئے۔ )یسعیاہ  ؤتسی تھکے ماندیاں نوں ارام دا 

—غلط تعلیم تے ترجمے دے مسئلے—رام دا وعدہ کیتا اے، پر ”لڑکدے ہونٹاں تے دوجی زبان“ دی وجہ نالرب نے ا

 بوہتے اوس تازگی نوں قبول نئیں کردے جیہڑے رب نے ہر ہفتے فراہم کیتے نیں۔

زی وچ ترجمہ عبرانیوں دی نویں عہد نامے دی کتاب وچ، دو ہور ہور یونانی لفظ استعمال کیتے گئے نیں تے اکثر انگری

"ارام" دے طور اتے کیتا گیا اے۔ انگریزی وچ ترجمہ کیتا گیا، اوہ کاٹاپاسس تے سباتسموس نیں۔ چونکہ بوہت سارے 

مترجمین نے غلطی نال ایناں دوناں لفظاں دا اک ہی ترجمہ کیتا اے، بوہت سارے لوک الجھن وچ پے گئے نیں۔ 

ورگےاں تھاواں تے استعمال  4:3اے، جبکہ کیٹاپاسس نوں عبرانیوں  وچ استعمال کیتا گیا 9: 4سیباٹسموس عبرانیوں 

 کیتا گیا اے۔

(، ایناں  3: 4روحانی اسرائیل وچ جانا اے )عبرانیوں  -رب دی بادشاہی  -مستقبل دے "ارام" )کاٹاپاسس( دی وجہ نال 

یدا مطلب ایہہ اے پئی مسیحی رب  ( (۔ ا9: 4ہن سبت دے دن دی پابندی )عبرانیوں  -لئی اک سیباٹموس باقی رہ گیا اے 

دی بادشاہت دے مستقبل دے ’ارام‘وچ جان گے ایتھے تائیں پئی ہن اوہ ہفتہ وار سبت دا ارام رکھدے نیں جیہڑا ایدا 

-9: 4منتظر اے۔ ایس دور وچ، رب دے لوکاں نوں اوس ہی دن ارام کرنا اے جداں پئی رب نے کیتا سی )عبرانیوں 

 (۔ 4:11ی کوئی وی نافرمانی دی ایسی مثال دے مطابق ِڈگ جاوے“ )عبرانیوں (، ”ایداں نہ ہووے پئ11

ن‘ دی وجہ نال، بائبل دا ارام ہن وی  ؤرب دے سبت دے بارے وچ مذہبی استاداں دے ولوں غلط ترجمے تے ’اکھاں لکاو

 بوہت سارے لوکاں لئی اک معمہ اے۔ 

 دا بھید پاپ  

 کیہ اے۔  پاپ  بوہت سارے لوک ایس الجھن دا شکار ویکھدے نیں پئی 

 بوہت سارے ایداں دے َکم کردے نیں جداں اوہ ایدی تعریف کر سکدے نیں۔

 دی تعریف کردا اے۔  پاپ  فیر وی، ایہہ رب اے، نہ پئی انسان، جیہڑا  

 کیہ اے؟ پاپ  

 ایتھے ایہہ اے پئی بائبل ایدی تعریف کداں کردی اے: 

،  4: 3یوحنا  1شرع دی مخالفت ہی اے۔ ) پاپکردا اے اوہ شرع دی مخالفت کردا اے تے  پاپجیہڑا کوئی  4

NKJV) 

  1شریعت دی خالف ورزی ہی اے۔ ) پاپ  کردا اے اوہ شریعت دی خالف ورزی کردا اے۔ ہاں،  پاپ  جیہڑا 4

 (DRB، 4: 3یوحنا 

، ای او بی نواں  4:  3یوحنا  1ہی اے۔ ) پاپ  عت توڑنا کردا اے شریعت توڑدا اے۔ در اصل،شری پاپ  جیہڑا 4

 عہد نامہ(



یوحنا  1شریعت دا مخالف اے۔ ) پاپ  کردا اے۔ کیوں جو  پاپ  کردا اے اوہ شریعت دا وی  پاپ  جیہڑا  4

3:4  ،KJV ) 

 کونسا قانون؟

 2یوحنا  1ل نیں )ویکھو ویکھو(، تے ایدے وچ دس حکم شام11: 119رب دا قانون، جیہڑا ایدے کالم وچ اے )زبور 

تے آن الئن دستیاب اے۔ عنوان: دس حکم:  www.ccog.org؛ مفت کتاب وی ویکھو، 172:  119؛ زبور 3-4:

 دیکاالگ، مسیحیت، تے جانور(۔

 3کیتا اے )رومیوں  پاپ  ندی اے پئی سارےاں نے ؤ کرن اتے مجبورنئیں کیتا گیا، بائبل سکھاو پاپ  اگرچہ کسے نوں 

 (۔  23:

 کیوں کردے نیں؟  پاپ  انسان 

 کیتا سی۔ اوہ شیطان تے/یا ایناں دیاں خواہشاں دے فریب وچ سی۔  پاپ  ٹھیک اے، ایس وجہ نال پئی حوا تے آدم نے 

ہر   (۔ اینے سارے انساناں نوں متاثر کرن تے دھوکہ دین لئی9: 12شیطان نے پورے جگ نوں دھوکہ ِدتا اے )مکاشفہ 

ساڈے اتے اثر   —( 2:  2بری سوچ دا استعمال کیتا اے۔ شیطان نے اپنے فلسفے نوں دور دور تائیننشر کیتا اے )افسیوں 

 ن لئی باطل،ہوس تے اللچ دی اپیل۔ ؤانداز ہاو

 آنجہانی مبشر لیروئے نیف ولوں درج ذیل نوں ویکھو:

ان نے ایس طریقے نوں غلط  نشانہ بنایا گیا اے۔ شیطساڈے وچوں ہر اک نوں بچپن توں ہی ایس دھوکے باز بمباری دا 

ن لئی استعمال کیتا اے، تے اوہ آدم تے حوا دے وانگو غلط فیصلے کرن لئی ماحول تے حاالتاں دا استعمال ؤخیال پا

 کردا اے۔ 

ہ وی جدوں اسی پیدا ہوئے تے ساڈے اندر رب یا ایدے کامل طریقے دے خالف کوئی نفرت یا دشمنی نئینسی۔ اسی ایہ

ن تے اسی وی شیطان  ؤجین دا صحیح طریقہ اے۔ پر ویال آنئیں جان دے سی پئی رب موجود اے، یا ایدے کول ساڈے 

 ورگا رویہ اپنا لیا، خود غرضی، اللچ تے ہوس دا تے اپنی مرضی دی خواہش کیتی۔

ی  یح نے آکھیا سی )متجدوں اسی چھوٹے بچے سی تے شاید اسی ایناں لوکاں دے وانگو سی  جنہاں  دے بارے وچ مس

ہن تائینشیطان تے ایدے معاشرے نال پورے طور اتے دھوکہ نئیں   -ن دے قابل سی ؤ(۔ اوہ شائستہ تے سکھا4، 3:  18

 کھادا گیا سی۔ …

رب دے  -دے براہ راست نتیجے دے طور اتے آئے نیں  پاپ  ساری انسانی مصیبت، ناخوشی، درد تے مصیبتاں 

دی خالف ورزی۔ خوشی تے بھرپور زندگی رب دے قانون دی اطاعت دے خودکار نتیجے  روحانی تے جسمانی قانوناں

 ( 1972دے بارے وچ۔ کل دا عالمی میگزین۔ اپریل  پاپ  نیں۔ )نیف ایل۔ سارے 

دی قیمت اے۔ تے طویل مدتی الگت ایہہ اے پئی ایہہ  پاپ  واں لئی مر گیا، پاپ  تے جدوں پئی یسوع ساڈے سارے 

کرنا   پاپ  ندی اے۔ لٰہذا، ایہہ نہ سوچو پئی ہن ؤی کرن دی صالحیت اتے منفی اثر پاگنہگار تے ایدے توں وی بوہتا نیک 

 2پطرس  2وں سے سبق سیکھیں گے )دیکھیں پاپ  آپ )یا دوسروں( کے لیے اچھا ہے، لیکن امید ہے کہ سب اپنے 

 (۔ 38-37: 2(، اور توبہ کریں۔ اوہناں نوں )دیکھیں اعمال 1:9یوحنا  1(، ان کا اعتراف کریں )18-20:

 نوں نئینپہچان دے نیں۔ پاپ  غلط پڑھائی تے روایتاں دی وجہ نال، بوہت سارے لوک ایس دور وچ 

 پولوس رسول نے لکھیا: 



یں اوہ دور نہ کیوں جو بے ِدینی دا بھید تے ہن وی تاثِر کیتا جاہندا اے پر ہن اک روکن واال اے تے جدوں تائ7

گا  جنہوں  رب یسوع اپنے منہ دی پھونک نال  ؤاوس ویلے اوہ بے ِدین ظاہر ہا 8 گا۔ ؤکیتا جاوے روکے را

تے جدی آمد شیطان دی تاثر دے موافق ہر طرح دی جھوٹی  9نی آمد دی تجلّی نال نِیست کرو گا۔ ہالک تے اپ

تی دے ہر طرح دے دھوکے ن والیاں دے لئی ناراسؤتے ہالک ہا 10قدرت تے نشاناں تے عجیب کماں دے نال۔ 

ناں دی مکتی ہ کیا جدے نال اوہگی ایس واسطے پئی اوہناں نے حق دی محبت نوں اختےار نؤدے نال ہا

  12ن والی تاثر بھیجو گا تدپئی اوہ جھوٹ نوں سچ جانن۔ ؤب نال رب اوہناں دے کول گمراہ ہاایس سب 11ندی۔ ؤہا

  2ن۔ )ؤوں پسند کردے آں اوہ سارے سزا پاتے جنے لوک حق دا یقین نئیں کردے بلکہ ناراستی ن

 ، بیرین لٹریل بائبل( 12-7: 2تھیسالونیکیوں 

دے بارے  پاپ  ار" )"معصیت دا راز" ڈی ر بی( دا اک حصہ ایہہ اے پئی بوہت سارے لوکاں نوں "القانونیت دے اسر

وچ اوہ سچائی نئیں سکھائی گئی اے تے یا یسوع دے زمانے دے فریسیاں دے وانگو رب دے قانوناں دے گرد استدالل  

(۔ جیہڑے لوک سچائی نال بوہتی  9-1: 15کرنا سکھایا گیا اے تے ایدے بجائے غلط روایتاں نوں قبول کرنا اے۔ )متی 

محبت نئیں رکھدے آں اوہ ظالمانہ طوراتے دھوکہ کھا جان گے کیوں جو اسی ایس عمر دے اختتام دے نیڑے پہنچ جان 

 گے۔

 (۔ 1:16“ )یعقوب ؤ”میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھا ندی اے، ؤبائبل سکھا

)خاص طور اتے شیطان دے اثر نال( تے ایس گل دا ادراک نئیں فیر وی، اسی انسان اپنے آپ نوں دھوکہ دیندے آں 

 کردے پئی ساڈے بھٹکن دے رجحاناں دی حد اے۔ 

 دے بارے وچ مندرجہ ذیل وضاحت کیتی: پاپ   یعقوب رسول نے آزمائش تے 

اوہ بندا اے جیہڑا آزمایش دی برداشت کردا اے کیونجو جدوں مقبول ٹھہریا تے زندگی دا اوہ تاج   دھن 12

جدوں کوئی آزمایا جاوے تے ایہہ نہ  13اصل کرو گا جدا رب نے اپنے محبت کرن والیاں نال وعدہ کیا اے۔ ح

سکدا اے تے نہ اوہ  ندی اے کیوں جو نہ تے رب بدی نال آزمایا جاؤا ٓ ے پئی میری آزمایش رب دے ولوںآکھ

فیر   15پھنس کے آزمایا جاہندا اے۔ ہاں ہر بندا اپنیاں ہی خواہشاں وچ کِھچ تے  14ندا اے۔ ؤکسے نوں آزما

-12: 1جدوں ودھ چکےا تے موت پیا کردا اے۔ )یعقوب  پاپ  نوں جن دی اے تے  پاپ  خواہش حاملہ ہوکے 

15) 

آزمائش دا مقابلہ کرن لئی، اپنے دماغ وچوں غلط سوچ کڈن لئی جیہڑی ایدے وچ آوے ، اپنے ذہن نوں چنگے خیاالں  

 ے رب دے و ل رجوع کرو۔( ت8: 4نال بھریے )فلپیوں 

رب تے اوہدے کالم دے بارے وچ اوہناں توں چنگا تے کیہ خیال نیں؟ جے تسی صحیح طریقے نال شیطان دا مقابلہ  

 (۔ 7: 4کردے آں تے بائبل آکھدی اے پئی اوہ پج جاوے گا )یعقوب 

 ندااے۔ؤں کمزور بنانا تہانوؤ وچ ملوث ہا پاپ  ندی اے، جبکہ ؤتہانوں روحانی طوراتے مضبوط بنا  مزاحمت

اوہناں لوکاں لئی جیہڑے یقین کرن لئی تیار نیں، ایہہ ظاہر کرن وچ مدد کردا اے پئی ساہنونرب تے ایدے راہواں  پاپ  

 دی لوڑ اے۔ 

دا اک  مکتیرب نے شیطان دے فریب دے اثر و رسوخ دے نال نال انسانی خواہشاں دے بارے وچ وی سمجھایا، تے  

تفصیالں لئی، براہ کرم مفت آن الئن کتاب ویکھو:  ہور  ڑا اینوں مدنظر رکھدا اے )ایدے اتے منصوبہ تیار کیتا جیہ

ن والے زمانے وچ کھوئے ہوئے نوں بچا سکدا اے؟  ؤ: کیہ رب آApokatastasisدی عالمگیر پیشکش۔  مکتی

 دے منصوبے نوں ظاہر کردے نیں(۔ مکتیسینکڑاں صحیفے رب دے 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جگ دے مذہب کیہ سکھائوندے نیں؟  ۔3

وکھ وکھ مشرقی تے مغربی   ؤیاں دے اپنے عقیدے نیں۔ تے آتخلیق دے مقصد کیہ نیں ایس بارے وچ ہور ہور عقید

 مذہب دے منن والیاں دے کجھ بیاناں نوں ویکھدے آں۔ 

پر پہالں اسی ملحداں اتے غور کریے۔ ملحد ایس گل اتے یقین نئیں رکھدے پئی انساناں دا کوئی مقصد اے، سوائے شاید 

 لطف اندوزی یا ذاتی تکمیل دی کسے شکل دے۔



سمجھدے نیں پئی جے َکٹ    ن سکدے نیں یا نئیں سمجھدے نیں( جیہڑے ایہہکجھ ایداں دے نیں )جیہڑے خود نوں ملحد م

 ندا: ؤندے تے چنگا ہاؤانسان ہا

اینٹی نیٹلزم ایہہ عقیدہ اے پئی انسانی زندگی معروضی طور اتے بیکار تے بے مقصد اے۔ جداں پئی دی گارڈین نے 

یس سوچ دے ایس انداز  پنروتپادن انسانی معاشرے )جیہڑے اوضاحت کیتی اے، اینٹی نیٹلسٹ دا دعوٰی اے پئی انسانی 

برآں، والدین ایداں دے   ہور   ندا اے۔ ؤسیارے نوں بال جواز نقصان پہنچا نا چاہیدا( تےؤن لئی موجودنئیں ہاؤنال شروع ہا

ر نئیں  ندے نیں  جنہاں  نے اپنے وجود اتے رضامندی ظاہؤسلط کرکے اخالقی جرم دے مرتکب ہابچیاں اتے وجود م

 کیتی۔ … 

اینٹی نٹالسٹ اکثر ایہہ دعوٰی کردے نیں پئی انسانی زندگی دی بے وقعتی اتے اوہناں دا عقیدہ انسانی زندگی لئی ہمدردی 

 توں متاثر اے۔۔۔

نا چاہندے نیں … )والش ایم گروونگ ’اینٹی ؤنوں یقینی بنا کے نقصان توں بچا اینٹی نیٹلسٹ انسانیت نوں ایدے خاتمے

 ( 2019نومبر  15موومنٹ انسانیت دے خاتمے دا مطالبہ کردی اے… ڈیلی وائر،  نیٹلسٹ‘

ندے نیں، زندگی مشکل اے، تے ؤ نسان چنگے توں بوہتا نقصان پہنچابنیادی طور اتے، اینٹی نیٹلسٹ دا خیال اے پئی ا

اں تکلیفاں تے درداں وچ سارینا چاہیدا کیوں جو ایداں کرن نال ؤے آایداں لوکاں نوں بوہتا انساناں نوں جگ وچ نئیں ل

 گا۔ؤوادھا ہا

 پر، اوہ انسانی قدر دے بارے وچ غلطی اتے نیں۔ 

ن تے مدد کرن لئی بنایا گیا سی۔ ؤاں نیں، انساناں نوں اپنا حصہ پاندی اے۔ تے جدوں تائیں مصیبتؤانساناں دی قدر ہا

 زندگی دا کوئی مطلب اے۔

 مقصد دے بارے وچ کیہ آکھدا اے۔ ویکھدے آں پئی ہندو مذہب انسانیت دے ؤہن، آ

 اطالعاں دے مطابق اک ارب توں کجھ بوہتے ہندو نیں۔ ایس عقیدے دے بارے وچ معلومات ایہہ نیں:

نا۔ پہال، دھرم، دا مطلب  ؤدھرم، ارتھ، َکم، تے موکش نوں پاہندومت دے مطابق، زندگی دا مطلب )مقصد( چار گنا اے: 

اے نیکی تے نیکی نال َکم کرنا۔ ہندو مت دے مطابق زندگی دا دوجا معنی آرتھا اے، جدے توں مراد کسے دی زندگی  

وچ دولت تے خوشحالی دا حصول اے۔ ہندو دی زندگی دا تیجا مقصد َکم نوں لبنااے۔ سادہ لفظاں وچ، َکم دی تعریف 

معنی موکشا،   اخیری  کیتی جا سکدی اے۔ ہندومت دے مطابق زندگی دا چوتھا تے  زندگی توں لطف لین دے طور اتے

ن لئی زندگی دا ہن تائیں دا سارےاں توں مشکل معنی، موکشا نوں حاصل کرن وچ کسے بندے نوں ؤروشن خیالی اے۔ پا

وں زندگی دا سارےاں  صرف اک زندگی لگ سکدی اے )شاذ و نادر ہی( یا ایدے وچ کئی ویلے لگ سکدے نیں۔ تاہم، این

توں اہم معنی سمجھیا جاہندا اے تے ایہہ ایداں دے انعام پیش کردا اے جداں تناسخ توں آزادی، خود شناسی، روشن  

 ( 2014اکتوبر  12خیالی، یا رب دے نال اتحاد۔ )شیوکمار اے ہندو ازم دے مطابق زندگی دا معنی، 

ن تے روشن  ؤالی لبن، زندگی توں لطف اندوز ہان، خوشحؤگادگی لنلٰہذا، بنیادی طور اتے ہندو مذہب نیکی دے نال زن

ندا اے،  جنہوں  میں اک ہندو دے مطابق بولدے ہوئے سنیا اے، ایدے وچ دیوتائی ؤن دی کوشش کرنا سکھاؤخیالی پا

پئی پہلی  وی شامل اے۔ اگرچہ اوہ ہندو عقیدے بائبل دے نال مطابقت رکھدے نیں،ا وہ ایس گل دی وضاحت نئیں کردے 

 نی چاہیدی۔ؤ تھاں زندگی کیوں ہا

 ۔ بدھ مت ہندو مت توں وکھ نظریہ رکھدا اے: اطالعاں دے مطابق ڈیڑھ ارب توں کجھ بوہتے بدھ مت نیں



بدھ مت ایس گل توں انکار کردا اے پئی زندگی دی کوئی مستقل تے مطلق اہمیت اے، تے زندگی نوں غیر اطمینان 

( قرار ِدتا اے۔ تاہم، بدھ نے تسلیم کیتا پئی زندگی دی اک نسبتاً اہمیت  s. sunyata( تے باطل )s. dukkhaبخش )

دی ایس رشتہ دار تے مشروط فطرت دے نال ہی اسی آفاقی سچائی نوں پا تے محسوس کر سکدے آں۔  اے، تے زندگی

مہاتما بدھ دے بیاناں دے مطابق، ساڈیانزندگیاں، تے جگ، کجھ وی نئیں پر مظاہر جیہڑا عروج و زوال اے۔ایہہ تشکیل 

 (03/21/19ت ، بازیافBuddhanet.netتے تنزلی دا عمل اے۔ )زندگی دی اہمیت کیہ اے؟ 

جبکہ ہندومت وچ بوہت سارے دیوتا نیں، بدھ مت وچ اک نئیں اے۔ تے، جے کوئی رب نئیں اے،تے بدھ مت )دیگر  

 ملحداں دے وانگو( صحیح آکھدے نیں پئی زندگی دی کوئی مطلق اہمیت نئیں اے۔

موجود اے )معلومات رکھن لئی پر جے کوئی الہامی روح موجود اے، تے ہانایہہ نتیجہ اخذ کرنا منطقی اے پئی اوتھے 

اتے آن الئن وی ویکھو، کیہ رب دا وجود منطقی اے؟( بوہتا  ccog.orgجیہڑا ایداں ثابت کردی اے، ساڈا مفت کتابچہ 

 احساس اے پئی اک الٰہی خالق دا اک اصلی تے اہم مقصد سی۔ 

دھ مت دے نال کجھ معلومات ایہہ ندے نیں جنوں کرما آکھدے نیں۔ بؤمت تے ہندو مت دونے اک خیال سکھاہن، بدھ 

 اے:

چ انسان دے نال ایداں کجھ  کرما اخالقی وجہ دا قانون اے۔ کرما دا نظریہ بدھ مت وچ اک بنیادی نظریہ اے۔ ایس جگ و

نداجدا اوہ کسے وجہ نال یا کسے ہور وجہ نال مستحق نہ ہووے۔ … پالی اصطالح کرما دے لفظی معنی نیں  ؤنئی ہا

وی قسم دی جان بوجھ کے عمل پاویں ذہنی، زبانی، یا جسمانی، کرما دے طور اتے شمار کیتا جاہندا  عمل یا کرنا۔ کسے

اے ۔ایہہ ایناں سارےاں شیواں دا احاطہ کردا اے جیہڑا "سوچ، لفظ تے عمل" دے فقرے وچ شامل اے۔ عام طور اتے،  

رما دا مطلب سارے اخالقی تے غیر  سارے چنگے تے برے عمل کرما دی تشکیل کردے نیں. اپنے حتمی معنی وچ ک

 (19/ 07/22، بازیافت شدہ Buddhanet.netاخالقی خواہشاں نیں۔ )ایم سیادیوو کرما دا نظریہ۔ 

 6ندی اے پئی جیہڑا بوندا اے اوہی کٹو گا )گلتیوں ؤاے ایہہ سکھا جبکہ بائبل اصطالح "کرما" دا استعمال نئیں کردی

( تے باآلخر ایہہ  9: 16ندی اے پئی رب شیواں دی ہدایت کردا اے )امثال ؤسکھا پر بدھ مت دے برعکس، بائبل  (۔7-8:

دے وادھے دی   (۔ تے امن28: 8ایناں لوکاں لئی چنگا َکم کرو گا جیہڑے ایدی مرضی نوں قبول کردے نیں )رومیوں 

 (۔ 7: 9گی )یسعیاہ  ؤ کوئی انتہا نئیں ہا

ئیں سمجھدے پئی چاہندے نیں پئی جگ اک چنگی تھاں ہووے۔ پر اوہ ن تاہم، ہن ایہہ دسنا چاہیدا پئی ہندو مت تے بدھ مت

 گا۔  ؤندی اے پئی ایداں ہاؤبائبل ِکداں سکھا

بدھ مت دے منن والیاں دے برعکس، مسلمان اک ربی خالق اتے یقین رکھدے نیں جدا انساناں لئی اک مقصد اے۔ مبینہ  

 اے جدے متعلق اے پئی رب نے لوکاں نوں کیوں بنایا: بلین مسلمان نیں۔ ایتھے اک اسالمی نظریہ  1.8طور تے 

ساڈا جسم، ساڈی روح، رب دی عبادت کرن دا ساڈا رجحان، تے ساڈی روشنی رب دے ولوں براہ راست بھیجے گئے  

ے  تحفے نیں جیہڑے ساڈے انسانی کمال دے حصول لئی اہم ذریعے دے طور اتے َکم کردے نیں۔ ایہہ کمال روح د

لئی ساڈے مزاج نوں   ن وچ مضمر اے جیہڑے متحرک خاصیتاں توں باالتر نیں، عبادتؤوں پروان چڑھا اوہناں پہلوواں ن

ندا اے تے، انسان اک خوبصورت مخلوق ؤیداں ہان وچ اے۔ جدوں اؤن، تے ساڈی روشنی نوں چنگا بناؤعملی جامہ پا

یا، "بے شک، رب خوبصورت اے تے اے، تے ایدانا ،اٰلہی محبت دی اک مناسب شے اے، جداں پئی ساڈے نبی نے آکھ 

 (2018جون   5خوبصورتی نوں پسند کردا اے." )شاکر اے دی ہیومن ان دی قرآن۔ جرنل آف دی زیتونا کالج، 

(، مندرجہ باال واقعی 48: 5نا چاہیدا )متی ؤی وی کیتی پئی کاملیت دا مقصد ہاہن جبکہ یسوع نے ایس گل دی نشاندہ

 کردا پئی رب نے انساناں نوں کیوں بنایا۔ تاہم مندرجہ ذیل اسالمی ماخذ ایدی وجہ دسدے نیں: ایس گل دی وضاحت نئیں 



نا چاہیدا تے نیکی کرنی چاہیدی۔ ؤرب اتے ایمان لے آرب نے انسان نوں ایدی بندگی لئی پیدا کیتا، یعنی انساناں نوں اک 

ں نونایس لئی پیدانئیں کیتا پئی اوہ میری بندگی کرن۔ ایہہ انسانی زندگی دا مقصد اے۔ رب آکھدا اے پئی میں نے انسانا

( )اسالم وچ انسانی زندگی دا مقصد کیہ اے؟ مسلم کنورٹس ایسوسی ایشن آف  51:56)اوہ ہواواں جیہڑیاں بکھرن، 

 (03/21/19سنگاپور، رسائی 

ملدا جلدا اے پئی رب نے انساناں جدوں پئی انساناں نوں چنگا کرنا چاہیدا، اوپر دا باقی حصہ کجھ پروٹسٹنٹ خیاالں نال 

 نوں کیوں بنایا،  جنہوں  اسی اگے ویکھاں گے۔

 کجھ پروٹسٹنٹ خیال 

 ایس بارے وچ وکھ وکھ آرا نیں رب نے پہالں ہی مذکور مذہب دے اندر انساناں نوں کیوں پیدا کیتا۔ 

 تے ا یہی گل پروٹسٹنٹ دے درمیان وی اے۔

پروٹسٹنٹ نیں، تے اوہ بوہت سارے فرقیاں، وزارتاں تے فرقیاں توں    ملین توں بوہتے 800مبینہ طور اتے صرف 

ایدیاں تفصیالں ساڈی مفت آن الئن کتاباں وچ کیوں پائی   -منقسم نیں )نوٹ: رب دی مسلسل کلیسیا پروٹسٹنٹ نئیں اے

لسل چرچ ِکداں وکھ دی امید: پروٹسٹنٹ ازم نال رب داا مس مکتیجاہندیا ں نیں: دی رب دی کلیسیا دی مسلسل تاریخ تے 

 وکھ ا ے(۔ 

تاہم، وکھ وکھ قسم دے پروٹسٹنٹ دے باوجود، ایدانلگدا اے پئی رب نے کجھ وی کیوں بنایا اے ایدے اتے کجھ عمومی  

 معاہدے نیں۔

 اک پروٹسٹنٹ نقطہ نظر تے غور کرو پئی ربا نے انساناں نوں کیوں بنایا: 

 نوں کیوں پیدا کیتا؟  رب نے انساناں

ن لئی پیدا کیتا ؤن تے رشتیاں توں لطف اندوز ہاؤں کیتا۔ رب نے ساہنوں زندگی لنگاپ نوں جالل دین لئی ایدااینے اپنے آ

اے جداں پئی اینے کیتا۔ یسوع نے آکھیا، ”میں ایہہ گالں تہانوں ایس توں آکھیاں نیں پئی میری خوشی تہاڈے وچ ہووے  

 (۔ ...  11: 15تے تہاڈی خوشی پوری ہوجاوے۔“ )یوحنا 

اصلیت —یعنی اوہنوں اچا کرنا، اوہنوں بلند کرنا، اوہدی ستائش کرنا، اوہدے اتے تعظیم کرنا—رب دی وڈھیائی کرنا

 نونپوسٹ کیتا گیا(  2016اپریل   11ساڈی زندگی دا مقصد اے۔ )بیل ایس جوش میک ڈویل منسٹری۔ 

وچ متفق نئیں ہوواں گے۔ رب نے ساہنوں پیدا نئیں کیتاکیوں جو اوہ انا نال چلن والی اک روحانی ہستی  CCOGاسی 

اے جنوں لوکاں دی لوڑ سی پئی ا وہ اینوں جالل دین۔ تے نہ ہی رب نوں جالل دینا انسانی زندگی دا مقصد اے۔ پر ایہہ  

 نا چاہندا سی۔ؤسچ اے پئی رب خوشی نوں ودھاو

 ر، کسے حد تائیں پروٹسٹنٹ جواب اے: ایتھے اک ہو

ن دی مصیبت کیوں ؤہ اوہ َکال سی؟ رب نوں انسان بنارب نے سارےاں توں پہالں کیوں پیدا کیتا؟ کیہ اوہ بور سی؟ کی

 آئی؟

بائبل ساہنوں دسدی اے پئی جگ لئی رب دا حتمی مقصد اپنے جالل نوں ظاہر کرنا اے۔ بائبل ساہنوں دسدی اے پئی بنی 

انسان دے لئی رب دا حتمی مقصد اپنی محبت نوں ظاہر کرنا اے۔ )کیہ رب غضب ناک سی؟ سارے رب دیاں  نوع 

 تائیں رسائی( 21/19/ 03وزارتاں دے بارے وچ، 



ٹھیک اے، ایہہ قدرے نیڑے اے کیوں جو محبت ایدا حصہ اے، پر فیر ایدا مطلب ایہہ اے پئی رب نے ہر شے نوں  

 اے پئی ایدی انا نوں ٹکرایا جاوے۔ رب بیکار نئیں اے تے اینوں ایدی لوڑ نئیں اے۔ ایدی لوڑ دی وجہ نال بنایا 

 ایتھے دو دیگر پروٹسٹنٹ دے خیال نیں:

 رب نے جگ کیوں بنایا؟ 

مختصر جواب جیہڑا پوری بائبل وچ گرج چمک دے وانگو گونجدا اے: رب نے جگ نوں اپنے جالل لئی بنایا۔ )پائپر 

  https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world۔  2012ستمبر  22جے۔ 

 (01/16/19تائیں رسائی حاصل کیتی گئی  

 رب نے کیوں پیدا کیتا؟ 

رب نے اپنے اندر کسے حد بندی دی وجہ نال پیدا نئیں کیتا۔ ایدے بجائے، اینے ہر شے نوں کسے وی شے نال پیدانئیں 

ودی لئی ایدی شان نوں ظاہر کرے تے اوہ ایدی عظمت دا اعالن کرن۔ )السن جے کیتا تد پئی ایدی مخلوق دی خوشن

 (2017جوالئی  3لیگونیئر منسٹریز۔ ، 

 دوہور دعوٰی کرن والے رب نے اپنی ذاتی شان لئی شیواں بنائیاں۔

اوہ واقعی رب وچ یقین نئیں کردے پئی  CCOGلٰہذا، اوہ پروٹسٹنٹ )بشمول بپٹسٹ( ذرائع متفق ویکھدے نیں۔ پر اسی 

 دے منصوبے دے بھید نوں سمجھدے نیں۔

 رومن کیتھولک چرچ تے یہوواہ دے گواہاں دے خیال

 رومن کیتھولک دے بارے وچ کیہ خیال اے؟

 ندا اے:ؤکیتھولک چرچ دی کیٹیکزم سکھاو

 ندے: "جگ نوں ربؤن نال کدی باز نئیں آؤن تے مناؤئی نوں سکھاصحیفے تے روایت ایس بنیادی سچا 293

سینٹ بوناوینچر وضاحت کردا اے پئی رب نے سارےاں شیواں نوں "اپنی  134دے جالل لئی بنایا گیا سی۔" 

کیوں جو رب  135شان وچ وادھا کرن لئی نئیں، بلکہ اینوں ظاہر کرن لئی بنایا اے۔ ایدے نال گل بات کرو "،

اے: "مخلوق ایس ویلے وجودوچ   دے کول تخلیق کرن دی اپنی محبت تے نیکی دے عالوہ کوئی ہور وجہ نئیں

 پہلی ویٹیکن کونسل وضاحت کردی اے 136آوے جدوں محبت دی کنجی ایدے ہتھ وچ کھلی۔" 

ن لئی،  ؤنوں پا ن لئی، نہ اپنے کمالؤعظیم" دا، نہ پئی اپنی شان ودھا ایہہ اک، سچا رب، اپنی خوبی تے "قوتِ 

مخلوق نوں عطا کردا اے، مشورے دی پوری ازادی دے نال۔  بلکہ ایس کمال نوں ظاہر کرنے لئی جیہڑا اوہ 

 137"تے ویلے دے شروع نال، مخلوق دے دونے احکاماں، روحانی تے جسمانی، کسے شے نال نئیں بنیا۔ . " 

رب دی شان ایدی خوبی دے ایس ظہورتے ابالغ دے ادراک اتے مشتمل اے،جدے لئی جگ بنایا گےا اے  294

یح دے نال اوہدے پتر بنن لئی، اوہدی مرضی دے مقصد دے مطابق، اوہدے جاللی ۔ رب نے ساہنوں "یسوع مس 

برآں انسان دی   ہور  لئی "رب دا جالل انسان اتے پورے طور تے زندہ اے؛  138فضل دی ستائش لئی" بنایا، 

ی زندگی رب دا نظارہ اے: جے مخلوق دے نال رب دے الہام نے زمین اتے وسن والی ساری مخلوق لئی زندگ

حتمی مقصد تخلیق دا مطلب  139گا۔"  ؤابو دا کالم ِکنا بوہتا زندگی پاپا لئی اے، تے رب نوں ویکھن والیاں لئی 

تے  ایہہ اے پئی رب "جیہڑا ہر شے دا خالق اے آخر کار "سارا کجھ" بن سکدا اے، ایداں بیک ویلے اپنی شان

 ندا اے۔ ؤساڈی خوبصورتی نوں یقینی بنا 



دی وجہ نال مذکورہ باال بعض دیگر منابع توں بوہتا نیڑے اے ، حاالنکہ ایہہ کافی حد تائیں پورا  ہن محبت دے تذکرے 

 نئیں اے کیوں جو ایہہ اک اہم وجہ چھڈ دیندا اے۔ 

 آنجہانی کارڈینل جان ہنری نیومین ایس ویلے نیڑے ہوئے جدوں اوہناں نے درج ذیل لکھیا:

ا ہاں جدے لئی کوئی دوجا نئیں بنایا گیا اے۔ میرے کول رب دے مشورے وچ، میں کجھ کرن یا کجھ بنن لئی پیدا کیتا گی

رب دے جگ وچ اک تھاں اے، جیہڑا کسے ہور دے کول نئیں اے... جے، واقعی، میں ناکام ہو جاہندا ہاں، تے اوہ 

م وچ میرا حصہ دوجے نوں چک سکدااے، جداں پئی اوہ پتھراں نوں ابراہیم دے بچے بنا سکدا اے۔ فیر وی ایس عظیم کَ 

اے … ای نے مینوں بے کارنئیں بنایا۔ )نیومین جے ایچ۔ مرحوم کارڈنل نیومین دے مراقبہ تے عقیدت۔ النگ مینز،  

 (301، صفحہ  1903گرین، 

مندرجہ باال بنیادی طور اتے صحیح اے، اگرچہ ایہہ ہن تائیں پورا نئیں اے ۔ کجھ پروٹسٹنٹ ایہہ وی سمجھدے نیں پئی  

 ندے نیں پئی کیہ َکم یا کیوں۔ؤگا، پر اوہ ایس بارے وچ مبہم ہا  دساں دے لئی ہمیشہ تائیں َکم کرورب اپنے مق

ندے نیں جدا عنوان اے پئی ؤوچ کیہ سکھا 2.3ل پڑھائی دے سبق ہن، ایتھے اے پئی یہوواہ دے گواہ اپنی آن الئن بائب

 رب نے انساناں نوں کیوں تخلیق کیتا؟: 

ن تے اینوں اپنے پیارے ابو دے طور اتے جانن ؤہمیشہ دی زندگی توں لطف اندوز ہایہوواہ نے انساناں نوں زمین اتے 

-create-manن لئی بنایا گیا سی ؤانساناں لئی اک خوبصورت گھر بنا لئی بنایا اے۔ زمین کیوں موجوداے؟ ... اینوں

purpose/#85  ۔ (01/16/19تائیں رسائی حاصل کیتی گئی 

 ن لئی بنایا اے۔ ؤن نوں انساناں لئی مستقل گھر بنارب نے زمی . 1

رب نے انساناں نوں اپنی محبت بھری رہنمائی وچ ہمیشہ زندہ رہن لئی بنایا اے۔ا وہ ایس مقصد نوں  . 2

 پورا کرو گا 

گا   ؤایہہ پئی رب ایناں لوکاں نوں دا ن لئی بنایا، تےؤانساناں لئی اک گھر بنا حاالنکہ ایہہ سچ اے پئی رب نے زمین نوں

جیہڑا صحیح طور اتے توبہ کرن گے تے یسوع نوں قبول کرن گے ہمیشہ دی زندگی، ایہہ اصلیت وچ ایس گل دی  

 وضاحت نئیں کردی اے پئی رب نے انساناں نوں پہلی تھاں کیوں بنایا۔ 

 بیٹیفک ویژن 

گی۔ اینوں’بیٹیفک   ؤدے چہرے نوں ویکھن وچ لنگ جا رب کجھ لوک محسوس کردے نیں پئی ابدیت بنیادی طور اتے

 ویژن‘ دے نام نال جانیا جاہندا اے۔

(، بیٹیفک وژن کجھ  12: 41ندی اے پئی اسی ہمیشہ لئی رب دے چہرے نوں ویکھ سکدے آں )زبور ؤ جبکہ بائبل سکھا

 لوکاں دے نال مسیحی انعام تے تخلیق دے مقصد دے طور اتے سکھایا جاہندا اے۔

 رلڈ انسائیکلوپیڈیا نے اینوں ِکداں بیان کیتا اے: نیو و

بیٹیفک وژن کیتھولک الہیات وچ اک اصطالح اے جیہڑا رب دے براہ راست ادراک نوں بیان کردی اے جیہڑا اسمان  

اتے رہن والیاں نوں ملدا اے، اعلٰی خوشی یا برکت عطا کردا اے۔ ایس نظریے وچ، زندہ رہندے ہوئے رب دے بارے  

 اں دی سمجھ ضروری طور اتے بالواسطہ )ثالثی( اے، جبکہ بیٹیفک ویژن براہ راست )فوری( اے۔ ... وچ انسان



تھامس ایکیناس نے بیٹیفک وژن نوں جسمانی موت دے بعد انسانی وجود دا حتمی مقصد قرار ِدتا۔ اسمان وچ رب نوں  

نوں ویکھن دی وضاحت دے   ویکھن دے بارے وچ ایکیناس دی تشکیل افالطون دیاں شکالں دی جگ وچ چنگے

 متوازی اے، جیہڑا جسمانی جسم وچ رہندے ہوئے وی ممکن نئیں اے۔ ... 

 7افالطون دا فلسفہ غار دی تمثیل وچ بیٹیفک ویژن دے تصور دے ول اشارہ کردا اے، جیہڑا پئی ریپبلک بک 

 ندا اے:ؤدار دے نال گل کردے ہوئے ظاہر ہاب( وچ سقراط دے کر520  –الف 514)

ندا اے تے صرف کوشش نال ؤخیال سارےاں توں آخر وچ ظاہر ہا رائے ایہہ اے پئی علم دا جگ وچ بھلیائی دا میری

ویکھدا اے۔ تے، جدوں ویکھیا جاہندا اے، تے ایہہ وی اندازہ الیا جاہندا اے پئی ا وہ سارےاں شیواں دا آفاقی مصنف اے  

نی دے والدین تے روشنی دے رب دا، تے عقل وچ جیہڑا خوبصورت تے صحیح اے، ایس ویکھن والے جگ وچ روش

 ب،ج( . 517عقل تے سچائی دا فوری ذریعہ اے )

 افالطون لئی، ایداں لگدا اے پئی گڈ مسیحی الہیات وچ رب نال مطابقت رکھدا اے۔ ... 

 یا:کارتھیج دے سینٹ سائپرین )تیسری صدی( نے اسمان دی بادشاہی وچ رب نوں محفوظ کیتے جان دے بارے وچ لکھ

تے ابدی روشنی دی   مکتیگی،  ؤں رب نوں ویکھن دی اجازت ِدتی جاگی، تہانوؤتہاڈا جالل تے خوشی ِکنی وڈھی ہا

دی   نؤل اسمان دی بادشاہی وچ الفانی ہاخوشی مسیح اپنے رب دے نال ونڈن دا اعزاز ملو گا… راستبازاں دے نا

 نا تے رب دے ےار ... ؤخوشی وچ خوش ہا

سفی ماہِر الٰہیات تھامس ایکیناس نے اپنے استاد البرٹس میگنس دی پیروی کردے ہوئے، انسانی  تیرہویں صدی وچ، فل

زندگی دے حتمی مقصد نوں موت توں بعد رب دے جوہر دے فکری بیٹفک وژن وچ شامل قرار ِدتا۔ ایکیناس دے 

 مطابق، بیٹیفک وژن ایمان تے عقل دوناں توں باالتر اے۔ ... 

سوچ نے طویل عرصے توں سمادھی دے تجربے دی گل کیتی اے، جدے وچ روح جسم وچ ہندو تے بدھ مت دی 

ندی اے۔ اسالم وچ صوفیانہ روایت لفظی طور اتے رب دیاں اکھاں نال و یکھن ؤے ہوئے وی اٰلہی دے نال اتحاد پارہند

ن دا اے۔ تے ایدی نگاہ دی گل کردی اے: "جدوں میں ایدے نال محبت کردا ہاں، میں ایدی سماعت ہاں جدے نال اوہ س

 (38جدے نال اوہ ویکھدا اے ۔ ایدا ہتھ جسے نال اوہ ماردا اے۔ تے ایدے پیر  جنہاں  نال اوہ چلدا اے۔“ )حدیث النبوی 

جارج فاکس تے دوجےاں دا خیال سی پئی رب دا براہ راست تجربہ سارے لوکانلئی باجوں کسے ثالثی دے دستیاب اے۔ 

۔  2013انسائیکلوپیڈیا، )بیٹیفک ویژن۔ نیو ورلڈ 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision  19/ 16/ 04تائیں رسائی ) 

(، ایس لئی صحیفہ اسمان وچ اک خوبصورت نظارے  3-1:  21گا )مکاشفہ  ؤبائبل واضح اے پئی رب زمین اتے آنوٹ: 

 دی نفی کردا اے۔ 

 یا: لوتھران جرنل آف ایتھکس دے ایڈیٹر نے لکھ 

ہدف تقدیس دی اک ایسکاٹولوجی تفہیم دے نال چمکدا اے، جتھے  اخیری  پر انسانی مخلوق لئی رب دے مقصد دا 

ساڈے نال ابدیت وچ پاکیزگی تے رب دے نال پورے اشتراک دا وعدہ کیتا گیا اے۔ )سانتوس سی. ایڈیٹر کا تعارف: 

 (5، شمارہ 17رن اخالقیات، جلد ۔ جرنل آف لوتھ2017لوتھران اور مقدسیت۔ © ستمبر/اکتوبر 

رکھدے نیں پئی ایہہ وژن اک  ؤے پروٹسٹنٹ ایس نظریے دے ول جھکابیٹیفک وژن اتے یقین رکھن والے بوہت سار

روحانی اے، جسمانی نظارہ نئیں )مثال دے طور اتے تے لنڈ جی۔ اسی کیوں بیٹیفک ویژن نوں غلط سمجھدے آں۔  

 (۔ 2018مبر ست 26اوجائی دا پہال بیپٹسٹ چرچ، 



مقصد دے طور اتے قبول کردے نیں اوہ سوچدے نیں پئی رب   اخیری  اوہ لوک جیہڑے بیٹیفک ویژن دے ورژن نوں 

 گا۔ ؤاوہناں نوں اپنی خوشی نال بھر دانوں ویکھنا 

 ایتھے اک ویلے دے چرچ آف گاڈ مصنف دے ولوں ایس نقطہ نظر دا مخالف نظریہ اے: 

اتے خوشی نال ویکھدے ہوئے لنگایا جاوے، یاساڈی ہر خواہش نوں فوری طور اتے جے ابدیت نوں رب دے چہرے 

چند مہینیاں توں بعد )یا چند اوکٹلین ساالں توں بعد،  —ندے نیں ؤ جداں پئی بوہت سارے مذہب سکھا — پورا کیتا جاوے

تے  و جاہندی اے،تے ایہہ بیمار گی۔تے اک واری جدوں زندگی بور ہ ؤرق نئیں پیندا(، زندگی بور ہو جاایدے نال کوئی ف

  –گا  ؤی دائمی دے سوا کجھ باقی نئیں ران والے بوریت دے المتناہؤگی۔ کیوں جو آ ؤخوفناک حد تائیں خوفناک ہو جا 

 گی۔ؤاذیت ہا اخیری  (۔ ایہہ واقعی  38-35:  20موت دے نال فرار دا اک شاندار پر ناممکن طریقہ )ویکھو لوقا 

ے کول اک چنگا خیال اے۔ اینے اک منصوبہ تیار کیتا اے جدے وچ ابدیت ہولی ہولی بوہتی پر ساڈے ہمیشہ دے ابو د

زیادہ چمکیلی، تے بوہتی پرلطف پرجوش،  ہور  بورنگ نئیں ودھو گی۔ پر، ِجنا ناقابل یقین لگدا اے، ابدیت رفتہ رفتہ 

تیجا حصہ: ہمیشہ رہن لئی۔   -اڈ فیملی گی جداں پئی ہر اک عہد دی پیروی کردا اے۔ )کوہن آر ایل. دی گؤندی جاؤہا

 ( 1974خوشخبری، جوالئی 

جی ہاں، رب نے جیہڑا کجھ کیتا ایس لئی بنایا تد پئی ابدیت چنگی ہو سکے۔ اک متوفی چرچ آف گاڈ مصنف دے ولوں  

 کجھ نوٹس کرو: 

ے اک وڈھے مذہب دا  رب جنے ایس جگ نوں کٹھا کیتا اینے اک منصوبہ بندی دے نال ایداں کیتا۔ اوہ منصوبہ جگ د

ناامید نروان نئیں سی جیہڑا وعدہ کردا اے پئی تسی ہمیشہ لئی باجوں کسے پریشانی دے کسے وی شے دا اک الشعور 

کیوں جو تہاڈے کول ہمیشہ لئی کوئی انفرادی شعور نئیں اے۔ ایہہ نخلستان وچ دو کھجوراں دے  —حصہ بن جان گے 

سعادت نئیں اے،  جنہوں  ہمیشہ لئی نفیس کنیزاں نال کھالیا جاہندا اے، جدا  درمیان جھولے ہوئے جھولے وچ سونے دی 

وعدہ رب دے پیروکاراں نوں یقین اے۔ ایہہ سنہری چپالں دے نال سنہری گلیاں وچ نئیں چل رہیا اے، ہارپ اتے بج دے 

روٹسٹنٹ گروہواں دی اکثریت دا  ہوئے تہاڈی َکلی فکر ایہہ اے پئی اپنے ہالے نوں ِکداں سیدھا رکھیا جاوے، جداں پئی پ

ن دا وعدہ  ؤت نظارے دی تعریف کرن دے قابل ہاوعدہ اے۔ ایہہ یقینی طور اتے رب دے منہ نونویکھن تے خوبصور

نئیں اے )جیہڑا کجھ وی اے(، جداں پئی کیتھولک عقیدے دی پیروی کرن والیاں نال وعدہ اے: رب ج ہر شے نوں 

۔ تہانوں اوہدے خاندان وچ شامل کرن۔ رب بننا جداں رب رب اے ! نہ صرف اک رب  تخلیق کیتا اے اوہ تجویز کردا اے

بنن لئی پئی اسی سارے بھائی تے بہناں رب دے نال اپنے اصلی ابو دے طور اتے آں، بلکہ اوہدی اٰلہی فطرت نوں  

 پورے طور اتے ونڈھنا اے۔ …

وہدی توسیع دا کدی خاتمہ نئیں بادشاہت دے بارے وچ آکھدا اے پئی ارب دا اصلی منصوبہ عملی اے۔ اوہ اپنی خاندانی 

گا۔ ایدا منصوبہ ایداں دے پتراں تے بیٹیاں نوں شامل کرنا جاری رکھنا اے جیہڑے ایدے وانگو ویکھدے نیں ، ؤہا

مشتمل محسوس کردے نیں، ایدے وانگو َکم کردے نیں تے جیہڑے ایس ہی خود ساختہ ہمیشہ دی روحانی زندگی اتے 

نیں جداں پئی ا وہ اے، ہمیشہ لئی! ایس لئی رب نے اپنے سامنے جیہڑا ہدف مقرر کیتا اے اوہ اک امید اے  جنہوں  ا وہ  

کدی پورانئیں کرو گا۔ المتناہی، ابدی، ہمیشہ لئی اک ودھدا ہویا خاندان تخلیق کردا اے جیہڑا اینے پہالں توں ہی بنائی  

تے تہانوں تے مینوں مستقبل دی تخلیق   —ن تے ایدے اتے حکمرانی کرن لئی ؤہا وئی وڈھی تخلیق توں لطف اندوزہ

وش باجوں کسے انتہا دے شریک کرن لئی۔ اک مصروف، عملی، دلچسپ، چیلنجنگ، جاری منصوبہ جیہڑا زندہ رہن 

 دی اک ہمیشہ دی وجہ فراہم کردا اے۔ 

ں جدوں تہاڈی دلچسپی ختم نہ ہووے۔ کجھ روحانی دے ایس پالن وچ کوئی بوریت نئیں اے۔ کدی وی ایداں دا ویال نئی

پر تخلیق،  —بارے وچ کوئی افسانوی، مذہبی اواز واال فولڈرول نئیں اے جتھے تسی ہمیشہ لئی کجھ نئیں کردے آں 

حکومت کرن دا اک ابدی َکم! ویکھن آنے والے فائدے دے نال مسئلہ حل کرنا۔ … ایدے کول تہانوں دوجی واری زندہ  



ی طاقت اے … )ہل ڈی جے۔ جگ نوں ہن جیہڑی شے دی لوڑ اے اوہ اے...امید۔ واضح سچائی, فروری  کرن د

1979) 

 چرچ آف گاڈ دے اک مرحوم رہنما دے ولوں کجھ نوٹس کرو: 

نا چاہیدا، کیوں جو  ؤ(۔ ایہہ امید دا ویال ہا14: 14ب گا؟“ )ایو ؤوے تے کیہ اوہ دوجی واری زندہ ہا”جے بندا مر جا

اک  —اک نواں تے چنگے جگ دی قیامت توں بعد  —گی  ؤتے ایہہ ہا —ہہ جگ مر جاہندا اے ائینپئی جے ایایتھے ت

قناعت، خوشی، فراوانی، خوشی دا جگ! رب ساہنوں سمجھن دی توفیق دیوے! نہ صرف مسلسل وجود    —امن دا جگ 

لئی! )آرمسٹرانگ ایچ ڈبلیو۔ قیامت  تے ایہہ ساری ابدیت  —بلکہ پوری، خوشگوار، دلچسپ، پرچر زندگی! جی ہاں  —

 ( 1982دا مقصد کیہ اے؟ چنگی خبر، مارچ 

چونکہ بوہت سارے لوک صحیفے نوں پوری طرح نئیں سمجھدے نیں، ایس لئی اوہناننے نظریاں نوں فروغ دینا 

 کھدے۔ندے نیں، جیہڑا رب دے منصوبے نال پوری طرح مطابقت نئیں رؤں پئی اوہ کداں خوبصورت وژن سکھااے،جدا

گا یقیناً ایداں   ؤگرچہ اوہ نئیں ہمیشہ لئی برکت داندا۔ اؤِت خود، ابدیت نوں چنگا نئیں بنااسی رب دے ولوں ویکھنا، بذا

 (۔ 19-17: 72کرو گا )زبور 

 ساریاں شیواں یسوع لئی بنائی گئیاں نیں۔ 

 ندااے:ؤ سوع تے تخلیق دے متعلق ایہہ سکھانواں عہد نامہ ی

کیوں جو اوہدے وچ سارےاں   16دی شکل تے ساری مخلوق توں پہالں مولود اے۔ اوہ نہ ویکھے رب  15

ن یا ریاستاں یا ؤیا نہ ویکھیاں۔ تخت ہا ن ؤن یا زمین دیاں۔ ویکھیاں ہاؤیدا کیتےاں گئیاں۔ اسمان دیاں ہاشیواں پ

 1کلسیوں حکومتاں یا اختےار۔ سارےاں شیواں اوس دے وسیلے نال تے اوہدے واسطے پیدا ہوئیاں نیں۔ )

:15-16 ) 

ایس زمانے دے آخر وچ ساڈے نال پتر دی معرفت کالم کیتا  جنہوں  اوہنے سارےاں شیواں دا وارث ٹھہرایا  2

اوہ اوہدے جالل دا پر تے اوہدی ذات دا نقش ہوکے   3تے جدے وسیلے نال اوہنے عالم وی پیدا کیتے۔ 

واں نوں دھوکے عالِم باال اتے کبریا دے پاپ   اوہ سارےاں شیواں نوں اپنی قدرت دے کالم نال سنبھالدا اے۔ 

 ( 3-2:  1سجے پاسے جا بیٹھا۔ )عبرانیوں 

 ہن، کیہ اسی صرف ہمیشہ لئی یسوع نوں ویکھن لئی بنائے گئے سی؟

 نئیں۔ 

 غور کرو پئی یسوع نے کیوں آکھیا پئی اوہ آیا اے:

ن تے کثرت  ؤس لئی آیا پئی اوہ زندگی پایں اینداپر چرانے تے مار دین تے ہالک کرن نوں۔ مؤچور نئیں آ 10

 ( 10: 10ن۔ )یوحنا ؤنال پا

ن نال، یسوع ایہہ پڑھائی دے رہیا اے پئی اوہ ایس لئی آیا تدپئی اسی اک  ؤن تے اینوں "بوہتی کثرت نال " پاؤ"زندگی" پا 

 ن وچ مدد کر سکیے۔ ؤسکیے تے اسی ابدیت نوں چنگا بنا چنگی ابدیت پا

 اس مقصد لئی نئیں بنایا پئی انسان ہمیشہ اوہدے ول گھوردے رہن۔رب نے انساناں نوں 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رب مصیبتاں نوں اجازت کیوں دیندا اے؟   ۔4

 

(، کیہ رب مصیبتاں دی اجازت 10: 10جے یسوع ایس لئی آیا پئی اسی "بوہتی کثرت نال " زندگی پا سکیے )یوحنا 

 دیندا اے؟ 

 جی ہاں۔ 

 کوئی مقصد اے؟کیہ ایدا 

 جی ہاں۔ 

کیوں جو اگرچہ اوہ دکھ دیوے تد وی اپنی شفقت دی فراوانی نال   32کیوں جو رب ہمیشہ لئی ّرد نہ کروگا۔  31

 (33-31: 3کیوں جو اوہ بنی آدم اتے خوشی نال دکھ مصیبت نئیں پیجدا۔ )نوحہ  33رحم کروگا۔ 

دا تے نہ ہی غمگین کردا اے۔ اوہ چاہندا اے پئی اسی چنگا غور کرو پئی رب اپنی مرضی نال ساہنوں تکلیف نئیں دین

 (۔ 2یوحنا  3کریے )

 ندیاں نیں۔ؤریاں شیواں مہذب لوکاں دے نال ہابظاہر ب

ن ؤ(۔ تے ”باوجود پتر ہا 21: 2پطرس  1(، پر ساڈے لئی دکھ چکے )15: 4نئیں کیتا )عبرانیوں  پاپ  یسوع نے کدی 

 (۔ 8:  5ی سیکھی۔“ )عبرانیوں دے اوہنے دکھ چک چک کے فرمانبردار

 رب کیوں انساناں نوں تکلیف چکن دیندا اے؟ 

نہ کرن تے رب دے ول   پاپ  واں دی سزا/نتیجے دے طور اتے ساہنوں پاپ  ایدی اک دو وجوہاتاں نیں۔ اک ساڈے 

ندی اے ؤ بائبل سکھاوں سمجھنا چاہیدا پئی (۔ تے، ساہن18:  26؛ احبار  40-39: 3ن دی ترغیب دینا اے )نوحہ ؤواپس آ

(۔ہن، اوہ لوک وی  6: 11؛ ایوب 13:  9پئی رب ساہنوں ساڈیاں برائیاں دی سزا توں َکٹ سزا دیندا اے )ویکھو عزرا 

 جیہڑے کٹ توں کٹ بائبل دے ایناں حصیاں اتے یقین رکھدے نیں،ایدا احساس کردے نیں۔ 

 پر اک ہور، بوہتا پیچیدہ، وجہ اے۔

پئی ”تخلیق اپنی مرضی نال نئیں بلکہ اوہدی وجہ نال ِجنے اوہنوں امید دے نال تابع کیتا“   پولوس رسول ساہنوں دسدا اے

 (۔ اوہناں نے ایہہ وی لکھیا:20: 8)رومیوں 

باطنی  ایس لئی اسی ہمت نئیں ہاردے بلکہ گو ساڈی ظاہری انسانیت زائل ہو جاہندی اے فیر وی ساڈی 16

کیوں جو ساڈی دم بھر دی ہلکی جئی مصیبت ساڈے لئی ازحّد   17ے۔ ندی جاہندی اؤانسانیت روز بروز نویں ہا

جیہڑے حال وچ پئی اسی ویکھی ہوئیاں شیواں اتے نئیں  18بھاری تے ہمیشہ دا جالل پیدا کردی جاہندی اے۔ 

بلکہ نہ ویکھیا ہوئیاں شیواں اتے نگاہ کر دے آں کیوں جو ویکھی ہوئیاں شیواں چند روز نیں پر نہ ویکھیاں  

 (18-16: 4کرنتھیوں  2واں ہمیشہ دیاں نیں۔ )شی



فیر وی امید باقی اے۔ جیہڑے لوک   —جدے وچ غم تے مصیبت وی شامل اے  —ن دے عمل وچ نیں ؤلوک چنگے ہا

(، جبکہ بالئے جان والیاں 7: 9؛ یرمیاہ 10: 48ایس زمانے وچ نئیں بالئے گئے نیں اوہ اک طرح چنگے نیں )یسعیاہ

  12،  35:  11؛ دانیال 10:  66؛ زبور 9: 13نے دے وانگو چنگا تے پاک کیتا جانا اے )زکریا نوں چاندی تے یا سو

 (۔ 12:  4؛ 7: 1پطرس  1(۔ ایس لئی ایس دور وچ "آگتی" آزمائشاننیں)18: 3؛ ویکھو مکاشفہ 7:  1پطرس  1؛  10:

 ن دی امید اے:ؤایدے توں چنگا ہا

والیاں گالں  مکتید وی تہاڈی نسبت ایناں نالوں چنگی تے  پر اے عزیزو! اگرچہ اسی ایہہ گالں آکھدے آں ت 9

ایس لئی پئی رب بے ا نصاف نئیں جیہڑا تہاڈے َکم تے اوس محبت نوں بھول جاوے تے   10دا یقین کردے آں۔ 

تے اسی ایس گل   11تسی اوہدے نام دے واسطے ایدانظاہِر کیتی پئی مقدساں دی خدمت کیتی تے کر رئے آں۔ 

ا رئے۔ پئی تہاڈے وچوں ہر شخص پوری امید دے واسطے آخر تائیں ایداں کوشش ظاہر کرددے آرزومند آں 
تحمل دے باعث وعدیاں دے وارث   بلکہ اوہناں دے وانگو بنو جیہڑے ایمان تے ؤتدپئی تسی سست نہ ہوجا 12

 (12-9: 6ندے نیں۔ )عبرانیوں ؤہا

 گا۔ؤہواں دا نتیجہ ”چنگیاں شیواں“ ہارب دیاں را لٰہذا، ساہنوں صبر تے اعتماد نال َکم لینا چاہیدا پئی 

 مصیبتاں نوں صبر نال برداشت کرنا محبت دی عالمت اے:

نازیبا َکم  5محبت صابر اے تے مہربان۔ محبت حسد نئیں کردی۔ محبت َشیخی نئیں ماردی تے پھلدی نئیں۔  4

ندی ؤ بدکاری توں خوش نئیں ہا 6کردی۔  ئیںندی نئیں۔ بدگمانی نؤ نجھالنئیں کردی۔ اپنی بھلیائی نئیں چاہندی۔ جھ

سارا کجھ سہہ لیندی اے۔سارا کجھ یقین کردی اے سارےاں گالں دی امید  7ندی اے۔ ؤبلکہ راستی توں خوش ہا

تے موقوف ہو جان  ؤمحبت نوں زوال نئیں۔ محبتاں ہا 8رکھدی اے۔ سارےاں گالں دی برداشت کردی اے۔ 

، لفظی معیاری 8-4: 13کرنتھیوں  1گا؛ ) ؤہن گیاں۔ علم ہووے تے مٹ جایاں رن تے جاہندؤگیاں۔ زباناں ہا

 ورژن(

تے  —' دے طور اتے نقل کیتا جاہندا اے agapeیونانی لفظ جدا ترجمہ محبت دے طور اتے کیت جاہندا اے اینوں '

راز ایہہ اے پئی ندی اے تے ہر شے نوں برداشت کرو گی۔ اصلی محبت دا اک ؤایس قسم دی محبت سچائی وچ خوش ہا

 گی۔ ؤاں نیں۔ اصلی محبت ناکام نئیں ہامصیبتاں محبت دی نشوونما وچ شامل ہو سکدی

 ندی اے:ؤاتے تکلیف ہا بعض ویلے لو کاں نوں نیکی کرن

کیوں جو جے رب دی ایہی مرضی ہووے پئی تسی نیکی کرن دے سبب نال دکھ چکو تے ایہہ بدی کرن   17

 ( 17:  3پطرس  1اے ۔ )دے سبب نال دکھ چکن توں چنگا 

نوٹ کرو پئی مذکورہ باال ایہہ نئیں آکھداپئی ایہہ رب دی مرضی اے پئی اسی خود اتے مصیبتاں پائیے ایسے توں پئی 

( تے محبت دے پہلو رب دے منصوبے وچ  9-8:  55اسی دکھی ہاں۔ رب دے راہ ساڈے راہواں توں اچے نیں )اشعیا 

 (۔32-25: 5اک راز نیں )افسیوں 

 ن گے:ؤدین والےاں مصیبتاں نال پیدا ہا ہن، بائبل واضح اے پئی ایداں دے فائدے نیں جیہڑے ساہنوں تکلیف

دانا دا دل ماتم دے گھر   4غمگینی ہنسی توں چنگی اے کیوں جو چہرے دی اداسی نال دل سدھر جاہندا اے۔  3

 (4-3:  7وچ اے پر احمق دا جی عشرت خانہ نال لگےا اے۔ )واعظ  



تے جے پتر آں تے  17خود ساڈی روح دے نال مل کے گواہی دیندا اے پئی اسی رب دے پتر آں ۔  روح 16

وارث وی آں یعنی رب دے وارث تے مسیح دی اسی میراث بشرطیکہ اسی اوہدے نال دکھ چکےے ایس توں  

 ، اے ایف وی(17-16: 8پئی اوہدے جالل وی پائیے۔ )رومیوں 

ہوسکےے   نے دے دکھ درد ایس الئق نئیں پئی اوس جالل دے مقابلکیوں جو میری دانست وچ اس زما 18

 ( 18: 8ن واال اے۔ )رومیوں ؤجیہڑا ساڈے اتے ظاہِر ہا

اَے پیارو! جیہڑا مصیبت دی اگ تہاڈی آزمایش لئی تہاڈے وچ بھڑکی اے ایہہ سمجھ کے اوہدے توں تعجب   12

بلکہ مسیح دے دکھاں وچ جداں جداں شریک   13نہ کرو پئی ایہہ اک انوکھی گل ساڈے اتے واقع ہوئی اے۔ 

:  4پطرس  1ہووو خوشی کرو ایس توں پئی اوہدے جالل دے ظہور دے ویلے وی نہایت خوش و خرم ہووے۔ )

12-13 ) 

کیوں جو رب اوہنوں ہی   12اے میرے پتر!رب دی تنبیہ نوں حقیر نہ جان تے اوہدی مالمت نال وی ہو۔  11

-11: 3محبت اے۔ جداں ابو اوس پتر نوں جدے توں اوہ خوش اے۔ )امثال مالمت کردا اے جدے نال اوہنوں 

12) 

تے تسی اوس نصیحت نوں بھول گئے جیہڑی تہاڈے پتراں دی کیتی جاہندی اے پئی اے میرے پتر! رب دی  5

کیوں جو جدے نال رب محبت   6تنبیہ نوں ناچیز نہ جان تے جدوں اوہ تینوں مالمت کرے تے بے دل نہ ہو۔ 

 اے اوہنوں تنبیہ وی کردا اے تے جنوں پتر بنا لیندا اے اوہنوں کوڑے وی ماردا اے۔ رکھدا

تسی جیہڑا کجھ دکھ سہندے آں ا وہ تہاڈی تربیت لئی اے۔ رب پتر جان کے تہاڈے نال سلوک کردا اے۔ اوہ   7

ے شریک نیں تے  تے جے تہاڈی تنبیہ نہ کیتی گئی جدے وچ سار 8کیہڑا پتر اے جنوں ابو تنبیہ نئییں کردا؟ 

عالوہ ایدے جدوں ساڈے جسمانی ابو ساہنوں تنبیہ کردے سی تے اسی  9تسی حرامزادے ٹھہرے نہ پئی پتر۔ 

اوہناں دی تعظیم کردے رئے تے کیہ روحاں دے ابو دی ایس توں بوہتی تابعداری نہ کریے جدے نال اسی  

ق تنبیہ کردے سی پر ایہہ ساڈے فائدے  اوہ تے تھوڑے دناں دے واسطے اپنی سمجھ دے مواف 10زندہ رہیے۔ 

تے بالفعل ہر قسم دی تنبیہ خوشی  11لئی کردا اے ایس توں پئی اسی وی اوہدی پاکیزگی وچ شامل ہو جائیے۔ 

دا نہیں بلکہ غم دا باعث لگدی اے جے جیہڑے اوہنوں سہندے سہندے پختہ ہو گئے نیں اوہناں نوں بعد وچ 

 (11-5:  12دی اے۔ )عبرانیوں چین دے نال راستبازی دا پھل دین

مصیبتاں دی اجازت اے ایس توں پئی لوکاں دی اصالح کیتی جاوے، تربیت ِدتی جاوے، کردار بنایا جاوے تے ایدے  

؛  8-5: 1پطرس  2؛ نیز ویکھو۔ 4-2: 1؛ یعقوب 5-3:  1تھیسلنیکیوں  2؛ 17: 8، 4-3: 5توں چنگا بنیے )رومیوں 

ن ؤن،تے رب دے نیڑے آؤن، سبق سکھاؤن، عاجزی سکھاؤسئلے ایمان نوں ودھازمائشاں تے م(۔ آ 8-7: 21مکاشفہ 

 وچ ساڈی مدد کر سکدے نیں۔

 1نداا ے ایس توں پئی ایدے لوک اینوں برداشت کر سکن )ؤ ا اے، رب اینوں سمجھدا اے تے بنااگرچہ ایہہ ہن بوہت لگد

(۔ تے جیہڑا اینے 34: 6دن لینا سکھایا )متی  (۔ یسوع نے بنیادی طور اتے اینوں اک ویلے وچ اک13: 10کرنتھیوں 

: 8ن گیاں )رومیوں ؤجسمانی تکلیفاں کیہ ہا  مستقبل وچ منصوبہ بنایا اے اوہ ایدے توں باہر اے پئی ایس زندگی وچ

 (۔ 18

 یسوع تے رب دے لوکاں نے دکھ چکے نیں:

 پاپ  اسی وی ہر اک بوجھ تے اوس  ؤبادل ساہنوں گھیرے ہوئے اے تے آ پس جبکہ گواہاں دا ایداں داا وڈھا1

نوں جیہڑا ساہنوں سوکھا ہی الجھا لیندا اے دور کر کے اوس دوڑ وچ صبر نال دوڑیے جیہڑا ساہنوں درپیش 

تے ایمان دے بانی تے کامل کرن والے یسوع نوں تکدے رہیے ِجنے اوس خوشی لئی جیہڑی اوہدیاں  2اے۔ 



ندے سامنے سی شرمندگی دی پروا نہ کر کے صلیب دا دکھ سہیاتے رب دے تخت دی دہنی طرف جا  نگاہوا 

پس اوہدے اتے غور کرو ِجنے اپنے حق وچ برائی کرن والے گنہگاراں دی ایس قدرمخالفت دی  3بیٹھا۔ 

 ، جوبلی بائبل(3-1: 12برداشت کیتی ایس توں پئی بے دہوکے ہمت نہ ہارو۔ )عبرانیوں 

 م ہو جان گے:دکھ خت

ن تد وی اوہ َکٹے جان گے تے اوہ برباد ہو  ؤگرچہ اوہ زبردست تے بوہت سارے ہا رب ایداں آکھد ااے ا 12

میں ایدا جیہڑا تیرے اتوں تے ہن  13جان گے۔ اگرچہ میں تینوں دکھ ِدتا تد وی فیر کدی تینوں دکھ نہ داوئں گا۔ 

 (13-12: 1داوئں گا۔ )نحوم ں گا تے تیرے بندھناں نوں ٹکڑے ٹکڑے کر ؤتوڑ دا

جبکہ ایہہ نینوٰی سے متعلق پیشن گوئی دے طور اتے ِدتا گیا سی، دوجے صحیفے ایس گل دی تصدیق کردے نیں پئی 

 (۔ 3-1: 20؛ مکاشفہ 17-12: 14گا )اشعیا  ؤٹ جا( تے شیطان دا جوا ٹ4: 21مصیبتاں ختم ہو جان گےاں )مکاشفہ 

ندی۔ اسی، یسوع دے وانگو، غلط طور اتے ؤیشہ ساڈے عمالں دا نتیجہ نئیں ہامایہہ دسن دی لوڑ اے پئی مصیبت ہ

 نقصان چک سکدے آں: 

کیوں جو جے کوئی رب دے خیال نال بے انصافی دے باعث دکھ چک کے تکلیفاں دی برداشت کرے تے 19

کر کے مکے کھادے تے صبر کیتا تے کیہڑا فخر اے؟ ہاں   پاپ  ایس لئی پئی جے تسی  20ایہہ پسندیدہ اے۔ 

 ندے تے صبر کردے آں تے ایہہ رب دے نیڑے پسندیدہ اے۔ ؤجے نیکی کر کے دکھ پاو 

تسی ایس لئی بالئے گئے آں کیوں جو مسیح وی تہاڈے واسطے دکھ چک کے تہانوں اک نمونہ دے گیا تے  21

 اے ایسے توں پئی اوہدے نقِش قدم اتے چلو۔ 

 کیتا تے نہ ے منہ وچوں کوئی مکر دی گل نکلی۔ پاپ  نہ اوہنے  22

ا سی بلکہ اپنے آپ نوں سچے ندؤسی تے نہ دکھ پاکے کسے نوں دھمکانہ اوہ گالیاں کھا کے گالی دیندا  23

 (23-19:  2پطرس  1انصاف کرن والے دے سپرد کردا سی۔ ) 

(۔ جداں پئی نبیاں نے کیتا سی 24-21: 2پطرس  1یسوع نے ساڈے لئی مصیبتاں دے بارے وچ اک مثال قائم کیتی )

 (۔ 11-10: 5)جیمز 

( دی تقلید کرنی اے جداں پئی اوہنے 2: 13کرنتھیوں  1( دے نال نال نبی پال )24-21: 2پطرس  1ساہنوں یسوع )

 (۔ 1: 11کرنتھیوں  1یسوع دی نقل کیتی )

 بچے 

 اوہناں بچیاں دے بارے وچ کیتا جیہڑے تکلیف وچ نیں؟

پئی بائبل ایناں بچیاں دے بارے وچ دسدی اے جیہڑے تکلیف وچ نیں۔کٹ توں کٹ اک بندا اندھا پیدا ہویا سی ایس توں 

 (۔ پر دوجی وجہ ایہہ اے پئی اوہ کردار دی تعمیر وی کرن گے۔ 3: 9ن“ )یوحنا ؤہدے وچ ظاہر ہا ”رب دے َکم او

 ن توں پہال نہی رب نے ساڈے لئی اک منصوبہ بنایا اے:ؤساڈے پیدا ہا

تیریاں اکھاں نے میرے بے ترتیب ماّدے نوں ویکھیا تے جیہڑے دن میرے لئی مقرر سی اوہ سارے تیری  16

 (16: 139ی۔جبکہ اک وی وجود وچ نہ آیا سی۔ )زبور کتاب وچ لکھے س



ایناں بچیاں دے بارے وچ کیہ خیال اے جیہڑے کٹ عمری وچ مر جاہندے نیں، اسقاط حمل ہو جاہندے نیں یا مارے  

 جاہندے نیں؟ 

(۔ا  15: 49اوہ اوہناں نوں بھلیانئیں اے )یسعیاہ —جبکہ ایہہ انسانی المیے نیں، رب دے کول اوہناں لئی اک منصوبہ اے

،  5: 20ن گے )مکاشفہ ؤیاں وانگو، دوجی قیامت دا حصہ ہاوہ، ایس زمانے وچ نام نہاد تے غیر منتخب کردہ دوج

 دے مطابق۔  20:  65سال لئی یسعیاہ  100پر اوہ ویال  —ن گے ؤآکھدی اے پئی اوہ دوبارہ زندہ ہا(۔تے، بائبل 11

 کمال دے ول ودھنا

(۔ نویں عہد نامے وچ، رسول جیمز نے  4: 32کھیا پئی رب دا ”َکم کامل اے“ )استثنا پرانے عہد نامے وچ، موسٰی نے ل

 لکھیا: 

تے اینوں ایہہ جان کے کمال خوشی دی گل   3۔ ؤں تسی طرح طرح دی آزمایشاں وچ پااے میرے بھائیو! جدو 2

ایس توں پئی  ؤرن داتے صبر نوں اپنا پورا َکم ک 4سمجھنا پئی تہاڈے ایمان دی آزمایش صبر پیدا کردی اے۔ 

پرجے تہاڈے وچوں کسے وچ حکمت   5تے تہاڈے وچ کسے گل دا گھاٹا نہ رئے۔  ؤامل ہو جاتسی پورے تے ک

دے نال دیندا اے۔ اوہنوں دی گھاٹا ہووے تے رب تونتوں منگو جیہڑا باجوں مالمت کیتے سارےاں نوں فیاضی  

 (5-2: 1گی۔ )یعقوب  ؤِدتی جا

دا حصہ لگدیاں نیں۔ ایدا مطلب ایہہ نئیں اے پئی اسی جان بوجھ کے خود نوں اذیتاں دئیے  مصیبتاں کمال دے ول ودھن

 جداں کجھ لوک کردے نیں، بلکہ صبر دے نال ایناں آزمائشاں تے تکلیفاں نوں برداشت کرو جدا اسی سامنا کردے آں۔ 

 (:11: 12یوں تے رب ایہہ جان دا اے )عبران—تے ہاں، تجربہ کرن توں بوہتا لکھنا سوکھا اے

 ( 8: 138رب میرے لئی سارا کجھ کروگا۔ )زبور  8

 رب تہانوں پورا کرن لئی َکم کر رہیا اے!

 ندی اے پئی یسوع نے مصیبتاں نال فرمانبرداری سیکھی: ؤغور کرو پئی بائبل سکھا

تے کامل بن کے اپنے سارے   9ن دے اوہنے دکھ لے لے کے فرمانبرداری سیکھی۔ ؤتے باوجود پتر ہا  8

 (9-8:  5دا باعث ہویا۔ )عبرانیوں  مکتیفرمانبرداراں لئی ہمیشہ دی 

 ایناں دے پیروکاراں نوں وی ایہی سیکھنا چاہیدا۔

 یسوع نے سکھایا:

 ( 48: 5ی پس چاہیدا پئی تسی کامل ہو جداں تہاڈااسمانی ابو کامل اے۔ )مت 48

 کیہ ایدا مطلب ایہہ اے پئی مسیحی ہن کامل نیں؟

 نئیں۔ 

کردے نیں تے اوہناں نوں معافی دی   پاپ  یوحنا رسول نے واضح طور اتے سکھایا پئی سچے مسیحی ہن وی 

 (۔ 10-8: 1یوحنا  1لوڑاے)

ہ ناممکن اے، پئی کوشش نہ کرنا تے، کیہ ایدا مطلب ایہہ اے پئی مسیحیاں نوں صرف ایہہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیدا پئی ایہ

 ٹھیک اے؟



 نئیں۔ 

( ایس زندگی وچ امتحان 4:  4یوحنا  1؛ 13: 4؛ فلپیوں 21:  12نا اے )رومیوں ؤسیحیاں نوں رب دی مدد نال غالب آم

 (۔4-2: 1ن وچ مدد کردیاں نیں )یعقوب ؤیہڑیاں ساہنوں کمال دے نیڑے لے آتے آزمائشاں، ج

 ن دے دوران، یسوع نے اوہنوں کجھ آکھیا: ؤتال ہاولوس رسول، اک مصیبت وچ مبپ

ندی  ؤجو میری قدرت کمزوری وچ پوری ہا پر اوہنے مینوں آکھیا پئی میرا فضل تیرے لئی بوہت اے کیوں 9

 ( 9: 12کرنتھیوں  2اے۔ )

 اسی جیہڑے لنگ رئے آں ایدے نال ہن اسی پورے ہو رئے آں۔ 

گا تے اوہ پورے طور اتے کامل ہو جان گے )افسیوں  ؤزندہ کیتا جاے بچیاں دے طور اتے جدوں مسیحیاں نوں رب د

 (۔ 40: 11؛ عبرانیوں 13: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رب نے تہانوں کیوں خلق کیتا؟  ۔5

 

 تہاڈا مقصد کیہ اے؟ 

انفرادی طوراتے…  ندا… ؤرے اعضاواں دا َکم یکساں نئیں ہاندی اے پئی "ساؤ کسے ہور جئے نئیں آں۔ بائبل سکھاتسی 

کرنتھیوں  1، 5-4: 12رب نے اعضا نوں، ایناں وچوں ہر اک نوں، جداں اوہنے چاہیا، جسم وچ رکھیا اے" )رومیوں 

12  :18 . ) 

 تے،تسی وکھ وکھ آں۔ تہاڈی تقدیر منفرد تے اہم اے۔ تہاڈی زندگی معنی رکھدی اے۔

 تہاڈی زندگی دا بائبلی معنی کیہ اے؟ 

 تسی کون آں؟ 

 ہ آں جیہڑے محبت نوں منفرد انداز وچ دے سکدے نیں۔تسی او 

 تے ایہہ اوہ شے اے جیہڑی تسی ہمیشہ لئی کر سکوں گے۔ 

 پچھلی صدی دے وسط وچ، چرچ آف گاڈ )ستواں دن( نے شائع کیتا: 

گاڈ بیلیوز۔ بائبل دے  مسیح نہ صرف اج لئی زندہ رہندا اے۔ اوہ اک چنگے کل دی توقع کردا اے۔ )واٹ دی چرچ آف

 (7، صفحہ  1949اکتوبر  3ن والی بادشاہی داہیرالڈ۔  ؤوکیل تے آ

اں پر اک مسیحی صرف اک چنگے کل دی توقع نئیں رکھدا۔ اک سچا مسیحی ہن زندگی وچ امتحان، موقعے تے آزمائش

ن وچ مدد ؤ" وچ حصہ پااتی طور اتے "چنگے کل ( جدے نال مسیحی نوں ذ4-1:  5ندااے )رومیوں ؤدے نال کردار بنا

 ملو گی۔

 باآلخر رب دے کول ذاتی طور اتے تہاڈے لئی خاص منصوبے نیں۔

 (۔ 10:  13-20: 12کرنتھیوں  1رب نے تہانوں اپنے انفرادی طریقے نال محبت دین لئی بنایااے )



 پر کداں؟ 

 بنیادی طور اتے، ہن ایس زندگی وچ ایمان تے رب دی فرمانبرداری دے نال جینا۔

ن، بائبل دے انتخاب کرن، ایمان رکھن، محبت اتے عمل کرن،تے آخرتائیں ثابت قدم رہن نال، مسیحی نہ  ؤبردارہافرمان

 ن گے۔ ؤے دوجیاں لئی ابدیت نوں چنگا بناصرف کردار دی تعمیر کرن گے بلکہ اپنے ت

  ccog.orgوی ویکھو، ؛ مفت کتاب 20: 1جتھے تائینایمان دا تعلق اے، چونکہ رب دا وجود اک اصلیت اے )رومیوں 

تے دستیاب اے، کیہ رب دا وجود منطقی اے؟(،ایہہ یقین کرن لئی ایمان دی لوڑ نئیں اے پئی رب اے ۔ شیطان وی یقین  

ندی اے۔  ؤے اطاعت کرن لئی ایمان دی لوڑ ہا(۔ تاہم، رب اتے بھروسہ، یقین، ت19: 2کردے نیں تے کنبدے نیں )یعقوب 

معلومات مفت کتابچے وچ مل سکدی   ہور  ؛ ایمان دے بارے وچ 9: 3تیمتھیس  1ہ اے )ایہہ "ایمان دے اسرار" دا حص 

 اتے آن الئن دستیاب اے، ایناں لوکاں لئی جناں نوں رب نے بالیا اے تے چنیا اے(۔  ccog.orgاے، جیہڑی 

روح، اے  (۔ ایہہ، رب دی 32: 5رب اوہناں نوں اپنی پاک روح دیندا اے جیہڑے ”اوہدی اطاعت کردے نیں“ )اعمال 

 (۔ 11-9: 8ندی اے )رومیوں ؤجیہڑی اک اصلی مسیحی بنا

( وچ تبدیل تے کامل ہو جان گے ایس 6-5: 20؛ مکاشفہ 54-50: 15کرنتھیوں  1مسیحی، خود، بعد وچ پہلی قیامت )

  1صور ) اخیری  ن وچ مدد کرن۔ ایہہ قیامت ستویں تے  ؤتے اصلیت وچ ابدیت نوں چنگا بنا محبت دین توں پئی

 (۔ 7: 10ن دا ویال اے )مکاشفہ ؤی پئی رب دے اسرار دا حصہ ختم ہا( دے نال ملدی اے، جیہڑ15:52کرنتھیوں 

 (۔ 51:  15کرنتھیوں  1پولوس رسول نے ایس تبدیلی نوں بذات خود ”اک راز“ آکھیا )

جیہڑے لوک فی الحال غیر مسیحی نیں اوہناں نوں بعد وچ جی اٹھن توں بعد تبدیلی دا ایہہ موقع ملوگا )مفت کتاب وی 

ن والے دور وچ گواچے ہوئے  ؤپیشکش، اپوکاٹاسٹیسیس: کیہ رب آ دی عالمگیر مکتیاتے،  ccog.orgویکھو، آن الئن 

 دے منصوبے نوں ظاہر کردے نیں(۔ کتیملوکاں نوں بچا سکدا اے؟ سینکڑاں صحیفے رب دے 

 نیکی کرو 

 (۔ 25:  18( تے اوہی کردا اے جیہڑا صحیح اے )پیدائش 10: 143؛ زبور 18: 10رب چنگا اے )مرقس 

 (۔ 16:  13؛ عبرانیوں 14:  34رب ایہہ وی چاہندا اے پئی اسی نیکی کریے جداں پئی اوہنوں پسند اے )زبور 

واال اے۔ بنی آدم دیانسارےاں راہواں تیری زیر نگاہ نیں ایس توں پئی مشورت وچ بزرگ تے َکم وچ قدرت  19

 (  19:  32اک نوں اوہدی روش دے موافق تے اوہدے عمالں دے پھل دے مطابق اجر دیوے۔ )یرمیاہ  

پس  10ن گے تے عین ویلے اتے کٹن گے۔ ؤنہ ہاریے کیوں جو جے بے دل نہ ہااسی نیک َکم کرن وچ ہمت  9

 (  10-9:  6ملے سارےاں دے نال نیکی کرو خاص کر اہل اِیمان دے نال۔ )گلتیوں  جتھے تائیں موقع

ے جالل  جیہڑا نیکوکاری وچ ثا بت قدم رہ ک 7گا۔  ؤوں اوہدے َکماں دے موافق بدلہ دااوہ ہر اک ن 6۔۔ رب۔۔۔ 5

 (7-5: 2گا۔ )رومیوں  ؤیں اوہناں نوں ہمیشہ دی زندگی داندے نؤ تے عزت تے بقا دے طالب ہا

:  5رب تہاڈے لئی بھلیائی چاہندا اے تے جے تسی واقعی محبت کردے آں تے ”اوہدی فرمانبرداری کردے آں“ )اعمال 

 (۔ 28:  8گا )رومیوں  ؤ(، ایداں سارا کجھ ہو جا9: 5یوں ؛ عبران32

 : ؤدرج ذیل اتے توجہ دا



تے اپنے تے اپنی ساری محنت دے درمیان خوش ہو پس انسان لئی ایس توں چنگ کجھ نئیں پئی اوہ کھاوے  24

 ( 24: 2کے اپنا جی بہالوے۔ میں ویکھیا پئی ایہہ وی رب دے ہتھ نال اے۔ )واعظ 

میں یقینا جان داہا ں پئی انسان لئی ایہی چنگا اے پئی خوش ویال ہو وے تے جدوں تائیں جیندا رئے نیکی  12

تے پئے تے اپنی ساری محنت توں فائدہ چکے۔ ایہہ وی رب  تے ایہہ وی پئی ہر اک انسان کھائے  13کرے۔ 

 ( 14-12:  3تے مینوں یقین اے پئی سارا کجھ جیہڑا رب کردا اے ہمیشہ لئی اے۔ )واعظ  14دی دین اے۔ 

 نا اے۔تے انساناںؤ ن دا مقصد شیواں نوں چنگا بناؤاتے کیوں جو َکم وچ نتیجہ خیز ہامندرجہ باال سچ اے، بنیادی طور 

 نا چاہیدا۔ ؤن نال لطف اندوز ہاؤنوں پیداواری ہا

برآں، رب دا منصوبہ ایس گل نوں مدنظر رکھدا اے پئی تہاڈے نال کیہ ہویا اے۔ ایدے متعلق عہد نامہ قدیم دی   ہور  

 پڑھائی اتے غور کرو:

قوم جدا رب  اے اوہ   دھن 12رب دی مصلحت ہمیشہ لئی قائم رویگی۔ تے اوہدے دل دے خیال نسل در نسل۔  11

رب ا سمان اتوں ویکھدا اے۔ سارے بنی آدم  13اے تے اوہ امت جنوں اوہنے اپنی ہی میراث لئی برگزیدہ کیتا۔  

ا  اوہی اے جیہڑ 15اپنی سکونت گاہ توں اوہ زمین دے سارے باشندیاں نوں ویکھدا اے۔  14اتے اوہدی نگاہ اے۔ 

 ( 15-11: 33اوہناں دے سارے َکماں دا خیال رکھدا اے۔ )زبور ندا تے ؤاوہناں سارےاں دے دالں نوں بنا

دل نال غور کیتا تے سارے حال دی تفتیش کیتی تے پتہ لگا پئی صادق تے دانش مند تے  ایناں سارےاں گالں اتے میں1

 (  1:  9اوہناں دے َکم رب دے ہتھ وچ نیں۔ )واعظ 

 (  9:  16دی راہنمائی کردا اے۔ )امثال ندا اے پر رب اوہدے قدمانؤبندے دا دل اپنی راہ ٹھہر 9

 (24:  20بندے دی رفتار رب دے ولوناے پس انسان اپنی راہ نوں کداں جان سکدا اے؟ )امثال  24

 (73:  119تیرے ہتھا ں نے مینوں بنا یا تے تر تیب ِدتا۔ )زبور  73

ں جو ہر اک امر تے ہر اوہدوں میں دل وچ آکھیا پئی رب راست بازاں تے شریراں دی عدالت کرو گا کیو 17

 (17:  3َکم دا اک ویال اے۔ )واعظ  

 نوٹ کرو، ہن، نویں عہد نامے دے حوالے: 

ایداں تسی مل کے   27پر ایہہ سارےاں تاثیراں اوہی اک روح کردا اے تے جنوں اوہ چاہندا اے ونڈھداا ے۔  11

 ف وی( ، اے ای27، 11:  12کرنتھیوں  1مسیح دا بدن آں تے فرداً فرداً اعضا آں۔ )

جیہڑا کوئی اپنے  8۔ رب ٹھٹّھیاں وچ نئیناڑایا جاہندا کیوں جو بندا جیہڑا کجھ بوندا اے اوہی َکٹو گا۔ ؤفریب نہ کھا 7

جسم لئی بوندا اے اوہ جسم نال ہالکت دی فصل َکٹو گا تے جیہڑا روح لئی بوندا اے اوہ روح نال ہمیشہ دی زندگی دی  

 ( 8-7: 6فصل َکٹو گا۔ )گلتیوں 

ایس لئی پئی رب بے انصاف نئیں جیہڑا تہاڈے َکم تے اوس محبت نوں بھول جاوے جیہڑی تسی اوہدے نام  10

 (  10: 6دے واسطے ایدانظاہر کیتی۔۔۔۔ )عبرانیوں 

رب دے کول سارےں لئی اک منصوبہ اے! ایدے وچ تسی انفرادی طور اتے شامل آں پاویں تہانوں ایس عمر وچ بالیا  

 ہ تہاڈے سارے َکماں اتے غور کردا اے۔ جاوے یا نئیں۔ تے او



وغیرہ تسی جیہڑے وی لنگے آں ، اوہ سارا کجھ جیہڑا تسی برداشت کیتا اے، اوہ سارا کجھ جیہڑا تسی پورا کیتا اے، 

ن لئی تیار کر رئے نیں )جدوں تائیں پئی تسی باآلخر رب دی بادشاہی دی حمایت کرن توں ؤتہانوں ابدیت نوں چنگا بنا

(۔ ہر اوہ شے جدے وچوں تسی لنگے آں اوہ تہانوں کالنگ تے َکم لئی تیار کر رہیا اے جیہڑا رب تہاڈے ؤکر داانکار نہ 

 ن وچ مدد کروں گے!ؤں گے تے ابدیت نوں چنگا بناؤنفرد انداز وچ دین دے قابل ہو جالئی رکھدا اے! تسی اک م

ن، سنن تے دوجیانشیواں دے اں حصے تے سونگھبائبل ای گل دا تذکرہ کردی اے پئی جداں جسم دے ہتھ تے اکھ جد

(، ساڈے سارےاں دا رب دے ہمیشہ والے منصوبے وچ اپنا منفرد حصہ  26-12:  12کرنتھیوں   1ندے نیں )حصے ہ

ایہہ نہ سوچو پئی رب دے کول تہاڈے لئی   -اے۔ ہاں، تہاڈا کردار دوجے ارباں انساناں توں بالکل وکھ وکھ ہو سکدا اے

 ہ نئیں اے۔کوئی اصلی منصوب

(۔ رب تہاڈے َکماں دی بنیاداتے فیصلہ 12: 14برآں، تسی جیہڑا کجھ کردے آں ایس لئی تسی جوابدہ آں )رومیوں  ہور  

(۔ جناں  30-24: 25( دے نال نال جیہڑا تسی کرن وچ ناکام رہندے آں )متی 12: 20؛ مکاشفہ 14: 12کرو گا )واعظ 

ں  ؤلئی ہمیشہ دی زندگی نوں چنگا بناسی اپنے آپ تے دوجیاں بوہتا تسی اوہ کروں گے جیہڑا تسی کرنا چاہیدا، اینا ہی ت

ے دوجیاں لئی ہمیشہ لئی چنگا  گے۔ جناں بوہتا تسی ا وہ نئیں کروں گے جیہڑا تہانوں نئیں کرنا چاہیدا، تسی اپنے آپ ت

 (۔8: 4تیمتھیس  2ں گے۔ رب اک صادق جج اے )ؤبنا

؛  12:  24؛ امثال  6: 2؛ رومیوں 27: 16ق اجر ملو گا )متی ندی اے پئی ساہنوں ساڈے َکماں دے مطابؤبائبل سکھا

(۔  19-15:  19(! تے اسی ایدی وجہ نال بوہتے لوکاں دی مدد کر سکوں گے )لوقا 12:   22؛ مکاشفہ 10: 17یرمیاہ 

جدا بنیادی مطلب ایہہ اے   —( 13: 14بائبل آکھدی اے پئی موت توں بعد، ساڈ ے َکم ساڈی پیروی کردے نیں )مکاشفہ 

پئی اسی جیہڑا کجھ سیکھیا تے نشوونما پائی جبکہ اسی جسمانی طور اتے ایدی تشکیل کراں گے پئی اسی ہمیشہ لئی 

 ن گے۔ؤِکداں دین تے َکم کرن دے قابل ہا

عام (۔ ساڈی زندگی دی لمبائی سمیت، جیہڑی پئی 23: 14رب نے جیہڑا کجھ وی کیتا اے ایدی اک وجہ اے )حزقی ایل 

 (۔ 12:  9ندااے )واعظ ؤئی اک معمہ ہاطور اتے ساڈے ل

( جداں پئی ایدے کول جیہڑا کجھ وی ا وہ کردا اے ایس لئی الجواب وجوہاتاں  22:  11”رب اتے ایمان رکھو“ )مرقس  

 (۔ 28: 8؛ رومیوں 11: 12ایتھے تائیں پئی جدوں ایہہ ہمیشہ ساہنوں ایداں نئیں لگدا اے )ویکھو عبرانیوں —نیں

 ندی اے:ؤا اے، فیر وی بائبل ایہہ وی سکھالوکاں نے اپنے نتیجیاں دی بنیاد اتے رب دا غلط فیصلہ کیتبوہت سارے 

  ؤکیاں گالں روشن کر داپس جدوں تائیں رب نہ آوے ویلے توں پہال نِکسے گل دا فیصلہ نہ کرو۔ اوہی ہنیرے دیاں ل 5

 ( 5: 4کرنتھیوں  1گی۔ ) ؤتعریف رب دے ولوں ہا لے ہر اک دیگا تے اوس وی ؤاہِر کر داگا تے دالں دے منصوبے ظ

 کجھ شیواں لکوئیاں گئیاں نیں۔ اسی کسے انسان دے بارے وچ وی سارا کجھ نئیں جان دے۔ 

-4:  12کرنتھیوں  1ندے۔ رب ساڈے وچوں ہر اک لئی اک انفرادی منصوبہ رکھدااے۔ )ؤ سارے لوک اک جئے نئیں ہا

 (۔ 12

حصہ مل سکے۔ جداں پئی ایس توں پئی ساڈے وچوں ہر اک نوں ہمیشہ لئی اپنا  رب سارےاں دے نال َکم کر رہیا اے

 ندا اے:ؤصحیفہ سکھا

 (17: 32گا۔ )یسعیاہ  ؤپھل ہمیشہ دا ارام تے اطمینان ہاگا تے صداقت دا  ؤتے صداقت د اانجام صلح ہا  17

تیرے سجے ہتھ وچ دائمی خوشی گا۔ تیرے حضوروچ کامل شادمانی اے۔  ںؤوکھاتو مینوں زندگی دی راہ 11

 ( 11:  16اے۔ )زبور 



 امن تے خوشیاں ہمیشہ لئی۔ اک چنگی ابدیت! 

 تہانوں کیہ کرنا چاہیدا؟

اوہ کیہڑا بندا اے جیہڑا زندگی دا مشتاق اے  12نگا۔ ؤری سنو۔ میں تہانوں رب ترسی سکھا می ؤاے بچو! آ 11

اپنی زبان نوں بدی توں باز رکھ تے اپنے ہونٹاں  13تے وڈھی عمر چاہندا اے ایس توں پئی بھلیائی ویکھے؟ 

-11: 34بدی نوں چھڈ تے نیکی کر۔ صلح دا طالب ہو تے اوہدی پیروی کر۔ )زبور  14دی دغا دی گل نال۔ 

14) 

رب وچ مسرور رہ تے   4رب اتے توکل کر تے نیکی کر۔ ملک وچ آباد رہ تے اوہدی وفاداری نال پرورش پا۔ 3

 (  4-3: 37مراداں پوریاں کروگا۔ )زبور ا وہ تیرے دل دیاں 

 چنگا کرو! رب اتے بھروسہ رکھو۔ 

 ایس سارے دا کیہ مطلب اے؟

 ایدا مطلب ایہہ اے پئی رب نے جیہڑا کجھ کیتا اوہنوں بنایا ایس توں پئی ایدی مخلوق چنگا َکم کر سکے۔ 

 وے! خاص طور اتے،رب نے ہر اوہ شے بنائی ایس توں پئی ابدیت چنگی ہو ہور  یا 

 کیہ ایہہ بوہت چنگا نئیں اے؟

 (3:  15۔۔۔اے رب۔ قادر مطلق! تیرے َکم وڈھے تے عجیب نیں۔ )مکاشفہ 3

آہ! تو اپنے ڈرن والیاں لئی کداں دی وڈھی نعمت رکھ چھڈی اے۔ جنوں تو نے بنی آدم دے سامنے اپنے  19

 ( 19: 31توکل کرن والیاں لئی تیار کیتا۔ )زبور 

 ن لئی جیہڑا کجھ تیار کیتا اے۔ ؤھی اے کیوں جو اوہن اوہنے ساڈے آبوہت وڈرب دی بھلیائی 

وچ، ہابل توں شروع کردے ہوئے، اسی پرانے عہد نامے وچ رب دے ولوں بالئے گئے وکھ وکھ   12-4:  11عبرانیوں 

ندیاں  ؤن والیاں آیتاں کیہ سکھاؤہوئے، غور کرو پئی بعد وچ آلوکاں دے بارے وچ سیکھدے آں۔ تے ایدا تذکرہ کردے 

 نیں:

ن پر دور ہی توں اوہناں نوننویکھ کے ؤئیانشیواں نہ پاتے وعدہ کیتی ہو  ایہہ سارے ایمان دی حالت وچ مرن 13

جیہڑے ایداں دیاں گالں آکھدے آں اوہ  14خوش ہوئے تے اقرار کیتا پئی اسی زمین اتے پردیسی تے مسافر آں۔ 

جیہڑے ملک وچوں اوہ نکل آئے سی جے اوہدا خیال   15ظاہِر کردے نیں پئی اسی اپنے وطن نوں لبن وچ آں۔ 

پر اصلیت وچ اوہ اک چنگے یعنی اسمانی ملک دے مشتاق   16ں نوں واپس جان دا موقع ای۔ کردے تے اوہنا

ن توں شرمایا نئیں چنانچہ اوس نے اوہناں لئی اک شہر  ؤہناں نال یعنی اوہناں دا رب کہالسی۔ ایس لئی رب او

 (16-13: 11تیار کیتا۔ )عبرانیوں 

اے پئی رب دے کول کسے چنگی شے دا منصوبہ سی، تے ایہہ  پس کٹ توں کٹ ہابل دے زمانے توں، لوکاں نوں یقین

اے جیہڑا اسمان   پئی رب اوہناں لوکاں دا رب اے جیہڑے اینوں صحیح معنیاں وچ سمجھدے نیں۔ "شہر" نواں یروشلم

 (۔ 2:  21گا )مکاشفہ  ؤتوں زمین اتے آ

 ۔ہووننگیاں چوبہ ایہہ اے پئی شیواں منص



 غور کرو:نویں عہد نامے نال درج ذیل اتے 

 ( 17: 4اے۔ )یعقوب   پاپ  پس جیہڑا کوئی بھالئی کرنا جان دا اے تے نئیں کردا اوہدے لئی ایہہ  17

 کیہ ایدا مطلب ایہہ نئیں اے پئی مسیحیاں نوں چنگا کرنا اے؟

 نا اے۔ؤ چنگا کرنا شیواں نوں چنگا بنا

 شروع دے چرچ دے مصنف نیکی تے معبودیت اتے 

کلیسیائی مصنفاں نوں کجھ سمجھ دی تے اوہناں نے رب دے منصوبے دے راز دے مقصد دے بارے وچ شروع دی 

 اشارے ِدتے سی۔ 

 دوجی صدی )اے ڈی( وچ پولی کارپ آف سمیرنا، جنوں اک یا بوہتااصل رسوالں نے مقرر کیتا سی، لکھیا:

 ( 6لپیوں کو خط، باب )پولی کارپ کا ف ؤاے اینوں لبن وچ جوش نال َکم ال جیہڑا کجھ چنگا ؤآ

 ( 4اوہ }یسوع{ تعلیم دیندااے... ہمیشہ دے اجر دے پھل لئی۔ )پولی کارپ، کیپوا کے وکٹر کے ٹکڑے، سیکشن 

 ایداں، میلیٹو آف سارڈیس، جیہڑا بعد وچ پولی کارپ دے جانشین سی، نے لکھیا: 

اض رکھے نیں، ایس توں پئی تسی اپنے ولوں  اینے تہانونازادی نال نوازیا اے۔ اینے تہاڈے سامنے وڈھی تعداد وچ اعتر

ہر شے دی نوعیت نوں پہچان سکو تے اپنے لئی چنگا انتخاب کر سکو۔ )میلیٹو۔ اک تقریر جیہڑی انٹونینس سیزردی 

۔ ہینڈرکسن پبلشرز، پیبوڈی ایم اے 1885،  8موجودگی وچ سی۔ رابرٹس تے ڈونلڈسن دے اینٹی نیکین فادرز وچ، والیم 

 ( 755  ,1999پرنٹنگ 

ن وچ  ؤدے آں تے اسی شیواں نوں چنگا بناچنگا کرنا سیکھن نال کردار بن دا اے۔ جدوں اسی چنگا کرن دا انتخاب کر

 مدد کردے آں۔ 

میلیٹو سمجھ گیا پئی رب نے انساناں نوں انتخاب دی آزادی ِدتی اے تے ساہنوں چنگا انتخاب کرنا اے۔ آدم تے حوا دے  

(، میلیٹو نے  17-16: 6ن دے باوجود، جیہڑی جوہر وچ غالمی لے آئی )رومیوں خالف ورزی کرن دا انتخاب کر 

 وضاحت کیتی: 

ن ؤزمین دی مٹی دوناں پاسیوں بیج پان دی صالحیت رکھدا اے جداں پئی ؤجیہڑا فطرتاً نیکی تے بدی نوں پاپر انسان 

درخت نوں چھو کے حکم دی  دی صالحیت رکھدی اے، اینے دشمن تے اللچی مشیر نوں خوش آمدید آکھیا تے ایس

 (48خالف ورزی کیتی، تے رب دی نافرمانی کیتی۔ )میلیٹو۔ میلیٹو دے نال دی ہولی آن دی پاس اوور ، الئن 

 ن دے منصوبے دا حصہ سی: ؤدال مکتیدی غالمی توں  پاپ  میلیٹو نے ایہہ وی سمجھیا پئی یسوع ساہنوں 

وقتی، فانی تے الفانی اے… ٹھیک اے، ایس معاملے دی سچائی ایہہ اے  عید فسح دا راز نواں تے پرانا، ہمیشہ لئی تے 

پئی رب دا راز پرانا وی اے تے جگ وی … کیوں جو ایہہ پیشین گوئی دی آوازدے نال ہویا سی۔ رب دے راز دا  

وچ،   اعالن کیتا گیا سی. …ایہہ اوہی اے جنے ساہنوں غالمی توں آزادی وچ، ہنیرے توں روشنی وچ، موت توں زندگی

ظلم توں ہمیشہ دی بادشاہی وچ پہنچایا، تے جنے ساہنوں اک نواں پجاری بنایا، تے ہمیشہ لئی اک خاص لوک۔ )میلیٹو۔ 

 (2,58,61,68میلیٹو دے نال دی ہولی آن دی پاس اوور ، الئنز 



گوئیاں جیہڑیاں  ن پیشی  —جی ہاں، بادشاہی ہمیشہ لئی، ہمیشہ لئی اے ۔ تے ایہہ پیشین گوئی دے اسرار دے نال سی 

ن توں  ؤیسوع دے آ —نا چاہیدا سی ؤزمانے دے مذہبی رہنماواں نوں ہا ندیاں سی جداں پئی یسوع دےؤسمجھ وچ نئیں آ

عنوان:   www.ccog.orgپہال ناعالن کیتاگیا سی )ایناں سینکڑاں پیشین گوئیاں لئی، مفت کتاب ویکھو، آن الئن اتے 

لک اک ہور راز ایہہ اے پئی یسوع نے روٹی توڑی تے ہر اک شاگردنوں اک ثبوت یسوع مسیح اے(۔ فسح دے نال منس

(، جیہڑا پئی ایناں لوکاں دے لئی جیہڑی صحیح طریقے نال مسیحی فسح نوں )جنوں کدی  24:30منفرد ٹکڑا ِدتا )لوقا 

لئی کجھ منفرد  کدی یوکرسٹ آکھیا جاہندا اے( اج دے دن وچ ظاہر کرن وچ مدد کردا اے۔ پئی رب ساڈے وچوں ہر اک

 رکھدا اے تے اسی سارے خاص لوک آں۔ 

لیون کے ارنائیوس نے دعوٰی کیتا پئی اینوں سمیرنا دے پولی کارپ نے سکھایا سی۔ ارنائیوس نے لکھےا پئی مسیحیاں  

(۔ تے ہاں، جی  5، پیرا 18نوں "ابدیت تائیں جی اٹھن دی امید" اے )ارنائیوس بدعتوں دے خالف، کتاب چہارم،باب 

 اٹھے مسیحی ابدیت تائیں زندہ رہن گے۔

 ندا اے:ؤ زبور سکھا

تے جنے ساہنوں بوہت تے سخت تکلیفاں وکھائیاں نیں فیر ساہنوں زندہ کروگا۔ تے زمین دے اسفل نال   20

 ( 21-20:  71تو میری عظمت نوں ودھا تے فیر مینوں تسلی دے۔ )زبور  21گا۔ ؤپر لے آساہنوں فیر ا

 عظمت وچ وادھا کرو گا۔ قیامت توں بعد )جنوں دوجی واری زندہ کرنا وی آکھیا جاہندا اے( رب اپنے بندیاں دی

 اینا ِکنا؟ 

( حصے دا حوالہ ِدتا جیہڑا پئی ایناں لوکاں لئی حتمی 34: 10دے "تسی رب آں" )یوحنا   6: 82یسوع نے زبور 

 گے۔  ہوونن لئی تیار ؤے جیہڑی رب دی راہ وچ زندگی لنگامعبودیت دے متعلق اک پڑھائی ا

 ارنائیوس ایہہ وی سکھایا: 

ن واال کوئی ہورنئیں اے سوائے سارےاں دے ابو، پتر تے گود لین والیاں دے  ؤ رب کہال... صحیفیاں دے نال 

 (4)ارنائیوس. ایڈورسس ہیریسس، کتاب چہارم، پیش کش، آیت 

گے۔" اوہ بالشبہ ایہہ لفظ ایناں لوکاں   "میں آکھیا، تسی سارے اعلٰی دے پتر تے دیوتاہاں۔ پر تسی مرداں دے وانگومرو ں

ناں نوں گود لین دا تحفہ نئیں ملیا اے، پر جیہڑے رب دے کالم دی خالص نسل دے اوتار نوں حقیر  لئی آکھدا اے ج

سمجھدے نیں، رب وچ فروغ دین دی انسانی فطرت نوں دھوکہ دیندے نیں، تے اپنے آپ نوں رب دے کالم دا ناشکرا  

ی رب دا کالم انسان نوں بنایا گیا سی، تے ا ثابت کردے نیں۔ ایناں لئی گوشت بن گیا۔ کیوں جو ایہہ ایس مقصد لئی سی پئ

وہ جیہڑا رب دا پتر سی ا وہ انسان دا بیٹا ہویا، اوہ بندا، کالم وچ لے جان تے گود لین توں بعد،رب دا پتر بن سکدا اے ۔  

فانی ی فانی تے الکیوں جو اسی کسے ہور طریقے نال الفانی تے الفانیت نوں پا نئیں کر سکدے سی، جدوں تائینپئی اس

 (۔ 1، آیت 19، باب  3۔ ارنائیوس ایڈورسس ہیریزس، کتاب ہندےلئی متحد نہ 

 یوحنا رسول نے لکھیا: 

ں گے۔ کیوں جو اوہنوں ؤگا تے اسی وی اوہدی مانند ہاؤان دے آنپئی جدوں ا وہ ظا ہر ہا ِعزیزو! اسی ج 2

 ، ڈاربی بائبل ترجمہ(2: 3یوحنا  1ویسا ہی ویکھاں گے جداں اوہ اے۔ )

نا ؤپر ایداں تبدیل ہا —یں بدلے نیں وں جو یسوع ہن تائیں واپس نئیں آیا اے، مسیحی ہن تائیں اوہدی مانند بنن لئی نئکی

کرنتھیوں   1(۔ ہن تائیں کجھ راز باقی نیں پئی اسی کداں وکھاں گے )53-50: 15کرنتھیوں  1منصوبے دا حصہ اے )



-14: 3؛ افسیوں 48:  5؛ متی 29:  17؛ اعمال  29:  8)رومیوں  (، پر رب دا منصوبہ معبودیت اتے مشتمل اے12:  13

 (۔ 15:  2؛ مالکی 19

 دوجی صدی دے اوائالں وچ، انطاکیہ دے اگنیشئس نے لکھیا: 

کیوں جو میری ایہہ خواہش نئیں اے پئی میں تہاڈے نال انسان دی خوشنودی دا َکم کراں بلکہ رب نوں خوش کرن دے  

وش کردے آں۔ کیوں جو نہ ہی مینوں رب تائیں پہنچن دا ایداں دا ]دوجا[ موقع کدی ملو  طور اتے، جداں پئی تسی اینوں خ

گا ... اک چنگے َکم دے اعزاز دا حقدار ... جگ توں رب دے ول جانا چنگا اے، ایس توں پئی میں دوجی واری ایدے  

رب تائیں پہنچن دی ر دے نال مینوں ، جناں دے آلہ کاؤدرندیاں دی خوراک بنن دا موقع داکول جاواں۔ ... مینوں جنگلی 

گی … میں رب دا پینا چاہندا ہاں، یعنی اوہدا خون، جیہڑا پئی الفانی محبت تے ہمیشہ دی زندگی اے۔  ؤاجازت ِدتی جا

 (۔ 4, 2)اگنیشس رومیوں کو خط، ابواب 

اوہ ابو دا دروازہ اے، جدے نال ابراہیم، اسحاق، تے یعقوب، تے نبی ، رسول، تے کلیسیا وچ جاہندے نیں۔ ایناں 

 (۔9نا اے )اگنیس رومیوں کو خط، باب ؤ یت نوں پاسارےاں دا مقصد رب دی وحدان

 نا تے اک چنگا، ہمیشہ دا، َکم کرنا سی۔ؤرب دے لوکاں لئی مقصد دیوتا بنا لٰہذا، اگنیس نے سکھایا پئی

 بعد وچ دوجی صدی وچ، انطاکیہ دے تھیوفیلس نے لکھیا: 

دی زندگی، خوشی، سکون، آرام تے چنگیاں جیہڑے لوک نیکی وچ صبر نال الفانی نوں لبن وچ رہندے نیں، اوہ ہمیشہ 

نا ؤانسان دے دل وچ آئیاں ۔ حاملہ ہاشیواں دی فراوانی عطا کرو گا، جیہڑیاننہ اکھ نے ویکھیاں، نہ َکناں نے سنیاں، نہ 

 (14)تھیوفیلس۔ ٹو آٹولیکس، کتاب اول، باب 

ر اتے پیدائش وچ لکھیاگیا اے، گویا اینوں ایس لئی وی، جدوں انسان ایس جگ وچ تشکیل پا چکیا سی، ایہہ صوفیانہ طو

 دوجی وار جنت وچ رکھےا گیا اے۔ ایس توں پئی اک ایس ویلے پورا ہویا جدوں اینوں اوتھے رکھیا گیا سی، تے دوجا

ندی اے، اینوں دوجی واری  ؤبرتن، جدوں ایدے وچ کجھ خامی ہا گا۔ جداں پئی اک ؤقیامت تے فیصلے توں بعد پورا ہا

ندی اے۔ کسے نہ کسے ؤداں انسان دے نال وی موت واقع ہادا اے ایس توں پئی ایہہ نواں تے پورا ہو جاوے۔ ایبنایا جاہن

 طرح ا وہ ٹٹ گیا اے، ایس توں پئی اوہ پوری طرح جی اٹھے۔ میرا مطلب اے بے داغ، تے صالح، تے الفانی۔ ... 

نوں رب بنا دیندا... ایس توں پئی اوہ الفانی شیواں دے ندا تے اوہؤیا ہاکیوں جو جے اوہنے اوہنوں شروع توں الفانی بنا 

نا چاہیدا، تے بننا  ؤولوں انعام دے طور اتے الفانی ہاول مائل ہووے، رب دے حکم دی تعمیل کرے، تے اوہنوں اوہدے 

ھدا اے  چاہیدا۔ رب... کیوں جو رب نے ساہنوں اک قانون تے مقدس حکم ِدتے نیں۔ تے ہر اوہ بنداجو ان نوں برقرار رک

بچایا جا سکدا اے، تے قیامت نوں پا کے، ناقابِل تباہی دا وارث ہو سکدا اے )تھیوفیلس آف انطاکیہ۔ آٹولیکس کو ، کتاب 

 (۔105، صفحہ  27، 26، ابواب 2

زندگی دے الئق گا، تے رب دے ولوں ہمیشہ دی  ؤرو گا اوہ ابدی سزاواں توں بچ جا اوہ جیہڑا راستبازی نال َکم ک

 (34، باب IIگا۔ )تھیوفیلس۔ ٹو آٹولیکس، کتاب  ؤاسمجھیا ج

ن گے، )تھیوفیلس۔ ٹو  ؤ،ا وہ ہمیشہ دی زندگی دے وارث ہاپر جیہڑے لوک ہمیشہ دے رب دی پرستش کردے نیں

 (36، باب 2آٹولیکس، کتاب 

ی رب اے،  تے اسی نے اک مقدس قانون سیکھیا اے۔ پر ساڈے کول قانون دین والے دے طور اتے اوہ اے جیہڑا واقع

 (9، باب 3ندا اے۔ )تھیوفیلس۔ ٹو آٹولیکس، کتاب ؤ اختیار کرنا تے نیکی کرنا سکھاجیہڑا ساہنوں راستبازی کرنا، تقویٰ 

 نا تے چنگا کرنا سکھایا۔ ؤ جیہڑا اصلی مسیحی سی، دیوتا بنا لٰہذا، تھیوفیلس نے ایناں لوکاں لئی



 ولیٹس نے لکھیا: تیجی صدی وچ، روم دے رومن کیتھولک سنت تے بشپ ہیپ

الفانی ابو نے الفانی پتر تے کالم نوں جگ وچ پیجیا، جیہڑا انسان دے کول آیا ایس توں پئی اینوں پانی تے روح نال 

ن لئی دوجی واری جنم ِدتا، ساڈے وچ زندگی دا ساہ )روح( پھونک ؤنے، ساہنوں روح تے جسم دے فنا ہادھوئے۔ تے ای

گا۔ جے اوہ  ؤفانی ہو گیا اے تے اوہ وی رب ہاالفانی تابکاری نال نوازیا۔ ایس لئی جے انسان الِدتی، تے ساہنوں اک 

پرت دی تخلیق نو توں بعد پانی تے روح القدس دے نال رب بنایا گیا اے تے اوہ مردیاں وچوں جی اٹھن توں بعد مسیح 

 (۔8ر گفتگو ، باب دے نال مشترکہ وارث وی پایا جاہندا اے )ہیپولیٹس۔ ہولی تھیوفنی پ

کیوں جو، نیکی وچ ترقی کر کے، تے چنگیاں شیواں نوں پا کے، ”اوہناں شیواں تائیں پہنچ کے جیہڑیاں پہلے نیں،“  

پولس دے کالم دے مطابق، اسی ہمیشہ اعلٰی خوبصورتی دے ول ودھدے آں۔ میرا مطلب  دھن{ KJV، 13: 3}فلپیوں 

ی ساڈے لئی وی ایہہ آکھیا جا سکے، ”بادشاہ نوں تیری خوبصورتی دی اے، البتہ روحانی خوبصورتی، ایس توں پئ

 بوہت خواہش سی۔“ )ہیپولیٹس۔ ہیپولیٹس کی صحیفہ کی تفسیروں کے ٹکڑے( 

 ندے نیں۔ؤ ایداں، ہیپولیٹس نے معبودیت دی تعلیم ِدتی تے ایہہ پئی مسیح، نیکی وچ ترقی کردے ہوئے، چنگیاں شیواں پاو

 رومن سنت تے بشپ امبروز نے سکھایا: -دے گریکوچوتھی صدی وچ، میالن 

فیر اک کنواری حاملہ ہوئی، تے کالم گوشت بن گیا ایس توں پئی گوشت رب بن جاوے )میالن دا امبروز، کنواری پن 

 (۔11دے متعلق )کتاب اول، باب 

 چوتھی صدی وچ، گریکو آرتھوڈوکس سنت تے بشپ جان کریسسٹوم نے لکھیا: 

ا اے، تے رب دا بچہ۔ کیوں جو اسی پڑھدے آں، ''میں آکھیا اے،تسی دیوتا آں، تے تسی سارے اعلٰی  ... بندا رب بن سکد

 (۔ 32ترین دے پتر آں'' )جان کریسسٹم۔ رسولوں کے اعمال پر ہوملی 

 کٹ توں کٹ یسوع دے زمانے توں ہی ڈیفیکشن نوں انساناں لئی اک مقصد سمجھیا جاہندا سی۔

 نسل دا بھید؟

 ندے نیں۔ؤتے شکالنوچ آ ھ رنگاںانسان وکھ وک

 کوئی وی نسل کسے دوجی نسل توں برتر نئیں اے۔

 بوہت سارے لوک ایداں دے ملکاں وچ رہندے نیں ِجتھے اوہناں دی نسل دا غلبہ اے۔ اوہ وکھ وکھ سبق سیکھدے نیں۔

ک کیتا جاہندا اے۔ا وہ وکھ کجھ لوک ایداں دے ملکاں وچ رہندے نیں جتھے اوہناں دی نسل دے نال انتہائی امتیازی سلو

 وکھ سبق سیکھدے نیں۔

 کجھ اک توں بوہتیاں نسالں دا مرکب نیں۔ا وہ وکھ وکھ سبق سیکھدے نیں۔ 

 کجھ لوک ایداں دے ملکاں وچ رہندے نیں جیہڑے متعدد نسالں نوں قبول کردے نیں۔ اوہ وکھ وکھ سبق سیکھدے نیں۔ 

 ندا اے۔ ؤطور اتے وکھ وکھ سبق سیکھن وچ ہایجہ جزوی تے ایناں منظرنامیاں وچ تغیر نیں، جناں دا نت

(، تے فیر بعد وچ نوح دے پتر تے اوہناں دیاں بیویاں دی اوالد 20:  3اسی سارے آدم تے حوا دی نسل توں آں )پیدائش 

 توں۔



لٰہذا،   -جبکہ آدم تے حوا توں پہالں وکھ وکھ قسم دے ہومینیڈس سی، سارے جدید انسان آدم تے حوا دی نسل توں نیں

 ہاں، اسی سارے آدم تے حوا دے خاندان توں نسل انسانی دا حصہ نیں۔ 

 (۔ 27: 1نویں عہد نامے وچ "غیر قوماں دے بھید" دا ذکر اے )کلسیوں 

ندا اے پئی ؤوچ اے جتھے ایہہ ظاہر ہا 10دائش پہلی تھاں ِجتھے اسی غیر قوماں دی اصطالح دا سامنا کردے آں اوہ پی

ح دے بچیاں دے بچے ہوئے تے ا وہ وکھ وکھ تھاواں تے منتقل ہوئے تے وکھ وکھ نسالنتے بوہت  سیالب توں بعد، نو

 سارے نسلی گروہواں دے پروان سی۔ 

( دے درمیان کوئی فرق نئیں  11-9: 3دے نقطہ نظر نال، یہودی یا غیر قوم، اسرائیلی یا غیر اسرائیلی )کلسیوں  مکتی

تے مغرب توں، شمال تے جنوب  (۔ ”اوہ مشرق 11:  2ی نئیں اے“ )رومیوں اے، ”کیوں جو رب دے نال کوئی جانبدار

 (۔ 29: 13ن گے، تے رب دی بادشاہی وچ بیٹھن گے“ )لوقا ؤتوں آ

 ایہہ آکھیا جا رہیا اے، قسماں کیوں؟ 

 ندا اے۔ ؤجربہ ہاندا اے پئی لوکاں دے کول وکھ وکھ قسم دا تؤٹھیک اے، ایدا نتیجہ ایہہ ہا

 بارے وچ کیہ اے، نہ صرف لوکاں دے سیٹ؟پر بندیاں دے 

:  33؛ زبور 10: 6؛ عبرانیوں 8-7: 6رب دا منصوبہ تہاڈے سارے تمام انفرادی تجربیاں نوں مدنظر رکھدا اے )گلتیوں 

 (۔ 11-15

ندے نیں جداں ہتھ تے اکھاں تے سونگھن، سنن تے ہور شیواں لئی  ؤا گیا اے پئی جداں جسم دے حصے ہابائبل وچ دسی

 جسم وچ سارےاں دا کردار اے:

 چنانچہ جسم وچ اک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سارے نیں۔ 14

تے   16تے اوہ ایس سبب نال جسم توں خارج نئیں۔  جے پیر آکھے چونکہ میں ہتھ نئیں ایس لئی جسم دا نئیں 15

 17تے نئیں۔  رججے َکن آکھے چونکہ میں اکھ نئیں ایس لئی جسم دا نئیں تے اوہ ایس سبب نال جسم توں خا

پر فی   18ندا؟ ؤندا تے سونگھنا کتھوں ہاؤ ندا؟ جے سننا ہی سننا ہاؤندا تے سننا ِکتھوں ہاؤجے سارا جسم اکھ ہا

جے اوہ سارے اک ہی عضو  19اے۔  لواقعی رب نے ہر اک عضو نوں جسم وچ اپنی مرضی دے موافق رکھےا

 ندا؟ؤکتھے ہا  ندے تے جسمؤہا

پس اَکھ ہتھ نوننئیں آکھ سکدی پئی َمیں تیری محتاج نئیں تے نہ   21پر ہن اعضا بوہت نیں پر جسم اک ہی اے۔ 20

بلکہ جسم دے ا وہ اعضا جیہڑے ہوراں توں کمزور  22سر پیر نوں آکھ سکدا اے پئی میں تیرا محتاج نئیں۔ 

ی ہوراں دی نسبت ذلیل جان دے آں  تے جسم دے اوہ اعضا جناں نوں اس 23لگدے نیں بوہت ہی ضروری نیں۔ 

حاالنکہ ساڈے زیبا   24اوہناں ہی نوں بوہتی عزت دیندے آں تے ساڈے نازیبا اعضا بو ہت زیبا ہو جاہندے نیں۔ 

اعضا محتاج نئیں پر رب نے جسم نوں ایداں مرکب کیتا پئی جیہڑا عضو محتاج اے اوس ہی نوں بوہتی عزت 

کرنتھیوں  1تفرقہ نہ پئے بلکہ اعضا اک دوجے دی برابر فکر کرن۔ ) ایس توں پئی جسم وچ 25ِدتی جاوے۔ 

12  :14-26 ) 

ایدا مطلب اے پئی   –ن دی اک وجہ ایہہ اے پئی اسی دوجے لئی یکساں خیال رکھ سکدے آں ؤغور کرو پئی اختالف ہا

 اختالفاں دا مقصد ساہنوں وکھ وکھ طریقیاں نال محبت دین وچ مدد کرنا اے۔

 کھ سکدے نیں پئی جے تسی اک مخصوص نسل، قد، کمزور، وغیرہ ہاں تے زندہ رہنا بوہتا مشکل اے۔ہن، کجھ لوک آ



 تے کجھ طریقیاں نال ایہہ سچ اے۔

 فیر وی، ایہہ منصوبے دا حصہ اے: 

بلکہ رب نے جگ دے بے و قوفاں نوں چن لیا پئی حکیماں نوں شرمندہ کرے تے رب نے جگ دے  27

 ( 27: 1کرنتھیوں  1رآوراں نوں شرمندہ کرے۔ )کمزوراں نوں چن لیا پئی زو

:  12کرنتھیوں  1؛ 5-4: 12رب نے وکھ وکھ رنگاں، شکالں وغیرہ دے لوکاں نوں اک جسم دا حصہ بنایا )رومیوں 

 (۔ 12-14

 دا موقع ملو گا۔ مکتیسارےاں نوں 

رد انداز  ن لئی اک منفؤنگا بنارےاں لئی ابدیت نوں چجیہڑے وی ایس پیشکش نوں قبول کردے نیں اوہ اپنے تے باقی سا

بدیت دے ن والے اؤنا آؤتے ظاہری شکالں دا ہا ھ وکھ نسالںایس دور وچ وک —ن گے ؤوچ محبت دین دے قابل ہا

 گا بصورت دیگر اے ؤن وچ حصہ پاؤدوروچ اایدے توں چنگا ہا

 نیکی کرن لئی َکم کرو۔ 

(۔ بوہت سارے لوک رب دے َکم نوں نئیں  13: 7کرنا اے )واعظ سلیمان نے لکھیاپئی لوکاں نوں رب دے َکم اتے غور 

(۔ مدد لئی ہن اک َکم کرنا اے )متی 33: 6پر اوہناں نوں چاہیدا )متی --سمجھدے یا اوہنوں چنگی طرح سمجھدے نیں

 2(۔ تے ایہہ کرنا چنگا اے )ویکھو 10-7: 3؛ مکاشفہ 8-6: 9کرنتھیوں  2؛ 28:  9؛ رومیوں 19-20:  28،  14:  24

 (۔ 13-7: 3؛ مکاشفہ 14-6: 9کرنتھیوں 

دو درجن توں بوہتی واری )نیو کنگ جیمز ورژن( بائبل خاص طور اتے آکھدی اے پئی ”چنگا کرو“۔ اسی دوجیاں دی  

-37:  22مدد کرن لئی َکم کر کے چنگا کردے آں۔اسی رب تے اپنے گوانڈیاں نال محبت کرن نال نیکی کردے آں )متی 

 دوجے انسان۔ —(39

  10؛ رومیوں 20-8:19  2، 14: 24حیاں نوں دوجیاں تائیں پہنچن لئی رب دے َکم دی حمایت کرنی اے )متی مسی

 (۔ 26-27:  15،  15:

 نا اے:ؤَکم دا مقصد شیواں نوں چنگا بنا

 (5:  21محنتی دیاں تدبیراں یقیناًفراوانی دا باعث نیں پر ہر اک جلد باز دا انجام محتاجی اے۔ )امثال  5

 ( 23:  14دی محنت وچ نفع اے۔ )امثال ہر طرح  23

 َکم کرن نال سارےاں نوں مفاد )فائدہ( ملنا چاہیدا۔

 پولوس رسول نے لکھیا: 

پس اے میرے عزیزو! جداں تسی ہمیشہ توں فرمانبرداری کردے آئے آں اوہداں ہن وی نہ صرف میری   12

۔  ؤدا َکم کری جا مکتی حاضری وچ بلکہ ایدے توں بوہتا میری غیرحاضری وچ ڈردے تے کمبدے ہوئے اپنی 
کردا اے اوہ رب اے۔   کیوں جو تہاڈے وچ نیت تے عمل دوناں نوں اپنے نیک ارادے نوں انجام دین لئی پیدا 13

 (  13-12: 2)فلپیوں 

 نا اے۔ؤگا بنا نا تے ابدیت نوں چنؤجیہڑا پئی محبت نوں ودھا —نا اے ساہنوں رب دی خوشنودی لئی َکم کر



 رب نے ساڈے وچوں ہر اک لئی اک َکم رکھیا اے:

:  14ندی۔ )ایوب ہپنے ہتھاں دی صنعت دے ول رغبت تو مینوں پکاردا تے میں تینوں جواب دیندا۔تینوں ا 15

15) 

ن وچ ؤناتسی وی رب دے ہتھ دے َکم آں! ایدے کول تہاڈے لئی اک منصوبہ اے تے ایدے وچ تہانوں ابدیت نوں چنگا ب 

 مدد لئی اک َکم کرنا شامل اے۔ 

 مصنف ماریا پوپووا نے مندرجہ ذیل مشاہدہ کیتا: 

ندی اے ایدا راز، آخر کار، فلسفے ؤں اک ہی بندا بناے تہاڈے بچپن نوزندگی بھر دیاں تبدیلیاں دے باوجود شے تہانوں ت

 3دے سارےاں توں دلچسپ سواالنوچوں اک اے۔ )پوپووا ایم۔ گریس پیلی آن دی آرٹ آف گروونگ ایلڈر۔ برین پکنگز، 

 (2015ستمبر 

مل کے َکم  اگرچہ ایہہ بوہت سارے لوکاں لئی اک رازاے، پر ایہہ رب لئی کوئی راز نئیں اے۔ رب ساڈے سارےاں نال 

 کر رہیا اے ایس توں پئی اسی سارےاں توں چنگے بنن وچ ساڈی مدد کرو۔ ایدے نال نال دوجیاں دی مدد کرنا۔ 

 نا اے۔ ؤعام طور اتے شیواں نوں چنگا بنا  غور کرو پئی شیواں نوں ایجاد کرن دی وجہ

 نا سی۔ؤ " کرن دی وجہ ابدیت نوں چنگا بنا رب نے انساناں نوں "ایجاد

 برنباس نے آکھیا: پولس تے 

 ( 18:  15ندااے جیہڑا رب دے شروع توں ایناں گالں دی خبر دیندا آیا اے۔ )اعمال  ؤایہہ اوہی رب فرما

رب نے لوکاں نوں تخلیق کیتا تے اوہناں نوں ایس زمین تے چنگے َکم لئی اپنے منصوبے دے حصے دے طور اتے  

 رکھیا: 

ملی اے تے ایہہ تہاڈے ولوں نئیں ۔ رب دی بخشش  مکتیل کیوں جو تہانوں ایمان دے وسیلے نال فضل ہی نا8

کیوں جو اسی اوہدی ہی کاریگری  10تے نہ عمالں دے سبب نال اے ایس توں پئی کوئی فخر نہ کرے۔  9اے۔ 

آں تے مسیح یسوع وچ اوہناں نیک عمالں دے واسطے مخلوق ہوئے جناں نوں رب نے پہالں توں ساڈے کرن  

 ( 10-8: 2یوں لئی تیار کیتا سی۔ )افس

 سارے انسان؟ 

ن گے  ؤا وہ سارے لوک ہان گے۔ تے ایہہ ؤکردے نیں اوہ ابدیت نوں چنگا بناجیہڑے لوک رب دے منصوبے نوں قبول 

تفصیالں لئی ساڈی مفت آن الئن  ہور  جیہڑے کدی وی زندہ رئے سوائے ناقص طور اتے بدکاراں دے )ایدے اتے 

ن والے دور وچ گواچے ہوئے لوکاں نوں بچا  ؤ: کیہ رب آApokatastasis دی عالمگیر پیشکش، مکتیکتاب ویکھو: 

 (۔ مکتیسکدااے؟ سینکڑاں صحیفے رب دے منصوبے نوں ظاہر کردے نیں۔ 

 یسوع نے اعالن کیتا پئی ساڈے وچوں ہر اک لئی اک تھاں اے:

ر وچ  رے ابو دے گھمی 2تہاڈا دل نہ گبرائے۔ تسی رب اتے ایمان رکھدے آں میرے اتے وی ایمان رکھو۔  1

ندے تے میں تہانونآکھ دیندا کیوں جو میں جاہندا ہاں ایس توں پئی تہاڈے لئی ؤبہت سارے مکان نیں جے نہ ہا

ں گا  ؤفیر آ کے تہانوں اپنے نال لے جا تے جے میں جا کے تہاڈے لئی تھاں تیار کراں تے 3تھاں تیارکراں۔ 

 ، بی ایس بی(3-1: 14)یوحنا ایس توں پئی جتھے میں آں تسی وی ہووو۔ 



گی۔ اپنیاں  ؤرہیا اے جیہڑی تہاڈے لئی تےارہا تہاڈے لئی تھاں دا مطلب اے پئی یسوع اک ایداں دی تھاں دا وعدہ کر

صالحیتاں دے لئی۔ پریشان نہ ہووو پئی تسی رب دی بادشاہی دے اک خوش کن تے تعاون کرن والے رکن نئیں بن  

 (۔ 6:  1رن لئی وفادار اے جیہڑا اوہنے تہاڈے وچ شروع کیتا اے )فلپیوں سکدے۔ رب اوس َکم نوں ختم ک

 گا:  ؤانساناں لئی رب دا منصوبہ ہمیشہ را

 (  14:  3تے مینوں یقین اے پئی سارا کجھ جیہڑا رب کردا اے ہمییشہ لئی اے۔ )واعظ  14

 ن لئی آیا سی:ؤی یسوع، خود، شیواں نوں چنگا بنابائبل ظاہر کردی اے پئ

پر ہن اوہنے ایس قدر چنگی خدمت پائی جیس قدراوس چنگے عہد دا درمیانی ٹھہرا جیہڑا چنگے وعدیاں دی 6

 ( 6: 8ا گیا اے۔ )عبرانیوں بنیاد اتے قائم کیت

 نا چاہیدا:ؤدی امید اے تے ایہہ تسلی بخش ہا مسیحیاں نوں چنگے

۔۔۔ تے اوہدی تھاں اک چنگی امید رکھی گئی جدے وسیلے نال اسی رب دے نیڑے جا سکدے آں۔ )عبرانیوں  19

7 :19 ) 

ایس توں پئی ہوراں  ؤاواقف رادی بابت تسی ن اے بھائیو! اسی نئیں چاہندے پئی جیہڑے سوندے نیں اوہناں  13

کیوں جو جدوں ساہنوں ایہہ یقین اے پئی یسوع مر گیا تے جی اٹھیا  14دی مانند جیہڑے ناامید نیں غم نہ کرو۔ 

چنانچہ اسی   15گا۔ ؤسوع دے وسیلے نال اوہدے نال لے آتے اوہدانرب اوہناں نوں وی جیہڑے سو گئے نیں ی

ن تائیں باقی رہواں ؤی اسی جیہڑے زندہ ہاں تے رب دے آدے آں پئتہاڈے نال رب دے کالم دے مطابق آکھ

کیوں جو رب خود اسمان توں للکار تے مقرب فرشتے دی  16گے ستےاں ہویاں نال ہرگز اگے نہ ودھوں گے۔ 

فیر  17۔ گا تے پہالں توں اوہ جیہڑا مسیح وچ موئے جی اٹھن گے ؤتر آآواز تے رب دے نرسنگے دے نال ا

ں گے اوہناں دے نال بدالں اتے چکے جاہواں گے ایس توں پئی ہواوچ رب دا  ؤاسی جیہڑے زندہ باقی ہا

پس تسی ایناں گالں نال اک دوجے نوں تسلی دیا  18استقبال کریے تے ایداں ہمیشہ رب دے نال رہواں گے۔ 

 (18-13: 4تھسلنیکیوں  1کرو۔ )

 ، بیرین لٹریری بائبل(34: 10ی تے دائمی ملکیت اے۔ )عبرانیوں ۔۔۔ ایہہ جان کے پئی تہاڈے کول اک چنگ 34

: 32گا۔ )یرمیاہ  ؤگی ہووے۔ ایہہ ہمیشہ لئی چنگا رارب نے اوہ سارا کجھ بنایا جیہڑا اوہنے کیتا ایس توں پئی ابدیت چن

 (۔ 38-41

ں،رب خوش ہو سکدا اے نا رب نوں خوش کردا اے، جیہڑا پئی چنگا وی اے۔ تے ہاؤ ساڈے لئی شیواں نوں چنگا بنا

 کیہ ایہہ رب لئی وی چنگا نئیں اے؟  -(NLT، 20-19: 2پطرس  1؛  16: 13، 5: 11)عبرانیوں 

 گی۔  ؤکجھ بنایا ایس لئی ابدیت چنگی ہارب نے جیہڑا 

 ایس لئی اینے جگ نوں پیدا کیتا تے ایس لئی اینے بندے تے عورت نوں پیدا کیتا۔ 

یہ ں جیہڑے ایس زمانے وچ ایدی پکار تے دھیان دین گے )ایہہ وی ویکھو: ک رب دے منصوبے وچ اوہ سارے شامل نی

دی عالمگیر پیشکش۔  مکتین والے زمانے وچ دوجے )مفت آن الئن کتاب وی ویکھو: ؤرب تہانوں بال رہیا اے؟( تے آ 

Apokatastasisرب دے   ن واال زمانہ؟ سینکڑاں صحیفےؤوئے لوکاں نوں بچا سکدا اے؟ اک آ: کیہ رب گواچے ہ

 دے منصوبے نوں ظاہر کردے نیں(۔ مکتی

 نا اے۔ؤانفرادی حصہ ابدیت نوں چنگا بنا  مسیحیاں نوں ایہہ سمجھن دی لوڑاے پئی ایناں دا



 نا چاہیدا۔ؤ پر ایہہ رب دے طریقے نال ہا

  14ثال ایداں دی راہ وی اے جیہڑی انسان نوں سیدھی لگدی ہےپر اوہدی انتہا وچ موت دیاں راہواں نیں۔ )ام 12

 ( 25:  16؛  12:

ایداں دے لوک نیں جیہڑے سمجھدے نیں پئی اوہ جگ نوں کئی طریقیاں نال چنگا بنا رئے نیں۔ تے جدوں تائینایہہ رب 

 دے طریقیاں نوں مطابقت رکھدا اے، امید اے پئی اوہ نیں۔ 

وچ احتجاج کردے نیں تے  فیر وی، ایداں دے لوک نیں جیہڑے سوچ دے نینپئی جدوں اوہ اسقاط حمل دے حقاں دے حق 

 بائبل دے نال بے حیائی دیاں وکھ وکھ شکالں دی مذمت کردے نیں تے اوہ جگ نوں چنگا بنا رئے نیں۔ 

ایداں سے لوک نیں جیہڑے سوچ دے نیں پئی اوہ جگ نوں چنگا بنا رئے نیں جدوں اوہ کافر طرز عمل نوں چنگے 

 طور تے فروغ دیندے نیں۔

لوک اپنے آپ نوں قائل کردے نیں تے دوجیاں دے نظریے، پرانی روایتاں، اوہناں دیاں   افسوس دی گل اے پئی بوہتے

 خواہشاں، تے یا بائبل اتے اپنے دل اتے بھروسہ کردے نیں۔ فیر وی، صحیفہ خبردار کردا اے:

رب دل   میں 10دل سارےاں شیواں توں بوہتا حیلے باز تے العالج اے۔ اوہنوں کون دریافت کرسکدا اے؟  9

ے َکماں دے ندا ہاں ایس توں پئی ہر اک بندے نوں اوہدی چال دے موافق تے اوہدؤدماغ نوں جانچدا تے آزماو

 (10-9: 17ں۔ )یرمیاہ ؤپھل دے مطابق بدلہ دا

 کیہ تہاڈا دل رب دی راہ وچ َکم کرن نونتیار اے؟ 

 واقعی؟ حقیقتاً؟

 امید اے پئی تسی کروں گے۔ 

 نیکی کرن، پر دھوکے باز دل والے ایداں نئیں کردے:جبکہ رب چاہندا اے پئی لوک 

 (20:  17گا۔ )امثال ؤجیہڑی زبان کجگو اے مصیبت وچ پا کج دال بھلیائی نوں نہ ویکھیگا تے 20

 ایتھے تائیں پئی جدوں شیواں جسمانی نقطہ نظر نال مشکل ویکھدیاں نیں، رب اتے بھروسہ کرو:

 10یہڑے اوہدے توں ڈردے نیں اوہناں نوں کجھ گھاٹا نئیں۔ رب توں ڈرو اے اوہدے مقدسو! کیوں جو ج9

ن گے۔  ؤدے طالب کسے نعمت دے محتاج نہ ہاندے نیں پر رب ؤبر دے بچے تے حاجتمند تے پکھے ہاشیرب

 (10-9: 34)زبور 

وں کی 32ایس لئی فکرمند ہو کے ایہہ نہ آکھو پئی اسی کیہ کھاواں گے یا کیہ پیواں گے یا کیہ پہناں گے؟  31

جو ایناں سارےاں شیواں نوں لبن وچ غیر قوماں رہندیاں نیں تے تہاڈا اسمانی ابو جان دا اے پئی تسی ایناں 

بلکہ تسی پہالں اوہدی بادشاہی تے اوہدی راستبازی نوں لبو تے ایہہ سایاں  33سارےاں شیواں دے محتاج آں۔  

 ؤو کل دا دن اپنے لئی آپ فکر کرالرو کیوں جپس کل لئی فکر نہ ک 34شیواں تہانوں انعام وچ مل جان گیاں۔ 

 ( 34-31: 6گا۔ اج لئی ا ج ہی دا دکھ بوہت اے۔ )متی 

 :ؤاےنوں اپنا فیصلہ سازی مشیر بنا ن لئی ، رب اتے بھروسہ کرو تےؤاں لئی اپنیاں صالحیتاں نوں ودھااپنے تے دوجی



اپنیاں سارےانراہواں وچ اوہنوں پہچان تے   6سارے دل نال رب اتے توکل کرتے اپنے فہم اتے تکیہ نہ کر۔  5

ایہہ تیری   8تے اپنی ہی نگاہ وچ دانشمندنہ بن۔رب توں ڈر تے بدی توں کنارہ کر۔  7اوہ تیری راہنمائی کروگا۔ 

 (  8-5: 3گی۔ )امثال  ہووےی صحت تے تیری ہڈیاں دی تازگی ناف د

 نہ کرو۔اپنی نگاہ وچ اینے عقلمند نہ بنو پئی رب اتے پورا بھروسہ 

 گے۔   ہووی رب اتے بھروسہ کرن نال چنگے تس

 َکم کرو تے دوجیاں تائیں پہنچن لئی رب دے َکم دی حمایت کرو۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ایتھے اک طویل مّدتی منصوبہ اے۔  ۔6

 

 (۔ 15: 57)یسعیاہ ہن رب ا وہ اے”جیہڑا عالی تے اچا اے تے ابداال آباد تائیں قائم اے جدا نام قدوس اے۔“ 

ن لئی رب دے اصلی پتر ؤستقبل نیڑے وچ اوہدے نال جالل پان دے ناطے تے مؤمسیحی، ہن رب دے وارث ہا

ے برعکس، ساڈے (، آخرکار اوہی َکم کروں گے۔ مسیحی ابدیت وچ رہواں گے )حاالنکہ، رب د17-16: 8)رومیوں 

 گی(۔ ؤسارےاں دی شروع ہا

 ل منصوبہ رکھدا اے:رب، بذاِت خود، ذہن وچ اک طوی

ایس لئی پئی مخلوق بطالت دے اختےار وچ کرِدتی گئی سی۔ نہ اپنی خوشی نال بلکہ اوس دے باعث نال  20

دے  ایس امید تے بطالت دے اختیاروچ کر ِدتا پئی مخلوق وی فنا دے قبضے نال چھٹکے رب  21ِجنے اوہنوں۔ 

وں معلوم اے پئی ساری مخلوق مل کے ہن تائیں  کیوں جو ساہن 22گی۔  ؤپتارں دے جالل دی آزادی وچ جا

تے نہ فقط اوہی بلکہ اسی وی  جنہاں  نوں روح دے پہلے پھل  23کراہندی اے تے دردزہ وچ پئی تڑپدی اے۔ 

ن یعنی اپنے جسم دی مخلصی دی راہ ویکھدے آں۔  ؤاطن وچ کراہندے آں تے لے پالک ہاملے نیں تسی اپنے ب
ملی پر جیہڑی شے دی امید اے جدوں اوہ ِوکھے تے فیر امید  مکتیسیلے نال چنانچہ ساہنوں امید دے و 24

پر جیہڑی شے نوں نئیں ویکھدے جے   25ِکداں؟ کیوں جو شے کوئی ویکھ رہیا اے اوہدی امید کیہ کرو گا؟ 

 (25-20: 8اسی اوہدی امید کرو تے صبر نال اوہدی راہ ویکھدے نیں۔ )رومیوں 

 ن گیاں، پر ایدے کول اک منصوبہ اے۔ؤوق دے اندر مشکالں ہای اوہدی مخلرب جان داسی پئ

 دے تین ترجمے ویکھو:  11: 29یرمیاہ 

ندااے یعنی سالمتی دے خیال۔برائی دے  ؤے خیاالں نوں جان دا ہاں رب فرماکیوں جو میں تہاڈے حق وچ اپن 11

 ، این آئی وی( 11:  29نئیں ایس توں پئی میں تہانوں نیک انجام دی امید دیواں۔ )یرمیاہ 

  کیوں جو رب آکھدا اے، ’میں اوہناں منصوبیاں نال خوب واقف آں جیہڑا میں تہاڈے لئی بن دے آں۔ ایہہ 11

ن گے،تہانوں امید دال کے اک چنگا  ؤگے بلکہ تہاڈی سالمتی دا باعث ہاں ؤمنصوبے تہانوں نقصان نئیں پہنچا

 س( ، ڈوئے ریم11:  29مستقبل فراہم کروں گے۔ )یرمیاہ 



دا حوالہ دیندے نیں ثبوت دے طور اتے پئی رب دے کول اوہناں لئی اک منصوبہ اے۔تے  11: 29کجھ لوک یرمیاہ 

 جبکہ رب سارےاں لئی اک منصوبہ رکھدا اے، بوہت سارے لوک ایس آیت نوں سیاق و سباق وچ غورنئیں کردے۔ 

 ندی اے: ؤ غور کرو پئی بائبل کیہ سکھا

نداا ے یعنی سالمتی دے خیال۔برائی ؤے خیاالں نوں جان دااہاں رب فرمااپن کیوں جو میں تہاڈے حق وچ  11

گے تے میرے توں  ںؤاوہدوں تسی میرا نام ال 12یواں۔ دے نئیں ایس توں پئی میں تہانوں نیک انجام دی امیدد

 ۔ جدوں پورے دل نال میرےگے ںؤتے تسی مینوں لبوں گے تے پا 13۔ دعا کرونگے تے میں تہاڈی سنونگا

نگا تے  ؤتے میں تہاڈی اسیری نونموقوف کرانگا رب آکھدااے  ؤتے میں تہانوں مل جا 14ں گے۔ ؤطالب ہا

نگا رب   ؤمیں تہانوں ہانک ِدتا اے جمع کراتے سارےاں تھاوانجناں وچ  تہانوں اوہناں سارےاں قوماں توں

: 29نگا۔ )یرمیاہ ؤنوں اسیر کرواکے پیجیا واپس لے آآکھدا اے تے میں تہانوں اوس تھاں وچ جتھوں میں تہا

11-14 ) 

اں نوں ایس گل اتے حیران نئیں نا۔ لٰہذا، اسی ایماندارؤنا، حاجی ہاؤمنصوبہ جالوطنی دا سی۔ پردیسی ہایاد رکھو پئی 

 فٹ نئیں رہندے۔ ایس گل تے وی غور کرو پئی پطرس رسول نے کیہ لکھیا: نا چاہیدا پئی اسی ہمیشہ ایدے وچ ؤہا

پر تسی اک برگزیدہ نسل۔ شاہی کاہناں دا فرقہ۔ مقدس قوم تے ایداں دی امت آں جیہڑی رب دی خاص ملکیت 9

 10اے ایس توں پئی اوس دیاں خوبیاں ظاہر کرو ِجنے تہانوں ہنیرے وچوں اپنی عجیب روشنی وچ بالیا اے۔ 

لے تسی کوئی امت نئیں سی پر ہن رب رب دی امت آں۔ تہاڈے اتے رحمت نہ ہوئی سی پر ہن تہاڈے اتے پہ

 رحمت ہوئی۔ 

اے پیاریو! میں تہاڈی منت کردا ہاں پئی تسی اپنے آپ نوں پردیسی تے مسافر جان کے اوہناں جسمانی   11

غیرقوماں وچ اپنا چال چلن نیک رکھو   تے 12خواہشاں توں پرہیز کرو جیہڑیاں روح نال لڑائی رکھدیاں نیں۔  

ایس توں پئی جناں گالں وچ اوہ تہانوں بدکار جان کے تہاڈی بدگوئی کردے آں تہاڈے نیک َکماں نونویکھ کے  

 (  12-9: 2پطرس  1اوہناں دے سبب نال مالحظے دے دن رب دی تمجید کرو۔ )

 روع ہووے تے جدوں ساڈے توں ہی شروعکیوں جو ا وہ ویال آ پہنچیا اے پئی رب دے گھر توں عدالت ش 17

تے جدوں راستباز ہی  18گا جیہڑا رب دی خوشخبری نوں نئیں من دے؟ ؤگی تے اوہناں دا کیہ انجام ہاؤہا

 ( 18-17:  4پطرس  1گار دا کیہ ٹھکانا؟ )پاپ  گا تے بے دین تے  ؤپا مکتیمشکل توں 

محبت رکھن والیاں لئی بھلیائی پیدا کردیاں نیں  پتہ اے پئی سارےاں شیواں مل کے رب نال  تے ساہنوں 28

 (28: 8یعنی اوہناں لئی جیہڑا رب دے ارادے دے موافق بالئے گئے۔ )رومیوں 

 بعض ویلے اسی الجھ جاہندے نیں،پر صحیفے دی تعلیم اتے غور کرو:

 (  24: 6وب پئی میں کیہڑی گل وچ چوکیا۔ )ای  ؤنگا تے مینوں سمجھاؤتے میں خاموش را ؤمینوں سمجھا 24

کیوں جو جیس    9رب آکھدا اے پئی میرے خیال تہاڈے خیال نئیں تے نہ تہاڈیاں راہواں میریاں راہواں نیں۔  8

قدراسمان زمین توں اچا اے اوس قدر میریانراہواں تہاڈیاں راہواں توں تے میرے خیال تہاڈے خیاالں توں اے 

 (  9-8: 55نیں۔ )یسعیاہ 

ا اک منصوبہ اے تے اوہ غلطیاں نئیں کر رہیا اے۔ ایمان رکھو )ساڈا مفت آن الئن کتابچہ یقین کرو تے سمجھو پئی رب د

 وی ویکھو: ایمان اوہناں لئی جناں نوں رب نے بالیا تے چنیا اے(۔



-5: 3؛ امثال 11-5: 12ں گے )عبرانیوں ؤتے تسی ایناں مشکالں نال چنگے ہاجے تسی رب اتے بھروسہ رکھدے آں 

(، تسی زمین اتے بادشاہواں 14: 17س زمانے وچ بالئے گئے، چنے گئے تے وفادار آں )مکاشفہ (۔تے جے تسی ای8

( ۔  6-4: 20( یسوع دے نال ہزار سالہ دور وچ )مکاشفہ 10: 5تے کاہناں دے طور اتے حکومت کروں گے )مکاشفہ 

ن دے  ؤیقہ سکھان دا طرؤدگی لنگادی مدد کرن لئی چنگی زن عظیم دن وچ اوہناں اخیری   تسی لوکاں نوں ہزار سالہ تے 

 (۔ 21:  30ں گے )یسعیاہ ؤقابل ہو جا

(، ایدے عالوہ ایس تکلیف 6-5: 6واں نال دوچار نیں )ویکھو پیدائش پاپ  سمجھو پئی ابو تے پتر دونے انسانیت دے 

رضاکارانہ طور اتے (۔ یسوع نے 1: 4پطرس  1واں لئی مرن لئی چکی )ویکھو پاپ  دے نا ل جیہڑی یسوع نے ساڈے 

 ن لئی ایداں کیتا۔ؤ(، پر ابدیت نوں چنگا بنا 18: 10 خود نوں ایدے نال پیش کیتا )یوحنا

ن  ؤجیہڑا ساہنوں ابدیت نوں چنگا بناکردار دی قسم دی تعمیر لئی ساہنوں ایس زندگی وچ کجھ سبق سیکھن دی لوڑاے 

 وچ مدد کرو گا۔

تے رب دے نال اپنے رب یسوع مسیح دے وسیلے نال صلح  پس جدوں اسی ایمان نال راستباز ٹھہرے   1

جدے وسیلے نال ایمان دے سبب نال اوس فضل تائیں ساڈی رسائی وی ہوئی جدے اتے قائم آں تے   2رکھیے۔ 

ان  تے صرف ایہی نئیں بلکہ مصیبتاں وچ وی فخر کرےے ایہہ ج 3رب دے جالل دی امید اتے فخر کریے۔ 

ندی اے۔ )رومیوں ؤپختگی تے پختگی نال امید پیدا ہاتے صبر نال  4ندااے۔ ؤاکے پئی مصیبت نال صبر پیدا ہ 

5 :1-4 ) 

تے   6پس ایس باعث تسی اپنے ولوں کمال کوشش کر کے اپنے ایمان اتے نیکی تے نیکی ا تے معرفت۔  5

تے  تے دینداری تے برادرانہ الفت 7معرفت اتے پرہیزگاری تے پرہیزگاری اتے صبرتے صبر اتے دینداری۔ 

ندیاں ؤن تے بوہتےاں وی ہاؤجے ایہہ گالں تہاڈے وچ موجود ہا کیوں جو 8۔ ؤفت تے محبت ودھابرادرانہ ال

:  1پطرس  2ں گیاں۔ )ؤن داؤپہچانن وچ بےکارتے بے پھل نہ ہا جان تے تہانوں ساڈے رب یسوع مسیح نوں

5-8 ) 

فائدہ چکدے آں، پر جے تسی مسیحی آں،تے تہانوں ایہہ تسی شاید ایہہ نہ سوچو پئی تسی مشکالں تے آزمائشاں توں 

 کرنا چاہیدا۔

 کجھ غور کرو جیہڑے مرحوم ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ نے لکھیا سی: 

خالق رب نے انسان نوں زمین تے کیوں رکھیا؟ اپنے آپ نوں دوجی واری پیدا کرن دے رب دے حتمی اعلٰی مقصد لئی  

ئی  کرنا، جداں پئی ایہہ سی، صالح اٰلہی کردار دی تخلیق دے اعلٰی ترین مقصد لاپنے آپ نوں دوجی واری تخلیق  -

ان نوں ن والے بچیاں وچ جیہڑے رب دی مخلوق، رب دے خاندان دے رکن بنن گے۔ انسؤباآلخر لکھاں بے شمار پیدا ہا

کرن  پاپ  کرنا سی )جنوں نا سی جداں پئی رب نے اوہنوں ِدتا سی، ایدی تخلیق نوں ختم ؤ جسمانی زمین نوں چنگا بنا

والے فرشتیاں نے جان بوجھ کے کرن توں انکار کر ِدتا سی( تے ایداں کردے ہوئے، رب دی حکومت نوں، رب دے 

طرز زندگی دے نال بحال کرنا سی۔ تے ایدے توں عالوہ، ایس عمل وچ انسان دی تخلیق نوں انسان دی اپنی رضامندی  

ونما دے نال ختم کرنا۔ اک واری جدوں ایہہ کامل تے راست کردار انسان وچ  نال رب دے مقدس، صالح کردار دی نشو

بعد ناقابل یقین انسانی صالحیت پا ِدتا جاہندا اے،تے انسان فانی جسم نال الفانی روح وچ تبدیل ہو جاہندا اے، ایدے توں 

، تے فیر جگ دی ے بحال کرےانسان رب دے اٰلہی خاندان وچ پیدا ہویا، رب دی حکومت نوں زمین ت -ن والی اے ؤآ

کھے ن والی وسعت تے تخلیق کیتی تکمیل وچ حصہ لینا! … رب نے اپنے آپ نوں لکھاں واری نہ آؤپوری نہ ختم ہا

  ؤیں دن، رب )الوہیم( نے آکھیا، ”آگا! چنانچہ، دوجی واری تخلیق دے ایس ہفتے دے چھیوؤہوئے دوجی واری پیدا کیتا ہا 

ن والے دے نال )ایدی رضامندی نال(  ؤ(۔ انسان نوں اپنے بنا26: 1یدائشدے مطابق بنائیے“ )پ اسی انسان نوں اپنی شبیہ 



ن لئی اینوں اک  ؤایا گیا سی۔ تعلقاں نوں ممکن بنااک خاص تعلق لئی بنایا گیا سی! اوہ رب دی شکل و صورت وچ بن

 (۔ 103-102، صفحہ 1985۔ ڈوڈ میڈ، روح )شکل وچ جوہر( ِدتی گئی سی )آرمسٹرانگ ایچ ڈبلیو۔ میسٹری آف دی ایجز

 نا اے۔ؤنا تے چنگی خدمت کرن دے قابل ہاؤکردار دی تعمیر دا مقصد چنگا ہا

 ندے آں؟ ؤاسی کردار کداں بنا

 ٹھیک اے، چنگا طریقہ ایدی اطاعت کرنا اے۔

 تے ایہہ ساڈی بھلیائی لئی اے۔

ا ہاں پئی میں زندگی تے موت نوں تے  ندؤبنامیں اج دے دن آسمان تے زمین نوں تہاڈے بر خالف گواہ  19

برکت تے لعنت نوں تیرے اگے رکھیا اے پس تو زندگی نوں اختیار کر پئی تد وی جیندا رویں تے تیری اوالد  

ایس توں پئی تو اپنے رب نال محبت رکھے تے اوہدی گل سنے تے اوہدے نال ہی چمبڑیا رویں کیوں  20وی۔ 

درازی اے ایس توں پئی تو اوس ملک وچ وسیارئے جنوں تیرے ابو   جو اوہی تیری زندگی تے تیری عمر دی

 ( 20-19: 30دادا ابراہام تے اضحاق تے یعقوب نوں دین دی قسم رب نے اوہناننال کھادی سی۔ )استثنا 

پس اے اسرائیل ! رب تیرارب تےرے توں ایدے سوا ہور کیہ چاہندا اے پئی تو رب اپنے رب دا خوف منے  12

ےاں راہواں تے چلے تے اوہدے نال محبت رکھے تے اپنے سارے دل تے اپنی ساری جان نال  تےاوہدیاں سار

تے رب دے جیہڑے حکم تے قانون وچ تہانوں اج دسدا ہاں اوہناں اتے عمل   13رب اپنے رب دی بندگی کرے۔ 

 ( 13-12: 10کرے ایس توں پئی تیری خیر ہووے ؟ )استثنا 

 بھلیائی لئی حکم ِدتے۔غور کرو پئی رب نے ساڈی 

 تسی آکھ سکدے آں پئی ایہہ پرانے عہد نامے وچ سی، تے اوہ محبت اے جیہڑی اہم اے۔

 ں گے۔ؤاک حد تائیں تسی صحیح ہا

 اک حد تائیں؟

جی ہاں، ایس حد تائیں پئی تسی رب دے حکماں دی تعمیل کرن لئی تیار آں، جیہڑے ساڈی بھلیائی لئی محبت بھرے  

 ں گے۔ؤیح ہاحاصول نیں، تسی ص

 یسوع نے سکھایا:

 ( 15: 14گے۔ )یوحنا  جے تسی میرے نال محبت رکھدے آں تے میرے حکماں تے عمل کروں 15

  10۔ ؤت رکھی تسی میری محبت وچ قائم راجداں ابونے میرے نال محبت رکھی ویسے ہی میں تہاڈے نال محب 9

گے جداں میں اپنے ابو دے  ںؤارگے تے میری محبت وچ قائم  جے تسی میرے حکماں تے عمل کروں

 (  10-9:  15حکماں تے عمل کیتا اے تے اوہدی محبت وچ قائم ہاں۔ )یوحنا  

رب نے ساڈے نال محبت کیتی تے ساہنوں بنایا ایس توں پئی اسی ایس محبت نوں قبول کر سکیے تے ایدے توں فائدہ 

عمل جیہڑا اسی کردے آں اوہ کرداردی    چک سکیے۔ بائبل دے لحاظ نال ہر صحیح انتخاب، صحیح فیصلہ،تے صحیح

 تعمیر وچ ساڈی مدد کردا اے۔ ایہہ ساہنوں ذاتی طورتے دوجیاں دی مدد کرو گا۔

 پولوس رسول نے لکھیا: 



 ( 11:1کرنتھیوں  1تسی میری وانگو بنو جداں میں مسیح دے وانگو بن دا ہاں۔ ) 1

ا اوہ ایناں دے سبب نال ئی ِجنے ایناں اتے عمل کیت۔۔۔ شریعت نوں ایمان نال کجھ واسطہ نئیں بلکہ لکھیا اے پ 12

 ( 12: 3گا۔ )گلتیوں  ؤجیندا را

 

 (  12: 7۔۔۔ شریعت پاک اے تے حکم وی پاک تے راست تے چنگا اے۔ )رومیوں 12

پطرس  2جیہڑے لوک صحیح معنیاں وچ یسوع دی نقل کرن گے اوہ ہمیشہ لئی یسوع دے فضل تے علم وچ ودھن گے )

 چنگی محبت دین لئی۔( 18: 3

 یعقوب رسول نوں یسوع نے اعالن کیتا پئی محبت رب دے حکم دے نال منسلک اے:

تے ہن جے تسی ایس نوشتے دے مطابق پئی اپنے پڑوسی نال اپنے وانگو محبت رکھ کے اوہدی بادشاہی  8

ں تے  کردے آ پاپ   پر جے تسی طرفداری کردے آں تے  9شریعت نوں پورا کردے آ تے چنگا کردے آں۔ 

کیوں جو ِجنے ساری شریعت تے عمل کیتاتے اک ہی گل وچ  10ندی اے۔  ؤشریعت تہانوں قصوروار ٹھہرا

ایس لئی پئی ِجنے ایہہ آکھیا پئی زنا نہ کر اوہنے ایہہ  11خطا کیتی اوہ سارےاں گالں وچ قصوروار ٹھہریا۔ 

خون کیتا تد وی تو شریعت دا عدل کرن واال ٹھہریا۔  وی آکھیا پئی خون نہ کر۔ پس جے تو زنا تے نہ کیتا پر

 ( 11-8: 2)یعقوب 

اوہنے اوہنوں آکھیا پئی رب اپنے رب نال اپنے سارے دل تے اپنی ساری جان تے اپنی ساری عقل نال   37

 تے دوجا ایدے وانگو ایہہ اے پئی اپنے گوانڈی نال اپنے برابر 39وڈھا تے پہال حکم ایہی اے۔  38محبت رکھ۔ 

 (  40-37:  22دا مدار اے۔ )متی  ایناں ہی دو حکماں تے ساری توریت تے نبیاں دے صحیفیاں 40محبت رکھ۔ 

 ن وچ مدد کرنا۔ؤنا، تے دوجیاں نوں چنگا بنا ؤ (، ساہنوں چنگا بنا5: 1تیمتھیس  1حکم دا مقصد محبت ظاہر کرنا اے )

تے اوہدے حکماں نوں من پئی انسان دا فرض کلی  ہن سارا کجھ سنایا گیا۔ حاصل کالم ایہہ اے۔ رب توں ڈر  13

 ایہی اے۔ 

گا۔  ؤنگی ہووے خواہ بری عدالت وچ لے آکیوں جو رب ہر اک فعل نوں ہر اک لکی شے دے نال خواہ چ 14

 (14-13:  12)واعظ 

 دس حکم کجھ صوابدیدی اصول یا بوجھ نئیں سی۔

 پرانے تے نویں عہد نامے وچوں کجھ نوٹ کرو: 

  29اے۔ )امثال  دھننئیں اوتھے لوک بے قید ہو جاہندے نیں پر شریعت تے عمل کرن واال جتھے رویا  18

:18 ) 

دی بابت لکھن وچ کمال کوشش کر رہیا سی جدے وچ اسی   مکتیاے پیاریو! جیہڑے ویلے میں تہانوں اوس  3

سارے شریک آں تے میں نے تہانوں ایہہ نصیحت لکھنا ضرور جانیا پئی تسی اوس ایمان دے واسطے 

کیوں جو بعض ایداں دے بندے چپکے نال   4جانفشانی کرو جیہڑا مقدساں نوں اک ہی واری سونپیا گیا سی۔ 

ایس سزا دا ذکر قدیم زمانہ دے پیشتر توں لکھیا گیا سی۔ ایہہ بے دین نیں تے  ساڈے وچ آ ِملے نیں  جنہاں  دی

ساڈے رب دے فضل نوں شہوت پرستی نال بدل دیندے نیں تے ساڈے َکلے مالک تے رب یسوع مسیح دا انکار 

 بائبل(  NET، 4-3کردے نیں۔ )یہوداہ 



: 5یوحنا  1اوہدے حکم سخت نئیں۔ ) تے رب دی محبت ایہہ اے پئی اسی اوہدے حکماں تے عمل کریے تے 3

3) 

 دس حکم اک بوجھ نئیں نیں، پر ایناں تے عمل کرن نال اک خوشی ملدی اے۔ 

چنگی صحت، اک چیلنجنگ کیریئر، اک  --ایس زندگی وچ، رب چاہندا اے پئی اسی کامیاب، خوش زندگی لنگا یے 

صوصی تحفظ دا وعدہ کردا اے جیہڑے اوہدی  خوبصورت شادی، تے خوش بچے۔ اوہ اوہناں لوکاں لئی برکتاں تے خ

 مرضی پوری کرنا چاہندے نیں تے اوہدے حکماں تے عمل کردے نیں!

اے پیارے! میں ایہہ دعا کردا ہاں پئی جداں تو روحانی ترقی کر رہیا اے ایداں تو سارےاں گالں وچ ترقی  2

ائی دی گواہی ِدتی جدے اتے تو کیوں جو جدوں بھائیاں نے آکے تیری اوس سچ 3کرے تے تندرست رہویں۔ 

میرے لئی ایس توں ودھ کے ہور کوئی خوشی نئیں پئی میں  4اصلیت وچ چلدا اے تے میں نہایت خوش ہوےا۔ 

 (4-2یوحنا  3اپنے فرزنداں نوں حق تے چلدے ہوئے سناں۔ )

وچ جدوں تسی  برکت اوس حال  27ویکھو میں اج دے دن تہاڈے اگے برکت تے لعنت دونے رکھ دیندا ہاں۔  26

تے لعنت اوس ویلے جدوں تسی رب   28رب اپنے رب دے حکماں نوں جیہڑے اج وچ تہانوں دیندا ہاں منو۔ 

اپنے رب دی فرمانبرداری نہ کرو تے اوس راہ نوں جسکی بابت میں اج تہانوں حکم دیندا ہاں چھڈ کے ہور 

 (۔  28-26: 11ا معبوداں دی پیروی کرو جناں توں تسی ہن تائیں واقف نئیں۔ )استثن

ندا ہاں پئی میں زندگی تے موت نوں تے  ؤزمین نوں تہاڈے بر خالف گواہ بنامیں اج دے دن آسمان تے  19

برکت تے لعنت نوں تیرے اگے رکھیا اے پس تو زندگی نوں اختیار کر پئی تو وی جیندارئے تےر تیری اوالد 

دیاں گالں سنے تے اوہدے نال چمبڑیا رویں ایس توں پئی تو رب اپنے رب نال محبت رکھے تے اوہ 20وی۔ 

 (  20-19: 30کیوں جو اوہی تیری زندگی تے تیری عمر دی درازی اے۔ )استثنا 

ہتی اے۔ ایہہ اک یقین دہانی ن نال اک ایداں دی خوشی ملدی اے جیہڑا وقتی خوشی توں بوؤی لنگارب دی راہ وچ زندگ

 ندااے:ؤندااے جدوں ویال مشکل ہاؤلے آ

کیوں جو ایدا حصول چاندی دے   14ندا اے ؤندار ہےااوہ جیہڑا فہم پاؤے اوہ بندا جیہڑا حکمت نوں پاا دھن 13

اوہ مرجان توں بوہتا وی بہیا اے تے تیری مرغوب شیواں وچ  15حصول نال تے اوہدا نفع کندن توں چنگا اے۔ 

اوہدیاں   17لت وعزت۔ اوہدے سجے ہتھ وچ عمر دی درازی اے تے اوہدے کھبے ہتھ وچ دو 16بے نظیر۔ 

جیہڑے اوہنوں پھڑے رہندے نیں اوہ   18راہوانخوشگوار راہواں نیں تے اوہدے سارے راہ سالمتی دے نیں۔ 

 (18-13:  3اے۔ )امثال  دھن اوہناں لئی زندگی دا درخت ہےاور ہر اک جیہڑا اوہنوں لئی رہندا اے 

 ( 15: 144اے اوہ قوم جدا رب اے۔ )زبور  دھناے اوہ قوم جدا ایہہ حال اے۔  دھن 15

 ( 21:  14اے۔ )امثال  دھنے رحم کرن واال کردا اے پر کنگال ات پاپ  اپنے ہمسائے نوں حقیر جانن واال  21

 (14: 28اے اوہ بندا جیہڑاسدا ڈردا رہندا اے۔۔۔ )امثال  دھن 14

ِجنے آسمان   6خوش نصیب اے اوہ جدا مددگار یعقوب دا رب اے۔ تے جدی امید رب اوہدے رب تے اے۔  5

  146تے زمین تے سمندر نوں تے جیہڑا کجھ اوہناں وچ اے بنایا۔ اوہ سچائی نوں ہمیشہ قائم رکھدا اے۔ )زبور 

:5-6) 

ایداں کرن دے نال نال حکمت لئی دعا کرنی  ن نال ساہنوں واقعی خوشی ملدی اے۔ ساہنوںؤرب دی راہ وچ زندگی لنگا

 (۔5: 1چاہیدی )یعقوب 



دس حکم ساڈے اندر کردار دی تعمیر وچ مدد کرن لئی دسے گئے سی ایس توں پئی اسی چنگے بن سکیے تے ابدیت  

نوں چنگا بنا سکیے۔ اسی، ایس زندگی وچ، اپنی ابدیت نوں چنگا بنا سکدے آں جے اسی واقعی ایدے اتے بھروسہ 

 کریے۔ 

فیر وی، مذہبی رہنماواں دے ولوں تحریف دی وجہ نال، پولوس رسول نوں "القانونیت دے بھید" دے بارے وچ لکھن 

ویلیاں وچ، القانونیت ودھو گی تے بوہت   اخیری  (۔ یسوع دے مطابق، ایناں 7:  2تھیسالونیکیوں  2دی تحریک ملی )

  اخیری    اخیری  (۔ افسوس دی گل ایہہ اے پئی ایہہ 12: 24)متی سارے لوکاں دی محبت نوں ٹھنڈا کرن دا سبب بنو گی 

سات پہاڑیاں دے شہر اتے اک مذہبی  -( 5:  17ویلے دے ول لے جان وچ مدد کرو گا "اسرار بابل عظیم" )مکاشفہ 

م: جانن لئی، مفت آن الئن کتابچہ ویکھو: دس حک  ہور  (۔ ایس ہوردس حکماں دے بارے وچ 9،18: 17طاقت )مکاشفہ 

 دی ڈیکاالگ، کرسچنیت، اور دی بیسٹ۔ 

 رب دا منصوبہ اک چنگا منصوبہ اے۔

 گا جداں پئی:ؤ منصوبے دے پہلے حصے توں چنگا ہا حصہ  اخیری  رب دے منصوبے دا 

 ( 8: 7کسے گل دا انجام اوہدے شروع توں چنگا اے۔ )واعظ  8

 اصلی لوکاں تے شک کردے نیں:فیر وی، اوہناں لوکاں دے درمیان فرق ویکھو جیہڑے رب تے رب دے 

رب آکھدا اے تہاڈیاں گالں میرے خالف بوہت سخت نیں تد وی تسی آکھدے آں اسی تیری مخالفت وچ کیہ 13

تسی تے آکھیا رب دی عبادت کرنا عبث رب االفواج دے حکماں تے عمل کرنا تے اوہدے حضور  14آکھیا؟ 

ندے نیں تے رب ؤیک بخت آکھدے آں۔ شریر برومند ہاتے ہن اسی مغروراں نوں ن 15ماتم کرنا ال حاصل اے۔

 ندے نیں۔ؤن تے وی رہائی پاؤنوں آزما

اوہدوں رب ترساں نے آپس وچ گل بات کیتی تے رب نے متوجہ ہو کے سنیا تے اوہناں لئی جیہڑا رب توں   16

 ڈردے تے اوہدے نام نوں یاد کردے سی اوہدے حضور یادگار دا دفتر لکھیا گیا۔ 

میں ایناں اتے ایداں   ن گے تےؤمیرے لوک بلکہ میری خاص ملکیت ہاواج آکھدا اے ایس روز اوہ رب االف 17

ں گے تے صادق ؤاوہدوں تسی رجوع لے آ 18ندا اے۔  ؤ ں گا جداں ابو اپنے خدمت گزار پتر تے ہاؤدا رحیم ہا

 ( 18-13: 3تے شریر وچ تے رب دی عبادت کرن والے تے نہ کرن والے وچ امتیاز کروں گے۔ )مالکی 

 مندرجہ ذیل پیشن گوئی تے غور کرو:

گی   ؤگیا تے سلطنت اوہدے کندھے اتے ہاایس لئی ساڈے لئی اک لڑکا تولد ہویا تے ساہنوں اک پتردبخشیا  6

ال تے سالمتی  اوہدی سلطنت دے اقب 7گا۔  ؤت دا ابو سالمتی دا شہزادہ ہاتے اوہدا نام عجیب مشیررب قادر ابدی

د دے تخت تے اوہدی مملکت تے اج توں ہمیشہ تائینحکمران رویگا تے عدالت ؤوہ داا گی۔ ؤہادی کجھ انتہا نہ 

 (7-6: 9تے صداقت نال اوہنوں قیام بخشو گا رب االفواج دی غیوری ایہہ کرو گی۔ )یسعیاہ 

ن دی کوئی انتہا ؤگا۔ شیواں نوں چنگا بنا ؤ گا تے اوہدا کوئی خاتمہ نئیں ہا پس رب اپنی حکومت تے امن وچ وادھا کرو

 نئیں۔ 

ن والے چنگے جگ دی خوشخبری" ؤآ -ا سی، خوشخبری دا اعالن کیتا "رسوالں نے، جداں پئی یسوع نے کیت

 (۔ 1978س، ؤایورسٹ ہا )آرمسٹرانگ ایچ ڈبلیو۔ دی انکریڈیبل ہیومن پوٹینشل۔

 شاہی ہمیشہ دی اے: ن والی بادؤرب دی آ



 (13: 145تیری سلطنت ہمیشہ سلطنت اے۔ تے تیری حکومت پشت در پشت۔ )زبور  13

ایدے نشان کیسے عظیم تے اوہد ے عجائب کیسے مہیب نیں! اوہدی مملکت ہمیشہ دی مملکت اے تے اوہدی  3

 ( 3: 4سلطنت پشت در پشت۔ )دانیال  

عالٰی دے تے سارے آسمان دے تھلے سارے ملکاں دی سلطنت تے مملکت تے سلطنت دی حشمت حق ت 27

ہدی خدمت گزار تے گی۔ اوہدی سلطنت ابدی سلطنت اے تے سارےاں مملکتاں او ؤمقدس لوکاں نوں بخشی جا

 (27: 7ن گیاں۔ )دانیال  ؤفرما نبردار ہا

گی۔ ایہہ ایس گل نال مطابقت رکھدا اے جیہڑا پطرس رسول نوں  ؤجاال بادشاہی ِدتی غور کرو پئی سنتاں نوں اک الزو

 لکھن لئی الہام کیتا گیا سی:

داں کروں گے پس اے بھائیو! اپنے بالوے تے برگزیدگی نوں ثابت کرن دی زیادہ کوشش کرو کیوں جو ای 10

ی بادشاہی ہمیشہ د  بلکہ ایدے نال تسی ساڈے رب تے منجی یسوع مسیح دی 11ں گے۔  ؤتے کدی ٹھوکر نہ کھا

 (  11-10: 1پطرس  2ں گے۔ )ؤوچ بوہت عزت دے نال جا

 کیہ ایدا مطلب ایہہ اے پئی اسی سارےاں تفصیالں جان د ے آں؟ 

 نئیں، پر اوہنے ساہنوں اپنے کجھ منصوبیاننوں سمجھن تے ویکھن دی صالحیت ِدتی اے: 

اوہنے ہر  11میں اوس سخت دکھ نوں ویکھیا جیہڑا رب نے بنی آدم نوں ِدتااے پئی اوہ مشقت وچ مبتال رہن۔  10

اک شے نوں اوہدے ویلے وچ خوب بنایا تے اوہنے ابدیت نوں وی اوہناں دے دل وچ جاگزین کیہ اے ایس لئی 

 ( 11-10: 3نئیں کر سکدا۔ )واعظ پئی انسان اوس َکم نوں جیہڑا رب شروع توں آخرتائیں کردا اے دریافت 

ہن ساہنونشیشے وچ دھندال جیا ویکھدا اے پر اوس ویلے روبرو ویکھوں گے۔ ایس ویلے میرا علم ناقص   12

 (12: 13کرنتھیوں  1اے پراوس ویلے ایداں پورے طور تے پہچانوں گا جداں میں پہچانیا گیا ہاں۔ )

ں نے ویکھیاں نہ کناں نے سنیاں نہ بندے دے دل وچ آئیاں۔ اوہ  ”جیہڑیاں شیواں نہ اکھا بلکہ جداں لکھیا اے: 9

 ( 9: 2کرنتھیوں  1سارے رب دے اپنے محبت رکھن والیاں لئی تیار کر دین۔“ )

گا جیہڑے اوہدے َکم انجام   ؤلوک کرن۔ رب اوہناں لوکاں نوں پالٰہذا،َکم اک ایداں دی شے اے جیہڑا رب چاہندا اے پئی 

ی ابدیت نوں چنگا بنایا جاوے۔ لٰہذا اسی منصوبے دا حصہ جان سکدے آں،تے منصوبہ ایس توں دیندے نیں ایس توں پئ

 چنگا اے ِجنا اسی سمجھیا اے۔

ایتھے تائیں پئی پرانے عہد نامے دے زمانے وچ، کجھ نے ابدیت تے رب دے منصوبے دی اصلیت دی جھلک وکھائی 

 (۔ 16-13: 11)عبرانیوں 

( نال ِکنا چنگا موازنہ کیتا  4: 1ب دی بادشاہی وچ ابدیت دا "ایس موجودہ برے دور" )گلتیوں ن لئی پئی رؤایہہ اندازہ پا

 گا، درج ذیل نوں ویکھو:  ؤجا

کسے نوں آواز نال ایہہ آکھدے سنیا پئی ویکھ رب دا خیمہ بندیا ں دے درمیان اے تے  فیر میں تخت وچوں 3

گا تے  ؤاں دے نال ران گے تے رب خود اوہنؤک ہاونت کرو گا تے ا وہ اوہدے لواوہ اوہناں دے نال سک 

گی  ؤگا۔ ایدے توں بعد نہ موت را ؤیاں اکھاں دے سارے ہنجو پونچھ داتے اوہ اوہناں د 4گا۔  ؤاوہناں دا رب ہا

 گا۔ نہ آہ و نالہ نہ درد۔ پہلیاں شیواں جاندیاں رہیاں۔  ؤتے نہ ماتم را



تے جیہڑا تخت اتے بیٹھا ہویا سی اوہنے آکھیا ویکھ میں سارےاں شیواں نوں نواں بنا دیندا ہاں۔ فیر اوہنے 5

 (5-3:  21آکھیا لکھ لے کیوں جو ایہہ گالں سچ تے برحق نیں۔ )مکاشفہ 

 (7: 61ی۔ )یسعیاہ گؤایناں نوں ہمیشہ والی شادمانی ہا۔۔۔ 7

یہڑا  کیوں جو میری دانست وچ ایس زمانے دے دکھ درد ایس الئق نئیں پئی اوس جالل دے مقابل ہوسکیے ج 18

 (18: 8ن واال اے۔ )رومیوں ؤساڈے تے ظاہر ہا

ن وچ حصہ لے سکدے   ؤگی۔ تے تسی ایس خوشی نوں ودھاؤگا بلکہ اصلی خوشی وی ہاؤنہ صرف مصیبتاندا خاتمہ ہا

 آں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخیری  خیال   ۔7

 بلین یا ایدے توں بوہتے انسان زندہ رئے نیں )تے بوہتے مر چکے نیں(۔ 110توں  40ایہہ اندازہ الیا گیا اے پئی کل 

ساڈے دیت اے۔ جبکہ اب انسانیت دا مقصد اپنے لئی لذتاں جمع کرن تے اوہدے جالل لئی رب دی فضول عبادت کرنا نئیں

گی تے رب ایدے توں بوہتا جالل دے الئق اے ِجنا اسی ہن سمجھ سکدے آں، ساڈا مقصد  ؤلئی خوشیاں نال بھری ہا

 نا اے۔ؤلئی چنگا بنا ہمیشہ لئی دوجیاں 

( جداں پئی رب ساہنوں انفرادی طور تے وضع  2:  14یسوع نے ساڈے وچوں ہر اک لئی اک تھاں بنائی اے ) یوحنا  

(۔ اوہ ایس َکم نوں پورا کرو گا جیہڑا اینے ساڈے 8: 138( ساہنوں کامل کرن لئی )زبور 15  :33کردا اے )زبور 

 (۔ 6: 1وچوں ہر اک وچ شروع کیتا سی )فلپیوں 

 -نا اے ؤ ا حتمی کردار ابدیت نوں چنگا بناساڈے وچوں ارباں لوک وکھ وکھ نیں تے دین دے وکھ وکھ طریقے نیں۔ ساڈ

گا۔ جدوں تائیں تسی باآلخر رب دی بادشاہت دی حمایت کرن ؤوں دین دا اک منفرد طریقہ ہاتہانایدا مطلب اے پئی ہاں، 

گا تے فیر ؤن وچ تہاڈا حصہ ہاؤوں ہر اک لئی ابدیت نوں چنگا بنابلین دوجیانوچ 40توں انکار نئیں کردے، کٹ توں کٹ 

 ( ! 10: 6؛ گلتیوں 15:  14؛ ایوب 26: 12کرنتھیوں  1ایدے توں وی بوہتا )

(۔ لٰہذا، ایس گل تے غور کرو  3: 2ندی اے پئی ساہنوں "دوجیاں نوں اپنے توں چنگا سمجھنا" اے )فلپیوں ؤائبل سکھاب

ن وچ مدد کرو گا ؤلئی ہمیشہ دی زندگی نوں چنگا بنا پئی تقریباً ہر اوہ بندا جدا تسی کدی سامنا کیتا اے اک دن تہاڈے 

بارے وچ تسی غلط اندازہ الیا، ایدے خالف تعصب کیتا گیا، ایدے بارے وچ غلط )تے تسی اوہناں لئی(۔ ہرا وہ بندا جدے 

خیال سی، شاید ٹریفک وچ کٹوتی ہوئی، بدسلوکی کیتی گئی، تے نال ہی جناں دے نال تسی مہربانی کیتی، تہانوں اصلیت 



نوں معاف کرن دی کوشش وچ ایدے لئی َکم کرنا پے سکدا اے۔ لٰہذا ”اک دوجے دے نال مہربان، نرم دل، اک دوجے 

ےاں نال امن  (۔ ” جنہاں  تہاڈے تے منحصر اے، سار32: 4کرو، جداں پئی رب مسیح وچ تہانوں معاف کیتا“ )افسیوں 

 (۔ 18: 12“ )رومیوں ؤنال را

بلین )شاید بوہتے( لوکاں نوں  40چونکہ ابدیت اک المحدود ویلے تائیں رہندی اے، ایس لئی غور کرو پئی تسی حقیقتاً 

 ایس توں ِکتے چنگا جان سکوں گے ِجنا تسی خود جان دے آں!

تہانوں اصلیت وچ کجھ ایداں دے لوکاں لئی َکم کرنا پے سکدا اے  جنہاں  نوں تسی محسوس کیتا پئی رب کدی استعمال 

  اخیری  ن گے،تے  ؤہا اخیری  کیوں جو ”بوہت سارے جیہڑے پہال ں نیں اوہ —(32-28: 21نئیں کر سکدا )متی 

 (۔31: 10ن گے“ )مرقس ؤپہلے ہا

 -بشمول اوہ لوک  جنہاں  دی تہانوں بوہتی پرواہ نئیں اے  -ندی اے پئی سارے لوک ؤغور کرو، پئی بائبل سکھا ہور  

 ن دی صالحیت رکھدے نیں:ؤرب دی ساری معموری نال معمور ہا

تے زمین دا ہر اک خاندان نامزد   جدے نال آسمان  15ایس سبب نال میں اوس ابو دے اگے گھٹنے ٹیکدا ہاں۔  14

پئی اوہ اپنے جالل دی دولت دے موافق تہانوں ایہہ عنایت کرے پئی تسی اوہدی روح نال اپنی باطنی  16اے۔ 

تے ایمان دے وسیلے نال مسیح تہاڈے دالں وچ سکونت کرے اس  17۔ ؤانسانیت وچ بوہت ہی زورآور ہو جا

سارے مقدساں سمیت بخوبی پتہ کر سکو پئی   18اد قائم کر کے۔ توں پئی تسی محبت وچ جڑ پھڑ کے ہور بنی

تے مسیح دی اوس محبت نوں جان سکو جیہڑا  19اوہدی چوڑائی تے لمبائی تے انچائی تے گہرائی ِکنی اے۔ 

 (۔ 19-14: 3۔ )افسیوں ؤی ساری معموری تائیں معمور ہو جاجانن توں باہر اے ایس توں پئی تسی رب د

 (۔ 18: 3پطرس  2سیکھنا اے )  ہور  تے  ساہنوں سیکھنا اے،

(، بشمول گواچیاں ہوئیاں شیواں دی  4: 12علم دی پیشین گوئی کیتی گئی سی )دانیال  ہور  ن دے ویلے لئی ؤختم ہا

 (۔ 11: 17بحالی )متی 

ال کرن دی  پورے طور اتے بح ہور  ایداں لگدا اے پئی رب نے جیہڑا کجھ کیتا اوہ سارا کجھ کیوں بنایا ایدے علم نوں 

 لوڑ اے۔ 

 رب ایداں ِکداں کردا اے؟ 

گا؟ کیہ اوہناں نوں جنکا دودھ چھڑایا گیا تے جیہڑے  ؤگا؟ ِکنوں وعظ کرے پئی سمجھاؤ اوہ ِکنوں دانش سکھا 9

کیوں جو حکم تے حکم۔ حکم تے حکم۔ قانون تے قانون۔ قانون تے قانون  10چھاتیاں توں وکھ کیتے گئے ؟ 

 (10-9: 28اے۔ تھوڑا ایتھے تھوڑا اوتھے۔ )یسعیاہ 

روح سارےاں گالں بلکہ رب پر ساڈے تے رب نے اوہناں نوں روح دے وسیلے نال ظاہر کیتا کیوں جو  10

 (10: 2کرنتھیوں  1دی تہ دیاں گالں وی دریافت کر لیندا اے۔ )

لٰہذا، وکھ وکھ صحیفیاں نوں ویکھ کے، اسی نظریہ سیکھ سکدے آں۔ تے جے اسی رب دی روح دی رہنمائی وچ آں تے  

 اسی ہوروی بوہتا سمجھ سکدے آں۔ 

 پیندا اے تے انفرادی مسیحیاں نوں کداں دا رِد عمل ظاہر کرنا چاہیدا؟تے جدوں نویں مذہبی علم دا سامنا کرنا 

 جداں پئی ایوب نے ذکر کیتا اے سمجھن لئی رب توں دعا کرنا اک قدم اے: 

 (24: 6پئی میں کیہڑی گل وچ چوکیا۔ )ایوب   ؤنگا تے مینوں سمجھاؤتے میں خاموش را ؤمینوں سمجھا 24



 دہ مثال قائم کیتی:نویں عہد نامے وچ، بیرین نے اک عم

پر بھائیاں نے فوراً راتوں رات پولس تے سیالس نوں بیریہّ وچ پیج ِدتا۔ اوہ اوتھے پہنچ کے یہودیاں دے  10

ایہہ لوک تھسلنیکے دے یہودیاں نال نیک ذات سی کیوں جو اوہناں نے بوہت شوق   11عبادت خانے وچ گئے۔ 

س وچ تحقیق کردے سی پئی آیا ایہہ گالں ایس ہی طرح نیں۔ نال کالم نوں قبول ِکیتا تے روز بروز کتاب مقد

 ( 11-10: 17)اعمال 

ن ویکھ سکن پئی ایداں ہی اے۔ اینوں ؤینا اے ایس توں پئی جیہڑے لوک چاایس کتاب دے مقصد دا اک حصہ صحیفے د

نا  جنہاں  دے  ؤ چایں پہنلکھن وچ میرے مقصد دا اک حصہ ایہہ سی پئی رب دی سچائی نوں اوہناں سارےاں لوکاں تائ

 َکن کھلے نیں۔

رب دے کول تہاڈے لئی اک منصوبہ اے۔ رب تہاڈے نال محبت کردا اے تے چاہندا اے پئی تسی دوجیاں نال محبت  

نی اے۔ اصلی محبت وچ وادھا: اینوں زندگی دا مطلب ؤ ے طرز زندگی دے مطابق زندگی لنگا کرو۔ تہانوں ایدے پیار

 سمجھایا جا سکدا اے۔

(۔ "جے رب ساڈے لئی اے تے کون ساڈے خالف ہو سکدا اے؟" 14-13: 5ن دی دعا کرو )یشوع ؤہا رب دے ول

 (۔ 31: 8رومیوں 

( تے ایہہ پئی اینے  31: 1ندی اے پئی پوری مخلوق بشمول انساناں نوں "بوہت چنگا " بنایا گیا سی )پیدائش  ؤبائبل سکھا

 (۔ 3-2: 2ستویں دن بنایا تے برکت ِدتی )پیدائش 

:  7ندی اے پئی اگرچہ رب نے انساناں نوں سیدھا بنایا، پر اوہناں نے بوہت سارے غلط راہ لبے نیں )واعظ ؤل سکھابائب

 (۔ 29

 اک واری فیر، براہ کرم جان لین پئی بائبل تعلیم دیندی اے:

 ( 8: 7کسے گل دا انجام اوہدے شروع نالونچنگااے تے بردبار متکبر مزاج توں چنگا اے۔ )واعظ  8

 گا۔  ؤنگا سی تے انجام وی بوہت چنگا ہاشروع بوہت چ

 (۔ 15: 2رب نے انسانیت نوں اپنے آپ نوں دوجی واری پیدا کرن تے اپنے خاندان دا حصہ بنن لئی بنایا )مالکی 

(۔  17-5: 2( تے جگ تے حکومت کرن لئی )عبرانیوں 17: 8اوہنے ساہنوں اپنے جالل وچ شریک بنایا )رومیوں 

 (۔ 35: 20اے“ )اعمال  دھنا پئی، ”لین توں دینا بوہتا یسوع نے سکھای

:  22( تے ایس توں پئی جگ وچ بوہتی محبت ہووے )متی 12-7: 4یوحنا  1رب نے انسانیت نوں محبت دین لئی بنایا )

 (۔ ایہی زندگی دا مفہوم اے۔37-39

 رب دے منصوبے دا بھید کیہ اے؟ رب نے کجھ وی کیوں بنایا؟

 (۔ 23:  1؛ فلپیوں 16:  11،  9: 6گا )عبرانیوں  ؤکیتا ایس لئی ہمیشہ لئی چنگا ہا  ہنےرب نے جیہڑا کجھ او

ایس لئی اینے جگ نوں پیدا کیتا تے ایس لئی اینے بندے تے عورت نوں پیدا کیتا۔ اینے خاص طور تے جگ نوں یسوع  

 تے سارے بنی نوع انسان لئی میراث یامیراث دے طور تے تخلیق کیتا۔ 

 ن گے۔ ؤی گئی اے اوہ ابدیت نوں چنگا بناں نوں ہمیشہ دی زندگی عطا کیتجنہاں  انسانا 



یہ رب دے منصوبے وچ اوہ سارے شامل نیں جیہڑ ایس دوروچ ایدی پکار تے دھیان دین گے )مفت آن الئن کتابچہ ک

:  Apokatastasisدی عالمگیر پیشکش،  مکتین والے زمانے وچ دوجے )وی ویکھن ؤرب تہانوں بال رہیا اے؟( تے آ 

دے منصوبے نوں   مکتین واال زمانہ؟ سینکڑاں صحیفے رب دے ؤے ہوئے لوکاں نوں بچا سکدا اے؟ آکیہ رب گواچ

 ظاہر کردے نیں(۔ 

 مسیحی یا نئیں، رب نے تہانوں خلق کیوں کیتا؟ 

بوہتا ودھا سکو  ایس زندگی وچ تہاڈا مقصد کردار دی تعمیر کرنا اے ایس توں پئی تسی اپنی صالحیت نوں بوہتے توں 

 تے ایس گل نونودھا سو پئی تسی ابدیت نوں ِکنا چنگا بنا سکدے آں۔ 

؛  23-14: 25)متی  ؤں نوں استعمال کرن دے قابل ہو جارب نے تہانوں ایس لئی بنایا اے پئی تسی اپنی منفرد صالحیتا

 ( محبت دین لئی ایس توں پئی ابدیت نوں چنگا بنایا جا سکے۔19-11: 19لوقا 

 لئی رب نے جیہڑا کجھ کیتا اوہنوں پیدا کیتا۔ ایس لئی رب نے تہانوں بنایا۔ ایس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رب دی مسلسل کلیسیا

 امریکہ۔   93433ڈبلیو گرینڈ ایونیو، گروور بیچ، کیلیفورنیا،    1036 :موجود اےا امریکی  دفتر  دی مسلسل کلیسیا  رب د

 ساڈے حمایتی پورے جگ وچ نیں، تے سارے بِراعظماں وچ وسدے نیں)سارے بِرا عظماں وچ، سوائے انٹارکٹکا دے(۔ 

 رب دی مسلسل کلیسیا دی ویب سائٹ دی معلومات 
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CCOG.EU  ویب سائٹکئی یورپ دیاں بولیاں دے نال یورپی 
CCOG.NZ ویب سائٹ نوں نیوزی لینڈ لئی بنایا گیا اے۔ 

CCOGAFRICA.ORG ویب سائٹ نوں افریقہ لئی بنایا گیا اے۔ 



CCOGCANADA.CA  دا ہدف کینیڈا اے۔ویب سائٹ 
CDLIDD.ES ایہہ پوری طراں ہسپانیا دی بولی والی ویب سائٹ اے۔ 

CG7.ORG والیاں لئی اے۔ ایہہ ستویں دن سبت نوں منن 
PNIND.PH  ۔ دے مرکز والی ویب سائٹ، کجھ ٹیگا لوگ دے نالفلپائن 
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 بائبل بوہت سارے رازاں توں پردہ چکدی اے۔ 

ن توں بعد توں لکوےا رکھےا گیا اے )رومیوں  ؤوچ دسدی اے جیہڑا جگ دے شروع ہا بائبل ایس اسرار دے بارے

؛ یعقوب 15: 2تیمتھیس  2”کلمہ حق“ )  —(، پر ایہہ پئی پیشن گوئی دے صحیفیاں وچ آشکار کیتا گیا اے 25-27:  16

 ( (۔18: 1

(، فضل دا بھید )افسیوں  11: 4)مرقس  بائبل بوہت سارے اسرارددا حوالہ دیندی اے، جداں پئی رب دی بادشاہی دا بھید

 2(، القانونیت دا بھید )33-28: 5(، ازدواجی تعلق دا بھید )افسیوں 9: 3تیمتھیس  1(، ایمان دا بھید )1-5: 3

: 2 کلسیوں( ابو دا بھید )4:  3(، مسیح دا بھید )افسیوں 54-51: 15کرنتھیوں  1(، قیامت دا بھید )7: 2تھیسالونیکیوں 

 ( تے ایتھے تائیں7: 10؛ مکاشفہ 2: 2ھید )کلسیوں (،رب دا ب2

 ( دا بھید۔5: 17پئی بابل عظیم )مکاشفہ 

کتاب، رب دے منصوبے دا بھید: رب نے کجھ وی کیوں بنایا؟ رب نے تہانوں کیوں بنایا؟، صحیفے دے نال بوہت اسرار  

 دی وضاحت کردااے تے سواالں دے جواب دین وچ مدد کردا اے جداں: 

 ک ویژن‘ رب دا حتمی منصوبہ اے؟کیہ’بیٹیف

 کیہ رب نے انساناں نوں سیدھا بنایا؟ 

 تکلیف کیوں اے؟

 کیہ رب دے کول تہاڈے لئی کوئی منصوبہ اے؟

 کیہ رب دے کول اوہناں لوکاں لئی کوئی منصوبہ اے جیہڑے مسیح نئیں نیں؟



 محبت دا رب دے منصوبے نال کیہ تعلق اے؟

ی لئی اے جیہڑے اوہنوں جواب دین گے پئی اوہ ذاتی طور اتے تے باقکیہ رب دا منصوبہ اوہناں سارےاں 

 ن لئی اک منفرد انداز وچ محبت دے سکے؟ ؤسارےاں لئی ابدیت نوں چنگا بنا

 جی ہاں، تسی جان سکدے آں پئی رب نے کجھ وی کیوں بنایا تے رب نے تہانوں کیوں بنایا! 


