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 وں نئیں حل کر سکدا؟دیدے مسئلیاں نوں ایہہانسان ا

ہ ظاہر ہْندا اے پئی یسوع نے رب دی بادشاہی ایہہتسی جان دے او پئی بائبل دیا ں پہلیاں تے اخیری شیواں نال ا ایہہد

 تا سی؟دیدی خوش خبری بارے پرچار 

 تی سی؟دیں نے سب توں پہالں اوہناں دی پیروی داتسی جان دے او پئی رب دی بادشاہی رسوالں دے زور تے لو ایہہد



ی گزار رہیا اے؟ رب دی دی حیاتایہہرب دی بادشاہی یسوع دا انسان اے؟ رب نے یسوع دی بادشاہی ہْن امریکہ وچ ا

 تسی بائبل دی تعلیم اْتے ایمان لیاوو گے؟ ایہہدبادشاہی مستقل اصل وچ ریاست دے کجھ دی قسم اے؟ 

تعلیم  ایہہدسکھائوندی اے؟ پہال مسیحی چرچ  ایہہدبائبل اے؟  ایہہداے؟ ایس لئی رب دی بادشاہی  ایہہداک بادشاہی 

 دیندا اے؟ 

 اے پئی اخیر تیکر رب دی بادشاہی اک گواہ دے طور تے جگ دی تبلیغ اے نئیں آسکدے او؟ اےتہانوں احساس  ایہہد
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 انسانیت دے حل نیں؟ .1

 .اےا سامنا د مسئلیاںسارے  بوہت دے جگ



 وچ  ںملدا سارے بوہت سامنا. داغربت  لودی سارے بوہت .نیںمظلوم  لودی سارے بوہت .نیں دےبھو لودی سارے بوہت

ڈاکٹروں  نال بوہت بیماریاںمزاحم  نالمنشیات  سامنا. دا دی، نوزائیدہ والوں سمیت، بدسلوبچے .نیں وچسنجیدہ قرض 

دہشت گرد  .یکدھم دیں جنگ امختلف سیاستدان .اےآلودہ ہوا  وی دا ہوونصحت مند  شہراںبڑے صنعتی  تشویش. نوں

 .رہیا ہْندا حملیاں

 ؟نیں سکدےٹھیک کر  نوں مسئلیاںدرپیش  نوںں انسانیت واعالمی رہنما

 کہ. اے لگدا نال بوہت

 یونیورسل ایجنڈا نواں  

 دیبعد، اقوام متحدہ )اقوام متحدہ(  دےنوٹ تقریر  اسیا اک پاسے دیپر، ویٹیکن پوپ فرانسس  2015، 25بر تہانونس

لیے ووٹ  دےنفاذ  دےاہداف"  دےپائیدار ترقی  17" دی سی دتا گیاقرار  یونیورسل ایجنڈا نواں   قوموں اصال 193

 :نیں ایہہمقاصد  17 دےاں اقوام متحدہ ایہہ دیا.

 اختتام غربت وچشکلوں  سارے دیتھاں ایس . ہر 1گول 

 دے دین ترقی نوںپائیدار زراعت تے  حصول دےر غذائیت بوہتتے  تحفظ دےک، خوراک بھ اخیر. 2گول 

 نوں اے رہیاا جا دی نال وانگر چنگی لئی دےسب  وچعمر  حیاتی تے سارےیقین صحت مند  داایس گل  .3گول 

 دے دیندے ترقی

 نوںمواقع  دے سکھنبھر  حیاتی لئی دےسب تے  منصفانہ معیاری تعلیمتے  یقین کر چلن داایس گل  .4گول 

 دےدینے  ترقی

 بااختیار بنان نوں کڑیاںتے  بڈھیاں تے سارے . حصول صنفی مساوات5گول 

 حفظان صحتتے  پائیدار انتظام دےپانی تے  ، دستیابیلئی دےکہ سب  بنائون. یقینی 6گول 

 جدید توانائی تک رسائیتے  اد، پائیدارتہانون، سستی قابل اعلئی دےیقین سب  داایس گل  .7گول 

تے  پیداواری روزگارتے  پائیدار اقتصادی ترقی، مکملتے  جامع لئی دے، سب دےدینے  ترقی. برقرار 8گول 

 مدامہذب 

 دینے ترقی نوںرضاعی جدت تے  ریداپائیدار صنعت تے  دی ڈھانچے، جامعنواں  . تعمیر لچکدار ب9گول 

 کم نوںعدم مساوات  وچکار دے ملکتے  . اندر10گول 

 پائیدارتے  مضبوطانسانی بستیوں، شمولیتی محفوظ، تے  شہراں بنائون. 11گول 

 پیٹرن دےپیداوار تے  یقین پائیدار کھپت داایس گل  .12گول 

 مقابلہ کرنے دااثرات  دےتے ایس  رروائی موسمیاتی تبدیلیدا. فوری 13گول 

 استعمال داسمندری وسائل  لئی دےپائیدار ترقی تے  پائیدار سمندر، سمندرتے  . تحفظ14گول 

، پائیدار دےدینے  ترقی نوںپائیدار استعمال  دےنظام  دیپرتویواسی پارستیتیتے  حفاظت، بحالی دی. 15گول 

 نوںجیوویودتا نقصان تے  راستہ داکٹاؤ  دےزمین تے  رک انتظام کرنےتے  مبیٹ ریگستان،داجنگالت، 

 دےروکنے 

 اسیانصاف تک رسائی فرا لئی دےجامع معاشروں، سب تے  پرامن لئی دے. پروموٹ پائیدار ترقی 16گول 

 تعمیر دیجامع اداروں تے  ہر سطح پر، مؤثر جوابدہتے  کرنے



 عالمی شراکت زندہ لئی دےپائیدار ترقی تے  اسباب دےعمل درآمد  دے بنان. مضبوط 17گول 

 2030 لئی دےپائیدار ترقی  ویتے  اے جانداا جائے گا سمجھا دیالگو  نال پاسے دی 2030 طور تےایجنڈا مکمل  ایہہ
درپیش  نوںذریعے انسانیت  دےبین العقائد تعاون تے  بین االقوامیتے  ریگولیشن، تعلیم،ایس  .اے جاندا آکھیا وی ایجنڈا

برے کجھ  دےمقاصد تے  طریقوں دےایس  ،نیں چنگی بوہت نال وچمقاصد  دےایس  مقصد. داحل کرنے  نوں بیماریاں

 .اےمسلسل  دے نال  سی Laudato دی، پوپ فرانسس ویایجنڈا،  ایہہ (.4: 3) پیدائش  نیں

 اے سکداجا  آکھیاتھولک ایجنڈا" دی نواں  یونیورسل ایجنڈا" " نواں  " طور تے دے اےمطلب  داتھولک" دیلفظ "

 نشانی." اسیا اک دی"امید  جاندا آکھیا نوںگود لینے  دی یونیورسل ایجنڈے نواں   "یونیورسل." پوپ فرانسس

 دےفریقین  دےفریم ورک کنونشن  دےموسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ  ریدا)سر وچ 2015دسمبر  ویپوپ فرانسس نے 
21st نامی بین االقوامی  21پیروی کرنے  دیمشورہ دیا کہ اقوام "احتیاط آگے سڑک تے  (،نالعنوان  دے نفرنسدا

 . " دے نالاحساس  ودھدی ہوئی نالیشہ اسی دییکجہتی تے  ،دیتعریف  دیمعاہدے 

بین االقوامی ایس  پڑ جائے وغیرہ، وچ، مفلوک الحال جائے،، خطرے داجبکہ، بھو اےسانس آلودہ ہوا چاہتا  اکئی نون

 حل کرے گا؟ نوں مسئلیاںدرپیش  نوںیکجہتی انسانیت 

 رڈداٹریک ری دےاقوام متحدہ 

تنازعہ  دے وانگراک تے بعد،  دےجنگ عظیم  تیجی، سی دتا گیاقائم  نوں 1945اکتوبر  24تے  قائم دےاقوام متحدہ 

، اقوام وچ نیںبانی  دےایس  .لئی دےشش کرنے نون لئی دےدینے  ترقی نوںامن  وچ جگلئی تے  دےروکنے  نوں

 .نیںموجود  ویاب  193 ؛سی ملکرکن  51 دےمتحدہ 

 وینے ا اسی پر، اے رہیاتو سینکڑوں  نیں، ہزاروں ندےتنازعات  وچبھر  جگ نالبعد  دےقائم اقوام متحدہ  نالوہاں 

 ہو جائے. سیا دی نیں سکدےبیان کر  طور تے دےکر تیسری عالمی جنگ  نیںتک ن

مذہبی  نال بوہتدیگر تے  کہ پوپ فرانسس اےدعوی  دادینے  ترقی نوںبین االقوامی تعاون،  نالبعض اقوام متحدہ جی

 دیالقوامی ایجنڈے تے  بین العقائد نیں رہیاشش کر نون دیدینے  ترقی نوںخوشحالی آئے گی، تے  رہنماؤں نے امن

 .لیائےایمان  مل کے دے نالقسم 

متعدد مسلح  نالبعد  دےاقوام متحدہ  .اے رہیا نیںن چنگارڈ داٹریک ری لئی دےاقوام متحدہ  لئی دےکرنے  اینج، اسیتا

 .نیںغریب  دےیا شدت  /تے  مہاجرین، دازیادہ الکھوں، بھو نال اک، وچعالوہ  دےقائم کرنے  نالتنازعات 

 دےاں تک کہ اقوام متحدہ ایہہ لیے متعین. دےنفاذ  دے ترقیاتی اہداف ایہہہزار دےایس  دہائی پہلے، اقوام متحدہ اک

 17نام نہاد " دےایس  ،وچ 2015لہذا،  ہوئے. نیںمیاب ندا ایہہ پر سیاہداف،"  دےآٹھ "ترقی  ایہہمطابق،  دےخود 

 مثالی فنتاسی غور. اک ایہہبعض  .نیںامید کجھ  .سینایا گیا تسیاہداف"  دےپائیدار ترقی 

مدد کر  وچبراعظم حاصل کرنے ایس  نے چرچتسیپر، پوپ فرانسس وہ  2016، 6، مئی اے جانداجہاں تک سوپنلوک 

( 18 مکاشفہڈراؤنا خواب )  اکخواب  داباوجود، پوپ  دےایس  .آکھیاخواب  داانسانی یورپی یوٹوپیا  اککہ  اے سکدا

 .ہووے گاثابت 

 ... اے سکداوہاں ہو  پرمیابی، دابعض تعاون و 

غیر  اک نیںرین بوہتسماجی حاالت تے  مت، قوانین،نونح وچکہ "جس  اےسوپنلوک  آکھدے میریم ویبسٹر ڈکشنری

 ."اے تھاںحقیقی 

 :سکھائوندیکہ  سکداکر  نیںحل ن مسئلیاں دےایس  طور تےنے تسیبائبل انسانیت 

 دیقدموں ای  نےتسیایہناں دے  ایہہ ؛اے نیںن وچ تسینے تسیراستے  دےانسان  اےاے رب، مجھے پتہ  23

اشارہ  داایس گل  وچصورت  تیجی، ینآئوی بھر 10:23)یرمیاہ  .اے نیںن وچ نوں بندہجو  اےراہنمائی چلتا 

 جب تک(



 :سکھائوندیم ہو جائے گا کہ دابائبل االقوامی تعاون نا

 دا رب وچآنکھوں  دیان  18 واقف نہ ہوئے نالراہ  دیسالمتی تے  17 ،نیں وچراہوں  دیمصائب ان تے  تباہی 16

 (18-16: 3)رومیوں  ..اے نیںخوف ن

تے  نیں رہیام کر دا پاسے دینقطہ نظر ایہناں دے  دےمثالی معاشرے  اک نوںانسانوں  نال بوہتباوجود،  دےاس 

طریقے پر  دے ربسچے  اک ویئی نونتقریبا  پر شش کریں.نون دینے مل کےشا نوںمذہب  ویک ویاں تک کہ کایہہ

 .نیںتیار  نوںنے مل کےع

دے کچھ،  .اے نیںکہ ن ہووے گا نیںئی پیش رفت ننون پاسے دیکسی  نال وچمقاصد  دےیا ویٹیکن  دےاقوام متحدہ  ایہہ

 جائے گا.میوں ہو داناکجھ  نال نال

تے  اتفاق ہو جائے گا لئی دےقسم  اک دیبعد، بین االقوامی امن معاہدے  دےشاید بڑے پیمانے پر جنگ تے  دراصل،

 وچبارے  دےمثالی معاشرے تے  زیادہ پرامن اکانسانیت  نال بوہت، اےجب  ایہہ (.9:27تصدیق )دانی ایل  دیایس گل 

 جھوٹی گا. نیںجائے گی کہ یقین کرتے  دیالنے 

مختلف  نال پاسے دی نال دے نال( 13:10ل دیبین االقوامی 'مثالی رفت' ) ئجی نالای نال بوہت( 2وں دیتھسلنی 2 9-12): 

-31: 11؛ 9:27)دانی ایل  نیںی ناخیرامن گے  وانگربائبل  پر لے جایا جائے گا. وچ نال پاسے دیم داعجیب تے  نشان

 (.8: 59؛ اشعیا 3: 5وں دیتھسلنی 1باوجود، ) دے نیں سکدےدعوی کر  داکہ رہنماؤں  اےکہنا  دا( 44

 ؟اےممکن  لئی دےقسم  ویکسی  دےتو، سوپنلوک  اےبالکل عاجز  دےآدرشلوک النے  وچں یاصحیح معن نوںانسانیت 

 جی ہاں.

 ؟نیںمنکر  دےا انجیل حضرت یسوع  دی. 2
؛ 11:15 مکاشفہ؛ 2:44متوں )دانی ایل نونانسانی ح سکھائوندیبالیا کہ  نوںبادشاہی  دی ربمثالی معاشرے،  اکبائبل، 

 لے گا. تھاں دی( 1-21: 19

 پاسے دیتبلیغ  وچبارے  دے خوشخبری دیبادشاہی  دی رب ا تو، وہدینے عوامی وزارت شروع تسییسوع 

 کہ: اےا دیمارک نے رپورٹ  شروع. نال
کہہ تے  خوشخبری سناتا دیبادشاہی  دی 15 ،رب، وچبعد یسوع گلیل  دے سی دتا گیاڈال  وچجیل  نوںیحیی  14

خوشخبری پر ایمان تے  . توبہ کرواےبادشاہی نزدیک آ گئی  دی تے رب اے، آیا "وقت پورا ہوگیا نیں رہیا

 (.15-14: 1" )مرقس نیںرکھتے 

عہد نامہ، انگریزی لفظ  نویںخبر."  چنگیپیغام" یا " چنگا"تے  ،آئوندا اے نالطور حرفی یونانی لفظ   اصطالح انجیل،

 Douay Rheimsتے  مطلب دا اے جانداا دیبار ذکر  149تقریبا  وچمتعلق، ینآئوی  نالبادشاہت  دی رب"بادشاہی،"  وچ

 .آئوندا اے نالطور حرفی یونانی لفظ  بیسیلیا جو اےدائرے ابیوینجک  دےقاعدے یا رائلٹی ایس  .151 وچ بائبل

 مکاشفہاحاطہ ) داجغرافیائی عالقے  اک(، وہ 17:14 مکاشفہبادشاہ ) اکبادشاہی،  دی رب وانگرانسانی سلطنتوں، اسی 

 (.13:29مضامین )لوقا  اےوہ تے  ،اے( 9 2: یسعیاہ 30؛ 4-3(، وہ قواعد ): 11:15

 کہ: اےرڈ کرتا داپہلے عوامی تدریس متی ری نالاں یسوع ایہہ
 وچبارے  دےتعلیم دیتا، سب  وچعبادت خانوں ایہناں دے  ( تبلیغ،4:23خوشخبری )متی  دییسوع بادشاہی  23

 گلیل چال گیا.

 رڈز:داری ویو سیمی
 سارےتعلیم دیتا، تقریبا  وچعبادت خانوں ایہناں دے  خوشخبری سناتا، دی( 9:35تب یسوع نے بادشاہی )متی  35

 چال گیا. وچات ایہہدتے  شہراں

 :کرن گےمت نونح لئی دےیشہ اسیکہ یسوع  اے ہْنداظاہر  نالعہد نامہ  نویں



 ( ہو جائے گا.1:33)لوقا  اخیر دابادشاہی  دیتے ایس  گھرانے پر راج کرے گی، دےیشہ یعقوب اسیوہ تے  33

 نوٹس: اےیسوع سکھایا  کہ سیمنادی کرنا  دیبادشاہی  دی رب سیجا گیا ویکہ یسوع  اےمقصد  دےرڈ داری دےلوقا 

 دےمقصد ایس  اےخوشخبری سنانی  دیبادشاہی  دی رب وی وچ شہراںتے  ،وچ، "آکھیا نالنے ان ایس  43

 (.4:43')لوقا  کیوں جے اے دتا گیاج وی وچ لئی

 دی ربمقصد  دےلیے یسوع  دےجے جانے وی وینے ک تہانوںا دی ؟اےسنا  وچکہ  اے دیتبلیغ  وینے ک تہانوںا دی

 ؟سیا دیکہ احساس  سیمنادی کرنا  دیبادشاہی 

 رڈز:داکہ ری سی منادی دیبادشاہی  دی تے رب یسوع جاؤ ویلوقا 

 لیا نوںنے ان  ربفیر  . وہ سب بتا دیا. سیا دی اوہناں نے دی، اسی سیس آئے تسیرسولوں، جب وہ وتے  10

ہجوم  پر 11 چال گیا پاسے اک طور تےنجی  وچ تھاںویران  اکتعلق رکھنے والے  نالبیت صیدا نامی شہر تے 

ان  وچبارے  دےبادشاہی  دی تے رب ادیاستقبال  دانے ان تے ایس  پیچھے دےایس  کہ وہ دےمعلوم کر  ایہہ

 (.11-10: 9. )لوقا دیگل  نال

 لیے اولین ترجیح ہونا چاہئے:کرن گے ایہناں دے پیروی  دیایس  جو نوںبادشاہت  دی ربیسوع نے سکھایا کہ 
 شش.نون دیبادشاہی پہلے  دی( 6:33نے مذہب )متی رب تے تسی پر 33

ہارے تہانون ایہہ 32 مل جائے گی نوں تہانوں ویسب چیزیں  ایہہرہو تو  وچتالش  دیبادشاہی  دی رب پر 31 .

 گلے، مت ڈر. نکے، لئی دے( دینے 12لوقا  32-31بادشاہی ):  نوں تسی لئی دے اےخوشنودی  دی تسیب

 طور تے دےزندہ رہنے ہوگا مسیح  نوںان تے  ویوہ  .نیںبادشاہی  دی رب لئی دےشش کرنے نون دیعیسائیوں پہلے 

، ویفیر  .اینج نال پاسے دی بناناولین ترجیح  دیان  ایہہ نال پاسےمنتظر  دابادشاہی تے  سیتسیو دیرہنے والے ان 

حاصل کرنے  اے نیںپتہ ن اےا دی ایہہ ویپہلی بادشاہت، وہ  دی ربزیادہ، نہ صرف  نالمسیح دعوی کرنے والے سب 

 نالتعالی عیسائیوں  رب نالوجہ  دی ہوونملوث  وچوی سیاست جگجھوٹا  وی لودی نال بوہت کرتے. نیںشش ننون دی

 اےوں انسانیت اتنی ناقص دی، وہ اب وہ کرنا چاہئے یا نال پاسے دی نیںسمجھنے ن نوںبادشاہی  دی رب کہ یقین. اےتوقع 

 رہتے. نیںن تے طور دےسمجھنے 

تیار  لئی دےحصہ بننے  داگلے  نکےسچ  ایہہ (.5: 11دیا جائے گا وہ ). رومیوں  نوںگلے  نکےایس  بادشاہی دینوٹس 

 عاجزی لیتا. لئی دےہو جائے کرنے 

 اے دتا گیا نیںتک زمین پر قائم ن ویبادشاہی ا دی رب

 دےایس ای  پہلے اوہناں نے نالوجہ  دیآنے  دےروں، نماز ادا کرنا چاہئے بادشاہی دانے پیروتسییسوع نے سکھایا کہ 

 :اے نیںپاس ن

 ا جائے گا.دی نال( 6متی  9-10):  تسی تیری بادشاہی آئے. 10 ارے والد، مقدس تیرے نام ہو.اسی وچجنت  9

 جا:ویباہر  نالنے شاگردوں تسیمنادی نے  دیبادشاہی  دی ربیسوع 

 اختیار بخشا،تے  راکشسوں زیادہ ان قدرت تے سارے بالیا نال اک نوںنے بارہ شاگردوں تسینے ایس فیر  1

 جا..ویلیے  دے( تبلیغ 2-1: 9بادشاہی )لوقا  دی ربوہ  2 وچعالج  دے بیماریاںتے 

 کہ: سی نیں، بادشاہی نطور تے دے سی دتا گیا نیںزمین پر قائم نفیر  لے بادشاہیدیموجودگی ا دیایس  یسوع سکھایا
)متی  اے داہارے پاس آ چتہانونبادشاہی  دی ربتو، تو  اےلتا دان نوںبدروحوں  نالروح  دے رب وچاگر  پر 28

12:28.) 

 :اے نیںاں نایہہاب  طور تے دےان آیات  نالمارک شو ایس  .اے وچسچی بادشاہی مستقبل 

بجائے دو آنکھیں، ڈاال جائے ...  دی تسی دینا.ل دان نالاگر تیری آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اتے  47

 .اےر بوہت ایہہ لئی دےداخل کرنے  وچبادشاہی  دی ربنا ہوکر دا، نال ہوون( 9:47)مرقس 



 وچبادشاہی  دی رب ایہہمشکل  وانگرکس  وچ، "آکھیا نالنے شاگردوں تے تسی یسوع نے ارد گرد دیکھا 23

یسوع  پر حیران ہوئے. نالباتوں  دیایس  شاگردوں نے 24 !"اے لئی دےوں لودیجو ان  اےدولت  دی ہوونداخل 

 اک لئی دےاونٹ  اک 25 !لئی دےداخل کرنے  وچبادشاہی  دی رب ایہہ، "بچوں، آکھیا نالان  وچجواب فیر  نے

کہ دولت پر بھروسا کرنے  اےآسان  نالایس  گزر جانا نال وچ دےنا دےسوئی  دامقابلے  لئی دے بندہامیر 

 (.25-23: 10داخل ')مرقس  وچبادشاہی  دی ربکتنا مشکل  لئی دےوالوں 
پینے جب  نواں   وچبادشاہی  دی رب نالنے ا وچشیرہ کہ آج تک  دااب انگور  وچ، نال تہانوں وچبیشک،  25

 کہ. اےکہنا  دا( 14:25پئیں گے ')مرقس 

 دے سیمنتظر  دابادشاہی  دی ربت ... لے رہی، تے اسی نیں رہیارکن، جو خود آ  دےنسل نونممتاز  اک،   43

 (.15:43جوزف )مرقس 

 :اے نیںحصہ ن دا جگایس  یسوع نے سکھایا کہ بادشاہی اب
 دےودیوں ایہہ وچ دی جگایس  میری بادشاہی اے نیںن دی جگایس  یسوع نے جواب دیا "میری بادشاہی 36

 (.36: 18 یوحنا)." نیںن دیاں ایہہتو؛ مگر اب میری بادشاہی  سیا جائے، تا کہ میرے بندوں، لڑتے دیحوالہ نہ 

 بادشاہ ہو جائے گا کہ دے گا کہ: دےایس  کہ آکھیا اوہناں نےتے  بعد بادشاہی آئے دےیسوع سکھایا وہ دوبارہ آنے 

 دےنے جالل تسیبعد وہ  دےایس  ، اور،آئوندا اے وچجالل  دےایس  فرشتے سارے دے نال رب نوں"ابن آدم  31

دوسرے  اک نیںنے انتے ایس  سامنے جمع کئے جاؤ گے، دےایس  وچقو سارےتب  32 تخت پر بیٹھ جائے گا.

 پرڑ قائم کرے گا، وینے دائیں ہاتھ پر تسیوہ تے  33 تقسیم. نالبکریوں  نوںڑوں ویچرواہا  اکالگ کرے گا،  نال

 دے تسی، 'آؤ میرے بطور تے دےگا  داے نالوالوں  پاسےنے دہنی تسیتب بادشاہ  34 بکریوں. پاسےبائیں 

 وارث. دیتیار  لئیہارے تہانون نالتخلیق  دی( 25و سیمی 34-31):  جگمبارک ، بادشاہی 

ں دیدیکھ س نیںحقیقی سوپنلوک ن اکبعد تک  دے اے دتا گیاقائم  نالنے ا اسی، نالبعد  دے اے نیںاں نایہہبادشاہی  دی رب

 نوں اےم کرتا دا دینالمت نونمحبت کر ح نالایس  ، وہکیوں جے سمجھدے نیںبادشاہی ن دی ربزیادہ  نالسب  گے.

 .نیںم رہتے دانا وچ لئی دےسمجھنے 

 ؟آکھیاا دی سی وانگر دییسوع بادشاہی 

 :دی اسیوضاحت فراکجھ  جو اے وانگر دیبادشاہت  دی ربیسوع 

تے  نیںسوتے  نوںرات تے  اگر چاہئے طور تے دےزمین پر بیج بکھیر  ،27 نوں بندہ اک، "آکھیانے تے ایس  26

 دی ربآتا  نیںن لئی دےخود  اوہناں نےبڑھ چاہئے، تے  بیج انکرتے  اضافہ کرنا چاہئے، نال پاسے دیدن 

 وچسر  دےایس  بعد دےسر، فیر  فصلوں: پہال بلیڈ، وچپیداوار  دیزمین  نال پاسے دیخود  28.اےبادشاہی 

ٹنے دافصل  کیوں جے، اےرکھتا  وچنے، درانتی ایس  ھے تو فی الفور جاندیاناج تکمیل ھو  پر 29 مکمل اناج

 (.29 -26: 4")مرقس  اےآیا 

نے لے  بندہ اک 19 ادیدوں  ایہہتشب ایہہنے  وچ لئی دےکرنے تے  اےبادشاہت  دی ربا دی" آکھیانے ایس  تب 18

 بڑے درخت بن گیا، تے اک اضافہ ہوا تے ایہہ ؛؟اے وانگر دیرائی،  اک وچڈال دیا جس  وچنے باغ تسیکر 

 20" نالدوں دلچسپیوں  ایہہتشب نالکس  نوںبادشاہی  دی رب وچپرندوں.  دےدر اندر ہوا  وچشاخوں  دیتے ایس 

تین  دےکھانے  سیسب خمیری گیا  ایہہعورت نے لے کر آج تک  اکخمیر، ایس  21 ،"؟فیر آکھیا نےایس 

 (.21-18: 13")لوقا  اے وانگرجس  سیچھپا رکھا  وچاقدامات 

 بڑی بن جائے گا. پر، اےچھوٹا  بوہتبادشاہت  دی رب، وچپہلے  نالمشورہ، کہ سب  داثیلوں تہانونان 

 رڈ:داری ویلوقا 

ضیافت  دیبادشاہی  دی( 13:29)لوقا  تے رب ،نالجنوب تے  آئے گا شمال نالمغرب تے  مشرق اوہناں نے 29

 .وچ

 لئی دےوں لودیجو ان  اےنہ اسرائیلی نسب  ایہہ وں پڑے گا.لودی دے نالبھر  جگبادشاہی سب  دی رب، وانگراس 

 جائے گا. وچضیافت  دیبادشاہی ایس  لودی ا جائے گا.دیمحدود 



 بادشاہیتے  17لوقا 

کھا  وچبادشاہت  دی رب وچاصل  نوںوں لودیپہلے، کہ  نالحاصل کرنے  لئی دےکرنے  ایہہ پر کچھ. 21-20: 17لوقا 

 جائے گا نوٹس:
 (.14:15)لوقا  کھانا کھائے." وچبادشاہی  دی ربجو  اے"مبارک وہ  15

جس لوقا  اےمشورہ  وچصورت  تیجی ایہہ، نالبعد  دےکھا جائے گا  وچبادشاہت  دی رب( وچ)مستقبل  نوںوں لودی

 .اے نیںصرف کچھ، ن دےرکھ  پاسے اک وچدلوں ایہناں دے  اب وچباوجود  دےیوں اسی/ غلط ف غلط ترجمہ دی 17:21

 مدد کرنا چاہئے: وچسمجھنے کجھ  21-20ترجمہ:  موفات 17لوقا 

 آکھیا نال پاسے دی سی رہیابادشاہی آ  دی ربفریسی جب  20 ''؛ اےاں ایہہ ایہہگا کہ  داے نیںئی ننون 21 ، یانیںن

 رہیاآ  طور تے دےامید  دی لئی دےپکڑنے  نوںنظر  نالتہانوں ایس بادشاہی نہ  دی ربنے، "ایس  ،اے رہیاجا 

 (موفات، 21-20: 17)لوقا  . "اے وچ وچکارہارے تہانونبادشاہی  دی رب لئی دے' اے ایہہجواب  نوںان  اے

 ایہہ -جواب دیا،"  نوںیسوع "ان  نوٹس. سی رہیاکر گل  نالمنافق فریسیوں تے  کہ یسوع غیر تبدیل شدہ، جسمانی،

 ر کر دیا.داان نالتسلیم کرنے  نالا اوہناں نے .سین نونفریسیوں نے یسوع سوال پوچھا 

 !نیںن ؟سی وچوہ چرچ 

نے ذہن یا ایس ای  نہتے  .سی رہیاکر  نیںنگل  وچبارے  دےجائے کرنے  دیمنعقد ای  چرچ جلد اک وی ایہہیسوع نے 

 .سی رہیاکر گل  وچبارے  دےجذبات  وچدل 

 رہیاکر  نیںپوچھ ن نالایس  وچبارے  دےچرچ  اکفریسی  !سی رہیاکر گل  وچبارے  دےمت نوننے دور حتسییسوع نے 

 دےقسم  اک دیجذبات  بوہتوہ  .سیجانتے  نیںنکجھ  دےشروع کرنے ای  عہد نامہ چرچ جلد نویں ویوہ کسی  .سی

 .دتا گیا نیںن رہیاپوچھ  وچبارے 

اندر چرچ  دےفریسیوں  - سیاندر اندر" فریسی  دےبادشاہت " دی تے رب - اےبادشاہی چرچ  دی ربتو  اےسوچتا  اک

 !نیںن اےظاہر  ؟سی

 نوںحصے  اک دے 17:21پروٹسٹنٹ ترجمہ لوقا کجھ  ؟نیںکہ ن اےبلکہ مضحکہ خیز  اے ایہہنتیجہ  اک وانگراس 

 اے وچکارہارے تہانونبادشاہی  دی رب" اےبادشاہی  دی رباندر اندر " دے تسی طور تے دےترجمہ کرتے ہوئے 

 ترجمہ". " طور تے دےکہ  اےصحیح  یروشلم بائبل نواں   تھولکدیاں تک کہ ایہہ(، جے وی دے")ینآئوی / 

 پر سوچا. سی رہیاآگے لگ  لئی دےبادشاہی  دی رباب، فریسیوں وہ  .سی اک وچکار دے، وچ، فریسیوں وچکاریسوع 

 طور تے دےای کجھ  )اور نہ طور تے دے سی رہیاخیال کرنے لگ  لودی ایہہا دی ایہہیسوع نے  غلط سمجھا. نالوہ ا

 دی رب وضاحت. دیایس  کہ ہووے گا نیںمقامی، یا محدود بادشاہی ن اک لئی دےودیوں ایہہچرچ اب یقین(، صرف  اک

 نال بوہتاں" ایہہ، اے ایہہ، "نیںکہتے تے  نیںیا دیکھتے  اے سکداجس  اےاشارہ  پاسے دیوں لودیبادشاہت محض 

 ،."اےیا "کہ بادشاہت وہاں  ؛ہووے گا نیںن اک نال وچدستیاب ریاست تے  انسانی

 دے( بتایا 37-36: 18پیالطس )یوحنا  طور تےنے صاف ایس  پیدا ہوا لئی دےبادشاہ بننے  دےیسوع، خود،، کہ ریاست 

استعمال کرتا  دا"بادشاہت" تے  ( اصطالحات "بادشاہ"7مثال دانی ایل  18،23-17بائبل دوسرے ):  .سی دتا گیا طور تے

 داوہ ان  پر ،.سیوہاں فیر  تے کھڑے دے نالبادشاہ فریسیوں  دےریاست  دیمستقبل  دے رب .نیں سمجھدےکہ  اے

رد کر دیں گے  دےایس  جگس، تسیجب وہ و .کرن گے نیںتسلیم ن نوںایس  طور تے دے( 19:21ا )یوحن اےبادشاہ 

 (.19:19 مکاشفہ)

بادشاہی پر  دی ربآمد،  تیجی دیایس  چال گیا لئی دے، وضاحت کرنے وچ 17لوقا  وچیسوع پر، مندرجہ ذیل آیات 

 جاری(: نال Moffatt لئی دےمستقل مزاجی  لئی دےمت کرے گا جب ساری زمین )اس باب نونح

 اک وی دیابن آدم  وچر داطویل بیتے  طویل نوں تسیآئے گا جب  اینجدن  وچ، "آکھیا نالنے شاگردوں تسی 22

باہر  پر !'اے'دیکھو، وہ وہاں  !اےاں ایہہگے کہ دیکھو، وہ  نیںمرد، ک 23 ہو جائے گا جب. لئی دے لور دیدن 



، دےبعد چالنے ایہناں دے  وانگر دیکہ بجلی  اےند نون نال پاسے اک دینہ جانا یا دوسرے پر آسمان 

 پہلے عظیم مصائب برداشت کرنا ہوگا نالوہ سب  پر 25 .ہووے گانے دن پر تسینے تسیابن آدم  وانگراسی  ،24 لئی

 (.موفات، 25-22: 17رد کریں موجودہ نسل )لوقا  نالاتے 

، طور تے دے وچ 24صرف متی  نوںبیان: حضرت یسوع   تیجی دیایس  آ لئی دےپر راج کرنے  جگپوری  27-31، 

 دےدیکھ کرنے  دیس اسی تسیجب وہ و نوںوں لودینے تسی اے رہیاکہہ  نیںن ایہہیسوع  .اے جاندا آکھیاند پر نون دیبجلی 

 مکاشفہخالف لڑیں گے ) دےتے ایس  کرن گے نیںتسلیم ن طور تے دےنے بادشاہ تسی لودی کہ. ہووے گا نیںقابل ن

 نمائندگی سوچیں گے. دیدجال  یسوع نال بوہت (!19:19

نی تسیوں پر بتایا کہ وہ تھان تیجی نیںاس نے ان-کہ فریسیوں سیاندر  دےوں لودیبادشاہی ان  دی رب سی نیںیسوع کہہ ن

 .ہووے گیکہ چرچ بادشاہت  سی رہیایسوع کہہ ای  نہ .سی رہیاجا  نیںن وچبادشاہت  دی( 14-13: 23منافقت )متی 

قابل ہو جائے گا  دےداخل کرنے  وچدن  اک نوںبادشاہی ایسی چیز انسانوں  دی رب - وانگرجی اٹھنے پر  دےصرف 

 .نیں( 11عبرانیوں   40-13تک ):  ویا نیںدوسرے بزرگ نتے  اں تک کہ حضرت ابراہیم ایہہ، ویفیر  !اے

بعد  17:21لوقا  تے ایہہ کہ، سی نیںاندر نایہناں دے  بعد دےایس  طور تےذاتی  نوںبادشاہی  دی رب سیچیلوں جانتے 

 :اے، ظاہر کرتا سی لئی دےظاہر کرنے  طور تے دےبعد،  جیدےآیا 
 اوہناں نےتے  سیقریب  دےوہ یروشلم  کیوں جے دیگل  ثیل،اک تے تہانون اوہناں نےباتیں سنا،  ایہہ ویوہ ا 11

 .کرن گے( ظاہر 19:11بادشاہی )لوقا  دی رب کیوں جےسوچا 

 سی طور تےواضح  وچبادشاہی مستقبل 

طور  دے دےحصے  اک دےخطاب  نالسوال ایس  سکھایا:فیر  تے ؟نیں سکدےکہہ  دینال تسیتو  اےبادشاہی نزدیک 

 ( درج:21لوقا  28-8واقعات ) دے، یسوع پیشن گوئی تے

 نوں تسیجب،  نیں رہیاابھرتے ای  پہلے اوہناں نے 30 درخت.سب تے  دیکھو، 29 اوپر دےدرخت  دےانجیر 

 ایہہ تہانوںجب  ،وی تہانوںتو  31 قریب. اےاب  نیںجانتے  لئی دے تسینے تسی وچموسم گرما تے ایس  دیکھ کر

 (.31-29: 21)لوقا  قریب اےبادشاہی  دی ربدیکھ، جان لو کہ  نوںواقعات 

 دےپیروی کرنے  دیواقعات  دےپیشن گوئی  لئی دےجب بادشاہی کب آئے گا معلوم کرنے  نوںوں لودینے تسییسوع نے 

لوقا  13مرقس  37-33)؛:  لئی دےواقعات پر توجہ دینے  دےپیشن گوئی تے  دیکھنےتے  نیںیسوع ک .سیکرنا چاہتا  لئی

 جگتعلق رکھنے والے  نالرعایت نبوتی  نال بوہتباوجود،  دےالفاظ  دےیسوع  .سی آکھیا نالنی قوم تسی( نے 21:36

 دیکھ کر. نوںواقعات  دے

کہ  سیکجھ  ا جائے گادیپورا  وچنے سکھایا، جب کہ مستقبل ایس  بادشاہی دی ربفیر  ، یسوع نےوچ 23تے  22لوقا 

 ظاہر ہوا:

بتاتا ہوں، جب  نوں تہانوں وچ 16 فسح کھاؤں.؛ایس  دے نال تسیپہلے  نالنے  وچ دے نالشدید خواہش  دی"فل 15

نے پیالہ لے، کر ایس فیر  17 کھائیں گے." نال وچایس  اب وچ اے جانداا دیپورا  وچبادشاہی  دی ربتک وہ 

نہ پیوں  ویشیرہ ک دابتاتا ہوں، مجھے انگور  نوں تہانوں وچ 18 بانٹ؛ وچس تے تسی لو ایہہ، "آکھیاتے  ادیشکر 

 (.18-15: 22جب تک ')لوقا  آئوندا اےبادشاہی  دی ربگا 
، "اگر تو مسیح آکھیانے  اک نال وچان  سیمصلوب ہوئے  دے نال سیگئی  دیتوہین  نالان ظالموں نے ا پر 39

، آکھیا نالایس  نےتے ایس  ڈانٹا نالا سیسا داتے ایس  40 بچا لے." وی وچہتے  بچا نوں تسینے تسیتو  اے

دے  41 .نالایس  وچمذمت  دیایس  وی تہانوں،" آکھیا نالنے یسوع ایس فیر  42" ڈر؟ دا رب نیں نیںن وی تہانوں"

 دی اک نال وچایس  برائی نیںن ویپر کجھ ا، دیا دینے  اسی، کیوں جے نیںالئق اسی ایس انصاف تو،  اسی نال

، آرامی: اے 43-39 وچاور. سادہ انگریزی  نیں لئی دے نیں رہیایا کر دامطابق چ دے اے دتا گیا نال پاسے

کہ آج  نال تہانوں وچ،" آمین، آکھیا نالایس  یسوع نے پر 43" آئے تو مجھے یاد وچنی بادشاہی تسیمیرے رب، تو 

 .. (23. ")لوقا ہووے گا نالمیرے  وچجنت  تسیکہ  نیںکہتے 

 آئے: نیںدکھانے ن وچلوقا دونوں ہتے  یسوع مارا گیا تو مرقس طور تے دےجلد  طور تے دےبادشاہت  دی رب



 دے سیمنتظر  دابادشاہی  دی ربت ... لے رہی، تے اسی نیں رہیارکن، جو خود آ  دےنسل نونممتاز  اک  43

 (.15:43جوزف )مرقس 

 .سی نال( 23:51جو )لوقا  سیمنتظر  دابادشاہی  دی رب ویشہر، خود  دےودیوں ایہہکہ ،  آکھیا اوہناں نے 51

ایس  ا جائے گا کہدیدوبارہ پیدا  وچبادشاہت  دی رب طور تے دےرڈ داری دےجان  اک نالجی اٹھنے  دےایس  نوٹس کہ

 کہ: اے ایہہبعد  دے

پیدا نہ ہو  نالسرے  نویںئی نونکہتا، جب تک  نال تہانوں وچ، "بے شک، آکھیا نالایس  وچیسوع نے جواب  3

 بندہ اک وانگرکس  وچ، "آکھیا نالایس  نیکدیمس نے 4 ." وہ بوڑھا ہو کرسکدا نیںدیکھ ن نوںبادشاہی  دی ربوہ 

 پیدا ہونا "5 "، یسوع نے جواب دیاتے  نیں سکدےداخل ہو کر  وچپیٹ  دےنی ماں تسی: وہ 3؟ اے سکداپیدا ہو 

 دی 3)یوحنا  ربجب تک کہ وہ  اےپیدا ہوا  نالروح تے  پانی بندہئی نونکہتا،  نال تہانوں وچبے شک تے 

 (.5- سکداکر  نیںداخل ن وچبادشاہی 

 سکھایا: وچبارے  دےبادشاہت  دی رباوہناں نے فیر بعد،  دے سی دتا گیاغور کریں کہ یسوع زندہ 

 ادیزندہ پیش  نوںبعد خود  دےر کرنے داش داایس  لودی نال بوہت وی ایہہ اوہناں نے 3

متعلق چیزوں  نالبادشاہی  دی رب( 3: 1)اعمال تے  دیکھا پاسے دیدوران ان  دےمعصومین ثبوت، چالیس دن 

 جا رہی. دیگل  دی

سکھانے  وچبارے  دےیسوع نے بادشاہت  !سی وچبارے  دےبادشاہت  دی ربی خطبوں کہ یسوع دی اخیرتے  پہال

 .سیآئے  طور تے دےرسول  لئی دے

کہ  آکھیا اوہناں نے .پیالکھنا  وچبارے  دےہزار سالہ بادشاہی  دی ربکہ  ہووے گایسوع نے یوحنا رسول نے زمین پر 

 نوٹس: اے پیاجان لکھنا 

سر قلم  دےکالم  دےجو  سی نیںپرستش ن دیبت  دےایس  ، جانور یاتے رب گواہی دیلیے ان  دےیسوع  وچ 4

وں لودیان  سیہوا  نیںنشان موصول نایہناں دے  ہاتھ پرایہناں دے  پر یا سیماایہناں دے  تے جو، سی دتا گیاکر 

 (.4: 20 مکاشفہبادشاہی ) دے نالہزار برس تک مسیح  تے اک نیںوہ زندہ تے  روحیں. دی

 دی( 11:15، 5:10 مکاشفہ).  اے سکھائوندیبائبل  جگتے  ہزار سالہ بادشاہی زمین پر ہو دی ربابتدائی مسیحی 

 لے لے گا کہ سکھایا. تھاں دیمتوں نونح

 ؟اےسنا  نیںزیادہ ن بوہت وچبارے ایس  زیادہ نالتو، سب  اے اسیاتنا ا وچبادشاہی  دی ربوں، دی

 :اے جاندا آکھیارہسی  اک ایہہیسوع نے  کیوں جے طور تےجزوی 

، مگر باہر والوں اے دتا گیاد جانتے دے وی دابادشاہی  دی ربتو  نوں تہانوں، "آکھیا نالنے ان تے ایس  11

 .نیںآتے  وچ( 4:11ثیلوں )مرقس تہانونلیے، سب باتیں  دے

 .اےرہسی  اک لئی دےزیادہ  نالسب  وچسچی بادشاہی  دی رب ویآج 

 دےگواہی  دیخوشخبری  دیبعد بادشاہی  دے( )جلد( آئے گا دے)زمانے  دےمقصد ایس  کہ آکھیا، یسوع نے وی، غور 

 :اے جاندی دیتبلیغ  وچ جگ سارے

 دیتبلیغ  وچ جگ سارے طور تے دےگواہ  اک لئی دےقوموں  سارے دےخوشخبری ایس  دیبادشاہی تے  14

 ( آئے گا.24:14)متی  فیر اخیر تے جائے گی،

" اےپیغام  چنگا" اک ایہہ .اےا جائے دیمکمل  وچوقت  اخیران تے  اے اسیمنادی ا دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب

کرتا  اسیحقیقی امید، فرا نالوجہ  دیباوجود ہیومینٹیز برائیوں  دےا دی اے سکداسکھانے  نوںسیاسی رہنماؤں  ایہہ

 .اے



 دیمنادی  دیانجیل  دیواضح ہونا چاہئے سچے عیسائی چرچ اب سلطنت  ایہہالفاظ پر غور کریں، تو  دےیسوع  تسی

 نال اک، لئی دےکرنے  اینج نالمناسب طریقے تے  پہلی ترجیح ہونی چاہیے. دیلئی ایس  دےچرچ  ایہہ جانی چاہئے.

 جائے گی. دیزیادہ زبانوں خرچ 

 دتا گیاترجمہ  وچر نونس دےکتابچے زبانوں ایس  .اےا دی اےشش کرتا نون دیکرنے  اینج نوںچرچ  مسلسل دی رب ایہہ

 .اےکہ  اےی وجہ تے ایہہ اے

 :کرن گے نیںراہ قبول ن دیایس  زیادہ سکھایا نالیسوع سب 

 نال بوہتتے  ،اےطریقہ  دالے جانے  پاسے دیوسیع تباہی تے  اےدروازہ  لئیتنگ دروازے وسیع  کیوں جے

 13، اور؛ اےطریقہ  وچجس  اے جاندا پاسے دی حیاتیمشکل تے  (14) نیںجانے والے  وچ نال پاسے دیایس 

 (.14-13: 7)متی  نیںتالش کرنے والے کم  نالداخل. ا نال"تنگ دروازے 

 !اے جاندا پاسے دی حیاتی دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب

 رہیاغافل پا  نالکہ تصور  سیخوشخبری سناتا  دیبادشاہی  دی ربزور  دےزیادہ اقرار عیسائیوں مسیح  نالسب  ایہہ

 داکہ نوٹ کرنا دلچسپی  اےکہ سمجھ لیا  اےتعلیم دیتی  وچبائبل اصل ایس  مورخین اکثرتے  لر فقہانون، اگرچہ، سینیں

 .اے سکداباعث ہو 

شاگردوں  دےلئی ایس  دےسکھانے  دےانجیل  دی( 9لوقا  2،60بادشاہی ):  دی ربباوجود، یسوع مسیح، خود،  دےاس 

 توقع. دی

عمر تے ایس  گا لیائےخوشحالی تے  امن وچایس  کیوں جےد پر ہوگی نواں  ب دیقوانین  دے رببادشاہی  دیمستقبل 

 .اے جاندا پاسے دی( حقیقی امن 119زبور  165 2:15اطاعت ) افسیوں  دیان قوانین  وچ

 .سی جانداجانا  وچخوشخبری عہد نامہ قدیم صحیفوں ایس  دیاور بادشاہی 

 ؟سی جانداجانا  وچ. بادشاہت پرانے عہد نامے 3

: 1؛ اعمال 15-14: 1منادی ملوث )مرقس  دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی ربرڈ شدہ واعظ دای ریاخیرتے  پہال دایسوع 

3.) 

ایہناں  فون نوںاب پرانے عہد نامے  اسیطور جو  دے وچبارے  دےودیوں ایہہ دےزمانے  دےبادشاہی یسوع  دی رب

 .اےکجھ  معلوم ہونا چاہئے کہکجھ  اے دتا گیاذکر  وچصحیفوں دے 

 سکھایا وچبارے  دےل بادشاہت نواں  دا
 ل نبی نے لکھا:نواں  دا

 وانگر دی اےسلطنت، لو سیچو کیوں جےبکھر طور کجھ  سبتے  اے جانداٹوٹ  اےلو وچٹکڑوں تے  40

دیکھا  نوںانگلیوں تے  پاؤں دے تسیجبکہ تے  توڑنے وچاور، کہ وہ سلطنت ٹکڑوں  ؛ہووے گیمضبوط 

، بادشاہی تقسیم دی اےلو طور تےجزوی تے  دےکمہار مٹی  طور تےگا، جزوی  41 کچلنے نوںدوسروں  سارے

مال کر دیکھا  42 .ناللوہا مٹی  تسیہو جائے گی،  وچایس  طاقت دی اےتک لو ویا .وانگر دی اےجائے لو دی

 طور تے، سلطنت جزوی سی دےمٹی کجھ  تے دی اےلوکجھ  وچانگلیوں  دیجب پاؤں تے  طور تے دےبس 

 دے نالنسل  دیدیکھا، وہ انسانوں  اےمال لو نالمٹی  نیںتہانون 43 .ہووے گانازک  طور تےجزوی تے  مضبوط

ان راجاوں جنت ایسی بادشاہی تے  44 دے نالکرے گا لوہا مٹی  نیںدوسرے پر عمل ن اکوہ،  پر مل جائے گا؛

تے  ہی. نالکھاتا وی نیںمال کر ن وچزمانے  دے رب دےکرے گا قائم کرے گی  نیںن ویجس تباہ ہو جائے ک

سلطنتوں  سارےان تے  توڑ دیں وچٹکڑوں  ایہہ جائے گی؛ دی نیںچھوڑ دیا ن لئی دےوں لودیبادشاہی دوسرے 

 (.44-40: 2کھڑے ہوں گے )دانی ایل  لئی دےیشہ اسی نالاتے  بسم،
اں تک کہ ایہہ، نیںمالک  دےبادشاہی  لئی دےیشہ تے اسی ،کرن گےسنتوں بادشاہی حاصل  دیتعالے  رب پر 18

 (.7:18ل نواں  )دا . 'لئی دےیشہ اسییشہ اسی



ایہناں  تک ہوونقدیم  دےدن تے  ،سی رہیاخالف جنگ کر  دےہارن سنتوں ای  تے اک ،سی رہیادیکھ  وچ" 21

لیے آئے .  دےوقت تے  ،سی دتا گیا وچحق  دےسنتوں  دیفیصلے تعالی  تے اک آئے، 22 خالف موجودہ،دے 

 (22-21: 7)دانی ایل  لئی دےمالک  دےسنتوں بادشاہی 

یشہ تے اسی جب کرن گےتباہ  نوںریاست  دی جگایس  بادشاہی دی ربسیکھتے وقت آئے گا کہ  ایہہ اسی نالل نواں  دا

 کہ. ہووے گانا کردار تسی وچحاصل کرنے  نوںریاست ایس  سیکھ سنتوں وینے  اسی گا. رہیا

 .نیں لئی دےارے وقت اسی وچصدی  ویں 21 نوںکئی حصوں  دےپیشن گوئی  دیل نواں  دا

 حصئوں نوٹس:کجھ  نالعہد نامے  نویں
دے وہ حیوان  پرجو تو نے دیکھے،  نیںئی بادشاہی حاصل کرنے والے نونتک  وی"دس سینگ دس بادشاہ ا 12

 نوںحیوان ایس  وہتے  ،نیں دےذہن  اک ایہہ 13 وصول. نوںرٹی سیا لئی دےگھنٹے  اک طور تے دےبادشاہ  نال

تے  وندوںربوہ  کیوں جےبرہ، ان پر غالب آئے گا تے  لڑیں گے نالوہ برہ  14 اختیار دے گا .تے  نی قدرتتسی

 رہیاوفادار تے  برگزیدہ جاندا آکھیاوہ،  نیں ایہناں دے نال لودیجو تے  ؛لئی دے اےرب  دابادشاہ  دابادشاہوں 

 (14-12: 17 مکاشفہ) ". نیں

 دیتے ایس  تباہ نوںتے رب ایس  دے نالدیکھنے دس حصوں  نوںتصور  وچ عہد نامہ نویںتے  دونوں پرانے اسیلہذا، 

 وقت اختتام بادشاہی ہو جائے گا کہ. اکبادشاہی قائم کرے گا جو کہ زمینی 

 سکھایا وچبارے  دےیسعیاہ بادشاہت 
لکھنے  وچبارے  دےپہلے حصے  دےبادشاہت  دی وانگرایس  جانا، طور تے دے، ہزار سالہ حکمرانی ملینیم رب رب

 جیوییسعیاہ وحی  لئی دے

 دیوند رب 2 .کرن گےباہر اضافہ  نالجڑوں  دیایس  برانچ تے اک چھڑی نکلے گا، اک نالتنے  دےیسی  1

خوف  دےوند تے رب ، روح معرفتاے سکداتے  روح گی دیسمجھ، مصلحت تے  پر ٹھہرے حکمتایس  روح،

 .دی

 مطابق حکم نہ دے گا دےای  سامنے دےنے آنکھوں تسیوہ تے  ،اے وچخوف  دےوند ربنعمتوں  دیایس  3

 پر 4 فیصلہ. نال پاسے دیسماعت  دین دا دےایس  نہتے 

عصا  دےنا منہ تسیوہ  فیصلہ کرے. دے نالحلیم عدل  دےزمین تے  عدالت کرے، دیغریبوں  نالوہ راستی 

 دےکمر  دیایس  راستبازی 5 مار ڈالیں. نوںشریروں  نالدم  دےہونٹوں  دےتے ایس  مارے گا، نوںزمین  نال

 بیلٹ وفاداری کرے گا. دےکمر  دیتے ایس  بیلٹ ہو جائے،

 دے نالبچے  دےڑ وی ویڑیا وی" 6 ریچھ چرنے گا؛؛تے  7 کرن گےقیادت  دیان  نوںبچے  نکے تے اک گائے

بیٹھیں  مل کے دے نالسوئیگا. ان چھوٹوں  نالمل  نال تے اک جوان شیرتے  گا، چیتا نیچے بکری، بچھڑا رہیا

دودھ تے  کھیلے گا، نال پاسے دیہول  دیبرا نوننرسنگ بچے  8 بھوسا کھائے گا وانگر دیگے. شیر بیل 

کرے  نیںتباہ ن وچسب ای  نہتے  اےوہ چوٹ لگی  9 نا ہاتھ ڈال دیں گےتسی وچاڈے  دےبچہ سانپ  داچھڑانے 

 گے. نیںبھرے ر نالعلم  دےپروردگار  دےمیرے مقدس پہاڑ، زمین  طور تے دےگا.. سمندر پانی 
 وںجاندیانی دےجڑ نہ ہوگی.  اک دیکھڑے ہوں گے  طور تے دےبینر  اک لئی دےوں لودی"اس دن یسی، جو  10

 (10-1: 11)یسعیاہ  "ہووے گیآرام گاہ جاللی  دیایس  تالش گا، دیایس 

جسمانی ہو  نالنے اایس  حوالہ دیا، داایس  طور تے دےپہلے مرحلے  دےبادشاہت  دی ربپہال حصہ یا  وچکہ  اےوجہ 

تے  (21 مکاشفہنیچے آتا پیشگی فوقتا،  نالآسمان  نوںیروشلیم  نویں)جب شہر مقدس  اےکہ  اےوقت  اکجائے گا جہاں 

 تصدیق: دیایس گل  جسمانی پہلو دےجب  اےجاری  نالاوہناں مرحلے ایس  یسعیاہ گی. رہیاہزار سال  اک

، چھوڑ نالمصر تے  اسور نوںوں لودینے تسی، نالتے  کہ رب حمات اے دیمنتقل کرنے  وچدن ایہہ ایس  11

نے ہاتھ کھڑا تسیبار دوبارہ  تیجی لئی دےوصولی  دیوں لودیباقی  دے، عیالم بابل نالش نونجو،  اے جاندادیا 

 جزائر. دےکرے آئیں گے سمندر 



 دےزمین تے  جمع کرے گا، نوںجالوطنوں  دےاسرائیل تے  بینر قائم کرے گی، اک لئی دےوہ قوموں  12

 جاندشمن ہو دےوداہ تے ایہہ حسد ہٹے گی دےافرائیم  13 جمع. نال اکمنتشر  دےوداہ ایہہ نالنوں نونچاروں 

 دیوہ مغرب  پر 14 ہراساں نہ ہوں گے افرائیم نوںوداہ تے ایہہ کرن گےحسد نہ  نالوداہ ایہہگے منقطع؛اسرائیل 

 اوہناں نے گے. جانلوٹ  نوںوں لودی دےوہ مشرق  مل کے نال کندھوں پر نیچے پرواز گا. دےفلستیوں  پاسے

 نالصورتحال ایس  وندرب 15 کرن گےاطاعت  دیان  دےبنی عمون تے  موآب پر ہاتھ رکھیں گے؛تے  ادوم

 مٹھی ہال دوں گا، دیایس  وہ دریا پر نالآندھی  دیزور  دےایس  .کرن گےتباہ  نوںزبان  دیسمندر  دےمصر 

 نالاسور  ایہہبق دےوں لودی دےایس  16 .بنانپار  نالوں ڈرائی بندہتے  پر حملہایس  وچوہ سات سلسلوں تے 

وقت اسرائیل ایس  سیآئے  نالوہ ملک مصر  ایہہ، جیسا کہ ہووے گیشاہراہ  اک لئی دےچھوڑ دیا جائے گا 

 (16-11: 11)یسعیاہ  .سی لئی دے

 :سیگئی  دیحوصلہ افزائی  لئی دےلکھنے  وییسعیاہ 

ہووے بلند  نالٹیلوں تے  ا جائے گا،دیچوٹی پر قائم  دیپہاڑ پہاڑوں  داگھر  دےآنے والے دنوں رب  ایہہاب  2

 ، "آؤ گے،نیںکہتے تے  نیںآتے  لودی نال بوہت 3 پر بہہ رہی ہوں گیایس  وچسب قوتے  ؛ہووے گایوں  وچ گا

 نوںطریقوں  دےایس  وچنے ہایس  پہاڑ پر جانے دیا. دے، رب وچگھر  دے رب دےیعقوب  وچ تے اسی

 جاننکل گل  دیرب  نالیروشلم تے  قانون، نال"صیون  راستے پر چلو گے دےایس  نے تے اسی سکھانے گا،

 دیان  وچ وچوہ کٹائی ہکس  سمجھائیں گے... نوںوں لودی نال بوہتتے  فیصلہ، وچکار دےوہ قوموں  4 گے

 ویکفیر  نہ وہتے  قوم قوم پر تلوار اٹھا نہ اٹھائے گا کیوں جے گا شکست دے نوںنے بھالوں تے تسی تلواروں،

 ہووے گاتکبر  داگے، مردوں  جاننیچے ہو دےبلند و باال نظر آنے  دےانسان  11 ... جنگ کرنا نہ سیکھیں گے

 (4،11-2: 2)یسعیاہ  .ہووے گاسر بلند ای  وندربروز تے ایس  سجدہ،

ہو  لئی دےیشہ اسی، دے نالیسوع حکمران  ایہہ، وچ اخیر مثالی وقت ہو جائے گا. اک دےزمین پر امن  ایہہ، وانگراس 

ایس  ودی تلمودایہہ(، 2: 6؛ ہوسیع 2:11؛ یسعیاہ 1: 92؛ 4: 90د پر )زبور نواں  ب دیمختلف صحیفوں  جائے گا.

 کسدیوں( رہتا سکھاتا. 97Aفولیو  یہہسال ):عدالت عاال 1،000

 :سیگئی  دیحوصلہ افزائی  لئی دےلکھنے  وچمندرجہ ذیل  وییسعیاہ 
نام  داتے ایس  .ہووے گیکندھے پر  دےایس  سلطنتتے  بیٹا بخشا گیا وچبچہ پیدا ہوا، ہ اکارے پاس اسی 6

اضافے  دےامن تے  متنونح دیان  7 شہزادہ. داسالمتی  تسیب دای قادر ابدیت ربعجیب، مشیر بالیا جائے گا، 

قائم کرنے تے  حکم ایہہئی اختتام ہو جائے گا کہ نونزیادہ،  نالبادشاہی  دیتے ایس  تخت پر دے، داؤد نیںن دے

 داغیرت  دیرب االفواج  .داایس  دے نالیشہ اسیاں تک کہ ایہہانصاف،  نالوقت ایس  آگےتے  فیصلے لئی دے

 (7-6: 9)یسعیاہ  .کرن گےمظاہرہ 

دعوی کرنے  بوہت بادشاہی قائم کرے گا کہ نوٹس. اک نالدے مت نونح تے اک کہ یسوع مسیح آئے آکھیایسعیاہ نے 

 جائے گی دیحقیقت یسوع پیدا ایس  نال، وہ اوچدسمبر  طور تےحوالہ کرتے ہوئے خاص  دےحوالے، ہر سال ایس  والے

 اک نالدے زیادہ قوانین  نالرعایا  دیبادشاہت  دی رببائبل  کہ نظر انداز کر دیتے. اے رہیازیادہ نبوت کر  نالایس 

 .دینبوت ایس  نوںدوسروں تے  لنواں  یسعیاہ، دا کہ. ہووے گاپر ایس  عیسی تے  ،اےجو ظاہر کرتا  اےمت نونایسی ح

 15:10محبت )یوحنا  دیقوانین  دے رب کیوں جےد پر فیصلہ دیا جائے گا؛ نواں  ب دیبادشاہت ان قوانین  دی رباور 

د نواں  ب دیکتنے باوجود، محبت  لئی دےدیکھنے  ایہہ وچ جگبادشاہی،  دی ربلہذا  .نیںراہ  دی( 22و سیمی 37-40

 ا جائے گا.دیپر 

 مزیدتے  زبور

یسعیاہ تے  لنواں  کہ دا اےحوصلہ افزائی  لئی دےلکھنے  وچبارے  دےآنے والے انگلستان  دے رب نوں رب ایہہ

 .سی نیںصرف ن



دوران بکھرے  دےوقت  دےگے، بڑی مصیبت  جانجمع کئے  وچ ایہہودیوں( ہزار برطانایہہل اسرائیل )نہ صرف دیئجی

 :سیگئی  دیحوصلہ افزائی  لئی دےکہ لکھنے  دےوں لودیان  نال وچ قبیلوں دےجو  سیہوئے 
بکھیر  نوں تسیجہاں  ملکجمع  نال وچ، امتوں وچ: "اے آکھداکہ رب قادر مطلق  نیںکہتے  لئیایس  17

 گے، جانوہ وہاں تے  18' ملک دوں گا." دےاسرائیل  نوں تسی وچتے  جمع، نوں تہانوں نال پاسے دی سیدیا 

نے  وچتب  19 مکروہات دور لے جائے گا. سارے دےتے ایس  مکروہ چیزوں سارے دےایس  نالوہ وہاں تے 

باہر  نال وچگوشت ایہناں دے  تے نئی روح ڈال دوں گا، اکاندر ایہناں دے  نے وچتے  دل دے گا، اک نالان 

ان تے  مانو نوںم دامیرے احتے  وہ میری شریعت پر چلو گے 20 دل دے گوشت، اک نیںانتے  سٹونی دل لے،

ان مکروہ  نوںدلوں  دےجن تے  ہوں گا. رب داان  وچتے  ہوں گے، لودیمیرے  21 وہتے  ؛اےا دی نال

ایہناں  نے سروں پرتسیایہناں دے  وچ، نیںپیروی کرتے  دیخواہش  دی لئی دےموں داان گھرنیت تے  چیزوں

 سزا دیں گے، " دیاعمال دے 

 (21-17: 11)حزقی ایل  .اے آکھدا ربوند رب
؛ 11مکروہ چیزیں )احبار تے  اطاعت دیآئین  دے رب پرئی بکھرے رکھا جائے گا، نوناوالد اب  دیقبیلوں  دےاسرائیل 

 روک دے گا. نال( کھانے 14استثنا 

 مندرجہ ذیل: وچزبور  وچبارے  دےبادشاہت  دی ربنوٹس 
سب گھرانے تیرے حضور  دےقوموں تے  رجوع، پاسے دیرب تے  یاد کرے گا نوںانتہا  دی جگ سارے 27

 (28-27: 22)زبور  .اےمت کرتا نونوہ قوموں پر حتے  ،اے دیرب  لئیبادشاہی  28 سجدہ کریں گی.

: 45)زبور  .اےعصا  داعصا تیری بادشاہی  دیراستبازی  ؛اے لئی دےیشہ اسییشہ اسی، ربتیرا تخت، اے  6

6) 

 دیاے رب  تسی لئی دے بنان جانداجانا  لئی دےموں بنی آدم دا دےقدرت  دیایس  مدا سارے دے تسی 10

 کرے گا،گل  نالجالل  دےنی ریاست تسیوہ  11 برکت دے گا. نوں تہانوں لودیتیرے مقدس تے  ستائش کروں گا،

بادشاہی ابدی  دی تسی 13 عظمت. دیجالل  دےبادشاہی  دیتے ایس  ،12 گفتگو، وچبارے  دےبجلی  دے تے تسی

 (13-10: 145)زبور  یشہ.اسیسلطنت پشت در پشت قائم  دی تے تسی ،اے

؛ 20:33ل دی)مثال ئجی اےلکھا  وچبارے  دےپہلوؤں  دےبادشاہی  ویمختلف لکھنے والوں نے  وچپرانے عہد نامے 

 (.7: 4ہ دا؛ می21عبدیاہ 

دے نال کجھ دی تصور نواں  فوری سامعین ب دیخوشخبری پڑھانا شروع، ان  دیبادشاہی  دی ربلہذا، جب یسوع 

 .سیواقف 

 رسوالں نوں رب بادشاہی دی تعلیم دیندیاں ویکھیا؟. 4

 دے، جبکہ حقیقت یسوع اےخبر  چنگیصرف  وچبارے  دےشخصیت  دییسوع مسیح  وانگر دیٹ انجیل اک بوہت

 .اےوہ پیغام یسوع الیا کہ  .اےکہ  اےتعلیم دی  دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی ربشاگردوں نے 

 بادشاہی سکھایا دی ربپال 
 :اےلکھا  وچبارے  دےبادشاہت  دیعیسی  رب تے پولوس رسول 

 نالدلیری  لئی دےبابت آمادہ تین ماہ، استدالل  دیباتوں  دیبادشاہی  دی تے رب گئے وچوہ عبادت خانہ تے  8

 (.8اعمال:  19)تے  اےبولتا 



 دیبادشاہی  دی( 20:25)اعمال  رب وچ وچکار دےسب جن  تہانوںکہ  اےبیشک، اب مجھے معلوم تے  25

 کہ. نیںمنادی کرنے چلے گئے 

، آیا وہ شخص جس پر وچقیام  دےایس  پاس دےایس  نال بوہت، سیا دیدن مقرر  اک نالا اوہناں نےپس جب  23

یسوع  نال وچنبیوں تے  توریت دی، دونوں موسی نالشام تک صبح  نالسنجیدگی تے  دیوضاحت  نےاوہناں 

جس تے  منادی کرنے دیبادشاہی  دی رب 31 ... گواہی دی. دیبادشاہی  دی ربآمادہ،  نیںان وچبارہ  دے

 (.23،31: 28منع )اعمال  نالایس  کسی نے سکھاتا، باتیں دیوند یسوع مسیح رب دے نالاد تہانوناع سارے وچ

طور  دےسکھایا  وچبارے  دےیسوع  نالایس  اےتعلیم دی  وچبارے  دےبادشاہت  دی ربالگ الگ ہو وہ  ویپولس نے 

 اےحصہ  اسیا اک داایس  کہ آکھیا اوہناں نےکہ ) اے نیںن وچبارے  دےبادشاہی صرف یسوع  دی رب، نوٹس تے

 اگرچہ(.

 :سیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب ویکہ اب  اے پربالیا،  نوںخوشخبری  دی رب ایہہ ویپال نے 
قابل  دے ئوندا اےبالٓ  وچجالل تے  نی بادشاہیتسینے  تسیجو  رب نوں تسیخوشخبری  دی 12 ... رب اسی...  9

 (9،12: 2وں دیتھسلنی 1) تبلیغ. نال تہانوںچلنا ہوگا کہ 

 پیغام"، بھجیں وہ سکھایا کہ. چنگا" دیعیسی   خوشخبری بالیا. دی( 1:16مسیح )رومیوں  ایہہ ویپولس نے 

خوش خبری  اک وچبارے  دےیا صرف ذاتی نجات  وچبارے  دےشخصیت  دیصرف یسوع مسیح  ایہہغور کریں کہ 

 :نیںاطاعت شامل  دیفیصلے  دے تے رب سی،تسیو دیایس  انجیل یسوع مسیح، دیپال مسیح  .سی نیںن

نے قوی تسیوند یسوع رب تہانوںتے  7 تسی داادا کرنے  دے نالجو مصیبت مصیبت  نوںوں لودیان  رب...  6

ارے اسیجب  اےنازل ہوتی  نالآسمان  وچانتقام لینے بھڑکتی ہوئی آگ  نالپہچانتے  نیںن نوں ربجو  8 فرشتوں،

مانتے ان  نیںن نوںخوشخبری  دیوند یسوع مسیح ربارے تے اسی ،لئی دےوہ دینے  نیںشورش زدہ باقی  نال

جب وہ  10 سزا دی جائے گی، نالجاللی قدرت  دیتے ایس  نالحضور  دےوند رب دے نالابدی تباہی  ایہہ 9 پر.

 دیتعریف  دی وچکار لیائےجو ایمان  لودیوہ  سارےسنتوں اور،  دیجالل پائے ان  وچ، وچدن ایس  آئے

 (.10-6: 1وں دیتھسلنی 2) جے کیوں سیاری گواہی یقین اسی وچکار دے تسی لئی دےجائے کرنے 

 اےکجھ  کہ اے نیںپر قبضہ نایس  طور تےمکمل  اسیکہ، اب  کرن گےحاصل  اسیپتہ چلتا بادشاہی  نالعہد نامے  نویں

 کہ:
 .نیں رہیا( حاصل کر 12:28جس )عبرانیوں  سکداا جا دی نیںوہ بادشاہی ہل ن اسی 28

 .اےا دی نیںدرج ن ایہہ طور تےمکمل  پر، نیںز نونحصہ بننے پر مر دابادشاہی  دی رباب تے  نیں سکدےپکڑ کر  اسی

، جو طور تے دےبشر انسان  اکبادشاہت  دی رب طور تےمکمل  اککہ  اےتصدیق  دیایس گل  طور تےپال خاص 

 کرتا: نیںدرج ن طور تے دے اے ہْنداا دی بعد دےقیامت 
ی بگل، تو اخیر کہ؛ سکداہو  نیںوارث ن دےبادشاہی  دی ربخون تے  کہنا، بھائیوں، گوشت ایہہ وچایس  اب 50

نہ فنا بقا تے  ،ہووے گی changed- 52 وچپل  اکسب  اسی پرنیند نہ کرنا،  نوںسب  اسی وچجھپکنے  دےآنکھ 

مردے غیرفانی تے  جائے گا لئی دےآواز  دیترہی  ..دےد بتانے وی نال تہانوں وچدیکھو  51 اےوارث کرتا  دی

 (.52-50: 15وں سیکرن 1گے ) جانبدل  تے اسی اٹھیں گے وچحالت 

ایس  انصاف کرے گا جو دامردوں  وچبادشاہی تے  ظہور دےتے ایس  وند یسوع مسیح، زندہرب تے رب وچ 1

 (.1: 4س سیتیم 2چارج ) نوں تسی نالوجہ ایس  پہلے نال

 کرے گا کہ: اسیبادشاہی فرا دا تسیب ربیسوع  پرسکھایا،  نیںی نایہہپال صرف 

جو سو  اےبن گیا تے  ،اےجی اٹھا  نال وچمردوں  دے نال پاسے دیبعد انسان  دےاب مسیح  پر 20 آیا موت

 دےایس  آیا، 22 جی اٹھنے. دےمردوں  نیںسب مرتے  وچآدم  وی نال پاسے دی بندہ ،21 پہال پھل. وچان  نیںگئے 

 تو آئوندی اے وچ اخیرپھر،  24 جو مسیح لودیوہ  نیں دیآنے پر مسیح  دےایس  بعد دےایس  باوجود پہال پھل،

 پر 23 گے جانسب زندہ کئے  وچ: مسیح اےرکھتا  اکجب وہ  اےکرتا  اسیبادشاہی فرا نال تسیب ربنے ایس 



تحت سب  دےپاؤں  دےایس  جب تک وہ 25 قدرت.تے  سارا اختیارتے  متنون.. ساری حاکنی ہر تسینی تسی

 (.25-20: 15وں سیکرن 1) .تہانوںوہ بادشاہی کرنا ضرور خ نوںدشمنوں 

 وارث نہ ہوں گے کہ سکھایا: دےبادشاہی  دی رببےایمانی )حکم بریکر(  ویپال 
ر، یا دانہ حرام ا جائے.دیفریب نہ  وارث نہ ہوں گے؟ دےبادشاہی  دی ربر داجانتے کہ بد نیںن تہانوںا دی 9

نہ چور، نہ اللچی نہ شرابی، نہ  sodomites، 10ای  نہتے  جنس پرست، اسیای  نہتے  ر،دازناای  مشرک، نہ

 وارث ہوں گے. دےبادشاہی  دی( 6وں سیکرن 1 10-9):  ربلٹیرے ای  گالیاں بکنے، نہ

بت پرستی، جادو، نفرت، جھگڑے، حسد،  20 ، بے حیائی،دیاتسی: زنا، زنا، ننیںجو  نیںم، واضح دابرے  19

 نال وچجن  ؛وانگرتے  ،revelriesن، تسیحسد، قتل، متوال 21 تقریروں، سوارتی عزائم، فساد، بدعتوں، دیغضب 

کہ  نالجی وانگربالکل اسی  سی آکھیا نال تہانوں وچ، وقت ماضی وینے  وچبتا دے،  نالپہلے  نوں تسینے  وچ

 ہوں گے. نیںوارث ن دےبادشاہی  دی( 21-19: 5)گلتیوں  ربم کرنے والے دا نالای
کجھ  وچ، اےبت پرست  اک، جو بندہاک شخص، نہ اللچی تسیر، ندائی حرامنون، اےمعلوم  نوں تسی ایہہ 5

 نیںمیراث ن

 (.5: 5بادشاہی )افسیوں  دی تے رب مسیح

پولوس رسول  مطالبہ. داتوبہ  نالگناہ  دےقابل ہو جائے کرنے  دےداخل کرنے  وچبادشاہی  دیتے ایس  اےمعیار  رب

 سکھا گا کہ: نیںنکجھ  ادینے خبردار 
 اککہ  نیں رہیابالیا جنہوں نے اتنی جلدی منہ پھیر  نوں تسی نالفضل  دےمسیح  دےایس  ،نیںتہانون وچ 6

بگاڑنا  نوںخوشخبری  دیمسیح تے  ہو تہانوںجو مصیبت پر کجھ  تعجب؛ اے نیںناک تے جو  7 مختلف انجیل،

 نوں تسی نالایس  اےا دیتبلیغ  نال تہانوں اسیئی فرشتہ، نون دایا آسمان  اسیاں تک کہ اگر ایہہ پر 8 .نیںچاہتے 

ا دیکہنا  نالفیر  ،وچتو اب  اے آکھیاپہلے  نالاسی ایس  طور تے دے 9 تبلیغ، ملعون ہو. دیکسی دوسرے انجیل 

ایس  تو اےتعلیم دیتا  دیخوش خبری  دیکسی دوسرے  نوں تسی نالایس  اےا دیا دیاستقبال  دا تسیکسی نے 

 (9-6: 1)گلتیوں  ملعون ہو. نالنے ا

، طور تے دےدھوکہ دیا ناگن  نوںحوا  نالری دام دیایس  نہ ہو، اینج وانگرڈرتا ہوں، کسی نہ کسی  وچ پر 3

یسوع اک تے نے ایس  جو آئوندا اے 4 .اے سکدیخراب ہو  نالسادگی  اے وچمسیح  نوںہارے دلوں تہانونتاکہ 

مختلف روح  اکتو  نیںحاصل کرتے  نوں تسی، یا لئی دےایس  تو اےتعلیم دیتا  دی نیںتبلیغ ن اسی نیںجن

 وانگر چنگی نوں تسیاگر  - اےا دی نیںقبول ن نوں تسیمختلف انجیل جو  اک، یا وچجس  اےہوا  نیںموصول ن

 (4-3: 11وں سیکرن 2!)نیں سکدےپیش کر  دے نالایس  نال

 ؟سیا دیجھوٹے، انجیل  وچ"مختلف،" اصل تے  "دوسرے"

 .نیںجھوٹی خوشخبری مختلف حصے 

( جاننے 7متی   23-21):  ربواقعی تے  اطاعت دی رب نوں تسی لئی دے، جھوٹی خوشخبری یقین کرنے طور تےعام 

خود غرضی پر ایس  .اےکہ  اے نیںن لور دیشش کرنے نون لئی دےراہ پر سچ رہنے  دیایس  دعوی کرتے ہوئے دا

 .اے جاندامبنی ہو 

وہ  نیں لیائے.اور انسانوں ایمان نیں( 3گر )پیدائش  لئی دےجھوٹی خوشخبری  اکسال پہلے  6000ناگن فریب حوا تقریبا 

 داایس  بعد، دےجی ہاں، یسوع مسیح  فیصلہ کرنا چاہئے کہ. دابرے چنگے تے  لئینے تے تسی نیںر جانتے بوہت نال رب

زمانے  دےی دجال اخیرتے  اےجاری کر دی گئی تے ایس  اناجیل سی دتا گیامنسلک  دے نالنام اکثر مختلف جھوٹے 

 گا. رہیاجاری  وی وچ

معرفی /  داغلطی تے  سچائی طور تےدی نواں  س، جھوٹی خوشخبری بتسیو وچزمانے  دےپولوس رسول  ویا

 لئی دےخاص علم نجات سمیت روحانی بصیرت، حاصل کرنے ایس  طور تےدی نواں  عارفوں ب .سیصوفیانہ مرکب 

وہ ساتویں تے  سی دیئی خاص نتیجہ نونا دیای  ا بشردیکہ  لئی دےعارفوں یقین کرنے  ا.دییقین  سی دتا گیا سی لورا دی



 وچجھوٹی رہنما سائمن  اکای  ایسی کہ عدالت. سی رہیامخالفت کر  دیاطاعت  دی رب وچمعامالت  دے وانگردن سبت 

 .سی( 8اعمال  21-18جو ):  سی دتا گیاخبردار  نال پاسے دی، پطرس رسول 

 اے نیںآسان ن ایہہ پر
 :اےکہ پتہ چلتا  اےتعلیم دی  دیبادشاہت  دی ربعہد نامے فلپ  نویں

 دےتبلیغ  دیباتیں  دیبادشاہی  دی ربوہ  12 ... منادی. دیمسیح  نالان تے  گیا نوںشہر  دے ایہہتب فلپ سامر 5

 (.5،12: 8... )اعمال  لیائےفلپس ایمان  اوہناں نےجب  طور تے

 کہ: اے نیںآسان ن دی ہوونداخل  وچبادشاہی  دی رب نوںتعلیم  نوںشاگردوں تے  یسوع، پال، پر
 دےاونٹ  اک ایہہمشکل  وانگر، "کس آکھیانے ایس  ا کہ دیکھا توہووے گیغمگین  بوہتیسوع وہ تے  24

دولت  دی ہوونداخل  وچبادشاہی  دی 25 !ربکہ  اے ایہہگزر جانا آسان  نال وچ دےنا دےسوئی  اک وچمقابلے 

 . "بندہامیر  دی ہوونداخل  وچبادشاہی  دی رب اے لئی دےوں لودیجو ان  اے

 ؟"سکدان نجات پا نون، سننے والوں "پھر آکھیاتے  26

 (27-24: 18)لوقا  ."سکداہو  نال ربہو جو چیزیں  نیںن نال"انسان  آکھیانے ایس  پر 27

 داخل وچبادشاہی  دیذریعے ضروری  دے اسی" 22 فتنوں نال بوہت

 اعمال(. 14:22") رب
ادا  ایہہشکر دانہایت اگنے  نوںہارے ایمان تہانونکہ  اے، بھائیوں، جو، مناسب لئی دے تسییشہ اسی رب اسی 3

 دےخود  اسیتو  4 بڑھتا، پاسے دیدوسرے  اکمحبت  دی اکہر  نال وچسب  تے تہانوں ،نیںپابند  دےکرنے 

ایمان تے  صبر دے تسی وچفتنوں تے  جارحیت سارے دے تسیکہ  اےدعوی  دا تسی وچکار دےگرجا گھروں 

 جیدے، نیں رہیامتاثر ہو وی نوں تسیبادشاہی،  دی رب نوں تسیکہ جو  اے رب لئی دے 5 کہ، اےبرداشت  تسی

تے  7 تسیفتنہ  نالبعد  دے اے ایہہ 6 ؛اےصریح ثبوت  داسچی عدالت  دی رب اے سکداالئق سمجھا جا  دے لئی

نے قوی تسیوند یسوع ربجو  نیںشورش زدہ باقی  نالارے اسی نوںوں لودیجو مصیبت ان  لئی دےدینے  نیںتہانون

نزدیک  دے رب لئی دے( ادا کرنے 1وں دیتھسلنی 2 7-3جب، ):  اے جانداا دیظاہر  نالآسمان  دے نالفرشتوں 

 انصاف. ایہہ

حصہ بننے  داایس  وچعمر ایس  منتخب کردہتے  اے رہیاا جا دی اے جاندا آکھیا ویاکجھ  ، صرفنالمشکالت  کیوں جے

کہ دوسرے  لودیوہ  طور تے دے اے ہْنداظاہر  نالبائبل  (.6-4: 6؛ عبرانیوں 6:44؛ یوحنا 14-1: 22)متی  لئی دے

یت کرنے والے نظریے سیکھیں داشتے  آئے گا، لئی دےغلطی کرنے والے تفہیم  وچبالیا جائے گا "روح  وچ، بعد لودی

 (.29:24')اشعیا  لودیگے وہ 

 پیٹر بادشاہت سکھایا
یا فیصلے وہاں  اےجائے ضروری  دیخوشخبری تندہی اطاعت  دی تے رب ،سیپطرس رسول نے سکھایا بادشاہی ابدی 

 ہو جائے گا کہ:

 لئی دے تسی وچابدی بادشاہی  دیادقارکرتا یسوع مسیح تے  ارے رباسیایت بوہتداخلی دروازے  اکتاکہ 

یقینی  نوںانتخابات تے  لدا دی تسیزیادہ مستعد  وی نالایس  پس اے بھائیو! 10 ؛11 لئی دے جائے گی دی اسیفرا

 (.11-10: 1پطرس  2کرے گا ) نیںن ویٹھوکر ک لئی دے تسیتو  نیںکرتے  اینج تسی، لئیدی بنان
شروع ہوتی  نال اسیپہلے  نالسب  ایہہتے  .اےآیا  لئی دےفیصلے  دےشروع کرنے  نالگھر  دےمرتبہ   17

 (.4:17پیٹر  1) ؟ہووے گاانجام  دامانتے ان  نیںن نوںخوشخبری  دی ربا دی، تو اے

 ی کتباخیر دیریاست تے  بائبل
 اکبادشاہی  The- دا  اے( 1،14: 1)یوحنا  ربیسوع تے  (8،16: 4یوحنا  1) آئوندا اے" سکھاےمحبت  رببائبل "

 (.15-14: 22 مکاشفہ)  نیںحمایت حاصل ہوگی، نفرت ن دیمحبت  نالقوانین  دےجن تے  اےجو محبت  سیبادشاہ 



 .اےبحث  دیبادشاہت  دی رب طور تےی کتاب خاص اخیر دیبائبل 

ارے اسیریاست  دی جگ، کہنے لگے، "اس سیبلند آواز  وچجنت تے  داساتویں فرشتہ نے نرسنگا پھونفیر  15

 مکاشفہ) یشہ حکمرانی کرے گا!"اسییشہ اسی اوہناں نےتے  نیں دےریاست بن چ دیمسیح  دےتے ایس  رب

11:15.) 

 :اےدو پتہ چلتا  دےعنوان  دےایس  بائبلتے  راج کرے گی! وچبادشاہی  دییسوع 

 ۔(19:16 مکاشفہوند )رب داوندوں تے رب نام لکھا: بادشاہ اکران پر تے  نا لباستسینے تے ایس  16

 حوالے نوٹس:ایس  نالوحی  ؟اےن نون کرن گےبادشاہی ای  اکیسوع نے صرف  پر

 وچفیر  .سی گیادتا مصروف عمل  لئیایہناں دے  فیصلےتے  وہ ان پر بیٹھ گیا،تے  تخت دیکھا، وچتے  4

سر قلم کر  دےکالم  دےجو  سی نیںپرستش ن دیبت  دےایس  ، جانور یاتے رب گواہی دیان  لئی دےعیسی  

 دیوں لودیان  سیہوا  نیںنشان موصول نایہناں دے  ہاتھ پرایہناں دے  پر یا سیماایہناں دے  تے جو، سی دتا گیا

پہلی  اےوہ قدوس تے  مبارک 6 . . بادشاہی. دے نالہزار برس تک مسیح  تے اک نیںوہ زندہ تے  روحیں.

 دےمسیح رب تے بلکہ وہ  نیں( ن20 مکاشفہ 4،6ئی طاقت ): نونموت پر  تیجیپر  جو. اےشریک  وچقیامت 

 .کرن گےمت نونح دے نالایس  ہزار سال تک تے اک ہن ہوں گے،دا

 لئی دےیشہ اسیبادشاہی  گے! جانبادشاہی کرنے اٹھائے  دے نالہزار برس تک مسیح  اک دےکہ عیسائیوں  اےسچ  ایہہ

نے چیک  وچ .سی داہزار سال  اکا صرف دیذکر  دامت نوندور حایس  پر(، 11:15 مکاشفہگا ) کیوں جےی اخیر

ایس  طور تے دےپہلے مرحلے  دےمرحلے  طور تے دےی، زیادہ روحانی، فیز مخالفت تہانونسلطنت، جسمانی ہزار، ح

 .اےی وجہ ایہہ اے جاندا آکھیا لئی دےشروع کرنے  دے

 وچکتاب  دی مکاشفہ طور تے دے ہوونواقع  وچکار دےی مراحل تہانونحتے  ہزار سالہ دیبادشاہی  دی ربچند واقعات 

 :نیںدرج 

جو  نوںقوموں تے  ا جائے گادی رہیا نال 8 وچ ، شیطان قیدنیں دےہو چ تہانوںمدت خ دیاب جب ہزار برس  7

جنگ  ایہناں دے نال جائے گا، یاجوج ماجوج، نیںباہر ن لئی دےدھوکہ دینے  نیں وچنوں نونچاروں  دےزمین 

بڑا سفید  اکنے  وچفیر  11 ... ریت. دیجمع کرنے، سمندر  نوں اے طور تے دےتعداد  دیجن  لئی دےکرنے 

 لئی دے 12 .وچان تے  بھاگ نکال جو دیکھا. نالآسمان تے  زمین نالسامنے  دےپر بیٹھ ایس  ،دیاسی تے  تخت

تے  کتابیں کھولی گئیں دیکھا.تے  سامنے کھڑے، دے رببڑے، تے  نکے، مردہ وچتے  نہ ملی تھاںئی نون

 دیچیزوں  وچجس  دتا گیادرج  وچمردہ کتابوں تے  ،.دتا گیاافتتاح  داجس  اےکتاب  دی حیاتیکتاب اک تے 

تے  موتتے  چھوڑ دی، سی وچایس  سمندر مردہ جو 13 ،.دتا گیامطابق فیصلہ  دےاعمال ایہناں دے  نال پاسے

 موتفیر  14 .اک، ہر دتا گیامطابق فیصلہ  دےاعمال  دےایس  وہتے  حوالہ. سی وچجو ان  نوںعالم ارواح مردہ 

کسی کتاب تے  (20 مکاشفہ 11-15، 7-8):  15 موت تیجی ایہہ .سیڈاال گیا  وچجھیل  دیعالم ارواح آگ تے 

 ڈاال گیا.. وچجھیل  دیلکھا ہوا نہ مال وہ آگ  وچحیات 

مرحلے ہو جائے گا  دےبعد  دے اککہ  آئوندا اےبعد  دےموت  تیجیتے  بعد دےکتاب ہزار سالہ حکمرانی  دی مکاشفہ

 :اےکہ پتہ چلتا 

 .سیرہی  جاندیپہلی زمین تے  دیکھا نوںنئی زمین تے  آسمان نویں اک، لئی دےپہلے جنت  نالسب  وچاب  1

 نال پاسے دی ربدیکھا جو  نوںیروشلیم  نویں، جان، شہر مقدس وچتب  2 .سی ویعالوہ سمندر  دےایس 

 اک نالکہہ آسمان  وچتے  ادیتیار  طور تے دےآراستہ دلہن  3 .نوںشوہر  دےلئی ایس  دےاترتے،  نالآسمان 

 دےوہ اسی تے  گا رہیا ایہناں دے نال وہتے  ،اےذمہ  دےمسکن مردوں  دا رب ایہہاونچی آواز سنی " دیکھو 

سب آنسو  دےآنکھوں  دیان  ربتے  4 ہو جائے گاتے  ہو ایہناں دے نال رب داخود ان  ربہوں گے  لودی

ئی زیادہ درد ہو جائے گا. نون، نیںر جاندینہ موت، نہ غم، نہ رونا. سابق چیزیں  ہووے گیپونچھ دے گا... نہ 

 (4-1: 21 مکاشفہ) "



ظاہر  وچوسط  دےسڑک  دےایس  واضح طور تے دےخالص دریا، کرسٹل  اک دیپانی  دے حیاتینے مجھے تے ایس  1

، جس، بارہ پھل سیدرخت  دے حیاتیدونوں کناروں پر،  دےدریا تے  ،2 آگے بڑھنے. دےبرہ تے  نالتخت  دے ربہوا، 

ہووے لعنت نہ فیر  تے سی لئی دے 3 شفا. نوںقوموں  نالپتوں  دےدرخت  ج.تسیپھل  داایس  پیدا ہوا ہر درخت ہر ماہ

 منہ دیکھیں گی، داایس  وہ 4 .کرن گےخدمت  دیایس  بندے دےتے ایس  ہوگا وچایس  تخت دےرب تے برہ  پر، گی

 لور دیروشنی ای  چراغ نہ دیسورج تے  ہو گے. وہ، نیںوہاں رات ن 5 ہووے گاماتھوں پر ایہناں دے  نام داتے ایس 

 (5-1: 22 مکاشفہ) .کرن گےمت نونح لئی دےیشہ اسییشہ اسی لودی ایہہتے  روشن کرے. نوںان  ربوند رب اے

 اےرہتا  لئی دےیشہ تے اسی نیںشامل  وچبندوں  دے رب بعد، دےہزار سال  دے سیسا اےن نونمت، نوندور حایس  نوٹس

بادشاہی  دی رب ایہہ نیچے زمین پر آئے گا.تے  دیں گے، آسمان چھوڑ سی دتا گیاتیار  وچشہر مقدس کریں جنت  کہ.

 بار! اک دیدرد یا مصائب   .اےآغاز  دای مرحلے اخیر دے

ہووے پر ایس  اےن شامل نونزمین، مقدس شہر  (.7: 21 مکاشفہہر چیز )تے  وارث ہوں گے دے( 5: 5حلیم زمین )متی 

 کہ: اےاحساس  گا.ر طریقے ہو جائے بوہت کیوں جےگا  دےعمل ہو س دا رب، گا

 (.7: 9. )یسعیاہ ہووے گانہ  اخیر دااضافے  دےامن تے  متنونح دیان  7

اطاعت کرے گا  دیمت نونح دی ربی مرحلے سب اخیر دےبادشاہت  دی رببعد  دےپارٹنر  دیترقی  طور تےواضح 

 ہو جائے گا. اےشروع کر دیا  طور تے دے

 زیادہ عظمت واال وقت ہو جائے گا: نالسب  اک ایہہ
ان  ربچیزوں کریں  اے-ن نے سنا، نہ ہیدانہ تے  ،اےدیکھا  نیں: "آنکھ ناےلکھا  ایہہ طور تے دےمقصد  9

روح  دیایس  ارے پاساسی نوںنے ان  رب پر 10 سما گیا" وچدل  دےانسان  اےمحبت تیار کر رکھا  نالایس  جو

 (.10-9: 2وں سیکرن 1)  اے دتا گیاذریعے نازل  دے

 وقت ہو جائے گا! چنگا بوہت اک ایہہ .اےوقت  دان نونابدی ستے  محبت، خوشی، نالاس 

 ؟نیںہونا چاہتے  نوںہارے ہاتھ تہانون وچایس  نے تہانوںا دی

  عہد نامے باہر ذرائع سکھایا نویں. 5

 بادشاہی دی رب

 سوچا؟ سیمنادی کرنے والے  دیخوشخبری  دیلغوی بادشاہی  دی ربابتدائی پروفیسرز وہ  دےمسیح 

 جی ہاں.
صحیح تے  ، وہ بار بار،وچپڑھنے  اکدی گئی  نال پاسےپروفیسر بارٹ  دےیونیورسٹی  دیرولینا دیسالوں پہلے، نارتھ 

 دیبادشاہی  دی ربروں داابتدائی پیرو دےتے ایس  برعکس آج مسیحیوں اقرار، یسوع دےزیادہ  نال، سب نالطریقے 

، اےمختلف  نال دےچرچ  مسلسل دی رب نال بوہتمجموعی تفہیم کہ  دیڈاکٹر  دےمسیحیت  منادی کہ پر زور دیا.

ا دیاعالن  لیائےروں پر ایمان داپیرو دےتے ایس  خوشخبری یسوع خود دیبادشاہی  دی نالمتفق ہوں گے  اسیاگرچہ، 

 آتا کہ گے. نیںن وچمسیحی آج سمجھ  نال بوہتمتفق دعوی  اسی .اے

 واعظتے  عہد نامہ مصنف نواں   -پرانا ترین حفظائے پوسٹ
انگریزی ترجمہ، دوسرا ایڈ بیکر تے  بادشاہی، )ہومز میگاواٹ قدیم مسیحی واعظ رسولی فادرز .. یونانی نصوص دی رب

حصہ  اسیا اک دا اے جانداا دیدعوی  دا ہوونقدیم مکمل مسیحی خطبہ"  نالکہ سب  اےکتب، گرانڈ ریپڈس "زندہ بچ گیا 

 :اےل تہانونبیانات پر مش وچبارے  دےایس  مقالہ ایہہ قدیم مسیحی واعظ (.102، صفحہ نمبر 2004 سی

، اےعارضی تے  ارے قیام معمولیاسی وچ جگ دی، بھائیوں، گوشت اےمعلوم  نوں تسیعالوہ  دےایس  5: 5

 باقی. وچآنے  دے حیاتی دییشہ تے اسی ا: بادشاہیدیوعدہ  اےشاندار تے  مقصد عظیم دامسیح 



قدیم واعظ ایس  مزید برآں، .اےابدی ہو جائے گا ظاہر کرتا تے  ، منافع آئےنیںاب ن اےال بادشاہی  نالمندرجہ باال بیان 

 :نیں آکھدے

 ،دےاسباب  دےنے نیک اعمال تسیایہناں دے  ،نیں نیںقابل ن دےمقالہ  دےوں لودینیک  نالای ویتو  ویا 9: 6

بے داغ بپتسما رکھنے تے  نے پاکتسی اسیا اشورینس دی، نال پاسے دی لئی دےبچانے  نوںبچوں ایہناں دے 

ل ہو دیارے واسییا جو،  ؟اے-اسی دےجائزے  دے ہوونداخل  وچبادشاہی  دی ربتو  نیںم رہتے دانا لئی دے

اک تے ، اک وچہ ایس لئی 6 :9 اے دینے مل کےنیک عتے  گئی تو پایا مقدس-بٹ وچغریبوں  اسیجائے گا 

 دی ربحق  ا.دی 7 ، لہذانیںجانتے  اسیاگر  :11 کہ محبت دو اے سکداداخل ہو  وچبادشاہی  دی رب سب اسیجائزہ 

 نیںن نے سنا ندا" کرن گےحاصل  نالجس  اےا دیوعدہ تے  ہوونداخل  وچنی ریاست تسی اسی، اے وچنظر 

 تصور." دادل  دےانسان ای  نہتے  نے دیکھا آنکھای  نہتے  آنکھ نے دیکھاای  نہتے  اے

، لئی دےریاست  ایس لئی دی رب وچ دینیتے  جانتے، محبت نیںدن ن دے دکھائے جانے دے رب اسیبعد  دے 1: 12

 بادشاہی `آئیں گے. دی تسینے بتسی، نیںوہ کہتے  6: 12 گھنٹہ گھنٹہ نیںانتظار کرتے  نال اسی

 دیمحبت ایس  ذریعے دےکہ مناسب زندوں  اے نیںداخل ن وچبادشاہی  دی رب ویوہ اب  اے-WEمندرجہ باال بیانات 

فیر  بعد یسوع نے دے اےدکھائے جانے کہ  دے ربکہ  اےبعد دن پارٹنر وقت ہوتی  دےتے ایس  ،،نیںدکھاتے  اے لور

 .اے نیںصرف یسوع مسیح ن نوںریاست تے  اےبادشاہی  دی تسیبایس  س.تسیو

ال پ  دے ربسکھاتا  اےال پرانا ترین بظاہر مسیحی خطبہ دلچسپ   نالکہ  اےاجازت دی  دیزندہ کرنے  رب ایہہ

ہو  نالحقیقی کلیسیا  اک دا، مقصد رب ایہہچرچ اب کہ  مسلسل دی تے رب آئوندا اےعہد نامہ سکھ نویںال   نالبادشاہت 

محدود  نوںنی صالحیت تسی( لئی دےاعالن کرنے  اکمیرا محدود علم  دی)سکھاتا، یونانی  اےممکن  ایہہکہ  اے سکدا

 کر دیتی.

 خوشخبری دیبادشاہی تے  رہنماؤں دےصدی چرچ  تیجی
 نال پاسے دیتھولک دیرومن تے  دوست اک دےرپ داپولی تے  سننے واال دای پیپیاس، جان ایہہصدی  2nd ابتدائی ایہہ

 رڈ:دایوسیبیئس پیپیاس سکھایا ری .اکسکھایا عیسوی  ایہہشمار، ہزار برطان دا ہوونسنت  اک

 اکبعد  دےجی اٹھنے  نال وچا جائے گا جب دیزمین پر قائم ایس  متنونشخصی دور ح دی... مردہ، مسیح 

کتاب،  3یوسیبیئس، چرچ تاریخ،  نیںدیکھتے  وی ایہہٹکڑے.  دے VI )پیپیاس ملینیم پارٹنر ہو جائے گا.

XXXIX ،12) 

 سکھایا: ہووے گاوقت  دیعظیم کثرت ایس  پیپیاس کہ

 دانے پیدا کرے گا کہ دس دے[ گندم آکھیا، ]وہ وانگراسی 

ہر غلہ برآمد ہوں گے واضح، خالص، میدہ دس تے  ن پڑے گا ہر دس ہزار اناج،دا دےتے ایس  ن،داہزار 

جانوروں  سارےتے  پیدا کرے گا؛ وچگھاس دیکھیں مقدار تے  بیجوں،تے  سیب،تے  کہ اےی وجہ ایہہ پونڈ؛

مل تابع دا لئی دےانسان تے  ،ہووے گیآہنگی  تے اسی پروڈکشن پر تب کھالنے، امن دی، صرف زمین نوں

 اےپابند  دامقالہ چیزوں  طور تےتحریری  نال پاسے دی سیسننے واال  اک، بندہقدیم  اکرہو. "]شہادت پیپیاس، 

پر  نال پاسے دیایس  کتابیں لئی دے، پانچ دیدوست،  اک دےرپ داپولی  وچڈی بیٹے کتابوں  سیچوتے  جان

 (IVٹکڑے،  دے...[ )پیپیاس  سیل تہانونمش

 :اےلکھا  وچ خط عہد نامہ نواں  بعد از  لئی دےوں سیکرن

یسوع مسیح  نال پاسے دی رب انجیل موصول؛ لئیارے اسی نال پاسے دیوند یسوع مسیح ربرسولوں نے  1-3: 42

 دی رب وچا حکم دیمقرر  ایس لئی دونوں .نیں نالرسولوں مسیح تے  ،اے نال پاسے دی ربمسیح فیر  تو آگے.

جی  دےوند یسوع مسیح ربارے اسی طور تےمکمل  ہوونتے  دےبوجھ حاصل کر  اکلہذا  مرے.دی دےمرضی 

تصدیق،  دیایس گل  وچکالم  دے رب دے نالمکمل یقین دہانی  دیروح القدس تے  ذریعے یقین دالیا دےاٹھنے 

 ال بادشاہی آ لے کر روانہ ہوا. نال دے ربوہ بشارت 



پولی  .لئی دےی مرنے اخیر دے، اصل رسولوں سیشاگرد گیا  دےابتدائی مسیحی رہنما، یوحنا  اکرپ داپولی  دیسمرنہ 

 سکھایا: AD 135-120 رپ سی.دا

بادشاہی  دی رب، نوںوں لودیکہ ان  نیں رہیاخاطر ظلم کر  دینیک  لئیایہناں دے  تے ،نیںوہ غریب  اےمبارک 

 پاسے دیالیگزینڈر رابرٹس & جیمز  1، حجم نالدادا  تسیب -قبل خط. نوںرپ. فلپیوں، باب دوم دا)پولی  .اے

 (1885ایڈیشن،  دی. امریطور تے دےترمیم  نال

تے  حکم دےایس  نے اسی" اے نیں، مذاق اڑایا نرب،" نالبعد  نالجاننے واال تو پھر، کہ "ہر ہوس کجھ  ، سب

قابل چلنا چاہیئے روح،  دے اے ایہہمٹایا جائے  نال وچکہ  نیں وچ جگوہ خواہشوں  نال دے نالایس  عما ...

وارث  دےبادشاہی  دی رب، `دے نالعادی افراد بنی نوع انسان ایہناں دے  نہ خودتے  نہتے  ردا"اور" نہ حرام

 )ایضا، باب پنجم( .رہیانامناسب کرتے تے  ن سی چیزیں متضادنونای  نہتے  ہوں گے،"

تے  ن،نونمنادی  دیارے پاس انجیل اسیرسولوں تے  ،اےحکم دیا  وچہ ویارے لہذا وہ خود اسیبعد  دےاس 

 دے نالاحترام  تے سارے خدمت، دیایس  وچن طور، خوف نوناعالن ای  پہلے نالآنے  دےوند ربنبیوں 

 )ایضا، باب ششم( دو.

وارث  دےبادشاہی  دی ربال صالحین، نہ حکم بریکر سکھایا، ` نالرپ دا، پولی وانگر دیدوسروں  وچعہد نامے  نویں

 ہوں گے.

 :سیسکھایا گیا  نال پاسے دیرپ داپولی  دتا گیا-اے دیفالونگ دعوی کرنے 

 نوں تسینے  وچ محبوب بچوں سنو. دے ربمیری نصیحت،  تہانوں' بعد؛ آکھیا اوہناں نےدن تو  دےاور سبت 

چلنے تے  وچراہ  دی نوں تہانوںواچ  رب ... نوںسب  تسی وچفیر  بار اکاب تے  ،سیجب بشپ موجود 

حکم جائزہ  نواں   نصیحت، وزن کرنا ہو دادلوں نیچے  دے تسیتیار رہو،  تہانوںجب فیر  بار اکتے  ،لئی دے

 وچامر ایہناں دے  ،حیاتیعظیم فیصلے، ابدی  نال پاسے دیآمد اچانک تیز رفتار بجلی، آگ  دیایس  اور، اک

، رہیاسکھایا جا کجھ  جان لو جو تہانوں دی ربہر چیز تے  .اک نالمحبت  پاسےصریح  طور تے دےریاست 

 سکدےکندہ لی  دے نالقلم  دےپر روح القدس   نالنے دلوں، تسی، نیںالہام صحائف تالش کرتے  لودی تہانوں

، 3.2. اس، رسولی فادرز، والیوم. 24، باب حیاتی دیرپ دا)پولی  حکموں. ' نیںیشہ راسی وچامٹ  تسی نیں

 (506-488، پی پی. 1889

 ، سکھایا:AD 170 .سیچرچ  اک دےرہنما، سی  رب،  دیسردیس 

طرز  وچنکل آنے  نالیروشلم تے  صیون مل کے دے نالاجراء  وچپرانے، دونوں  وچ نویں دےقانون، انجیل 

ڑ وی نوں بندہ تے اک ، وچبیٹے تے  ،وانگر وچتیار مصنوعات تے  اجراء، وچحکم فضل تے  لیے؛ دےمعاش 

 ... اے بندہپر  تے رب بکریوں،

 تفسیر انجیل ئایسٹی مقصد دیتے ایس  قانون

 گودام جبکہ ... دےتکمیل، چرچ ئایسٹی سچائی 

ظلم  نالسونپ اندھیروں  وچابدی بادشاہی  اک، وچ حیاتی، وچ، روشنی وچآزادی  نالغالمی  وچن ہنونواال  ایہہ

جرنل آن  دےت نواں  . دیدی. ترجمہ پر 68 نال، 7.40).. فسح آیات  .اے نال پاسے دیموت  نال

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

 دا تے رب اے جانداتھولک چرچ پر جانا دینہ محض موجودہ مسیحی یا تے  کچھ، اےبادشاہی ابدی  دی رب، وانگراس 

 .سی دتا گیاقانون شامل 

 نصیحت بادشاہی نظر کرنا: لودی طور تےصدی تحریری  تیجیوسط دیر اک تے 

نہ تے  دو اکئی نون نال وچ تہانوں نال اےرجوع پیا  وچخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب نالنی مرضی تسیپس، 

. 8اقتباس، حجم  نالاجداد  -. قبلXLV، باب X)رومن کلیمنٹ. ، کتاب  .نیںنظر آتے  پاسے دیہی، پیچھے 

 (1886ایڈیشن،  دیترمیم کر دی گئی. امری نال پاسے دیالیگزینڈر رابرٹس & جیمز 



 داہرماس  صدی رائٹنگ تیجی، وسط سی نیںلکھا ن نال پاسے دی اک نال وچحقیقی کلیسیا  ایہہمزید برآں، جبکہ بظاہر 

 .نال عنوان دےاستعمال کرتا ترجمہ دابادشاہی"  دی ربجملہ " دےچودہ مرتبہ  دیرابرٹس &  پاسے دی وچ شیفرڈ

 .سیجانتے کجھ  وچبارے  دےبادشاہی  دی رب وچصدی  تیجیمسیح  ویصرف اقرار کئی تے  سچے مسیحی،

سمجھے،  نوں سیسا دےایس  بعد دےجی اٹھنے  Irenaeusمشرقی آرتھوڈوکس سینٹ تے  تھولکدیاں تک کہ ایہہ

 ر:سیاش 180 نوٹس. Cا، دیلکھا  اوہناں نے .کرن گےداخل  وچبادشاہی  دی ربمسیحی 

ن نونتو، مسلسل روح القدس،  اےچلتا  وچصبر تے  راستبازیتے  زگیدیحق و پا اوہناں نے داوں لودی نالای

بعد،  دے اے جاندابرقرار رکھا  نال پاسےرسیور تے  اےرہتا  نیںان وچ سی دتا گیا نال پاسے دیایس  وچبپتسما 

 وچقیامت، جسم  اک وچکہ ان  اے: یقین لئی دےروح  دیایس  .اےریاست  دیہونا -لیائےایمان  لودیجو 

 وچبادشاہی  دی تے رب ادی، کھڑا نالقدرت  دی، روح القدس دے نالتے ایس  ،اے دیج وصول ویدوبارہ روح 

ترجمہ،  نالمظاہرہ کر ارمینی  دابشپ آرمٹیج رابنسن رسولی تبلیغ  دے.) ، سینٹ، لیون اے رہیاجا  ہوونداخل 

طور شائع  وچمعاشرے  لئی دےدینے  ترقی. اکتوبر مسیحی علم نیو یارک 1879. ویلز، سومرسیٹ، 42باب 

 (.CO ،1920: ... میکملن تے

 مسئلیاں دےتیسری صدی تے  تیجی
 دی رب  مخالف قانون مرتد رہنما اٹھے. اک، نامی وچصدی  تیجیباوجود  دےبڑے پیمانے پر قبولیت  دیآئی سی ٹی 

 دیدوسروں تے  رپداپولی  سیکہ اگرچہ  آکھیا اوہناں نے خالف سکھایا. دےلغوی ریاست  دے تے رب شریعت، سبت،

 اثرات. دےوہاں تے  اےٹو  سیرابطہ  دے نالچرچ  دےروم  دےوقت  سی رہیالگ اوہناں نے کجھ مذمت،  نال پاسے

 دیعقیدہ  دابادشاہی  رہیاکئی ایلگورسٹ آ .سی رہیاقائم بن  وچ)مصر(  ایہہ، ایلگورسٹ اسکندروچتیسری صدی تے  تیجی

 بارے التوا نوٹس: دےکجھ  نالایلگورسٹ  لودیجائزہ  .دیمخالفت 

اوہناں  .سی وچفلسفہ  داتعلیم یافتہ ان تے  ،سیپیدا ہوا  دےفر خاندان داامیر تے  معزز اک وچ ایہہاسکندر

Origen طالب علم بننے  اک نال وچمیاب ہو گئے، جن دا وچبوجھ  دےل نوناس دے ایہہنے اسکندرایس  ،دی

 لوں چھوڑ دیا ...نونفر اسدا دے

نے تسی... وہ سو  سیعقائد خراب  دےتشریحات پاک کالم تے  ل ان غیر حقیقینونمعرفی استے  ،دیکلیمنٹ، 

 نوںمت ہو جائے گا کہ نوندور ح دےمسیح تے  عوامی ایلگورسٹ مقابلہ، نیپوس ".نام حاصل "ایلگورسٹ دا لئی

 برقرار رکھا زمین پر ...

 دیچیزوں  دی وانگر... "اس  نال پاسے دیؤنٹ داا دےتے ایس  بحث کرنے لگی، نالروں داپیرو دےنیپوس 

موجود  وچموجودہ حالت  دیگرجا گھروں  ایہہ." اےموجود  وچبادشاہی  دی رباب  طور تے دےریاست  اک

 ... اےپہال ذکر  دابادشاہی  دی رب

پاس  دے حیاتیڈانٹا، مقصد ابدی  نوںخطا  دی، ان اے نیںثیلی نتہانونال   نالبادشاہی  دینیپوس دکھا آسمان 

 ... اےبادشاہی  رہیالغوی آ دےارے رب اسی وچقیامت 

 وچل نونمعرفی اس دیایلگورسٹ  وچمصر تے  خیال حاملہ ہوئی داآ بادشاہی  وچموجودہ حالت  دیتاکہ چیزوں 

 طور تے دےنوں دیم دےمکمل صدی تخت  اکبشپس پہلے  دیمرے دی، سلطنت AD 200 250، سیآگے ` 

 ا جائے گا ...دیشمار 

روحانی  اک دی  خیال حاملہ ہوئی. دےبادشاہی  دی رب طور تے دےذہنی حالت  دیسچے علم  دے ربکلیمنٹ 

خوشخبری ..  دی)وارڈ، ہنری دانا بادشاہی  .دتا گیابیان  ایہہ طور تے دےچھپ  وچسادہ خط  دامعنی صحائف 

ہر چیز تے  نال وچمردوں  دے، قیامت وچ؛ مقصد آسمانی ملک وچ جگایس  ؛نیںبادشاہت ن اک دی جگ ایہہ

 (125-124، پی پی. 1870، لئی دےآنے  دےرسٹی  دیشائع  نال

ایس  کم لغوی، نالایس  جھوٹا، اکخوشخبری تعلیم دیتے وقت، ایلگورسٹ  دیبادشاہی  دی رب، بشپ نیپوس وانگراس 

 دیغلطیوں لڑنے  دیبارے ایلگورسٹ  دےبشپ ال پ وقت  دےلس تسیہیر .دیشش نون دیآنے  دے نالافہام و تفہیم  وچ

 کھڑے ہو گئے. لئی دےسچ  دےلغوی بادشاہی  دے رب وچتاریخ  وچچرچ  دے ربواقعی  لودی .دیشش نون



 تعلیم دی مزید دیخوشخبری  دیہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ بادشاہی 
 ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ نے لکھا: نال، دیر وچصدی  ویں 20

 دےکرنے  تھاں دیکجھ  وچبجائے آئی سی ٹی  دی جگ،  . . دیا. مسترد کر نوں انجیل دیمسیح  وہ کیوں جے

ذکر   داگل  خوبصورت عام اکتو محض  طور تے جعلی اکوہ  - -جذبات  چنگا اک وچانسانی دلوں  .سی لئی

ال   نالدوسروں  کم کرنے! نوںایس  نیںن ویکجھ  ، اواستاخت اک پیاایجاد کرنا  ہرڈ دےچ-اسی وچبادشاہی  دی

ال   نال دا ربسال زندہ مسیح  600ن نونل نبی، نواں  دا . . .اے دیبادشاہی اسی  اے دی"چرچ" غلط نمائندگی 

 . . وں پر حکمران.لودیری زمین پر لغوی داسر اک - سیحقیقی ریاست  اکپہلے  نالایس  سیبادشاہی پتہ 

اں ایہہ ایہہ -..."  وچایام  دے: "اور ان بادشاہوں اےوضاحت  دی رب دے اےا دیبادشاہی  دی رب . . اں.ایہہ

تے  7ل نواں  ، داایہہ حصہ. داحصہ  داٹوٹنے والی مٹی  نالآسانی تے  اےلو، اے رہیاکر گل  دیدس انگلیوں 

کہ حوالہ  اےنئی امریکہ اب پید  دیپیشن گوئی، یورپ  دی نال پاسے دیمنسلک  دے نال 17تے  13 مکاشفہ

بجے  5:12 مکاشفہ`پرانے رومن سلطنت اٹھائے گا:  سامنے! دےآنکھوں  بوہت دے تسی . . .اےدیتے ہوئے 

 . . .اےیونین ہوں گے کہ کرتا  اک دی( 17ریورینڈ  8مملکتوں کہ ) ORدس بادشاہ  ایہہ نالسادہ تفصیل 

 ربتے  ؛اے( حکمران 16-11: 19 داآ ساری زمین )م طور تے دےبادشاہ  داجب مسیح آئے گا تو، بادشاہوں 

الفاظ مقالہ  11:15 مکاشفہ .اےوی سلطنتوں مقالہ بسم جگ سارےل، نواں  دا -- --بادشاہت بادشاہی دیایس  دے

تے  !دیمسیح  دےتے ایس  ،اے جاندابن  ریاست دیارے رب اسی ریاست دی جگ: "اس نیں آکھدے ایہہ وچ

heتے  اں تک کہ امریکہتے ایہہ جی ہاں، .اےبادشاہی  دی رب ایہہ ہوں گے" ویکتے  ` ابد تک بادشاہی

بعد ساری  دےایس  وند یسوع مسیح،رب - -متیں نونح .اے اخیر ایہہ داگوورنمنٹ ایس  -متحدہ  دی ایہہبرطان

سادہ حقیقت  دی ربل کرتا دا طور تےمکمل  ایہہ گے. جانبعد `وہ ریاست بن  دےبادشاہ  دازمین پر بادشاہوں 

ایس  تک کہاں ایہہ سی -- بادشاہت طور تے دےکلڈین سلطنت رومن سلطنت  .اےمت نونال بادشاہی لغوی ح  نال

 لئی دےمت پر قبضہ کرنے نونح دیقوموں  دی جگ ایہہ .اےمت نونبادشاہی ح دی ربتو  - سیریاست  نوں

 . . . !سیپیدا ہوا  لئی دےیسوع مسیح بادشاہ بننے  -حکمران  اک .اے

ں پر نونسڑ دییروشلم تے  وادیوں دیمقدس سرزمین تے  زائد سال پہلے پہاڑیوں نال 1،900ال پ یسوع مسیح 

 رب، ہوونمصلوب  دےایس  بعد آئے گی.فیر  بار اککہ  آکھیا اوہناں نے .اے رہیاچلنے والی قوم نے دوبارہ آ 

 ربوہ  (.4-3: 15نے ک  وچ 12:40؛ متی 2:32جالیا ).؛ اعمال  نال وچتین راتوں تے  مردوں بعد  _ تین دن

 (.3:21 دا؛ م10:12؛ 1: 8؛ 3 1: اعمال 11-9 1عبر ارٹر ).:؛ نونہیڈ  دےمت نونح دیئنات دا تخت پر بیٹھا. دا

 داسب قوموں پر بادشاہوں  اے"کلین"  نال وچ سیتخت پر گئے  دے ربثیل، تہانونوہ  - -"دور دراز ملک" 

 (. 27-12: 19س کرنے )لوقا تسیزمین پر وفیر  تے ،اے لئی دےجا کرنے  طور تے دےبادشاہ 

ریاست  اک رسٹی اےاوقات" تک آسمان پر  دےمعاوضہ  دا( "ہر چیز 21-19: 3نے )اعمال ایس  پھر

 دیمت نونح دی رب، زمین پر وچصورت ایس  .. دے اےمطلب  دابحال کرنے  لئی دےل دیتش دی شرط یا

 بحال. دیمثالی حاالت تے  ، عالمی امن،وانگرتے ایس  بحال،

ئی انسانی گوشت زندہ بچا لیا نونجب تک،  ربمصیبت  جگجھگڑے تے  بحران، بڑھتی جنگوں جگموجودہ 

 حیاتی سارے نالسیارے پر ایس  انزال تاخیر بوہت دےایس  گا. وچ( 24:22)متی  چنگا بوہتجائے گا، کہ تو 

 رہیاآ  طور تے دے ربنے الوہی ایس  بارایس  گے. جانس آ تسیجب، یسوع مسیح و وچنتیجے  دےبالسٹنگ 

.( 25:31؛ 24:30)متی  .اے رہیاآ  وچجالل  دےئنات حکمران خالق داتے  طاقت سارےکہ  آکھیا اوہناں نے .اے

عالمی سپر  LESبجے(  7:16 دا)م اے رہیاوند" آ رب داوندوں تے رب بادشاہ دا"بادشاہوں  طور تے اوہناں نے

 . . (.5: 12بجے؛  7:15 داسب قوموں "راج کرنے ")م نالعصا  دے اےلوتے  مطابق دےمت نونح

 سندیدہ مسیح؟تسین



مرضی  دیروایتی مسیحیت  -_ آمدید   وچجوش تے  سٹیسیتے اک نعرے لگائیں گے، نالمقصد انسانیت خوشی 

 گرجا گھروں؟ وی

دھوکہ ہونا،  نیں( ان15-13: 11ک  IIجھوٹے وزراء ) دےشیطان  کیوں جےایمان الئیں گے،  !کرن گے نیںوہ ن

تے  قوموں ناراض ہو جائے گا،تے  ( گرجا گھروںنال 11:18 11:15 داآنے پر )م دےایس  .اےوہ دجال 

 شش!نون لئی دےلڑنے  نالتباہ کرنے  نوںبجے(  5:14 دااصل  )م دےفوجی طاقت 

 مصروف ہو جائے گا وچجنگ  دے III دے، آنے والے عالمی جنگ نال وچ( 2-1 :14 یروشلم ). ذکریاہ وچقو

جو قوموں  لودیلڑنے کہ "وہ  نال( 3_ )آیت  اوہناں  وچمافوق الفطرت طاقت  گے. جانس آ تسیمسیح وفیر  تے

ای  بوہت اک شکست دیں گے! نوںبجے(  5:14 دا)م نیںان طور تےکہ مکمل  آکھیا اوہناں نے لڑنے" گا. نال

 پہاڑ پر کھڑے ہوں گے" )ذکریاہ دےدن زیتون   نال"ان ` لڑائی  وچمشرق  دےیروشلم  دےمختصر فاصلے 

 (1984اسرار،  دے)آرمسٹرانگ. قرون  (.4 :14

 لڑیں گے نال بوہتتک  ویوہ جیت جائے گا، اتے  گے جانس آ تسیاعالن کر یسوع و دابائبل 

طور د پر، جزوی نواں  ب دیی اسیغلط ف دیپیشن گوئی  دیکئی دعوی کرے گا )بائبل  .نالبجے(  7:19 مکاشفہاسی )

 !اےس لوٹنے یسوع فائنل دجال تسیال و  نالمقصد(  داعرفان تے  جھوٹے نبی کیوں جے تے

 :اےمندرجہ ذیل  نالہربرٹ آرمسٹرانگ 

 نال پاسے دیروح القدس ... ناقابل بیان خوشی  دیمعرفت  دییسوع مسیح رب تے سچائی  دی رب -سچا مذہب 

 گرمی ... دیالہی محبت  دی تے رب - دیسچ جاننے  -با اختیار بنایا  دے نالمحبت  دی ربا دی اسیفرا

 ... نیں دےزندہ"  نالگل  "ہر دےتعلیمات محض انجیل مقدس  دیسچے چرچ  دے رب

 لوٹ آئے گا. نالراہ  دی" حاصل "دیرستے  دےمرد `" دے " -راہ  دی رب دےمحبت 

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

روں داپیرو دےتے ایس  محبت پر مبنی ہو کہ منادی یسوعلئی تے  دےنئی تہذیب آنے  .اےبادشاہی  دی ربنئی تہذیب 

 رب اسیکہ  ایہہتے  .اےحصہ  اسیا اک دا اے وچبارے  دےحقیقی خوشخبری  دےسکھایا بادشاہی  نوں

 .اےکہ  نیںمنادی کرتے  نال وانگر چنگی طور تے دےکجھ  وچچرچ  مسلسل دی

 احساس داایس گل  کہ اے ایہہتعلیم  دیانسانی معاشرے  سیہربرٹ آرمسٹرانگ، یسوع 

راہ مسترد کر دی  دی'دے راستہ'، محبت  دی حیاتیجب  ویوقت ایس  اےسوچتا  اےاطاعت کرنا چاہتا  دیایہہ ایس 

 .اے لگدا لئیسمجھنا  نوںیت اسیا دیا دی سی رہیایسوع سکھا  نالمناسب طریقے  اکئی نونتقریبا  .اے

 اےحصہ  داذریعے نجات انجیل  دےیسوع 

جی ہاں،  حیرت. وچبارے  دےکردار تے  موت دییسوع  وچزیادہ دور شاید نجات کجھ  نالپڑھنے  نوںایس  اے-جو اب

 .اےلکھا حصہ  وچبارے  دےہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ دونوں تے  ال  نالعہد نامے  نویںانجیل  ایہہ

 :اےظاہر کرتا  اےنجات شامل  نالذریعے  دےعہد نامے انجیل یسوع مسیح  نویں

یونانی تے  پہال لئیودی ایہہایمان النے والے،  اکہر  ایہہ. نیںشرماتا ن نالانجیل  دی، مسیح طور تے دے وچ 16

 .اےقدرت  دی رب لئی دےنجات  لئی دے لئی دے( 1:16)رومیوں 
 دے ایہہتب فلپ سامر 5 .سیخوشخبری دیتے گئے  دیکالم  تھاںجو ہر  سیبکھرے ہوئے  لودیوہ  لئیایس  4

 بادشاہی دی ربا وہ چیزیں دییقین  دافلپس  اوہناں نےگول جب  12 ... منادی. دیمسیح  نالان تے  گیا نوںشہر 

 اوہناں نے...  لئیایس  25 بپتسمہ لیا. داعورتوں تے  ، دونوں، مردوںطور تے دےنام تبلیغ  دےیسوع مسیح تے 

س تسیخوشخبری سناتا و وچگاؤں  نال بوہت دےسامریوں  نوںکالم سناکر کر وہ یروشلیم  داوند تے رب گواہی دی

 اوہناں نے، اے رہیاگزر  نالتب  .سیپایا گیا  وچ...  سی دیگل  نال 40 فرشتہ نے فلپس فلپ دےوند رب26 آئے،.

 (4،5،12،25،26،40: 8)اعمال  تبلیغ. وچ شہراںمرے تک سب دی لئی دےسریا کرنے دی



 بجے( 5:18)اعمال  .نیںتبلیغ ان دیقیامت تے  وہ یسوع 18

چیزوں تے  منادی کرنے دیبادشاہی  دی ربتے  ،سیپورے دو سال رہتا  وچگھر  دے ایہہنے کراتسیپولس  30

 لئی دےن کرنے نون سکھا منع  نیںئی ننون مسیح، وند یسوعرب دے نالاد تہانوناع سارے دے کریں تشویش

 (31-30: 28)اعمال  ا.دی استقبال دا 31 ،سارے دےمرے دی

مناسب  اک دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب، اےگل  دیافسوس  .سیشامل  ویبادشاہی تے  ال تبلیغ عیسی  نالہدایات 

 .نیں جاندےتہ ہو تسیل نالتعلیمات  دیرومن گرجا گھروں  نوںتفہیم گری

 سیمحبت کرتا  نالتو انسانوں  رب، لئی دےمدد  وچ نیں جاندےبن  دےبادشاہت  وچدراصل، ہ

 (.17-16: 3جا )یوحنا وییسوع  لئی دےمرنے  لئیارے اسیزیادہ وہ  نالوہ زیادہ 

 ... پر، اےا دی لور دی جگ دیخوشخبری  دیبادشاہی 
 تے رب خوشحالی آئے گی،تے  امن نالبین االقوامی انسانی تعاون  ایہہمقصدی کئی عالمی رہنماؤں، مذہبی والوں سمیت، 

ہوگی،  نیںمیاب ندا، وہ نہ صرف ہووے گامیابیاں حاصل داوی جگکجھ  جب وہتے  .اےبادشاہی نہ ہو جائے گا  دی

 ایہہس نہ آئے تو تسیو دےمطابق کرنے  دےنی بادشاہت تسیسیارے زمین یسوع لیس  خیرششیں باالنون دیانسانی ان 

 .اےجھوٹی خوشخبری  اک ایہہ غیر مستحکم بنا دے گا کہ نقطہ پر لے آئے گا. حیاتی

نیم مذہبی کسدیوں بین االقوامی  اک مل کے دے نالڈال کرنے  وچنیو ورلڈ آرڈر  اک وچصدی  ویں 21 نال بوہت وچ جگ

قیام  اے دیمذمت  دیچرچ آئی سی ٹیز  لگاتار ال  نالکجھ  دا رب ایہہ .نیں رہیاشش کر نونشش کر نون دیسطح ڈالنے 

سال پہلے  6000شیطان فریب حوا تقریبا  .اے نالبعد  دےجاری رکھنے  نوںمذمت کرنے  دیپالننگ تے  آغاز دے

 نوں جگتے  نیںا اندیتے  کہ وہ اے دی، انسانوں نالبعد  دےگر کرنے  لئی دےورژن  اک دا( ڈی بیٹے انجیل 3)پیدائش 

 .لیائےایمان  نیںر جانتے بوہت نال ربگا جو  بنانر بوہت

-1) اک ایہہ،: بائبل، دے نالہوگئی نامی  تہانوںمیعاد خ دیمذہبی رہنما )جھوٹے نبی  اک نال دے نالنامی   تہانوںمیعاد خ

 اک وچہوگئی( یورپ  تہانوںمیعاد خ جاندا آکھیا، شمالی بادشاہ جاندا آکھیا نوںجانور  دے 13 مکاشفہ  تہانوںمیعاد خ 10

 نالشہر  دادو سینگوں واال جانور: سات پہاڑیوں  دے 13 مکاشفہتے  مجموعہ لے جائے گا فائنل دجال دافوجی رہنما 

 دیاگرچہ انسانوں مسیح  ( ورلڈ آرڈر.18&  17 مکاشفہ) لئی دےالنے  وچ'بابل'  اک( 9،18: 17 مکاشفہ( )11-17

 نیںلیے ادا ن دےپوسٹ کرنے ایس  لیے دےتوجہ  بوہت وچ جگ، اے لور دیقیام  دےبادشاہی  دیتے ایس  سیتسیو

 جگ گی. رہیاجاری  لئی دےمختلف ورژن پر یقین کرنے  دےجھوٹی خوشخبری  دیصدی وہ شیطان  ویں 21کرے گا 

 .کرن گےگواہ حاصل  اکگول 

 :نیںیسوع نے سکھایا کہ یاد کرتے 

 دیتبلیغ  وچ جگ سارے طور تے دےگواہ  اک لئی دےقوموں  سارے دےخوشخبری ایس  دیبادشاہی تے  14

 (24:14)متی  آئے گا. وچ فیر اخیر تے جائے گی،

 ہ ہوگا.تہانونتک پہنچ جائے گی نوٹس، تب خا جگ طور تے دےگواہ  اک  نالخوش خبری  دیبادشاہی 

 .نیںکئی وجوہات  لئی دےاس 

قبل حقیقی خوشخبری  نالآغاز  دےبڑی مصیبت  رب( اےدکھایا گیا  دےشروع کرنے  وچ 24:21متی  اےن نونون )

 (.7: 3دیکھ؛ عاموس  3)حزقی ایل  اے ویانتباہ  تے اک گواہ اکلہذا انجیل پیغام  .اےچاہتا  جگلیے  دےسننے 

 دےبادشاہ  داجانور، شمالی طاقت  ودھدی ہوئی، نال دے نالال خالصہ جھوٹا نبی فائنل دجال   نال دیپیغامات اک تے 

 کرن گےقیادت  دیتباہی تے  (24:14)متی  اخیر ایہہ طور تےدی نواں  وہ ب .اےبرعکس ہو جائے گا  دےخیاالت 

 (.3: 5وں دیتھسلنی 1مقصد ذریعے امن وعدہ کرتا ہوں )مالحظہ  داشش نونانسانی 

 نال(، سب 9: 2وں دیتھسلنی 2بجائے انجیل پیغام ) دیمنسلک عجائبات جھوٹ  ایہناں دے نال تے ںنواں  نشا کیوں جے

وجہ  دینا مناسب عقائد  .اے جاندا کرن گےمنتخب  لئی دے( یقین کرنے 2وں دیتھسلنی 2 12-9جھوٹ ) وچ جگزیادہ 



ہزار  دی رب، دےدوسروں تے  ، مشرقی آرتھوڈوکس، لوتھرن،ایہہہزار برطان دی رب نال پاسے دیتھولک دی؛ رومن نال

 اےمنسلک جھوٹی خوشخبری  دے نالال پیغامات دجال   نالدعوی  دےکئی  نالغلطی  دیخوشخبری  دیسالہ بادشاہی 

 گا.

وی جگکجھ  نوں جگ نال دے نالخوشخبری اعالن  دی( ہزار سالہ بادشاہی 13-7: 3 مکاشفہمسیحیوں ) ایہہوفادار فلدیلف

 .ہووے گا رہیاا کہہ دیہو جائے گا  لئی دے( اےشامل  ویجھوٹا نبی تے  رہنماؤں )حیوان

 خیری دجال باالتہانونادارے گا، ح رہیاکہہ  نال دے نالبادشاہ، جھوٹے نبی  داال جانور، شمالی طاقت   نالپیغامات  جگوہ 

نیڈا، دی،  وچاینگلو قو دے ایہہبرطانتے  کچھ( امریکہ نال وچاتحادیوں ایہناں دے  نال دے نالتباہ کر دیں گے )جائزے 

تباہ کرے گا  نوںعربی / اسالمی کنفیڈریشن  اکبعد  دےایس ای  وہ جلدتے  (11:39ل نواں  نیوزی لینڈ )داتے  آسٹریلیا،

سی پر یسوع تسیوتے  وچ اخیر( 14-13: 16 مکاشفہآالت ) دیشیاطین  طور تے دے(، تقریب 43-40: 11ل نواں  )دا

  نالا جائے گا دی( اعالن 13-7: 3 مکاشفہ) sایہہوفادار فلدیلف .کرن گےمقابلہ  دا( 20-19: 19بجے؛  4:14 مکاشفہمسیح )

 پیدا ہوں گے.تے  ریجنونلیے زیادہ میڈیا  دےتکمیل  دی 24:14غالبا متی  ایہہ .ہووے گا رہیاآ ای  جلد ایہہال ہزار برطان

کرے گا  دعوی دا فارم اک دےتھولک دین نونسمجھوتہ پوپ  اک' نویں'کجھ  ندا'جھوٹے' انجیل اعالن عالمی رہنماؤں )ام

کرے گا وہ سچ ہو  نیںن نیںا سیکھنا چاہتے دی وچ جگ( آئے گا جیسا کہ وہ وانگر دیسب رہنما  دےیورپ  نال نالدے 

حامیوں  ایہناں دے  یا /تے  وہ (.7-5: 10پر ایمان الئیں،  یسعیاہ ایس  پہلے نالسب  نوںخود  وی نیں)اور ن اینججائے گا 

جائے گی سکھانے  دیلت دانظریے )ملینیم( و اک دیآنے والے دجال  اک sایہہن جھوٹا وفادار فلدیلفداال ام  نالگا 

 پاسے دیچرچ  مسلسل دی ایہہ تے ربوفادار فلدیلف بنانروں داپیروایہناں دے  یا /تے  وہ عقائد؛ ویکجھ  جو .دے

 دےبڑی مصیبت - اخیر ایہہ (.15-13: 12 مکاشفہ؛ 35-29: 11ل نواں  )دا کرن گےمتحرک  نوں تہانوںظلم و س جائزہ

وفادار  نال دے نالایس  (11:31ل نواں  ؛ دا15-14: 24؛  متی 11:39ل نواں  ؛ دا24:21)متی  کرن گےقیادت  دیآغاز 

 (.16-14: 12؛ 3:10 مکاشفہوقت مسیحیوں ) اک دالیے تحفظ  دےفالڈیلفیا 

 2؛ 7:25ل نواں  ؛ دا14 )دباؤ  --تے  ں، عجائبات، قتل،نواں  جھوٹا نبی طاقت، اقتصادی بلیک میلنگ، نشاتے  حیوان

 پوچھیں گے: نالمسیحیوں  کرنا . اےکنٹرول  کرن گےشش نون( جھوٹ بول 10-9 13 مکاشفہ 17-10 16: 2وں دیتھسلنی

بدلہ لینے  داارے خون اسیرہنے والوں پر  دےزمین تے  فیصلہ کر دے تسی"کب تک، اے رب، جب تک،  10

 (6:10 مکاشفہ) سچے،؟"تے  مقدس دے

 ہو جائے گا؟" لئی دےسی تسیو دییسوع  ایہہ، حیران "کب تک اےا دیوں پر لودی دے رب نالصدیوں 

)اور  لئی دےس کرنے تسیو وچصدی  ویں 21د پر نواں  ب دییسوع کئی صحیفوں  اسیجانتے، جبکہ  نیںدن یا وقت ن اسی

؛ 36-7: 21؛ لوقا 2: 6؛ ہوسیع 4: 90؛ زبور 34-4: 24)مثال متی  نیںامید رکھتے  دیہزار سالہ بادشاہی قائم(  دی رب

حصوں پورا کجھ  نیںدیکھتے  اسیاب  نال وچ(، جن 4: 5وں دیتھسلنی 1؛ 8-3: 3پطرس  2؛ 4،11: 4؛ 2-1: 1عبرانیوں 

 .رہیاا جا دی

 فنا پڑے گا: حیاتی سارے دے جگتو،  اےکرتی  نیںیسوع مداخلت ن

عظیم فتنہ، وہاں ہو جائے  اے دتا گیا نیںن نالبعد  دےآغاز  دے جگوقت تک ایس  طور تے دے وانگرایس  تو

ئی گوشت بچا لیا نون، سی رہیاجب تک کہ ان دنوں قصر کر تے  (22) ہوگا ویکای  ئی، نہنون، لئی دے 21 گا

 (22-21: 24)متی  ا جائے گا.دیخاطر ان دنوں قصر  دیبرگزیدوں  پرجائے گا.؛

ستارے آسمان  نی روشنی نہ دے گا؛تسیچاند تے  بعد سورج تاریک ہو جائے گا دےمصیبت  دیفورا ان دنوں  29

تے  دکھایا جائے گا، وچنشان آسمان  داوقت ابن آدم ایس  30 گی. جانقوتیں ہالئی  دیآسمان تے  گر پڑیں گے نال

تے  بڑی قدرت نالدیکھیں گے  نوںوہ ابن آدم تے  ،کرن گے تہانوںقبائل ما سارے دےبعد زمین  دےایس 

جے وی نوںنے فرشتوں تسی دے نالبڑی آواز  اک دینے نرسنگا ایس  بادلوں پر آتے ہوئے دےآسمان  31 جالل.

: 24)متی  .نالسرے  اک دےجمع کرے گا دوسرے آسمان  نوںچنے ہوؤں  دےایس  نال پاسےوہ چاروں تے  گا

29-31) 

 .اےا دی لور دی جگبادشاہی  دی رب



 سفیروں لئی دےبادشاہی 
 ؟اےا دیکردار  دے تسی وچ ایہہبرطان

پولس رسول نے لکھا  .نیںہوتے  لئی دے ہوونسفیر  اک لئی دےتسی ایس ، تو نیںحقیقی مسیحی  اک نوں تسیاس وقت، 

 نوٹس: اے

 دیمسیح  اسی: سی رہیاارے ذریعے التجا کر اسی رب نالجی نیں رہیاایلچی،  دےمسیح  اسیبعد،  دےایس  اب 20

 (5:20وں سیکرن 2) کر لو. تسیمیل مل نال ربدرخواست  نوں تسی نالجانب 
 دیامن تے  سی داسینہ پر ڈال چ 15 نی کمر باندھ کر، راستبازی،تسی دے نالکھڑے حق  نالوجہ ایس  ،14

کرنے  تسیڈھال  دیبڑھ کر، ایمان  نالسب  16 نے پاؤں جوتے پہن رکھنے؛تسی دے نالتیاری  دیخوشخبری 

تے  نماز سارے وچروح  ہوونچوکس  لئی دےکرنے  دے نالمقصد ایس  لے نال جیدےقابل ہو جائے گا  دے

وعدہ  دا ربروح، تے  خود دانجات تے  17 تیجسوی ڈارٹس بجھا سارے دےشریر  ،؛18 یشہ دعااسی دے نالدعا 

 اے سکدادعا، کہ کالم، مجھے دیا جا تے  تاسی سارے لئیمیرے لئی تے  دے 19 - سارےتلوار لے.  دیجس  اے

اسرار پر  دےسفیر ہوں  اک وچمجھے زنجیروں  لئی جیدے 20 دلیری انجیل، سکدانے منہ کھول تسینے  وچکہ 

 سکداکر گل  ، دلیریطور تے دےچاہئے  لئی دےکرنے گل  وچ وچ وچایس کجھ  ؛جولئی دے بنان اے جانداجانا 

 (20-14: 6)افسیوں  ہوں.

 ؟:اے دیمندرجہ ذیل تعریف  میریم ویبسٹر اےسفیر  اکا دی

اکثر تے  خصوصی اکسفارتی ایجنٹ  اک دےزیادہ رینک  نال سب :طور تےخاص  ری ایلچی؛داسر اک :1

طور  دےئشی نمائندے رہیا دامت یا خودمختار نوننی حتسی دیایس  یا دالئی ایس  دےعارضی سفارتی تفویض 

 خودمختار پر منظوری یا مقررمت یا نونح دیغیر مل اک تے

 مجاز نمائندے یا رسول اک :2

 نوٹس: اےپطرس رسول نے لکھا  !نیںری نمائندے داسر اک لئی دےمسیح  نوں تسی، تو، نیںحقیقی مسیحی  اک نوں تسی

نی تسی نوں تسی، لودینا خاص تسی داایس  مقدس قوم، اکشاہی پجاری،  اکبرگزیدہ نسل،  اک تہانوں پر 9

وں لودیبار  اک 10 ؛نیں اے سکدااعالن کر  داحمد  دیایس  بالیا جو نوں تسیباہر  نالاندھیرے  وچعجیب روشنی 

-9: 2پطرس  1) .اےا دیاب رحمت حاصل  پرجو  سی نیںوں، رحم نلودی دے رب نیںاب  پرجو  سی اک نوں

10) 

 .نیں لئی دےحصہ بننے  دامقدس قوم  اک اسی، طور تے دےعیسائی 

 ؟اےجس قوم اب مقدس 

 دا( 11:15 مکاشفہبادشاہت ) دیمسیح  خیروہ باال پرعالمی  ویئی نون نال وچسلطنتوں  دیایس  طور تے، یقینی نالوی

 .اےکہ  اےبادشاہی مقدس  دیایس  قوم، دی رب ایہہ .ہووے گاحصہ 

 حیاتی اسیاب  پر ملوث نہ ہوں. وچبراہ راست سیاست  دیقوموں  دی جگایس  طور تےعام  اسی، طور تے دےسفیر 

 دیایس  طریقے دے ربوں دیر جانیں بوہت اسیکرتے ہوئے،  اینج .نیں رہیاکر  لئی دےرہنے  نوںراہ  دی رب دے

 :نیںر بوہت نالتاکہ، سب  نیں سکدےبادشاہی کر  دے نالزمین پر مسیح تے  ہن ہوداتے  بادشاہ اسی وچبادشاہی 

 خالصی بخشی نالارے گناہوں اسی وچنے تسی دےتے ایس  دیمحبت  نال اسی دیاسی  5

ہن بنا داتے  بادشاہی دی تسیبرب تے  دےایس  ،لئی دے ہوونسلطنت تے  یشہ جاللاسییشہ اسی نالا اسی 6 خون،

 (6-5: 1 مکاشفہ) آمین. .اےدیا 

 مکاشفہ) .کرن گےمت نونزمین پر ح اسیتے  ؛اےہن بنا دیا داتے  بادشاہی دی ربارے اسی نال اسیتے  10

5:10) 

 جو تعلیم دی جائے گی: لودیوہ  نیںبشر فیر  راہوں پر چل دی ربمستقبل پہلو  نوںکسی  نال وچاس 



ہارا تہانونوہی  .نیں رہیابھر  نیںپاس مزید آ دے تسی ؛لئی دےنت کرے گا نونس وچصیون  وچافراد یروشلم  19

کہ  آکھیا اوہناں نے، اےسنتا  نالجب وہ ا مہربان ہو جائے گا؛ بوہت لئی دے تسی وچآواز  دیفریاد 

 اےپانی دیتا  دامصیبت تے  روٹی دیتنگی  نیںتہانوناگرچہ رب تے  (20) جواب دے گا. دان داہارے تہانون 21 تسی

اساتذہ دیکھو  دے تسی نالآنکھوں  دی تسی پرا جائے گا، دی نیںمنتقل ن وچنے نون اک دےاساتذہ  دے تسی ویتو 

 تسی ویچلنے،" جب  وچایس  ،اےراستہ  ایہہگے، " نیںکتے  آواز سنیں گے ایہہ نالپیچھے  دے تسیگے. ، 

 (21-19: 30)یسعیاہ  .اےباری  دیمڑنے  پاسےبائیں  نوں تسی ویدائیں ہاتھ یا جب 

 :اے وچ لور دیتیار کرنے  لئی دےسکھانے  نوںمسیحیوں  دےعمر ایس  پیشن گوئی، اک لئی دےکہ ہزار سالہ بادشاہی 

 نال پاسے دی( 5:12اساتذہ ہونا چاہئے )عبرانیوں  دے تسیوقت ایس  ... 12

 دے نال( KJV، 3:15پیٹر  1خوف )تے  نمرتا تے تہانوں تقدیس دیوا ایہہ رب وچہارے دلوں تہانون پر 15

 یشہ تیار رہو.اسی لئی دےجواب دینے  داپوچھے کہ ہر انسان  ایہہوجہ  اک دیکہ امید  اے وچ تہانوں

ہدایت  نال بوہتپہلے،  نالآغاز  دےگا، صرف بڑی مصیبت  نال بوہت دےزیادہ وفادار مسیحیوں  اے ہْنداظاہر  نالبائبل 

 کہ: اے

 (11:33ل نواں  )دا نوںوں لودیان  دےسکھایا کرے  نال بوہت دےوں لودیسمجھنے والے تے  33

نے تسی وچبادشاہی  دی رب .اےکجھ  کرنا چاہئے اسی، اب ودھدی ہوئی وچ( 3:18پطرس  2علم )تے  ، فضلسکھنلہذا، 

( 13-7: 3 مکاشفہ) ایہہزیادہ وفادار، فلدیلف نالتے ایس  .اے لئی دےقابل ہو جائے کرنے  دےحصہ سکھانے  داکردار 

 دیحمایت  دیپہلے  نالآغاز کرنے  دا( 24:14) متی  ایہہضروری انجیل گواہ ہزار برطان وی ایہہ، مسیحیوں، لئی دے

 شامل ہوں گے.

 ا جائے گا:دیاستعمال  لئی دےمدد کرنے  وچتباہ سیارے بحال کرنے  اک دےامت  دی رب، اےبادشاہت قائم  دی رببعد 

  ؛نوںوں لودیان  نال وچای  پرانے کھنڈرات بنائیگا نوں تسی 12

 دیگا، گلیوں  لیائےکہ دے دےبریچ  تہانوںتے  دیں اٹھا کھڑا کرے گانواں  ب دینسلوں  نال بوہتنے  تہانوں

 (58:12)اشعیا  آباد کریں. وچبحال 

وں پر( بحالی تھان تیجی)اور  شہراں نوںوں لودیجو  سیراہ رہتے  دی رب وچدور ایس  دےوں لودی دے رب، وانگراس 

 دےمسیح  اسیاب  ہو جائے گا. تھاںر بوہت اکواقعی  جگ آسان کر دے گا. لئی دےدوران رہنے  دےوقت ایس  دے

 .نیں سکدےخدمت کر  وچبادشاہی  دیایس  وی اسیایلچی ہونا چاہئے، تو 

 آئوندی اےحقیقی خوشخبری پیغام تغیر

سچ معلوم  نال تے تہانوں 32میرے شاگرد ٹھہرو گے  تہانوںمیرے کالم پر قائم رہو گے تو  تہانوں، "اگر آکھیایسوع نے 

 سچ جاننے واال .! وچبارے  دےخوشخبری  دی(. 32-31: 8آزاد کرے گی." )یوحنا  نوں تہانوںسچائی تے  ہو جائے گا،

 نالدلیری  اسیآزاد  نالپھنس جانے  وچجھوٹی امیدوں  دی جگایس  بادشاہی دی رب: اےبادشاہت سچ حل  دی تے رب

( 12 مکاشفہ 9) جگشیطان ساری  سکدےحمایت کر  دیمنصوبہ بندی  اککہ  اےمنصوبہ بندی  دی رب اےم کرتا دا

 .اے لور دیلت کرنے دا( و18:37سچائی ) یوحنا تے  کھڑے ہو جاؤ لئی دےنے  اسی. اےفریب دیا 

 تبدیل کرنا چاہئے: اک وچعمر ایس  رب دی بادشاہی دی خوش خبری .اےزیادہ  نال وچبارے  دےانجیل پیغام ذاتی نجات 

 تبدیل کر دیا جائے نال پاسے دی پر، اے نیںجائے ن وچ جگتے ایس  2

 نیں سکدےثابت کر  ایہہ اےا دیمل مرضی داتے  پسندیدہتے  نیکایس  دے رب تسیتجدید،  دیدماغ  دے تسی

 (2: 12)رومیوں  کہ.

 :نیں رہیاتبدیل کر  لئی دےخدمت کرنے  دیدوسروں رب تے سچے مسیحی 

طور اطاعت مردوں خوش  دیڈرنے  نال ربمطابق،،،  دےگوشت  وچآقاؤں  دے تسیغالم، سب چیزیں  22

 نال پاسے دیجان کر کہ پروردگار  ایہہکرتے  تہانوںکجھ  جوتے  23 .نیںن نال وچاخالص  دیدل  پر، تے



 لئی دے تسی و.مل کےلیے، دل پر ع دےنہ مردوں تے  طور تے دے لئی دےرب  24ثواب ملے گا،  دامیراث 

 (24-22: 3)کلسیوں  خدمت. دیوند مسیح رب

ذریعے  جیدےفضل،  وچ، ہنالبعد  دے نیں رہیاجس وصول کر  سکداا جا دی نیںوہ بادشاہی ہل ن اسیلہذا،  28

 (12:28)عبرانیوں  .نیںعبادت کرتے  دی رب دے نالخوف تے  ترسی اسی

 نوںمعیار  دے رباوپر  لئی دے اےغلط تے  صحیح دی جگ اسی .نیںرہتے  نالمختلف طریقے  نال جگسچے مسیحی 

، عقیدے )عبرانیوں طور تے دے اے جانداایمان لے  لئی دےرہنے  وانگر دی رب وچعمر ایس  نالصرف ا قبول.

 نوںموڈ  دے حیاتی دی، کہ ان سی جاندامختلف سمجھا  بوہت نال سیرہتے  وچوہ  جگمسیحیوں  .رہیازندہ  نال( 10:38

وداہ ایہہراہ" ) دی"قائن  جگ (.14،22: 24؛ 9: 19؛ 2اعمال:  9) سی دتا گیاحوالہ  طور تے دے"راہ"  وچعہد نامہ  نویں

 تحت، خود غرضی رہتا. دےاثر  دے، شیطان وچ اے( بالیا گیا 11

پیشن گوئی لفظ،  .اےپیغام  اک دا( 14:17اطمینان )رومیوں تے  راستبازی، خوشی دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب

دیکھنے خاص  دے جگ اسی(، 4:18وں دیتھسلنی 1؛ 3: 14وں سیکرن 1)  اےسمجھ، اطمینان بخش  نالمناسب طریقے 

مرقس  30-29ت ): داجسمانی برتے  حقیقی مسیحی طریقہ روحانی کثرت دے حیاتی (.36-8: 21) لوقا ایس  طور تے

مسیحی  .اےحصہ  داوں سمجھنے دیکہ  اے لور دیبادشاہت  دی رب جگجو رہنے والے  ایہہ .اے جاندا پاسے دی( 10

 .نیںسفیر  دےبادشاہت  دی رب

اری امید اسی وچاگرچہ، روحانی، جسمانی  نیںرہتے  وچ( 8رومیوں  8-5):  جگطبعی  اکصرف  اسیمسیحیوں 

آج یسوع دعوی کرنے والے  بوہتابتدائی مسیحیوں سمجھ لیا کہ کجھ  ایہہ (.1:23)کلسیوں  اےامید"  دی"انجیل  اسی ڈال.

 .اے نیںسمجھ ن وچصحیح معنوں 

 اے پڑھان لئی ، پر۔۔۔ اسیگریگوری رومن گرجیاں وچ بادشہی دا ا. 6

طور  دےمثال  اےواقعی  ایہہواقعی  پرسکھانے،  نوںپہلوؤں  دےبادشاہی  دی ربرومن گرجا گھروں کہ وہ  نوں. گری

 :نیں یقین رکھتے اےسمجھنے مصیبت  اے سکھائوندی وچبارے  دےبادشاہت ایس  تھولک انسائیکلوپیڈیادی ،تے
ا دیدرست معنی، جو حاصل  دےایس  مختلف پہلوؤں، دےایس  آمد، دیریاست ایس  تعلیم دیایس  ... دیمسیح 

 داایس  کہ اےل اتنا دیتش دیماسٹر  دےمباحث  دےایس  ہر مرحلے پر،، وچراہ  وچجس  اے لئی دےجا کرنے 

بولنے لگا  دےچرچ  طور تے دےبادشاہی "" ... وہ  دی رب داتاکہ بادشاہی  اے جاندا آکھیا"انجیل  ایہہبیان

 دےکہ الہی ادارے  اے ایہہ، وغیرہ ... I ،6 ،9. V ،10، مکاشفہ ؛II ،12وں، دیتھسلین I ؛13، وچکرنل،  . "؛

 (.VIII. 1910تھولک انسائیکلوپیڈیا، شمارہ دی. کنگڈم. Hپوپ  دے ربکہ ) اے ایہہچرچ ... مطلب  طور تے

نے ان  تہانوں، "I ،6 ،9. V ،10، مکاشفہ ؛II ،12وں، دیتھسلین I ؛13، وچ، اگرچہ، اےا دیاشارہ  پاسے دیاوپر "کرنل 

کہ  اےکہنا  ویکجھ  وچ بارے دے ہوونریاست  دے رب چرچ نیںن اک نال وچان آیات  نوں تسینظر آئے گا، تو  نوں

 بوہتبائبل  کہ سکھانے. اےبادشاہت  دییسوع مسیح  ایہہحصہ ہوں گے یا  دابادشاہی  دی ربوہ اہل ایمان  گا. مل جائے

 وچ، اےگل  دیافسوس  ا.دی، خبردار کرن گےرجوع  نالتے  ( تبدیل یا کسی1گلتیوں  9-6):  اکجھوٹ  اک داانجیل  نال

 .اےا دیکہ  اےمختلف اشخاص 

")یوحنا  آئوندا اےپاس  دے تسیبغیر ب دےئی میرے وسیلہ نون ہوں. وچ تے حیاتی حقتے  راہیسوع مسیح "، سکھایا کہ 

ئی دوسرا نام نوننیچے  دےں بخشا آسمان دینجات پا س اسیذریعے  جیدےوہاں مردوں ای  پیٹر سکھایا، "اور نہ (.6: 14

لیے )اعمال  دےبتایا کہ نجات پانے  نوںودیوں ایہہپطرس نے  (.4:12" )اعمال اےنجات  وچدوسرے  وی، کسی اے نیںن

 .سارے اےہونا ضروری  داایمان  نوںقبول کرنے  نوںیسوع تے  ( توبہ کر لیں2:38

ا جا دیمحفوظ  نال پاسے دیم دا چنگےبغیر،  دےکہ ملحد، یسوع  اے، پوپ فرانسس سکھایا وچبرعکس  دےاس 

 مزید برآں، وہ !اے سکداا جا دیقبول کئے بغیر محفوظ  نوںودی یسوع ایہہکہ  آئوندا اےسکھ وی ایہہ اوہناں نے !سکدا

 وی طور تے دے اسیا اک لئی دےغیر بائبل ورژن انجیل  اک دیکہ 'مریم'  آکھیا وی ایہہرومیوں  نوںگریکجھ  تے



دوسروں تے  وہ، اےگل  دیافسوس  ہو. رہیالگ  لئی دےغور کرنے  اےچابی  اک لئی دےبین المذاہب اتحاد تے  القوامی

 رہیادے  ترقیجھوٹے اناجیل  نال بوہت .سمجھدے نیںن نوںیت اسیا دیسچی انجیل  دیبادشاہی  دی تے رب یسوع نوں

 .نیں

اوپر نظر  دےعہد نامہ سکھاتا مسیحیوں  نویں .نیںاد کرنا چاہتے تہانوناع وچ جگتے  نیںچلتے  پاسے دیکئی نظر 

 کہ: نیںکرنے 

 (2: 3)کلسیوں  خیال. داچیزوں پر، مندرجہ باال چیزوں  دینہ کہ زمین پر  2

 (7: 5وں سیکرن 2) نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. نیںایمان پر چلتے  اسی 7

 چلنا سکھایا: پاسے دینظر  دیایس  دےچرچ ایہناں دے  طور تےدی نواں  ب Pius XIباوجود، پوپ  دےاس 

منقول ہوئی  وچی جنگ اخیرکریمر شیطان   دے)پائیس  .اےبادشاہت  دیتھولک چرچ ... زمین پر مسیح دی... 

 (.73، ص 2002نصیحت مطبوعات، 

 نال پاسے دیتھولک چرچ دیشکل، پیٹر ...  دیچرچ ایہناں دے  بادشاہی دی ربویب سائٹ دعووں، " 101تھولک بائبلدی

 ویا نیںہزار سالہ بادشاہی ن دی رب پر." سی دتا گیازمین پر قائم  نال پاسے دییسوع مسیح  وچعیسوی  33، وچقیادت 

 زمین پر ہو جائے گا. ایہہ پر، اےچرچ  دےروم  ایہہای  اں نہایہہ اےتک 

ا دیدرج  وچ ٹی کزمدی ریداسر دےتھولک چرچ دی نظریے" دےصرف "دجال  طور تےدی نواں  ب ایہہچرچ  دےروم 

 :آئوندا اےخالف اتنی شدت سکھ دے ایہہوی ہزار برطانجگ رہیاآای  جلد اک دی ربکہ  اے جاندا

بنایا  دےاندر اندر احساس کرنے  دےتاریخ  نوںدعوی  دےہر وقت  وچ جگای  پہلے نوںدجل  دےدجال  676

ذریعے تاریخ پرے احساس ہوا  دےفیصلے  دےمسیحائی امید صرف  اے ہْنداشروع  لئی دےشکل لینے  اےگیا 

...  لئی دےتحت آنے  دےنام  دےشکلوں  دینظر ثانی  وی دیمتیاکرن  ایہہ داچرچ ریاست  جو کہ. اے سکداجا 

 (194، ص NY 1995رڈنل دا+ یوسف  نیں سکدےتھولک چرچ. کر دی دی) اےمسترد کر دیا 

 اسیا دے نالاعالن  دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب وچ اخیر دےوں لودیجو ان  اےاتفاق  نالایس  ،اےگل  دیافسوس 

 (.36-30: 11؛ 7:25ل نواں  خالف خوفناک اقدامات کرے گا )دا دےمنادی کرنے والوں  دیایس کجھ  پڑے گا. مسئلیاں

 نیں، وہ ننیںن ہو؟ وچیسوع نے ریاست  طور تے دےپوری مرضی رب  نیں، جو دعوی نسکداہو  اے لگدا نوں تسی، پر

 :سی آکھیاا دینوٹس یسوع نے  .ہووے گا

جو میرے  اےوہ کرتا  پرداخل ہوں گے،  وچبادشاہی  دی، 'رب، رب، آسمان اےکہتا  نالئی مجھ نون"ہر  21

نبوت  نالنام  دے تسی اسی اےگے،  نیںک نالمجھ  وچیرے،' رب، رب بوہتدن ایس  22 مرضی. دی تسیآسمانی ب

 نالنے ان  وچفیر  تے 23' ادی نیںمعجزے ن نال بوہت نالتیرے نام تے  لتا،دان نوںبدروحوں  نالتیرے نام  نیںن

-21: 7)متی  القانونیت مشق جو ' نوں تسیدور،  نال.؟! مجھ سیجانتا  نیںن ویک نال تہانوں وچ' کرن گےاعالن 

23) 

 ویالقانونیت ایس  (.2وں دیتھسلنی 2 7) سیم پر" داای  اسرار" "پہلے دے: رسول پال متنبہ "القانونیت وچاس وقت 

 .اےمتعلق  نالکجھ  خالف خبردار کہ وچ( 17 مکاشفہ 5-3کہ "اسرار، بابل عظیم" ):  اے جاندا آکھیااوقات  اخیربائبل 

نواں  قابل قبول مستث نال بوہت لئی دےایس  یا /تے  دس حکم قانون، وغیرہ دے رباسرار" ایمان والو وہ  دے"القانونیت 

کہ اقرار  اے نیںن لور دی لئی دےرکھنے  دے رب نیںقابل قبول اقسام  دیتپسیا  لئی دےیا توڑنے  /تے  نیںت موجود 

 دےایس  کہ یسوع یا اےجبکہ، وہ  اے لگداکہ  اےشکل  اک دیقانون  دے ربقانون، وہ  اےمتعلق  نالمسیحیوں 

 تاکہ. نیں رہیارکھ  نیںشکل ن اک دیعیسائیت  کرن گےجائز تسلیم  نوںپیغمبروں 

حضرت عیسی  -قابل قبول ایہہ پر، نیں وانگر دیخالف ورزی کرنے والے  دیم دااح دے ربرومیوں فریسی  نوںگری

خالف  دےقانون ایس  وں پرلودی وییسعیاہ  (!9-3: 15کہ نقطہ نظر )متی  اےا دیروایات بنایا دعوی  دیان  دیمذمت  دی

 دی، افسوس اسیکجھ  غیر قانونی بغاوت ایہہ (.9: 30ا. )یسعیاہ دیکہ خبردار  اےدعوی  دا ہوونباغی  دےگے  دے رب

 .اے رہیادیکھ  ایہہ لئی دےدن ایس  ،اےگل 



زمین پر تے  بین العقائد ایجنڈے امنتے  عسکری القوامی دیلئی ایس  دےچرچ یقین کرنے  دے"اسرار" روم اک تے 

مرضی صحیفہ جو  .اے سکداہو  ایہہکہ  اے لگداکہ  کرن گےقیادت  لئی دےغیر بائبل ورژن  اک دیبادشاہت  دی رب

میاب ہو جائے دا، لئی دے، چند سال اےا دیخالف خبردار  دےآنے والے القوامی اتحاد  اک وچجس  آئوندا اےسکھ

 (:اےتھولک منظور شدہ ترجمہ، دکھایا گیا دی اک یروشلم بائبل، نواں   )نوٹ:

سامنے  دےوہ حیوان تے  سامنے سجدہ؛ دےڈریگن  سیرٹی دی سیا دیحیوان ان ایس  کہ وہ ایس لئی وہ 4

حیوان  5' نیں سکدےخالف لڑ  دےایس  ننون ؟نیں سکدےن موازنہ کر نون دے نال، 'حیوان آکھیا دےسجدہ کر 

 جوتے  6 ؛سیاجازت دی گئی  دیبیالیس مہینے تک فعال ہونا کرنے تے  کفرتے  اےحامل ایس  نالمنہ  دے

وں لودی سارےان تے  کفر آنکھوں واال ہونا،ایس  خالف دے ربخالف  دےنی آسمانی ٹینٹ تسینام،  دےایس 

اجازت دی  دیفتح کرنے  نوںان تے  خالف جنگ کرنے دےسنتوں  ایہہ 7 جو . وہاں نیں رہیاپناہ دی کر  نوں

، ہر اے، کہ ایہہ نوںوں لودی سارے دے جگتے  8 قوم؛تے  وں، زبانلودیہر نسل پر قدرت دی، تے  ،سیگئی 

 جگ وچکتاب حیات  دیبرہ  دےقربانی  دی حیاتیعبادت کرو گے نیچے  اے دالکھا جا چ نیںنام ن داشخص جس 

 دیموت  نالتلوار  وں؛لودیان  لئی دےقید  دیقید  10 ہوں، سن دو:. سکدائی سن نونجو  9 لے کر نالتخلیق  دی

ی وجہ ایہہ اےہونا ضروری  داایمان تے  اولیاء استقامت ایہہ .نوںوں لودیان  لئی دےموت  نالتلوار 

 (NJB، 10-4: 13 مکاشفہ) .اے

 ا:دیخالف خبردار  دےہ وقت بابل اتحاد تہانونخا دابائبل 

تے  ، میرے پاس آئیںآکھیاتے  آئے، لئی دےکرنے گل  نالنے مجھ  اک نال 1 کہ سیسات فرشتے سات پیالے 

عذاب  دےجو عظیم ویشیا  2 اے دے نالسب بادشاہوں کس  دےتخت نشین سوا پرچر پانی زمین  نوں تسی وچ

 اکوہ  3' .اےمتوالے آبادی بنا دیا  وچشراب  دےزنا ایس  دے جگ سارےجو تے  ،اےا دیدکھائے گا خود زنا 

سوار  جیدے سیدس سینگ تے  حیوان سات سر دےنے قرمزی رنگ  وچوہاں تے  لے گئے، وچصحرا روح 

تے  سیملبوس  وچقرمزی تے  عورت ارغوانی 4 سیپر لکھا گستاخانہ عنوان تے ایس  دیکھا نوںعورت  اک

 اکبھرا ہوا  نالمکروہ غالظت  دےنے جسم فروشی تسینے تے ایس  چمک، نالموتیوں تے  زیوراتتے  سونے

 سارے'بڑے شہر بابل،  نام: ایہہخف اکنام،  اےلکھا گیا  اکپر  سیما دےایس  5 ؛.سی دتا گیاسونے انعقاد 

خون  دےکہ سنتوں  سی وچنے دیکھا وہ نشے  وچ 6 ماں' دیگھناؤنا طرز عمل  سارےزمین پر تے  طوائفوں

 نال وانگرپوری  وچدیکھا،  نالنے ا وچجب تے  خون یسوع؛ داشہیدوں  دےتے  ،وچنشے  دے نال

 (NJB، 6-1: 17 مکاشفہ) .سی

عورت نے  18 . . .نیں اےجس پر وہ عورت بیٹھی  سات سر سات پہاڑیوں، .ئوندا اےبالٓ  لئی دےتدبیر  ایہہ' 9

 (NJB، 9،18: 17 مکاشفہ) . 'اے عظیم شہر وچجس  اےحکمرانوں پر اختیار  سارےدیکھا زمین پر  نوں تسی

ایس  زمین اترتے دیکھا. نال، آسمان دے نالرٹی سیدیا عظیم ا نوںایس  فرشتہاک تے نے  وچبعد  دےایس  1

تے  اےگر گیا  بابل، شہر ،اےگر گیا  3 سارے اوپر، 'بابل دےآواز وہ چلالیا  دیایس  2 .داچم نالجالل  دے

عصمت  دیایس  . قوموں نےاےنا بن گیا داٹھ داگندی، گھنونی برڈ تے  اک روحتسیہر نتے  اڈا داشیطانوں 

ہر مرچنٹ تے  ،اےا دیخود زنا  دے نالایس  زمین پر ہر بادشاہ نے ؛اےگہری پی لی  دیشراب  دےفروشی 

 کہ نیںکہتے  ایہہمجھے  .؛4 سی دیگل  وچ آواز نال آسمان اور اکذریعے امیر اضافہ ہوا ' دےمکتا دانی تسی

ای  اک دیبرداشت کرنے تے  اشتراک وچجرائم  دےایس  نوں تسی، دور، تا کہ لودیباہر آو، میرے  نالایس 

: وہ  اےجرائم  دےایس  وچذہن  دے تے رب ،نیںگناہ آسمان تک پہنچ گئے  دےایس  5 سنا. نیںن لورمری 

ایس  وہ ..اےوہ ڈبل رقم وہ لیا ادا کرنا ضروری  6 دےعالج  دےایس  طور تے دے اے دتا گیاعالج  دادوسروں 

تشدد یا  اکئی نونہر  نال وچ orgiesتے  نالاس 7 .اے لئی دے اےدوگنا مضبوط کپ  اک دےنے مرکب تسی دے

ئی بیوہ نونمجھے  تخت نشین ہوں. طور تے دےکہ ملکہ  اے، وہ سوچتا I .اےمماثل ہونا  نال پاسے دیاذیت  اک

تے  غمتے  پر گر جائے گا:. بیماریایس  ، مریوچدن  اکچلے گا،  نیںپتہ ن ویک لئی دےایس  8 غمتے  ہوں

تہانوں تے ایس . وہاں مااےقوی  ربوند رب اے دیمذمت  دیایس  جس نے وہ زمین پر جال دیا جائے گا. ل.دا



رو رہی  لئی دےایس  نال پاسے دیبادشاہ  دےجو زمین  اےا دیمنعقد  وچ دے نالتے ایس  زنا نوںخود  دے نال

 ( دیکھیں18 مکاشفہ NJB، 9-1، ): طور تے دےوہ جلتا دھواں  اوہناں نے '.9' ہووے گا

 دے سیتسیو دیکہ مناسب اتحاد یسوع  اےپتہ چلتا تے  اےا دیخالف خبردار  دےآنے والے بابل  اک، بائبل وچجکریاہ 
 :ہووے گا نیںتک ن بعد
 لئی دےچاروں ہوائیں کرنے  دینے آسمان  وچ -وند  رب -بھاگ  نالشمالی ملک  باہر دیکھو! باہر دیکھو! 10

 دیسییون، اب بابل  فرار، دے تسی باہر دیکھو.! 11 اعالن داوند منانے تے رب - لئی دےا دیپراگندہ  نوں تسی

 !بنائون یقینی نوں رہنے دے نالبیٹی 

چھوتا  نوںپتلی  دیچھوتا میری آنکھ  نوں تسیلوٹا 'جو  نوں تسیپاک مجھے جو  لئی دےوند لشکروں ربتے  12

وہ ان تے  لیائےنا ہاتھ ہتسیان پر  وچاب دیکھو،  13 .اےکہنا  داایس  ،نالبعد  دےکمیشن،  وچبارے  دےقوموں 

، جان لو گے کہ تسیبعد  دےایس  . 'اےلوٹا دیا جائے گا وہ غالم بنا کر رکھ دیا  پاسے دیجن  دےوں لودی

 دےرہنے  وچکارہارے تہانون وچاب  لئی دےگاو، آنندیت، صیون بیٹی  14 اےجا ویوند لشکروں نے مجھے رب

 جی ہاں، وہ ہوں. رہیاا جائے گا آ دیتبدیل  لئی دےوند رب وچسی قو بوہتدن تے ایس  !اےوانی  15 وواہایہہ- لئی

وند لشکروں ربجان لو گے کہ  تہانوںفیر  تو گا. رہیازندہ  وچکارہارے تہانونوہ تے  قوم بن جائے گا، دیایس 

کرن حصہ پر قبضہ ایہناں دے  وچوداہ، مقدس سرزمین ایہہوند  رب 16 !اےجا گیا ویہارے پاس تہانونمجھے 

 2/ ینآئوی ورژن آیات جکریاہ  KJV؛ NJB، 16-10: 2)زکریاہ  .دے بنانپسند  دیدوبارہ یروشلم ان تے  ،گے

 (12-6نوٹ:  وچ نیں رہیادرج کر  طور تے دے

دے  ترقیمشرقی آرتھوڈوکس رہنماؤں تے  پروٹسٹنٹ، نال بوہتں کہ اقوام متحدہ، ویٹیکن، نونبین العقائد تحریتے  القوامی

پر ایس  یسو ع نے ا جانا چاہئے.دی نیںترغیب دی نتے  نیں رہیامذمت کر  نال پاسے دیبائبل  طور تےواضح  نیں رہیا

 اے نیں)عیسی  ن 2-1 ا.دیخبردار  وچوالوں  دعوی (24و سیمی 5-4دھوکہ" کرے گا جو ):  نال بوہت" دینے مل کےع

 .اےمتعلق  نال 6 دےسفید گھوڑسوار" وحی  آکھیا" بوہتفاحشہ:  17 مکاشفہتے  جو(

 اینججب تک  بعد دے سیتسیو دیحقیقی اتحاد یسوع  دےسکھایا کہ عقیدے  وی ایہہ، پولوس رسول نے وانگر دیزکریا 

 :ہووے گا نیںن

دے پرپورنتا  دیمل انسان، خود مسیح داتے  اتحاد تک پہنچنے وچعلم تے  ایمان دےبیٹے  دے ربسب  اسی 13

 (NJB، 4:13)افسیوں  مقدار غالب شکل تک. وانگرپوری  نال

س جب، تسیدراصل، یسوع و .نیں وچوہ گمراہی  نیںاتحاد آتا ایمان رکھتے لئی ایس  دےسی تسیو دیا یسوع دیجو پہلے 

 تباہ کرنا پڑے گا: نوںاتحاد  دےخالف ریلی گے  دےایس  وچکہ قو آکھیا اوہناں نے
بادشاہی  دی جگ، 'اے سکداچلال سنا جا  وچآوازیں آسمان تے  داساتویں فرشتہ، بال نے نرسنگا پھونفیر  11:15

چوبیس بزرگ،  16 .'کرن گےوہ ابداآلباد بادشاہی تے  ،اےبادشاہی بن گیا  دیمسیح  دےتے ایس  وندربارے اسی

زمین  دے نال سیماایہناں دے  17 عبادت دی رب دے نالتخت نشین، سجدہ اور، ان الفاظ  وچموجودگی  دی رب

 دےکہ سنبھالنے  آکھیا اوہناں نےوا، جس نے، ایہہ ربادا کروں، قادرمطلق  ایہہشکر دا تسی اسیچھوا ' نوں

انبیاء،  لئی دےنے خادموں تسی وچقو 18 مت شروع ہو.نوننے دور حتے تسی نی عظیم قدرتتسی اے سین نون، لئی

 ،اےآیا  لئی دےعذاب  دے تسیاب وقت تے  سی وچ، مشتعل لئی دےخوف کرنے والوں  داتیرے نام تے  اولیاء

جس  اےوقت  بڑے یکساں، اجروثواب حاصل ہو.تے  نکےتے  ا جائے،دیانصاف  دامردوں  لئی دےتے ایس 

 (NJB، 18-15: 11 مکاشفہ) . 'اےتباہ کرنے آیا  نوںوں لودیان  نیں رہیاتباہ کر  نوںنے زمین 

بڑا ہجوم  بوہت اک وانگر دیعظیم دہاڑ  دیآواز یا تھنڈر  دینے جواب دینے، ہیلیلویاہ، سمندر  وچتے  6: 19

 وچتب  19 . . . ؛اے دتا گیاآغاز کر  دامت نوندور ح دےتعالی  ربارا اسیوند رب ا سنا!دی سی رہیاآواز، لگ  دی

 دےلڑنے  نال 20 فوج. دیتے ایس  دیکھا سوار دے نالفوجوں  دیان تے  سب بادشاہوں دےنے، حیوان، زمین 

، قیدی مل کے دے نالوں لودیجو  سیا دیم داجانب معجزات  دیجمع کئے مگر حیوان جھوٹے نبی حیوان  لئی

 دے نالوں لودیجو ان  سی دیپوجا  دیمورتی  دیتے ایس  نشان داجو جانور  نال پاسے دیان تے  لے جایا گیا



زندہ  وچآگ جھیل  دیدونوں سلفر جالنے  ایہہ .سیڈال رکھا  وچ دےدھو نوںوں لودیان  سیا دیبرانڈنگ قبول 

تے  ،سیہالک ہو گئے  نالتلوار  دیباہر آئے جس رائڈر،  نالمنہ  دےایس  باقی سارے 21 .سی دتا گیاپھینک 

 دیان پر فیصلے دینے تے  نی نشستوں لیا،تسیجہاں وہ  وچتب  4: 20 . . خود. نالگوشت ایہناں دے  سب پرندے

مشاہدہ  لئی دے اے دیتبلیغ  دیکالم  دے لئی تے رب دےنے یسوع  وچتختوں، دیکھا. سیگئی  دیطاقت عطا 

سجدہ  نوںمجسمے  دےایس  جو حیوان یاتے  روحیں، دی سارےجو  سی دتا گیاسر قلم کر  لئی دے اےا دی

 وچ حیاتیوہ  ؛نوںوں لودیان  کرن گے نیںیا ہاتھوں پر قبول ن سیماایہناں دے  تے ر کر دیاداان لئی دےکرنے 

 (NJB، 4: 20؛ 21-6،19: 19 مکاشفہ) بادشاہی. دے نالہزار برس تک مسیح  تے اک آئے،

 دیایمان  سنتوں راج کرے گی.تے  نےایس فیر  خالف متحد تباہ کرنا پڑے گا کہ نوٹس. دےایس  افواج دی جگیسوع 

 مناسب اتحاد ہو جائے گا جب کہ.

کہ  نیں نیںن پرنظر،  چنگا(، 11وں سیکرن 2 15-14):  طور تےپولوس رسول نے خبردار  نال بوہت، اےگل  دیافسوس 

 سنیں گے.گل  دیجھوٹے وزراء 

 خالف کم لڑنے گی. دےخوشخبری سمجھ گے تو حضرت عیسی   دیبادشاہی  دی تے رب بائبل وچزیادہ حقیقی معنوں 

 رب دی بادشاہی. 7
"تفہیم  دی ربتک  وی، انیںحدود  دےاری سمجھ اسی، اگرچہ، اےپسند  لئی دےسوچنے  نیںاتنے ہوشیار  اسیانسانوں 

 (.5: 147" )زبور اےالمتناہی 

 مداخلت کرے گا. دی رب لئی دےٹھیک کرنے  نوںسیارے ایہہ ایس کہ  اےی وجہ ایہہ

 نیںتیار ن لئی دےرہنے  طور تے دےہدایت  وچصحیح معنوں  وہ اکثریت دیہوئے، انسانوں  لیائےایمان  پر رب نال بوہت

 نوٹس مندرجہ ذیل: .نیں

 پر اےہوتی  لور دیکس  نال وچ تہانوںوند نے ربتے  ؛اے چنگاا دی، اے انسان، اےدکھایا  نوں تسینے ایس  8

: 6ہ دا)می ا جائے؟دی، انصاف لئی دےچلنے  نالحضور عاجزی  دے ربنے تے تسی محبت رکھے نالرحمت 

8) 

حوا تے  آدم .اے دتا گیاتیار  نوںکرنے  وی وچصحیح معنوں  نوںانسانوں کجھ  کہ اے نیںعاجزی چلنا ن دے نال رب

ترجیحات،  دیان تے  نوںباوجود، خود  دے( 20خروج  17-3م )دااح دےایس  ، انسانوںنالوقت  دے( 6-1: 3)پیدائش 

 .اےا دیمنتخب  نوںمندرجہ باال پر انحصار کرنے  دی رب

 :آئوندا اےکتاب سکھ دیامثال 

 پہچان نوںاس 6 وچنی سب راہوں تسینہ کر.  ایہہدپر ت اسینے فتے تسی وند پر توکل کررب نالنے سارے دل تسی 5

 نالبرائی تے  ڈرو نالپروردگار  وار ہو نہ کریں؛ وچنی آنکھوں تسی 7 راہنمائی کریگا دی تسیوہ تے 

 (7-5: 3)امثال  دور.

ایہناں دے  یا اےپر توکل  رب دے نالنے پورے دل تسی وچصحیح معنوں  نوںوں لودیزیادہ  نالباوجود، سب  دےاس 

 پرکہ،  اےکہنا  دا کرن گےا دی اےچاہتا  ربوہ  نال بوہت کروں گا. نیںانتظار ن لئی دےلئی ایس  دےراہنمائی  دیقدموں 

 1)تے  اللچ دا جگغرور'  دا حیاتی'تے  (9: 12 مکاشفہ. )اے دتا گیادھوکہ  نال پاسے دیانسانیت شیطان  .اے نیںن اینج

 .اےگر گیا  لئی دے( 2:16یوحنا 

، وہ اسیتا .کیوں جے نیںآئے وہ سب جانتے  دے نالمتوں نونلر حنونسیتے  نی مذہبی روایاتتسی دی، ان نال بوہتلہذا 

 .کرن گےتوبہ  وچزیادہ حقیقی معنوں  نالسب ای  نہتے  (10:23کرتے ) ییرمیاہ  نیںن اینج

 کہ. اےی وجہ ایہہ اے لور دی( 24متی   22-21بادشاہی ):  دی ربانسانیت 

 ، حقنیںطریقے  دے رب



قوانین  دے رب( 12مرقس  11-8: 31-29 2)یعقوب  .اے( 4یوحنا  1 8،16محبت ) رب: حق اے نیںسوارتی ن رباور 

)رومیوں  نیں وچ اخیرتے  سوارتی وچراہوں موت  دی جگ ا.دیاظہار  دامحبت  پاسے دینے پڑوسی رب تے تسی نوں

8 :6.) 

 حکموں پر عمل نوٹس: دےکہ حقیقی مسیحیوں  اے ہْنداظاہر  نالبائبل 
وں سیآش دیتے ایس  محبت نال رب تے اسی ،اےکہ یقین رکھتا  اےپیدا ہوا  نال ربجو شخص یسوع مسیح  1

 دے رب اسی اسی نالاسی  2 .اےاوالد  دیایس  جو اےمحبت کرتا  نالایس  اوالد جو ویئی جو نونجب ہر 

محبت  دییں،  مل کےحکموں پر ع دےاسی ایس  لئیایس  3 محبت کرتی، . نالایس  کہ نیںفرزند محبت جانتے 

 (3-1: 5یوحنا  1) .نیں نیںم شرعی ندااح دےتے ایس  .اے

( 1:15تیمتیس  1خالص ) نوںطریقوں  دےایس  ".نیں( "فرمان برحق 119زبور  172سب ):  دےسب  دے رب

 دےمزید اضافہ کر وچباہر ان  نال نیں نال بوہتتے  وضاحت دیحقیقی معنی ایہناں دے  بوہت، اےگل  دیافسوس  .نیں

( 5:17ان )متی  پرآیا،  نیںتباہ کرنے ن نوںکہ یسوع قانون یا نبیوں  تے ایہہ اےا دیقبول  نوںمختلف اقسام  دے"القانونیت" 

 نیںانتے  اےیسوع نے سکھایا کہ "جو شخص کرتا  (.27-21: 5متی ، سوچا )مثال اے نیںاحساس ن داپورا کرنے  نوں

بادشاہت 'اور' آسمان  دی رب نوں( )معاملے 5:19گا." )متی  لیائےبڑا کہ وچبادشاہی  دینے آسمان ایس  ،آئوندا اےسکھ

 (.نیںبادشاہی 'تبادلہ  دی

صحیح  پرپیروی کرنے،  دییسوع  نوںکئی دعوے  .آئوندا اے( سکھ2:17)یعقوب  اےبغیر ایمان مردہ  دےبائبل اعمال 

وہ کرنا  طور تے دے کرن گے نیںنقل ن دیتے ایس  الئیں گے نیں( ایمان ن23-21: 7تعلیمات )متی  دیان  وچمعنوں 

)رومیوں  اےا دینے گناہ  تے سارے (KJV، 4: 3یوحنا  1" )اےنافرمانی  دی"گناہ قانون  (.1: 11وں سیکرن 1چاہئے ) 

 دےسب  وچصحیح معنوں  نوں رب( 2:13کہ رحم فیصلے پر فتح کرے گا )جیمز  اے ہْنداظاہر  نال، بائبل اسیتا (.3:23

 (.6: 3). لوقا  طور تے دے اےمنصوبہ  اک لئی

 دے جگایس  ، یسوعوچ ایہہہزار برطان کرے گا. نیںم ندا، نالطریقے  دے ربعالوہ  دےحل،  دے مسئلیاںانسانی 

 دے نال( 19:15 مکاشفہعصا ') دے اے"لو نالوجہ  دیر داان نالاطاعت کرنے  دیقانون  دےرب تے ایس  وچمعاشروں 

 مسئلیاں دے جگ سارے غالب کرے گا. چنگا طور تے دےگا  رہیاراہ زندہ  دی رب نوںوں لودیتے  مت کرے گا،نونح

 :اے نیںقابل ن دےحل کرنے  نوں مسئلیاں دےہسٹری شو انسانیت معاشرے  . موجود

حیاتی تے  لئی دےمگر روحانی نیت کرنے  اےجسمانی نیت موت  6' اےمخالفت کرتی  دی ربجسمانی نیت 

 ربن بشر نون ،8 .اے سکدیہو ای  نہتے  ،اے نیںتابع ن دےشریعت  دی ربپس  دالئی ایس  دے .7 اےاطمینان 

 (8-6: 8)رومیوں  .لودیوہ  نیں وچ سکدےکر  نیںخوش ن نوں

روح  دی ربکرنے  اینج وچ( 9: 8عمر )رومیوں تے ایس  ،نیں لئی دےز کرنے نونروحانی پر توجہ مر دےمسیحیوں 

 باوجود،: دےاری ذاتی کمزوریوں اسی نیں دیجاچ دیحاصل 
تے  زبردست بوہت، نیںن نال بوہتمطابق عقل مند  دے، کہ جسم لئی دے، بھائیوں دیکھنے لیائےنے بتسی تسی 26

 نوںوائز گل  دیشرم  اےچنا  نوںبے وقوف چیزوں  دے جگنے  رب پر 27 .نیںن اے جاندا آکھیانیک،  بوہتنہ 

جس شرمندہ  نیںا چیزیں زبردست دیمنتخب  نوںکمزور چیزوں  دے جگ اے تے رب ،لئی دےڈال کرنے 

نے  رببیس چیزیں حقیر تے  28 دے جگتے  ،لئی دےالنے  نوںکہ چیزوں  اے نیںن ویکجھ  ؛لئی دےکرنے 

 نالایس  پر 30 عما. وچموجودگی  دیایس  ئی بشرنونتاکہ  29 ان چیزوں نیں نیںجو نتے  چیزیں، نیںجو  اےچنا 

، "وہ جو اےچنانچہ لکھا  -نجات 31تے  حکمت بن گیا لئیارے اسی نالزگی دیپاتے  راستبازیرب تے  نوں تسی

 (31-26: 1وں سیکرن 1) . "اےپاک  وچوند رب نالا نیں وچکہ، جو مسیح یسوع  نیںاں، کرتے دیتابنا

(، مندرجہ باال تالش کر 7: 5وں سیکرن 2ایمان پر چلتے ) اسیاب  !لئی دےعما  وچمنصوبہ بندی  دی ربمسیحیوں 

 برکت پائے گا. لئی دے( رکھنے 22:14 مکاشفہم )دااح دے رب اسی (.6: 11)عبرانیوں  وچ( ایمان 2: 3)کلسیوں 

مت نونپر ح شہراںحقیقی مسیحی اصل  نوں تسی پرمت کرے گا، نونح دے نالیسوع  نوںکہ مسیحیوں  اےبائبل کہتی 

 یسوع سکھایا: ؟اےکہ احساس  اےمطلب  دا کرن گے



 وچدور ملک  اک لئی دےس کرنے تسیولئی تے  دےبادشاہی حاصل کرنے  اک لئینے تسیشاہی افسر  اک" 12

 نالان تے  بالیا نوںدس  دےنجات بخشی  نالنے نوکروں، دس اشرفی نے ان تسینے ایس  لئیایس  13 چال گیا.

ایس  ،،نیں رہیاکہہ تے  ،سینفرت کرتا  نالایس  رعایا دیایس  پر 14 .'نیںروبار کرتے دا، 'میرے آنے تک آکھیا

 کرے گا. ' نیںن لور دیپر بادشاہی کرنے  اسی ایہہ اسیجا کہ ویوفد  اکبعد  دے

ایس  نےایس  نالبعد ان نوکروں، جن  دےایس  ، وہسی ایہہ"اور تو  15 تو بادشاہی حاصل کر کہس آیا تسیجب و

 وانگرکہ وہ جان لیں کہ کس  اےحکم دیا  سیدیئے  نال، پیدےجا کرنے  آکھیا نال

 چنگےنے، 'شاباش، تے ایس  17 پہلے آیا، کہہ، نالتب سب  16 سیا دیحاصل  نال پاسے دیٹریڈنگ  بندہہر  بوہت

 وچتھوڑے  تسی کیوں جے . '؛اے دیدس مناس حاصل  نال دےس اک دے تسی.' جناب، آکھیا نالایس  نوکر نے

پانچ  نال دےس اک دے تسی، 'جناب، آکھیادوسرے نے آ کر  18 .اےپر اختیار حاصل  شہراں، دس سیوفادار 

-12: 19)لوقا  حاکم ہو. ' دا شہراںپانچ  ویکہ تو  آکھیا نالایس  نےایس  وانگراسی  19 .'اے دیمناس حاصل 

19) 

موقع ملے  دامت کرنے نونپر ح شہراں، اصلی وچحقیقی بادشاہی  اک نوںمسیحیوں  وفادار رہو. وچکم اب  تہانوں

 مکاشفہ') اے نال، میرے لئی دےدینے  نوں اکمطابق ہر  دےم داایہناں دے  ، "میرا اجرآکھیا وی ایہہیسوع نے  گا.

منصوبہ )ایوب  اک رب: لئی دےوں لودیقبول کروں گا جو ان  نال( واقعی ا6:44یوحنا  17:14 مکاشفہ)؛  (.22:12

 !اے سکداحصہ ہو  اک داایس  نوں تے تسی اے لئی دےبادشاہی حقیقی  دی رب .اے( 14یوحنا  2) تھاں تے اک (14:15

حل کر  نوںسامنا انسانیت  دا' مسئلیاں"شریر  دےتے  مصنوعی ذہانت نالجرنل عنوان  سائنس ،وچشروع  دے 2016

 دےسمجھنے  نوںباوجود، مضمون  دےایس  .سیمضمون  اکطاقت " دیکہ" ہجوم  اےاشارہ  داایس گل  کہ اے سکدا

 .رہیام داچھوڑ دو نا وانگرکس  لئی دےحل کرنے  نال، اسی رہیاا شرارت کر دی لئی

 لئی دےتعمیر  دی( 11ابتداء  9-1م ٹاور ): دانا دی، انسانیت بابل نالپیروی  دیسچے طریقوں  دے ربعالوہ  دےتعاون، 

 .اے طور تےم برباد دانا وچصدی  ویں 21 طور تے دے سیبعد  دےس عظیم سیالب تسیو نالجب ا اےا دیتعاون 

؛ 27A: 9دانی ایل  طور تے دےباوجود، مثال  دےوی فوائد جگ، )توقع وچوں تھانمشرق وسطی جیسی  مسئلیاں وچ جگ

 لور دیامن  دی 14بادشاہی )رومیوں  دی رب اسیا جائے گا، انسانوں، دی نیںحل ن نال پاسے دی(، 3: 5وں دیتھسلنی 1

 (.17: اے

ا جائے گا ) دی نیںذریعے حل ن دےدھوکہ  وچباوجود، اقوام متحدہ  دے، متوقع فوائد مسئلیاں دےبین االقوامی دہشت گردی 

 .اے لور دین نونستے  خوشی دیبادشاہی  دی رب اسی-( 9: 12 مکاشفہ( ). 21:12ل دیئجی

ذریعے  دے، بین االقوامی تعاون مسئلیاں دےماحول  طور تے دےمدد ملے گی  وچتباہ کرنے  نوںزمین  وچقو دی جگ

 ا جائے گا.دیحل  نال پاسے دیبادشاہی  دی ربوہ  پر(، 11:18 مکاشفہا جائے گا )دی نیںحل ن

 مسئلیاں دےفروخت  دیانسانی جسم تے  امرتا، اسقاط حمل، طور تےجنسی 

 .نال پاسے دیبادشاہی  دی رب پرا جائے گا، دی نیںحل ن نال پاسے دی USAحصوں 

 8-6کہ ) اے لئی دےدیگر قوموں  نال بوہتتے  ،USA ،UK: بڑے پیمانے پر قرض نال پاسے دیبادشاہی  دی رب

 .پرا جائے گا، دی نیںذریعے حل ن دےبین االقوامی برکرینگ  خیربعد( باال دےفی تباہی  2حبقوق 

مذہبی  .اے لور دیبادشاہی  دی رب اسی-دےا جائے گا متحدہ دیحل  نیںن نال پاسے دیغلط تعلیم متحدہ تے  جہالت

 دےبین العقائد تحریک -القوامی ویاتفاق کسی  داعالوہ نجات  دےحقیقی یسوع  دےبائبل  وچصحیح معنوں  نوںجھگڑوں 

 دی تے رب دیقربانی  دییسوع مسیح  اسی، لئی دےتے ایس  اےمسئلہ  وچ جگگناہ  ا جائے گا.دی نیںذریعے حل ن

 .اے لور دیسی تسیو دیایس  وچبادشاہت 

طور تی نواں  جو جی نیں رہیاحصوں ڈال کجھ  دے جگخطرہ  داقحط  نوںممکنہ فصل  نالوجہ  دی مسئلیاں دےبھوک 

 .اے لور دیبادشاہی  دی رب اسی-میوںداا جائے گا نادینہ حل  دیحیاتیات  دینظر ثانی  تے

 .اے نیںن لور دیبادشاہی  دی رب اسی نالصحت  لئی دےجوابات انسان  سارے دےجدید میڈیکل سائنس 



 دی( 19-1: 18 مکاشفہوقت 'بابل' ).  اخیربڑے پیمانے پر غربت،  وچبعض عالقوں  دےوں تھان تیجیتے  افریقہ، ایشیا،

 .اے لور دیبادشاہی  دی رب اسیغربت  ہووے گا نیںمسئلہ حل ن دافائدہ اٹھا جبکہ،  لئی دےوقت  اک نال پاسے

 رب اک طور تے دےرہنما ایس  .اےا جائے گا دیلغوی بادشاہی زمین پر قائم  اکہزار سالہ مرحلے  دیبادشاہی  دی رب

کرن بادشاہی  دے نالہزار برس تک مسیح  اکسنتوں  د پر ہوگی.نواں  ب دیتے  قوانین دےمحبت  دی ربمحبت  نال

ئی نون پرشامل ہوں گے،  وچوں لودیان  وچکلیسیا  دی رب وچبادشاہی حقیقی معنوں  ایہہ (.6-4: 20؛ 5:10 مکاشفہ) گے

چرچ ہزار سالہ  دےروم  .اے( وچصورت  تیجیتھولک یا دیچرچ ) وچاصل  نوںبادشاہی  دی رب نیں آکھدےکتاب 

 دیانجیل پیغام  دیزیادہ طاقتور بائبل  ایہہبعد  طور تے دے ہوونقریب  نال اخیر تے اسی ،اے دیمخالفت  دیتدریس 

 ریج ملے گا.نونمیڈیا  اسیجو ا اے سکدامدد کر  وچپورا کرنے  24:14غالبا متی  ایہہ مخالفت کرے گی.

 ویآنے والے"  نالآسمان  نال پاسے دی ربنیچے  دےیروشلم  نواں  بادشاہی "،  دی رب، وچی مرحلے اخیر دےاس 

 ہوں گے نیںئی زیادہ ناراستی ننونئی زیادہ، نون .ہووے گانہ  اخیر دااضافہ  دےتے ایس  (2: 21 مکاشفہشامل ہوں گے. )

 نہ موت.تے  غم،

پرانے عہد نامہ لکھنے  .اےموضوع  اسیا اک داسمجھنے بائبل  نوںخوشخبری  دیبادشاہی  دی تے رب منادی کرنے

 بارے سکھایا. دےایس  نوںیوحنا تے  یسوع، پال، بارے سکھایا. دےایس  والوں نے

صدی  تیجیابتدائی  پرانی 'عیسائی' خطبہ. نالسب  لئی دےباہر زندہ رہنے  دےعہد نامے  نویںپڑھایا  وچبارے  دےاس 

 سکھانا. ایہہآج  نوںکلیسیا  دی رب لگاتار اسی وچ سکھایا. وچبارے  دےایس  ،وانگرتے  رپدامسیحی رہنماؤں، پولی 

 وی ایہہ کہ. اےپہلے موضوع  نالکہ سب  اےپتہ چلتا  نالتبلیغ  وچبارے  دےبادشاہی بائبل یسوع  دی رب نیںیاد کرتے 

 .اےمسیحیوں پہلے حاصل کرنا چاہیے کجھ  تے ایہہ جی اٹھنے دےبارے منادی  دےوہ بعد  سی

سکھایا  نوںروں داپیرو دےتے ایس  زور یسوع دےانجیل  .اےنہ صرف  وچبارے  دےموت حیاتی تے  دیانجیل عیسی  

متوں نون، بلکہ انسانی حاےنجات شامل  نالوسیلہ  دےخوشخبری مسیح  دیبادشاہی  .سیآنے والے ریاست  دے ربکہ 

 (.5: 11 مکاشفہ. )اےشامل  ویتعلیم  دیاختتام  دے

طور  دےگواہ  دا( 24:14قوموں )متی  سارے دیخوشخبری  دیبعد بادشاہی  دےیاد رکھیں، یسوع نے سکھایا کہ اختتام 

 .اے رہیاہو  ویکہ تبلیغ ا ایہہتے  آئے گا. نیںجب تک ن سی رہیامنادی کر  وچ جگ تے

 دیایس  زیادہ نالباوجود، سب  دےایس  . اےحل  دا مسئلیاںدرپیش  نوںبادشاہت انسانیت  دی رب کہ اے ایہہخبر  چنگی

 جگجبکہ "اس  کرنا چاہتے. نیںن نیںحقیقت پر یقین کرنا چاہتے  دیایس ای  سن، نہ نوںایس ای  نہتے  حمایت کرنے،

 (.7:31وں سیکرن 1) اے( 6:13بادشاہت، ابدی )متی  دی رب" اے جاندیمٹتی 

،  .نیںسنجیدہ  وچبارے  دےکلیسیا  دی رب لگاتار اےکجھ  کہ اسی وچمنادی  دیحقیقی خوشخبری  دیبادشاہی  دی رب

 لئی دے( پڑھانے 28و سیمی 20-19چیزیں ) سارےکہ  اے سکھائوندیبائبل  وچ( سمیت: ہ24:14بادشاہی )متی  دی رب

ن دوسروں سچائی نونستے  طریقے دے سکھن تے رب اسیانتظار کرتے ہوئے،  داکہ بادشاہی  اسی .نیںشش کرتے نون

 .لور دینے مل کےجو ع نیںپر یقین کرنا چاہتے 

 دیبادشاہی  دی رب نوں تسی کرنی چاہیے؟ نیںحمایت ن دیاعالن  دیخوشخبری  دیآنے بادشاہی  دے رب نوں تسی

 خوشخبری پر ایمان الئیں گے

 

 

 متواتر کلیسیا دی رب
 

 93433، نواں  لیفوردیڈبلیو. گرینڈ ایونیو، گروور بیچ،  1036 :اےواقع  وچدفتر  دےامریکہ  دےمسلسل چرچ  دی رب

 امریکہ.
 

 (ویب سائٹسCCOGمتواتر کلیسیا) دی رب
 



CCOG.ASIA وچزیادہ ایشیائی زبانوں  نال تے اک اےز نونسائٹ ایشیا پر توجہ مر ایہہ 

 .اےآئٹمز کجھ  وچانگریزی  نال دے نالمختلف مضامین، 

CCOG.IN اےویب سائٹ  اکنشانہ بنایا  پاسے دیوں لودیان  دےبھارتی ثقافتی ورثہ  ایہہ .

 .اےمواد  وچمختلف ہندوستانی زبانوں تے  انگریزی زبان ایہہ

CCOG.EU زیادہ یورپی  نال اک ایہہ. اےویب سائٹ  اکنشانہ بنایا  پاسے دییورپ  ایہہ

 .اےمواد  وچزبانوں 

CCOG.NZ نال پاسے دیدوسروں تے  نیوزی لینڈ دے نالبرطانوی اترا پس منظر  اک ایہہ 

 .اےویب سائٹ  اکھدف بنائے گئے 

CCOG.ORG براعظموں  سارے ایہہ. اےمرکزی ویب سائٹ  دیمسلسل چرچ  دی رب ایہہ

 .اےل تہانونویڈیوز پر مشتے  مضامین، لنکس، ایہہ. اےخدمت کرتا  دیوں لودی وچ

CCOGCANADA.CA اےویب سائٹ  اکنشانہ بنایا  پاسے دیوں لودیان  وچنیڈا دی ایہہ. 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Dios. دےمسلسل چرچ  دی رب ایہہ 

 .اےویب سائٹ  دیہسپانوی زبان  لئی

PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyos. دیفلپائن  دیمسلسل چرچ  دی رب ایہہ 

 .اےمعلومات  وچ لودیٹیگا تے  انگریزی ایہہ. اےویب سائٹ 
 

 ویب سائٹس دیتاریخ تے  خبریں
 

COGWRITER.COM خبر، نظریے، تے  اے دےآلے  دےاعالن  اسیا اکویب سائٹ  ایہہ

 .نیںڈیٹس  تسیپیشن گوئی تے  تاریخی مضامین، ویڈیوز،

CHURCHHISTORYBOOK.COM دے معلومات تے  تاریخ پر مضامین دیچرچ  ایہہ

 .اےآسان  اک دایاد کرنے  نوںویب سائٹ  نال

BIBLENEWSPROPHECY.NET احاطہ کرتا  داموضوعات  دےبائبل تے  جس خبروں

 .اےویب سائٹ  دیآن الئن ریڈیو  اک
 

 یو ٹیوب ویڈیو چینل لئیخطبات & سرمینٹس 
 

BibleNewsProphecy  .چینلCCOG .سرمنیٹس ویڈیوز 

CCOGAfrica  وچچینل. افریقی زبانوں CCOG .پیغامات 

CDLIDDSermones  وچچینل. ہسپانوی زبان CCOG .پیغامات 

ContinuingCOG  .چینلCCOG .ویڈیو خطبات  

 

 

 
جانا  طور تےسنیکل  ویک ویشامل( ک وچبعد کجھ  )عالوہ اےذیل پتہ چلتا کجھ  نال وچتصویر چند باقی اینٹوں 

 آکھیاکلیسیا )فی الحال ماؤنٹ سییون  دی ربمغربی ہل پر  دےر یروشلم بوہت پر، دیعمارت  اک وچیروشلم 

 بیان: طور تے دے( اے جاندا

 



 
 

عمارت یسوع ''  اک. اے دتا گیا تھاں دیحقیقی مسیحی چرچ عمارت  نال یکہ شاید جلد اے دتا جانداخیال  ایہہ

کہ  اےتعلیم دی  دیخوشخبری  دیبادشاہی  دی رب ایہہکہ.  اے دتا گیاتبلیغ  وچخوشخبری ' دیبادشاہی  دی رب

 .سیعمارت  اک وچیروشلم 
 

 

مسیح یسوع  وچ ایہہودایہہ ، بھائیوں،تسی...  کیوں جے، اےشکر  دا رب، بالناغہ  اسی نالوجہ  ایس
 ر بن گئے.داپیرو دےکلیسیاؤں  دی ربجو  نیں وچ

 (14-13: 2وں دیتھسلنی 1)

 

ودہ ایہہ) .کرنجھگڑا  نوںس لئی دےے عقید جیدے سیبار  اک لئی دےا دیحوالے  دےاولیاء  سارے
3) 

 

منادی کرنا  دیبادشاہی  دی رب لئی دے شہراںدوسرے  وچ، "آکھیا نالوہ )مسیح یسوع( نے ان ا
 اےضروری 

 (4:43. ")لوقا دیو اے دتا گیاج وی وچ لئی دےمقصد ایس  عالوہ، دے

 

بادشاہی  دی تسی ایہہگی.  جانمل  تہانوںسب چیزیں   ایہہرہو تو  وچتالش  دیبادشاہی  دی رب پر
 (32-31: 12گلے نہ ڈرو. )لوقا  نکے،، اےہتا  داوالد  دے تسی لئی دےدینے  نوں

 

 جائے گی دیتبلیغ  وچ جگ سارے طور تے دےگواہ  اک لئی دےخوشخبری ایس  دیاور بادشاہی 

 (24:14آئے گا. )متی  وچ فیر اخیر تے ،یاں قوماںسار

 

     language edition. 
 

 


	1. انسانیت دے حل نیں؟
	جگ دے بوہت سارے مسئلیاں دا سامنا اے.
	بوہت سارے لودی بھودے نیں. بوہت سارے لودی مظلوم نیں. بوہت سارے لودی غربت دا سامنا. بوہت سارے ملداں وچ  سنجیدہ قرض وچ نیں. بچے، نوزائیدہ والوں سمیت، بدسلودی دا سامنا. منشیات نال مزاحم بیماریاں بوہت نال ڈاکٹروں نوں تشویش. بڑے صنعتی شہراں صحت مند ہوون دا ...
	عالمی رہنماواں انسانیت نوں درپیش مسئلیاں نوں ٹھیک کر سکدے نیں؟
	بوہت نال لگدا اے کہ.
	نواں  یونیورسل ایجنڈا
	ستہانوںبر 25، 2015 پر، ویٹیکن پوپ فرانسس دی پاسے اک ااسی نوٹ تقریر دے بعد، اقوام متحدہ (اقوام متحدہ) دی 193 قوموں اصلا  نواں  یونیورسل ایجنڈا قرار دتا گیا سی دی "17 پائیدار ترقی دے اہداف" دے نفاذ دے لیے ووٹ دیا. ایہہاں اقوام متحدہ دے 17 مقاصد ایہہ نیں:
	گول 1. ہر تھاں ایس دی سارے شکلوں وچ اختتام غربت
	گول 2. اخیر بھک، خوراک دے تحفظ تے بوہتر غذائیت دے حصول تے پائیدار زراعت نوں ترقی دین دے
	گول 3. ایس گل دا یقین صحت مند حیاتی تے سارے عمر وچ سب دے لئی چنگی وانگر نال دیا جا رہیا اے نوں ترقی دیندے دے
	گول 4. ایس گل دا یقین کر چلن تے منصفانہ معیاری تعلیم تے سب دے لئی حیاتی بھر سکھن دے مواقع نوں ترقی دینے دے
	گول 5. حصول صنفی مساوات تے سارے بڈھیاں تے کڑیاں نوں بااختیار بنان
	گول 6. یقینی بنائون کہ سب دے لئی، دستیابی تے پانی دے پائیدار انتظام تے حفظان صحت
	گول 7. ایس گل دا یقین سب دے لئی، سستی قابل اعتہانوںاد، پائیدار تے جدید توانائی تک رسائی
	گول 8. برقرار ترقی دینے دے، سب دے لئی جامع تے پائیدار اقتصادی ترقی، مکمل تے پیداواری روزگار تے مہذب دام
	گول 9. تعمیر لچکدار ب نواں دی ڈھانچے، جامع تے پائیدار صنعت داری تے رضاعی جدت نوں ترقی دینے
	گول 10. اندر تے ملک دے وچکار عدم مساوات نوں کم
	گول 11. بنائون شہراں تے انسانی بستیوں، شمولیتی محفوظ، مضبوط تے پائیدار
	گول 12. ایس گل دا یقین پائیدار کھپت تے پیداوار دے پیٹرن
	گول 13. فوری دارروائی موسمیاتی تبدیلی تے ایس دے اثرات دا مقابلہ کرنے
	گول 14. تحفظ تے پائیدار سمندر، سمندر تے پائیدار ترقی دے لئی سمندری وسائل دا استعمال
	گول 15. دی حفاظت، بحالی تے پرتویواسی پارستیتیدی نظام دے پائیدار استعمال نوں ترقی دینے دے، پائیدار جنگلات، دامبیٹ ریگستان، تے رک انتظام کرنے تے زمین دے کٹاؤ دا راستہ تے جیوویودتا نقصان نوں روکنے دے
	گول 16. پروموٹ پائیدار ترقی دے لئی پرامن تے جامع معاشروں، سب دے لئی انصاف تک رسائی فرااسی کرنے تے ہر سطح پر، مؤثر جوابدہ تے جامع اداروں دی تعمیر
	گول 17. مضبوط بنان دے عمل درآمد دے اسباب تے پائیدار ترقی دے لئی عالمی شراکت زندہ
	ایہہ ایجنڈا مکمل طور تے 2030 دی پاسے نال لاگو دیا جائے گا سمجھا جاندا اے تے وی پائیدار ترقی دے لئی 2030 ایجنڈا وی آکھیا جاندا اے. ایس ریگولیشن، تعلیم، تے بین الاقوامی تے بین العقائد تعاون دے ذریعے انسانیت نوں درپیش بیماریاں نوں حل کرنے دا مقصد. ایس د...
	لفظ "دیتھولک" دا مطلب اے دے طور تے " نواں  یونیورسل ایجنڈا" " نواں  دیتھولک ایجنڈا" آکھیا جا سکدا اے "یونیورسل." پوپ فرانسس  نواں  یونیورسل ایجنڈے دی گود لینے نوں آکھیا جاندا "امید دی اک ااسی نشانی."
	پوپ فرانسس نے وی دسمبر 2015 وچ (سرداری موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ دے فریم ورک کنونشن دے فریقین دے 21st دانفرنس دے عنوان نال)، تے مشورہ دیا کہ اقوام "احتیاط آگے سڑک دی پیروی کرنے 21 نامی بین الاقوامی معاہدے دی تعریف دی، تے یکجہتی دی اسییشہ نال ودھد...
	نوںئی اک سانس آلودہ ہوا چاہتا اے جبکہ، بھودا، مفلوک الحال جائے،، خطرے وچ پڑ جائے وغیرہ، ایس بین الاقوامی یکجہتی انسانیت نوں درپیش مسئلیاں نوں حل کرے گا؟
	اقوام متحدہ دے ٹریک ریدارڈ
	اقوام متحدہ دے قائم تے 24 اکتوبر 1945 نوں قائم دتا گیا سی، تیجی جنگ عظیم دے بعد، اک تے وانگر دے تنازعہ نوں روکنے دے لئی تے جگ وچ امن نوں ترقی دینے دے لئی نوںشش کرنے دے لئی. ایس دے بانی نیں وچ، اقوام متحدہ دے 51 رکن ملک سی؛ 193 اب وی موجود نیں.
	وہاں نال قائم اقوام متحدہ دے بعد نال جگ بھر وچ تنازعات دے، ہزاروں ننیں تو سینکڑوں رہیا اے، پر اسی نے اوی تک ننیں کر تیسری عالمی جنگ دے طور تے بیان کر سکدے نیں دیا سی ہو جائے.
	بعض اقوام متحدہ جینال بین الاقوامی تعاون، نوں ترقی دینے دا دعوی اے کہ پوپ فرانسس تے دیگر بوہت نال مذہبی رہنماؤں نے امن تے خوشحالی آئے گی، نوں ترقی دینے دی نوںشش کر رہیا نیں بین العقائد تے القوامی ایجنڈے دی قسم دے نال مل کے ایمان لیائے.
	تااسی، اینج کرنے دے لئی اقوام متحدہ دے لئی ٹریک ریدارڈ چنگا ننیں رہیا اے. اقوام متحدہ دے بعد نال متعدد مسلح تنازعات نال قائم کرنے دے علاوہ وچ، اک نال زیادہ لاکھوں، بھودا مہاجرین، تے / یا شدت دے غریب نیں.
	اک دہائی پہلے، اقوام متحدہ ایس دے ہزارایہہ ترقیاتی اہداف دے نفاذ دے لیے متعین. ایہہاں تک کہ اقوام متحدہ دے خود دے مطابق، ایہہ آٹھ "ترقی دے اہداف،" سی پر ایہہ دامیاب ننیں ہوئے. لہذا، 2015 وچ، ایس دے نام نہاد "17 پائیدار ترقی دے اہداف" تسینایا گیا سی. ک...
	جہاں تک سوپنلوک جاندا اے، مئی 6، 2016 پر، پوپ فرانسس وہ تسینے چرچ ایس براعظم حاصل کرنے وچ مدد کر سکدا اے کہ اک انسانی یورپی یوٹوپیا دا خواب آکھیا. ایس دے باوجود، پوپ دا خواب اک ڈراؤنا خواب ( مکاشفہ 18) ثابت ہووے گا.
	بعض تعاون و دامیابی، پر وہاں ہو سکدا اے ...
	میریم ویبسٹر ڈکشنری آکھدے سوپنلوک اے کہ "جس وچ حنوںمت، قوانین، تے سماجی حالات بوہترین نیں اک غیر حقیقی تھاں اے."
	بائبل انسانیت تسینے طور تے ایس دے مسئلیاں حل ننیں کر سکدا کہ سکھائوندی:
	23 اے رب، مجھے پتہ اے انسان دے راستے تسینے تسی وچ ننیں اے؛ ایہہ ایہناں دے تسینے ای قدموں دی راہنمائی چلتا اے جو بندہ نوں وچ ننیں اے. (یرمیاہ 10:23، ینآئوی بھر تیجی صورت وچ ایس گل دا اشارہ جب تک)
	بائبل الاقوامی تعاون نادام ہو جائے گا کہ سکھائوندی:
	16 تباہی تے مصائب ان دی راہوں وچ نیں، 17 تے سلامتی دی راہ نال واقف نہ ہوئے 18 ان دی آنکھوں وچ رب دا خوف ننیں اے.. (رومیوں 3: 16-18)
	اس دے باوجود، بوہت نال انسانوں نوں اک مثالی معاشرے دے ایہناں دے نقطہ نظر دی پاسے دام کر رہیا نیں تے ایہہاں تک کہ کوی کوی مذہب نوں شامل کےنے دی نوںشش کریں. پر تقریبا نوںئی وی اک سچے رب دے طریقے پر عمل کےنے نوں تیار نیں.
	ایہہ اقوام متحدہ دے یا ویٹیکن دے مقاصد وچ نال کسی دی پاسے نوںئی پیش رفت ننیں ہووے گا کہ ننیں اے. کچھ، دے نال نال کجھ نادامیوں ہو جائے گا.
	دراصل، تے شاید بڑے پیمانے پر جنگ دے بعد، بین الاقوامی امن معاہدے دی اک قسم دے لئی اتفاق ہو جائے گا تے ایس گل دی تصدیق (دانی ایل 9:27). ایہہ جب اے، بوہت نال انسانیت اک زیادہ پرامن تے مثالی معاشرے دے بارے وچ لانے دی جائے گی کہ یقین کرتے نیں جھوٹی گا.
	(: 9-12 2 تھسلنیدیوں 2) بوہت نال اینال بین الاقوامی 'مثالی رفت' ( ئجیدیل 13:10) دے نال نال دی پاسے نال مختلف نشان تے عجیب دام دی پاسے نال وچ لے جایا جائے گا. پر بائبل وانگر امن گے اخیری ننیں (دانی ایل 9:27؛ 11: 31-44) دا کہنا اے کہ رہنماؤں دا دعوی کر ...
	انسانیت نوں صحیح معنیاں وچ آدرشلوک لانے دے بالکل عاجز اے تو، سوپنلوک دے کسی وی قسم دے لئی ممکن اے؟
	جی ہاں.
	2. دیا انجیل حضرت یسوع  دے منکر نیں؟
	یسوع سب نال زیادہ سکھایا ایس دی راہ قبول ننیں کرن گے:
	3. بادشاہت پرانے عہد نامے وچ جانا جاندا سی؟
	دا نواں ل بادشاہت دے بارے وچ سکھایا
	یسعیاہ بادشاہت دے بارے وچ سکھایا
	ئجیدیل اسرائیل (نہ صرف ایہہودیوں) ہزار برطانایہہ وچ جمع کئے جان گے، بڑی مصیبت دے وقت دے دوران بکھرے ہوئے سی جو دے قبیلوں وچ نال ان لودیوں دے کہ لکھنے دے لئی حوصلہ افزائی دی گئی سی:
	17 ایس لئی کہتے نیں کہ رب قادر مطلق آکھدا اے: "وچ، امتوں وچ نال جمع ملک جہاں تسی نوں بکھیر دیا سی دی پاسے نال تہانوں نوں جمع، تے وچ تسی نوں اسرائیل دے ملک دوں گا." '18 تے وہ وہاں جان گے، تے وہ وہاں نال ایس دے سارے مکروہ چیزوں تے ایس دے سارے مکروہات د...
	ربوند رب آکھدا اے. (حزقی ایل 11: 17-21)
	پرانے عہد نامے وچ مختلف لکھنے والوں نے وی بادشاہی دے پہلوؤں دے بارے وچ لکھا اے (مثلا ئجیدیل 20:33؛ عبدیاہ 21؛ میداہ 4: 7).
	لہذا، جب یسوع رب دی بادشاہی دی خوشخبری پڑھانا شروع، ان دی فوری سامعین ب نواں دی تصور دے نال کجھ واقف سی.
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