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 اس کے مسائل کو حل کیوں نہیں بنی نوع انسان کر سکتا ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں پہلی اور آخری چیزوں بائبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری تعلق کے بارے میں 

 تبلیغ کی تھی؟

 کیا آپ جانتے ہیں خدا کی بادشاہی رسولوں کے زور اور ان لوگوں کو سب سے پہلے ان کی پیروی کی تھی؟

ے یسوع کی بادشاہی اب امریکہ میں اس کی زندگی بسر کر رہا ہے؟ خدا کی بادشاہی خدا کی بادشاہت یسوع کی انسان ہے؟ خدا ن

 مستقبل اصل میں ریاست کے کچھ کی قسم ہے؟ آپ بائبل تعلیم دیتی ایمان الئیں گے؟



 ایک بادشاہی کیا ہے؟ بس خدا کی بادشاہت کیا ہے؟ بائبل کیا سیکھتے ہیں؟ ابتدائی عیسائی چرچ کیا تعلیم بتایا؟

 کو احساس ہے کہ آخر تک خدا کی بادشاہی ایک گواہ کے طور پر دنیا کی تبلیغ ہے نہیں آ سکتے ہو؟آپ 

سامنے کا احاطہ پر تصویر برڈئین چھپائی اور گرافیکس طرف سے پر مشتمل کے طور پر ایک بھیڑیا کے ساتھ لیٹی ایک بھیڑ کے بچے کو 

  میں لیا یروشلم میں اصل خدا کی کلیسیا کی عمارت کا ایک حصہ ہے. 2013کی طرف سے ظاہر کرتا ہے. واپس کور پر تصویر ڈاکٹر باب تھئیل 
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 انسانیت کے حل ہے؟ .1

 دنیا کے بہت سے مسائل کا سامنا ہے.

بہت سے ممالک میں سنجیدہ قرض میں  غربت کا سامنا.بہت سے لوگ  بہت سے لوگ مظلوم ہیں. بہت سے لوگ بھوکے ہیں.

بڑے صنعتی  منشیات سے مزاحم بیماریوں بہت سے ڈاکٹروں کو تشویش. بچوں، نوزائیدہ والوں سمیت، بدسلوکی کا سامنا. ہیں.

 دہشت گرد حملوں ہوتا رہے. مختلف سیاستدانوں جنگ کی دھمکی. شہروں صحت مند ہونے کا بھی آلودہ ہوا ہے.

 می رہنماؤں انسانیت کو درپیش مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟عال

 بہت سے تو لگتا ہے کہ.

 نیا یونیورسل ایجنڈا

قوموں  193پر، ویٹیکن پوپ فرانسس کی طرف ایک اہم نوٹ تقریر کے بعد، اقوام متحدہ )اقوام متحدہ( کی  2015، 25ستمبر 

 17یہاں اقوام متحدہ کے  پائیدار ترقی کے اہداف" کے نفاذ کے لیے ووٹ دیا. 17قرار دیا گیا تھا کی " نیا یونیورسل ایجنڈا اصال

 مقاصد یہ ہیں:

 . ہر جگہ اس کی تمام شکلوں میں اختتام غربت1گول 



 . آخر بھوک، خوراک کے تحفظ اور بہتر غذائیت کے حصول اور پائیدار زراعت کو فروغ دینے کے2گول 

اور تمام عمر میں سب کے لئے اچھی طرح سے کیا جا رہا ہے کو فروغ دینے . اس بات کا یقین صحت مند زندگی 3گول 

 کے

. اس بات کا یقین کر چلنے اور منصفانہ معیاری تعلیم اور سب کے لئے زندگی بھر سیکھنے کے مواقع کو فروغ 4گول 

 دینے کے

 . حصول صنفی مساوات اور تمام خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے5گول 

 یقینی بنائیں کہ سب کے لئے، دستیابی اور پانی کے پائیدار انتظام اور حفظان صحت. 6گول 

 . اس بات کا یقین سب کے لئے، سستی قابل اعتماد، پائیدار اور جدید توانائی تک رسائی7گول 

 ور مہذب کام. برقرار فروغ دینے کے، سب کے لئے جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی، مکمل اور پیداواری روزگار ا8گول 

 . تعمیر لچکدار بنیادی ڈھانچے، جامع اور پائیدار صنعت کاری اور رضاعی جدت کو فروغ دینے9گول 

 . اندر اور ممالک کے درمیان عدم مساوات کو کم10گول 

 . بنائیں شہروں اور انسانی بستیوں، شمولیتی محفوظ، مضبوط اور پائیدار11گول 

 کھپت اور پیداوار کے پیٹرن. اس بات کا یقین پائیدار 12گول 

 . فوری کارروائی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے13گول 

 . تحفظ اور پائیدار سمندر، سمندر اور پائیدار ترقی کے لئے سمندری وسائل کا استعمال14گول 

فروغ دینے کے، پائیدار جنگالت،  . کی حفاظت، بحالی اور پرتویواسی پارستیتیکی نظام کے پائیدار استعمال کو15گول 

 کامبیٹ ریگستان، اور رک انتظام کرنے اور زمین کے کٹاؤ کا راستہ اور جیوویودتا نقصان کو روکنے کے

. پروموٹ پائیدار ترقی کے لئے پرامن اور جامع معاشروں، سب کے لئے انصاف تک رسائی فراہم کرنے اور ہر 16گول 

 داروں کی تعمیرسطح پر، مؤثر جوابدہ اور جامع ا

 . مضبوط بنانے کے عمل درآمد کے اسباب اور پائیدار ترقی کے لئے عالمی شراکت زندہ17گول 

بھی کہا  ایجنڈا 2030پائیدار ترقی کے لئے  کی طرف سے الگو کیا جائے گا سمجھا جاتا ہے اور بھی 2030یہ ایجنڈا مکمل طور پر 

امی اور بین العقائد تعاون کے ذریعے انسانیت کو درپیش بیماریوں کو حل کرنے کا اس ریگولیشن، تعلیم، اور بین االقو جاتا ہے.

یہ ایجنڈا، بھی،  (.4: 3اس کے مقاصد میں سے بہت اچھی ہیں، اس کے طریقوں اور مقاصد کے کچھ برے ہیں ) پیدائش  مقصد.

 کے ساتھ مسلسل ہے.  سی Laudato پوپ فرانسس کی

طور پر "نیا یونیورسل ایجنڈا" "نیا کیتھولک ایجنڈا" کہا جا سکتا ہے "یونیورسل." پوپ لفظ "کیتھولک" کا مطلب ہے کے 

 کی گود لینے کو کہا جاتا "امید کی ایک اہم نشانی." نیا یونیورسل ایجنڈے فرانسس

 21stن کے موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقی میں )سرکاری 2015پوپ فرانسس نے بھی دسمبر 
نامی بین االقوامی معاہدے کی تعریف  21کے عنوان سے(، اور مشورہ دیا کہ اقوام "احتیاط آگے سڑک کی پیروی کرنے  کانفرنس

 کی، اور یکجہتی کی ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی احساس کے ساتھ . "

جائے وغیرہ، اس بین االقوامی یکجہتی کوئی ایک سانس آلودہ ہوا چاہتا ہے جبکہ، بھوکا، مفلوک الحال جائے،، خطرے میں پڑ 

 انسانیت کو درپیش مسائل کو حل کرے گا؟

 اقوام متحدہ کے ٹریک ریکارڈ



کو قائم کیا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد، ایک اور طرح کے تنازعہ کو روکنے  1945اکتوبر  24اقوام متحدہ کے قائم اور 

رکن ممالک  51اس کے بانی ہیں میں، اقوام متحدہ کے  کوشش کرنے کے لئے. کے لئے اور دنیا میں امن کو فروغ دینے کے لئے

 اب بھی موجود ہیں. 193 تھا؛

وہاں سے قائم اقوام متحدہ کے بعد سے دنیا بھر میں تنازعات کے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں رہا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک نہیں 

 یا تھا ہو جائے.کر تیسری عالمی جنگ کے طور پر بیان کر سکتے ہیں ک

بعض اقوام متحدہ جیسے بین االقوامی تعاون، کو فروغ دینے کا دعوی ہے کہ پوپ فرانسس اور دیگر بہت سے مذہبی رہنماؤں نے 

امن اور خوشحالی آئے گی، کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بین العقائد اور القوامی ایجنڈے کی قسم کے ساتھ مل کر ایمان 

 الئے.

اقوام متحدہ کے بعد سے متعدد مسلح تنازعات  سا کرنے کے لئے اقوام متحدہ کے لئے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا ہے.تاہم، ای

 سے قائم کرنے کے عالوہ میں، ایک سے زیادہ الکھوں، بھوکا مہاجرین، اور / یا شدت کے غریب ہیں.

یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے خود کے مطابق،  کے لیے متعین. کے نفاذ ہزاریہ ترقیاتی اہداف ایک دہائی پہلے، اقوام متحدہ اس کے

پائیدار ترقی کے اہداف" اپنایا  17میں، اس کے نام نہاد " 2015لہذا،  یہ آٹھ "ترقی کے اہداف،" تھا لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے.

 بعض یہ ایک مثالی فنتاسی غور. کچھ امید ہیں. گیا تھا.

پر، پوپ فرانسس وہ اپنے چرچ اس براعظم حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ  2016، 6جہاں تک سوپنلوک جاتا ہے، مئی 

 ( ثابت ہو گا.18اس کے باوجود، پوپ کا خواب ایک ڈراؤنا خواب ) مکاشفہ  ایک انسانی یورپی یوٹوپیا کا خواب کہا.

 بعض تعاون و کامیابی، لیکن وہاں ہو سکتا ہے ...

پنلوک ہے کہ "جس میں حکومت، قوانین، اور سماجی حاالت بہترین ہیں ایک غیر حقیقی جگہ فرماتے سو میریم ویبسٹر ڈکشنری

 ہے."

 بائبل انسانیت اپنے طور پر اس کے مسائل حل نہیں کر سکتا کہ سکھاتی:

یہ ان کے اپنے ہی قدموں کی راہنمائی چلتا ہے جو  اے رب، مجھے پتہ ہے انسان کے راستے اپنے آپ میں نہیں ہے؛ 23

 ، ینآئوی بھر دوسری صورت میں اس بات کا اشارہ جب تک(10:23)یرمیاہ  می کو میں نہیں ہے.آد

 بائبل االقوامی تعاون ناکام ہو جائے گا کہ سکھاتی:

ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف  18 اور سالمتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے 17 تباہی اور مصائب ان کی راہوں میں ہیں، 16

 (18-16: 3)رومیوں  نہیں ہے..

اس کے باوجود، بہت سے انسانوں کو ایک مثالی معاشرے کے ان کے نقطہ نظر کی طرف کام کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ کبھی 

 لیکن تقریبا کوئی بھی ایک سچے خدا کے طریقے پر عمل کرنے کو تیار ہیں. کبھی مذہب کو شامل کرنے کی کوشش کریں.

کچھ، کے ساتھ ساتھ  کن کے مقاصد میں سے کسی کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو گا کہ نہیں ہے.یہ اقوام متحدہ کے یا ویٹی

 کچھ ناکامیوں ہو جائے گا.

دراصل، اور شاید بڑے پیمانے پر جنگ کے بعد، بین االقوامی امن معاہدے کی ایک قسم کے لئے اتفاق ہو جائے گا اور اس بات کی 

بہت سے انسانیت ایک زیادہ پرامن اور مثالی معاشرے کے بارے میں النے کی جائے گی کہ  یہ جب ہے، (.9:27 دانی ایلتصدیق )

 یقین کرتے ہیں جھوٹی گا.

( کے ساتھ ساتھ کی طرف سے مختلف 13:10( بہت سے ایسے بین االقوامی 'مثالی رفت' ) ئجیکیل 2تھسلنیکیوں  2 9-12): 

( کا 44-31: 11؛ 9:27 دانی ایللیکن بائبل طرح امن گے آخری نہیں ) ا.نشان اور عجیب کام کی طرف سے میں لے جایا جائے گ

 (.8: 59؛ اشعیا 3: 5تھسلنیکیوں  1کہنا ہے کہ رہنماؤں کا دعوی کر سکتے ہیں کے باوجود، )

 انسانیت کو صحیح معنوں میں آدرشلوک النے کے بالکل عاجز ہے تو، سوپنلوک کے کسی بھی قسم کے لئے ممکن ہے؟

 جی ہاں.



 علیہ السالم کے منکر ہیں؟ یسوع. کیا انجیل حضرت 2
( کی 21-1: 19؛ 11:15؛ مکاشفہ 2:44 دانی ایلبائبل، ایک مثالی معاشرے، خدا کی بادشاہی کو بالیا کہ سکھاتی انسانی حکومتوں )

 جگہ لے گا.

مارک نے  شروع. تبلیغ کی طرف سےکے بارے میں  خدا کی بادشاہی کی خوشخبری یسوع اپنے عوامی وزارت شروع کیا تو، وہ

 رپورٹ کیا ہے کہ:
کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا اور کہہ رہے ہیں، آیا  15 یحیی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کے بعد یسوع گلیل میں، خدا، 14

: 1)مرقس "وقت پورا ہوگیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں" 

14-15.) 

طور حرفی یونانی لفظ سے آتا ہے، اور "اچھا پیغام" یا "اچھی خبر." نئے عہد نامہ، انگریزی لفظ میں "بادشاہی،"   اصطالح انجیل،

اس  .151 میں بائبل Douay Rheims بار ذکر کیا جاتا ہے کا مطلب اور 149خدا کی بادشاہت سے متعلق، ینآئوی میں تقریبا 

 طور حرفی یونانی لفظ سے آتا ہے. بیسیلیا ائلٹی کے دائرے ابیوینجک ہے جوقاعدے یا ر

(، 11:15(، وہ ایک جغرافیائی عالقے کا احاطہ )مکاشفہ 17:14انسانی سلطنتوں، اسی طرح خدا کی بادشاہی، ایک بادشاہ )مکاشفہ 

 (.13:29( ہے، اور وہ ہے مضامین )لوقا 9 2: یسعیاہ 30؛ 4-3وہ قواعد ): 

 یسوع سے پہلے عوامی تدریس متی ریکارڈ کرتا ہے کہ: یہاں

 ( تبلیغ، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، سب کے بارے میں گلیل چال گیا.4:23یسوع بادشاہی کی خوشخبری )متی  23

 میتھیو بھی ریکارڈز:

دیتا، تقریبا تمام شہروں اور ( کی خوشخبری سناتا، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم 9:35تب یسوع نے بادشاہی )متی  35

 دیہات میں چال گیا.

 نئے عہد نامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع ہمیشہ کے لئے حکومت کریں گے:

 ( ہو جائے گا.1:33اور وہ ہمیشہ یعقوب کے گھرانے پر راج کرے گی، اور اس کی بادشاہی کا آخر )لوقا  33

 نوٹس: یسوع سکھایا ہے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا تھا کہلوقا کے ریکارڈ کے مقصد ہے کہ یسوع بھیجا گیا تھا 

اس نے ان سے کہا، "میں، اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانی ہے اس مقصد کے لئے میں  43

 (.4:43بھیج دیا گیا ہے کیونکہ ')لوقا 

جانے کے لیے یسوع کے مقصد خدا کی بادشاہی کی منادی کیا تم نے کبھی بھیجے  کیا تم نے کبھی تبلیغ کی ہے کہ میں سنا ہے؟

 کرنا تھا کہ احساس کیا تھا؟

 کہ ریکارڈز: تھی لوقا بھی یسوع جاؤ اور خدا کی بادشاہی کی منادی

. پھر خدا نے ان کو لیا اور بیت صیدا  اور رسولوں، جب وہ واپس آئے تھے، اسی کی انہوں نے کیا تھا وہ سب بتا دیا. 10

لیکن ہجوم یہ معلوم کر کے کہ  11 سے تعلق رکھنے والے ایک ویران جگہ میں نجی طور پر ایک طرف چال گیا نامی شہر

 (.11-10: 9اور اس نے ان کا استقبال کیا اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں ان سے بات کی. )لوقا  وہ اس کے پیچھے

 گے ان کے لیے اولین ترجیح ہونا چاہئے: یسوع نے سکھایا کہ خدا کی بادشاہت کو جو اس کی پیروی کریں
 ( کی بادشاہی پہلے کی کوشش.6:33لیکن خدا اور اپنے مذہب )متی  33

یہ تمہارے باپ کی خوشنودی  32 لیکن خدا کی بادشاہی کی تالش میں رہو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائے گی 31 .

 ئے، چھوٹے گلے، مت ڈر.( دینے کے ل12لوقا  32-31ہے کے لئے آپ کو بادشاہی ): 

وہ بھی اور ان کو زندہ رہنے ہوگا مسیح کے طور پر رہنے والے  عیسائیوں پہلے کی کوشش کرنے کے لئے خدا کی بادشاہی ہیں.

پھر بھی، مسیح دعوی کرنے والے  ان کی واپسی اور بادشاہی کا منتظر طرف سے یہ ان کی اولین ترجیح بنانے کی طرف سے ایسا.

بہت سے لوگ  ، نہ صرف خدا کی پہلی بادشاہت، وہ بھی یہ کیا ہے پتہ نہیں ہے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے.سب سے زیادہ

خدا کی بادشاہی کو سمجھنے  تعالی عیسائیوں سے توقع ہے کہ یقین. خدابھی جھوٹا دنیاوی سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے 

 سانیت اتنی ناقص ہے سمجھنے کے طور پر نہیں رہتے.نہیں کی طرف سے، وہ اب وہ کرنا چاہئے یا کیوں ان



یہ سچ چھوٹے گلے کا حصہ بننے کے لئے تیار ہو جائے  (.5: 11نوٹس کی بادشاہی اس چھوٹے گلے کو دیا جائے گا وہ ). رومیوں 

 کرنے کے لئے عاجزی لیتا.

 خدا کی بادشاہی ابھی تک زمین پر قائم نہیں کیا گیا ہے

 اپنے پیروکاروں، نماز ادا کرنا چاہئے بادشاہی کے آنے کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی اس کے پاس نہیں ہے:یسوع نے سکھایا کہ 
 ( سے کیا جائے گا.6متی  10-9آپ ):  تیری بادشاہی آئے. 10 جنت میں ہمارے والد، مقدس تیرے نام ہو. 9

 یسوع خدا کی بادشاہی کی منادی نے اپنے شاگردوں سے باہر بھیجا:
ر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو ایک ساتھ بالیا اور تمام راکشسوں زیادہ ان قدرت اور اختیار بخشا، اور بیماریوں پھ 1

 ( تبلیغ کے لیے بھیجا..2-1: 9وہ خدا کی بادشاہی )لوقا  2 کے عالج میں

 بادشاہی نہیں تھا کہ: یسوع سکھایا اس کی موجودگی اکیلے بادشاہی پھر زمین پر قائم نہیں کیا گیا تھا کے طور پر،
 (.12:28لیکن اگر میں خدا کے روح سے بدروحوں کو نکالتا ہے تو، تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ چکا ہے )متی  28

 اس مارک شو سے ان آیات کے طور پر اب یہاں نہیں ہے: سچی بادشاہی مستقبل میں ہے.

آپ کی بجائے دو آنکھیں، ڈاال جائے ... )مرقس  نکال دینا. اور اگر تیری آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اسے 47

 ( ہونے سے، کانا ہوکر خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لئے یہ بہتر ہے.9:47
یسوع نے ارد گرد دیکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا، "میں کس طرح مشکل یہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی  23

لیکن یسوع نے پھر جواب میں ان  شاگردوں نے اس کی باتوں سے حیران ہوئے. 24 ہے!" دولت ہے جو ان لوگوں کے لئے

ایک اونٹ کے لئے ایک امیر آدمی کے لئے مقابلے کا  25 سے کہا، "بچوں، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لئے!
لئے کتنا مشکل خدا کی سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت پر بھروسا کرنے والوں کے 

 (.25-23: 10بادشاہی میں داخل ')مرقس 

بیشک، میں تم سے، میں اب انگور کا شیرہ کہ آج تک میں نے اسے خدا کی بادشاہی میں نیا پینے جب پئیں گے  25

 ( کا کہنا ہے کہ.14:25')مرقس 

کی بادشاہی کا منتظر تھا کے جوزف  ، ایک ممتاز کونسل کے رکن، جو خود آ رہے ہیں اور ہمت ... لے رہی، خدا  43

 (.15:43)مرقس 

 یسوع نے سکھایا کہ بادشاہی اب اس دنیا کا حصہ نہیں ہے:

یسوع نے جواب دیا "میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے میری بادشاہی اس دنیا کی میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا  36

 (.36: 18 یوحنا)دشاہی یہاں کی نہیں." جائے، تا کہ میرے بندوں، لڑتے تھے تو؛ مگر اب میری با

 یسوع سکھایا وہ دوبارہ آنے کے بعد بادشاہی آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے بادشاہ ہو جائے گا کہ دے گا کہ:
"ابن آدم کو خدا کے ساتھ تمام فرشتے اس کے جالل میں آتا ہے، اور، اس کے بعد وہ اپنے جالل کے تخت پر بیٹھ  31

تب تمام قومیں اس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے، اور اس نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرے گا، ایک  32 جائے گا.

تب  34 اور وہ اپنے دائیں ہاتھ پر بھیڑ قائم کرے گا، لیکن بائیں طرف بکریوں. 33 چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے تقسیم.
( 25میتھیو  34-31اپ کے مبارک ، بادشاہی دنیا ): بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا کے طور پر، 'آؤ میرے ب

 کی تخلیق سے تمہارے لئے تیار کی وارث.

سب  خدا کی بادشاہی یہاں نہیں ہے کے بعد سے، ہم نے اسے قائم کیا گیا ہے کے بعد تک ایک حقیقی سوپنلوک نہیں دیکھ سکیں گے.

کر حکومت کیسے کام کرتا ہے کو سمجھنے کے لئے میں ناکام  سے زیادہ خدا کی بادشاہی نہیں سمجھتے کیونکہ، وہ اس سے محبت

 رہتے ہیں.

 یسوع بادشاہی کی طرح تھا کیا کہا؟

 یسوع خدا کی بادشاہت کی طرح ہے جو کچھ وضاحت فراہم کی:

 زمین پر بیج بکھیر کے طور پر اگر چاہئے اور رات کو سوتے ہیں اور دن کی طرف ،27کو  اور اس نے کہا، "ایک آدمی 26

خود کی  28کی بادشاہی ہے. خداسے اضافہ کرنا چاہئے، اور بیج انکر اور بڑھ چاہئے، انہوں نے خود کے لئے نہیں آتا 

لیکن اناج تکمیل ھو  29 طرف سے زمین کی پیداوار میں فصلوں: پہال بلیڈ، پھر سر، کے بعد اس کے سر میں مکمل اناج

 (.29 -26: 4ہے، کیونکہ فصل کاٹنے آیا ہے ")مرقس جاتی ھے تو فی الفور اس نے، درانتی میں رکھتا 



ایک آدمی نے لے کر اپنے  19 تب اس نے کہا "کیا خدا کی بادشاہت ہے اور کرنے کے لئے میں نے یہ تشبیہ دوں کیا 18

باغ میں ڈال دیا جس میں ایک رائی، کی طرح ہے؛؟ اور یہ اضافہ ہوا اور ایک بڑے درخت بن گیا، اور اس کی شاخوں 
اس  21 اس نے پھر کہا،"؟ 20" میں در اندر ہوا کے پرندوں. میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں دلچسپیوں سے

خمیر، ایک عورت نے لے کر آج تک یہ سب خمیری گیا تھا کھانے کے تین اقدامات میں چھپا رکھا تھا جس طرح ہے 

 (.21-18: 13")لوقا 

 میں، خدا کی بادشاہت بہت چھوٹا ہے، لیکن بڑی بن جائے گا. ان تمثیلوں کا مشورہ، کہ سب سے پہلے

 لوقا بھی ریکارڈ:
 ( کی بادشاہی کی ضیافت میں.13:29انہوں نے مشرق اور مغرب سے آئے گا شمال اور جنوب سے، اور خدا )لوقا  29

لوگوں کے لئے محدود کیا جائے یہ نہ اسرائیلی نسب ہے جو ان  اس طرح، خدا کی بادشاہی سب دنیا بھر سے کے لوگوں پڑے گا.

 لوگ اس بادشاہی کی ضیافت میں جائے گا. گا.

 اور بادشاہی 17لوقا 

لیکن یہ کرنے کے لئے حاصل کرنے سے پہلے، کہ لوگوں کو اصل میں خدا کی بادشاہت میں کھا جائے گا  کچھ. 21-20: 17لوقا 

 نوٹس:

 (.14:15)لوقا  "مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے." 15

کی  17:21لوگوں کو )مستقبل میں( خدا کی بادشاہت میں کھا جائے گا کے بعد سے، یہ دوسری صورت میں مشورہ ہے جس لوقا 

 / غلط فہمیوں کے باوجود میں اب ان کے دلوں میں ایک طرف رکھ کے صرف کچھ، نہیں ہے. غلط ترجمہ

 کرنا چاہئے: کچھ سمجھنے میں مدد 21-20ترجمہ:  موفات 17لوقا 

فریسی جب خدا کی بادشاہی آ رہا تھا کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس  20 کوئی نہیں کہے گا کہ یہ یہاں ہے ''؛ 21 نہیں، یا

نے، "خدا کی بادشاہی نہ تم اس سے نظر کو پکڑنے کے لئے کی امید کے طور پر آ رہا ہے ان کو جواب یہ ہے 'کے لئے 

 (موفات، 21-20: 17)لوقا  درمیان میں ہے. "خدا کی بادشاہی تمہارے 

یہ فریسیوں نے یسوع  -یسوع "ان کو جواب دیا،"  کہ یسوع غیر تبدیل شدہ، جسمانی، اور منافق فریسیوں سے بات کر رہا تھا نوٹس.

 انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. سوال پوچھا کون تھا.

 نہیں! وہ چرچ میں تھے؟

اور نہ ہی اس نے ذہن یا دل میں  ایک چرچ جلد ہی منعقد کی جائے کرنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا.یسوع نے یہ بھی 

 جذبات کے بارے میں بات کر رہا تھا.

وہ  فریسی ایک چرچ کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں کر رہے تھے. یسوع نے اپنے دور حکومت کے بارے میں بات کر رہا تھا!

وہ بہت جذبات کی ایک قسم کے بارے میں پوچھ رہا  امہ چرچ جلد ہی شروع کرنے کے کچھ نہیں جانتے تھے.کسی بھی نئے عہد ن

 نہیں کیا گیا.

ظاہر  فریسیوں کے اندر چرچ تھا؟ -اور خدا کی بادشاہت "کے اندر اندر" فریسی تھا  -ایک سوچتا ہے تو خدا کی بادشاہی چرچ ہے 

 ہے نہیں!

کے ایک حصے کو ترجمہ کرتے  17:21کچھ پروٹسٹنٹ ترجمہ لوقا  لکہ مضحکہ خیز ہے کہ نہیں؟اس طرح ایک نتیجہ یہ ہے ب

(، یہاں تک کے جے ویہوئے کے طور پر آپ کے اندر اندر "خدا کی بادشاہی ہے" خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے ")ینآئوی / 

 صحیح ہے کہ کے طور پر ترجمہ". " نیا یروشلم بائبل کہ کیتھولک

لیکن وہ اسے  اب، فریسیوں وہ خدا کی بادشاہی کے لئے آگے لگ رہا تھا سوچا. ع درمیان، فریسیوں میں، کے درمیان ایک تھا.یسو

یسوع نے یہ کیا یہ لوگ خیال کرنے لگ رہا تھا کے طور پر )اور نہ ہی کچھ کے طور پر ایک چرچ اب یقین(، صرف  غلط سمجھا.

خدا کی بادشاہت محض لوگوں کی طرف اشارہ ہے  د بادشاہی نہیں ہو گا کہ اس کی وضاحت.یہودیوں کے لئے ایک مقامی، یا محدو

یا "کہ  جس سکتا ہے یا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، "یہ ہے، یہاں" بہت سے انسانی اور دستیاب ریاست میں سے ایک نہیں ہو گا؛

 بادشاہت وہاں ہے،."



( بتایا کے طور پر کیا 37-36: 18پیدا ہوا اس نے صاف طور پر پیالطس )یوحنا یسوع، خود،، کہ ریاست کے بادشاہ بننے کے لئے 

خدا  ( اصطالحات "بادشاہ" اور "بادشاہت" کا استعمال کرتا ہے کہ سمجھتے ہیں.7 دانی ایلمثال  18،23-17بائبل دوسرے ):  گیا تھا.

( کے طور 19:21لیکن وہ ان کا بادشاہ ہے )یوحنا  ا،.کے مستقبل کی ریاست کے بادشاہ فریسیوں کے ساتھ کھڑے اور پھر وہاں تھ

 (.19:19جب وہ واپس، دنیا اس کے رد کر دیں گے )مکاشفہ  پر اس کو تسلیم نہیں کریں گے.

میں، وضاحت کرنے کے لئے چال گیا اس کی دوسری آمد، خدا کی بادشاہی پر حکومت  17یسوع پر، مندرجہ ذیل آیات میں لوقا 
 ساتھ جاری(: Moffattین )اس باب کے لئے مستقل مزاجی کے لئے کرے گا جب ساری زم

اپنے شاگردوں سے کہا، "میں دن ایسا آئے گا جب آپ کو طویل اور طویل بیکار میں ابن آدم کی بھی ایک دن کی  22

نہ جانا یا لیکن باہر  'دیکھو، وہ وہاں ہے!' مرد، کہیں گے کہ دیکھو، وہ یہاں ہے! 23 ضرورت کے لئے ہو جائے گا جب.

اسی طرح ابن آدم اپنے  ،24 دوسرے پر آسمان کی ایک طرف سے کوند ہے کہ بجلی کی طرح ان کے بعد چالنے کے، لئے

: 17لیکن وہ سب سے پہلے عظیم مصائب برداشت کرنا ہوگا اور اسے رد کریں موجودہ نسل )لوقا  25 اپنے دن پر ہو گا.

 (.موفات، 22-25

میں کے طور پر،  24علیہ السالم کو صرف متی  یسوعکرنے کے لئے آ اس کی دوسری بیان: حضرت  پوری دنیا پر راج 27-31، 

یسوع یہ نہیں کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو جب وہ واپس اسی کی دیکھ کرنے کے قابل نہیں ہو گا  بجلی کی کوند پر کہا جاتا ہے.

دجال کی  یسوعبہت سے  (!19:19خالف لڑیں گے )مکاشفہ  لوگ اپنے بادشاہ کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے کہ.

 نمائندگی سوچیں گے.

اس نے انہیں دوسری جگہوں پر بتایا کہ وہ اپنی منافقت )متی -کی بادشاہی ان لوگوں کے اندر تھا کہ فریسیوں خدایسوع کہہ نہیں تھا 

 کہ چرچ بادشاہت ہو گی.نہ ہی یسوع کہہ رہا تھا  ( کی بادشاہت میں نہیں جا رہے تھے.13-14: 23

پھر  خدا کی بادشاہی ایسی چیز انسانوں کو ایک دن میں داخل کرنے کے قابل ہو جائے گا ہے! -صرف کے جی اٹھنے پر طرح 

 ( ہیں.11عبرانیوں   40-13بھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السالم اور دوسرے بزرگ نہیں ابھی تک ): 

بعد آیا جس کے بعد،  17:21ی کو ذاتی طور پر اس کے بعد ان کے اندر نہیں تھا کہ، اور یہ لوقا چیلوں جانتے تھے خدا کی بادشاہ

 کے طور پر ظاہر کرنے کے لئے تھا، ظاہر کرتا ہے:
وہ ابھی یہ باتیں سنا، انہوں نے ایک اور تمثیل، بات کی کیونکہ وہ یروشلم کے قریب تھا اور انہوں نے سوچا کیونکہ  11

 ( ظاہر کریں گے.19:11ہی )لوقا کی بادشا خدا

 بادشاہی مستقبل میں واضح طور پر تھا

اور پھر سکھایا: اس سوال سے خطاب کے ایک حصے کے کے طور پر، یسوع  بادشاہی نزدیک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

 ( درج:21لوقا  28-8پیشن گوئی کے واقعات )

انہوں نے پہلے ہی ابھرتے رہے ہیں جب، آپ کو دیکھ کر اور  30 دیکھو، اور سب درخت. 29 انجیر کے درخت کے اوپر

جب تم یہ واقعات کو دیکھ، جان لو کہ خدا  تو تم بھی، 31 اس موسم گرما میں اپنے آپ کے لئے جانتے ہیں اب ہے قریب.

 (.31-29: 21)لوقا  کی بادشاہی ہے قریب

لئے پیشن گوئی کے واقعات کی پیروی کرنے کے لئے کرنا یسوع نے اپنے لوگوں کو جب بادشاہی کب آئے گا معلوم کرنے کے 

( نے اپنی 21:36لوقا  13مرقس  37-33یسوع کہیں اور دیکھنے اور پیشن گوئی کے واقعات پر توجہ دینے کے لئے )؛:  چاہتا تھا.

 ت کو دیکھ کر.یسوع کے الفاظ کے باوجود، بہت سے رعایت نبوتی سے تعلق رکھنے والے دنیا کے واقعا قوم سے کہا تھا.

 میں، یسوع نے پھر خدا کی بادشاہی اس نے سکھایا، جب کہ مستقبل میں پورا کیا جائے گا کچھ تھا کہ ظاہر ہوا: 23اور  22لوقا 

میں تم کو بتاتا ہوں، جب تک وہ خدا  16 "فلکی شدید خواہش کے ساتھ میں نے سے پہلے آپ کے ساتھ اس فسح کھاؤں.؛ 15

پھر اس نے پیالہ لے، کر شکر کیا اور کہا، "یہ لو  17 کیا جاتا ہے میں اب اس میں سے کھائیں گے."کی بادشاہی میں پورا 

میں تم کو بتاتا ہوں، مجھے انگور کا شیرہ کبھی نہ پیوں گا خدا کی بادشاہی آتا ہے جب تک ')لوقا  18 اور آپس میں بانٹ؛

22 :15-18.) 
کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا، "اگر تو مسیح  لیکن ان ظالموں نے اسے توہین کی گئی تھی 39

اور اس کا ساتھی اسے ڈانٹا اور اس نے اس سے کہا، "تم بھی نہیں ہیں  40 ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا لے."

تو، ہم اس الئق ہیں  کے ساتھ ہم انصاف 41 سے کہا،" تم بھی اس کی مذمت میں اس سے. یسوعپھر اس نے  42" خدا کا ڈر؟

کیونکہ، ہم نے کیا کیا، لیکن کچھ بھی نہیں برائی اس میں سے ایک کی طرف سے کیا گیا ہے کے مطابق چکایا کر رہے 



لیکن  43" ، آرامی: اے میرے رب، تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد43-39ہیں کے لئے ہیں اور. سادہ انگریزی میں 

 .. (23، میں تم سے کہ آج کہتے ہیں کہ آپ جنت میں میرے ساتھ ہو گا. ")لوقا یسوع نے اس سے کہا،" آمین

 خدا کی بادشاہت کے طور پر جلد کے طور پر یسوع مارا گیا تو مرقس اور لوقا دونوں ہمیں دکھانے نہیں آئے:

ایک ممتاز کونسل کے رکن، جو خود آ رہے ہیں اور ہمت ... لے رہی، خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا کے جوزف   43

 (.15:43)مرقس 

 ( سے تھا.23:51انہوں نے کہا کہ ، یہودیوں کے شہر، خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا جو )لوقا  51

طور پر خدا کی بادشاہت میں دوبارہ پیدا کیا جائے گا کہ اس کے بعد یہ نوٹس کہ اس کے جی اٹھنے سے ایک جان کے ریکارڈ کے 
 ہے کہ:

یسوع نے جواب میں اس سے کہا، "بے شک، میں تم سے کہتا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی  3

: 3ی پیدا ہو سکتا ہے؟ نیکدیمس نے اس سے کہا، "میں کس طرح ایک آدم 4 بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا." وہ بوڑھا ہو کر

پیدا ہونا اور بے شک میں تم سے کہتا،  "5 وہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر سکتے ہیں اور "، یسوع نے جواب دیا

 (.5-کی بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتا  3کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا ہوا ہے جب تک کہ وہ خدا )یوحنا 

 یا تھا کے بعد، انہوں نے پھر خدا کی بادشاہت کے بارے میں سکھایا:غور کریں کہ یسوع زندہ کیا گ

 انہوں نے یہ بھی بہت سے لوگ اس کا شکار کرنے کے بعد خود کو زندہ پیش کیا 3

( خدا کی بادشاہی سے متعلق چیزوں کی بات 3: 1معصومین ثبوت، چالیس دن کے دوران ان کی طرف دیکھا اور )اعمال 

 کی جا رہی.

یسوع نے بادشاہت کے بارے میں سکھانے کے لئے  آخری خطبوں کہ یسوع دی خدا کی بادشاہت کے بارے میں تھے! پہال اور

 رسول کے طور پر آئے تھے.

انہوں نے کہا کہ جان لکھنا پڑا ہے  یسوع نے یوحنا رسول نے زمین پر ہو گا کہ خدا کی ہزار سالہ بادشاہی کے بارے میں لکھنا پڑا.

 نوٹس:
یسوع کے لیے ان کی گواہی اور خدا، جانور یا اس کے بت کی پرستش نہیں تھا جو کے کالم کے سر قلم کر دیا گیا میں  4

اور وہ زندہ ہیں  تھا جو، اور ان کے ماتھی پر یا ان کے ہاتھ پر ان کے نشان موصول نہیں ہوا تھا ان لوگوں کی روحیں.

 (.4: 20فہ اور ایک ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی )مکاش

( کی حکومتوں کی جگہ 11:15، 5:10ابتدائی مسیحی خدا کی ہزار سالہ بادشاہی زمین پر ہو اور دنیا بائبل سکھاتی ہے ). مکاشفہ 

 لے لے گا کہ سکھایا.

 کیوں، خدا کی بادشاہی میں اتنا اہم ہے تو، سب سے زیادہ اس بارے میں بہت زیادہ نہیں سنا ہے؟

 وع نے یہ ایک رہسی کہا جاتا ہے:جزوی طور پر کیونکہ یس
کی بادشاہی کا بھید جانتے دے دیا گیا ہے، مگر باہر والوں کے لیے، سب باتیں  خدااور اس نے ان سے کہا، "تم کو تو  11

 ( میں آتے ہیں.4:11تمثیلوں )مرقس 

 آج بھی خدا کی سچی بادشاہی میں سب سے زیادہ کے لئے ایک رہسی ہے.

ہا کہ اس مقصد کے )زمانے کے( )جلد( آئے گا کے بعد بادشاہی کی خوشخبری کی گواہی کے تمام دنیا میں ، غور بھی، یسوع نے ک

 تبلیغ کی جاتی ہے:
اور بادشاہی کی اس خوشخبری کے تمام قوموں کے لئے ایک گواہ کے طور پر تمام دنیا میں تبلیغ کی جائے گی، اور  14

 ( آئے گا.24:14پھر آخر )متی 

یہ ایک "اچھا پیغام ہے" یہ سیاسی  ہی کی خوشخبری کی منادی اہم ہے اور ان آخر وقت میں مکمل کیا جائے ہے.خدا کی بادشا

 رہنماؤں کو سکھانے سکتا ہے کیا کے باوجود ہیومینٹیز برائیوں کی وجہ سے حقیقی امید، فراہم کرتا ہے.

یہ  چرچ اب سلطنت کی انجیل کی منادی کی جانی چاہئے. آپ یسوع کے الفاظ پر غور کریں، تو یہ واضح ہونا چاہئے سچے عیسائی

اور مناسب طریقے سے ایسا کرنے کے لئے، ایک سے زیادہ زبانوں خرچ کی  چرچ کے لئے اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے.

 جائے گی.



کیا گیا ہے اور یہی اس کتابچے زبانوں کے سکور میں ترجمہ  چرچ کو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا ہے. مسلسل یہ خدا کی

 وجہ ہے کہ ہے.

 یسوع سب سے زیادہ سکھایا اس کی راہ قبول نہیں کریں گے:

کیونکہ تنگ دروازے وسیع لئے دروازہ ہے اور وسیع تباہی کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے، اور بہت سے اس کی 

"تنگ دروازے  13ہے، اور؛ ( اور مشکل زندگی کی طرف جاتا ہے جس میں طریقہ 14طرف سے میں جانے والے ہیں )
 (.14-13: 7سے داخل. اسے تالش کرنے والے کم ہیں )متی 

 خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی زندگی کی طرف جاتا ہے!

یہ سب سے زیادہ اقرار عیسائیوں مسیح کے زور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا تھا کہ تصور سے غافل پا رہے ہیں، اگرچہ، 
 مورخین اکثر اس بائبل اصل میں تعلیم دیتی ہے کہ سمجھ لیا ہے کہ نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے.سیکولر فقہا اور 

 ( کی انجیل کے سکھانے کے لئے اس کے شاگردوں کی توقع.9لوقا  2،60، خود، خدا کی بادشاہی ): یسوع مسیحاس کے باوجود، 

اس عمر میں ان قوانین کی کیونکہ اس میں امن اور خوشحالی الئے گا اور مستقبل کی بادشاہی خدا کے قوانین کی بنیاد پر ہوگی 

 ( حقیقی امن کی طرف جاتا ہے.119زبور  165 2:15افسیوں  اطاعت )

 اور بادشاہی کی اس خوشخبری عہد نامہ قدیم صحیفوں میں جانا جاتا تھا.

 . بادشاہت پرانے عہد نامے میں جانا جاتا تھا؟3

 (.3: 1؛ اعمال 15-14: 1ری ریکارڈ شدہ واعظ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی ملوث )مرقس یسوع کا پہال اور آخ

خدا کی بادشاہی یسوع کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں کے طور جو ہم اب پرانے عہد نامے کو فون ان کے صحیفوں میں 

 ذکر کیا گیا ہے کچھ معلوم ہونا چاہئے کہ کچھ ہے.

 کے بارے میں سکھایا بادشاہت دانیال
 دانیال نبی نے لکھا:

اور ٹکڑوں میں لوہے ٹوٹ جاتا ہے اور سب کچھ بکھر طور کیونکہ چوتھی سلطنت، لوہے کی طرح مضبوط ہو  40

گا،  41 اور، کہ وہ سلطنت ٹکڑوں میں توڑنے اور جبکہ آپ کے پاؤں اور انگلیوں کو دیکھا تمام دوسروں کو کچلنے گی؛

ابھی تک لوہے کی  کمہار مٹی کے اور جزوی طور پر لوہے کی، بادشاہی تقسیم کی جائے لوہے کی طرح.جزوی طور پر 

مال کر دیکھا بس کے طور پر اور جب پاؤں کی انگلیوں میں کچھ لوہے  42 طاقت اس میں ہو جائے گی، آپ لوہا مٹی سے.

تمہیں مٹی سے مال لوہے  43 نازک ہو گا. کی اور کچھ مٹی کے تھے، سلطنت جزوی طور پر مضبوط اور جزوی طور پر

اور  44 لیکن وہ، ایک دوسرے پر عمل نہیں کرے گا لوہا مٹی کے ساتھ دیکھا، وہ انسانوں کی نسل کے ساتھ مل جائے گا؛

ان راجاوں جنت ایسی بادشاہی جس تباہ ہو جائے کبھی نہیں کرے گا قائم کرے گی کے خدا کے زمانے میں مال کر نہیں 

یہ ٹکڑوں میں توڑ دیں اور ان تمام  اور بادشاہی دوسرے لوگوں کے لئے چھوڑ دیا نہیں کی جائے گی؛ یسے ہی.کھاتا و

 (.44-40: 2سلطنتوں بسم، اور اسے ہمیشہ کے لئے کھڑے ہوں گے )دانی ایل 
تک کہ ہمیشہ  لیکن خدا تعالے کی سنتوں بادشاہی حاصل کریں گے، اور ہمیشہ کے لئے بادشاہی کے مالک ہیں، یہاں 18

 (.7:18 دانیال) ہمیشہ کے لئے. '

"میں دیکھ رہا تھا، اور ایک ہی ہارن سنتوں کے خالف جنگ کر رہا تھا، اور دن کے قدیم ہونے تک ان کے خالف  21

آئے، اور ایک فیصلے تعالی کی سنتوں کے حق میں کیا گیا تھا، اور وقت کے لیے آئے . سنتوں بادشاہی کے  22 موجودہ،

 (22-21: 7کے لئے )دانی ایل  مالک

ہم نے بھی  سے ہم یہ سیکھتے وقت آئے گا کہ خدا کی بادشاہی اس دنیا کی ریاست کو تباہ کریں گے جب اور ہمیشہ رہے گا. دانیال

 سیکھ سنتوں اس ریاست کو حاصل کرنے میں اپنا کردار ہو گا کہ.

 ے وقت کے لئے ہیں.صدی میں ہمار ویں 21کی پیشن گوئی کے کئی حصوں کو  دانیال

 نئے عہد نامے سے کچھ حصئوں نوٹس:
"دس سینگ دس بادشاہ ابھی تک کوئی بادشاہی حاصل کرنے والے ہیں جو تو نے دیکھے، لیکن وہ حیوان کے ساتھ  12

یہ ایک ذہن کے ہیں، اور وہ اس حیوان کو اپنی قدرت اور  13 بادشاہ کے طور پر ایک گھنٹے کے لئے اتھارٹی کو وصول.



وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ، ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں اور بادشاہوں کا بادشاہ کا رب  14 اختیار دے گا .

 (14-12: 17)مکاشفہ  ہے کے لئے؛ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ، کہا جاتا برگزیدہ اور وفادار رہے ہیں ".

میں تصور کو دیکھنے دس حصوں کے ساتھ اور خدا اس کو تباہ اور اس کی بادشاہی قائم  عہد نامہلہذا، ہم دونوں پرانے اور نئے 

 کرے گا جو کہ زمینی ایک وقت اختتام بادشاہی ہو جائے گا کہ.

 یسعیاہ بادشاہت کے بارے میں سکھایا
میں لکھنے کے لئے یسعیاہ  خدا خدا، ہزار سالہ حکمرانی ملینیم کے طور پر جانا، اس طرح کی بادشاہت کے پہلے حصے کے بارے

 وحی بھیجی

خداوند کی روح،  2 یسی کے تنے سے ایک چھڑی نکلے گا، اور ایک برانچ اس کی جڑوں سے باہر اضافہ کریں گے. 1

 اس پر ٹھہرے حکمت اور سمجھ، مصلحت کی روح گی اور سکتا ہے، روح معرفت اور خداوند کے خوف کی.

ہے، اور وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہی کے مطابق حکم نہ دے گا اور نہ اس اس کی نعمتوں خداوند کے خوف میں  3

 لیکن 4 کے کان کی سماعت کی طرف سے فیصلہ.

وہ اپنا منہ کے عصا سے زمین  وہ راستی سے غریبوں کی عدالت کرے، اور زمین کے حلیم عدل کے ساتھ فیصلہ کرے.

راستبازی اس کی کمر کے بیلٹ ہو جائے، اور اس  5 ار ڈالیں.کو مارے گا، اور اس کے ہونٹوں کے دم سے شریروں کو م
 کی کمر کے بیلٹ وفاداری کرے گا.

"بھیڑیا بھی بھیڑ کے بچے کے ساتھ  6 اور ریچھ چرنے گا؛؛ 7 گائے اور ایک چھوٹے بچے کو ان کی قیادت کریں گے

ا. ان چھوٹوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے. رہے گا، چیتا نیچے بکری، بچھڑا اور جوان شیر اور ایک ساتھ مل ساتھ سوئیگ
نرسنگ بچے کوبرا کی ہول کی طرف سے کھیلے گا، اور دودھ چھڑانے کا بچہ  8 شیر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا

وہ چوٹ لگی ہے اور نہ ہی سب میں تباہ نہیں کرے گا.. سمندر پانی کے طور  9 سانپ کے اڈے میں اپنا ہاتھ ڈال دیں گے

 پہاڑ، زمین کے پروردگار کے علم سے بھرے رہیں گے.پر میرے مقدس 
"اس دن یسی، جو لوگوں کے لئے ایک بینر کے طور پر کھڑے ہوں گے کی ایک جڑ نہ ہوگی. کے انیجاتیوں اس کی  10

 (10-1: 11)یسعیاہ  تالش گا، اس کی آرام گاہ جاللی ہو گی"

کے طور پر اس کا حوالہ دیا، اس نے اسے جسمانی ہو جائے گا  وجہ ہے کہ میں پہال حصہ یا خدا کی بادشاہت کے پہلے مرحلے

( اور ایک ہزار سال 21جہاں ایک وقت ہے کہ ہے )جب شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان سے نیچے آتا پیشگی فوقتا، مکاشفہ 

 یسعیاہ اس مرحلے انہوں ساتھ جاری ہے جب کے جسمانی پہلو اس بات کی تصدیق: رہے گی.

یں منتقل کرنے کی ہے کہ رب حمات اور سے، اپنے لوگوں کو اسور اور مصر سے، چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اس دن م 11

جو، کوش سے، عیالم بابل کے باقی لوگوں کی وصولی کے لئے دوسری بار دوبارہ اپنے ہاتھ کھڑا کرے آئیں گے سمندر 

 کے جزائر.
جالوطنوں کو جمع کرے گا، اور زمین کے چاروں وہ قوموں کے لئے ایک بینر قائم کرے گی، اور اسرائیل کے  12

افرائیم کے حسد ہٹے گی اور یہوداہ کے دشمن ہوجائیں گے  13 کونوں سے یہوداہ کے منتشر ایک ساتھ جمع.

لیکن وہ مغرب کی طرف فلستیوں  14 منقطع؛اسرائیل یہوداہ سے حسد نہ کریں گے اور یہوداہ کو ہراساں نہ ہوں گے افرائیم

انہوں نے ادوم اور موآب پر ہاتھ  ساتھ مل کر وہ مشرق کے لوگوں کو لوٹ جائیں گے. ر نیچے پرواز گا.کے کندھوں پ

خداوند اس صورتحال سے مصر کے سمندر کی زبان کو تباہ  15 اور بنی عمون کے ان کی اطاعت کریں گے رکھیں گے؛

اور وہ سات سلسلوں میں اس پر حملہ اور  اس کے زور کی آندھی سے وہ دریا پر اس کی مٹھی ہال دوں گا، کریں گے.

اس کے لوگوں کے بقیہ اسور سے چھوڑ دیا جائے گا کے لئے ایک شاہراہ ہو گی، جیسا  16 آدمیوں ڈرائی سے پار بنانے.

 (16-11: 11)یسعیاہ  کہ یہ وہ ملک مصر سے آئے تھے اس وقت اسرائیل کے لئے تھی.

 گئی تھی: یسعیاہ بھی لکھنے کے لئے حوصلہ افزائی کی
اب یہ آنے والے دنوں رب کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہو گا میں یوں ہو  2

بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، "آؤ گے، اور ہم میں یعقوب کے خدا  3 اور سب قومیں اس پر بہہ رہی ہوں گی گا؛

اس نے ہمیں اس کے طریقوں کو سکھانے گا، اور ہم نے اس کے راستے پر  دیا. کے گھر میں، رب کے پہاڑ پر جانے

وہ قوموں کے درمیان فیصلہ، اور بہت سے  4 نکل جائیں گے اور یروشلم سے رب کی بات "صیون سے قانون، چلو گے

قوم قوم پر  کیونکہ اگ وہ کٹائی ہکس میں میں ان کی تلواروں، اور اپنے بھالوں کو شکست دے لوگوں کو سمجھائیں گے...



انسان کے بلند و باال نظر آنے کے نیچے  11 ... تلوار اٹھا نہ اٹھائے گا اور نہ وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے

 (4،11-2: 2)یسعیاہ  ہوجائیں گے، مردوں کا تکبر ہو گا سجدہ، اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہو گا.

آخر میں، یہ یسوع حکمران کے ساتھ، ہمیشہ کے لئے ہو جائے  مثالی وقت ہو جائے گا.اس طرح، یہ زمین پر امن کے ایک 

سال ):عدالت عالیہ  1،000(، یہودی تلمود اس 2: 6؛ ہوسیع 2:11؛ یسعیاہ 1: 92؛ 4: 90مختلف صحیفوں کی بنیاد پر )زبور  گا.

 کسدیوں( رہتا سکھاتا. 97Aفولیو 

 لئے حوصلہ افزائی کی گئی تھی:یسعیاہ بھی مندرجہ ذیل میں لکھنے کے 

اور اس کا نام عجیب، مشیر بالیا  اور سلطنت اس کے کندھے پر ہو گی. ہمارے پاس ایک بچہ پیدا ہوا، ہمیں بیٹا بخشا گیا 6

ان کی حکومت اور امن کے اضافے کے نہیں، داؤد کے تخت پر  7 جائے گا، خدای قادر ابدیت کا باپ سالمتی کا شہزادہ.

بادشاہی سے زیادہ، کوئی اختتام ہو جائے گا کہ یہ حکم اور قائم کرنے کے لئے فیصلے اور آگے اس وقت اور اس کی 

 (7-6: 9)یسعیاہ  رب االفواج کی غیرت کا مظاہرہ کریں گے. سے انصاف، یہاں تک کہ ہمیشہ کے ساتھ اس کا.

بہت دعوی کرنے والے اس  آئے اور ایک حکومت کے ساتھ ایک بادشاہی قائم کرے گا کہ نوٹس. یسوع مسیحیسعیاہ نے کہا کہ 

حوالے، ہر سال کے حوالہ کرتے ہوئے خاص طور پر دسمبر میں، وہ اسے اس حقیقت یسوع پیدا کی جائے گی اس سے زیادہ نبوت 

زیادہ قوانین کے ساتھ ایک ایسی حکومت ہے جو ظاہر کرتا بائبل خدا کی بادشاہت کی رعایا سے  کر رہا ہے کہ نظر انداز کر دیتے.

 یسعیاہ، دانیال اور دوسروں کو اس نبوت کی. ہے، اور عیسی علیہ السالم اس پر ہو گا کہ.

( 22میتھیو  40-37 15:10اور خدا کی بادشاہت ان قوانین کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے گا؛ کیونکہ خدا کے قوانین کی محبت )یوحنا 

 لہذا خدا کی بادشاہی، دنیا میں یہ دیکھنے کے لئے کتنے باوجود، محبت کی بنیاد پر کیا جائے گا. راہ ہیں.کی 

 زبور اور مزید

 یہ خدا کو خدا کے آنے والے انگلستان کے بارے میں لکھنے کے لئے حوصلہ افزائی ہے کہ دانیال اور یسعیاہ صرف نہیں تھا.

ہزار برطانیہ میں جمع کئے جائیں گے، بڑی مصیبت کے وقت کے دوران بکھرے ہوئے تھے ئجیکیل اسرائیل )نہ صرف یہودیوں( 

 میں سے ان لوگوں کے کہ لکھنے کے لئے حوصلہ افزائی کی گئی تھی: قبیلوں جو کے

کہتے ہیں کہ رب قادر مطلق فرماتا ہے: "میں، امتوں میں سے جمع ممالک جہاں آپ کو بکھیر دیا تھا کی  لئے اس 17

اور وہ وہاں جائیں گے، اور وہ وہاں سے اس کے  18' سے تم کو جمع، اور میں آپ کو اسرائیل کے ملک دوں گا."طرف 

تب میں نے ان سے ایک دل دے گا، اور میں نے ان  19 تمام مکروہ چیزوں اور اس کے تمام مکروہات دور لے جائے گا.

وہ  20 باہر سٹونی دل لے، اور انہیں ایک دل دے گوشت،کے اندر ایک نئی روح ڈال دوں گا، اور ان کے گوشت میں سے 

میرے لوگ ہوں گے، اور میں ان کا  21 اور وہ میری شریعت پر چلو گے اور میرے احکام کو مانو اور ان سے کیا ہے؛

خدا ہوں گا. اور جن کے دلوں کو ان مکروہ چیزوں اور ان گھرنیت کاموں کے لئے کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، 

 ان کے اپنے سروں پر ان کے اعمال کی سزا دیں گے، " میں

 (21-17: 11)حزقی ایل  خداوند خدا فرماتا ہے.
؛ استثنا 11اسرائیل کے قبیلوں کی اوالد اب کوئی بکھرے رکھا جائے گا، لیکن خدا کے آئین کی اطاعت اور مکروہ چیزیں )احبار 

 ( کھانے سے روک دے گا.14

 بارے میں زبور میں مندرجہ ذیل:نوٹس خدا کی بادشاہت کے 
تمام دنیا کی انتہا کو یاد کرے گا اور رب کی طرف رجوع، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں  27

 (28-27: 22)زبور  بادشاہی لئے رب کی ہے، اور وہ قوموں پر حکومت کرتا ہے. 28 گی.

 (6: 45)زبور  ی کی عصا تیری بادشاہی کا عصا ہے.راستباز تیرا تخت، اے خدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے؛ 6

آپ کے تمام کام اس کی قدرت کے کاموں بنی آدم کے لئے جانا جاتا بنانے کے لئے آپ اے رب کی ستائش کروں گا،  10

وہ اپنی ریاست کے جالل سے بات کرے گا، اور آپ کے بجلی کے بارے  11 اور تیرے مقدس لوگ تم کو برکت دے گا.



آپ کی بادشاہی ابدی ہے، اور آپ کی سلطنت پشت در پشت  13 اور اس کی بادشاہی کے جالل کی عظمت. ،12 و،میں گفتگ

 (13-10: 145)زبور  قائم ہمیشہ.

؛ عبدیاہ 20:33پرانے عہد نامے میں مختلف لکھنے والوں نے بھی بادشاہی کے پہلوؤں کے بارے میں لکھا ہے )مثال ئجیکیل 

 (.7: 4؛ میکاہ 21

 جب یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پڑھانا شروع، ان کی فوری سامعین بنیادی تصور کے ساتھ کچھ واقف تھا. لہذا،

 . رسولوں بادشاہی کی خوشخبری کی تعلیم دیتے دیکھا؟4

کی شخصیت کے بارے میں صرف اچھی خبر ہے، جبکہ حقیقت یسوع کے شاگردوں نے  یسوع مسیحبہت ایکٹ انجیل کی طرح 

 وہ پیغام یسوع الیا کہ ہے. بادشاہی کی خوشخبری کی تعلیم دی ہے کہ ہے. خدا کی

 پال خدا کی بادشاہی سکھایا
 پولوس رسول خدا اور عیسی علیہ السالم کی بادشاہت کے بارے میں لکھا ہے:

دلیری سے بولتا ہے اور وہ عبادت خانہ میں گئے اور خدا کی بادشاہی کی باتوں کی بابت آمادہ تین ماہ، استدالل کے لئے  8

 (.8اعمال:  19اور )
( کی بادشاہی کی منادی کرنے 20:25اور بیشک، اب مجھے معلوم ہے کہ تم سب جن کے درمیان میں خدا )اعمال  25

 چلے گئے ہیں کہ.

پس جب انہوں نے اسے ایک دن مقرر کیا تھا، بہت سے اس کے پاس اس کے قیام میں، آیا وہ شخص جس پر انہوں نے  23

احت کی اور سنجیدگی سے شام تک صبح سے، دونوں موسی کی توریت اور نبیوں میں سے یسوع کے بارہ میں انہیں وض

خداوند  تمام اعتماد کے ساتھ خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور جس میں 31 ... آمادہ، خدا کی بادشاہی کی گواہی دی.

 (.23،31: 28 کسی نے اس سے منع )اعمال سکھاتا، یسوع مسیح کی باتیں

پولس نے بھی الگ الگ ہو وہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں تعلیم دی ہے اس سے یسوع کے بارے میں سکھایا کے طور پر، 

 نوٹس خدا کی بادشاہی صرف یسوع کے بارے میں نہیں ہے کہ )انہوں نے کہا کہ اس کا ایک اہم حصہ ہے اگرچہ(.

 لیکن ہے کہ اب بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری تھا:پال نے بھی یہ خدا کی خوشخبری کو بالیا، 

کی خوشخبری آپ کو خدا جو آپ نے اپنی بادشاہی اور جالل میں بالتا ہے کے قابل چلنا ہوگا کہ تم سے  12 ... ہم خدا ... 9

 (9،12: 2تھسلنیکیوں  1) تبلیغ.

 الم کی "اچھا پیغام"، بھجیں وہ سکھایا کہ.عیسی علیہ الس ( کی خوشخبری بالیا.1:16پولس نے بھی یہ مسیح )رومیوں 

پال  غور کریں کہ یہ صرف یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں یا صرف ذاتی نجات کے بارے میں ایک خوش خبری نہیں تھا.

 ، اس کی واپسی، اور خدا کے فیصلے کی اطاعت شامل ہیں:یسوع مسیحمسیح کی انجیل 

جو خدا  8 اور تم خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں، 7 مصیبت کے ساتھ ادا کرنے کا آپ... خدا ان لوگوں کو جو مصیبت  6

کو نہیں پہچانتے سے انتقام لینے بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے نازل ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ شورش زدہ باقی ہیں وہ 

یہ ابدی تباہی کے ساتھ خداوند کے  9 دینے کے لئے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان پر.

جب وہ آئے اس دن میں، میں جالل پائے ان کی سنتوں  10 حضور سے اور اس کی جاللی قدرت سے سزا دی جائے گی،

اور، تمام وہ لوگ جو ایمان الئے درمیان کی تعریف کی جائے کرنے کے لئے آپ کے درمیان ہماری گواہی یقین تھا 
 (.10-6: 1تھسلنیکیوں  2کیونکہ )

 نئے عہد نامے سے پتہ چلتا بادشاہی ہم حاصل کریں گے کہ، اب ہم مکمل طور پر اس پر قبضہ نہیں ہے کہ کچھ ہے کہ:
 ( حاصل کر رہے ہیں.12:28ہم وہ بادشاہی ہل نہیں کیا جا سکتا جس )عبرانیوں  28

 مکمل طور پر یہ درج نہیں کیا ہے. ہم پکڑ کر سکتے ہیں اور اب خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے پر مرکوز ہیں، لیکن

پال خاص طور پر اس بات کی تصدیق ہے کہ ایک مکمل طور پر خدا کی بادشاہت ایک بشر انسان کے طور پر، جو قیامت 

 کیا ہوتا ہے کے طور پر درج نہیں کرتا: بعد کے



آخری بگل، تو آنکھ کے  سکتا کہ؛اب اس میں یہ کہنا، بھائیوں، گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو  50

ہو گی، اور نہ فنا بقا کی وارث کرتا  changed- 52جھپکنے میں ہم سب کو نیند نہ کرنا، لیکن ہم سب ایک پل میں 

ترہی کی آواز کے لئے جائے گا اور مردے غیرفانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم  دیکھو میں تم سے بھید بتانے کے.. 51 ہے

 (.52-50: 15کرنتھیوں  1بدل جائیں گے )

میں خدا اور خداوند یسوع مسیح، زندہ اور اس کے ظہور اور بادشاہی میں مردوں کا انصاف کرے گا جو اس سے پہلے  1

 (.1: 4تیمتھیس  2اس وجہ سے آپ کو چارج )

 پال صرف یہی نہیں سکھایا، لیکن یسوع خدا باپ کا بادشاہی فراہم کرے گا کہ:

مسیح کے بعد انسان کی طرف سے کے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بن گیا ہے جو سو گئے لیکن اب  20 آیا موت

آیا، اس کے باوجود پہال  22 آدمی کی طرف سے بھی آدم میں سب مرتے ہیں مردوں کے جی اٹھنے. ،21 ہیں ان میں پہال پھل.

میں آتی ہے تو اس نے خدا باپ سے پھر، آخر  24 پھل، اس کے بعد اس کے آنے پر مسیح کی ہیں وہ لوگ جو مسیح
لیکن اپنی اپنی ہر ایک.. ساری  23 بادشاہی فراہم کرتا ہے جب وہ ایک رکھتا ہے: مسیح میں سب زندہ کئے جائیں گے

جب تک وہ اس کے پاؤں کے تحت سب دشمنوں کو وہ بادشاہی کرنا ضرور  25 حکومت اور سارا اختیار اور قدرت.

 (.25-20: 15کرنتھیوں  1) ختم.

 پال بھی بےایمانی )حکم بریکر( خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے کہ سکھایا:

نہ حرامکار، یا مشرک، نہ ہی  فریب نہ کیا جائے. کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ 9

نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے، نہ ہی لٹیرے  نہ چور، نہ اللچی sodomites، 10زناکار، اور نہ ہی ہم جنس پرست، اور نہ ہی 
 ( کی بادشاہی کے وارث ہوں گے.6کرنتھیوں  1 10-9خدا ): 

بت پرستی، جادو، نفرت، جھگڑے، حسد، غضب کی  20 برے کام، واضح ہیں جو ہیں: زنا، زنا، ناپاکی، بے حیائی، 19

جن میں سے میں نے آپ کو پہلے  ، اور طرح؛elriesrevحسد، قتل، متواالپن،  21 تقریروں، سوارتی عزائم، فساد، بدعتوں،

سے بتا دے، میں نے بھی، وقت ماضی میں تم سے کہا تھا بالکل اسی طرح جیسے کہ ایسے کام کرنے والے خدا )گلتیوں 

 ( کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے.19-21: 5
 ک بت پرست ہے، میں کچھ میراث نہیںیہ آپ کو معلوم ہے، کوئی حرامکار، ناپاک شخص، نہ اللچی آدمی، جو ای 5

 (.5: 5مسیح اور خدا کی بادشاہی )افسیوں 

پولوس رسول نے خبردار  خدا معیار ہے اور اس کی بادشاہی میں داخل کرنے کے قابل ہو جائے کرنے کے گناہ سے توبہ کا مطالبہ.

 کیا کچھ نہیں سکھا گا کہ:

جنہوں نے اتنی جلدی منہ پھیر رہے ہیں کہ ایک مختلف  میں تمہیں، اس کے مسیح کے فضل سے آپ کو بالیا 6

لیکن  8 لیکن کچھ جو مصیبت تم ہو اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. جو ایک اور نہیں ہے تعجب؛ 7 انجیل،

، ملعون یہاں تک کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ، ہم تم سے تبلیغ کیا ہے اس سے آپ کو کسی دوسرے انجیل کی تبلیغ

کے طور پر ہم اس سے پہلے کہا ہے تو اب میں، پھر سے کہنا کیا کسی نے آپ کا استقبال کیا کیا ہے اس سے آپ کو  9 ہو.

 (9-6: 1)گلتیوں  کسی دوسرے کی خوش خبری کی تعلیم دیتا ہے تو اس نے اسے ملعون ہو.

حوا کو دھوکہ دیا ناگن کے طور پر، تاکہ  لیکن میں ڈرتا ہوں، کسی نہ کسی طرح ایسا نہ ہو، اس کی مکاری سے 3

آتا ہے جو اس نے ایک اور یسوع جنہیں ہم تبلیغ نہیں  4 تمہارے دلوں کو مسیح میں ہے سادگی سے خراب ہو سکتی ہے.
کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے لئے، یا آپ کو حاصل کرتے ہیں تو ایک مختلف روح موصول نہیں ہوا ہے جس میں، یا ایک 

کرنتھیوں  2اگر آپ کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں!) -یل جو آپ کو قبول نہیں کیا ہے مختلف انج

11 :3-4) 

 "دوسرے" اور "مختلف،" اصل میں جھوٹے، انجیل کیا تھی؟

 جھوٹی خوشخبری مختلف حصے ہیں.

( جاننے کا دعوی 7متی   23-21):  عام طور پر، جھوٹی خوشخبری یقین کرنے کے لئے آپ کو خدا کی اطاعت اور واقعی خدا

 اس خود غرضی پر مبنی ہو جاتا ہے. کرتے ہوئے اس کی راہ پر سچ رہنے کے لئے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے.



( ہیں.اور انسانوں ایمان الئے ہیں وہ خدا سے 3سال پہلے ایک جھوٹی خوشخبری کے لئے گر )پیدائش  6000ناگن فریب حوا تقریبا 

کے بعد، اس کا نام اکثر مختلف  یسوع مسیحجی ہاں،  جانتے ہیں اور اپنے لئے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا چاہئے کہ.بہتر 

 جھوٹے کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا اناجیل اور اس جاری کر دی گئی ہے اور آخری دجال کے زمانے میں بھی جاری رہے گا.

خوشخبری بنیادی طور پر سچائی اور غلطی کا معرفی / صوفیانہ مرکب ابھی پولوس رسول کے زمانے میں واپس، جھوٹی 

عارفوں بنیادی طور پر اس خاص علم نجات سمیت روحانی بصیرت، حاصل کرنے کے لئے کیا ضرورت تھی کیا گیا تھا یقین  تھا.

سبت طرح کے معامالت میں خدا عارفوں یقین کرنے کے لئے کہ کیا بشر ہی کیا کوئی خاص نتیجہ کی تھی اور وہ ساتویں دن  کیا.

ایسی ہی ایک جھوٹی رہنما سائمن میں ، پطرس رسول کی طرف سے خبردار کیا  کی اطاعت کی مخالفت کر رہے تھے کہ عدالت.

 ( تھا.8اعمال  21-18گیا تھا جو ): 

 لیکن یہ آسان نہیں ہے
 نئے عہد نامے فلپ خدا کی بادشاہت کی تعلیم دی ہے کہ پتہ چلتا ہے:

وہ خدا کی بادشاہی کی باتیں کی تبلیغ کے طور پر  12 ... فلپ سامریہ کے شہر کو گیا اور ان سے مسیح کی منادی. تب 5

 (.5،12: 8جب انہوں نے فلپس ایمان الئے ... )اعمال 

 لیکن یسوع، پال، اور شاگردوں کو تعلیم کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی آسان نہیں ہے کہ:
بہت غمگین ہو گیا کہ دیکھا تو اس نے کہا، "کس طرح مشکل یہ ایک اونٹ کے مقابلے میں ایک سوئی  اور یسوع وہ 24

کی بادشاہی میں داخل ہونے کی دولت ہے جو ان لوگوں کے لئے ہے  25 کے ناکے میں سے گزر جانا آسان یہ ہے کہ خدا!

 خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی امیر آدمی. "
 الوں "پھر کون نجات پا سکتا؟"اور کہا، سننے و 26

 (27-24: 18)لوقا  لیکن اس نے کہا "انسان سے نہیں ہو جو چیزیں خدا سے ہو سکتا." 27

 "ہم کے ذریعے ضروری کی بادشاہی میں داخل 22 بہت سے فتنوں

 اعمال(. 14:22خدا ")
اگنے کا شکریہ ادا کرنے کے پابند ہیں، ہم خدا ہمیشہ آپ کے لئے، بھائیوں، جو، مناسب ہے کہ تمہارے ایمان کو نہایت  3

تو ہم خود کے گرجا گھروں کے درمیان آپ کا  4 اور تم سب میں سے ہر ایک کی محبت ایک دوسرے کی طرف بڑھتا،

کے لئے خدا ہے کہ جو  5 دعوی ہے کہ آپ کے تمام جارحیت اور فتنوں میں آپ کے صبر اور ایمان آپ برداشت ہے کہ،
ی، آپ کو بھی متاثر ہورہے ہیں، جس کے لئے کے الئق سمجھا جا سکتا ہے خدا کی سچی عدالت کا آپ کو خدا کی بادشاہ

اور تمہیں دینے کے لئے جو مصیبت ان لوگوں کو ہمارے ساتھ شورش  7 یہ ہے کے بعد سے فتنہ آپ 6 صریح ثبوت ہے؛

( ادا 1تھسلنیکیوں  2 7-3جاتا ہے جب، ): زدہ باقی ہیں جو خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ آسمان سے ظاہر کیا 

 کرنے کے لئے خدا کے نزدیک یہ انصاف.

کیونکہ مشکالت سے، صرف کچھ ابھی کہا جاتا ہے کیا جا رہا ہے اور منتخب کردہ اس عمر میں اس کا حصہ بننے کے لئے )متی 

وہ لوگ کہ دوسرے لوگ، بعد میں بالیا جائے گا بائبل سے ظاہر ہوتا ہے کے طور پر  (.6-4: 6؛ عبرانیوں 6:44؛ یوحنا 1-14: 22

 (.29:24"روح میں غلطی کرنے والے تفہیم کے لئے آئے گا، اور شکایت کرنے والے نظریے سیکھیں گے وہ لوگ ')اشعیا 

 پیٹر بادشاہت سکھایا
فیصلے وہاں ہو جائے گا پطرس رسول نے سکھایا بادشاہی ابدی تھا، اور خدا کی خوشخبری تندہی اطاعت کی جائے ضروری ہے یا 

 کہ:

تاکہ ایک داخلی دروازے بہتایت ہمارے رب اور ادقارکرتا یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں آپ کے لئے فراہم کی جائے 

پس اے بھائیو! اس سے بھی زیادہ مستعد آپ کی کال اور انتخابات کو یقینی بنانے کیلئے، آپ ایسا کرتے  10 ؛11 لئے کے گی

 (.11-10: 1پطرس  2لئے ٹھوکر کبھی نہیں کرے گا )ہیں تو آپ کے 

اور یہ سب سے پہلے ہم سے شروع ہوتی ہے، تو  مرتبہ ہللا کے گھر سے شروع کرنے کے فیصلے کے لئے آیا ہے. 17

 (.4:17پیٹر  1) کیا خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان کا انجام ہو گا؟

 بائبل اور ریاست کی آخری کتب



بادشاہی ایک بادشاہ تھا جو  The-( ہے ہللا کا 1،14: 1( اور یسوع خدا )یوحنا 8،16: 4یوحنا  1ہے" سکھاتا ہے )بائبل "خدا محبت 

 (.15-14: 22محبت ہے اور جن کے قوانین سے محبت کی حمایت حاصل ہوگی، نفرت نہیں ) مکاشفہ 

 بائبل کی آخری کتاب خاص طور پر خدا کی بادشاہت کی بحث ہے.

فرشتہ نے نرسنگا پھونکا اور جنت میں بلند آواز تھے، کہنے لگے، "اس دنیا کی ریاست ہمارے رب اور  پھر ساتویں 15

 (.11:15)مکاشفہ  اس کے مسیح کی ریاست بن چکے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ حکمرانی کرے گا!"

 اور بائبل اس کے عنوان کے دو پتہ چلتا ہے: یسوع کی بادشاہی میں راج کرے گی!

 ۔(19:16اوندوں کا خداوند )مکاشفہ اور اس نے اپنا لباس اور ران پر ایک نام لکھا: بادشاہ اور خد 16

 وحی سے اس حوالے نوٹس: لیکن یسوع نے صرف ایک ہی بادشاہی کریں گے کون ہے؟

عیسی علیہ  پھر میں اور میں تخت دیکھا، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور فیصلے ان کے لئے مصروف عمل کیا گیا تھا. 4

السالم کے لئے ان کی گواہی اور خدا، جانور یا اس کے بت کی پرستش نہیں تھا جو کے کالم کے سر قلم کر دیا گیا تھا 

اور وہ زندہ ہیں اور  جو، اور ان کے ماتھی پر یا ان کے ہاتھ پر ان کے نشان موصول نہیں ہوا تھا ان لوگوں کی روحیں.

پر دوسری  مبارک اور وہ قدوس ہے پہلی قیامت میں شریک ہے جو. 6 . . بادشاہی.ایک ہزار برس تک مسیح کے ساتھ 

( نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور ایک ہزار سال تک اس کے 20مکاشفہ  4،6موت پر کوئی طاقت ): 

 ساتھ حکومت کریں گے.

بادشاہی ہمیشہ کے لئے آخری  کرنے اٹھائے جائیں گے!یہ سچ ہے کہ عیسائیوں کے ایک ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی 

میں نے چیک سلطنت، جسمانی ہزار،  (، لیکن اس دور حکومت کا ذکر کیا صرف ایک ہزار سال کا تھا.11:15کیونکہ گا )مکاشفہ 

جاتا ہے  حتمی، زیادہ روحانی، فیز مخالفت کے طور پر مرحلے کے پہلے مرحلے کے طور پر اس کے شروع کرنے کے لئے کہا

 یہی وجہ ہے.

 چند واقعات خدا کی بادشاہی کی ہزار سالہ اور حتمی مراحل کے درمیان واقع ہونے کے طور پر مکاشفہ کی کتاب میں درج ہیں:

سے رہا کیا جائے گا اور قوموں کو جو زمین کے چاروں  8میں  اب جب ہزار برس کی مدت ختم ہو چکے ہیں، شیطان قید 7

ہ دینے کے لئے باہر نہیں جائے گا، یاجوج ماجوج، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جن کی تعداد کونوں میں ہیں دھوک

پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اسی کی، اس پر بیٹھ کے  11 ... کے طور پر ہے کو جمع کرنے، سمندر کی ریت.

وئی جگہ نہ ملی اور میں، مردہ چھوٹے کے لئے ک 12 اور ان میں. سامنے سے زمین اور آسمان سے بھاگ نکال جو دیکھا.

اور ایک اور کتاب زندگی کی کتاب ہے جس کا افتتاح  اور بڑے، خدا کے سامنے کھڑے، اور کتابیں کھولی گئیں دیکھا.

اور مردہ کتابوں میں درج کیا گیا جس میں چیزوں کی طرف سے ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا  کیا گیا،.

اور وہ اس کے  و اس میں تھے چھوڑ دی، اور موت اور عالم ارواح مردہ کو جو ان میں تھے حوالہ.سمندر مردہ ج 13 گیا،.

):  15 یہ دوسری موت پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈاال گیا تھا. 14 اعمال کے مطابق فیصلہ کیا گیا، ہر ایک.

 مال وہ آگ کی جھیل میں ڈاال گیا..( اور کسی کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ 20مکاشفہ  11-15، 7-8

مکاشفہ کی کتاب ہزار سالہ حکمرانی کے بعد اور دوسری موت کے بعد آتا ہے کہ ایک کے بعد کے مرحلے ہو جائے گا کہ پتہ چلتا 
 ہے:

اس کے  اب میں سب سے پہلے جنت کے لئے، ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا اور پہلی زمین جاتی رہی تھی. 1

تب میں، جان، شہر مقدس نئے یروشلیم کو دیکھا جو خدا کی طرف سے آسمان سے اترتے، کے  2 عالوہ سمندر بھی تھا.
آراستہ دلہن کے طور پر تیار کیا اور میں کہہ آسمان سے ایک اونچی آواز سنی " دیکھو یہ خدا  3 لئے اس کے شوہر کو.

گا اور وہ اسی کے لوگ ہوں گے خدا خود ان کا خدا ان کے ساتھ کا مسکن مردوں کے ذمہ ہے، اور وہ ان کے ساتھ رہے 

اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا... نہ ہو گی نہ موت، نہ غم، نہ رونا. سابق چیزیں  4 ہو اور ہو جائے گا

 (4-1: 21)مکاشفہ  جاتی رہیں، کوئی زیادہ درد ہو جائے گا. "

کی ایک خالص دریا، کرسٹل کے طور پر واضح اس کے سڑک کے وسط میں ظاہر ہوا، خدا اور اس نے مجھے زندگی کے پانی  1

اور دریا کے دونوں کناروں پر، زندگی کے درخت تھا، جس، بارہ پھل پیدا ہوا ہر درخت  ،2 کے تخت سے اور برہ کے آگے بڑھنے.

پھر لعنت نہ ہو گی، لیکن برہ خدا اور کے تخت کے لئے تھے اور  3 درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا. ہر ماہ اس کا پھل اپج.

وہاں  5 وہ اس کا منہ دیکھیں گی، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر ہو گا 4 اس میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی خدمت کریں گے.

گ ہمیشہ ہمیشہ اور یہ لو رات نہیں ہو گے. وہ، اور سورج کی چراغ نہ ہی روشنی کی ضرورت ہے خداوند خدا ان کو روشن کرے.

 (5-1: 22)مکاشفہ  کے لئے حکومت کریں گے.



شہر  خدا کے بندوں میں شامل ہیں اور ہمیشہ کے لئے رہتا ہے کہ. بعد، ہزار سال کے ساتھی کے نوٹس اس دور حکومت، کون ہے

بادشاہی کے آخری مرحلے کا یہ خدا کی  مقدس کریں جنت میں تیار کیا گیا تھا، آسمان چھوڑ دیں گے اور نیچے زمین پر آئے گا.

 درد یا مصائب کی ایک بار!  آغاز ہے.
زمین، مقدس شہر کون شامل ہے اس پر ہو گا، خدا کا عمل  (.7: 21( کے وارث ہوں گے اور ہر چیز )مکاشفہ 5: 5حلیم زمین )متی 

 احساس ہے کہ: ہو سکے گا کیونکہ بہتر طریقے ہو جائے گا.

 (.7: 9ے کا آخر نہ ہو گا. )یسعیاہ ان کی حکومت اور امن کے اضاف 7

واضح طور پر ترقی کی پارٹنر کے بعد خدا کی بادشاہت کے آخری مرحلے سب خدا کی حکومت کی اطاعت کرے گا کے طور پر 
 شروع کر دیا ہے ہو جائے گا.

 یہ ایک سب سے زیادہ عظمت واال وقت ہو جائے گا:
ہے چیزوں کریں خدا ان جو اس سے -ہے، اور نہ کان نے سنا، نہ ہی مقصد کے طور پر یہ لکھا ہے: "آنکھ نہیں دیکھا 9

لیکن خدا نے ان کو ہمارے پاس اس کی روح کے ذریعے نازل کیا  10 محبت تیار کر رکھا ہے انسان کے دل میں سما گیا"

 (.10-9: 2کرنتھیوں  1گیا ہے ) 

 ت ہو جائے گا!یہ ایک بہت اچھا وق اس سے محبت، خوشی، اور ابدی سکون کا وقت ہے.

 کیا تم نے اس میں تمہارے ہاتھ کو ہونا چاہتے ہیں؟

  . نئے عہد نامے باہر ذرائع سکھایا5
 خدا کی بادشاہی

 مسیح کے ابتدائی پروفیسرز وہ خدا کی لغوی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنے والے تھے سوچا؟

 جی ہاں.
پروفیسر بارٹ طرف سے دی گئی ایک پڑھنے میں، وہ بار بار، اور صحیح طریقے سالوں پہلے، نارتھ کیرولینا کی یونیورسٹی کے 

سے، سب سے زیادہ کے برعکس آج مسیحیوں اقرار، یسوع اور اس کے ابتدائی پیروکاروں خدا کی بادشاہی کی منادی کہ پر زور 

ے، اگرچہ، ہم متفق ہوں گے سے کی چرچ کے سے مختلف ہ مسلسل مسیحیت کے ڈاکٹر کی مجموعی تفہیم کہ بہت سے خدا کی دیا.

ہم متفق دعوی بہت سے مسیحی آج سمجھ  بادشاہی کی خوشخبری یسوع خود اور اس کے پیروکاروں پر ایمان الئے اعالن کیا ہے.

 میں نہیں آتا کہ گے.

 نیا عہد نامہ مصنف اور واعظ -پرانا ترین حفظائے پوسٹ
واعظ رسولی فادرز .. یونانی نصوص اور انگریزی ترجمہ، دوسرا ایڈ بیکر کتب، خدا کی بادشاہی، )ہومز میگاواٹ قدیم مسیحی 

، صفحہ 2004گرانڈ ریپڈس "زندہ بچ گیا ہے کہ سب سے قدیم مکمل مسیحی خطبہ" ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے کا ایک اہم حصہ تھا 

 یہ مقالہ اس کے بارے میں بیانات پر مشتمل ہے: قدیم مسیحی واعظ (.102نمبر 

اس کے عالوہ آپ کو معلوم ہے، بھائیوں، گوشت کی دنیا میں ہمارے قیام معمولی اور عارضی ہے، مسیح کا مقصد  5: 5

 عظیم اور شاندار ہے وعدہ کیا: بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی کے آنے میں باقی.

 مزید برآں، اس قدیم واعظ فرماتے ہیں: رتا ہے.مندرجہ باال بیان سے ال بادشاہی ہے اب نہیں، منافع آئے اور ابدی ہو جائے گا ظاہر ک

ابھی تو بھی ایسے نیک لوگوں کے مقالہ کے قابل نہیں ہیں، ان کے اپنے نیک اعمال کے اسباب کے، ان کے بچوں  9: 6

کو بچانے کے لئے کی طرف سے، کیا اشورینس ہم اپنے پاک اور بے داغ بپتسما رکھنے کے لئے ناکام رہتے ہیں تو خدا 

گئی تو پایا مقدس -یا جو، ہمارے وکیل ہو جائے گا ہم غریبوں میں بٹ ہے؟-ادشاہی میں داخل ہونے کے جائزے کے ہمکی ب

کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے کہ محبت  خدا اس لئے ہمیں ایک، ایک اور جائزہ ہم سب 6: 9 اور نیک عمل کرنے کی ہے

ی نظر میں ہے، ہم اپنی ریاست میں داخل ہونے اور وعدہ کیا ہے جس سے حق خدا ک کیا. 7 اگر ہم جانتے ہیں، لہذا :11 دو
حاصل کریں گے "کان نے سنا نہیں ہے اور نہ ہی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی انسان کے دل کا 

 تصور."



س لئے ریاست کے لئے، ہم سے کے دن نہیں جانتے، محبت اور نیکی میں خدا کی ا دکھائے جانے کے بعد ہم خدا کے 1: 12

 وہ کہتے ہیں، اپنے باپ کی بادشاہی `آئیں گے. 6: 12 انتظار کرتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ

ہے وہ اب بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہے کہ مناسب زندوں کے ذریعے اس محبت کی ضرورت -WEمندرجہ باال بیانات 

اس باپ  وتی ہے کہ خدا کے دکھائے جانے کہ ہے کے بعد یسوع نے پھر واپس.ہے دکھاتے ہیں،، اور اس کے بعد دن پارٹنر وقت ہ

 کی بادشاہی ہے اور ریاست کو صرف یسوع مسیح نہیں ہے.

یہ خدا زندہ کرنے کی اجازت دی ہے کہ سے  ال پرانا ترین بظاہر مسیحی خطبہ دلچسپ ہے سکھاتا خدا کے ال پ بادشاہت سے  ال 

چرچ اب کہ یہ خدا، مقصد کا ایک حقیقی کلیسیا سے ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے  مسلسل خدا کی نئے عہد نامہ سکھاتا ہے اور

 )سکھاتا، یونانی کی میرا محدود علم ایک اعالن کرنے کے لئے( اپنی صالحیت کو محدود کر دیتی.

 دوسری صدی چرچ کے رہنماؤں اور بادشاہی کی خوشخبری
ا سننے واال اور پولی کارپ کے ایک دوست اور رومن کیتھولک کی طرف سے ایک سنت صدی یہی پیپیاس، جان ک 2nd یہ ابتدائی

 یوسیبیئس پیپیاس سکھایا ریکارڈ: ہونے کا شمار، ہزار برطانیہ سکھایا عیسوی ایک.

... مردہ، مسیح کی شخصی دور حکومت اس زمین پر قائم کیا جائے گا جب میں سے جی اٹھنے کے بعد ایک ملینیم پارٹنر 

 (XXXIX ،12کتاب،  3کے ٹکڑے. یہ بھی دیکھتے ہیں یوسیبیئس، چرچ تاریخ،  VI )پیپیاس جائے گا. ہو

 پیپیاس کہ اس عظیم کثرت کی وقت ہو گا سکھایا:

 اسی طرح، ]وہ کہا[ گندم کے دانے پیدا کرے گا کہ دس

یہی وجہ  واضح، خالص، میدہ دس پونڈ؛ہزار کان، اور اس کے کان پڑے گا ہر دس ہزار اناج، اور ہر غلہ برآمد ہوں گے 

اور تمام جانوروں کو، صرف زمین کی  ہے کہ اور سیب، اور بیجوں، اور گھاس دیکھیں مقدار میں پیدا کرے گا؛

پروڈکشن پر تب کھالنے، امن اور ہم آہنگی ہو گی، اور انسان کے لئے کامل تابع رہو. "]شہادت پیپیاس، ایک قدیم آدمی، 

ھا کی طرف سے تحریری طور پر مقالہ چیزوں کا پابند ہے جان اور چوتھی ڈی بیٹے کتابوں میں پولی ایک سننے واال ت
 (IVکارپ کے ایک دوست، کی، پانچ کے لئے کتابیں اس کی طرف سے پر مشتمل تھے ...[ )پیپیاس کے ٹکڑے، 

 میں لکھا ہے: خط بعد از نیا عہد نامہ کرنتھیوں کے لئے

خدا کی طرف سے یسوع مسیح  ند یسوع مسیح کی طرف سے ہمارے لئے انجیل موصول؛رسولوں نے خداو 1-3: 42

دونوں اس لئے مقرر کیا حکم میں خدا کی  تو پھر مسیح خدا کی طرف سے ہے، اور رسولوں مسیح سے ہیں. آگے.

اٹھنے لہذا ایک بوجھ حاصل کر کے اور ہونے مکمل طور پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی  مرضی کے کیمرے.

کے ذریعے یقین دالیا اور روح القدس کی مکمل یقین دہانی کے ساتھ خدا کے کالم میں اس بات کی تصدیق، وہ بشارت خدا 

 کے سے ال بادشاہی آ لے کر روانہ ہوا.

رپ پولی کا سمرنہ کی پولی کارپ ایک ابتدائی مسیحی رہنما، یوحنا کے شاگرد گیا تھا، اصل رسولوں کے آخری مرنے کے لئے.

 سکھایا: AD 135-120 سی.

)پولی  مبارک ہے وہ غریب ہیں، اور ان کے لئے نیک کی خاطر ظلم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، خدا کی بادشاہی ہے.

الیگزینڈر رابرٹس & جیمز کی طرف سے ترمیم کے طور پر.  1باپ دادا سے، حجم  -قبل کارپ. فلپیوں، باب دوم کو خط.

 (1885امریکی ایڈیشن، 

سب کچھ جاننے واال تو پھر، کہ "ہر ہوس سے بعد سے،" خدا، مذاق اڑایا نہیں ہے "ہم نے اس کے حکم اور عما ... اس  ،
کے ساتھ ساتھ وہ خواہشوں دنیا میں ہیں کہ میں سے مٹایا جائے یہ ہے کے قابل چلنا چاہیئے روح، "اور" نہ حرامکار اور 

نسان کے ساتھ، `خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے،" اور نہ ہی کون سی نہ اور نہ خود ان کے عادی افراد بنی نوع ا

 )ایضا، باب پنجم( چیزیں متضاد اور نامناسب کرتے رہے.

اس کے بعد ہمارے لہذا وہ خود بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور رسولوں ہمارے پاس انجیل کی منادی کون، اور نبیوں خداوند 

 )ایضا، باب ششم( وف میں اس کی خدمت، اور تمام احترام کے ساتھ دو.کے آنے سے پہلے ہی اعالن کون طور، خ

 نئے عہد نامے میں دوسروں کی طرح، پولی کارپ سے ال صالحین، نہ حکم بریکر سکھایا، `خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے.

 کیا گیا پولی کارپ کی طرف سے سکھایا گیا تھا:-فالونگ دعوی کرنے کی ہے



میں نے آپ کو جب بشپ موجود  'تم میری نصیحت، خدا کے محبوب بچوں سنو. انہوں نے کہا بعد؛اور سبت کے دن تو 

جب تم  اور ایک بار پھر لئے، کی راہ میں اور چلنے کے واچ تم کو تھے، اور اب ایک بار پھر میں آپ سب کو رب ...

، اس کی آمد اچانک تیز رفتار بجلی، آگ نیا حکم جائزہ ایک اور نصیحت، تیار رہو، آپ کے دلوں نیچے کا وزن کرنا ہو

اور ہر  کی طرف سے عظیم فیصلے، ابدی زندگی، ان کے امر میں ریاست کے طور پر صریح طرف محبت سے ایک.

چیز خدا کی تم جان لو جو کچھ سکھایا جا رہا، تم لوگ الہام صحائف تالش کرتے ہیں، اپنے دلوں، سے  پر روح القدس 

. اس، رسولی 24)پولی کارپ کی زندگی، باب  ی سکتے ہیں آپ امٹ میں ہمیشہ رہیں حکموں. 'کے قلم کے ساتھ کندہ ل

 (506-488، پی پی. 1889، 3.2فادرز، والیوم. 

 ، سکھایا:AD 170 سردیس کی ، خدا رہنما، سی کے ایک چرچ تھا.

سے نکل آنے میں طرز معاش  قانون، انجیل کے نئے میں پرانے، دونوں میں اجراء کے ساتھ مل کر صیون اور یروشلم

اور حکم فضل میں اجراء، اور تیار مصنوعات میں طرح، اور بیٹے میں ، اور ایک آدمی کو بھیڑ بکریوں، اور  کے لیے؛

 خدا پر آدمی ہے ...

 قانون اور اس کی تفسیر انجیل ئایسٹی مقصد

 تکمیل، چرچ ئایسٹی سچائی کے گودام جبکہ ...

آزادی میں، روشنی میں، زندگی میں، ایک ابدی بادشاہی میں سونپ اندھیروں سے ظلم سے  یہ واال کون ہمیں غالمی سے

. ترجمہ پر کی. دینیات کے جرنل آن 68، سے 7.40).. فسح آیات  موت کی طرف سے ہے.

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

مسیحی یا کیتھولک چرچ پر جانا جاتا ہے اور خدا کا قانون شامل کیا اس طرح، خدا کی بادشاہی ابدی ہے کچھ، اور نہ محض موجودہ 

 گیا تھا.

 ایک اور وسط دیر دوسری صدی تحریری طور پر لوگ نصیحت بادشاہی نظر کرنا:

پس، اپنی مرضی سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری میں رجوع پیا ہے ساتھ تم میں سے کوئی ایک دو اور نہ ہی، 

. الیگزینڈر 8اجداد سے اقتباس، حجم  -. قبلXLV، باب X)رومن کلیمنٹ. ، کتاب  ے ہیں.پیچھے کی طرف نظر آت

 (1886رابرٹس & جیمز کی طرف سے ترمیم کر دی گئی. امریکی ایڈیشن، 

ہرماس کا  مزید برآں، جبکہ بظاہر یہ حقیقی کلیسیا میں سے ایک کی طرف سے لکھا نہیں تھا، وسط دوسری صدی رائٹنگ

 سے. ی طرف رابرٹس & کی چودہ مرتبہ کے جملہ "خدا کی بادشاہی" کا استعمال کرتا ترجمہکے عنوانمیں ک شیفرڈ

 سچے مسیحی، اور صرف اقرار کئی بھی مسیح دوسری صدی میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں کچھ جانتے تھے.

ساتھی کو سمجھے، مسیحی خدا کی  جی اٹھنے کے بعد اس کے Irenaeusیہاں تک کہ کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈوکس سینٹ 

 اشتھار: 180 نوٹس. Cانہوں نے لکھا کیا،  بادشاہی میں داخل کریں گے.

ایسے لوگوں کا انہوں نے حق و پاکیزگی اور راستبازی اور صبر میں چلتا ہے تو، مسلسل روح القدس، کون بپتسما میں 
سے برقرار رکھا جاتا ہے کے بعد، جو لوگ ایمان  اس کی طرف سے دیا گیا تھا میں انہیں رہتا ہے اور رسیور طرف

اس کی روح کے لئے: یقین ہے کہ ان میں ایک قیامت، جسم میں دوبارہ روح بھیج وصول کی  ہونا کی ریاست ہے.-الئے

ہے، اور اس کے ساتھ، روح القدس کی قدرت سے، کھڑا کیا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے جا رہا ہے.) ، سینٹ، 

. اکتوبر 1879. ویلز، سومرسیٹ، 42کے بشپ آرمٹیج رابنسن رسولی تبلیغ کا مظاہرہ کر ارمینی سے ترجمہ، باب لیون 
 (.CO ،1920مسیحی علم نیو یارک فروغ دینے کے لئے معاشرے میں شائع طور پر: ... میکملن 

 دوسری اور تیسری صدی کے مسائل
خدا کی شریعت،   دوسری صدی میں، نامی ایک مخالف قانون مرتد رہنما اٹھے.آئی سی ٹی کی بڑے پیمانے پر قبولیت کے باوجود 

انہوں نے کہا کہ اگرچہ تھا پولی کارپ اور دوسروں کی طرف سے مذمت،  سبت، اور خدا کے لغوی ریاست کے خالف سکھایا.

 ت.انہوں نے کچھ لگ رہا تھا وقت کے روم کے چرچ کے ساتھ رابطہ تھا ٹو ہے اور وہاں کے اثرا

کئی ایلگورسٹ آرہا بادشاہی کا عقیدہ کی  دوسری اور تیسری صدی میں، ایلگورسٹ اسکندریہ )مصر( میں قائم بن رہے تھے.

 جائزہ لوگ ایلگورسٹ سے کچھ کے بارے التوا نوٹس: مخالفت کی.



کی،  Origenانہوں  میں تھا.اسکندریہ میں ایک معزز اور امیر کافر خاندان کے پیدا ہوا تھا، اور تعلیم یافتہ ان کا فلسفہ 

اس نے اسکندریہ کے اسکول کے بوجھ میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے ایک طالب علم بننے کے کافر اسکولوں چھوڑ 
 دیا ...

کلیمنٹ، کی، اور معرفی اسکول ان غیر حقیقی اور تشریحات پاک کالم کے عقائد خراب تھے ... وہ سو اپنے لئے کا نام 

نیپوس عوامی ایلگورسٹ مقابلہ، اور مسیح کے دور حکومت ہو جائے گا کہ کو برقرار رکھا زمین  ".حاصل "ایلگورسٹ
 پر ...

نیپوس کے پیروکاروں سے بحث کرنے لگی، اور اس کے اکاؤنٹ کی طرف سے ... "اس طرح کی چیزوں کی ایک 

حالت میں موجود خدا کی بادشاہی  ریاست کے طور پر اب خدا کی بادشاہی میں موجود ہے." یہ گرجا گھروں کی موجودہ
 کا پہال ذکر ہے ...

نیپوس دکھا آسمان کی بادشاہی سے  ال تمثیلی نہیں ہے، ان کی خطا کو ڈانٹا، مقصد ابدی زندگی کے پاس قیامت میں 

 ہمارے رب کے لغوی آرہا بادشاہی ہے ...

ر میں ایلگورسٹ کی معرفی اسکول میں آگے ` تاکہ چیزوں کی موجودہ حالت میں آ بادشاہی کا خیال حاملہ ہوئی اور مص

، سلطنت کیمرے کی بشپس پہلے ایک مکمل صدی تخت کے مکینوں کے طور پر شمار کیا جائے گا AD 200 250تھا، 
... 

کی ایک روحانی معنی   کلیمنٹ خدا کے سچے علم کی ذہنی حالت کے طور پر خدا کی بادشاہی کے خیال حاملہ ہوئی.

)وارڈ، ہنری دانا بادشاہی کی خوشخبری .. یہ دنیا کی ایک  میں چھپ کے طور پر یہ بیان کیا گیا. صحائف کا سادہ خط

بادشاہت نہیں؛ اس دنیا میں؛ مقصد آسمانی ملک میں، قیامت کے مردوں میں سے اور ہر چیز سے شائع کی رسٹی کے آنے 

 (125-124، پی پی. 1870کے لئے، 

کی خوشخبری تعلیم دیتے وقت، ایلگورسٹ ایک جھوٹا، اس سے کم لغوی، اس میں افہام و  اس طرح، بشپ نیپوس خدا کی بادشاہی

لوگ  ہیراپلس کے بشپ ال پ وقت کے بارے ایلگورسٹ کی غلطیوں لڑنے کی کوشش کی. تفہیم کے ساتھ آنے کی کوشش کی.

 واقعی خدا کے چرچ میں تاریخ میں خدا کے لغوی بادشاہی کے سچ کے لئے کھڑے ہو گئے.

 ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ بادشاہی کی خوشخبری کی تعلیم دی مزید
 صدی میں، دیر سے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ نے لکھا: ویں 20

، دنیا کی بجائے آئی سی ٹی میں کچھ کی جگہ کرنے کے لئے  . . دیا. کو مسترد کر مسیح کی انجیل کیونکہ وہ

طور پر تو محض ایک خوبصورت عام بات کا ذکر ہللا کی  جعلی کوہ ای - -انسانی دلوں میں ایک اچھا جذبات  تھا.

دوسروں سے  ال "چرچ" غلط  ایک ، اواستاخت کچھ بھی نہیں اس کو کم کرنے! ایجاد کرنا پڑا چکے ہرڈ-بادشاہی میں ہم

پتہ تھا اس سے سال زندہ مسیح خدا کا سے  ال بادشاہی  600دانیال نبی، کون  . . نمائندگی کی ہے بادشاہی اسی کی ہے.

 . . ایک سرکاری زمین پر لغوی لوگوں پر حکمران. -پہلے ایک حقیقی ریاست تھی 

یہ یہاں دس انگلیوں کی  -خدا کی بادشاہی کیا ہے کے خدا کی وضاحت ہے: "اور ان بادشاہوں کے ایام میں ..."  . . یہاں.

کے ساتھ  17اور  13اور مکاشفہ  7یہ، دانیال  ہ.بات کر رہا ہے، لوہے اور آسانی سے ٹوٹنے والی مٹی کا حصہ کا حص

آپ کے بہت  . . منسلک کی طرف سے کی پیشن گوئی، یورپ کی نئی امریکہ اب پید ہے کہ حوالہ دیتے ہوئے ہے.

مملکتوں  ORبجے سادہ تفصیل سے یہ` دس بادشاہ  5:12`پرانے رومن سلطنت اٹھائے گا: مکاشفہ  آنکھوں کے سامنے!

 . . ( کی ایک یونین ہوں گے کہ کرتا ہے.17ریورینڈ  8کہ )

اس  خدا کے اور ( حکمران ہے؛16-11: 19جب مسیح آئے گا تو، بادشاہوں کا بادشاہ کے طور پر آ ساری زمین )مکا 

الفاظ مقالہ میں یہ فرماتے ہیں: "اس  11:15مکاشفہ  دانیال، تمام دنیاوی سلطنتوں مقالہ بسم ہے. -- --بادشاہت بادشاہی کی

` ابد تک بادشاہی اور کبھی ہوں heاور اس کے مسیح کی! اور  ہے، بن جاتا ہمارے رب کی ریاست نیا کی ریاستد

اس گوورنمنٹ کا یہ آخر  -جی ہاں، اور یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ کی متحدہ  یہ خدا کی بادشاہی ہے. گے"

بادشاہوں کا بادشاہ کے بعد `وہ ریاست بن جائیں خداوند یسوع مسیح، اس کے بعد ساری زمین پر  - -حکومتیں  ہے.

کلڈین سلطنت رومن سلطنت کے  یہ مکمل طور پر کال کرتا خدا کی سادہ حقیقت سے  ال بادشاہی لغوی حکومت ہے. گے.

یہ دنیا کی قوموں کی حکومت  تو خدا کی بادشاہی حکومت ہے. -تھا یہاں تک کہ اس کو ریاست تھی  -- طور پر بادشاہت

 . . . یسوع مسیح بادشاہ بننے کے لئے پیدا ہوا تھا! -ایک حکمران  بضہ کرنے کے لئے ہے.پر ق



سے زائد سال پہلے پہاڑیوں اور مقدس سرزمین کی وادیوں اور یروشلم کی سڑکوں پر چلنے  1،900ال پ یسوع مسیح 

مصلوب ہونے، خدا مردوں بعد  _ تین  بعد اس کے انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر آئے گی. والی قوم نے دوبارہ آ رہا ہے.

کائنات کی  وہ خدا کا تخت پر بیٹھا. (.4-3: 15میں نے ک  12:40؛ متی 2:32دن اور تین راتوں میں سے جالیا ).؛ اعمال 

 (.3:21؛ مکا 10:12؛ 1: 8؛ 3 1: اعمال 11-9 1حکومت کے ہیڈ کوارٹر ).:؛ عبر 

ر گئے تھے میں سے "کلین" ہے سب قوموں پر بادشاہوں کا بادشاہ کے وہ تمثیل، خدا کے تخت پ - -"دور دراز ملک" 
 (. 27-12: 19طور پر جا کرنے کے لئے ہے، اور پھر زمین پر واپس کرنے )لوقا 

کی تشکیل  شرط ایک ریاست یا رسٹی ( "ہر چیز کا معاوضہ کے اوقات" تک آسمان پر ہے21-19: 3پھر اس نے )اعمال 

اس صورت میں، زمین پر خدا کی حکومت کی بحال، اور اس طرح، عالمی  .. ب ہے کےکے لئے بحال کرنے کا مطل

 امن، اور مثالی حاالت کی بحال.

موجودہ دنیا بحران، بڑھتی جنگوں اور جھگڑے دنیا مصیبت خدا جب تک، کوئی انسانی گوشت زندہ بچا لیا جائے گا، کہ 

اخیر اس سیارے پر سے تمام زندگی بالسٹنگ کے نتیجے میں اس کے بہت انزال ت ( میں گا.24:22تو بہت اچھا )متی 

انہوں نے کہا کہ تمام طاقت اور  اس بار اس نے الوہی خدا کے طور پر آ رہا ہے. جب، یسوع مسیح واپس آ جائیں گے.

 .( انہوں نے طور پر "بادشاہوں کا بادشاہ اور25:31؛ 24:30)متی  کائنات حکمران خالق کے جالل میں آ رہا ہے.

عالمی سپر حکومت کے مطابق اور لوہے کے عصا سے سب  LESبجے(  7:16خداوندوں کا خداوند" آ رہا ہے )مکا 

 . . (.5: 12بجے؛  7:15قوموں "راج کرنے ")مکا 

 ناپسندیدہ مسیح؟

روایتی مسیحیت کی مرضی بھی  -مقصد انسانیت خوشی سے نعرے لگائیں گے، اور ایکسٹیسی اور جوش میں  _ آمدید 

 گرجا گھروں؟

( انہیں دھوکہ ہونا، وہ دجال 15-13: 11ک  IIایمان الئیں گے، کیونکہ شیطان کے جھوٹے وزراء ) وہ نہیں کریں گے!

ساتھ( گرجا گھروں اور قوموں ناراض ہو جائے گا، اور فوجی طاقت کے اصل   11:18 11:15اس کے آنے پر )مکا  ہے.

 لئے کوشش!بجے( کو تباہ کرنے سے لڑنے کے  5:14)مکا 

کے جنگ میں مصروف ہو جائے گا اور پھر  III( میں ساتھ، آنے والے عالمی جنگ کے 2-1 :14 قومیں یروشلم ). ذکریاہ

( سے لڑنے کہ "وہ لوگ جو قوموں سے لڑنے" 3مافوق الفطرت طاقت میں انہوں  _ )آیت  مسیح واپس آ جائیں گے.

ایک بہت ہی مختصر فاصلے کے  بجے( کو شکست دیں گے! 5:14انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر انہیں )مکا  گا.

)آرمسٹرانگ. قرون  (.4 :14 یروشلم کے مشرق میں "ان ` لڑائی سے  دن زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے" )ذکریاہ

 (1984کے اسرار، 

 بائبل کا اعالن کر یسوع واپس آ جائیں گے اور وہ جیت جائے گا، ابھی تک بہت سے لڑیں گے

کئی دعوی کرے گا )بائبل کی پیشن گوئی کی غلط فہمی کی بنیاد پر، جزوی طور پر کیونکہ  بجے( سے. 7:19کاشفہ اسی )م

 جھوٹے نبی اور عرفان کا مقصد( سے  ال واپس لوٹنے یسوع فائنل دجال ہے!

 ہربرٹ آرمسٹرانگ سے مندرجہ ذیل ہے:

وح القدس ... ناقابل بیان خوشی کی طرف سے فراہم کیا خدا کی سچائی خدا اور یسوع مسیح کی معرفت کی ر -سچا مذہب 

 اور خدا کی الہی محبت کی گرمی ... -سچ جاننے کی  -خدا کی محبت کے ساتھ با اختیار بنایا 

 خدا کے سچے چرچ کی تعلیمات محض انجیل مقدس کے "ہر بات سے زندہ" کے ہیں ...

 "کی راہ سے لوٹ آئے گا.مرد `" دے "کے رستے کی" حاصل  -محبت کے خدا کی راہ 

 )ایضا( ایک نئی تہذیب `گی اب گرفت زمین!

نئی تہذیب آنے کے لئے اور محبت پر مبنی ہو کہ منادی یسوع اور اس کے پیروکاروں کو سکھایا  نئی تہذیب خدا کی بادشاہی ہے.

چرچ میں کچھ کے طور پر  مسلسل اور یہ کہ ہم خدا کی بادشاہی کے حقیقی خوشخبری کے بارے میں ہے کا ایک اہم حصہ ہے.

 اچھی طرح سے منادی کرتے ہیں کہ ہے.

 ہربرٹ آرمسٹرانگ، یسوع تھا انسانی معاشرے کی تعلیم یہ ہے کہ اس بات کا احساس



تقریبا کوئی  یہ اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے سوچتا ہے اس وقت بھی جب زندگی کی 'دے راستہ'، محبت کی راہ مسترد کر دی ہے.

 مناسب طریقے سے یسوع سکھا رہا تھا کیا کی اہمیت کو سمجھنا لئے لگتا ہے.ایک 

 یسوع کے ذریعے نجات انجیل کا حصہ ہے

جی ہاں، یہ انجیل  ہے اس کو پڑھنے سے کچھ زیادہ دور شاید نجات میں یسوع کی موت اور کردار کے بارے میں حیرت.-جو اب

 نگ دونوں کے بارے میں لکھا حصہ ہے.نئے عہد نامے سے  ال اور ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرا

 نئے عہد نامے انجیل یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات شامل ہے ظاہر کرتا ہے:

میں کے طور پر، مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں. یہ ہر ایک ایمان النے والے، یہودی لئے پہال اور یونانی )رومیوں  16

 ے.( کے لئے کے لئے نجات کے لئے خدا کی قدرت ہ1:16

تب فلپ سامریہ کے شہر کو گیا  5 اس لئے وہ لوگ بکھرے ہوئے تھے جو ہر جگہ کالم کی خوشخبری دیتے گئے تھے. 4

گول جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا وہ چیزیں خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام  12 ... اور ان سے مسیح کی منادی.

... انہوں نے گواہی دی اور خداوند کا کالم سناکر  لئے اس 25 ا بپتسمہ لیا.تبلیغ کے طور پر، دونوں، مردوں اور عورتوں ک

سے  40 خداوند کے فرشتہ نے فلپس فلپ26 کر وہ یروشلیم کو سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری سناتا واپس آئے،.

کیمرے تک سب شہروں میں تب سے گزر رہا ہے، انہوں نے کیسریا کرنے کے لئے  بات کی تھی ... میں پایا گیا تھا.

 (4،5،12،25،26،40: 8)اعمال  تبلیغ.

 بجے( 5:18)اعمال  وہ یسوع اور قیامت کی تبلیغ انہیں. 18

خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور چیزوں کریں  پولس اپنے کرایہ کے گھر میں پورے دو سال رہتا تھا، اور 30

کا  31 کون کرنے کے لئے کیمرے کے تمام، سکھا کوئی نہیں  منع مسیح، خداوند یسوع کے تمام اعتماد کے ساتھ تشویش

 (31-30: 28)اعمال  کیا. استقبال

افسوس کی بات ہے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی ایک مناسب تفہیم  ہدایات سے  ال تبلیغ عیسی اور بادشاہی بھی شامل تھے.

 گریکو رومن گرجا گھروں کی تعلیمات سے الپتہ ہو جاتے ہیں.

 دراصل، ہمیں بادشاہت کے بن جاتے ہیں میں مدد کے لئے، خدا تو انسانوں سے محبت کرتا تھا

 (.17-16: 3وہ زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے لئے مرنے کے لئے یسوع بھیجا )یوحنا 

 بادشاہی کی خوشخبری کی دنیا کی ضرورت کیا ہے، لیکن ...
ین االقوامی انسانی تعاون سے امن اور خوشحالی آئے گی، اور خدا کی بادشاہی مقصدی کئی عالمی رہنماؤں، مذہبی والوں سمیت، یہ ب

اور جب وہ کچھ دنیاوی کامیابیاں حاصل ہو گا، وہ نہ صرف کامیاب نہیں ہوگی، انسانی ان کی کوششیں باآلخر  نہ ہو جائے گا ہے.

ندگی غیر مستحکم بنا دے گا کہ نقطہ پر لے آئے سیارے زمین یسوع لیس اپنی بادشاہت کے مطابق کرنے کے واپس نہ آئے تو یہ ز

 یہ ایک جھوٹی خوشخبری ہے. گا.

صدی میں ایک نیو ورلڈ آرڈر میں ڈال کرنے کے ساتھ مل کر ایک نیم مذہبی کسدیوں بین االقوامی سطح  ویں 21دنیا میں بہت سے 

سی ٹیز کی مذمت کی ہے قیام کے آغاز اور  چرچ آئی لگاتار یہ خدا کا کچھ سے  ال ڈالنے کی کوشش کر کوشش کر رہے ہیں.

( ڈی بیٹے انجیل کا 3سال پہلے )پیدائش  6000شیطان فریب حوا تقریبا  پالننگ کی مذمت کرنے کو جاری رکھنے کے بعد سے ہے.

بہتر جانتے ایک ورژن کے لئے گر کرنے کے بعد سے، انسانوں کی ہے کہ وہ اور کیا انہیں اور دنیا کو بہتر بنانے گا جو خدا سے 

 ہیں ایمان الئے.

میعاد ختم   10-1میعاد ختم  نامی کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی رہنما )جھوٹے نبی کی میعاد ختم ہوگئی نامی کے ساتھ،: بائبل، یہ ایک )

جائے گا کے جانور کو کہا جاتا، شمالی بادشاہ کہا جاتا میعاد ختم ہوگئی( یورپ میں ایک فوجی رہنما کا مجموعہ لے  13مکاشفہ 

( ایک 'بابل' میں 9،18: 17( )مکاشفہ 17-11کے دو سینگوں واال جانور: سات پہاڑیوں کا شہر سے  13فائنل دجال اور مکاشفہ 

اگرچہ انسانوں مسیح کی واپسی اور اس کی بادشاہی کے قیام کی ضرورت ہے، دنیا  ( ورلڈ آرڈر.18&  17النے کے لئے )مکاشفہ 

صدی وہ شیطان کی جھوٹی خوشخبری کے مختلف ورژن  ویں 21وسٹ کرنے کے لیے ادا نہیں کرے گا میں بہت توجہ کے لیے اس پ

 دنیا گول ایک گواہ حاصل کریں گے. پر یقین کرنے کے لئے جاری رہے گی.

 یسوع نے سکھایا کہ یاد کرتے ہیں:



دنیا میں تبلیغ کی جائے گی، اور اور بادشاہی کی اس خوشخبری کے تمام قوموں کے لئے ایک گواہ کے طور پر تمام  14

 (24:14)متی  پھر آخر میں آئے گا.

 ایک گواہ کے طور پر دنیا تک پہنچ جائے گی نوٹس، تب خاتمہ ہوگا. بادشاہی کی خوش خبری سے 

 اس کے لئے کئی وجوہات ہیں.

حقیقی خوشخبری سننے کے میں شروع کرنے کے دکھایا گیا ہے( خدا بڑی مصیبت کے آغاز سے قبل  24:21ون )کون ہے متی 

 (.7: 3دیکھ؛ عاموس  3لہذا انجیل پیغام ایک گواہ اور ایک انتباہ بھی ہے )حزقی ایل  لیے دنیا چاہتا ہے.

ایک اور پیغامات کی سے  ال خالصہ جھوٹا نبی فائنل دجال کے ساتھ ساتھ، بڑھتی ہوئی جانور، شمالی طاقت کا بادشاہ کے خیاالت 

( اور تباہی کی قیادت کریں گے انسانی کوشش کا مقصد ذریعے 24:14وہ بنیادی طور پر یہ آخر )متی  ہے.کے برعکس ہو جائے گا 

 (.3: 5تھسلنیکیوں  1امن وعدہ کرتا ہوں )مالحظہ 

(، سب سے زیادہ دنیا میں 9: 2تھسلنیکیوں  2کیونکہ نشانیاں اور ان کے ساتھ منسلک عجائبات جھوٹ کی بجائے انجیل پیغام )

نا مناسب عقائد کی وجہ سے؛ رومن کیتھولک کی  ( یقین کرنے کے لئے منتخب کریں گے جاتا ہے.2تھسلنیکیوں  2 12-9)جھوٹ 

طرف سے خدا کی ہزار برطانیہ، مشرقی آرتھوڈوکس، لوتھرن، اور دوسروں کے، خدا کی ہزار سالہ بادشاہی کی خوشخبری کی 

 تھ منسلک جھوٹی خوشخبری ہے گا.غلطی سے کئی کے دعوی سے  ال پیغامات دجال کے سا

( ہزار سالہ بادشاہی کی خوشخبری اعالن کے ساتھ ساتھ دنیا کو کچھ دنیاوی رہنماؤں 13-7: 3وفادار فلدیلفیہ مسیحیوں )مکاشفہ 

 )حیوان اور جھوٹا نبی بھی شامل ہے( کے لئے ہو جائے گا کیا کہہ رہا ہو گا.

ت کا بادشاہ، جھوٹے نبی کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ادارے گا، حتمی دجال باآلخر تباہ کر دیں وہ دنیا پیغامات سے  ال جانور، شمالی طاق

گے )جائزے کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادیوں میں سے کچھ( امریکہ اور برطانیہ کے اینگلو قومیں ، کینیڈا، آسٹریلیا، اور نیوزی لینڈ 

(، تقریب کے طور 43-40: 11می کنفیڈریشن کو تباہ کرے گا )دانیال ( اور وہ جلد ہی اس کے بعد ایک عربی / اسال11:39)دانیال 
( کا مقابلہ کریں 20-19: 19بجے؛  4:14( آخر میں اور واپسی پر یسوع مسیح )مکاشفہ 14-13: 16پر شیاطین کی آالت )مکاشفہ 

کی تکمیل  24:14یہ غالبا متی  آ رہا ہو گا. ( اعالن کیا جائے گا سے  ال ہزار برطانیہ جلد ہی13-7: 3)مکاشفہ  sوفادار فلدیلفیہ گے.

 کے لیے زیادہ میڈیا کوریج اور پیدا ہوں گے.

کرے گا کے  کا دعوی 'جھوٹے' انجیل اعالن عالمی رہنماؤں )امکان کچھ 'نئے' ایک سمجھوتہ پوپ کون کیتھولک کے ایک فارم

یا سیکھنا چاہتے ہیں نہیں کرے گا وہ سچ ہو جائے گا ایسا ساتھ ساتھ یورپ کے سب رہنما کی طرح( آئے گا جیسا کہ وہ دنیا میں ک

وہ اور / یا ان کے حامیوں  گا سے  ال امکان جھوٹا  (.7-5: 10)اور نہیں بھی خود کو سب سے پہلے اس پر ایمان الئیں،  یسعیاہ 

جو کچھ بھی وہ عقائد؛ اور / یا ان  ایک آنے والے دجال کی ایک نظریے )ملینیم( وکالت کی جائے گی سکھانے کے. sوفادار فلدیلفیہ

-29: 11ظلم و ستم کو متحرک کریں گے )دانیال  طرف جائزہ چرچ کی مسلسل خدا کی کے پیروکاروں بنانے وفادار فلدیلفیہ اور

؛ 15-14: 24؛  متی 11:39؛ دانیال 24:21بڑی مصیبت کے آغاز کی قیادت کریں گے )متی -یہ آخر  (.15-13: 12؛ مکاشفہ 35

 (.16-14: 12؛ 3:10( اس کے ساتھ ساتھ وفادار فالڈیلفیا کے لیے تحفظ کا ایک وقت مسیحیوں )مکاشفہ 11:31دانیال 

 16: 2تھسلنیکیوں  2؛ 7:25؛ دانیال 14 )دباؤ  --حیوان اور جھوٹا نبی طاقت، اقتصادی بلیک میلنگ، نشانیاں، عجائبات، قتل، اور 

 مسیحیوں سے پوچھیں گے: شش کریں گے کنٹرول ہے کرنا .( جھوٹ بول کو10-9 13مکاشفہ  10-17

"کب تک، اے رب، جب تک، آپ فیصلہ کر دے اور زمین کے رہنے والوں پر ہمارے خون کا بدلہ لینے کے مقدس  10

 (6:10)مکاشفہ  اور سچے،؟"

 صدیوں سے خدا کے لوگوں پر کیا ہے، حیران "کب تک یہ یسوع کی واپسی کے لئے ہو جائے گا؟"

صدی میں واپس کرنے کے لئے )اور خدا کی ہزار سالہ  ویں 21م دن یا وقت نہیں جانتے، جبکہ ہم یسوع کئی صحیفوں کی بنیاد پر ہ

 2؛ 4،11: 4؛ 2-1: 1؛ عبرانیوں 36-7: 21؛ لوقا 2: 6؛ ہوسیع 4: 90؛ زبور 34-4: 24بادشاہی قائم( کی امید رکھتے ہیں )مثال متی 

 (، جن میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ حصوں پورا کیا جا رہا.4: 5تھسلنیکیوں  1؛ 8-3: 3پطرس 
 یسوع مداخلت نہیں کرتی ہے تو، دنیا کے تمام زندگی فنا پڑے گا:

کے  21 تو اس طرح کے طور پر اس وقت تک دنیا کے آغاز کے بعد سے نہیں کیا گیا ہے عظیم فتنہ، وہاں ہو جائے گا

اور جب تک کہ ان دنوں قصر کر رہے تھے، کوئی گوشت بچا لیا جائے گا.؛لیکن  (22) وگالئے، کوئی، نہ ہی کبھی ہ

 (22-21: 24)متی  برگزیدوں کی خاطر ان دنوں قصر کیا جائے گا.



ستارے آسمان سے گر  فورا ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا؛ 29

اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان میں دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد  30 کی قوتیں ہالئی جائیں گی.پڑیں گے اور آسمان 
آسمان کے بادلوں پر آتے  31 زمین کے تمام قبائل ماتم کریں گے، اور وہ ابن آدم کو دیکھیں گے ساتھ بڑی قدرت اور جالل.

کو بھیجے گا اور وہ چاروں طرف سے اس کے چنے ہوئے اس نے نرسنگا کی ایک بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں 

 (31-29: 24)متی  ہوؤں کو جمع کرے گا دوسرے آسمان کے ایک سرے سے.

 خدا کی بادشاہی دنیا کی ضرورت کیا ہے.

 بادشاہی کے لئے سفیروں
 برطانیہ میں آپ کے کردار کیا ہے؟

 پولس رسول نے لکھا ہے نوٹس: ہونے کے لئے ہوتے ہیں.اس وقت، آپ کو ایک حقیقی مسیحی ہیں، تو آپ اس کے لئے ایک سفیر 

اب اس کے بعد، ہم مسیح کے ایلچی، رہے ہیں جیسے خدا ہمارے ذریعے التجا کر رہے تھے: ہم مسیح کی جانب سے  20

 (5:20کرنتھیوں  2) آپ کو درخواست خدا سے میل مالپ کر لو.

سینہ پر ڈال چکا تھا اور امن کی خوشخبری کی  15 راستبازی،اس وجہ سے کھڑے حق کے ساتھ اپنی کمر باندھ کر،  ،14

سب سے بڑھ کر، ایمان کی ڈھال آپ کرنے کے قابل ہو جائے گا جس  16 تیاری کے ساتھ اپنے پاؤں جوتے پہن رکھنے؛
شریر  ،؛18 کے ساتھ لے اس مقصد کے ساتھ کرنے کے لئے چوکس ہونے روح میں تمام نماز اور دعا کے ساتھ ہمیشہ دعا

کے لئے اور  19 -اور نجات کا خود اور روح، خدا کا وعدہ ہے جس کی تلوار لے. تمام  17 کے تمام تیجسوی ڈارٹس بجھا

جس کے  20 میرے لئے تمام ہمت اور دعا، کہ کالم، مجھے دیا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے منہ کھول سکتا دلیری انجیل،
سرار پر جانا جاتا ہے بنانے کے لئے؛جو کچھ اس میں میں میں بات کرنے لئے مجھے زنجیروں میں ایک سفیر ہوں کے ا

 (20-14: 6)افسیوں  کے لئے چاہئے کے طور پر، دلیری بات کر سکتا ہوں.

 مندرجہ ذیل تعریف کی ہے؟: میریم ویبسٹر کیا ایک سفیر ہے

ایک خصوصی اور اکثر عارضی زیادہ رینک کے ایک سفارتی ایجنٹ  سے سب پر: خاص طور ایک سرکاری ایلچی؛ :1

سفارتی تفویض کے لئے اس کا یا اس کی اپنی حکومت یا خودمختار کا رہائشی نمائندے کے طور پر ایک غیر ملکی 

 حکومت یا خودمختار پر منظوری یا مقرر

 ایک مجاز نمائندے یا رسول :2

 پطرس رسول نے لکھا ہے نوٹس: ہیں!آپ کو ایک حقیقی مسیحی ہیں، تو، آپ کو مسیح کے لئے ایک سرکاری نمائندے 

لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، ایک شاہی پجاری، ایک مقدس قوم، اس کا اپنا خاص لوگ، آپ کو اپنی عجیب روشنی میں  9

ایک بار لوگوں کو ایک تھے جو لیکن اب ہیں  10 اندھیرے سے باہر آپ کو بالیا جو اس کی حمد کا اعالن کر سکتا ہے ہیں؛

 (10-9: 2پطرس  1) ، رحم نہیں تھا جو لیکن اب رحمت حاصل کیا ہے.خدا کے لوگوں

 عیسائی کے طور پر، ہم ایک مقدس قوم کا حصہ بننے کے لئے ہیں.

 جس قوم اب مقدس ہے؟

( کا حصہ ہو 11:15ویسے، یقینی طور پر اس کی سلطنتوں میں سے کوئی بھی عالمی لیکن وہ باآلخر مسیح کی بادشاہت )مکاشفہ 

 خدا کی قوم، اس کی بادشاہی مقدس ہے کہ ہے.یہ  گا.

لیکن اب ہم زندگی کے خدا کی راہ  سفیر کے طور پر، ہم عام طور پر اس دنیا کی قوموں کی براہ راست سیاست میں ملوث نہ ہوں.

ہ اور کاہن ہو ایسا کرتے ہوئے، ہم بہتر جانیں کیوں خدا کے طریقے اس کی بادشاہی میں ہم بادشا کو رہنے کے لئے کر رہے ہیں.

 اور زمین پر مسیح کے ساتھ بادشاہی کر سکتے ہیں تاکہ، سب سے بہتر ہیں:

 اسی کی ہم سے محبت کی اور اس کے اپنے میں ہمارے گناہوں سے خالصی بخشی 5

ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ جالل اور سلطنت ہونے کے لئے، اس کے خدا اور باپ کی بادشاہی اور کاہن بنا دیا  6 خون،

 (6-5: 1)مکاشفہ  ین.آم ہے.

 (5:10)مکاشفہ  اور ہم زمین پر حکومت کریں گے. اور ہم سے ہمارے خدا کی بادشاہی اور کاہن بنا دیا ہے؛ 10

 اس میں سے کسی کو مستقبل پہلو خدا کی راہوں پر چل پھر بشر ہیں وہ لوگ جو تعلیم دی جائے گی:



وہی تمہارا فریاد کی  آپ کے پاس مزید آہیں بھر رہے ہیں. افراد یروشلم میں صیون میں سکونت کرے گا کے لئے؛ 19

تمہارے کان کا جواب دے  21 جب وہ اسے سنتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ آواز میں آپ کے لئے بہت مہربان ہو جائے گا؛

ے میں منتقل اور اگرچہ رب تمہیں تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی آپ کے اساتذہ کے ایک کون (20) گا.

نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ کی آنکھوں سے آپ کے اساتذہ دیکھو گے. ، آپ کے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے اور کہیں 

)یسعیاہ  گے، "یہ راستہ ہے، اس میں چلنے،" جب بھی آپ دائیں ہاتھ یا جب بھی آپ کو بائیں طرف مڑنے کی باری ہے.

30 :19-21) 

 ئے ایک پیشن گوئی، اس عمر کے مسیحیوں کو سکھانے کے لئے تیار کرنے کی ضرورت میں ہے:کہ ہزار سالہ بادشاہی کے ل

 ( کی طرف سے5:12... اس وقت آپ کے اساتذہ ہونا چاہئے )عبرانیوں  12

( کے ساتھ تم میں ہے کہ امید KJV، 3:15پیٹر  1لیکن تمہارے دلوں میں خدا یہوا کی تقدیس اور تم نمرتا اور خوف ) 15

 ایک وجہ یہ پوچھے کہ ہر انسان کا جواب دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہو.کی 

 بائبل سے ظاہر ہوتا ہے زیادہ وفادار مسیحیوں کے بہت سے گا، صرف بڑی مصیبت کے آغاز سے پہلے، بہت سے ہدایت ہے کہ:

 (11:33اور سمجھنے والے لوگوں کے بہت سے سکھایا کرے کے ان لوگوں کو )دانیال  33

خدا کی بادشاہی میں اپنے کردار کا  ( میں بڑھتی ہوئی، اب ہم کرنا چاہئے کچھ ہے.3:18پطرس  2یکھنے، فضل اور علم )لہذا، س

( کے لئے، مسیحیوں، یہ 13-7: 3اور اس سے زیادہ وفادار، فلدیلفیہ )مکاشفہ  حصہ سکھانے کے قابل ہو جائے کرنے کے لئے ہے.

 ( کا آغاز کرنے سے پہلے کی حمایت کی شامل ہوں گے.24:14متی بھی ضروری انجیل گواہ ہزار برطانیہ ) 

 بعد خدا کی بادشاہت قائم ہے، خدا کی امت کے ایک تباہ سیارے بحال کرنے میں مدد کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا:

  آپ کو پرانے کھنڈرات بنائیگا ہی میں سے ان لوگوں کو؛ 12

اور تم بریچ کے کے کہالئے گا، گلیوں کی بحال میں آباد  کھڑا کرے گاتم نے بہت سے نسلوں کی بنیادیں اٹھا 

 (58:12)اشعیا  کریں.

اس طرح، خدا کے لوگوں کے اس دور میں خدا کی راہ رہتے تھے جو لوگوں کو شہروں )اور دوسری جگہوں پر( بحالی کے اس 

اب ہم مسیح کے ایلچی ہونا چاہئے، تو ہم  جائے گا. دنیا واقعی ایک بہتر جگہ ہو وقت کے دوران رہنے کے لئے آسان کر دے گا.

 بھی اس کی بادشاہی میں خدمت کر سکتے ہیں.

 حقیقی خوشخبری پیغام تغیراتی ہے

اور تم سے سچ معلوم ہو جائے گا، اور سچائی  32یسوع نے کہا، "اگر تم میرے کالم پر قائم رہو گے تو تم میرے شاگرد ٹھہرو گے 

(. کی خوشخبری کے بارے میں سچ جاننے واال .! اور خدا کی بادشاہت سچ حل ہے: خدا کی 32-31: 8یوحنا تم کو آزاد کرے گی." )

بادشاہی اس دنیا کی جھوٹی امیدوں میں پھنس جانے سے آزاد ہم دلیری سے کام کرتا ہے خدا کی منصوبہ بندی ہے کہ ایک منصوبہ 
( فریب دیا ہے. ہم نے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور سچائی ) یوحنا 12مکاشفہ  9بندی کی حمایت کر سکتے شیطان ساری دنیا )

 ( وکالت کرنے کی ضرورت ہے.18:37

 خدا کی بادشاہت کی خوشخبری اس عمر میں ایک تبدیل کرنا چاہئے: انجیل پیغام ذاتی نجات کے بارے میں سے زیادہ ہے.

 جائےاور اس دنیا میں جائے نہیں ہے، لیکن کی طرف سے تبدیل کر دیا  2

)رومیوں  آپ کے دماغ کی تجدید، آپ خدا کے اس نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کیا ہے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ.

12 :2) 

 سچے مسیحی خدا اور دوسروں کی خدمت کرنے کے لئے تبدیل کر رہے ہیں:

خوش طور پر، لیکن دل غالم، سب چیزیں آپ کے آقاؤں میں گوشت کے مطابق،،، خدا سے ڈرنے کی اطاعت مردوں  22

 24اور جو کچھ تم کرتے یہ جان کر کہ پروردگار کی طرف سے میراث کا ثواب ملے گا،  23 کی اخالص میں ساتھ نہیں.

: 3)کلسیوں  آپ کے لئے خداوند مسیح کی خدمت. رب کے لئے کے طور پر اور نہ مردوں کے لیے، دل پر عمل کرو.

22-24) 

یں کیا جا سکتا جس وصول کر رہے ہیں کے بعد سے، ہمیں فضل، جس کے ذریعے ہم ترسی لہذا، ہم وہ بادشاہی ہل نہ 28

 (12:28)عبرانیوں  اور خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں.



صرف  ہم دنیا کی صحیح اور غلط ہے کے لئے اوپر خدا کے معیار کو قبول. سچے مسیحی دنیا سے مختلف طریقے سے رہتے ہیں.

( سے زندہ 10:38ا کی طرح رہنے کے لئے ایمان لے جاتا ہے کے طور پر، عقیدے )عبرانیوں اسے اس عمر میں خد

مسیحیوں دنیا وہ میں رہتے تھے سے بہت مختلف سمجھا جاتا تھا، کہ ان کی زندگی کے موڈ کو نئے عہد نامہ میں "راہ" کے  رہے.

( بالیا گیا ہے میں، شیطان کے اثر کے 11"قائن کی راہ" )یہوداہ دنیا  (.14،22: 24؛ 9: 19؛ 2اعمال:  9طور پر حوالہ دیا گیا تھا )

 تحت، خود غرضی رہتا.

پیشن گوئی لفظ، مناسب  ( کا ایک پیغام ہے.14:17خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی راستبازی، خوشی اور اطمینان )رومیوں 

(، ہم دنیا کے دیکھنے خاص طور پر اس ) لوقا 4:18تھسلنیکیوں  1؛ 3: 14کرنتھیوں  1طریقے سے سمجھ، اطمینان بخش ہے ) 

یہ جو  ( کی طرف جاتا ہے.10مرقس  30-29زندگی کے حقیقی مسیحی طریقہ روحانی کثرت اور جسمانی برکات ):  (.8-36: 21

 مسیحی خدا کی بادشاہت کے سفیر ہیں. رہنے والے دنیا خدا کی بادشاہت کی ضرورت ہے کہ کیوں سمجھنے کا حصہ ہے.

ہم "انجیل کی  ( میں رہتے ہیں اگرچہ، روحانی، جسمانی میں ہماری امید ڈال.8رومیوں  8-5وں ہم صرف ایک طبعی دنیا ): مسیحی

یہ کچھ ابتدائی مسیحیوں سمجھ لیا کہ بہت آج یسوع دعوی کرنے والے صحیح معنوں میں سمجھ نہیں  (.1:23امید" ہے )کلسیوں 

 ہے.

 اہم ہے پڑھانے کے، لیکن ... . گریکو رومن گرجا گھروں بادشاہت6

مثال کے طور  . گریکو رومن گرجا گھروں کہ وہ خدا کی بادشاہی کے پہلوؤں کو سکھانے، لیکن واقعی یہ واقعی ہے

 ہیں: ہے سمجھنے مصیبت ہے یقین رکھتے اس بادشاہت کے بارے میں سکھاتی کیتھولک انسائیکلوپیڈیا پر،
آمد، اس کے مختلف پہلوؤں، اس کے درست معنی، جو حاصل کیا جا کرنے کے  مسیح کی ... اس کی تعلیم اس ریاست کی

لئے ہے جس میں راہ میں ہر مرحلے پر،، اس کے مباحث کے ماسٹر کی تشکیل اتنا ہے کہ اس کا بیانیہ "انجیل کہا جاتا 

، IIتھسلینکیوں،  I ؛13ں، کرنل، می . ہے تاکہ بادشاہی کا خدا کی بادشاہی "" ... وہ کے طور پر چرچ کے بولنے لگا "؛

. H، وغیرہ ... یہ ہے کہ الہی ادارے کے طور پر چرچ ... مطلب یہ ہے کہ )خدا کے پوپ I ،6 ،9. V ،10مکاشفہ،  ؛12

 (.VIII. 1910کنگڈم. کیتھولک انسائیکلوپیڈیا، شمارہ 

، "تم نے ان کو نظر آئے I ،6 ،9. V ،10، مکاشفہ ؛II ،12تھسلینکیوں،  I ؛13اوپر "کرنل کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ، میں، 

وہ اہل ایمان  گا. کچھ بھی کہنا ہے کہ مل جائے میں بارے خدا کے ریاست ہونے کے چرچ گا، تو آپ کو ان آیات میں سے ایک نہیں

 9-6ایک ): بائبل بہت سے انجیل کا ایک جھوٹ  خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے یا یہ یسوع مسیح کی بادشاہت ہے کہ سکھانے.

 افسوس کی بات ہے، میں مختلف اشخاص ہے کہ کیا ہے. ( تبدیل یا کسی اور سے رجوع کریں گے، خبردار کیا.1گلتیوں 

پیٹر  (.6: 14کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس آتا ہے ")یوحنا  یسوع مسیح "، سکھایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں.

مردوں جس کے ذریعے ہم نجات پا سکیں بخشا آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں ہے، کسی بھی سکھایا، "اور نہ ہی وہاں 

( توبہ کر لیں اور یسوع 2:38پطرس نے یہودیوں کو بتایا کہ نجات پانے کے لیے )اعمال  (.4:12دوسرے میں نجات ہے" )اعمال 

 کو قبول کرنے کو ایمان کا ہونا ضروری ہے تمام.

انہوں نے  ں، پوپ فرانسس سکھایا ہے کہ ملحد، یسوع کے بغیر، اچھے کام کی طرف سے محفوظ کیا جا سکتا!اس کے برعکس می

مزید برآں، وہ اور کچھ گریکو رومیوں یہ بھی کہا کہ  یہ بھی سکھاتا ہے کہ یہودی یسوع کو قبول کئے بغیر محفوظ کیا جا سکتا ہے!

ایک اہم کے طور پر بھی القوامی اور بین المذاہب اتحاد کے لئے ایک چابی ہے غور 'مریم' کی ایک غیر بائبل ورژن انجیل کے لئے 

افسوس کی بات ہے، وہ اور دوسروں کو یسوع اور خدا کی بادشاہی کی سچی انجیل کی اہمیت کو نہیں  کرنے کے لئے لگ رہے ہو.

 بہت سے جھوٹے اناجیل فروغ دے رہے ہیں. سمجھتے.

 نئے عہد نامہ سکھاتا مسیحیوں کے اوپر نظر کرنے ہیں کہ: ور دنیا میں اعتماد کرنا چاہتے ہیں.کئی نظر کی طرف چلتے ہیں ا

 (2: 3)کلسیوں  نہ کہ زمین پر کی چیزوں پر، مندرجہ باال چیزوں کا خیال. 2

 (7: 5کرنتھیوں  2) ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. 7

 ور پر ان کے چرچ کے اس کی نظر کی طرف چلنا سکھایا:بنیادی ط Pius XIاس کے باوجود، پوپ 



کریمر شیطان آخری جنگ میں منقول ہوئی نصیحت  )پائیس کے  ... کیتھولک چرچ ... زمین پر مسیح کی بادشاہت ہے.

 (.73، ص 2002مطبوعات، 

چرچ کی طرف سے قیادت میں، ویب سائٹ دعووں، "خدا کی بادشاہی ان کے چرچ کی شکل، پیٹر ... کیتھولک  101کیتھولک بائبل

عیسوی میں یسوع مسیح کی طرف سے زمین پر قائم کیا گیا تھا." لیکن خدا کی ہزار سالہ بادشاہی نہیں ابھی تک ہے یہاں نہ ہی  33

 یہ روم کے چرچ ہے، لیکن یہ زمین پر ہو جائے گا.

میں درج کیا جاتا ہے کہ خدا  کیٹی کزم یسرکار کیتھولک چرچ کے روم کے چرچ یہ بنیادی طور پر صرف "دجال کے نظریے"

 ہے: کی ایک جلد ہی آرہا دنیاوی ہزار برطانیہ کے خالف اتنی شدت سکھاتا

دجال کے دجل کو پہلے ہی دنیا میں ہر وقت کے دعوی کو تاریخ کے اندر اندر احساس کرنے کے بنایا گیا ہے شکل  676

صلے کے ذریعے تاریخ پرے احساس ہوا جا سکتا ہے جو لینے کے لئے شروع ہوتا ہے مسیحائی امید صرف کے فی

چرچ ریاست کا یہ متیاکرن کی بھی نظر ثانی کی شکلوں کے نام کے تحت آنے کے لئے ... مسترد کر دیا ہے )کی  کہ.

 (194، ص NY 1995کیتھولک چرچ. کر سکتے ہیں + یوسف کارڈنل 

یں خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی اعالن کے ساتھ اہم مسائل افسوس کی بات ہے، اس سے اتفاق ہے جو ان لوگوں کے آخر م

 (.36-30: 11؛ 7:25کچھ اس کی منادی کرنے والوں کے خالف خوفناک اقدامات کرے گا )دانیال  پڑے گا.

نوٹس  نہیں، وہ نہیں ہو گا. لیکن، آپ کو لگتا ہے ہو سکتا، جو دعوی نہیں پوری مرضی رب کے طور پر یسوع نے ریاست میں ہو؟

 یسوع نے کیا کہا تھا:
"ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے، 'رب، رب، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن وہ کرتا ہے جو میرے آسمانی  21

اس دن بہتیرے،' رب، رب میں مجھ سے کہیں گے، ہے ہم آپ کے نام سے نبوت نہیں تیرے نام سے  22 باپ کی مرضی.

اور پھر میں نے ان سے اعالن کریں گے' میں تم  23' ام سے بہت سے معجزے نہیں کیابدروحوں کو نکالتا، اور تیرے ن

 (23-21: 7)متی  سے کبھی نہیں جانتا تھا.؟! مجھ سے دور، آپ کو القانونیت مشق جو '

ھی بائبل آخر اوقات اس القانونیت ب (.2تھسلنیکیوں  2 7اس وقت میں: رسول پال متنبہ "القانونیت کے اسرار" "پہلے ہی کام پر" تھا )

 ( میں خالف خبردار کہ کچھ سے متعلق ہے.17مکاشفہ  5-3کہا جاتا ہے کہ "اسرار، بابل عظیم" ): 

"القانونیت کے اسرار" ایمان والو وہ خدا کے دس حکم قانون، وغیرہ اور / یا اس کے لئے بہت سے قابل قبول مستثنیات موجود ہیں 

ابل قبول اقسام ہیں خدا کے رکھنے کے لئے کی ضرورت نہیں ہے کہ اقرار مسیحیوں سے متعلق اور / یا توڑنے کے لئے تپسیا کی ق

ہے قانون، وہ خدا کے قانون کی ایک شکل ہے کہ لگتا ہے جبکہ، وہ ہے کہ یسوع یا اس کے پیغمبروں کو جائز تسلیم کریں گے 
 عیسائیت کی ایک شکل نہیں رکھ رہے ہیں تاکہ.

حضرت عیسی علیہ السالم کی -ا کے احکام کی خالف ورزی کرنے والے کی طرح ہیں، لیکن یہ قابل قبولگریکو رومیوں فریسی خد

یسعیاہ بھی لوگوں پر اس قانون کے خالف خدا کے گے  (!9-3: 15مذمت کی ان کی روایات بنایا دعوی کیا ہے کہ نقطہ نظر )متی 

یہ غیر قانونی بغاوت کچھ ہم، افسوس کی بات ہے، اس دن کے لئے یہ  (.9: 30کے باغی ہونے کا دعوی ہے کہ خبردار کیا. )یسعیاہ 

 دیکھ رہا ہے.

ایک اور "اسرار" روم کے چرچ یقین کرنے کے لئے اس کی عسکری القوامی اور بین العقائد ایجنڈے امن اور زمین پر خدا کی 

صحیفہ جو مرضی سکھاتا ہے جس میں  سکتا ہے.بادشاہت کی ایک غیر بائبل ورژن کے لئے قیادت کریں گے کہ لگتا ہے کہ یہ ہو 

ایک کیتھولک  نیا یروشلم بائبل، ایک آنے والے القوامی اتحاد کے خالف خبردار کیا ہے، چند سال کے لئے، کامیاب ہو جائے )نوٹ:

 منظور شدہ ترجمہ، دکھایا گیا ہے(:
اور وہ حیوان کے سامنے سجدہ کر کے  سجدہ؛وہ اس لئے کہ وہ اس حیوان ان کی اتھارٹی دی تھی ڈریگن کے سامنے  4

حیوان کے منہ سے اس حامل ہے  5' کون اس کے خالف لڑ سکتے ہیں کہا، 'حیوان کے ساتھ کون موازنہ کر سکتے ہیں؟

اور جو اس کے نام، اپنی آسمانی ٹینٹ کے  6 اور کفر اور بیالیس مہینے تک فعال ہونا کرنے کی اجازت دی گئی تھی؛

یہ سنتوں کے  7 خالف اس کفر آنکھوں واال ہونا، اور ان تمام لوگوں کو پناہ دی کر رہے ہیں جو . وہاںخالف خدا کے 

اور  8 خالف جنگ کرنے اور ان کو فتح کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور ہر نسل پر قدرت دی، لوگوں، زبان اور قوم؛

ا جا چکا ہے عبادت کرو گے نیچے زندگی کی قربانی دنیا کے تمام لوگوں کو یہ، کہ ہے، ہر شخص جس کا نام نہیں لکھ
قید کی قید کے لئے ان  10 جو کوئی سن سکتا ہوں، سن دو:. 9 کے برہ کی کتاب حیات میں دنیا کی تخلیق سے لے کر

یہ اولیاء استقامت اور ایمان کا ہونا ضروری ہے یہی  تلوار سے موت کی تلوار سے موت کے لئے ان لوگوں کو. لوگوں؛

 (NJB، 10-4: 13)مکاشفہ  ہے. وجہ



 بائبل کا خاتمہ وقت بابل اتحاد کے خالف خبردار کیا:

سے ایک نے مجھ سے بات کرنے کے لئے آئے، اور کہا، میرے پاس آئیں اور میں آپ  1 سات فرشتے سات پیالے تھے کہ
ے عذاب دکھائے گا خود زنا کیا جو عظیم ویشیا ک 2ہے  کو تخت نشین سوا پرچر پانی زمین کے سب بادشاہوں کس کے ساتھ

وہ ایک صحرا روح میں لے گئے، اور وہاں  3' ہے، اور جو تمام دنیا کے اس زنا کے شراب میں متوالے آبادی بنا دیا ہے.

میں نے قرمزی رنگ کے حیوان سات سر اور دس سینگ تھے جس کے سوار ایک عورت کو دیکھا اور اس پر لکھا 
ارغوانی اور قرمزی میں ملبوس تھا اور سونے اور زیورات اور موتیوں سے چمک، اور اس عورت  4 گستاخانہ عنوان تھا

اس کے ماتھے پر ایک لکھا گیا  5 نے اپنے جسم فروشی کے مکروہ غالظت سے بھرا ہوا ایک سونے انعقاد کیا گیا تھا؛.

میں نے دیکھا وہ  6 ماں' گھناؤنا طرز عمل کی'بڑے شہر بابل، تمام طوائفوں اور زمین پر تمام  نام: ہے نام، ایک خفیہ

اور جب میں نے اسے دیکھا، میں  نشے میں تھا کہ سنتوں کے خون کے ساتھ نشے میں، اور کے شہیدوں کا خون یسوع؛

 (NJB، 6-1: 17)مکاشفہ  پوری طرح سے تھا.

عورت نے آپ کو دیکھا  18 . . ہیں. جس پر وہ عورت بیٹھی ہے سات سر سات پہاڑیوں، 'یہ تدبیر کے لئے بالتا ہے. 9

 (NJB، 9،18: 17)مکاشفہ  ہے. ' عظیم شہر زمین پر تمام حکمرانوں پر اختیار ہے جس میں

زمین اس کے جالل  اس کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ اس کو دیا عظیم اتھارٹی کے ساتھ، آسمان سے اترتے دیکھا. 1

گر گیا ہے اور شیطانوں کا اڈا اور ہر  بابل، شہر گر گیا ہے، 3 تمام 'بابلاس کی آواز وہ چلالیا کے اوپر،  2 سے چمکا.

ناپاک روح اور گندی، گھنونی برڈ کا ٹھکانا بن گیا ہے. قوموں نے اس کی عصمت فروشی کے شراب کی گہری پی لی 

زمین پر ہر بادشاہ نے اس کے ساتھ خود زنا کیا ہے، اور ہر مرچنٹ اپنی کامکتا کے ذریعے امیر اضافہ ہوا 'ایک  ہے؛

اس سے باہر آو، میرے لوگ، دور، تا کہ آپ کو اس کے  مجھے یہ کہتے ہیں کہ .؛4 تھی کی بات میں آواز سے آسمان اور

اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور  5 سنا. ضرورت نہیںجرائم میں اشتراک اور برداشت کرنے کی ایک ہی مری 

وہ ڈبل رقم وہ لیا  6 خدا کے ذہن میں اس کے جرائم ہے : وہ دوسروں کا عالج کیا گیا ہے کے طور پر اس کے عالج کے

میں  orgiesاس سے اور 7 وہ اس کے اپنے مرکب کے ایک دوگنا مضبوط کپ ہے کے لئے ہے. ادا کرنا ضروری ہے..

، وہ سوچتا ہے کہ ملکہ کے طور پر تخت نشین I سے ہر کوئی ایک تشدد یا ایک اذیت کی طرف سے مماثل ہونا ہے.

اس کے لئے کبھی پتہ نہیں چلے گا، ایک دن میں، مری اس پر گر جائے گا:. بیماری  8 مجھے کوئی بیوہ ہوں اور غم ہوں.

س نے اس کی مذمت کی ہے خداوند خدا قوی ہے. وہاں ماتم اور اس کے ج وہ زمین پر جال دیا جائے گا. اور غم اور کال.

ساتھ خود کو زنا اور اس کے ساتھ میں منعقد کیا ہے جو زمین کے بادشاہ کی طرف سے اس کے لئے رو رہی ہو 

 ( دیکھیں18مکاشفہ  NJB، 9-1انہوں نے وہ جلتا دھواں کے طور پر، ):  '.9' گا

تک نہیں  کے بعد الے بابل کے خالف خبردار کیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مناسب اتحاد یسوع کی واپسیجکریاہ میں، بائبل ایک آنے و
 ہو گا:

میں نے آسمان کی چاروں ہوائیں کرنے کے لئے آپ کو  -خدا وند  -شمالی ملک سے بھاگ  باہر دیکھو! باہر دیکھو! 10

سییون، اب بابل کی بیٹی کے ساتھ  آپ کے فرار، دیکھو.! باہر 11 اور خداوند منانے کا اعالن -پراگندہ کیا کے لئے 

 بنائیں! یقینی کو رہنے

اور خداوند لشکروں کے لئے پاک مجھے جو آپ کو لوٹا 'جو آپ کو چھوتا میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا قوموں کے  12

ہالئے اور وہ ان لوگوں کے جن کی اب دیکھو، میں ان پر اپنا ہاتھ  13 بارے میں کمیشن، کے بعد سے، اس کا کہنا ہے.

اس کے بعد آپ، جان لو گے کہ خداوند لشکروں نے مجھے بھیجا  طرف لوٹا دیا جائے گا وہ غالم بنا کر رکھ دیا ہے. '

وانی ہے! اور اس دن بہت سی  15 یہوواہ-گاو، آنندیت، صیون بیٹی کے لئے اب میں تمہارے درمیان رہنے کے لئے  14 ہے

جی ہاں، وہ اس کی قوم بن جائے گا، اور وہ تمہارے درمیان زندہ  کے لئے تبدیل کیا جائے گا آ رہا ہوں.قومیں خداوند 

خدا وند یہوداہ، مقدس سرزمین  16 تو پھر تم جان لو گے کہ خداوند لشکروں مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے! رہے گا.

/  KJV؛ NJB، 16-10: 2)زکریاہ  پسند بنانے کے.میں ان کے حصہ پر قبضہ کریں گے، اور دوبارہ یروشلم ان کی 

 (12-6کے طور پر درج کر رہے ہیں میں نوٹ:  2ینآئوی ورژن آیات جکریاہ 

القوامی اور بین العقائد تحریکوں کہ اقوام متحدہ، ویٹیکن، بہت سے پروٹسٹنٹ، اور مشرقی آرتھوڈوکس رہنماؤں فروغ دے رہے ہیں 

یسو ع نے اس پر عمل کرنے کی "بہت  مذمت کر رہے ہیں اور ترغیب دی نہیں کیا جانا چاہئے.واضح طور پر بائبل کی طرف سے 

 17)عیسی علیہ السالم نہیں ہے جو( اور مکاشفہ  2-1 والوں میں خبردار کیا. دعوی (24میتھیو  5-4سے دھوکہ" کرے گا جو ): 

 سے متعلق ہے. 6فاحشہ: بہت "کہا سفید گھوڑسوار" وحی کے 



 جب تک ایسا نہیں ہو گا: کے بعد طرح، پولوس رسول نے یہ بھی سکھایا کہ عقیدے کے حقیقی اتحاد یسوع کی واپسی زکریا کی

ہم سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور علم میں اتحاد تک پہنچنے اور کامل انسان، خود مسیح کی پرپورنتا کے ساتھ  13

 (NJB، 4:13)افسیوں  پوری طرح مقدار غالب شکل تک.

دراصل، یسوع واپس جب، انہوں نے کہا  پہلے کیا یسوع کی واپسی کے لئے اس اتحاد آتا ایمان رکھتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں.جو 

 کہ قومیں اس کے خالف ریلی گے کے اتحاد کو تباہ کرنا پڑے گا:

'دنیا کی بادشاہی ہمارے  پھر ساتویں فرشتہ، بال نے نرسنگا پھونکا اور آوازیں آسمان میں چلال سنا جا سکتا ہے، 11:15

چوبیس بزرگ، خدا کی موجودگی  16 خداوند اور اس کے مسیح کی بادشاہی بن گیا ہے، اور وہ ابداآلباد بادشاہی کریں گے.'
ان کے ماتھی کے ساتھ زمین کو چھوا 'ہم آپ کا شکریہ ادا  17 میں تخت نشین، سجدہ اور، ان الفاظ کے ساتھ خدا کی عبادت

قادرمطلق خدا یہوا، جس نے، انہوں نے کہا کہ سنبھالنے کے لئے، کون تھا ہے اپنی عظیم قدرت اور اپنے دور کروں، 

قومیں اپنے خادموں کے لئے انبیاء، اولیاء اور تیرے نام کا خوف کرنے والوں کے لئے، مشتعل میں  18 حکومت شروع ہو.
لئے مردوں کا انصاف کیا جائے، اور چھوٹے اور بڑے تھے اور اب وقت آپ کے عذاب کے لئے آیا ہے، اور اس کے 

: 11)مکاشفہ  وقت ہے جس نے زمین کو تباہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو تباہ کرنے آیا ہے. ' یکساں، اجروثواب حاصل ہو.

15-18 ،NJB) 
ڑا ہجوم کی آواز، لگ اور میں نے جواب دینے، ہیلیلویاہ، سمندر کی آواز یا تھنڈر کی عظیم دہاڑ کی طرح ایک بہت ب 6: 19

تب میں نے، حیوان، زمین کے  19 . . . خداوند ہمارا خدا تعالی کے دور حکومت کا آغاز کر دیا گیا ہے؛ رہا تھا کیا سنا!

سے لڑنے کے لئے جمع کئے مگر حیوان  20 سب بادشاہوں اور ان کی فوجوں کے ساتھ دیکھا سوار اور اس کی فوج.
زات کام کیا تھا جو لوگوں کے ساتھ مل کر، قیدی لے جایا گیا اور ان کی طرف سے جو جھوٹے نبی حیوان کی جانب معج

جانور کا نشان اور اس کی مورتی کی پوجا کی تھی جو ان لوگوں کے ساتھ برانڈنگ قبول کیا تھا ان لوگوں کو دھوکے 

تمام باقی اس کے منہ سے باہر آئے  21 تھا.یہ دونوں سلفر جالنے کی آگ جھیل میں زندہ پھینک دیا گیا  میں ڈال رکھا تھا.

تب میں جہاں وہ اپنی  4: 20 . . جس رائڈر، کی تلوار سے ہالک ہو گئے تھے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے خود.

نشستوں لیا، اور ان پر فیصلے دینے کی طاقت عطا کی گئی تھی تختوں، دیکھا.میں نے یسوع کے لئے اور خدا کے کالم 

ہے کے لئے مشاہدہ کیا ہے کے لئے سر قلم کر دیا گیا تھا جو تمام کی روحیں، اور جو حیوان یا اس کے  کی تبلیغ کی

وہ  مجسمے کو سجدہ کرنے کے لئے انکار کر دیا اور ان کے ماتھی یا ہاتھوں پر قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کو؛

 (NJB، 4: 20؛ 21-6،19: 19اشفہ )مک زندگی میں آئے، اور ایک ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی.

ایمان کی مناسب اتحاد ہو  پھر اس نے اور سنتوں راج کرے گی. یسوع دنیا کی افواج اس کے خالف متحد تباہ کرنا پڑے گا کہ نوٹس.

 جائے گا جب کہ.

یں ہیں کہ جھوٹے (، اچھا نظر، لیکن نہ11کرنتھیوں  2 15-14افسوس کی بات ہے، بہت سے پولوس رسول نے خبردار طور پر ): 

 وزراء کی بات سنیں گے.

 زیادہ حقیقی معنوں میں بائبل اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سمجھ گے تو حضرت عیسی علیہ السالم کے خالف کم لڑنے گی.

 . خدا کی بادشاہی؟7
خدا کی "تفہیم المتناہی ہے" انسانوں ہم اتنے ہوشیار ہیں سوچنے کے لئے پسند ہے، اگرچہ، ہماری سمجھ کے حدود ہیں، ابھی تک 

 (.5: 147)زبور 

 یہی وجہ ہے کہ یہ اس سیارے کو ٹھیک کرنے کے لئے خدا کی مداخلت کرے گا.

نوٹس  صحیح معنوں میں ہدایت کے طور پر رہنے کے لئے تیار نہیں ہیں. وہ ایمان الئے ہوئے، انسانوں کی اکثریت پر بہت سے خدا

 مندرجہ ذیل:

اور خداوند نے تم میں سے کس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن رحمت  ا ہے، اے انسان، کیا اچھا ہے؛اس نے آپ کو دکھای 8

 (8: 6)میکاہ  سے محبت رکھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی سے چلنے کے لئے، انصاف کیا جائے؟

-1: 3آدم اور حوا )پیدائش  ہے. عاجزی چلنا نہیں ہے کہ کچھ انسانوں کو صحیح معنوں میں بھی کرنے کو تیار کیا گیا ساتھ خدا کے

( کے باوجود، خود کو اور ان کی ترجیحات، خدا کی مندرجہ باال پر 20خروج  17-3( کے وقت سے، انسانوں اس کے احکام )6
 انحصار کرنے کو منتخب کیا ہے.

 امثال کی کتاب سکھاتا ہے:



اسکو پہچان اور وہ آپ کی  6 اپنی سب راہوں میںاپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر.  5

 (7-5: 3)امثال  پروردگار سے ڈرو اور برائی سے دور. اپنی آنکھوں میں وار ہو نہ کریں؛ 7 راہنمائی کریگا

اس کے باوجود، سب سے زیادہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنے پورے دل کے ساتھ خدا پر توکل ہے یا ان کے قدموں کی 

بہت سے وہ خدا چاہتا ہے کیا کریں گے کا کہنا ہے کہ، لیکن ایسا نہیں  ے لئے اس کے لئے انتظار نہیں کروں گا.راہنمائی ک

( کے 2:16یوحنا  1( اور 'زندگی کا غرور' دنیا کا اللچ اور )9: 12انسانیت شیطان کی طرف سے دھوکہ کیا گیا ہے. )مکاشفہ  ہے.

 لئے گر گیا ہے.

تاہم، وہ ایسا نہیں کرتے )  مذہبی روایات اور سیکولر حکومتوں کے ساتھ آئے وہ سب جانتے ہیں کیونکہ. لہذا بہت سے، ان کی اپنی

 ( اور نہ ہی سب سے زیادہ حقیقی معنوں میں توبہ کریں گے.10:23ییرمیاہ 

 ( کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ.24متی   22-21انسانیت خدا کی بادشاہی ): 

 خدا کے طریقے ہیں، حق

( خدا کے قوانین کو خدا اور 12مرقس  11-8: 31-29 2)یعقوب  ( ہے.4یوحنا  1 8،16دا سوارتی نہیں ہے: حق خدا محبت )اور خ

 (.6: 8دنیا کی راہوں موت میں سوارتی اور آخر میں ہیں )رومیوں  اپنے پڑوسی کی طرف محبت کا اظہار کیا.

 عمل نوٹس:بائبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی مسیحیوں کے حکموں پر 

جو شخص یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوا ہے کہ یقین رکھتا ہے، اور ہم خدا سے محبت اور اس کی آشتھاوں جب ہر کوئی  1

اسی سے ہم ہم خدا کے فرزند محبت جانتے ہیں کہ اس  2 جو بھی اوالد جو اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی اوالد ہے.

اور اس کے احکام شرعی نہیں  پر عمل کریں، ہللا کی محبت ہے. اس لئے ہم اس کے حکموں 3 سے محبت کرتی، .

 (3-1: 5یوحنا  1) ہیں.

افسوس کی بات  ( ہیں.1:15تیمتیس  1اس کے طریقوں کو خالص ) ( "فرمان برحق ہیں".119زبور  172خدا کے سب کے سب ): 

افہ کرکے "القانونیت" کے مختلف اقسام کو ہے، بہت ان کے حقیقی معنی کی وضاحت اور بہت سے ہیں سے باہر ان میں مزید اض

( کو پورا کرنے کا احساس نہیں ہے، سوچا 5:17قبول کیا ہے اور یہ کہ یسوع قانون یا نبیوں کو تباہ کرنے نہیں آیا، لیکن ان )متی 

ی میں بڑا کہالئے یسوع نے سکھایا کہ "جو شخص کرتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے، اس نے آسمان کی بادشاہ (.27-21: 5)مثال متی 

 ( )معاملے کو خدا کی بادشاہت 'اور' آسمان کی بادشاہی 'تبادلہ ہیں(.5:19گا." )متی 

کئی دعوے کو یسوع کی پیروی کرنے، لیکن صحیح معنوں میں ان  ( سکھاتا ہے.2:17بائبل اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے )یعقوب 

: 11کرنتھیوں  1ور اس کی نقل نہیں کریں گے کے طور پر وہ کرنا چاہئے ) ( ایمان نہیں الئیں گے ا23-21: 7کی تعلیمات )متی 

تاہم، بائبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ  (.3:23( اور تمام نے گناہ کیا ہے )رومیوں KJV، 4: 3یوحنا  1"گناہ قانون کی نافرمانی ہے" ) (.1

 (.6: 3ایک منصوبہ ہے کے طور پر ). لوقا  ( خدا کو صحیح معنوں میں سب کے لئے2:13رحم فیصلے پر فتح کرے گا )جیمز 

اس دنیا کے معاشروں میں خدا  ہزار برطانیہ میں، یسوع انسانی مسائل کے حل، کے عالوہ خدا کے طریقے سے، کام نہیں کرے گا.

 ( کے ساتھ حکومت کرے گا، اور19:15"لوہے کے عصا ')مکاشفہ  اور اس کے قانون کی اطاعت کرنے سے انکار کی وجہ سے

ہسٹری شو انسانیت معاشرے کے  . تمام دنیا کے مسائل موجود لوگوں کو خدا کی راہ زندہ رہے گا کے طور پر اچھا غالب کرے گا.

 مسائل کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے:

جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت کرنے کے لئے زندگی اور اطمینان  6' جسمانی نیت خدا کی مخالفت کرتی ہے

کون بشر خدا کو خوش نہیں کر  ،8 لئے اس کا پس خدا کی شریعت کے تابع نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتی ہے. کے .7 ہے

 (8-6: 8)رومیوں  سکتے میں ہیں وہ لوگ.

( میں ایسا کرنے خدا کی روح حاصل کی 9: 8مسیحیوں کے روحانی پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے ہیں، اور اس عمر )رومیوں 

 ذاتی کمزوریوں کے باوجود،:جاچکی ہیں ہماری 
آپ اپنے بالئے، بھائیوں دیکھنے کے لئے، کہ جسم کے مطابق عقل مند بہت سے نہیں، بہت زبردست اور نہ بہت  26

لیکن خدا نے دنیا کے بے وقوف چیزوں کو چنا ہے شرم کی بات وائز کو ڈال کرنے کے لئے،  27 نیک، کہا جاتا ہے نہیں.
چیزوں کو منتخب کیا چیزیں زبردست ہیں جس شرمندہ کرنے کے لئے؛ کچھ بھی نہیں ہے کہ  اور خدا ہے دنیا کے کمزور

اور بیس چیزیں حقیر خدا نے چنا ہے جو ہیں چیزیں، اور جو نہیں ہیں ان  28 چیزوں کو النے کے لئے، اور دنیا کے

راستبازی اور پاکیزگی سے ہمارے لیکن اس سے آپ کو خدا اور  30 تاکہ کوئی بشر اس کی موجودگی میں عما. 29 چیزوں



چنانچہ لکھا ہے، "وہ جو تابناکیاں، کرتے ہیں کہ، جو مسیح یسوع میں ہیں اسے خداوند  -نجات 31 لئے حکمت بن گیا اور

 (31-26: 1کرنتھیوں  1) میں پاک ہے. "

( 2: 3مندرجہ باال تالش کر )کلسیوں (، 7: 5کرنتھیوں  2اب ہم ایمان پر چلتے ) مسیحیوں خدا کی منصوبہ بندی میں عما کے لئے!

 ( رکھنے کے لئے برکت پائے گا.22:14ہم خدا کے احکام )مکاشفہ  (.6: 11ایمان میں )عبرانیوں 

بائبل کہتی ہے کہ مسیحیوں کو یسوع کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن آپ کو حقیقی مسیحی اصل شہروں پر حکومت کریں گے کا 

 ھایا:یسوع سک مطلب ہے کہ احساس ہے؟

"ایک شاہی افسر اپنے لئے ایک بادشاہی حاصل کرنے کے لئے اور واپس کرنے کے لئے ایک دور ملک میں چال  12

اس نے اپنے نوکروں، دس اشرفی نے ان سے نجات بخشی کے دس کو بالیا اور ان سے کہا، 'میرے آنے  لئے اس 13 گیا.

نفرت کرتا تھا، اور کہہ رہے ہیں،، اس کے بعد ایک وفد بھیجا کہ لیکن اس کی رعایا اس سے  14 تک کاروبار کرتے ہیں.'

 ہم یہ ہم پر بادشاہی کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. '

"اور تو یہ تھا، وہ اس کے بعد ان نوکروں، جن سے اس نے اس سے کہا جا  15 جب واپس آیا تو بادشاہی حاصل کر کہ

 یں کہ کس طرحکرنے کے، پیسے دیئے تھے حکم دیا ہے کہ وہ جان ل

اور اس نے، 'شاباش، اچھے نوکر نے  17 تب سب سے پہلے آیا، کہہ، 16 بہت ہر آدمی ٹریڈنگ کی طرف سے حاصل کیا تھا

کیونکہ آپ تھوڑے میں وفادار تھے، دس  اس سے کہا.' جناب، آپ کے ایک سکے سے دس مناس حاصل کی ہے. '؛

اسی  19 'جناب، آپ کے ایک سکے سے پانچ مناس حاصل کی ہے.' دوسرے نے آ کر کہا، 18 شہروں پر اختیار حاصل ہے.

 (19-12: 19)لوقا  طرح اس نے اس سے کہا کہ تو بھی پانچ شہروں کا حاکم ہو. '

یسوع نے یہ بھی  مسیحیوں کو ایک حقیقی بادشاہی میں، اصلی شہروں پر حکومت کرنے کا موقع ملے گا. تم کم اب میں وفادار رہو.

یوحنا  17:14)؛ مکاشفہ  (.22:12ان کے کام کے مطابق ہر ایک کو دینے کے لئے، میرے ساتھ ہے ')مکاشفہ  کہا، "میرا اجر

خدا  ( ہے.14یوحنا  2( اور ایک جگہ )14:15( واقعی اسے قبول کروں گا جو ان لوگوں کے لئے: خدا ایک منصوبہ )ایوب 6:44

 ہو سکتا ہے!کی بادشاہی حقیقی کے لئے ہے اور آپ کو اس کا ایک حصہ 

جرنل عنوان سے مصنوعی ذہانت اور کے "شریر مسائل 'کا سامنا انسانیت کو حل کر سکتا ہے کہ  سائنس کے شروع میں، 2016

اس کے باوجود، مضمون کو سمجھنے کے لئے کیا شرارت کر رہا  اس بات کا اشارہ ہے کہ" ہجوم کی طاقت "ایک مضمون تھا.

 چھوڑ دو ناکام رہے. تھا، اسے حل کرنے کے لئے کس طرح

( کی تعمیر کے لئے تعاون 11ابتداء  9-1تعاون، کے عالوہ خدا کے سچے طریقوں کی پیروی سے، انسانیت بابل کی ناکام ٹاور ): 
 صدی میں ناکام برباد طور پر ہے. ویں 21کیا ہے جب اسے واپس عظیم سیالب کے بعد تھا کے طور پر 

 1؛ 27A: 9وں میں، )توقع دنیاوی فوائد کے باوجود، مثال کے طور پر دانی ایل دنیا میں مسائل مشرق وسطی جیسی جگہ

 (.17کی امن کی ضرورت ہے:  14(، کی طرف سے حل نہیں کیا جائے گا، انسانوں، ہم خدا کی بادشاہی )رومیوں 3: 5تھسلنیکیوں 

دھوکہ کے ذریعے حل نہیں کیا جائے گا ) ئجیکیل بین االقوامی دہشت گردی کے مسائل، متوقع فوائد کے باوجود، اقوام متحدہ میں 

 ہم خدا کی بادشاہی کی خوشی اور سکون کی ضرورت ہے.-( 9: 12( ). مکاشفہ 21:12

دنیا کی قومیں زمین کو تباہ کرنے میں مدد ملے گی کے طور پر ماحول کے مسائل، بین االقوامی تعاون کے ذریعے حل نہیں کیا 

 کن وہ خدا کی بادشاہی کی طرف سے حل کیا جائے گا.(، لی11:18جائے گا )مکاشفہ 

 جنسی طور پر امرتا، اسقاط حمل، اور انسانی جسم کی فروخت کے مسائل

 کی طرف سے حل نہیں کیا جائے گا، لیکن خدا کی بادشاہی کی طرف سے. USAحصوں 

فی  2حبقوق  8-6کے لئے ہے کہ )، اور بہت سے دیگر قوموں USA ،UKخدا کی بادشاہی کی طرف سے: بڑے پیمانے پر قرض 
 تباہی کے بعد( باآلخر بین االقوامی برکرینگ کے ذریعے حل نہیں کیا جائے گا، لیکن.

مذہبی جھگڑوں کو  ہم خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے.-جہالت اور غلط تعلیم متحدہ کی طرف سے نہیں حل کیا جائے گا متحدہ کے

بین العقائد تحریک کے ذریعے حل نہیں کیا -عالوہ نجات کا اتفاق کسی بھی القوامی صحیح معنوں میں بائبل کے حقیقی یسوع کے

گناہ دنیا میں مسئلہ ہے اور اس کے لئے، ہم یسوع مسیح کی قربانی کی اور خدا کی بادشاہت میں اس کی واپسی کی  جائے گا.

 ضرورت ہے.

ھ حصوں ڈال رہے ہیں جو جینیاتی طور پر نظر ثانی کی بھوک کے مسائل کی وجہ سے ممکنہ فصل کو قحط کا خطرہ دنیا کے کچ

 ہم خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے.-حیاتیات کی نہ حل کیا جائے گا ناکامیوں



 جدید میڈیکل سائنس کے تمام جوابات انسان کے لئے صحت سے ہم خدا کی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے.

( کی طرف 19-1: 18بڑے پیمانے پر غربت، آخر وقت 'بابل' ). مکاشفہ افریقہ، ایشیا، اور دوسری جگہوں کے بعض عالقوں میں 
 سے ایک وقت کے لئے فائدہ اٹھا جبکہ، کا مسئلہ حل نہیں ہو گا غربت ہم خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے.

ایک خدا سے محبت اس رہنما کے طور پر  خدا کی بادشاہی کی ہزار سالہ مرحلے ایک لغوی بادشاہی زمین پر قائم کیا جائے گا ہے.
: 20؛ 5:10سنتوں ایک ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے )مکاشفہ  خدا کی محبت کے قوانین اور کی بنیاد پر ہوگی.

یہ بادشاہی حقیقی معنوں میں خدا کی کلیسیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں گے، لیکن کوئی کتاب فرماتے ہیں خدا کی بادشاہی  (.4-6

روم کے چرچ ہزار سالہ تدریس کی مخالفت کی ہے، اور ہم آخر سے  ں چرچ )کیتھولک یا دوسری صورت میں( ہے.کو اصل می

پورا کرنے میں مدد کر  24:14یہ غالبا متی  قریب ہونے کے طور پر بعد یہ زیادہ طاقتور بائبل کی انجیل پیغام کی مخالفت کرے گی.
 سکتا ہے جو اہم میڈیا کوریج ملے گا.

آخری مرحلے میں، خدا کی بادشاہی "، نیا یروشلم کے نیچے خدا کی طرف سے آسمان سے آنے والے" بھی شامل ہوں اس کے 

 کوئی زیادہ، کوئی زیادہ ناراستی نہیں ہوں گے ( اور اس کے اضافہ کا آخر نہ ہو گا.2: 21گے. )مکاشفہ 

 غم، اور نہ موت.

پرانے عہد نامہ لکھنے والوں نے اس  جھنے بائبل کا ایک اہم موضوع ہے.منادی کرنے اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو سم
 یسوع، پال، اور یوحنا کو اس کے بارے سکھایا. کے بارے سکھایا.

ابتدائی دوسری صدی مسیحی  اس کے بارے میں پڑھایا نئے عہد نامے کے باہر زندہ رہنے کے لئے سب سے پرانی 'عیسائی' خطبہ.

 خدا کی کلیسیا کو آج یہ سکھانا. لگاتار میں ہم ر طرح، اس کے بارے میں سکھایا.رہنماؤں، پولی کارپ او

یہ بھی تھی وہ  یاد کرتے ہیں خدا کی بادشاہی بائبل یسوع کے بارے میں تبلیغ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے موضوع ہے کہ.

 چاہیے ہے.بعد کے بارے منادی کے جی اٹھنے اور یہ کچھ مسیحیوں پہلے حاصل کرنا 

انجیل کے زور یسوع اور اس کے پیروکاروں کو سکھایا  انجیل عیسی علیہ السالم کی زندگی اور موت کے بارے میں نہ صرف ہے.

بادشاہی کی خوشخبری مسیح کے وسیلہ سے نجات شامل ہے، بلکہ انسانی حکومتوں کے اختتام  کہ خدا کے آنے والے ریاست تھی.

 (.5: 11اشفہ کی تعلیم بھی شامل ہے. )مک

( کا گواہ کے طور پر دنیا میں 24:14یاد رکھیں، یسوع نے سکھایا کہ اختتام کے بعد بادشاہی کی خوشخبری کی تمام قوموں )متی 

 اور یہ کہ تبلیغ ابھی ہو رہا ہے. منادی کر رہا تھا جب تک نہیں آئے گا.

اس کے باوجود، سب سے زیادہ اس کی حمایت کرنے،  . ل ہےخدا کی بادشاہت انسانیت کو درپیش مسائل کا ح اچھی خبر یہ ہے کہ
جبکہ "اس دنیا مٹتی جاتی ہے" خدا کی  اور نہ ہی اس کو سن، نہ ہی اس کی حقیقت پر یقین کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے.

 (.7:31کرنتھیوں  1( ہے )6:13بادشاہت، ابدی )متی 

، خدا کی  خدا کی کلیسیا کے بارے میں سنجیدہ ہیں. لگاتار ہم کہ کچھ ہےخدا کی بادشاہی کی حقیقی خوشخبری کی منادی میں 

ہم کہ  ( پڑھانے کے لئے کوشش کرتے ہیں.28میتھیو  20-19( سمیت: ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ تمام چیزیں )24:14بادشاہی )متی 

ئی پر یقین کرنا چاہتے ہیں جو عمل کرنے بادشاہی کا انتظار کرتے ہوئے، ہم سیکھنے اور خدا کے طریقے اور سکون دوسروں سچا

 کی ضرورت.

آپ کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پر ایمان  آپ کو خدا کے آنے بادشاہی کی خوشخبری کی اعالن کی حمایت نہیں کرنی چاہیے؟

 الئیں گے

 

 

 خدا کی متواتر کلیسیا
 

 امریکہ. 93433گرینڈ ایونیو، گروور بیچ، کیلیفورنیا، ڈبلیو.  1036 :خدا کی مسلسل چرچ کے امریکہ کے دفتر میں واقع ہے
 

 (ویب سائٹسCCOGخدا کی متواتر کلیسیا)
 

CCOG.ASIA  یہ سائٹ ایشیا پر توجہ مرکوز ہے اور ایک سے زیادہ ایشیائی زبانوں میں مختلف

 مضامین، کے ساتھ ساتھ انگریزی میں کچھ آئٹمز ہے.



CCOG.IN  یہ بھارتی ثقافتی ورثہ کے ان لوگوں کی طرف نشانہ بنایا ایک ویب سائٹ ہے. یہ

 انگریزی زبان اور مختلف ہندوستانی زبانوں میں مواد ہے.
CCOG.EU  یہ یورپ کی طرف نشانہ بنایا ایک ویب سائٹ ہے. یہ ایک سے زیادہ یورپی زبانوں میں

 مواد ہے.
CCOG.NZ کے ساتھ نیوزی لینڈ اور دوسروں کی طرف سے ھدف  یہ ایک برطانوی اترا پس منظر

 بنائے گئے ایک ویب سائٹ ہے.
CCOG.ORG  یہ خدا کی مسلسل چرچ کی مرکزی ویب سائٹ ہے. یہ تمام براعظموں میں لوگوں کی

 خدمت کرتا ہے. یہ مضامین، لنکس، اور ویڈیوز پر مشتمل ہے.
CCOGCANADA.CA .یہ کینیڈا میں ان لوگوں کی طرف نشانہ بنایا ایک ویب سائٹ ہے 
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تصویر چند باقی اینٹوں میں سے کچھ ذیل پتہ چلتا ہے )عالوہ کچھ بعد میں شامل( کبھی کبھی سنیکل طور پر جانا یروشلم 

مغربی ہل پر خدا کی کلیسیا )فی الحال ماؤنٹ سییون کہا جاتا ہے( کے طور میں ایک عمارت کی، لیکن بہتر یروشلم کے 

 پر بیان:
 



 
 

یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید جلد سے حقیقی مسیحی چرچ عمارت کی جگہ کیا گیا ہے. ایک عمارت یسوع '' خدا کی 

کی تعلیم دی ہے کہ یروشلم میں ایک بادشاہی کی خوشخبری 'میں تبلیغ کیا گیا ہے کہ. یہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری 

 عمارت تھی.
 
 

 اس وجہ سے ہم نے، بالناغہ خدا کا شکر ہے، کیونکہ ... آپ، بھائیوں،
 یہودیہ میں مسیح یسوع میں ہیں جو خدا کی کلیسیاؤں کے پیروکار بن گئے.

 (14-13: 2تھسلنیکیوں  1)
 

 ے کے لئے سکوئر جھگڑا کریں.تمام اولیاء کے حوالے کیا کے لئے ایک بار تھا جس کے عقید
 (3)یہودہ 

 
وہ )مسیح یسوع( نے ان سے کہا، "میں دوسرے شہروں کے لئے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا ضروری 

 ہے
 (4:43کے عالوہ، اس مقصد کے لئے میں بھیج دیا گیا ہے کیونکہ. ")لوقا 

 
جائیں گی. یہ آپ کی بادشاہی کو دینے کے  لیکن خدا کی بادشاہی کی تالش میں رہو تو یہ سب چیزیں  تم کو مل

 (32-31: 12لئے آپ کے والد کا ہتا ہے،، چھوٹے گلے نہ ڈرو. )لوقا 
 

 اور بادشاہی کی اس خوشخبری کے لئے ایک گواہ کے طور پر تمام دنیا میں تبلیغ کی جائے گی
 (24:14تمام اقوام، اور پھر آخر میں آئے گا. )متی 


	1. انسانیت کے حل ہے؟
	دنیا کے بہت سے مسائل کا سامنا ہے.
	بہت سے لوگ بھوکے ہیں. بہت سے لوگ مظلوم ہیں. بہت سے لوگ غربت کا سامنا. بہت سے ممالک میں سنجیدہ قرض میں ہیں. بچوں، نوزائیدہ والوں سمیت، بدسلوکی کا سامنا. منشیات سے مزاحم بیماریوں بہت سے ڈاکٹروں کو تشویش. بڑے صنعتی شہروں صحت مند ہونے کا بھی آلودہ ہوا ہے....
	عالمی رہنماؤں انسانیت کو درپیش مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟
	بہت سے تو لگتا ہے کہ.
	نیا یونیورسل ایجنڈا
	ستمبر 25، 2015 پر، ویٹیکن پوپ فرانسس کی طرف ایک اہم نوٹ تقریر کے بعد، اقوام متحدہ (اقوام متحدہ) کی 193 قوموں اصلا نیا یونیورسل ایجنڈا قرار دیا گیا تھا کی "17 پائیدار ترقی کے اہداف" کے نفاذ کے لیے ووٹ دیا. یہاں اقوام متحدہ کے 17 مقاصد یہ ہیں:
	گول 1. ہر جگہ اس کی تمام شکلوں میں اختتام غربت
	گول 2. آخر بھوک، خوراک کے تحفظ اور بہتر غذائیت کے حصول اور پائیدار زراعت کو فروغ دینے کے
	گول 3. اس بات کا یقین صحت مند زندگی اور تمام عمر میں سب کے لئے اچھی طرح سے کیا جا رہا ہے کو فروغ دینے کے
	گول 4. اس بات کا یقین کر چلنے اور منصفانہ معیاری تعلیم اور سب کے لئے زندگی بھر سیکھنے کے مواقع کو فروغ دینے کے
	گول 5. حصول صنفی مساوات اور تمام خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے
	گول 6. یقینی بنائیں کہ سب کے لئے، دستیابی اور پانی کے پائیدار انتظام اور حفظان صحت
	گول 7. اس بات کا یقین سب کے لئے، سستی قابل اعتماد، پائیدار اور جدید توانائی تک رسائی
	گول 8. برقرار فروغ دینے کے، سب کے لئے جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی، مکمل اور پیداواری روزگار اور مہذب کام
	گول 9. تعمیر لچکدار بنیادی ڈھانچے، جامع اور پائیدار صنعت کاری اور رضاعی جدت کو فروغ دینے
	گول 10. اندر اور ممالک کے درمیان عدم مساوات کو کم
	گول 11. بنائیں شہروں اور انسانی بستیوں، شمولیتی محفوظ، مضبوط اور پائیدار
	گول 12. اس بات کا یقین پائیدار کھپت اور پیداوار کے پیٹرن
	گول 13. فوری کارروائی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے
	گول 14. تحفظ اور پائیدار سمندر، سمندر اور پائیدار ترقی کے لئے سمندری وسائل کا استعمال
	گول 15. کی حفاظت، بحالی اور پرتویواسی پارستیتیکی نظام کے پائیدار استعمال کو فروغ دینے کے، پائیدار جنگلات، کامبیٹ ریگستان، اور رک انتظام کرنے اور زمین کے کٹاؤ کا راستہ اور جیوویودتا نقصان کو روکنے کے
	گول 16. پروموٹ پائیدار ترقی کے لئے پرامن اور جامع معاشروں، سب کے لئے انصاف تک رسائی فراہم کرنے اور ہر سطح پر، مؤثر جوابدہ اور جامع اداروں کی تعمیر
	گول 17. مضبوط بنانے کے عمل درآمد کے اسباب اور پائیدار ترقی کے لئے عالمی شراکت زندہ
	یہ ایجنڈا مکمل طور پر 2030 کی طرف سے لاگو کیا جائے گا سمجھا جاتا ہے اور بھی پائیدار ترقی کے لئے 2030 ایجنڈا بھی کہا جاتا ہے. اس ریگولیشن، تعلیم، اور بین الاقوامی اور بین العقائد تعاون کے ذریعے انسانیت کو درپیش بیماریوں کو حل کرنے کا مقصد. اس کے مقاصد ...
	لفظ "کیتھولک" کا مطلب ہے کے طور پر "نیا یونیورسل ایجنڈا" "نیا کیتھولک ایجنڈا" کہا جا سکتا ہے "یونیورسل." پوپ فرانسس نیا یونیورسل ایجنڈے کی گود لینے کو کہا جاتا "امید کی ایک اہم نشانی."
	پوپ فرانسس نے بھی دسمبر 2015 میں (سرکاری موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقین کے 21st کانفرنس کے عنوان سے)، اور مشورہ دیا کہ اقوام "احتیاط آگے سڑک کی پیروی کرنے 21 نامی بین الاقوامی معاہدے کی تعریف کی، اور یکجہتی کی ہمیشہ سے بڑھ...
	کوئی ایک سانس آلودہ ہوا چاہتا ہے جبکہ، بھوکا، مفلوک الحال جائے،، خطرے میں پڑ جائے وغیرہ، اس بین الاقوامی یکجہتی انسانیت کو درپیش مسائل کو حل کرے گا؟
	اقوام متحدہ کے ٹریک ریکارڈ
	اقوام متحدہ کے قائم اور 24 اکتوبر 1945 کو قائم کیا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد، ایک اور طرح کے تنازعہ کو روکنے کے لئے اور دنیا میں امن کو فروغ دینے کے لئے کوشش کرنے کے لئے. اس کے بانی ہیں میں، اقوام متحدہ کے 51 رکن ممالک تھا؛ 193 اب بھی موجود ہیں.
	وہاں سے قائم اقوام متحدہ کے بعد سے دنیا بھر میں تنازعات کے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں رہا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک نہیں کر تیسری عالمی جنگ کے طور پر بیان کر سکتے ہیں کیا تھا ہو جائے.
	بعض اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی تعاون، کو فروغ دینے کا دعوی ہے کہ پوپ فرانسس اور دیگر بہت سے مذہبی رہنماؤں نے امن اور خوشحالی آئے گی، کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بین العقائد اور القوامی ایجنڈے کی قسم کے ساتھ مل کر ایمان لائے.
	تاہم، ایسا کرنے کے لئے اقوام متحدہ کے لئے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا ہے. اقوام متحدہ کے بعد سے متعدد مسلح تنازعات سے قائم کرنے کے علاوہ میں، ایک سے زیادہ لاکھوں، بھوکا مہاجرین، اور / یا شدت کے غریب ہیں.
	ایک دہائی پہلے، اقوام متحدہ اس کے ہزاریہ ترقیاتی اہداف کے نفاذ کے لیے متعین. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے خود کے مطابق، یہ آٹھ "ترقی کے اہداف،" تھا لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے. لہذا، 2015 میں، اس کے نام نہاد "17 پائیدار ترقی کے اہداف" اپنایا گیا تھا. کچھ ام...
	جہاں تک سوپنلوک جاتا ہے، مئی 6، 2016 پر، پوپ فرانسس وہ اپنے چرچ اس براعظم حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ ایک انسانی یورپی یوٹوپیا کا خواب کہا. اس کے باوجود، پوپ کا خواب ایک ڈراؤنا خواب ( مکاشفہ 18) ثابت ہو گا.
	بعض تعاون و کامیابی، لیکن وہاں ہو سکتا ہے ...
	میریم ویبسٹر ڈکشنری فرماتے سوپنلوک ہے کہ "جس میں حکومت، قوانین، اور سماجی حالات بہترین ہیں ایک غیر حقیقی جگہ ہے."
	بائبل انسانیت اپنے طور پر اس کے مسائل حل نہیں کر سکتا کہ سکھاتی:
	23 اے رب، مجھے پتہ ہے انسان کے راستے اپنے آپ میں نہیں ہے؛ یہ ان کے اپنے ہی قدموں کی راہنمائی چلتا ہے جو آدمی کو میں نہیں ہے. (یرمیاہ 10:23، ینآئوی بھر دوسری صورت میں اس بات کا اشارہ جب تک)
	بائبل الاقوامی تعاون ناکام ہو جائے گا کہ سکھاتی:
	16 تباہی اور مصائب ان کی راہوں میں ہیں، 17 اور سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے 18 ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے.. (رومیوں 3: 16-18)
	اس کے باوجود، بہت سے انسانوں کو ایک مثالی معاشرے کے ان کے نقطہ نظر کی طرف کام کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ کبھی کبھی مذہب کو شامل کرنے کی کوشش کریں. لیکن تقریبا کوئی بھی ایک سچے خدا کے طریقے پر عمل کرنے کو تیار ہیں.
	یہ اقوام متحدہ کے یا ویٹیکن کے مقاصد میں سے کسی کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو گا کہ نہیں ہے. کچھ، کے ساتھ ساتھ کچھ ناکامیوں ہو جائے گا.
	دراصل، اور شاید بڑے پیمانے پر جنگ کے بعد، بین الاقوامی امن معاہدے کی ایک قسم کے لئے اتفاق ہو جائے گا اور اس بات کی تصدیق (دانی ایل 9:27). یہ جب ہے، بہت سے انسانیت ایک زیادہ پرامن اور مثالی معاشرے کے بارے میں لانے کی جائے گی کہ یقین کرتے ہیں جھوٹی گا.
	(: 9-12 2 تھسلنیکیوں 2) بہت سے ایسے بین الاقوامی 'مثالی رفت' ( ئجیکیل 13:10) کے ساتھ ساتھ کی طرف سے مختلف نشان اور عجیب کام کی طرف سے میں لے جایا جائے گا. لیکن بائبل طرح امن گے آخری نہیں (دانی ایل 9:27؛ 11: 31-44) کا کہنا ہے کہ رہنماؤں کا دعوی کر سکتے...
	انسانیت کو صحیح معنوں میں آدرشلوک لانے کے بالکل عاجز ہے تو، سوپنلوک کے کسی بھی قسم کے لئے ممکن ہے؟
	جی ہاں.
	2. کیا انجیل حضرت یسوع علیہ السلام کے منکر ہیں؟
	یسوع سب سے زیادہ سکھایا اس کی راہ قبول نہیں کریں گے:
	3. بادشاہت پرانے عہد نامے میں جانا جاتا تھا؟
	دانیال بادشاہت کے بارے میں سکھایا
	یسعیاہ بادشاہت کے بارے میں سکھایا
	ئجیکیل اسرائیل (نہ صرف یہودیوں) ہزار برطانیہ میں جمع کئے جائیں گے، بڑی مصیبت کے وقت کے دوران بکھرے ہوئے تھے جو کے قبیلوں میں سے ان لوگوں کے کہ لکھنے کے لئے حوصلہ افزائی کی گئی تھی:
	17 اس لئے کہتے ہیں کہ رب قادر مطلق فرماتا ہے: "میں، امتوں میں سے جمع ممالک جہاں آپ کو بکھیر دیا تھا کی طرف سے تم کو جمع، اور میں آپ کو اسرائیل کے ملک دوں گا." '18 اور وہ وہاں جائیں گے، اور وہ وہاں سے اس کے تمام مکروہ چیزوں اور اس کے تمام مکروہات دور ل...
	خداوند خدا فرماتا ہے. (حزقی ایل 11: 17-21)
	پرانے عہد نامے میں مختلف لکھنے والوں نے بھی بادشاہی کے پہلوؤں کے بارے میں لکھا ہے (مثلا ئجیکیل 20:33؛ عبدیاہ 21؛ میکاہ 4: 7).
	لہذا، جب یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پڑھانا شروع، ان کی فوری سامعین بنیادی تصور کے ساتھ کچھ واقف تھا.
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