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پيارا دوست اسالم عليڪم:
آئون اميد ٿو ڪريان ته اوهان جسمانـي ۽ روحـانـي طـرح
تندرست ۽ خيريت سان هوندا .آئون خداوند ڪريم جـو شـڪـر ٿـو
ڪريان ،جو اوهان جي دل ۾ سچائيَء جي صحيح رستي کي ڄاڻـڻ
جي حقيقـي خـواهـش رـاهـر ٿـي آهـي .گـذريـل ڏيـنـهـن ۾ اوهـان
ڪيترائي ڀيرا مسيحي دوستن جي دين ۽ سندن ايمان جي متعـلـ
ڄاڻڻ جي خواهش راهر ڪئي هئي .پر مون کي واندڪائي نه هئـڻ
سبب آئون اوهان جي خواهش کي پورو ڪري نه سگهيس .جيـئـن
ته هاڻي مون کي وقتي فرصت آهي .سـو مـون مـنـاسـب ڄـاتـو ،تـه
اوهان کي پنهنجي مسيحي ايمان ۽ مسيحي مذهب جي فـرضـن ۽
رسمن بابت تفصيل سان لکان.
اها ته اوهان کي اڳيئي خـبـر آهـي ،تـه هـن وقـت دنـيـا ۾
ڪروڙين ماڻهو آهن ،جيڪي پاڻ کي ”مسيحي“ سڏائين ٿا .انـهـن
مان سڀ حضور المسيح جا صحيح پوئلڳ نه آهن .مون کـي ڏايي
افسوس سان چوڻو پوي ٿو ،ته گھڻا فقط نالي ماتر مسيحـي آهـن.
اسين مسيحي به ٻين مذهبن جي ماڻهن وانگر مخـتـلـر فـرقـن ۾
ورهايل آهيون ۽ اسان جي عبادت ڪرڻ ۾ فرق آهي ۽ اسـان جـي
تعليم ۾ به اختالف آهن .دوست! منهنجي الِء اهـو مڪـڪـل ڪـم
آهي جو آئون هن خط ۾ سـنـنـي مسـيـحـي فـرقـن جـي فـرق-فـرق
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تعليم ۽ ايمان جي باري ۾ تحرير ڪريان .تڏهن به آئـون جـيـڪـي

پوڄا ڪندا آهيون .آئون اوهان کي يقين ٿو ڏياريان ،ته اهڙي قسـم
جون ڳالهيون بلڪل بي بنياد ۽ غلط آهن ،انهن ۾ ڪابـه سـچـائـي
نه آهي .اسين مسيحـي فـقـط هـا خـدا تـي ايـمـان رکـون ٿـا .پـر
جيڪڏهن ڪو فرد ڪنهن وقت يا موجوده وقت ۾ ٽـن خـدائـن تـي
ايمان رکندو آهي يا رکندو هو ،ته اهو وڏيَء غـلـطـيَء جـو شـڪـار
ٿيل آهي ۽ هوندو .جڏهن ها شخص حضور المسيـح کـان سـوال
ڪيو ،ته ”سنني حـڪـمـن کـان وڏو حـڪـم ڪـهـڙو آهـي؟“ تـڏهـن
عيسي وراڻيـو تـه ” پـهـريـون وڏو حـڪـم هـي آهـي تـه ’ اي بـنـي
ٰ
اسرائيل! ٻڌ ،خداوند اسان جو خدا هڪڙو ئـي خـداونـد آهـي .تـون
خداوند پنهنجي خدا کي سڄيَء دل ،پنهنجي سڄي جان ،پـنـهـنـجـي
سمجھه ۽ پنهنجي سڄيَء طاقت سان پيار ڪـر( “‘.مـرقـس -21:02
 ) 81گذريل زماني ۾ خدا جي سنني نبين خدا جي وحـدانـيـت جـي
تبليغ ڪئي ،۽ بتن جي عبادت ڪندڙن کي لعنت مالمت ڪئي.
مسيحي هن ڳالهه تي ايمان رکن ٿا ،ته خـدا جـي نـه ابـتـدا
آهي ،۽ نه وري هن جي انتها ٿيندي .ڇاڪاڻ ته خدا تعالى ازلـي ۽
ابدي آهي .اسان جو ايمان آهي ،ته خدا قادر مطل آهي ۽ علم ڪـل
آهي .هو ڏسڻ ۾ ايندڙ شين يا ڏسڻ ۾ نه ايندڙ شين جو خال آهي.
هن سڀ ڪجھ پنـهـنـجـي ڪـالم جـي وسـيـلـي پـيـدا ڪـيـو آهـي.
جـيــڪـڏهــن ڪــوئـي آســمـان ڏانـهــن نــگـاهــه ڪـري ،سـ  ،چـنـ ۽
بيڪمارتارن کي ۽ دنيا جي عجائبات کي ۽ انهن جي گھڻائيَء کي
پروڙڻ شروع ڪري ،ته هـو پـا سـان حضـرت دائـود وانـگـر بـي
اختيار رڙ ڪري چوندو ته ” آسمان خدا جـو جـلـوو رـاهـر ڪـن ٿـا.
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ڪجھ هن خط ۾ مسيحي ايمان ۽ عـمـل جـي بـاري ۾ لـکـنـدس،
تنهن سان هن دنيا جا اڪثر مسيحي اتفاق ڪـنـدا .مـنـهـنـجـي دعـا
آهي ته جڏهن اوهان هن خط ۾ مسيحي ديـن جـا تـفـصـيـل پـڙهـو،
تڏهن توهين خدا جي قريب ٿيو ۽ کيس چڱيَء طرح ڄاڻي سـگـهـو
۽ خدا سان زياده محبت پيدا ڪري سندس مڪمل فرمانبرداري بـه
ڪريو.
هاڻي آئون اوهان جي سوالـن جـا جـواب تـرتـيـبـوار بـيـان
ڪريان ٿو.

****

خدا ڪير آهي؟
منهنجا عزيز دوست :آئـون ڄـاڻـان ٿـو تـه هـن سـوال مـان
اوهان جو مطلب اهو هوندو ته مسيحي مـاڻـهـو خـدا جـي بـاري ۾
ڪيئن ۽ ڪهڙو ايمان ٿا رکن؟ ائين برابر آهي ،ته هر مذهب ۾ اها
مکيه ۽ خاص ڳالهه آهي ته ان مذهب ۾ خـدا جـي بـاري ۾ ڪـهـڙو
نظريو ٻڌايو ويو آهي .مون کي يقين آهي ته ڪن متعصب مـاڻـهـن
اوهان کي ائين ٻڌايو هوندو ،ته اسين مسيحي صليب ۽ بـتـن جـي

بيڪا اهي سندس هٿ جي ڪاريگريَء کي پڌرو ڪـن ٿـا( “.پـاڪ
زبور  )0:01خدا جو علم ڪيڏو نه وسيع ۽ سندس قدرت ڪيڏي نـه
عظيم آهي ،جو هو آسمان ۾ ايڏي وڏي س کي قائم رکندو اچـي
ٿو ،زمين تي ننڍڙن ننڍڙن گلن ۽ مڪڪل سان نظر اينـدڙ جـيـتـن
کي زندگي بخڪي ٿو .خدا قادر مطلـ آهـي ،جـيـڪـي چـاهـي سـو
ڪري سگھي ٿو .هن ڪائنات جي تخليـ ڪـرڻ ۾ خـدا جـو ڪـو
مقصد آهي ،۽ ڪابه طاقت کيس انهيَء مقصد کي پوري ڪرڻ کان
روڪي نٿي سگھي.
اسين نه فقط اهو ايمان رکون ته خدا عظيم هسـتـي آهـي،
پر اهو به مڃون ٿا ،ته هو عـادل ۽ مـڪـمـل پـاڪ ۽ قـدوس آهـي.
قديم زماني ۾ يوناني ۽ رومي جيڪي ديوتائن ۽ بتن جـي پـوڄـا
ڪندا هئا ،سي ان ڳالهه جا قائل هئا ،تـه سـنـدس ديـوتـا ۽ ديـويـون
انسانن وانگر آهن ،يعني ته اهي ڪـوڙ ڳـالـهـائـيـنـدا آهـن ،چـوري
ڪندا آهن قتل ڪندا آهن ،زنا ڪندا آهن ،۽ انسان وانگر ٻيون بـه
ڪيتريون ئي برايون ڪندا آهن .انهن سنني ڳالهين جي برعڪس
اسان مسيحين جي الهامي ڪتاب بائيبل مقدس ۾ خداوند ڪريـم
جي پاڪيزگيَء جي باري ۾ گھڻو ڪجھ لکيل آهي.
خدا جي پياري ٻانهي بـنـام يـوحـنـا رسـول رويـا ۾ هـا
آسماني مخلوق ڏٺي .عين انهيَء وقت هو خدا جي تعرير ۽ حـمـد
ڪـنـدي چـوڻ ل ـو” .قـدوس ،قـدوس ،قـدوس ،خـداونـد خـدا قــادر
مطل ( “.مڪاشفو )3:8
جيتوڻيا خدا قادر مطل آهي ،تڏهن به هو پنهنجـي پـاڪ

و
مـثـال هـو ڪـوڙ نـٿـو
سرشت جي برخالف ڪوبه ڪم نٿو ڪـري.
ڳالهائي ،نه وري بي انصاف ٿي سگھي ٿو.
بيڪا ،خدا اسان وانگر جسم نـٿـو رکـي ۽ نـه وري هـو
وقت ۽ جاِء جو پابند آهي ،پر هو حاضر ۽ نارر آهي.
ڪنهن وقت اسين عام ڳالهه ٻولهه ۾ خدا تعالى جي هـٿ،
اک يا دل وغيره جو ذڪر ڪندا آهيون .تڏهن اسان جو مطلب انهن
جسماني عضـون الِء نـه هـونـدو آهـي ،پـر روحـانـي هـونـدو آهـي.
جيتوڻيا خدا پر جالل ۽ عظيم ۽ سربلند آهي ،تڏهن به اسان جـو
ايمان آهي ،ته هو اسان کي گھڻي کان به گھڻو ويجھو آهـي .تـنـهـن
ڪري اسين ها چوڻي طور چوندا آهيون ،ته ”خدا اسان کي ڏسي
ٿو ،۽ پنهنجن هٿن سان سننالي ٿو ۽ پنهنجي دل سان پيـار ڪـري
ٿو“.
جيتوڻيا اسان جي نظر ۾ خداوند ڪريم جـون سـنـيـئـي
صفتون ڏاييون اهم آهن ،ته به اسين مسيحي هن ڳالهه جي ڪـري
ڏايا سرها آهيون ،ته جنهن خدا جي اسين عبادت ڪـريـون ٿـا ،اهـو
محبت جو خدا آهي .خدا جي هن انمول صفت بابت انجيل مقـدس
۾ هيئن لکيل آهي.
”خدا پيارآهي -0( “.يوحنا  )3:8مطلب ته خداوند ڪـريـم جـا
سنئي قول محبت جي تابع آهن .خدا مخلوق جي اڳيـان پـنـهـنـجـي
پيار جو ڏيکاُء نه فقط برسات وسائڻ ،سـ کـي هـر روز اڀـارڻ ۽
روشن ڪرڻ ۽ تمام مخلوق کي رزق رسائڻ ،عام ۽ خاص ماڻهن
جون سموريون ضرورتون پوريون ڪرڻ سـان ڪـري ٿـو .پـر خـدا
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پنهنجن نبين کي به اسان ڏانهن موڪليو ،ته جيئن اهي اسـان کـي
خدا جي باري ۾ صاف ۽کليل تعليم ٻڌائين .خدا پنـهـنـجـي سـاري
مخلوقات سان محبت ڪري ٿو ،۽ ان جـي ڀـالئـي الِء سـوچـي ٿـو.
حضرت دائود جيڪو خود نبي هو ،تنهن خدا جي پروردگاريَء کـي
ڏاين سهڻن لفظن ۾ هن طرح بيان ڪيو آهي” :اي خـداونـد! تـون
منھنجو ريڍار آھين ،سو مون کي ڪنھن شيِء جـي ڪـمـي نـاھـي.
تون مون کي ساون چراگاھن ۾ ويھارين ٿو .تون مون کـي راحـت
وارن چڪمن وٽ وٺي وڃين ٿو .تون منھنـجـيَء جـان کـي تـازو ۽
توانو ٿو ڪرين .پنھنجي نالي جي سچائيَء موجب تـون مـون کـي
سڌين واٽن تي وٺي ٿو ھلين( “.پاڪ زبور )8-0:28
هيَء ها مڃيل حقيقت آهي ،جـنـهـن کـان انـڪـار ڪـرڻ
ناممڪن بلڪه ڏايو محال آهي ،ته خدا انهن سـان ٿـو پـيـار ڪـري
جيڪي هن سان پيار ڪن ٿا ۽ سندس حڪمن جـي فـرمـانـبـرداري
ڪندا ٿا رهن .پر ڇا ،خدا انهـن کـي بـه پـيـار ڪـري ٿـو ،جـيـڪـي
سندس حڪم نٿا مڃين؟ جيئن ته خدا پاڪ آهي ،تنهـن ڪـري هـو
سنني چڱين شين سان محبت رکي ٿـو ۽ هـر ڪـنـهـن قسـم جـي
بڇڙائيَء ۽ بديَء کان نفرت ڪري ٿو .انسان جڏهن بدي ڪري ٿـو،
ته خدا ،انسان کان ناراض ٿو ٿي وڃي .حضرت دائود فرمـايـو” ،تـو
کي (خدا) سنني بدڪارن کان ڏايي نفرت آهـي( “.پـاڪ زبـور )5:5
خداوند ڪريم بدڪارن ۽ نافرمانن کـي سـزا ڏيـڻ سـان پـنـهـنـجـي
نفرت جو ارهار ڪري ٿو .ڪالم مقدس ۾ آيو آهي ،ته خـدا اهـڙن
فردن بلڪه قومن کي تباهه ۽ بـربـاد ڪـري ڇـڏيـو ،جـن پـنـهـنـجـن

گناهن کان توبهه نه ڪئي ۽ پنهنجن نفرت انگيز ڪمن کان باز نـه
آيا.
هاڻي آئون توهان کي ها عـجـيـب صـداقـت ٻـڌايـان ٿـو،
جيتوڻيا خدا بدڪارن کان بيزار آهي ،يـعـنـي هـو بـدڪـارن جـي
گناهن کان نفرت ڪري ٿو ،مگر خدا انسان سان محبت ڪري ٿـو.
اهو ئي سبب آهي ،ته خداوند ڪريم گنهگارن ،بدڪارن جي ڪمن
کان نفرت ڪندي به انهن کي بچائڻ چاهي ٿو .خدا انهن کي اهڙي
طرح پيار ڪري ٿو ،جھڙي طرح ها شفي پيُء پنهنجي بي چئي
فرزند سان پيار ڪندو آهي .ها بدڪار يا گنهگار انسان الِء خـدا
جي عجيب ۽ مثالي محبت ها مثال مان راهر ٿئي ٿي ،جـيـڪـو
مسيح جن ٻڌايو ،ته:
هڪڙي ماڻهوَء کي ٻه پٽ هئا ،جن مان ننڍي پٽ پيُء کـي
چيو ته اي بابا ،جيڪو ملڪيت مان منهنجـو حصـو ٿـئـي ٿـو ،سـو
مون کي ڏيو ۽ هن پنهنجي ملڪيت ٻنهي کي ورهـائـي ڏنـي .اڃـا
ڪي ڏينهن گذريا ئي ڪين ،ته ننڍو پٽ پنهنجو سڀ ڪجھ مـيـڙي
چون ي ڪنهن ڏورانهين ملا جي سيـر تـي نـڪـتـو .اتـي عـيـش
عڪرت ۾ پنهنجي ملڪيت اڏائي ڇڏيائين .جڏهن سڀ ڪجھ ختم
ڪري چڪو ۽ هو .هن پنهنجيَء دل ۾ خيال ڪيو ته پنهنجـي پـيُء
وٽ ويندس ۽ کيس چوندس تـه آئـون خـدا ۽ اوهـان جـو ڏوهـاري
آهيان .هو اٿيو ۽ پيُء ڏانهن وڃڻ ل و .پر اڃا پري ئي هو ته پـڻـس
ڏٺس ۽ کيس هن تي ڪهل آئي ۽ ڊوڙي وڃـي ڀـاڪـر پـاتـائـيـنـس،
چميائينس ۽ خوشيون ڪيون ڇاالِء جو سندس پٽ واپس آيو آهـي.
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(ڏسو لوقا  )28-00:05خدا به انهن ماڻهن سان جيڪي هنجـي خـالف
گناهه ڪندا آهن ،اهڙي طرح پيار ڪندو آهي.
منهنجا عزيز دوست :گنهگار انسان الِء اها ڪيڏي نه وڏي
خوشخبري آهي ،ته خدا انسان سان پيار ڪري ٿو ۽ معافي ڏيڻ
چاهي ٿو .بڪرطيا اسين توبهه ڪريون ۽ خدا ڏانهن رجوع
ڪريون.
بائيبل مقدس ۾ خدا جي ڪيترن ئي نالن جو ذڪـر مـلـي
و
مثال قادر مطل  ،خداوند ،يـهـواه ،ازلـي ،ابـدي ،زنـدهـه ،پـاڪ،
ٿو.
قدوس ،بادشاهه ،منصر ،خال  ،نجات ڏيـنـدڙ ۽ ريـڍار وغـيـره .پـر
اسان مسيحي کـيـس ” آسـمـانـي پـيُء “ ڪـري سـڏڻ زيـاده پسـنـد
ڪريون ٿا .جڏهن به حضورالمسيح خدا سان مـخـاطـب ٿـيـو ،تـڏهـن
هن خدا الِء لفظ ” منهنجا بابا “ جا لفظ استعمال ڪيا .هن پنهنجي
حوارين کي دعا ڪرڻ وقت فرمايو ،ته توهين به هـيـئـن چـئـو” .اي
اسان جا بابا! تون جو آسمان ۾ آهين ،شل تنهنجو نالو پاڪ مڃيو
وڃي( “.متي  )1:9ڇا ،ڪنهن کي ان کان وڌيا عـزت نصـيـب ٿـي
سگھي ٿي ،جو هو خداتعالى جو روحاني فرزند بڻجي ۽ خـدا هـن
جو روحاني ۽ پيار ڪرڻ وارو پـيُء بـڻـجـي؟ خـدا اهـو عـظـيـم ۽
عـيـسـي مسـيـح
الثاني ح فقط انهن کي ٿو عطا ڪري ،جـيـڪـي
ٰ
جي ذريعي خدا ڏانهن مائل ٿين ٿا( .مسيح تي ايمان آڻين ٿا).
هاڻي شايد اوهان اها ڳالهه به معلوم ڪرڻ چـاهـيـو ،تـه مسـيـحـيـت
۾” پاڪ تثليث“ مان ڇا مراد آهي؟ آئون ٿوري دير ۾ ايندڙ صفحن
۾ ان ڳالهه تي روشني وجھندس.
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انسان ڪير آهي؟
مون مسيحين جو عقيدوجـيـڪـو هـو خـدا جـي بـاري ۾
رکن ٿا ،تنهن جو مختصر احوال بيان ڪيو آهـي .هـاڻـي آئـونـاهـو
بيان ڪندس ،ته انسان جي باري ۾ اسان جا ڪهڙا خيال آهن تنهن
ڪري انسان جي ڪهاڻيَء کي ڄاڻڻ نهايت ئي ضروري آهـي .هـن
حقيقت جو صحيح علم اسان کي بائيبل مقـدس مـان ئـي حـاصـل
ٿئي ٿو .بائيبل مقدس ۾ توريت جي پهرين ڪتـاب پـيـدائـش جـي
پهرين ۽ ٻئي باب ۾ اهو احوال ملي ٿو .مـخـتـصـر طـور مـالحـظـه
ڪريو:
” شروعات ۾ خدا زمين ۽ آسمان کي پـيـدا ڪـيـو  ...پـوِء
خدا حڪم ڏنو ته ’ زمين هر قسم جا ننڍا وڏا ،گھريلو ۽ جهـنـگـلـي
جانور ۽ سرندڙ جيت جڻا پيدا ڪري ‘.سو ائين ئي ٿيـو  ...۽ خـدا
ڏٺو ته اهو چڱو آهي .پوِء خدا چـيـو تـه ’ هـاڻـي اسـيـن انسـان کـي
ٺاهيون جيڪو اسان جي صورت تي اسان وانگـر هـجـي  ...تـڏهـن
خدا انسان کي پاڻ وانگر ٺاهي پنهنجيَء صورت تـي پـيـدا ڪـيـو.
خدا نر ۽ ناري ڪري ،کين برڪت ڏيئي چيو ته ’گهڻا ٻار ڄڻيـو ۽
ڌرتيَء کي ڀرپور ۽ تابع ڪريو‘“ (پيدائش جو ڪتاب )21-28 ،0:0
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اسان کي پوري طرح اهو سمجهڻ گهرجي تـه مـٿـي ڏنـل
آيتن جو اهو مطلب هر گز نه آهي ،ته خـدا کـي جسـم آهـي ۽ هـن
پنهنجي جسماني صورت تي انسان کي پيدا ڪيو .پر ان مان مراد
اها آهي ،ته خداوند ڪريم پنهنجي روحـانـي صـورت تـي حضـرت
انسان کي پيدا ڪيو .خدا انسان کي عقل عطا ڪيو ،ته جيئن هـو
سوچي سگهي ،دل ڏني ته هو محبت ڪري سگهي ،ضمير عـنـايـت
ڪيو ته جيئن انسان نيا ۽ بد ۾ تميز ڪري سگهـي .ارادي جـي
قوت ڏني ،ته جيئن انسان اهڙا ڪم ڪري جيڪي صحيـح ۽ چڱـا
هجن .زبان ڏني ته ڪالم ڪـري سـگـھـي .روح ڏنـو ،جـنـهـن جـي
وسيلي هو خدا جو روحاني فرزند بڻجي پـيـو .اهـا آهـي مـراد ،تـه
انسان خدا جي صورت تي پيدا ڪيو ويو .سو انسـان انـهـيَء الئـ
ٿيو ،ته هو خدا کي ڄاڻي ۽ هن سان مـيـل مـيـالي رکـي .اهـو ئـي
سبب آهي جو انسان تمام مخلوقات کان اشـرف ۽ اعـلـى ٿـيـو ۽
اسين چوندا آهيون ته انسان اشرف المخلوقات آهي.
انسان خدا نه آهي ،جيئن ڪيترن ئي چيو آهي .پر انسـان
خداوند ڪريم جي قريب تر ضرور هو ڇاڪاڻ ته ان وقـت حضـرت
انسان پاڪ هو ۽ هن ۾ بدي ۽ بڇڙائي نه آئي هئي.
خدا ،انسان کي ارادي جي قوت ڏني ۽ انهيَء الئ بـڻـايـو
ته هو پنهنجي پسند جون شيون چـونـ ي خـدا حضـرت انسـان کـي
مڪمل آزاد پيدا ڪيو ،ته جيئن هو پنهنجي مرضيَء سان پنهنجـي
خال جي اطاعت ۽ خدمت ڪري ۽ هن سان محبت ڪري .خدا جي
اها مرضي هئي ،ته انسان ذات جنهن کي هن زمين تي آباد ڪـيـو،

سي کيس پيُء ڄاڻي پيار ڪن ۽ هن جا حقيـقـي ٻـار ٿـيـن .تـنـهـن
کانسواِء خدا جي اها به خواهش هئي ،تـه هـا انسـان ٻـئـي انسـان
سان ڀاُء وانگر پيار ڪري ،يعني سنئي انسان ها ٻـئـي جـا ڀـائـر
آهن ۽ اهي خوشيَء سان خدا جـي خـدمـت ڪـن .اڄـڪـلـهـه انسـان
مختلر نسلن ۾ ورهايل آهن ،سندن مهان ا ،رنگ ،پـوشـاڪـون ۽
زبانون به فرق فرق آهن .پر سنني جـو خـون هـڪـڙو ئـي آهـي ۽
ها ئي خاندان سان تعل اٿن ،پر خدا سنني انسانن سـان مـحـبـت
ڪري ٿو.
ڏسڻ ۾ آيو آهي ته خدا تعالى جي اهـا خـواهـش پـوري نـه
ٿي .بجاِء انهيَء جي ،ته اسان پنهنجي آزاد ۽ خود مختيار مـرضـيَء
کي خدا جي مرضيَء جي خالف استعمال ڪيو (ڏسو پيـدائـش جـو
ڪتاب باب  2۽  8۾) خدا ابوالبڪر حضرت آدم ۽ سـنـدس شـريـا
حيات بيبي حوا کي حڪم ڏنو هو ،ته عـدن جـي بـاي جـي و ۾
ها وڻ آهي ،جنهن کي نيا ۽ بد جي سڃاڻپ وارو وڻ چـئـجـي
ٿو ،ان جو ميوو هرگز نه کائو .پـر جـي هـو ٻـئـي (حضـرت آدم ۽
بيبي حوا) نافرماني ڪندا ۽ ميوو کائيندا ته مري ويندا( .پـيـدائـش
 )02-05:0شيطان موقعي جي تاڙ ۾ هو ،اهو وجھ ڏسي ابليس عـدن
جي باي ۾ آدم ۽ حوا وٽ لنگھي آيو ،۽ حوا کي خدا جـي حـڪـم
جي برخالف برغاليائين ،ته جيئن هوَء ميـوو کـائـي .حـوا اهـو ـل
کاڌو ۽ پنهنجي مڙس کي به کائڻ الِء ڏنائين .جنهن پڻ کـاڌو .هـيَء
نسل انسان جي پهرين والدين جي ڀل يا خطا يا غلـطـي نـه هـئـي،
بلڪه انهن ڄاڻي واڻي پنهنجي خدا ۽ مالـا جـي حـڪـم عـدولـي

13

14

ڪئي .ٻين لفظن ۾ کڻي ائين چئجي ته انهن پاڻ خـدا بـڻـجـڻ ٿـي
چاهيو .ٻيو ته انهن خدا جي اطاعت ۽ مرضيَء جي تحت رهڻ پسند
نه ٿي ڪيو پر انهن هر ها ڪم پنـهـنـجـيَء مـرضـيَء ۽ سـمـجـهـه
موجب ڪرڻ ٿي چاهيو .پوِء ان ڳالهه جو نتيجو ڇا نـڪـتـو ،انـهـن
جو حڪر ڇا ٿيو ،تنهن جي سنني کي خبر آهي تـه خـدا انـهـن کـي
عدن جي باي مان تڙي ڪڍيو ۽ انـهـن تـي سـخـت لـعـنـت مـالمـت
ڪئي.
عدن جي باي مان تڙجڻ کان پوِء جيڪا وڏي ڳالهه ٿي اهـا
هئي آدم ۽ حوا جي خدا کان جدائي .يعنـي آدم ۽ خـدا جـو تـعـلـ
ها ٻئي کان ختم ٿي ويو .جيڪو انهن جي درمـيـان ا۾ ۾ هـو.
هاڻي انهن ۾ ها زبردست تبديلي اچي چڪي هـئـي .ا۾ ۾ هـو
پاڪ هئا ،مگر هاڻي هـو نـا پـاڪ ٿـي ويـا .خـدا جـي حـڪـم جـي
ڀڃڪڙي ڪرڻ کان ا۾ ۾ هو خدا جي مرضي موجب هلندا هـئـا ۽
هلڻ جي الئ هئا .هاڻي هو سمجھي رهيا هئا ته ڇا غلط آهي ۽ ڇـا
صحيح آهي .پر ان تي عمل ڪرڻ کان قاصر هئا .هاڻي انـهـن سـ
کان نفرت ۽ بديَء سان پيار ڪرڻ شروع ڪيو .پراڻي عهدنامي ۾
خدا جي خالف ،ان بغاوت کي گناهـه سـڏيـو ويـو آهـي .گـنـاهـه جـو
انجام موت آهي.
ٻين ڳالهين کي ڇڏي پهريون ابـوالـبـڪـر حضـرت آدم ۽
بيبي حوا جي گناهه جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي .ڇاڪاڻ ته انهـيَء
بنياد تي اسين حضرت انسان جي حالت کـي پـروڙي سـگـھـون ٿـا.
بني نوع انسان تي گناهه جو اثر ڏايو خراب پيو ،جئين ته حضـرت

آدم ۽ حوا اهڙا پاڪ نه رهيا ،جيئن پهـريـائـيـن هـئـا .تـنـهـن ڪـري
انهن جي ناپاڪائي جو اثر موروثي طور سنـدن اوالد ۾ نسـل در
نسل هلندو رهيو .انهيَء راز کي سمجھڻ الِء اسان کـي ٻـيـن جـي
مڪاهـدي ڪـرڻ جـي ضـرورت نـه آهـي .جـيـڪـڏهـن اسـيـن فـقـط
پنهنجيَء دل جي حالت کي ئي ڏسون ،ته انهيَء ڳالهه جـي تصـديـ
ٿي ويندي .ڇا اسين اڪثر اهڙا ڪم نٿا ڪريون جن جي اسان کي
خبر آهي ،ته اهي خراب آهن ۽ غلط آهن .اسين اهو به ڄاڻون ٿا ،تـه
محبت ،نفرت کان افضل آهي ،مگر پوِء به گھڻو ڪري اسين ٻـيـن
سان محبت جي بجاُء نفرت ئـي ڪـريـون ٿـا .اسـيـن ائـيـن ڇـو ٿـا
ڪريون؟ ڇا ڪاڻ ته اسان کي گناهه آلـوده فـطـرت ورثـي ۾ مـلـي
آهي .اسين به خدا جي حڪمن تي نٿا هلـون ۽ نـه وري انـهـن تـي
مڪمل طور عمل ڪرڻ جي قابل آهيون.
جڏهن ٻار پيدا ٿئي ٿو ،تڏهن هو مـعـصـوم ۽ پـاڪ نـظـر
اچي ٿو .پر پوِء هن ۾ عمر جي مطاب ۽ وقـت گـذرنـدي بـديَء جـا
آثار َ
ڪ ُر کڻندا نظر اچن ٿا.
حضرت دائود نبيَء پنهنجي متعل فرمايو تـه ”ڏس ،آئـون
پنهنجيَء پيدائش کان وٺي بڇڙائيَء ۾ ورتـل هـيـس ،بـلـا آئـون
تڏهن به گنهگار هيس جڏهن ماُء جي پيٽ پيس( “.پاڪ زبور )5:50
اسان کي مڃڻو پوندو ،ته انسان گنهگار آهي ۽ اهو خدا جي چـيـل
لفظن جي عين مطاب آهي ته ”دل سنني شين کان وڌيا ُپرفـريـب
آهي ،انهيَء جي ٺ ي العالج آهي ،انـهـيَء جـي ُڳـجـھ کـي ڪـيـر
سمجھي سگهي ٿو؟ “ (يرمياه )1:02
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حضورالمسيح جيڪي فرمايو اهـو بـه اوهـان جـي اڳـيـان
پيش ڪـجـي ٿـو ” :انسـان جـي دل مـان بـڇـڙا خـيـال ٿـا نـڪـرن،
جهڙوڪ :حرامڪاري ،چوري ،خـون ،زنـاڪـاري ،اللـ  ،بـڇـڙائـي،
ٺ ي ،ڇڙواڳي ،ڪينو ،گالخوري ،مغروري ۽ بيوقوفي .اهـي سـڀ
خـرابـيـون انـدر مــان ٿـيــون نـڪــرن ۽ مـاڻــهـوَء کــي پـلــيـت ڪــن
ٿيون( “.مرقس )28-20:2
خداوند ڪريم جيڪو ساري بني نـوع انسـان جـي دلـيـن
جي حالت کي ڄاڻي ٿو .تنهن فرمايـو ،تـه ” ڪـوبـه سـچـار نـه آهـي،
هڪڙو به نه( “.رومين  )01:8تڏهن به ها اهڙي هستي آهي ،جيڪـا
خدا جي ٻڌايل فرمان جي دائري کان بلند ۽ باالتر آهي .جنـهـن جـي
بابت آئون پوِء ذڪر ڪندس.
حضرت انسان جي حالت ايتري قدر خطـرنـاڪ آهـي! هـن
اها خطرناڪ حالت پنهنجـيَء نـافـرمـانـيَء جـي ڪـري ۽ پـنـهـنـجـو
روحاني تعل خدا سان ختم ڪرڻ جي سبب پيدا ڪئي آهي .هاڻي
ائين چئجي ،ته حضرت انسان جي حالت ها بيـابـان ۾ ڀـدـڪـنـدڙ
اڪيليَء ري جيان آهي ” .اسـيـن سـڀ اهـڙيـن رين وانـگـر آهـيـون،
جيڪي پنهنجي رستي کان ڀدڪي ٿيون وڃون( “.يسعياه )9:58
اهڙي حالت ۾ حضرت انسـان خـدا جـو پـيـارو نـه رهـيـو،
بلا سندس الڳاپو ،فقط شيطان ۽ گناهه سان ٿي ويو ۽ انهـن جـي
غالميَء جو ڳٽ حضرت انسان پنهنجيَء ڳچيَء ۾ وڌو” .خـدا جـو
شڪر آهي جو جيتوڻيا اوهين گناهه جـا غـالم هـئـا ،پـر جـيـڪـا
تعليم اوهان کي ڏني وئي تنهن جي اوهان دلوجان سان تابـعـداري
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ڪئي( “.رومين  )02:9هاڻي هو انهيَء الئ ئي نه آهي ،جو خدا جـي
پاڪ رستي تي هلي .هو گناهه جي ڪري مئل آهي” .گـذريـل وقـت
۾ اوهين پنهنجن نافرمانين ۽ گناهن جي ڪري مئل هئا( “.افسين
)0:2
بلڪل ائين ئي جيئن خدا ،آدم کي ٻڌايو هو ،ته گناهه جـو
نتيجو موت آهي ،يعني روحاني ۽ جسماني موت.

****

گناهه ڇا آهي؟
هن موقعي تي منهنجا دوست ،اهـو بـيـان ڪـرڻ مـنـاسـب
ٿيندو ،ته گناهه ڇا آهي؟ فقط غلط ڪم ڪرڻ ئـي گـنـاهـه نـه آهـي،
و
مثال چوي ،خون ،زنا ۽ شراب خوري وغيره .پر بنيـادي طـرح خـدا
کان دوري ۽ سندس پاڪ مرضيَء جي برخالف ڪم ڪـرڻ گـنـاهـه
آهي .نه فقط ڪڌا ڪم ڪرڻ گناهه آهي ،پر تڪبر ،حسد ،نفـرت ۽
عيسي مسيح فرمايو ته خدا
الل به گناهه جي لسٽ ۾ اچي وڃن ٿا.
ٰ
جا ٻه وڏا حڪم هي آهن ،جيـڪـي هـيـن ڏجـن ٿـا” :پـهـريـون وڏو
حڪم هي آهي ته ’ اي بني اسـرئـيـل! ٻـڌ ،خـداونـد اسـان جـو خـدا
هڪڙو ئي خداوند آهي .تون خداوند پنهنـجـي خـدا کـي پـنـهـنـجـي
سڄيَء دل ،پنهنجي سڄي جان ،پنهنجي سمجھ ۽ پنهنجي سـڄـيَء
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مرضي موجب زندگي گذاري سگهي .انهيَء ۾ ڪوبه شا نه آهي،
ته هر هنڌ ۽ هر ها فرد کي ها اهـڙي هسـتـيَء جـي تـمـنـا آهـي،
جيڪا ان کي گناهه کان بچائي سگهي .۽ ان کي خـفـا جـو فـرزنـد
بڻائي سگهي .آئون بعد ۾ ان ڳـالـهـه جـو ذڪـر ڪـنـدس ،تـه خـدا
پنهنجي فضل سان هن دنيا کـي ڪـهـڙيَء طـرح هـا ڇـوٽـڪـارو
ڏيندڙ بخڪيو.

طاقت سان پيار ڪـر ‘.ٻـيـو حـڪـم هـي آهـي تـه ’تـون پـنـهـنـجـي
پاڙيسريَء سان پاڻ جھڙو پيار ڪر( “‘.مرقـس  )80-21:02جـيـئـن تـه
خداوند ڪريم جا هي سڀ کان وڏا حڪم آهن ،تـنـهـن ڪـري خـدا
سان پوري طرح محبت نه ڪرڻ ۽ پنهـنـجـي پـاڙيسـريَء سـان پـاڻ
جھڙو پيار نه ڪرڻ ،سڀ کان وڏا گـنـاهـه چـئـبـا .ڇـا ڪـوئـي اهـڙو
انسان آهي ،جيڪو انهن ٻنهـي حـڪـمـن تـي پـوريَء طـرح عـمـل
ڪندو هجي؟ نه هر ها شخص ڏوهاري آهي ،سواِء ها بـيـگـنـاهـه
عيسي مسيح جي .انـهـيَء ئـي ڪـامـل زنـدگـي بسـر
هستي يعني
ٰ
ڪئي ۽ خدا به اهو ئي چاهي ٿـو تـه اسـيـن بـه اهـڙي ئـي زنـدگـي
گذاريون .سندس ارشاد هي آهي ته ”سو اوهين به ائين ئـي ڪـامـل
ٿيو جيئن اوهان جو آسمان وارو پيُء ڪامل آهي( “.متي )83:5
پر اسين ،جن جون دليون بديَء سان ڀريل آهـن .خـدا جـي
حڪم مطاب ڪامل ڪيئن ٿي سگهنداسين؟ هڪڙو اهڙو مـاڻـهـو
جيڪو ڪنهن موتمار بيماريَء ۾ ورتل آهي .تنهن کي صحت جي
اصولن تي عمل ڪرڻ جي هدايت ڪرڻ بيڪار آهي .پـر هـن کـي
فقط اهڙي ڊاڪدر جي ضرورت آهي ،جيڪو هن جـو عـالج ڪـرڻ
جي الئ هجي .بلڪل ائين ئي ،اهـو شـخـص جـيـڪـو گـنـاهـه جـي
اونداهي بيماريَء ۾ گرفتار هجي ،تنهن کـي شـريـعـت ۽ اخـالقـي
حڪمن جي هدايـت ڪـرڻ تـه هـيـئـن نـه ڪـر پـر هـونَء ڪـر جـي
ضرورت نه آهي .پر هن کـي هـا روحـانـي حـڪـيـم جـي سـخـت
ضرورت آهي ،جيڪو هن ۾ نئين دل ،نئين سمجهه ۽ نئـون چـاهـه
پيدا ڪري سگهي .۽ اهڙي سگهه ڏئـي سـگـهـي جـو هـو خـدا جـي

هاڻي آئون اوهان جي هن سوال جو ته” ،ڇا مسيحي نبيـن
تي ايمان رکن ٿا؟“ جواب ڏيندس .هائو ،اسين مسيحي نـبـيـن تـي
ايمان رکون ٿا ،ته خدا انهن کي موڪليو .ته هو سندس ڪالم خل
کي ٻڌائين .گهڻا ماڻهو گناهه جي بدولت خداوند ڪـريـم جـو آواز
ٻڌڻ ئي نه چاهيندا هئا .يا وري پنهنجيَء روحاني ٻوڙائپ سبـب ان
آواز کي ٻڌڻ جي قابل ئي نه هئا .تنهن هوندي به ڪي مرد ۽ ڪـي
عورتون اهڙيون هيون ،جن توبهه ڪئي ۽ خـدا انـهـن کـي مـعـاف
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****

نبين ۽ فرشتن تي ايمان

ڪري ڇڏيو .پـوِء خـدا انـهـن سـان هـم ڪـالم ٿـيـو ۽ انـهـن کـي
پنهنجي ڪالم جو پيغام ڏئي خل ڏانهن موڪلـيـو .اهـڙيَء طـرح
اهي ماڻهو خدا جا نبي بڻيا.
نبين جي بـاري ۾ اسـان جـي ڄـاڻ بـائـيـبـل مـقـدس تـي
منحصر آهي .بائيبل ۾ ڪيترن ئي نبين جي زندگيَء جـو احـوال،
انهن جو ڪالم ۽ سندن تحريرون درج ٿيل آهـن .خـدا انـهـن کـي
پنهنجو نبي ڪري هن دنيا ۾ موڪليو .آئون ڪن نـبـيـن جـا نـاال
(مـوسـي جـو ڀـاُء)
موسـي ،هـارون
ٻڌائيندس .مثال طور ،ابراهيم،
ٰ
ٰ
(موسي جي ڀيڻ) ناتن ،سـمـوئـيـل ،دائـود ،الـيـڪـع ،يسـعـيـاه،
مريم
ٰ
الياس ،يرمياه ،يوناه ،يو ايل ،دانيال ،۽ يوحنا بـپـتـسـمـا ڏيـڻ وارو
عـيـسـي مسـيـح
يحي آخري نبي هو جيڪـو
(يحي) وغيره ،وغيره.
ٰ
ٰ
ٰ
کان ا۾ ۾ رـاهـر ٿـيـو .حضـرت ابـراهـيـم جـيـڪـو خـلـيـل ا ۽
ايماندارن جو ابو آهي تنهن کي خدا چون يو ته گهڻـيـن قـومـن جـو
پيُء ٿئي .خدا هن کي پيريَء ۾ سـنـدس زال سـاره (جـيـڪـا خـود
پوڙهي هئي) تنهن جي پيدان فرزند عطا ڪـيـو ،جـنـهـن جـو نـالـو
اسحاق هو .ابراهيم خداوند ڪريم جي حڪم جي اطاعت ڪـئـي،
ايتري قدر جو خدا جي ارشاد مـوجـب هـن پـنـهـنـجـي لـخـت جـگـر
حضرت اسحاق کي قربان ڪرڻ الِء تيار ٿي ويو .پر خداوند ڪريم
اسحاق جي بدران ها گهيدو ميسر ڪيو( .ڏسو پيـدائـش بـاب 22
۽  3آيت) ” خدا پاڻيهي ساڙڻ واري قربانيَء جي الِء گـهـيـدـومـوجـود
ڪري ڏيندو“.
خداوند ڪريم ابراهيم سان واعدو ڪيو ته هـو اسـحـاق

جي نسل مان ئي دنيا کي ڇوٽڪارو ۽ برڪت ڏيندو .اهـو واعـدو
عيسي مسيح کي نـبـيـن ۾ شـمـار نـه
حضورالمسيح ۾ پورو ٿيو.
ٰ
ڪندا آهيون .ڇاالِء ته هو نبوت جي درجي کان اعلـى آهـي .مسـيـح
خدا جو زنده ڪالم آهي .انهيَء مسئلـي تـي اسـيـن بـعـد ۾ غـور
و
مـثـال
ڪنداسون .حضورالمسيح کانپوِء ڪيترائي ٻيا بـه نـبـي آيـا.
يوحنا ،پطرس ،۽ پولس وغيـره .هـو خـدا جـي ڪـالم جـي مـنـادي
ڪندا هئا ،۽ ماڻهن کي تلقين ڪندا هئا ،ته مسيح تي ايمان آڻـيـن.
تڏهن به جيڪو شخص ماڻهن تائين خدا جو سچو ڪالم پـهـچـائـي
ٿو ،سو نبي سڏائي سگهي ٿو.
جيئن ته مسيحين جو نبين تي ايمان ٻـيـن مـذهـبـن کـان
ڪجهه مختلر آهي .تنهن ڪري آئون نبـيـن جـي مـتـعـلـ ڪـجـهـه
صداقتن کي صفائي سان بيان ڪرڻ مناسب ٿو سمجهان:
 - 0اسان کي ڪيترن ئي نبين جا ناال معلوم نه آهن ۽ نه ئي سندن
پورو پورو تعداد معلوم آهي.
 - 2جيتري قدر اسان کي معلوم آهـي ،تـه سـنـيـئـي نـبـي حضـرت
ابراهيم ۽ سندس فرزند حضرت اضحاق جي نسل مان هئا.
 - 8خدا نبين کي اٽڪل ٻن هزارن سالن جي عرصي ۾ موڪليو.
 - 8خدا نبين کي گهڻو ڪري بني اسـرائـيـل قـوم مـان ئـي پـيـدا
ڪيو ،ڇاڪاڻ ته خدا انهيَء قوم کي چون يو هو ته جيئن بني
اسرائيل جي ذريعي خدا پاڻ کي ساريَء دنيا تي راهر ڪري.
 - 5نبي بيگناهه نه هئا ،پر هو اهڙا ايماندار فرد هئا ،جن جـا گـنـاهـه
معاف ٿي چڪا هئا.
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 - 9نبي مختلر طبقن سان تعل رکندا هئا .ڪي امير هئا ته ڪـي
غريب هئا ،ڪي عالم هئا ته ڪي گهٽ پڙهـيـل ،ڪـي جـوان
هئا ته ڪي ٻڍا.
يحي ،ڪوبه ڪتـاب نـه لـکـيـو ،پـر
 - 2ڪن نبين جهڙوڪ ايلياه ۽
ٰ
و
موسي ،دائود ،يسعياه ،يوحنا ،۽ پـولـس خـدا
مثال
ڪن نبين
ٰ
جي پيغام کي ايندڙ نسلن جي هـدايـت الِء ڪـتـابـي صـورت
ڏني.
 - 3انهن نبين کي خدا جو ڪالم مختلر نمونن سان پهتـو .ڪـن
خدا جي آواز کي ٻڌو ،ڪن کي مالئڪن جي ذريعـي ڪـالم
مليو .ڪن پيغمـبـرن خـواب ڏٺـا ۽ خـدا جـو پـيـغـام حـاصـل
ڪيائون وغيره .انهيَء ۾ ڪو به شا نه آهـي ،تـه انـهـن مـان
ڪي اهڙا به هئا ،جن جون دليون خداوند خدا پنهنجي ڪـالم
سان منور ڪيون .مطلب ته انهن سنني کي اهو يقين هـو ،تـه
خدا اسان کي هي پيغام ڏنـو آهـي .تـنـهـن ڪـري اهـي وڏي
ثبوت سان ائـيـن چـئـي ٿـي سـگـهـيـا ،۽ ” خـداونـد ائـيـن ٿـو
فرمائي“.
- 1ڪ تيرن ئيـــ نب ينــ ک ي ـ م عــجـــ زن ڏ يکـــ ـ را ڻ ج ي ـ ط قاتــ ـ م لـيـــ
هئي ۽ اها ئي طاقت انهـن جـي پـيـغـامـن جـي سـچـائــيَء کــي
و
مــوـســي ،الــيــڪــع ،پــطــرس ،وري
مـثـال
راهر ڪندي هئي.
ٰ
بعن نبين کي معجـزن ڏيـکـارڻ جــي قــدرت ڪــانــه هــئــي.
مث و
حـي نـبـي ۽ ٻـيـا.
ال ي ٰ
عيسي مسيح کان ا۾ ۾ جيترا به نبي آيا ،انـهـن مـاڻـهـن
ٰ

کي اهو ٻڌايو ،ته خدا ڪير آهي ۽ ماڻهن کان ڪهڙا ڪـهـڙا عـمـل
ڪرائڻ چاهي ٿو .نبين ماڻهن کي خبردار ڪيو ،ته انـهـن تـي خـدا
جو غضب نازل ٿيندو .نبين عام ماڻهن کي اهو به يقين ڏياريو ،ته
جيڪڏهن انسان پنهنجن گناهن کـان سـچـي تـوبـهـه ڪـنـدا ۽ خـدا
ڏانهن مڙندا ته هو سندن گناهه معاف ڪندو .۽ کين برڪت ملندي.
موسي جي معرفـت شـريـعـت ڏنـي.
خدا بني اسرائيل کي
ٰ
موسي ئي ها اهڙو نبي هو جنهن شريعت ڏني .بعد ۾ آيـل
فقط
ٰ
مـوسـي نـبـيَء جـي
نبين ماڻهن کي اهائي تلـقـيـن ڪـئـي ،تـه هـو
ٰ
شريعت تي عمل ڪن .پر جيئن ته انسان گنهگار هئا ،تنهن ڪـري
هو خدا جي شريعت تي پورو عمل ڪري نه سـگـھـيـا ،ڇـاڪـاڻ تـه
شريعت انسان کي بچائي نٿي سگھي .پر ان فقط ها آئينـي جـو
ڪم ڏنو ،جنهن ۾ ماڻهن پنهنجي شڪل ڏٺـي تـه هـو ڪـيـتـرا نـه
گناهگار آهن ،۽ انهن کي ها ڇـوٽـڪـاري ڏيـنـدڙ جـي ضـرورت
آهي ،۽ خداوند ڪريم انهيَء ڇوٽڪاري ڏيندڙ کي مـوڪـلـڻ وارو
عيسي مسيح جو ذڪر ڪندس ،تڏهن
آهي .جڏهن آئون اوهان سان
ٰ
انهن پيڪنگوئين جو به بيان ڪندس ،جيڪي اڳين نبين هـن جـي
باري ۾ ڪيون هيون ۽ جيڪي پراڻي عهدنامي ۾ ملن ٿيون.
بائيبل مقدس ۾ ڪي اهڙا حواال به ڏسڻ ۾ اچـن ٿـا ،جـن
مان راهر ٿئي ٿو ،ته خدا انسان کانسواِء ٻيـون بـه هسـتـيـون پـيـدا
ڪيون آهن جن کي اسين مالئا چئون ٿا .اهي روحاني هستـيـون
آهن .مالئا خدا جي طرفان پيغام رسائيـنـدڙ آهـن .گـھـڻـو ڪـري
نبين س ورن ۽ ٻين چون يل فردن الِء مالئا ئي خدا جـو پـيـغـام
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کڻي ايندا هئا .مالئا انساني شـڪـل ۾ ابـراهـيـم خـلـيـل ا ۽
موسي ۽ ٻين نبين تي رـاهـر ٿـيـا .بـائـيـبـل مـقـدس ۾ فـقـط ٻـن
ٰ
مالئڪن جا ناال ڏنا ويا آهن .هڪڙو جبرائيل ۽ ٻيو ميڪائيل .اهو
جبرائيل فرشتو ئي هو ،جنهن بيبـي مـريـم کـي ”پـٽ“ ڄـمـڻ جـي
خوشخبري ٻڌائي هئي ته ”تون پـٽ ڄـڻـيـنـديـنَء ،جـنـهـن جـو نـالـو
عيسي رک ( “.لوقا )80:0
ٰ
فرمانبردار مـالئـڪـن کـانسـواِء ڪـي ٻـيـون بـه روحـانـي
هستيون آهن ،جيڪي خدا جون اطاعت گـذار نـه آهـن ،بـلـا هـن
جون دشمن آهن .انـهـن سـنـنـي جـو شـيـطـان سـردار آهـي .اڪـثـر
مسيحي ائين سمجھندا آهن ته جڏهن شيطان پيدا ڪيو ويو تـڏهـن
هو ها نيا هستي هو .مگر پوِء هـن تـڪـبـر ڪـيـو ۽ خـدا جـي
حڪمن جي خالف بغاوت ڪيائين ،نتيجو اهو نڪتو جو شـيـطـان
۽ سندس پوئلڳ پنهنجن وڏن عهدن کان ڪيرايا ويـا .هـاڻـي اهـي
سنئي زمين تي خدا جي ڪمن کي تبـاهـه ڪـرڻ الِء هـر قسـم جـا
هيال هالئي رهيا آهن .اهو شيطان ئي هو جنهن عـدن جـي بـاي ۾
عـيـسـي بـن مـريـم کـي خـدا کـان
ڏاڏي حوا کي برغاليو .شيطان
ٰ
منحرف ٿيڻ ۽ سندس اطاعت کان ڪنارو ڪرڻ جي تـرغـيـب ڏيـڻ
ٿي گھري ،مگر ناڪام رهيو.
عيسي کي بيابان ۾ وٺـي آيـو تـه جـيـئـن
” پوِء پاڪ روح
ٰ
شيطان کـيـس آزمـائـي  ...شـيـطـان هـن وٽ آيـو ۽ چـيـائـيـنـس تـه
’جيڪڏهن تون خدا جو فرزند آهين ته هنن پٿرن کي حڪم ڪر ته
عيسي کي هڪڙي ُاتانهين جـبـل
مانيون ٿي پون‘  ...وري شيطان
ٰ
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تي وٺي ويو ۽ دنيا جـون سـنـيـئـي بـادشـاهـتـون ۽ سـنـدن شـان و
شوڪت ڏيکاريائينس ،۽ چيائينس ته ’آئون تو کي هي سڀ شـيـون
ڏيندس ،جيڪڏهن تون هين نوڙي مون کي سـجـدو ڪـنـديـن‘ ...
عيسي جي
پوِء شيطان هن کي ڇڏي هليو ويو ۽ مالئا آيا ۽ اچي
ٰ
خدمت ڪيائون( “.متي )00-0:8
جيتوڻيا شيطان ڏايو طاقتور آهي ،پر تڏهن به خدا کـان
گهٽ آهي .مسيحين کي شيطان ۽ بدروحن کان جيـڪـي بـيـڪـمـار
انسانن کي روحاني ۽ جسماني ضرب رسائن ٿا ،ڊڄڻ جي ضرورت
نه آهي .ڇاڪاڻ ته اهي مسيح جي طاقت جي وسـيـلـي انـهـيَء الئـ
آهن ،ته شيطان ۽ بدروحن جو مقابلو ڪـري سـگـهـن ۽ انـهـن تـي
غلبو حاصل ڪن .قيامت جي ڏينهن خدا شـيـطـان کـي زمـيـن تـان
کڻي اهڙيَء باهه ۾ غرق ڪندو جيڪا ڪڏهن به نه وسامندي” .پـوِء
شيطان جنهن کين گمراهه ڪيو هو ،سو باهه ۽ گندرف جي ينـڍ ۾
اڇاليو ويندو ،جتي اهي ٻيئي حيـوان اڇـاليـا ويـا هـئـاُ .اهـي رات
ڏينهن ُاتي هميڪه هميڪه تائين عذاب پيا سهندا( “.مڪاشفو )01:21

****

پاڪ ڪتاب
منهنجا دوستو ،اوهان کي چڱيَء طرح اهو معلوم هـونـدو
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ته مسيحين ۽ يهودين کي شروع کان ئي اهل ڪتاب سڏيو ويـنـدو
آهي .ائين چوڻ ،انهن الِء بلڪل مناسب آهي ،ڇاڪاڻ ته انهن ٻنهي
پنهنجن مقدس ڪتابن جي حفارـت ڪـرڻ ۾ ڪـابـه ڪسـر ڪـانـه
ڇڏي آهي.
اهــي ڪــهــڙا ڪــتــاب آهــن ،جــن کــي مســيــحــي مــقــدس
سمجهندا آهن؟ انهن ڪتابن جو ڪل تعداد  99آهـي .انـهـن مـڙنـي
ڪتابن کي ها جلد ۾ گڏ ڪري بائيبل يا مقدس ڪـتـاب چـونـدا
آهن .بائيبل مقدس جا ٻه حصا آهن .پهريون حصو جنهن کي پـراڻـو
عهد نامو ،چوندا آهن ۽ ٻيو حصـو جـنـهـن کـي نـئـون عـهـد نـامـو
چئجي ٿو.

ق.م خدا جي حڪم جي اطاعت ڪندي پنهنجي ملـا عـراق
کي خيرباد چئي ،وڃي فلسطين ملا ۾ رهڻ قبول ڪيائيـن.
جنهن ملا جو واعدو خدا هن سان ڪيو هـو ،تـه اهـو مـلـا
خدا حضرت ابراهيم کي ڏيندو .تنهن کانسـواِء پـيـدائـش جـي
ڪتاب ۾ حضرت اضحاق ،حضرت يعقوب ۽ حضرت يـوسـر
جو ذڪر به ملي ٿو .هي اهو يوسر آهي ،جنهـن کـي سـنـدس
ڀائرن غالم بنائڻ الِء مصرين وٽ وڪڻي ڇڏيو ،جيـڪـو بـعـد
۾ فرعون بادشاهه جو وزير بڻيو هو.
توريت شرير جا باقي چار ڪتاب اهو بـيـان ڪـن ٿـا ،تـه
موسي خداوند ڪريم جي مدد سان اسرائيليـن کـي
ڪيئن حضرت
ٰ
اٽڪل  0811ق.م ۾ مصر مان ڪڍي فلسطيـن مـلـا ڏانـهـن وٺـي
موسي کي مليل شريعت جو تفـصـيـل سـان
ويو .اسرائيلي حضرت
ٰ
موسي کي ڪوه سينا تـي
ذڪر ڪن ٿا خدا جيڪا شريعت حضرت
ٰ
عطا ڪئي هئي.
توريت شرير کـانـپـوِء تـاريـخـي ڪـتـاب اچـن ٿـا .انـهـن
ڪتابن ۾ اهو بيان ڪيو ويـو آهـي ،تـه اسـرائـيـلـي قـوم حضـرت
يڪوع بن نون جي اڳواڻيَء ۾ فلسـطـيـن مـلـا کـي فـتـح ڪـيـو،
وڌيا اهو به لکيل آهـي ،تـه اٽـڪـل هـا هـزار ق.م ۾ خـداونـد
ڪريم سموئيل نبي کي زيـتـون جـي تـيـل سـان مسـح ڪـرڻ الِء
موڪليو ۽ حضرت دائود جيڪو ان زماني جو بـادشـاهـه بـه هـو ،تـه
نبي به بني اسرائيل جي بادشاهه ٿيڻ الِء زيتون جي تيل سان مسح
ڪيو( .مخصوص ڪيو) ته جيئن هو پنهنجن دشمنن کي شـڪـسـت
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(( )0پراڻو عهد نامو) هن حصي ۾  81ڪتاب آهن ،جـنـهـن کـي
يهودي ۽ مسيحي ٻئي مقدس ڪتاب ڪري مـڃـيـن ٿـا .اهـي
سڀ عبراني زبان ۾ تحرير ٿيل آهن .اهي مختـلـر مصـنـفـن
اٽڪل ها هزار ورهيه قبل از مسيح تحـريـر ڪـيـا .پـهـريـن
پنجن ڪتابن کي توريت شرير چوندا آهن .انهن ڪتابن جـو
مواد ي aاڪ لکتن مـان حـاصـل ڪـيـو ويـو آهـي ۽ حضـرت
موسي انهن کي خدا جي هدايت سان قلمـبـنـد ڪـيـو .پـهـريـن
ٰ
ڪتاب کي ”پيدائش“ چوندا آهن .جنهن ۾ دنيا جـي تـخـلـيـ ،
ابوالبڪر حضرت آدم ،ڏاڏي حـوا ۽ حضـرت نـوع ۽ سـنـدس
زماني جي عظيم تر طـوفـان جـو ذڪـر ڪـيـل آهـي .تـنـهـن
کانسواِء حضرت ابراهيم جو احوال به ،ته هو ڪيئن ٻـه هـزار

ڏئي .تنهن کانسواِء اهو به احوال ڏنل آهي ،تـه حضـرت دائـود جـي
الئ فرزند حضرت سليمان جيڪو خود به نبي هو ،تنهن خـدا جـي
عبادت ڪرڻ الِء يروشلم ۾ هيڪل تعمير ڪرائي .سليمان بادشاهه
کانپوِء سندس عظيم سـلـطـنـت تـقـسـيـم ٿـي وئـي ،سـنـدس اوالد
يروشلم ۾ يهوداه جي قبيلي تي حڪومت ڪئي .تان جو  529ق.م
۾ بابل جي فوجن يروشلم فتح ڪيو .اڪيچار يهودي قيدي بڻجي
عراق ۽ فارس (ايران) ڏانهن هليا ويا .پنجاه سالـن کـانـپـوِء فـارس
جي بادشاهه شاه خورس بابل فتح ڪيو .هن يهودين کي آزاد ڪيـو
۽ انهن کي اجازت ڏنائين ،ته يروشلم واپس موٽي وڃـي هـيـڪـل
کي ٻيهر تعمير ڪن .يهودي يروشلم واپس موٽي آيا ،پر جيئن تـه
فلسطين ڌارين جي قبضي ۾ هو تـنـهـن ڪـري  539ق.م کـانـپـوِء
يهودين کي پنهنجو ڪوبه حاڪم ڪونه هو.
پراڻي عهدنامي جي تواريخي ڪتابن کانپوِء مزامير اچن
و
مثال ،ايوب ،پاڪ زبور ۽ مثل وغيره .ٻيا سورهن ڪـتـاب جـدا
ٿا.
و
جدا نبين جا تحرير ٿيل آهن .مثال يسـعـيـاه ،يـرمـيـاه ،حـزقـي ايـل،
داني ايل ،ميڪاه ،زڪريا ۽ مالڪي وغيره .انهن مان اڪثـر نـبـي
 311کان  811ق.م جي و واري عرصي ۾ يهوداه جي عالئـقـي ۾
سڪونت پذير هئا .معلوم ائين ٿـو ٿـئـي ،تـه مـالڪـي نـبـي (881
ق.م) کان اٽڪل  811سالن تائين خدا ڪوئي نبي نه موڪليو .پـوِء
يحي) سن 29ع ۾ پنهـنـجـي خـدمـت جـي شـروعـات
يوحنا (حضرت
ٰ
ڪئي.

(( )2نئون عهدنامو) نئين عهدنامي ۾ ٽوٽـل  22ڪـتـاب آهـن.
عيسي مسيح جي وفات ۽ مـئـلـن مـان وري زنـده ٿـيـڻ کـان
ٰ
اٽڪل  51سالن جي عرصي ۾ جدا جدا مصنفن يوناني زبـان
۾ لکيا .پراڻي عهدنامي جو اصطالح انهيَء عهد کـي رـاهـر
مـوسـي جـي
ڪري ٿو ،جيڪو خدا بني اسرائيل سان حضرت
ٰ
معرفت ڪيو .هين ڏجي ٿو..
موسي کي فرمايو ته ’ ...مٿي چـڙهـي ا ‘ ...
” پوِء خداوند
ٰ
موسي ماڻهن وٽ اچي کين خداوند جون سموريون ڳالهيون
تڏهن
ٰ
۽ سنيئي حڪم ٻڌايا .سنني ماڻهـن هـم آواز ٿـي جـواب ڏنـو تـه
’ جيڪي بـه ڳـالـهـيـون خـداونـد فـرمـايـون آهـن ،سـي سـڀ اسـيـن
موسي خداوند جون سنيئي ڳالهيـون لـکـيـون ۽
مڃينداسين ‘.پوِء
ٰ
ٻئي ڏينهـن صـبـح جـو سـويـر اٿـي جـبـل جـي تـري وٽ هـڪـڙي
قربانگاهه ٺاهي ۽ بني اسرائيل جي ٻارنهـن قـبـيـلـن جـي واسـطـي
مـوسـي اهـو
يادگار طور ٿنني جيان ٻارهن پٿر کوڙيائين ......تڏهن
ٰ
ٿالهن وارو رت کڻي ماڻهن تي ڇدڪاريو ۽ چيائئين ته ’يـاد رکـو،
هي انهيَء عهد جو رت آهي جيڪو خداوند هـنـن سـنـنـي ڳـالـهـيـن
مطاب اوهان سان ڪيو آهي( “. ‘.خروج )3-0:28
نئون عهدنامو ،انهي نـئـيـن عـهـد کـي رـاهـر ڪـري ٿـو،
جيڪو خدا انهن ماڻهن سان ڪيو جيڪي مسيح تي ايـمـان آڻـيـن
ٿا ” .خداوند ٿو فرمائي ته ’ ڏسو ،اهـو وقـت اچـي ٿـو جـڏهـن آئـون
اسرائيل توڙي يهوداه جي سنني قبيلن سـان هـڪـڙو نـئـون عـهـد
ڪندس  ...ته ننڍي کان وٺي وڏي تائين هر ڪو مون کي سڃاڻنـدو
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هوندو .آئون هنن جون بدڪاريون معاف ڪندس ۽ سـنـدن گـنـاهـن
کي وري ڪڏهن به ياد نه ڪندس( “‘.يرمياه ” )88-80:80ساڳيَء ريـت
کائڻ کانپوِء پيالو کڻي چيائين ته ’ هيُء پيالو خدا جـو نـئـون عـهـد
آهي ،جيڪو منهنجي رت جي وسيلي قائم ڪـيـو ويـو آهـي .اهـو
رت اوهان جي الِء وهائجي ٿو( “‘.لوقا )21:22
نئين عهدنامي جي پهرين چئن ڪتابن کي انجيل چئجي
ٿــو .هــي هــا يــونــانــي لــفــظ آهــي ،جــنــهــن جــي مــعــنــى آهــي،
*” خوشخبري“ اهي چار ئي ڪتاب مختلر مصنفن لکيا آهن .انهن
عيسي مسيح جي زندگي ۽ تعليم جا چار مختلـر پـهـلـو بـيـان
۾
ٰ
ڪيا ويا آهن .اهي ها ئي جي ترديد نه ،پر تصدي ڪـن ٿـا .هـنـن
جو مثال ائين آهي ،جيئن ڪنهن شخص جون چئن طرفن کان چار
تصويرون اتاريون ويون هجن .گهڻو ڪري اسين نئين عـهـدنـامـي
کي انجيل شرير چئون ٿا.
انجيل شرير جي پنجين نمبر ڪتـاب کـي ’ ،رسـولـن جـا
عيسي مسيح جـي مـوت ۽ زنـده
ڪم‘ سڏيو وڃي ٿو .هي ڪتاب
ٰ
ٿي اٿڻ کانپوِء ٽيهن سـالـن جـي عـرصـي ۾ مسـيـحـي ايـمـان جـو
يروشلم کان روم شهر تائين پکڙجي وڃڻ جـو رڪـارڊ آهـي .هـي
ڪتاب خاص ڪري پولس رسول ۽ سندس خدمتن کي بيان ڪـري
ٿو .تنهن کانپوِء  20خط اچن ٿا ،جيڪي پولـس ،پـطـرس ۽ يـوحـنـا
رسول رومي سلطنت جي جدا جدا شهرن ۾ مسيحي جـمـاعـتـن يـا
ڪنهن اڪيلي شخص ڏانهن لکيا هئا .هنن خطن ۾ مسيحين کـي
نصيحت ڪئي وئي آهي ،ته هو ڪهڙي قسـم جـو ايـمـان رکـن ۽

ڪيئن زندگي گذارين.
نئين عهدنامي جو آخري ڪتاب ”مڪاشفو“ آهي ،جـيـڪـو
يوحنا رسول ڏنو هو .هن ڪتاب ۾ بي ايـمـان جـي سـزا جـو ذڪـر
عـيـسـي مسـيـح جـي ڪـامـل فـتـح ۽ خـدا جـي ازلـي
ٿيو آهي ۽
ٰ
حڪومت جي جالل جو پڻ ذڪر ٿيل ملي ٿو.
يهودي ۽ مسيحي ٻئي پراڻي عهدنامي کي مڃين ٿا ،مگر
يهودي نئين عهدنامي کي الهامي ڪري نٿا مڃـيـن .شـايـد تـوهـان
اهو معلوم ڪرڻ به گھرو ٿا ته مسيحـيـن جـو انـهـن ڪـتـابـن کـي
مقدس ۽ الهامي سڏڻ سان مطلب ڇا آهي؟ سڀ کان اول آئون اهـو
واضح ڪرڻ چاهيان ٿو ته اسين ائين ڪونه ٿا چـئـون تـه خـدا اهـي
ڪتاب حرف بحرف لکـرايـا ،جـيـئـن هـا وڏو آفـيـسـر پـنـهـنـجـي
سيڪريدريَء کان خط لکائيندو آهي ،ڇاڪاڻ ته جڏهن اسين سننـي
ڪتابن کي پاڻ ۾ ڀيديون ٿا ته انهن جي لکت جـي طـرز ۾ فـرق
معلوم ٿو ٿئي .سليمان بادشاهه پنهنجي والد حضرت دائود بادشاهـه
جي طرز اختيار نه ڪئي ۽ نه وري پـولـس رسـول ،يـوحـنـا رسـول
جي .جيئن ته اهي مختلر شخصيتون هيون ،تـنـهـن ڪـري سـنـدن
لکڻ جو رنگ ينگ به پنهنجو پنهنجو هو .هاڻي شايد توهان ائـيـن
چئو ،ته ان جو مطلب اهو ٿيو ته انهن ڪتابن ۾ به ٻين ماڻهن جـي
لکيل ڪتابن وانگر غلطيون هونديون .نـه جـنـاب اعـلـى ،ائـيـن نـه
آهي .جيتوڻيا انهن ڪتابن کي تحـريـر ڪـرڻ وارا انسـان هـئـا،
مگر اسين مسيحي انهن سنني پاڪ لکڻن کي ”خـدا جـو ڪـالم“
ڪري مڃيون ٿا .اهو اسان جو ايمان آهي ته جھڙي طرح خدا نبيـن
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سان ڳالهايو ۽ پنهنجي سچائي ۽ مرضي انهن تي راهر ڪيائين ته
جيئن اهي سندس پيغام ،ماڻهن کي ٻڌائن .تهڙيَء طرح خدا انـهـن
ماڻهن تي به پنهنجي سـچـائـي رـاهـر ڪـئـي ،جـن کـي هـن انـهـن
ڪتابن لکڻ الِء چون يو هو ۽ انهن جي خداوند ڪريـم پـاڪ روح
سان رهنمائي به ڪئي ته جيـئـن اهـي ،جـيـڪـي ڪـجـھ لـکـن سـو
درست هجي .تنهن ڪري هر ها مصـنـر پـنـهـنـجـي قـلـم کـي ۽
پنهنجي لياقت کي پاڪ روح جي رهنمائيَء ۾ ڪتـب آڻـي ،اسـان
الِء خدا جو ڪالم قلمبند ڪيو .جيئن ته انجيـل شـريـر ۾ لـکـيـل
آهي ،ته ” نبين جي ڪابـه ڳـالـهـه ڪـڏهـن بـه انسـان جـي پـنـهـنـجـي
مرضيَء موجب ڪانه ٿي ،بلڪه ماڻهو پـاڪ روح جـي رهـنـمـائـيَء
سان خدا جي طرفان ڳالهائيندا هئا-2(“.پطرس )20:0جھڙي طرح خـدا
کين ٻڌايو ،تهڙيَء طرح هنن لکيو ،سو بـائـيـبـل مـقـدس خـدا جـو
لکيل ڪالم آهي.
اهو ئي سبب آهي جو اسين مسيحي بائيـبـل مـقـدس جـو
دنيا جي سنني ڪتابن کان وڌيا احترام ڪندا آهيون .اسـان جـو
اهو ايمان آهي تـه جـيـڪـي ڪـجـھ خـدا جـي بـاري ۾ ڄـاڻـڻ جـي
ضرورت آهي ۽ جيڪي ذميواريون خدا ۽ انسـان ذات جـون اسـان
جي مٿان آهن ،انهن سنني جي بابت هدايتون ،اسـان کـي بـائـيـبـل
مقدس مان ئي ملن ٿيون .هي مقدس ڪتاب اسان کي ڇوٽـڪـاري
عيسي مسيح جي باري ۾ ٻڌائي ٿو .جنهن ۾ اها قدرت آهي
ڏيندڙ
ٰ
ته هو گنهگار انسان کي گناهه ڪرڻ کان يرائي سگهي ۽ هن دنيا
کي خدا جي مرضيَء مطاب بڻائي سگهي .هن ڏس ۾ ڪجهه ٻيون

ڳالهيون به ذڪر ڪرڻ جهڙيون آهن.
( )0جيتوڻيا دنيا ۾ ڪيترائي مسيحي فرقا آهن ،تـڏهـن بـه اهـي
سنئي انهيَء  99ڪتابن کي مڃيـن ٿـا ۽ انـهـن کـي زنـدگـي،
تعليم ۽ تربيت الِء ها بي مثال رهبر تسليم ڪن ٿا.
(  )2مسيحي ان ڳالهه تي ايمان نه ٿا رکن ،تـه نـوان ڪـتـاب پـراڻـن
و
مثال اسين اهـو نـه ٿـا مـڃـون تـه
ڪتابن کي منسوخ ڪن ٿا.
انجيل شرير جي نازل ٿيڻ کان پوِء توريت شرير ختم ٿـي
ويو يا رد ٿي ويو.
عيسي مسيح ان ڏس ۾ هيئـن فـرمـايـو ،هـيـن ڏجـي ٿـو:
ٰ
” اوهين ائين نه سمجهو ته آئون توريت ۽ نبين جي صـحـيـفـن کـي
منسوخ ڪرڻ الِء آيو آهيان .آئون انهن کي منصوخ ڪرڻ الِء نه پـر
مڪمل ڪرڻ الِء آيو آهيان “ (متي  )02:5اسڪولي ٻئـي درجـي جـا
ڪتاب پهرين درجي جي ڪتابن جي ترديد نٿا ڪن ۽ نه وري انهن
کي منسوخ ڪن ٿا .بلڪه پهرين ڪتابن جي معـلـومـات ۾ واڌارو
ڪن ٿا .اهڙي طرح جيڪي ڪتاب خدا بعد ۾ ڏنا اهـي اڳـيـن کـي
منسوخ نٿا ڪن .پر انهن ديوانـن جـي مـدد سـان اسـيـن خـدا جـي
سچائيَء کي پاڻ چڱيَء طرح سمجهي سگهـون ٿـا .پـويـان ڪـتـاب
پهرين ڪتابن ۾ بيان ٿيل حقيقتن کي وڌيا صفائـي سـان بـيـان
ڪن ٿا .تنهن ڪري اسين مسيحي انهن ڪتابن جو اڀيـاس ڪـنـدا
آهيون ته جيئن اسين اهي سڀ ڳالهيون سکون .جيڪي خدا اسـان
کي سيکارڻ چاهي ٿو .فرض ڪريو ته جيڪڏهـن ڪـوئـي شـخـص
اهڙو ڪتاب لکي جيڪو بائيبل مقدس جـي مـطـابـ نـه هـجـي تـه
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اسان کي هڪدم خبر پئجي ويندي ته اهو ڪتاب خدا جـي طـرفـان
نه آهي .ڇاڪاڻ ته خدا جي ڪالم ۾ تضاد ٿي نٿو سگهي.
( )8شايد اوهان اهو الزام ٻڌو هوندو ،ته مسيحين بائيبل مقدس ۾
ير گهير ڪئي آهي .مگر آئـون اوهـان کـي يـقـيـن سـان ٿـو
چوان ته ان ڳالهه ۾ نالي ماتر به سچائي ڪانه آهي .مسـيـحـي
پنهنجن پاڪ ڪتابن سان بيحد محبت ڪندا آهن .هو ڪنهـن
کي به ان ڳالهه جي اجازت ڏئي نٿا سگهن تـه ڪـوئـي سـنـدن
ڪتابن ۾ ير گهير ڪري ،تنهن کـانسـواِء يـونـانـي زبـان ۾
هٿ سان لـکـيـل مـقـدس ڪـتـاب جـا اهـڙا نسـخـا ا تـائـيـن
محفوظ آهن ،جيڪي سورهن سئو سال ا۾ تحرير ڪيا ويـا.
جيئن ته خداوند ڪريم سنني انسانن الِء پنهنجو ڪالم عـطـا
ڪيو آهي .انهيَء سبب جي ڪري مسيحي پاڪ ڪـتـاب جـو
مختلر زبانن ۾ ترجمو ڪن ٿا ته جيئن سنـئـي انسـان پـاڪ
ڪتاب جو پنهنجي مـادري زبـان ۾ اڀـيـاس ڪـري سـگـهـن.
بائيبل مقدس يا ان جي حصن جـو سـورهـن سـئـو زبـانـن ۾
ترجمو ٿي چڪو آهي مگر سنني جو سنيهو ساڳيو ئي آهـي.
ڇا ،اوهان کي اها خبر آهي ،ته هن ڪائنات ۾ فـقـط بـائـيـبـل
مقدس ئي اهڙو ڪتاب آهي ،جنهن جون هر سال ٻين ڪتابـن
جي مقابلي ۾ وڌيا ڪاپيون فروخت ٿين ٿيون؟ جيڪـڏهـن
ماڻهن کي اهو يقين هجي ها ته هي ها ڪـوڙو ۽ تـحـريـر
شده ڪتاب آهي ته پوِء هي ڪتاب ڪڏهن به ايترو مـقـبـول ۽
هردلعزيز نه ٿئي ها.

تنهن کانسواِء خدا تعالى ،جنهن اهو ڪالم دنيا ۾ رهـنـدڙ
بني نوع انسان جي رهنمائيَء ۽ دستگيـريَء الِء عـطـا ڪـيـو .اهـو
انهيَء ڳالهه جي ڇڙواڳي جي ڪڏهن به اجازت نه ڏيندو تـه ڪـوئـي
سندس ڪالم ۾ ير گهير ڪري ،جنهن کي پڙهڻ کانپوِء حضـرت
انسان گمراهي جي اونهي سمن ۾ غرق ٿي وڃي .خـدا پـنـهـنـجـي
ڪالم جو پاڻ محافظ آهي ۽ هزارن سـالـن کـان ان جـي حـفـارـت
ڪري رهيو آهي .تنهن ڪري اهو ڪالم اعتبار جي الئ آهي.
(  ) 8بائيبل جي بابت ذڪر ڪرڻ الِء هـا ڳـالـهـه هـيَء بـه آهـي ،تـه
جيتوڻيا ان ڪتاب کي  05سئو سالن جي عرصي ۾ ڪيترن
ئي ليکڪن لکيو ،تڏهن به ان جو پيغام هڪڙو ئي آهـي .هـي
ڪتاب اسان کي ٻڌائي ٿو ته خدا ڪير آهي؟ خدا مـاڻـهـن کـان
ڇا ڪرائڻ چاهي ٿو ۽ خدا گنهگار انسان کي گناهه کان بچائـڻ
الِء ڇا ڪيو آهي؟ انهيَء مان صاف راهر آهي ،تـه هـن ڪـتـاب
جي لکڻ وارو انسان نه ،پر خود خدا آهي.
 . 5مقدس ڪتاب جي بابت ٻي قابل ذڪر ڳالـهـه هـيَء آهـي ،تـه ان
کي سمجھڻ ڏايو آسان آهي .جيتوڻيا گھڻو وقت گـذريـو جـو
هي ڪتاب پراڻين ٻولين ۾ لکيو ويو هو ،پـر ان جـو تـرجـمـو
دنيا جي هر ٻوليَء ۾ ٿي سگھي ٿو ۽ هـا ٿـوري عـلـم وارو
انسان به هن جي پيغام کي چڱيَء طرح سمجھي سـگـھـي ٿـو،
مون دنيا جي پوئتي پيل عـالئـقـن جـي ڪـيـتـرن ئـي مـردن ۽
عورتن بابت ٻڌو آهي ته انهن بنا ڪنهـن اسـتـاد جـي مـدد کـان
ڪالم مقدس کي پڙهڻ شـروع ڪـيـو ۽ ان جـي روشـنـيَء ۾
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مطلب ته سندس ساري زندگي اسان الِء پيغام هئي .مسيح خدا جو
ڪامل مظهر هو .تنهن ڪري خدا ،متي ،يوحنا ۽ پـولـس رسـول ۽
ٻين جي رهنمائي ڪئي ته اهي تحريري ڪتابن جي وسيلي مسيـح
خداوند جي عڪاسي ڪن تـه جـيـئـن اسـيـن سـنـدس ديـدار ڪـري
سگھون ۽ انهن جي ذريعي خدا جي پيغام کي ٻڌي سگھون.
عزيز دوستو،
پڙهڻ سان انهيَء ڳالهـه جـو احـسـاس ٿــيــو هــونــدو ،تــه بــائــيــبــل
مقدس ڪيتري قــدر نــه اهــم آهــي ۽ ان جــو اڀــيــاس ڪــرڻ ۽
مضمونن کي سمجھڻ بـه تـمـام ضـروري آهـي .ڇـاڪـاڻ تـه بـائـيـبــل
مقدس کي اڀياس ڪرڻ سان ئي مـسـيـحـي مـذهـب جــي بــاري ۾
معلومات حاصل ٿـئـي ٿـي ۽ گـنـاهـن کــان ڇــوٽــڪــاري جــي واٽ
معلوم ٿئي ٿي .مون کي امـيـد آهـي تـه اوهـان* بـائــيــبــل مــقــدس
جي هڪڙي ڪاپي ضرور حاـصـل ڪـري اڀـيـاس ڪـنـدا .پــهــريــون
نئون عهدنامو پڙهـي مـڪـمـل ڪـرڻ کـانـپـوِء پـراڻــي عــهــدنــامــي
کي چڱيَء طرح سمجھي سـگـھـنـدا .شـل! خـدا پـنـهـنــجــي ڪــالم
جي معـرفـت اوهـان سـان هـم ڪـالم ٿـئـي.

پنهنجن گناهن کان توبهه ڪري ڇـوٽـڪـارو حـاصـل ڪـيـائـون.
بيڪا اها ڳالهه درست آهي ته مسيحي عالـمـن هـن عـظـيـم ۽
الفاني ڪتاب جا ڪيترائي تـفـسـيـر لـکـيـا ،جـيـڪـي خـدا جـي
عظيم ڪالم کي سمجھڻ ۾ ڏايي مدد ڏين ٿا .وڏي* ڪليـسـيـا
پڻ مسيحي تعليم کي عقيدي جي صورت ۾ پيش ڪيو آهـي.
اهو عقيدو ايماندارن ۽ سچائيَء جي طرف رهنمائي ڪري ٿـو،
پر حقيقت اها آهي ته جي ان کـي ڌيـان سـان پـڙهـجـي تـه اهـو
عقيدو پنهنجو مطلب پاڻ بيان ڪري ٿو .بائيبـل مـقـدس اسـان
کي ،خدا ۽ ڇوٽڪارو ،خدا ۽ انسان جو تعل  ،تنهن کـان سـواِء
خدا ۽ انسان جي تعل بابت جيڪي اسان جون ذميواريون آهن
تن جي باري ۾ به ٻڌائي ٿو .تنهن ڪري هر ها مسـيـحـي جـو
فرض آهي ته بائيبل مقدس جو مطالعو ڪـري ۽ ان کـي ٻـيـن
عالمن جي مـدد سـان سـمـجـھـڻ جـي ڪـوشـش ڪـري .گـھـڻـن
مسيحين اها عادت بڻائي ڇڏي آهي ته اهي روزانو پاڪ ڪالم
کي پڙهن ٿا ۽ ان تي سو ويچار ڪن ٿا.
شايد اوهان ان ڳالهه تي حيران ٿـيـو ،تـه مـون اهـو ڇـو نـه
عيسي مسيح لکيو يا خدا جي طرفـان
بيان ڪيو ،ته انجيل مقدس
ٰ
هن تي نازل ٿيو .جيتري قدر اسان کي معلوم آهي ،مسيح ڪو بـه
ڪتاب تحرير نه ڪيو ۽ نه وري خدا مـٿـس ڪـو بـه ڪـتـاب نـازل
عيسي مسيح خود خدا جـو
ڪيو .آئون اهو بعد ۾ بيان ڪندس ،ته
ٰ
زندهه ڪالم آهي .خدا نه فقط هن جي وسيلي انسان سـان ڪـالم
ڪيو ،پر مسيح جي ذات ،طبيعت ۽ عمل بلڪه سندس اٿڻ ويـهـڻ،

عيسيٰ مسيح جي پيدائش
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۽ زندگيَء جو احوال
پيارا دوستو ،هاڻي اسين مسيـحـي ايـمـان جـي سـڀ کـان
عيسي مسـيـح ڪـيـر
ضروري حصي تي اچي ويا آهيون ،يعني ته ”
ٰ
آهي “.۽ سندس انسان ۽ خدا سان ڪهڙو رشتو اٿس .پر سـڀ کـان
پهريائين آئون سندس زميني زندگيَء جي باري ۾ ذڪر ڪـنـدس.
اهو سمورو بيان اسان کي انجيل مقدس جي پهرين چئن ڪـتـابـن
۾ ملي ٿو.
هڪڙي ڏينهن جبرائيل مالئا مريم نالي ها ڪـنـواري
ڇوڪري کي خوشخبري ٻڌائي ،هـيـن ڏجـي ٿـو” :خـدا جـبـرائـيـل
مالئا کي گليل جي شهر ناصرت ۾ موڪليو .هو ها ڪـنـواري
ڇوڪريَء وٽ آيو  ...مريم مالئا جي پـيـغـام تـي ڏايي پـريڪـان
ٿي ...تڏهن مالئا چيس ته ’ مريم ،ڊ نـه ،ڇـاالِء جـو خـدا تـو تـي
مهربان آهي .توکي پيٽ ٿيندو ۽ تون پٽ ڄڻيندينَء ،جنهن جو نالو
عيسي رک ‘  ...تڏهن مريم چيو ته ’ آئون خدا جـي ٻـانـهـي آهـيـان،
ٰ
شل ائين ئي ٿئي جيئن توهان چيو ‘.پوِء مـالئـا وٽـانـئـس هـلـيـو
ويو( “.لوقا  )83-29:0مالئا ٻار جي بابت ٻڌايو ،ته هو خـدا تـعـالـى
جو فرزند سڏائيندو ۽ سندس بادشاهـت جـي حـد نـه هـونـدي ،اهـو
يسعياه نبيَء جي پيڪنگوئي موجب هو .جيڪا اٽڪل مسـيـح جـي
والدت کان ست سئو سال ا۾ ۾ ڪئي وئي هئي؛ ته” ،ڏسـو ،هـا
ڪنواري پيٽ سان ٿيندي ،جنهن کي پٽ ڄـمـنـدو( “.يسـعـيـاه )08:3
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تنهن کان پوِء حضورالمسيح جي والدت بيت لحم ۾ ٿـي،
جتي اٽڪل ها هزار سال ا۾ حضرت دئود جـيـڪـو بـادشـاهـه پـڻ
هو ،سو ڄائو هو .بيت لحم ،يروشلم جي ڀرسان هـا نـنـڍو ڳـو
آهي .ها ٻئي نبي جنهن جو نالو ميڪاه هو ،تنهن بـه سـت سـئـو
ق.م ۾ پيڪنگوئي ڪئي هئي ته مسيح بيت لحم ۾ پيـدا ٿـيـنـدو،
”پـر هــوڏانــهــن خــداونــد بــيـت لــحــم افـرات کــي فــرمـائــي ٿــو تــه
’ جيتوڻيا تون يهوداه جي ننڍن ننڍن شهرن مان ها آهين ،تڏهن
به تو منجھان هڪڙو اهڙو شخص پيدا ٿـيـنـدو جـيـڪـو مـنـهـنـجـي
طرفان بني اسرائيل جو حـڪـمـران بـڻـبـو .انـهـيَء حـڪـمـران جـو
گهراڻو پراڻي زماني کان وٺي قائم آهي ( “.ميڪاه  )2:5مسيح جي
والدت وقت مالئا ريڍارن کي به خوشخبري ڏنـي جـيـڪـي بـيـت
لحم ٻاهران ريون چاري رهيا هئا هين ڏيجي ٿـو ” :ا دائـود جـي
شهر ۾ اوهان الِء هڪـڙو ڇـوٽـڪـاري ڏيـڻ وارو ڄـائـو آهـي ،جـو
مسيح خداوند آهي( “.لوقا  )00:2بيبي مريم بتول يوسر وايي جي
زال ٿي ،پوِء يوسر ،مسيح جي سننال پيُء جي حيثيت ۾ ڪئي.
حضورالمسيح ناصرت نالي ها ڳـو ۾ جـتـي پـلـيـو ۽
وڏو ٿيو هو .اتي وايڪو ڪم ڪندو هو .ٽيهن سالن تائين مسـيـح
نه تعليم ڏني ۽ نه ڪوئي معجزو ڪري ڏيکاريو ،۽ نه وري عـوام
کي اها خبر هئي ته جنهن مسيح جا اهي منتظر آهن ،سـو اهـو ئـي
آهي.
جڏهن مسيح ٽيهن ورهين جو ٿيو ،تـڏهـن هـن اهـو ڪـم
شروع ڪيو ،جنهن الِء پاڻ زمـيـن تـي آيـو هـو .انـهـيَء وقـت هـن
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(يحي) ڏانهـن
ناصرت جي ننڍي ڳو کي خيرباد چئي ،يوحنا نبيَء
ٰ
ويو ،جيڪو عوام کي خدا جو پيغام ڏيندو هـو .جـيـڪـي مـاڻـهـو
پنهنجي گناهن کان توبهه ڪري ايمان آڻيندا هئا هو انهن کي يردن
درياَء ۾ بپتسما ڏيندو هو .بپتسما انهيَء ڳالهه کي راهر ٿي ڪـري
ته سندن گناهه معاف ٿي ويا آهن .جيتوڻيا* مسـيـح کـان ڪـو بـه
يحي نبيَء کي بپتسما ڏيـڻ الِء زور
گناهه ڪونه ٿيو هو ،مگر هن
ٰ
عيسـي مسـيـح پـاڻـيَء کـان
يحي نبيَء بپتسما ڏني .جڏهن
ڀريو ۽
ٰ
ٰ
ٻاهر نڪتو ،ته خدا جو پاڪ روح مـٿـس ڪـبـوتـر جـي شـڪـل ۾
يحي ۽ مسيح ٻنهي خدا جو آواز ٻڌو ،ته ”هي مـنـهـنـجـو
نازل ٿيو.
ٰ
پيارو فرزند آهي ۽ آئون هن مان ڏايو خوش آهيان ( “.مـتـي )02:8
(آئون لفظ پٽ جو مطلب بعد ۾ بيان ڪندس ).پوِء مسـيـح بـيـابـان
۾ ويو ۽ چاليهه ڏينهن روزو رکيائين ،عين انهـيَء وقـت شـيـطـان
ڏايي ڪوشش ڪئي ،ته کيس گمراه ڪري ،ته جيئـن هـو خـدا جـي
نافرماني ڪري ،مگر شيطان ان حرڪت ۾ ڪامياب نه ٿيـو( .ڏسـو
متي )00-0:8
يحي نبي
شيطان تي غالب پوڻ کانپوِء ،مسيح وري موٽي
ٰ
يحي نبي مسيح کي ڏسي پنهنجن شاگردن کي چوڻ ل ـو
وٽ آيو.
ٰ
ته هين ڏجي ٿو ” :ڏسو ،هي خدا جو گھيدو آهي ،جـيـڪـو دنـيـا جـا
گناهه کڻي وڃي ٿو  ...مون اهو ڏٺو آهي ۽ شاهدي ٿو ڏيان ته هـيُء
خدا جو فرزند آهي( “.يوحنا  )88-21:0مسيح کـي گـھـيـدـو سـڏيـنـدي
يحي نبيَء اهو راهر ڪري ڇڏيو ،ته مسيح ساري جهان جي گناهـن
ٰ
جي عيوض پنهنجو پاڻ کي قربان ڪندو ۽ موت جو مزو چکيندو.

پوِء مسيح پنهنجن شاگردن کي چون ڻ ل و .جن مـان پـوِء
 02رسول ٿيا .هي عام ماڻهو نه هئا .متي محصول وٺـڻ وارو هـو.
عـيـسـي ئـي ”مسـيـح“ آهـي
پر جڏهن انهن اهو محسوس ڪيو ،ته
ٰ
جنهن جو واعدو ٿيل آهي ،ته هو پنـهـنـجـو سـڀ ڪـجـھ ڇـڏي بـنـا
ڪنهن الل جي پنهنجي مالا ۽ خداوند جي پٺيان ٽن سالن تائين
هلندا رهيا .انهن ٽن سالن ۾ مسيح کين تـربـيـت ڏنـي ،تـه جـيـئـن
مسيح جي آسمان تي وڃڻ کان پوِء تبليغ جي ڪم کي جاري رکي
سگھن.
عيسي مسيح به عـام مـاڻـهـن ۾ مـنـادي
يحي نبي وانگر
ٰ
ٰ
ڪرڻ شروع ڪري ڏني ،سندس فرمان هو ته ”وقت اچي ڀريو آهي
۽ خدا جي بادشاهت ويجھي آئي آهي ،سو توبهه ڪريو ۽ خـدا جـي
خوشخبريَء تي ايمان آڻيو( “.مرقس  )05:0هو هر ها موقعي تـي
عبادت خانن ،گھرن يا کليل ميدانن ۾ خدا جو ڪالم ٻڌائيندو هو،
عام ماڻهو سندس طرز ڪالم ۽ صاحب اختيار ڏسـي حـيـران ٿـي
ويندا هئا .ڇاڪاڻ ته هو ڪنهن نبيَء وانگر نـه بـلـڪـه خـدا وانـگـر
ڪالم ڪندو هو .نبي ماڻهن کي چوندا هئا ،ته ” ٻـڌو ،خـدا ڇـا ٿـو
چوي “.پر مسيح فرمائـيـنـدو هـو تـه ” آئـون اوهـان کـي چـوان ٿـو“
وغيره وغيره.
پوِء هن مريضن کي فقط حڪم ڏيڻ يا انهن جـي جسـمـن
و
مثال ها ڪوڙهئـي سـنـدس
کي ڇهڻ سان شفا ڏيڻ شروع ڪئي.
پيرن تي ڪري عرض ڪرڻ ل و ته ”جيڪڏهن اوهـيـن چـاهـيـو تـه
مون کي ڇدائي پاڪ صاف ڪري سگھو ٿا “.مسـيـح ان ڪـوڙهـي
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کي ڇهيو ۽ چيائينس تـه ” آئـون چـاهـيـان ٿـو تـه تـون پـاڪ صـاف
ٿيُء( “.مرقس  )81:0بس ايترن لفظن کان پوِء هن کي هڪـدم شـفـا
ملي ويئي .ڪيترائي ماڻهو جن ۾ ڀـوت هـئـا ،هـن وٽ آيـا ۽ بـنـا
ڪنهن دير جي شفا حاصل ڪيائون .هن انڌن کي هٿ التو ته انهـن
کي ديد ملي وئي .ايتري تائين جو مسيح مئلن کي جيـئـرو ڪـيـو.
انهن ڳالهين ۽ حالتن کي ڏسي ڪيترائي ماڻهو هن جـي چـوڌاري
جمع ٿيڻ ل ا .ڪڏهن ڪڏهن هو عام ماڻهن کي تعليم ڏيڻ ۽ شفـا
بخڪڻ ۾ ايترو ته محو هوندو هـو ،جـو مـانـي کـائـڻ جـو وقـت بـه
مڪڪل سان ملندو هوس .هو پنهنجن ضرورتن کي وساري ،ٻـيـن
جي الِء پنهنجي محبت کي راهر ڪندو رهندو هو .مسيـح ڪـڏهـن
به اهڙو ڪو معجزو ڪونه ڏيکـاريـو ،جـنـهـن مـان کـيـس انـفـرادي
فائدو حاصل ٿيو هجي ،يـا پـنـهـنـجـي طـاقـت جـو مـظـاهـرو ڪـيـل
هجيس ،يا وري عام ماڻهن کي حيـران ڪـري انـهـن کـان واه واه
ڪرائيندو هجي .هن پنهنجي سموري طاقت عام ماڻهن جـي ڀـلـي
الِء ۽ شفا الِء ۽ غمگين ماڻهن کي دلجاِء ڏيڻ الِء وقر ڪري ڇـڏي
هئي .اهڙيَء طرح هن عام ماڻهن الِء خدا جي عظيـم مـحـبـت کـي
راهر ڪيو .هڪڙي دفعي جڏهن ضرورتمـنـد ۽ مسـڪـيـن مـاڻـهـو
سندس چوڌاري جمع ٿيا ،تڏهن هن محبت ڀـريـل ۽ تسـلـي بـخـش
لفظ چيا ” ،اوهين سڀ جيڪي ڳرا بار کڻي ٿڪجي پيا آهـيـو سـي
مون وٽ اچو ،آئون اوهان کي آرام ڏيندس ( “.متي  )22:00جيـڪـو
به وٽس آيو تنهن کي خالي نه موٽايائين.
هڪڙي دفعي ها اڌ رنگ واري ماڻهوَء کي سندس ئي

کدولي تي کڻي اچي مسيح وٽ رکيائون .انهيَء وقت ئي حضور
المسيح اهو ڄاتو ته هن مرين کي نه فقط جسماني پر روحاني
محبت جي به ضرورت آهي” .ڪن ماڻهن ها اڌرنگي شخص کي
عيسي انهن جو ايڏو ايمان ڏسي اڌرنگي شخص کي چيو
آندو ...
ٰ
ته ’پٽ ،تنهنجا گناهه بخڪجي ويا ‘.پر اتي ڪي شريعت جا عالم
ويٺا هئا سي پنهنجين دلين ۾ دليل ڊوڙائڻ ل ا ته ’هي ماڻهو ائين
ڇو ٿو چوي؟ هو ڪفر ٿو بڪي .ڇا خدا کان سواِء ڪو ٻيو گناهه
عيسي هڪدم انهن جي دلين جي دليلن کي
بخڪي سگهي ٿو؟‘
ٰ
ڄاڻي ورتو ،سو انهن کي چيائين ته ’ڇو اوهين پنهنجين دلين ۾
اهڙا دليل ڊوڙايو ٿا؟  ...پر آئون اوهان تي ثابت ڪندس ته ابن آدم
کي دنيا ۾ ماڻهن جي گناهه بخڪڻ جي اختياري مليل آهي ‘.سو
عيسي اڌرنگي شخص کي چيو ته ’آئون توکي چوان ٿو ته پنهنجو
ٰ
کدولو کڻ ۽ گھر هليو وڃ( “‘.مرقس )08-0:2
تنهن وقت کان وٺي يهودي مـذهـبـي پـيـڪـوا مسـيـح جـي
مخالفت ڪرڻ ل ا ،ڇاڪاڻ ته اهي مسيح جي عام ماڻهن سـان هـر
دلعزيزي تي حسد ڪندا هئا .هنن مسيح تي تنقيد ڪرڻ بـه شـروع
ڪري ڏني ،ته ” هو گنهگارن سان ملي جلي ٿو ۽ سبت جي ڏيـنـهـن
بيمارن کي شفا ڏئي ٿو ،جلد ئي سندن بغن ايترو ته وڌي ويو جو
مسيح کي قتل ڪرڻ جو ارادو ڪيائون( .اهو احوال ڏسـو مـرقـس
عيسي مسيح ان ڳالهه کـي
جو انجيل  5:2آيت کان  9:8آيت تائين)
ٰ
بخوبي ڄاڻندو هو ،ته جي هو چاهي ها ،ته پـنـهـنـجـي االهـي قـدرت
سان ،جنهن سان هن مئلن مان وري جيئرو ڪيو ،پنهنجن دشـمـنـن
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۽ مخالفن کي ختم ڪري ڇڏي هـا .پـر هـن ائـيـن نـه ڪـيـو الـدـو
پنهنجن شاگردن کي اهو سيکاريائين ته هو پنهنجن دشمنن سان بـه
محبت ڪن ۽ انهن جو عملي ثبوت ڏين.
انهيَء زماني ۾ يهودي قوم آزاد نـه هـئـي ،مـٿـن رومـي
ماڻهو حڪومت ڪندا هئا .يهودي رومين کان آزادي حاصل ڪـرڻ
ٿي گهري .تنهنڪري انهن مسيح کي بادشاهـه بـنـائـڻ ٿـي گـهـريـو،
ڇاڪاڻ ته انهن ڏٺو هو ته مسيح پنـجـن هـزارن مـاڻـهـن کـي فـقـط
پنجن مانين ۽ ٻن ڪرڙين (مڇين) سان کارائي يُء ڪرايـو هـو ،تـه
يهودي هيڪاري مسيح کي ذوريَء جـهـلـي پـنـهـنـجـو بـادشـاهـه ٿـي
ڪيو( ،ڏسو وڌيا تفصيل يوحنا  05-0:9۾ ) يهودين کي اهو يقين
هو ،ته جڏهن مسيح سندن فوجين جي ساالري ڪندو تـه پـوِء انـهـن
عـيـسـي
جي فوجن کي ڪابه طاقت شڪست ڏئي نه سگهنـدي .پـر
ٰ
مسيح دنياوي بادشاهه ٿيڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيـو ،ڇـاڪـاڻ
ته هن جي بادشاهت دنياوي نه ،پر روحاني هـئـي .هـن يـروشـلـم ۾
تخت تي ويهي نه ،بلڪه انسان جي دل ۾ سڪونت پذيـر ٿـي را
ڪرڻ ٿي گهريو .جڏهن عوام ڏٺو تـه اهـي مسـيـح کـي پـنـهـنـجـي
سياسي مقصد واسطي ها هٿيار جي صوروت بڻائي نه سـگـهـيـا،
تڏهن ڪيترا ئي مسيح جا مخالر ٿي پيا .مسيح هميـڪـه خـدا جـي
اطاعت ڪندو رهندو هو ۽ ماڻهـن کـي خـوش ڪـرڻ کـان انـڪـار
ڪندو هو.
بپتسما وٺڻ کان اٽـڪـل ايائـي سـال پـوِء جـڏهـن يـهـودي
سردار سندس سخت مخالفت ڪرڻ ل ا ،تڏهن هن پنهنجن حوارين

کان پڇيو ته ”ماڻهو منهنجي الِء ڇا ٿا چون؟“ هنن جواب ۾ کـيـس
وراڻيو ته ” ماڻهو اوهان کي گذريل زماني جـو هـا وڏو نـبـي ٿـا
عـيـسـي وري انـهـن
سمجھن جيڪو موٽي زمين تي آيو آهي “.پر
ٰ
کان سوال پڇيو ،ته ” اوهين مـون کـي ڇـا ٿـا سـمـجـھـو؟“ پـطـرس
رسول هڪدم جواب ڏنو ،ته ” اوهين زندهه خدا جـا فـرزنـد مسـيـح
آهيو “.تڏهن مسيح پـطـرس کـي بـرڪـت ڏنـي ۽ فـرمـايـو ،تـه هـو
پطرس ۽ ان جھڙن ايماندارن تـي پـنـهـنـجـي ڪـلـيـسـيـا (جـمـاعـت)
ٺاهيندو ۽ ڪابه شئي ڪليسيا تي غالب اچي نه سگھندي.
پوِء هن پنهنجي حوارين کي ٻڌايو ته هو يروشلم ويندو ۽
اتي هن تي يهودي سردار موت جـي فـتـوا صـادر ڪـنـدا .پـر هـو
(مسيح) ٽئين ڏينهن مئلن مان زنـده ٿـي اٿـنـدو .شـاگـرد ،جـيـڪـي
پنهنجي مالا ۽ خداوند (مسيح) سان محبت ڪندا هـئـا .سـي ڏايا
پريڪان ۽ وائڙا ٿي ويا .تنهن تي پطرس کيس چـيـو تـه ”شـل خـدا
عيـسـي مسـيـح
ائين نه ڪري! اوهان سان ائين اصل نه ٿيندو “.پر
ٰ
پطرس کي جھڻڪيو ۽ چيو ،ته ”تنهنجي خيال ۾ ته آئون موت جـو
مزو نه چکيان ،اهو سراسر شيطان جي طرفان آهي “.مسيح کي اها
خبر هئي ،ته هو ماڻهن جي گناهن جي ڪفاري ڏيڻ الِء صليـب تـي
چڙهي قرباني ڏيندو ،جيڪو به ان ڳالهه جي مخالر ٿو ڪـري سـو
شيطان جي هٿن ۾ کيڏي ٿو.
ُ
پوِء مسيح پنهنجن حوارين کي ٻڌايو ،ته اهي به* پنـهـنـجـو
صليب کڻن .يعني ُاهي به پنهنجي آقا مسيح جي خـاطـر مـوت جـي
منهن تائين وڃڻ الِء بلڪل تيار رهن .انجيل جواحوال هيـن ڏجـي
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عيسي پنهنجن شاگردن کـي ٻـڌايـو تـه ’جـيـڪـڏهـن ڪـو
ٿو ” .پوِء
ٰ
منهنجي پٺيان هلڻ گھري تـه هـو پـنـهـنـجـي خـوديَء کـي مـاري ۽
پنهنجي صليب کڻي منهنجي پٺيان هـلـي( “.مـتـي  ،28:09مـفـصـل
بيان متي  )29-08:09آيت تائين آهي .جڏهن مسيح اهو خود فرمـايـو،
ته ”هو ضرور قتل ڪيو ويندو “.۽ شاگردن کي پـنـهـنـجـي خـداونـد
مسيح جي خاطر ڏک ۽ سختيون سهڻ الِء تيار رهڻ گھرجي .تڏهـن
انهن جو مسيح سان گڏجي رهڻ مڪڪل ٿي پيو ،پر ڪـوبـه انـهـن
حوارين مان مسيح کي ڇڏي ڪونه هليو ويو .ڇهـن مـهـيـنـن جـي
عرصي گذرڻ کانپوِء جڏهن مسيح يروشلم ويو ،ته سندس حـواري
به هن سان گڏ ويا .انهي وقت فلسطين ۾ بهار جـي مـوسـم هـئـي،
ملا جي ڪن ڪـڙ مـان يـهـودي* فسـح جـي عـيـد مـلـهـائـڻ الِء
يروشلم ۾ جمع ٿي ويا هئا .هـيَء عـيـد مصـر مـان آزاد ٿـيـڻ جـي
خوشيَء ۾ ملهائي ويندي هئي ،تنهن ڪري مسيح ۽ سندس شاگرد
به ماڻهن سان گڏجي يروشلم ۾ فسـح جـي عـيـد مـلـهـائـڻ الِء ويـا.
مسيح موعود جي زميني زندگيَء جا آخـري واقـعـا تـفـصـيـل سـان
انجيل ۾ بيان ڪيا ويا آهن .آئون هتي انهن جـو مـخـتـصـر بـيـان
ڪندس.
آچر جي ڏينهن کوڌڙي تي سوار ٿـي مسـيـح يـروشـلـم ۾
داخل ٿيو .انهيَء واقعي کانپوِء ڪيترا سئو سال ا۾ زڪريا نبيَء
پيڪنگوئي ڪئي هئي ” :اي صيئون جا رهاڪو! سرهـا ٿـيـو،هـائـو،
اي يروشلم جا رهاڪو! خوشيَء وچان نعرا هڻو .ڏسو ،تـوهـان جـو
بادشاهه توهان وٽ اچي ٿو ،جـيـڪـو سـچـار ۽ فـاتـح آهـي .انـهـيَء

هوندي به هو ايترو ته حـلـيـم آهـي ،جـو گـڏهـه جـي ٻـچـڙي يـعـنـي
کودڙي تي سوار آهي( “.ذڪرياه )1:1
مسيح ،هيڪل (يهودي عبادت گاهه جو نالو آهي) ۾ ويو ۽
اتان واپارين کي لوڌي ٻاهر ڪڍي ڇڏيائين ،ڇاڪاڻ ته هو خدا جـي
گھر جي بيحرمتي ڪري رهيا هئا .هن مـذهـبـي سـردارن جـي بـي
ايمانيَء ۾ صيون کي سخت ننديو .مسيح سزا طور ،هـيـڪـل جـي
بربادي َء جي پيڪنگوئي ڪئي ۽ ماڻهن کـي آگـاهـه ڪـيـو ،تـه هـو
ڪوڙن نبين کان خبردار رهن ،جيڪي انهن کي گمراه ڪرڻ جـي
ڪوشش ڪندا.
مسيح خود ان ڳالهه جو اعالن ڪيو ته هـو وڏي قـدرت ۽
جالل سان موٽي ايندو ۽ پـوِء سـنـنـي قـومـن جـو انصـاف ڪـنـدو.
انهيَء وقت هو پنهنجن پوئل ن جي خدا جـي بـادشـاهـت ۾ آجـيـان
ڪندو ۽ ٻين کي دوزخ ۾ وجهندو.
خميس جي شام جو هن دستور مطاب پـنـهـنـجـن شـاگـردن
سان فسح جي عيد جو خاص طعام نوش ڪيو ان وقت هـن مـانـي
عـيـسـي
کنئي ۽ پنهنجن شاگردن ۾ ورهائيندي فرمـايـائـيـن” ،پـوِء
ٰ
پيالو کڻي شڪر ڪري چيو ته ’ اچي ،هي وٺـو ۽ پـاڻ ۾ ورهـايـو.
ڇاالِء جو آئون اوهـان کـي ٻـڌايـان ٿـو تـه ا کـان پـوِء آئـون هـي
انگوري رس وري نه پيئندس ،جيستائـيـن خـدا جـي بـادشـاهـت نـه
ايندي ‘.پوِء ماني کڻي شڪر ڪري ڀ ـائـيـن ۽ هـنـن کـي ڏيـنـدي
چيائين ته ’ هيُء منهنجو بدن آهي ،جو اوهان جي الِء ڏنو وڃـي ٿـو.
اوهين به منهنجي يادگيريَء ۾ ائين ئي ڪندا رهجو( “‘.لوقا -02:22
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عيسي مسيح پنهنجن
 ،21۽ ڏسو  -0ڪرنٿين  )25-28:00اهڙي طرح
ٰ
شاگردن کي ٻڌايو ،ته سـنـدس مـوت هـا نـئـيـن عـهـد جـو بـنـيـاد
وجهندو ،انهيَء جاِء تان رواني ٿـيـڻ کـان ٿـوري ديـر ا۾ ۾ هـن
پنهنجن شاگردن کي ڏايي اهم تعليم ڏني ،ته” :هو ها ٻئـي سـان
محبت رکن“.
هن شاگردن کي اهو به ٻڌايو ،ته انهن کي پنهنجي آقا جـي
ڪري ڏک پلئه پوندا .مسيح انهن سان واعدو ڪيو ،ته آسـمـان تـي
وڃڻ کان پوِء هو شاگردن جي رهنـمـائـيَء ۽ دسـتـگـيـريَء الِء پـاڪ
روح کي موڪليندو.
تنهن کان پوِء اٽڪل اڌ رات جو مسيح پنهـنـجـن شـاگـردن
کي وٺي ها باي ۾ ويو ،ته جيئن پنهنجـي مـوت جـي تـيـاري الِء
دعا گهري * .مسيح ،خدا کان هيـئـن دعـا گـهـري ،تـه ”منـهـنـجـي نـه،
پر تنهنجي مرضي پوري ٿئي( “.لوقا  )82:22جڏهن هو دعـا گـهـري
رهيو هو ،تڏهن سندس ئي ها غدار شاگرد يهوداه اسـڪـريــوتــي
جي رهنمائيِء ۾ هٿيار بندن جو ٽولو اتـي پـهـچــي ويــو ،يــهــوداه
مسيح ڏانهن وڌي هن کي چمي ڏنائين ،ته جيئن سپاهي اونـداهـيَء
۾ ڪنهن ٻئي شخص کي نه جهلين .مسيح آسانيَء سـان يـهـوداه ۽
سندس ساٿين کي ختم ڪري ٿي سگهيو ،پر ان جي برعڪس ه ن
پاڻ کي گرفتاري الِء پيـش ڪـيـو.
جڏهن پطرس نالي ها شاگرد پنهنجي آقا ۽ خـداونـد جـي
بچاَء الِء تلوار هالئي ،۽ هڪڙي ماڻهوَء جو ڪن ڪـپـي ڇـڏيـائـيـن.
عيسي مسيح هن کي روڪيو ته ائين نه ڪر ۽ انهيَء دشمـن
تڏهن
ٰ

فرد جو ڪن جوڙي ڇڏيائين .سپاهي مسيح کي جهلي هڪڙي گهر
۾ وٺي ويا ،جتي ڪيترائي مذهبي سردار گڏ ٿيا هئا .هنـن گـڏجـي
مسيح جو ڏوهه ڳولڻ شروع ڪيو ته جـيـئـن هـن کـي قـتـل ڪـري
سگهن ،پر هو ڪامياب نه ٿيا .پـوِء ”پـوِء وڏو سـردار ڪـاهـن ُاٿـي
عيسي کان پڇڻ ل و ته ’ڇا تو کـي هـنـن
بيٺو ۽ سنني جي روبرو
ٰ
عـيـسـي مـا ۾
جي الزامن جي جواب ۾ ڪجهه چوڻو آهي؟‘ پـر
ٰ
رهيو ۽ ها لفظ به نه ڪڇيائين .وڏي سردار ڪاهن کانئس ٻيـهـر
پڇيو ته ’ ،ڇا تون مسيح ،س وري خدا جو فرزند آهي؟‘ تنـهـن تـي
عيسي وراڻيو ته ’ هائو ،آئون آهيـان ۽ اوهـيـن ابـن آدم کـي خـدا
ٰ
تعالى جي ساڄي پاسي ويٺل ۽ آسماني ڪڪرن ۾ ايندي ڏسـنـدا‘.
تڏهن وڏي سردار ڪاهن پنهنجا ڪپڙا اڙيندي چيو ته ’ اسـان کـي
وڌيا شاهدي نه کپي .اوهان هن جا ڪـفـر وارا لـفـظ ٻـڌا ،هـاڻـي
اوهان جي ڪهڙي مرضي آهي؟‘ تنهن تي انهن سنني اها راِء ڏنـي
عيسي کي موت جي سزا ڏني وڃي( “‘.مرقس)92-90:08
ته ’
ٰ
ڇاڪاڻ ته يهودي سردار ،رومي گـورنـر جـي اجـازت کـان
سواِء ڪنهن کي به موت جي سزا ڏئي ڪيـن ٿـي سـگـهـيـا .تـنـهـن
ڪري هو جمع ڏينهن صبح جو مسيح کي محالت ۾ وٺي آيا .هنـن
عيسي مسيـح رومـي
وقت جي رومي گورنر پالطس کي ٻڌايو ،ته
ٰ
حڪومت جو دشمن آهي ۽ خود بادشاهه بنجڻ چاهي ٿو .پـر جـڏهـن
پالطس مسيح کان پڇا ڳاڇا ڪئي ،ته کيـس هـڪـدم مـعـلـوم ٿـي
ويو ته هو بي ڏوهي آهي .هن کيس آزاد ڪرڻ ٿـي چـاهـيـو ،مـگـر
عيسي مسـيـح جـي
يهودي سردارن ماڻهن کي اچي ڀڙڪايو ،ته هو
ٰ
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موت جو مطالبو ڪن .پالطس هن ڳالهه کان ڊنو تـه مـتـان جـهـيـڙو
ٿئي .سو هن عوام جي خواهش موجب مسيح کي صليب ڏيـڻ جـو
حڪم صادر ڪيو بس پوِء ته اک ڇنڀ ۾ رومي سپاهي مسيح کي
يروشلم شهر کان ٻاهر وٺي آيـا ۽ هـن کـي صـلـيـب تـي چـاڙهـي
ڇڏيائون .جڏهن اهي مسيح کي صليب تي چاڙهي رهيا هئا ته عين
انهيَء وقت مسيح انهن الِء هن طرح دعا ڪئي ” .اي بابا! هنن کـي
بخش ،ڇاڪاڻ ته هي نٿا ڄاڻن ،ته هو ڇا ڪـري رهـيـا آهـن( “.لـوقـا
 )88:28هي ڪهڙو نه عجيب پيار هو جو مسيح مـرڻ دم بـه اهـڙن
فردن الِء پنهنجي پيُء کان خير جي دعا گهري جيڪي سنـدن هـٿـن
۽ پيرن ۾ ميخون هڻي رهيا هئا!
مسيح موعود پنـهـنـجـي پـيُء کـي درخـواسـت ڪـري ٿـي
سگهيو ته هو کيس انهيَء صليبـي عـذاب کـان بـچـائـي ۽ آسـمـان
ڏانهن کڻي وٺي ،پر هن ائين نه ڪيو مسيح اهو ڄاڻي پيو ،ته اهـا
خدا جي مرضي آهـي ،تـه هـو ڏک بـرداشـت ڪـري قـربـانـي طـور
گنهگارن الِء مري سو هن پنهنجي پيُء جي اطاعت ڪئي ۽ اٽڪل
ڇهن ڪالڪن تائين صليب تي لدڪيو رهيو .پوِء لڙي منجهند جو
اهي لفظ چيا ” ،اي بابا! آئون پنهنجو روح تـنـهـنـجـي هـٿـن ۾ ٿـو
سونپيان( “ .لوقا  )89:28ائين چئي دم ڏنائين اتـي بـيـٺـل هـڪـڙي
سپاهيَء ٿورو وڌي سندس پاسي ۾ نيزو هنيو انهيَء الِء تـه کـيـس
يقين ٿئي ،ته مسيح مري چڪو آهي يا نه .پـوِء صـوبـيـدار ،گـورنـر
کي اطالع ڏنو ۽ مسيح جي موت جـي تصـديـ ڪـئـي .ٻـه بـا اثـر
يهودي جيڪي مسيح موعود تي ايمان آڻي چڪا هئا انهن وڃـي

گورنر کي درخواست ڪئي ،ته کين الش ڏنو وڃي .گـورنـر انـهـن
کي اجازت ڏني تڏهن الش کي صليب تان هين الهـي ،ان کـي 51
سير خوشبودار شيون ل ائي ،ڪپڙي (ڪفن) ۾ ويڙهي هـا قـبـر
۾ دفن ڪيائون جيڪا اڳي ئي ها ٽڪر تي کوٽيل هئي .۽ قـبـر
جي منهن تي وڏو پٿر ڏئي ڇڏيائون پالطس گورنر حڪـم ڏنـو تـه
پٿر کي شاهي مهر ل ائي وڃي ته جيئن ڪوئي به ان ۾ داخـل نـه
ٿي سگهي ،تنهن کان سواِء پهرو به بيهاريائون.
عـيـسـي مسـيـح پـنـهـنـجـن
پنهنجي موت کان ا۾ ۾ ئـي
ٰ
شاگردن کي ٻڌائي ڇڏيو هو .ته کين صلـيـب تـي چـاڙهـيـو ويـنـدو،
ليڪن هو ٽئين ڏينهن تي مئلن مان زنده ٿي اٿندو .شاگردن جڏهن
اهو ٻڌو ،تڏهن خيال ڪيائون ته هو شايد تمثيلن ۾ ٿو ڳالهائي .پـر
جڏهن هو فوت ٿيو ۽ دفن ٿيو ،تڏهن شاگرد نا اميد ٿي پيا ،تـه هـو
وري پنهنجي خداوند کي ڏسي ڪين سگهندا.
پر جڏهن آچر جي صبح جو ڪي شاگرد ،مسـيـح جـي قـبـر
ڏانهن ويا ۽ اها کليل ڏٺائون ۽ اهي اندر داخل ٿيا ،تڏهن فقط اتي
ڪپڙو پيل ڏٺائون ،جنهن ۾ الش ويڙهيل هو ،ٿوري دير کـان پـوِء
عيسي مسيح شاگردن مان ڪيترن کي ڏيکاري ڏني ۽ هنن ساڻـس
ٰ
گفتگو ڪئي .هـاڻـي هـو زنـده هـو ،هـڪـڙي رات جـڏهـن شـاگـرد
هڪڙي گهر ۾ اچي گڏ ٿيا ۽ ان گهر جا سڀ دروازا بند هئا تـڏهـن
مسيح اوچتو اچي انهن جي و ۾ نروار ٿيـو .مسـيـح انـهـن سـان
ڳالهه ٻولهه ڪئي ۽ کين يقين ڏياريـو ،تـه هـو زنـده آهـي ،مسـيـح
چاليهن ڏينهن تائين پنهنجي پـوئـل ـن کـي جـدا جـدا وقـت تـي ۽
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مختلر جاين تي نظر ايندو رهيو .هن پنهنجي شاگردن کي اهو پڻ
ٻڌايو ،ته ” مون کي ڏک سهڻ ۽ مرڻ ڇو ضروري هو “.مسيح انهـن
کي اهو به حڪم ڏنو ،ته هو ساري دنيا ۾ وڃي ان خوشخبري جي
منادي ڪن ،۽ جيڪو به انهيَء تي ايمان آڻيندو خدا هن جـا گـنـاهـه
معاف ڪندو .تنهن کان پوِء هنن جي اکـيـن اڳـيـان مسـيـح آسـمـان
عيسي مسيح آسمان ڏانهن کڄي وڃـڻ کـان ا۾
ڏانهن کڄي ويو.
ٰ
۾ ڪنهن به فرد کي جان نڪين مقرر نه ڪيو .۽ نه وري پـنـهـنـجـي
پٺيان اچڻ واري ڪنهن نبيَء جي باري ۾ پيڪـنـگـوئـي ڪـيـائـون،
جيڪو سندس جانڪين ٿيندو .شاگردن پنهنـجـي مـالـا ۽ خـداونـد
جي جدائيَء تي ماتم ڪين ڪيو ،ڇاڪاڻ ته اهي هـاڻـي سـمـجـهـي
ويا هئا ،ته هو روحاني طرح هميڪه سندن سـاڻ آهـي ،۽ پـنـهـنـجـي
واعدي جي مطاب ها ڏينهن وري جسـم ۾ ايـنـدو ،هـو خـوشـي
سان دعا ۾ مڪغول ٿي ويا ۽ پـاڪ روح جـو انـتـظـار ڪـرڻ ل ـا،
جنهن جو واعدو مسيح انهن سان ڪيو هو.
مسيح جي آسمان تي وڃڻ کان ڏهاڪو ڏينهن پوِء ،يهودين
جي عيد پنتيڪوست واري ڏينهن ،جڏهن سنني شـاگـردن مـان ان
وقت فقط  021شاگرد ها هنڌ گڏ ٿيا هئا ،ته هـا عـجـيـب واقـعـو
رونما ٿيو ،انهن سنني تيز هوا ل ڻ جـهـڙا سـوسـاٽ ٻـڌا .پـر اهـي
سوساٽ جا نه هئا .انهن باهه کـي زبـانـن (جـدا جـدا ٻـولـيـون) جـي
صورت ۾ پنهنجي مٿان لهندو ڏٺيون ،پر اها باهه ڪانه هئي تنـهـن
کان فورن پوِء هو ڌاريون ٻوليون ڳالهائڻ ل ا جيڪي هنن ڪڏهـن
سکيون ئي ڪونه هيون ،گهڻا ئي ماڻهو جن ۾ ملڪـي بـه هـئـا تـه

غير ملڪي انهن جي چـوطـرف گـڏ ٿـي ويـا ۽ هـر هـا شـخـص
پنهنجيَء پنهنجيَء ٻوليَء ۾ خدا جو پيـغـام ٻـڌو ۽ اهـي ،سـڀ ان
واقعي جي ٿيڻ ڪري حيران ٿي ويا هئا .ان وقـت پـطـرس رسـول
اٿي بيٺو ۽ عام ماڻهن کي ٻڌايائين ،ته مٿس خـدا جـو پـاڪ روح
نازل ٿيو آهي .جنهن جي موڪلڻ جو حضور المـسـيـح انـهـن سـان
واعدو ڪيو هو .تـنـهـن کـان پـوِء پـطـرس رسـول پـاڻ روح سـان
عيسي مسيح کي گـنـهـگـارن الِء
سرشار ٿي ،سامعين کي ٻڌايو ته
ٰ
مرڻ ڇو ضروري هو ۽ خدا کيس مئلن مان ڪـيـئـن ٻـيـهـر زنـدهـه
ڪيو! هن ائين به چيو ،ته هو خود ۽ ٻيا شـاگـرد مسـيـح جـي وري
زندهه ٿيڻ جا اکين ڏٺا شاهد آهن ،پطرس عـام خـلـ کـي تـاڪـيـد
ڪندي چيو ته هو توبه ڪن ۽ مسيح تي ايمان آڻين ،ته جيئن سندن
گناهه معاف ٿين .پاڪ روح پطـرس کـي تـمـام سـٺـي ۽ اثـرائـتـي
نموني سان استعمال ڪيو ،تنهن جي ڪري ماڻهن جـي دلـيـن تـي
ڏايو اثر ٿيو .انهيَء ڏينهن ٽن هزار ماڻهن مسيح تي ايمان آنـدو ۽
بپتسما ورتائون اهو عمل گناهه جي معافيَء کي راهر ڪري ٿو.
تنهن کان پوِء مسيح جا رسول ۽ ٻيا شـاگـرد ،يـروشـلـم ۽
ٻين شهرن ۾ نجات جي زندگي بخش خوشخبريَء کي پـکـيـڙيـنـدا
رهيا ۽ گهڻن ماڻـهـن ايـمـان آنـدو .ٿـوري وقـت کـان پـوِء يـهـودي
سردارن ،مسيحي ايماندارن سان ڏايا ويل وهايا ايتري تـائـيـن جـو
گهڻن کي قتل به ڪيائون .ان ستم رريفي جي ڪري گهڻا شـاگـرد
فلسطين ملا مان هـجـرت ڪـري ويـا پـر جـيـڏانـهـن بـه ويـا اتـي
خوشخبريَء جي منادي ڪيائون ،نتيجو اهو نڪتو جو ڪـيـتـرائـي
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يهودي پڻ ايماندار بـڻـجـي ويـا .هـڪـڙي ڏيـنـهـن خـداونـد ڪـريـم
پطرس رسول کي ها غير يهودي فوجي آفيسر جي گـهـر ڏانـهـن
ڇوٽڪاري جي پيغام پهچائڻ الِء موڪليو انهيَء آفيسر ۽ سـنـدس
پوري ڪدنب مسيح تي ايمان آندو ۽ بپتسما ورتي ،تنهن کان پـوِء
انهن کي پاڪ روح مليو .انهيَء مان راهر ٿيو ،ته خداونـد ڪـريـم
جي مرضي هئي ،ته سڀ ماڻهو ،يهودي خـواه غـيـر يـهـودي نـجـات
حاصل ڪن.
شائول نـالـي هـا يـهـودي سـردار حضـور الـمـسـيـح جـي
پوئل ن جي سخت مخالفت ڪندو هو ،ايتري تائين جو انـهـن کـي
قيد ڪرائيندو هو ۽ قتل به ڪرائي ڇڏڻ کـان ڪـيـن گسـنـدو هـو.
هڪڙي دفعي جي ڳالهه آهي ،ته هو مسيحـيـن کـي قـيـد ڪـرڻ الِء
عـيـسـي
دمڪ واري راهه وٺي هلي رهيو هو ،ته عين انهيَء وقـت
ٰ
مسيح مٿس راهر ٿيو ۽ چيانئيس ،ته ” اي شائول! اي شائول! تون
مون کي ڇو ٿو ستائين؟“ جڏهن شائول اکين سان زنده مسيح جـو
ديدار ڪيو ،تڏهن هن خداوند مسيح تي ايمان آنـدو ۽ مسـيـح هـن
کي پنهنجو رسول مقرر ڪيو .پوِء پولس جي نالـي سـان مڪـهـور
ٿيو .هن خوشخبـريَء کـي روم ۽ يـونـان تـائـيـن پـهـچـايـو۽ نـئـي
عهدنامي (انجيل مقدس) ۾ هن جا لکيل  08خط پڻ شامل آهن.
جڏهن ڪو به فرد انجيل مقـدس ۾ مسـيـحـي ايـمـان جـي
عيسي مسيح
پکڙجڻ جا واقعا پڙهي ٿو ،ته کيس معلوم ٿئي ٿو ته
ٰ
آسمان ڏانهن کڄي وڃڻ کان پوِء به هن مادي دنيا ۾ موجود آهي ۽
ماڻهن جي روحن ۽ جسمن کي شفا ڏيڻ جي خدمت بدستور جـاري
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رهي .هي عمل مسيح روح جي صورت ۾ رهي ،پنهنجن شـاگـردن
الِء ڪيو .سي به حقيقت ۾ مسيح انهن ۾ هو تـه انـهـن اهـي ڪـم
ٿي ڪيا جيئن ته هو مري وري زنـده ٿـيـو آهـي ،تـنـهـن ڪـري ان
ڳالهه جي ڪابه ضرورت نه آهي ،ته مسيح پنهنجو جـانڪـيـن مـقـرر
ڪري .هو هر لمحه ،هر گهڙي پنهنجي پوئل ن سان هـن جـهـان ۾
موجود رهي ٿو اها اسانجي ڪيـڏي نـه خـوش قسـمـتـي آهـي ،جـو
اسان کي ايتري قدر پيار ڪرڻ وارو ۽ ايترو طاقتور نجات ڏينـدڙ
مليو آهي .هو انهن ماڻهن جي هر وقت مدد ڪـرڻ الِء تـيـار آهـي،
جيڪي مٿس ايمان آڻين ٿا.
اها ڳالهه قابل غور آهي ،ته مسيح جي مصـلـوب ٿـيـڻ جـي
پوين سئو سالن يعني پوئين صديَء ۾ مسيحـي ديـن ايـتـري قـدر
ترقي ڪئي ،سو نه تلوار جي زور تي ،نه سـيـاسـي چـاالڪـيَء جـي
سبب ۽ نه وري علمـيـت يـا مسـيـحـيـن جـي دولـت سـبـب .رومـي
شهنڪاهيت جي ڪن ڪڙ ۾ ۽ ٻين ملڪن ۾ پڻ لکين يهودي ۽
ٻيا بت پرست فقط انهيَء ڪري مسيحـيـت جـي ڪـري دائـري ۾
داخل ٿي ،خدا جا ٻالا بڻيا ڇاڪاڻ ته انهن اها خوشخبري ٻـڌي تـه
عيسي مسيح ۾ ٿي ڪري ،ساڻن پيار ٿـو ڪـري .اهـا ڳـالـهـه
خدا،
ٰ
انهن فردن جي دل ۽ دماي ۾ پاڪ روح جي تاثير سبب پيدا ٿي.

****
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حضرت عيسيٰ مسيح
ڪير آهي؟
هاڻي منهنجا دوست ،مونکي اهـو يـقـيـن آهـي ،تـه اوهـان
سوال ضرور پڇندا ،ته اها عظيم هستي جـنـهـن جـي زنـدگـي جـي
حالتن جو مون مختصر احـوال اوهـان جـي آڏو رکـيـو آهـي ”.اهـو
ڪير آهي؟“ انهيَء موضوع کي مختصر لفظن ۾ بيان ڪرڻ ڏکيو
آهي .تنهن هوندي به آئون ان کي بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس.
اها سموري معلومات جيڪا هن بيان الِء اعتبار جوڳي آهي ،فـقـط
بائيبل مقدس ۾ ئـي مـلـي ٿـي .تـنـهـن ڪـري آئـون ان مـان مـدد
وٺندس.
جيڪي ڪجهه چئن انجيلن ۾ مسيح جـي زنـدگـي بـابـت
چيو ويو آهي تنهن کان معلوم ٿئي ٿو ته هو حقيقت ۾ بڪـر هـو.
جيتوڻيا سندس دنياوي پيُء ڪونه هو تـنـهـن هـونـدي بـه مسـيـح
بيبي مريم بتول جي معرفت (بطن مـان) حضـرت دائـود ،جـيـڪـو
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ها وڏو نبي ۽ وقت جو بادشاهه هو ،تنهن جي نسل مان پيدا ٿيـا.
هو عام ٻارن وانگر روح ۽ جسم ۾ وڌي وڏو ٿيو .مسيح کائيندو
پيئندو ،هر ٿڪاوٽ جي ڪري آرام به ڪندو هو .وڏو ٿيو وايڪـو
ڪم اختيار ڪيائين اهڙي سـخـت ڪـم جـي ڪـري هـو ٿـڪـجـي
پوندو هو .اهو ئي سبب آهي جو هو انهيَء الئ هو ،ته انسـان جـي
ڏک تڪلير ۾ انسان جو مددگار ٿئي.
” ڇاالِء جو جڏهن مٿس آزمائش پئي ته هـن پـاڻ ڏک سـٺـا،
تنهن ڪري هو انهن جي به مدد ڪري سگهي ٿو جيڪي آزمـائـش
۾ پون ٿا“.
” ڇاالِء جو اسان جو سردار ڪاهن اهڙو نـه آهـي جـو اسـان
جي ڪمزورين ۾ اسان جو همدرد نه ٿي سگهي ،پر اهو اهڙو آهـي
جو هر طرح سان اسان وانگر آزمايو ويو آهي ،تڏهن به بـي گـنـاهـه
ثابت ٿيو“( .عبرانين  3:2۽ )05:8
عيسي مسيح انسان هو ،تڏهن بـه سـنـنـي عـام
جيتوڻيا
ٰ
ماڻهن کان جداگانه ۽ نرالو هو .سڀ انسان ،ايتري قدر جو خـداونـد
خدا جا پاڪ ٻانها ۽ نبي پڻ ڪڏهن ڪڏهن خدا جي حڪم عدولـي
ڪري ويٺا تنهن ڪري اطاعت گذار نـه ٿـيـا .پـر مسـيـح پـنـهـنـجـي
ساري زندگي ۾ ڪڏهن به خدا جي مرضي جي خالف نه ڪـالم ۽
نه ئي وري ڪو فعل ڪيو .بلڪه سندس دل ۾ گناهه جـو خـيـال بـه
پيدا نه ٿيو .فقط مسيح ئي اهڙو بڪر هو جيڪو بـي عـيـب ۽ بـي
گناهه هو .جهڙي طرح لکيل آهي ته :هن نڪي ڪو گناهه ڪيو ۽ نه
ئي سندس وات مان ڪا ٺ ي جي ڳالهه نڪتي -0( “.پـطـرس )22:2
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” اوهان کي خبر آهي ته مسيح انهيَء الِء راهـر ٿـيـو هـو تـه جـيـئـن
گناهن کي کڻي وڃي ۽ منجهس گناهه ته اصل آهي ئي ڪونـه-0 ( “.
يوحنا )5:8
هو نه فقط گناهه کان پـاڪ ۽ صـاف رهـيـو ،پـر هـن جـي
مرضي ۽ خدا جي رضا ۾ دائمي مطابقت ۽ يڪسانيت رهي.
اهي ماڻهو جن مسيح جـي ڪـمـن کـي ڏٺـو سـي سـنـدس
قدرت ۽ اختيار کي ڏسي حيران ٿيندا هئا .هڪڙي دفعي ڄائي ڄم
جو انڌو مسيح کي گڏيو .جنهن کي نور ڏنائين .ها ٻئي موقـعـي
تي جڏهن پاڻ ۽ سندس شاگرد ها ننڍڙي بتيلي تي سـفـر ڪـري
رهيا هئا ،ته اوچتو ئي اوچتو طـوفـان ڇـدـڪـيـو ،پـر هـن واَء کـي
ڇيننيو ،ته واُء ماٺو ٿي ويو ۽ پاڻي جو گوڙ به يرو ٿي ويو .لـعـزر
نالي ها شخص جنهن کي مئي چار ڏينهن گذري چڪا هـئـا .هـن
کي جڏهن سڏ ڪيائون ،ته هو قبر مان زنـده ٻـاهـر نـڪـري آيـو ۽
پنهنجي گهر ڏانهن راهي ٿيو سڀ کان وڏي ۽ حيرت ۾ وجـهـنـدڙ
ڳالهه اها آهي ،ته مسيح پاڻ اها پيڪنگوئي ڪئي ،ته ” آئون صليبـي
موت کان پوِء ٽئين ڏينهن تي جيـئـرو ٿـي اٿـنـدس .هـو پـنـهـنـجـي
واعدي جي مطاب جيئرو ٿي اٿيو ۽ پنهنجي حوارين سان مالقـات
ڪيائين .ڇا ،مسيح کان سواِء ڪنهن ٻئي انسان به اهڙا ڪم ڪـيـا
آهن؟ نه :هرگز نه هاڻي اهو راهر آهي ،ته مسـيـح انسـان هـئـڻ جـي
باوجود به انسانن کان تمام گهڻـو مـٿـانـهـون آهـي .افضـل آهـي ۽
اعلى آهي ،ته پوِء هو ڪير آهي؟.
جيئن ته آئون ا۾ ۾ ئي بيان ڪري چڪو آهيان ،ته مسيح

موعود اها دعوا ڪئي هئي ،تـه ” هـو خـدا جـو فـرزنـد آهـي“ .اهـا
دعوا فقط ان وقـت ڪـيـائـيـن ،جـڏهـن سـنـدس مـقـدمـو يـهـودي
ڪائونسل جي اڳيان هلي رهيو هو ،پر ان واقعي کان ڪـيـتـرائـي
ڀيرا ا۾ ۾ به اها عظيم ۽ الثاني دعوا ڪئي هئائين .تـنـهـن کـان
سواِء هو گهڻو ڪري خدا کي ”بـابـا“ ڪـري سـڏيـنـدو هـو هـڪـڙي
دفعي جڏهن پاڻ ائين چيائين ته آئـون۽ پـيُء هـا آهـيـون“ تـڏهـن
سندس دشمنن سنگسار ڪرڻ الِء پٿر کنيا ،ڇاڪاڻ ته ُاهي سمجهي
رهيا هئا ،ته مسيح ڪفر بڪيو آهـي .پـر اسـيـن سـمـجـهـون ٿـا تـه
مسيح ڪوڙ بڪڻ وارو بڪر هرگز ڪين هو .بلڪه جيڪي ڪجهـه
هن فرمايو ،اهو س هو.
اسان کي اهو ياد رکڻ گهرجي ،تـه جـيـڪـڏهـن ڪـو ائـيـن
چوي ته هو خدا جو فرزند نه هـو ،تـه اهـڙو فـرد کـيـس ڪـوڙو ٿـو
ڪري .جي مسيح ڪوڙ آهي ته پوِء مٿس ايمان اجايـو ۽ بـي ڪـار
آهي مسيح جڏهن اها دعوا ڪئي ،ته هن فقط اهـي لـفـظ ورجـايـا
جيڪي سندس بپتسما جي موقعي تـي ٻـڌڻ ۾ آيـا هـئـا .تـه ”هـي
منهنجو پيارو فرزند آهي “.مسيح جي رسـولـن جـيـتـرا بـه ڪـتـاب
لکيا ،تن سنني ۾ اهو ئي بيان ڪيو ويو آهي ،ته مسـيـح خـدا جـو
فرزند آهي .۽ دنيا ۾ سندس سنني پوئل ن ان صداقت جـو يـقـيـن
ڪيو آهي.
اهو ته اوهان ڄاڻيندا ئي هوندا ته هـتـي فـرزنـد مـان مـراد
جسماني نه ،بلڪه روحاني آهي .اهو راهر آهي تـه خـدا جـي ڪـابـه
زال نه آهي ،ته پوِء پٽ ڇا جو ٿيندو؟! اهو خيال اجايو ۽ گناهه جـي
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برابر آهي.
انجيل مقدس ۾ مسيح کي ”خدا جو ڪالم“ به چـيـو ويـو
آهي .مسيح کي ”ابن ا “ جي لقب مان اهوئي راهـر آهـي تـه هـو
خدا سان ۽ ويجھو آهي” .خدا جو ڪالم“ مان اهوئي راهر آهـي تـه
عيسي مسيح جي معرفت ڪالم ٿـو ڪـري .ڏسـو
خدا ماڻهن سان
ٰ
انجيل شرير جا لفظ  ” :دنيا جي شـروعـات کـان اڳـي ئـي ڪـالم
موجود هو ،ڪالم خدا سان هو ۽ ڪالم خدا هو .اهو ئي شروعـات
۾ خدا سان هو .سنيئي شيون هن جي وسيلي پـيـدا ٿـيـون آهـن ۽
جيڪا به شيِء پيدا ٿي آهي ،سا هن کان سواِء نه بڻائـي وئـي آهـي.
ڪالم ئي زندگي ڏيندڙ هو ۽ اها زندگي ئي انسانـن الِء روشـنـي
هئي  ...ڪالم انساني صورت ۾ آيو ۽ اچي اسان سان گـڏ رهـيـو.
اسان سندس جلوو ڏٺو ،جيڪو هن کي پيُء جي هڪڙي ئي فرزند
هئڻ ڪري مليو ۽ هو فضل ۽ سچائي سـان ڀـرپـور هـو ( “.يـوحــنــا
) 08 ،8 - 0:0
ان جو مطلب اهو ٿيو ،ته جنهن پنـهـنـجـو ارـهـار نـبـيـن ۽
الهامي ڪتابن جي وسيلي ڪيو هو ،هانـي خـدا پـنـهـنـجـو ڪـامـل
ارهار ها ڪامل انسان جي ذريعي ڪيو .جيڪو نبين کان گهڻو
اعلى ۽ افضل آهي ۽ جيڪو حقيقت ۾ خدا سان ها آهي .يوحنا
رسول جي انجيل جون آيتون اهوصاف بيان ڪن ٿيون ،ته مسـيـح
خدا جو ڪالم آهي ۽ شروعات کـان ۽ انـهـيَء جـي وسـيـلـي سـڀ
ڪجهه پيدا ٿيو .پوِء مـقـرر وقـت تـي ان ازلـي ڪـالم جسـمـانـي
عـيـسـي
صورت اختيار ڪئي ۽ ڪنواري مريم مان پـيـدا ٿـيـو ۽
ٰ

مسيح سڏايائين .جيئن ته پاڪ ڪالم مان راهر آهي ،ته سنـدس ٻـه
طبيعتون هيون .االهي طبيعـت ۽ انسـانـي طـبـيـعـت تـنـهـنـڪـري
مسيح ،خدا به آهي ته انسان به.
جن يهودي رسولن جنهن سڀ کان پـهـريـائـيـن مسـيـح تـي
ايمان آندو ،سي پڪا توحيد پرست هئا ۽ انهـن جـو ان ڳـالـهـه تـي
ايمان هو ته خدا ها آهي ،پر مسيح سان ٽي ورهيـه گـڏ رهـڻ جـي
ڪري کين اهو پڪو يقين ٿي ويو هو ،ته مسيح ۽ خدا هـا آهـن.
جيئن ته پطرس رسول اقرار ڪيو ،ته ”تون مسيـح ،زنـده خـدا جـو
فرزند آهين( “.متي  )09:09جڏهن توما رسول خـداونـد مسـيـح کـي
وري مئلن مان زنده ڏٺو تڏهن رڙ ڪـري چـيـائـيـن ” ،اي مـنـهـنـجـا
خداوند! اي منهنجا خدا!“ (يوحنا  )23:21هـنـن ٻـنـهـي مـوقـعـن تـي
مسيح پنهنجن شاگردن جي ايمان جي تعرير ڪـئـي ۽ تـومـا کـي
چيائين ته ”تو مون کي ڏٺو آهي ،تنهنڪري ايمـان آنـدو اٿـئـي .پـر
س ورا آهن اهي جيڪي ڏسڻ کان سواِء ئي ايمان ٿا آڻين(“.يوحـنـا
 )21:21جيڪڏهن اسين به ان تي ايمان رکون ته هو بـرابـر خـدا جـو
فرزند آهي ،ته پوِء اسين به مبارڪ ٿينداسين.
مون کي معلوم آهي ،هاني اوهين پـڇـنـدا تـه جـڏهـن خـدا
عيسي مسيح سندس فرزند ڪـيـئـن ٿـي سـگـهـنـدو؟
ها آهي ،ته
ٰ
حقيقت ۾ اهو ها وڏو راز آهي ،جـنـهـن کـي اسـان جـو مـحـدود
عقل سمجهي نٿو سگهي خدا جي ذات کـي خـدا کـان سـواِء ٻـيـو
ڪير نٿو سمجهي سگهي .پر اسان کي اهو يـاد رکـڻ گـهـرجـي تـه
خدا قادر مطل آهي ،ته ان عمل ۾ ۽ سندس پاڪ ذات ۾ اخـتـالف
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نه هجي .تنهن کانسواِء خدا جون بڻايل شيون به خدا جـي بـاري ۾
مبهم ئي سهي ،ها تمام وڏي حقيقت کي بيان ڪن ٿـيـون .سـ
تي ئي غور ڪريو .س ڪيترو نه وڏو ۽ گـرم آهـي ،جـيـڪـڏهـن
زمين جي ويجهو اچي وڃي ،ته سـڀ ڪـجـهـه سـاڙي ڀسـم ڪـري
ڇڏي .پر س زمين کان ڏور رهي پنهنجي روشني ۽ گـرمـي اسـان
تائين پهچائي ٿو .جهڙي طرح س ۽ اس (گرمي) ٻـئـي هـا آهـن،
تهڙي طرح اسان جي عظيم خدا پنهنـجـي روشـنـي کـي پـنـهـنـجـو
عـيـسـي مسـيـح ،جـنـهـن
ڪالم ۽ پنهنجو فرزند سـڏي ٿـو يـعـنـي
ٰ
پنهنجي متعل چيو ” :آئون دنـيـا جـي روشـنـي آهـيـان .جـيـڪـو بـه
منهنجي پيروي ڪري ٿو ،تنهن کي زندگيَء جي روشني ملندي ۽
وري ڪڏهن به اونداهيَء ۾ نه گهمند( “.يوحنا  )02:3جـڏهـن اسـيـن
س جي روشني يا ُاس کي ڏسون ٿا ،ته اسين س کـي ڏسـون ٿـا.
اهڙي طرح مسيح پنهنجي بابت چيو ”جنهن به مون کـي ڏٺـو آهـي
تنهن پيُء کي ڏٺو آهي( “.يوحنا  )1:08تنهن ڪري اسان مسـيـحـيـن

جو ڪهڙو مقصد هو؟

منهنجا پيارا دوست .ڇا اوهان کي اها ڳـالـهـه عـجـيـب ٿـي
ل ي ،ته خدا اسان گنهگارن کي بچائڻ الِء اهڙي طرح هـن دنـيـا ۾
آيو؟ جيئن ته خداوند ڪريم هميڪه محبت سان ڪم ڪـنـدو رهـي
ٿو ۽ ڪم ڪندو آهي ،۽ خدا جو مسيح ۾ حلول ٿـي هـن دنـيـا ۾
اچڻ ،سندس ڪامل ۽ االهي پيار کي راهر ڪري ٿـو .اوهـان هـا
نيا دل بادشاه جي ڳالهه ته ٻڌي هوندي ،جيڪو پنـهـنـجـي رعـيـت
سان ايتري قدر ته محبت ڪندو هو ،جو ڪڏهن ڪڏهن هو پنهنجو

آئون بيان ڪري چڪو آهيان ،ته انسان ،ڪـيـئـن خـدا جـي
خالف بغاوت ڪئي .انهيَء بغاوت جـو نـتـيـجـو اهـو نـڪـتـو ،جـو
قدوس ۽ پاڪ خدا ۽ انسان جي و ۾ گناهـه جـي وڏي ڀـت کـڙي
ٿي پئي .پوِء انسان انهيَء الئ ئي نه رهيو جـو خـدا جـي اطـاعـت
ڪري ۽ هن سان گڏوگڏ هلندو هلي .تنهن ڪـري خـدا پـاڻ انـهـيَء
ڏس ۾ پيش قدمي ڪري گناهه جي ديوار کـي ڪـيـرائـڻ ۽ اسـان
جي پاپن سان ڀريل دل کي بدالئڻ جـو فـيـصـلـو ڪـيـو ،تـه جـيـئـن
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کي اهو يقين آهي ،ته خدا خود مسيح ۾ ٿي ڪري اسان وٽ آيو..

شاهي لباس الهي غريبن جهڙا ڪپڙا يڪي ،سندن ڪکن ۾ ويندو
هـو ۽ انـهــن جـا دک درد ڏسـنـدو هـو ۽ ســنـدن مـدد ڪـنـدو هــو.
جيتوڻيا هي ها دنياوي مثال آهي ،تڏهـن بـه ٿـوري گـهـڻـي ان
ڳالهه تي روشني وجهي ٿو ،ته ڪيئن خدا جو فرزند پنهنجو جـالل
ڇڏي انساني صورت ۾ غريب بڻيو ،فقط انهـيَء الِء ،تـه خـدا جـي
پيار کي انسان آشڪار ڪري ۽ ماڻهن کـي خـدا ڏانـهـن مـتـوجـهـه
ڪري هي ڪيڏو نه عجيب ۽ غريب پيار هو.

****

مسيح جي دنياوي زندگيَء

انسان انهيَء الئ ٿي سگهي ،جو * پنهنجي خال کي پـيـار ڪـري
سگهي .خدا اهو ڪم ڪهڙي طرح ڪيو؟ هاڻي آئون اوهـان جـي
آڏو مسيحيت جي سڀ کان اهم تعليم پيش ڪندس.
خدا تعالى حضـرت آدم ۽ بـيـبـي حـوا کـي چـيـو هـو ،تـه
جيڪڏهن هو سندس حڪم نه مڃيندا ،ته مري ويندا .پر انهـن خـدا
جي حڪم جي ڪا پرواهه نه ڪئي .نيا ۽ بد جي سڃاڻپ جي وڻ
جو ميوو کائي ويـٺا تنهن ڪري خدا انهـن کـي مـوت جـو حـڪـم
ٻڌايو .جيتوڻيا خدا کين سزا ڏنـي ،تـڏهـن بـه هـن سـاڻـن واعـدو
ڪيو ،ته هو (خدا) هنن کان ۽ سندن نسل کان هٿ نه کڻندو شيطان
نانگ جي صورت ۾ اچي ڪـري حضـرت آدم ۽ بـيـبـي حـوا کـي
دوکو ڏنو .انهيَء وقت ئي خدا کين ٻڌايـو ،تـه ” آئـون تـنـهـنـجـي ۽
عورت جي و ۾ دشمني وجهندس .تنهنجي نسـل ۽ عـورت جـي
نسل ۾ هميڪه دشمني رهندي .عورت جـو نسـل تـنـهـنـجـي مـنـڍي
چٿيندو ۽ تون هن جي کڙي ڏنگيندين( “.پيدائش  )05:8هن مان خدا
جو مطلب اهو هو ،ته عـورت مـان ئـي مـخـلـصـي ڏيـڻ وارو پـيـدا
ٿيندو ،جيڪو شيطان کي شڪسـت ڏيـنـدو ،پـر انـهـيَء ڪـم کـي
عـيـسـي مسـيـح ابـن
پورو ڪرڻ وقت پاڻ به زخمي ٿي پوندو .اها
ٰ
مريم جي باري ۾ سڀ کان پهرين اڳڪٿي هئي جـنـهـن پـنـهـنـجـي
موت ۽ وري جي اٿڻ وسيلي شيطان کي شڪست ڏني .
گهڻي عرصي کان پوِء خداوند ڪريم يسعـيـاه نـبـيَء جـي
معرفت ان ڏس ۾ ها صاف ۽ کليل واعدو ڪيو .يسعـيـاه نـبـيَء
پنهنجي ڪتاب ۾  ،جيڪو مسيح جي ڄمڻ کان ڪيئي سئـو سـال

ا۾ ۾ تحرير ڪيو ويو .تنهن ۾ هيَء پيڪنگوئي ڪـئـي وئـي ،تـه
ها اهڙو شخص پيدا ٿيندو جيڪو گـنـهـگـارن جـي عـيـوض ڏک
سهندو ” .جڏهن ته هو اسان جي ئي گناهن جي ڪري زخمـي ڪـيـو
ويو ،۽ اسان جي ئي بڇـڙايـن جـي ڪـري چـٿـيـو ويـو .اسـان جـي
سالمتي الِء هن تي سزا آئي ،۽ هن جي ئي مار کائڻ ڪـري اسـيـن
ڇدي چڱا ڀال ٿياسين .اسين سڀ اهڙين رين وانگر آهـيـون ... ،پـر
خداوند اها سزا هن جي مٿان آندي  ...جيئن ته هـن پـنـهـنـجـي جـان
موت جي حوالي ڪئي ،تنهنڪري آئون خداوند هـن کـي عـزت ۽
طاقت عطا ڪندس .ماڻهن هن کي گنهگار سمجهيو ،جڏهن تـه هـن
گهڻن جا گناهه پنهنجي سـر تـي کـنـيـا ،۽ بـدڪـارن جـي شـفـاعـت
ڪيائين( “.يسعياه  )02 ،9-5:58هن باب جو حاصل ڪالم اهـو آهـي
ته اهو ڇوٽڪارو ڏيندڙ جنهن جو خدا واعدو ڪيو هـو .گـنـهـگـارن
جي الِء پنهنجي جان جو ڪفارو ڏيندو.
يحي نبـيَء چـيـو ،تـه ”ڏسـو،
عيسي مسيح ائين ئي ڪيو.
ٰ
ٰ
هي خدا جو گهيدو آهي ،جيڪو دنيا جـا گـنـاهـه کـڻـي وڃـي ٿـو“.
عيسي مسيح به پنهنجي موت کان ا۾ ائـيـن
(يوحنا  )21:0جيئن ته
ٰ
فرمايو هو ته ” اهو منهنجو رت آهي ،جيڪو گهڻن ئي جـي گـنـاهـن
جي معافيَء الِء وهائجي ٿو ۽ جـنـهـن سـان خـدا جـو عـهـد ٻـڌجـي
ٿو( “.متي  )23:29پوِء مسيح پنهنجي خوشيَء سـان پـنـهـنـجـي جـان
گنهگارن کي بچائڻ الِء ڏيئي ،خدا جي محبـت ۽ پـنـهـنـجـي االهـي
پيار کي راهر ڪيو .جيئن پولس رسول چيو ته ”پر خدا اسان سـان
پنهنجو پيار انهيَء مان ثابت ٿو ڪري جو جڏهن اسين اڃا گنهگار
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ئي هئاسين ته مسيح اسان جي الِء مئو( “.رومـيـن  )3:5پـاڻ مسـيـح
خود فرمايو ته ” خدا دنيا سان ايترو ته پيار ڪيو جـو هـن پـنـهـنـجـو
هڪڙو ئي فرزند ڏنو ته جيڪو به مٿس ايـمـان آڻـي سـو بـربـاد نـه
ٿئي پر کيس دائمي زندگي ملي( “.يوحنا )09:8
جيئن ته خدا عادل آهي ،تنهن ڪري هو گنهگار انسان کي
بنا سزا ڏيڻ جي نه ڇڏيندو .ڪوبه انسان ايترو نيا ۽ پرهيزگار نـه
آهي جو سزا کان آجو هجي ،خواه هو نبيَء ئي ڇو نه هجي .ڪهـڙو
به نيا انسان سارو جهان ته ٺهيو ،هو فقط پنهنجن گناهـن جـو بـه
فديو ڏئي نٿو سگهي .تنهن ڪري اهو ڪم خود خـدا کـي ڪـرڻـو
پيو .خدا پنهنجي فرزند جي موت سان انـهـن سـنـنـي مـاڻـهـن جـو
قرض ادا ڪيو جيڪي مٿس ايمان آڻين ٿا .خدا جو فـرزنـد ايـتـري
قدر عظيم آهي ،جو سندس واحد قرباني ساري جهان جـي گـنـاهـن
جي ڪفاري ڏيڻ الِء ڪافي آهي ،تنهن ڪري هـاڻـي ڪـنـهـن ٻـئـي
قرباني جي ضرورت نه آهي.
اهڙي طرح مسيح اها رڪاوٽ ختم ڪـري ڇـڏي ،جـيـڪـا
حضرت انسان ۽ خدا جي و ۾ هئي .اهـي انسـان جـن جـا گـنـاهـه
معاف ٿي چڪا آهن ،مسيح اهو ممڪن ڪري وڌو ته اهي خدا جي
قريب اچن .مسيح موعود ٻين جي ڀيٽ ۾ اسان کي نـه فـقـط خـدا
بابت تفصيل سان ٻڌايو ،بلڪه پنهنجي پاڪ زندگيَء ۽ گـنـهـگـارن
جي خاطر موت سهڻ جي ذريعي ڄڻ ته خدا جي دل اسان جي اڳيان
کولي رکيائين .ايران ملا ۾ ها دفعي هڪڙي شخص مون کـي
چيو ،ته ” آئون مسيحي بڻجڻ کان ا۾ سمجـهـنـدو هـوس ،تـه آئـون

خدا کي سڃاڻندو آهيان .پر مون خدا کي حـقـيـقـي طـور ان وقـت
سڃاتو جڏهن کيس مسيح ۾ حاصل ڪيو “.خدا جـو هـر مـتـالـشـي
ائين مسيح ۾ خدا سان ملندو.
عيسي مسيح جي هن بيان کـي خـتـم ڪـرڻ کـان ا۾ ۾
ٰ
آئون سندس ڪن نالن خطابن جو ذڪر ڪرڻ مناسب ٿو ڄاڻان.
عيسي“ آهي ،هي لفظ ها عبراني
سندس نالو ”يسوع يا
ٰ
لفظ مان ورتل آهي جنهن جي معنى آهي ”يهواه ڇوٽڪارو آهي“.
سندس وڏي ۾ وڏو خـطـاب ”مسـيـح“ آهـي .هـي بـه هـا
مـعـنـي آهـي،
عبراني زبان جي لفظن مان ورتل آهي جـنـهـن جـي
ٰ
” مسح ڪيل “.خدا تعالى کـيـس ازلـي ۽ ابـدي بـادشـاهـه ٿـيـڻ الِء
مخصوص ڪيو .يهودي ان لفظ کي انهيَء بادشاهـه الِء اسـتـعـمـال
ڪندا هئا ،جنهن جي اچڻ جي باري ۾ نبين پيڪنگوئيون ڪـيـون
هيون.
سندس نالو ” عمانوايل“ به آهي .هن لفظ جو تـرجـمـو آهـي
”خدا اسان سان“.
هو ”خدا جو فرزند“ آهي.
هو ”خدا جو ڪالم“ آهي.
” ابن آدم“  ،هن خطاب کي مسيح اڪثر پنهنجي الِء ڪـتـب
آندو (هو انسان به آهي ،ته خدا به).
هو ”خدا جو گهيدو“.
هو ”دنيا کي ڇوٽڪارو ڏيندڙ“ آهي.
هو ”بادشاهن جو بادشاهه آهي.
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هو ”خداوند“ آهي.
هو ”چڱو ريڍار“ آهي.
هو ”رستو“ آهي.
هو ”س “ آهي.
هو ”زندگي“ آهي.
هو ”زندگي جي ماني“ آهي.
هو ”ڊاک جي سچي ول“ آهي.
هو ”آخري آدم“ آهي.
هو ”منصر“ آهي.
هو ”سردار ڪاهن“ (وڏو امام) آهي.
هو ”قيامت“ آهي.
هو ”جالل جو خداوند“ آهي.
*****

خدا کان معافي وٺڻ جي
طاقت کان بچڻ الِء انسان
کي ڇا ڪرڻ گهرجي.
هينئر پيارا دوسـت ،اسـيـن هـا اهـڙي سـوال تـي غـور
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ڪرڻ ل ا آهيون ،جيڪو منهنجي الِء اوهان جـي الِء بـلـڪـه سـاري
دنيا الِء نهايت ئي اهم آهي .جيئن ته اسين سـڀ گـنـهـگـار آهـيـون،
تنهن ڪري اسان کي خدا کان اهو معلوم ڪرڻ گهرجي ،تـه اسـان
جا گناهه ڪهڙي طرح معاف ٿي سگهن ٿا ۽ اسين خدا جي نظر ۾
ڪيئن مقبول ٿي سگهون ٿا؟ اوهان انهيَء ڳالهه تي ته اسـان سـان
يڪراِء هوندا ،ته ان ڏس ۾ مختلر خيال آهن .ڪـي مـاڻـهـو ائـيـن
سمجهن ٿا ،ته اهي ڪنهن خاص نسل ۽ قبيلي سان تعل رکـن ٿـا.
يا وري ڪنهن خاص مذهب جي پيروي ڪندڙ آهـن ،تـنـهـن ڪـري
خدا يقين سان انهن کي قبول ڪندو .ڪي وري ائين سمجهن ٿا ،
ته هو پنهنجن ڪيل نيا ۽ ڀلن ڪمن سان خراب فعلن جي تالفي
ڪري سگهندا .اهڙي طرح هو نجات حاصل ڪرڻ الِء پاڻ هٿ پـيـر
هڻڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ڪي وري ائين پنهنـجـي دل کـي دلـجـاِء
ڏين ٿا ،ته ڪو نبي س ورو يا اولياء ا جي بـارگـاه خـداونـدي ۾
سندن سفارش ڪندو .جنهن جي ڪري خدا انهن کي معاف ڪـنـدو
مگر بائيبل مقدس ٻڌائي ٿو ته ڪوبه شخـص اهـڙن طـريـقـن سـان
ابدي نجات حاصل ڪري نٿو سگهي ،ڪـوبـه اهـڙو نـيـا نـه آهـي
جنهن کي خدا قبول ڪري.
ته پوِء ڇا اسان گنهگارن الِء ڪابه اميد ڪـانـه آهـي؟ هـائـو
اميد ضرور آهي جيـڪـي ڪـجـهـه اسـيـن پـنـهـنـجـي الِء نـه ڪـري
سگهياسين ۽ نه وري نبي س ورا ئي اسان جي الِء ڪري سگهـيـا،
۽ سو سڀ خداوند ڪريم پنهنجي پيار ۽ رحمـت سـان ،اسـان جـي
الِء ڪيو خدا مسيح ۾ مجسم ٿي ،اسان جي گناهن جـي سـزا پـاڻ
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تي کنئي جيئن ته پاڪ ڪتاب ۾ آيو آهـي ،تـه ”مسـيـح پـاڻ اهـڙي
قرباني آهي ،جيڪا اسان جا گناهه کڻي وڃي ٿي ،نه رڳو اسـان جـا
پر سڄي جهان جا گناهه  ...پر جيڪڏهن اسين روشنيَء ۾ هلون ٿا،
جيئن خدا پاڻ به روشنيَء ۾ آهي ،ته پوِء اسان جي ها ٻـئـي سـان
عـيـسـي مسـيـح جـو رت اسـان کـي
صحبت آهي ۽ سندس فرزند
ٰ
سنني گناهن کان پاڪ ڪري ٿو ڇڏي .جيڪڏهن اسـيـن چـئـون تـه
اسان ۾ گناهه ڪونه آهي ،ته پوِء اسين پاڻ کي ٺ يون ٿا ۽ اسان ۾
سچائي ڪانهي .پر جيڪڏهن اسين پنهنجا گناهه بـاسـيـنـداسـيـن تـه
خدا پنهنجو واعدو پاڙيندو ۽ انصاف ڪري اسان جا گـنـاهـه مـعـاف
ڪندو ۽ اسان کي ساريَء بڇڙائيَء کان پاڪ ڪـري ڇـڏيـنـدو “ ( -0
يوحنا 2؛ 2۽ )1-2:0
تنهنڪري اسان کي معلوم ٿيـو تـه جـيـڪـو رسـتـو خـدا،
اسان کي پنهنجي طرف سڏڻ الِء اسان کي قبول ڪرڻ الِء کـولـيـو
آهي ،سو آهي مسيح تي ايمان آڻڻ .ان کان سواِء ٻيو ڪوبه رسـتـو
نه آهي انهيَء ڏس ۾ مسيح فرمايو ته ” رستو س ۽ زنـدگـي آئـون
آهيان“ (يوحنا  )9:08خدا تعالى پنهنجي فـرزنـد کـي هـن دنـيـا کـي
بچائڻ الِء موڪليو جيئن ته مسيح سنني ماڻـهـن کـي دعـوت ڏئـي
ٿو ،ته اهي وٽس اچن ۽ پاڻ واعدو به ڪيائين .ته جـيـڪـو بـه مـون
وٽ ايندو تنهن کي آئون هر گز ڪـڍي نـه ڇـڏيـنـدس ان مـان اهـو
نتيجو ٿو نڪري ته جيڪڏهن هن دنيا ۾ ڪوبه شخص ،خـواه اهـو
مرد هجي يا عورت ،جوان هجي يا ٻڍو ،غريب هجي يا امير ،عالم
هجي يا جاهل ،نيا هجي يا بد ،پنهنجن گناهن کان نـفـرت ڪـري

عيسي مسيح تي ايماڻ آڻي ٿو ،جيڪو خدا جو فرزنـد آهـي،
ٿو ۽
ٰ
ته پا سان انهيَء جا گناهه معاف ٿي وڃن ٿـا .پـر اسـان کـي اهـو
عيسي مسيح تي فقط ذهني طور ايـمـان آڻـڻـو نـه
ڄاڻڻ گهرجي ته
ٰ
آهي .صرف ذهني قابليت ئي سچو ايمان آهي .پر مسيح تي ايـمـان
آڻڻ جو مطلب هي آهي ،ته پنهـنـجـو پـاڻ کـي مسـيـح جـي حـوالـي
ڪري ڇڏجي .جهڙي طرح ها مرين پاڻ کي ،پوري طرح ڊاڪدر
جي حوالي ڪري ڇڏيندو آهي ۽ هن جي ذريعي شفا حاصل ڪـرڻ
جو اعتبار ڪندو آهي.
اسان کي اهو ڄاڻي ڏايي خـوشـي ٿـئـي ٿـي ،تـه حضـرت
عيسي مسيح قبر ۾
ابراهيم ۽ ٻين پراڻي زماني جي نبين وانگر
ٰ
نه آهي .پر هو زنده آهي ۽ روح ۾ (روحاني) اسـان سـان گـڏ آهـي.
جيئن هو انهيَء وقت جڏهن پاڻ فـلـسـطـيـن مـلـا ۾ رهـنـدو هـو.
جيڪي بيمار الچار وٽس ايندا هئا ،تن کـي شـفـا بـخـڪـيـنـدو هـو،
تيئن ا به هو اسان کي بچائـي سـگـهـي ٿـو .هـو سـ جـي مـثـال
وانگر زمين تي به آهي .ته پنهنجي پيُء (خدا) جـي حضـوري ۾ بـه
رهي ٿو ۽ ل اتار ايماندارن جي شفاعت ڪندو رهي ٿو .هين ڏسو
انجيل شرير جا لفظ ” :انهيَء ڪري ئي جيڪـي سـنـدس وسـيـلـي
خدا جي طرف ٿا اچن ،تن کي هو پوريَء طرح بچائي ٿو سـگـهـي،
ڇا الِء جو انهن جي شفاعت الِء هو هميڪه جيئرو آهي( “.عـبـرانـيـن
 ) 25:2مسيح جو صليبي موت ۽ مسلسل شفاعت ايماندارن کـي نـه
فقط دوزخ کان پناه ۾ رکي ٿي بلڪه کين خـدا جـي نـزديـا ٿـي
وٺي اچي .تنهن کان سواِء انهن کي هن بڇڙي جهان ۾ پـاڪـيـزهـه

71

72

زندگي گذارڻ جي الئ بڻائي ٿي.
عزيز دوست .منهنجي دلي دعا آهي ،ته اوهـان ۽ ٻـيـا سـڀ
ماڻهو ،جيڪي ح جي تالش ۾ آهن ،نجات جي ان بـخـڪـش کـي
عيسي مسيح ۾ آهي ،قبول ڪـرڻ الِء تـيـار ٿـي وڃـن .يـاد
جيڪا
ٰ
رکڻ گهرجي ،ته ڪوبه بڪر نجات خريد ڪري نٿو سگهي .خدا اهـا
بخڪش طور هر انهيَء فرد کي عطا ڪندو آهي جيڪو ايـمـان جـو
هٿ وڌائي ان کي قبول ڪندو آهي.

۽ انهن کي طاقت ۽ حڪمت ڏي .واعدي مطاب مسيح جو آسـمـان
ڏانهن کڄي وڃڻ کان ڏهه ڏينهن پوِء سـنـنـي ايـمـانـدارن تـي پـاڪ
روح نازل ٿيو .انهيَء الِء ته ايماندار پاڪ روح جي زور ۽ اختـيـار
سان تمام ماڻهن جي اڳيان مسيح جو پيغـام پـيـش ڪـن ۽ انـهـن
ائين ئي ڪيو .اهو * پاڪ روح ڪير آهي؟ يا ڪـن مـاڻـهـن ائـيـن
سمجهيو ،ته هي جبرائيل فرشتو آهي يا ڪو نبي آهي .ٻـيـن وري
ائين ڀانيو ،ته هي انسان تي ها قسم جو خدائي اثـر آهـي .مـگـر
بائيبل مقدس اسان کي ٻڌائي ٿو ته پاڪ روح اسان وانگر مخلوق
نه آهي .پر هو خدا جو روح آهي ۽ هن سان ها آهي .جڏهن اسيـن
پاڪ روح جي ڪمن تي غور ٿا ڪريون ،ته ان ڳالهـه جـي تصـديـ
ٿيو وڃي.
عيسي مسيح هڪڙي شريـعـت جـي عـالـم
هڪڙي ڏينهن
ٰ
جنهن جو نالو نيڪديمس هو ،تنهن کي چيو ته خدا جـي بـادشـاهـت
۾ داخل ٿيڻ الِء کيس نئين پيدائش جي ضرورت آهي .نيڪديمـس
حيران ٿي پڇيو ،ته جڏهن انسان ٻڍو ٿـي چـڪـو ،تـه پـوِء ڪـيـئـن
وري پنهنجي ماُء جي پيدان پيدا ٿيندو؟ تنهن تي مسيح وراڻيو ،ته
نئين پيدائش پاڪ روح جـو ڪـم آهـي .جـهـڙي طـرح اسـان کـي
جسماني زندگي عطا ڪري ٿو ،تهڙي طرهه هو اسان کي روحـانـي
زندگي عطا ڪري نئون بڻائي سگهي ٿو .جڏهن مـاڻـهـو گـنـاهـه ۾
زندگي گذارين ٿا ،ته اهي ان جا فرزند آهن ،پر خدا انهن کي پاڪ
روح جي وسيلي يرائي سگهي ٿو ۽ جڏهن نئين سر پيدا ٿين ٿـا،
تڏهن هو خدا جا فرزند بنجي وڃن ٿا.
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****

پاڪ روح ڪير آهي؟
يحـي
عيسي مسيح حضرت
اوهان کي ياد هوندو ته جڏهن
ٰ
ٰ
کان بپتسما ورتي ،تڏهن مٿس پاڪ روح لٿو هـو .پـوِء مسـيـح بـه
آسمان ڏانهن وڃڻ کان پهريائين ،پـنـهـنـجـن حـواريـن سـان واعـدو
ڪيو هو ،ته کين ها ٻيو مددگار يعني پاڪ روح ڏيندو ،ته جيئـن
هو انهن کي انجيل جي تبليغ ڪرڻ ۾ کين مددگار ۽ رهنما ٿـئـي

تنهن کانسواِء پاڪ روح خـدا جـي مـقـدس ڪـتـابـن جـو
مصنر به آهي ،ڇاڪاڻ ته هـن پـراڻـي زمـانـي ۾ نـبـيـن جـهـڙوڪ
حضرت دائود ۽ حضرت يسعياه ۽ ٻين جو قابل رهنما ۽ استـاد هـو.
اهڙي طرح هن نئين عهدنامي يعني انجيل مـقـدس جـي لـکـنـدڙن
و
مثال متي ،لوقا ،يوحنا ،پطرس ۽ پولس رسول وغيره جي رهنمائي
ڪئي .مقدس ڪتاب ۾ لکيل آهي ته ” سنني ڳالهين کان پهريائين
هي ڄاڻي ڇڏيو ته پاڪ ڪتاب ۾ نبين جي ڪابه ڳالهه ڪنهـن جـي
به ذاتي مطلب سان نٿي ٿئـي ،ڇـاالِء جـو نـبـيـن جـي ڪـابـه ڳـالـهـه
ڪڏهن به انسان جي پنهنجي مـرضـيَء مـوجـب ڪـانـه ٿـي ،بـلـڪـه
ماڻهو پاڪ روح جي رهنمائيَء سان خدا جـي طـرفـان ڳـالـهـائـيـنـدا
هئا -2 “.پطرس  )20-21:0تنهن کان سواِء خدا جو پاڪ روح خدا جي
ڪالم جو اڀياس ڪندڙ فردن جو پڻ ڪامل استـاد آهـي .هـن ڏس
عيسي مسيح به ائين فرمايو ،ته ” پر مددگـار يـعـنـي پـاڪ روح،
۾
ٰ
جنهن کي پيُء منهنجي نـالـي مـوڪـلـيـنـدو ،سـو اوهـان کـي سـڀ
ڳالهيون سيکاريندو ۽ اوهـان کـي اهـي ڳـالـهـيـون يـاد ڏيـاريـنـدو
رهندو ،جيڪي مون اوهان کي چيون آهن( “.يوحنا )29:08
بيڪا جڏهن مسيح پنهنجن شاگردن کي ٻڌايو هوندو ،تـه
کيس صليب تي چاڙهيو ويندو پوِء زنده ٿي آسمـان ڏانـهـن کـڄـي
عيسي مسيح کيـن چـئـي
ويندو ته هو ضرور پريڪان ٿيا هوندا .پر
ٰ
تسلي ڏني ته هو انهن الِء پاڪ روح کي موڪليندو جيڪو سـنـدن
رهنمائي ڪندو ۽ قوت بخڪيندو .هن سان گڏ ئي هن هـا واعـدو
به ڪيو ته هو يعني مسيح پاڻ روح ۾هـمـيـڪـه هـنـن سـان رهـنـدو.

مسيح جي آسمان ڏانهن کڄي وڃڻ جي ڏهن ڏينهن بعد پاڪ روح
هنجي پيروي ڪندڙن تي نازل ٿيو ۽ پاڪ روح هنن کـي تـبـديـل
ڪيو .انهيَء وقت کان ا تائين خـدا جـو پـاڪ روح مسـيـح جـي
سچي پيروي ڪندڙن ۾ سڪونت ڪندو آهي .مسيح جـي واعـدي
مطاب هو انهن ۾ سڪونت ڪندو رهندو .ڏسو انجيل مـقـدس جـا
لفظ” :آئون (مسيح) اوهان کي اطـمـيـنـان ڏيـئـي ٿـو وڃـان ،بـلـڪـه
اوهان کي پنهنجو اطمينان ڏيان ٿو .اهڙو نه ٿـو ڏيـان جـهـڙو دنـيـا
ڏئي ٿي .اوهين پنهـنـجـي دل ۾ پـريڪـان نـه ٿـيـو ۽ نـڪـي ڊڄـو
( “.يوحنا ( )22-25:08تنهن کان سواِء رسولن جا ڪم  5:0آيت کان 3
تائين  8-0:2آيت تائين پڙهڻ گهرجي).
ان ڳالهه کي ياد رکڻ ضروري آهي ،ته فقط خدا جـو پـاڪ
روح ئي گنهگار انسان جون اکيون کولي سگهي ٿو ،ته جيئن هـو
سمجهي ته مسيح ڪير آهي .انجيل مـقـدس ۾ آيـو آهـي” ،تـنـهـن
ڪري آئون اوهان کي سمجهائڻ گهران ٿو ته خدا جي روح جي اثر
عيسي لعنتي آهـي ۽ نـه وري ڪـو پـاڪ
هين ڪوبه نه چوندو ته
ٰ
عيسي خداوند آهي -0 ( “.ڪـرنـٿـيـن
روح کانسواِء چئي سگهندو ته
ٰ
 ) 8:02جيئن ته هن ۾ حيران ٿيڻ جي ڪائي ڳالـهـه نـه آهـي تـه اهـي
ماڻهو جن ۾ پاڪ روح نٿو رهي سي ڇو مسيح کـي ”خـداونـد“ ۽
”ابن ا “ چئي نٿا سگهن.
جهڙي طرح خدا جو پاڪ روح اسان کي نئين پيـدائـش ۽
مسيح جي باري ۾ صحيح علم بخڪي ٿو ،اهـڙي طـرح هـو اسـان
جي گنهگار ۽ گناهن سان ٽمدار دل جـي حـالـت کـي بـه اسـان تـي
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اشڪار ڪري ٿو ۽ اسان کي انهيَء قابل بڻائي ٿو ته جيئن اسـيـن
توبهه ڪريون .جيئن ئي ڪوئي مسـيـح تـي ايـمـان آڻـي ٿـو ،خـدا
انهيَء جا گناهه معاف ڪري ڇڏي ٿو ۽ کيس پنهنجو ٻالا بـڻـائـي
ڇڏي ٿو .۽ ها نئـي دل بـخـڪـي ٿـو .پـر هـن ۾ سـنـدس پـراڻـي
انسانيت به سڪونت ڪري ٿي ،جيڪا کيس بـديَء ڏانـهـن ڇـڪـڻ
جي ڪوشش ڪندي رهي ٿي .۽ شيطان ته هميڪه ايماندار کي خـدا
جي حڪمن جي نافرمانيَء الِء ڀڙڪائيندو رهي ٿو ،پـر پـاڪ روح
جيڪو ايماندار ۾ رهي ٿو ،اهو کيس برائي سان مقابلو ڪرڻ جي
مدد عطا ڪري ٿو .۽ هن ۾ نيا خصلتون پيدا ڪـري ٿـو” .پـاڪ
روح جو ل آهي پيار ،خوشي ،اطمينان ،صبر ،مهرباني ،نـيـڪـي،
ايمانداري ،نماڻائي ۽ پرهيزگاري .اهڙين ڳالهين جي برخالف ڪابه
عيسي مسيح جا آهن ،تن انسـانـي فـطـرت
شريعت نه آهي .جيڪي
ٰ
کي ان جي الڙن ۽ برين خواهڪن سميت صليب تي چاڙهي ڇـڏيـو
آهي( “.گلتيـن )28-22:5
جيستائين ايماندار زنـده رهـي ٿـو ،خـدا جـو پـاڪ روح
منجهس ڪم ڪري ٿو ۽ کيس آهستي آهستي بدالئيندو رهي ٿـو،
جيستائين هو پنهنجي مالا ۽ خداوند جو همڪڪل بڻـجـي وڃـي.
ڇاالِء ته خدا جو مقصد اهو آهي ،تـه اسـيـن سـنـدس فـرزنـد وانـگـر
ڪامل ٿيون .انجيل ۾ آيو آهي ،ته ” پيارا ڀائرو ۽ ڀـيـنـرون ،هـاڻـي
اسين خدا جا ٻار آهيون ۽ اڃا اها ڳالهه راهر ڪانه ٿي آهي ته اسين
ڇا ٿينداسين .پر ايترو ڄاڻون ٿا ته جڏهن مسـيـح رـاهـر ٿـيـنـدو تـه
اسين به هن جهڙا ٿي پونـداسـيـن ،ڇـا الِء جـو اسـيـن کـيـس ائـيـن

ڏسنداسين جيئن هو حقيقت ۾ آهـي -0 ( “.يـوحـنـا  )2:8پـاڪ روح
ٻين به ڪيترن طريقن سان اسان جي خدمت ڪرڻ ۾ مـدد ۽ قـوت
بخڪي ٿو ” ساڳيَء طرح پاڪ روح به اسان جي ڪمزوريَء ۾ مـدد
ٿو ڪري ،ڇو ته اسان کي خبر نه آهي ته ڇا جي الِء ۽ ڪهڙي طـرح
دعا گهرون .پـر پـاڪ روح پـاڻ انـدر جـي ُاڌمـن سـان اسـان جـي
شفاعت پيو ڪري .خدا دلين جو مالا آهي ،سو هن کي خبر آهـي
ته پاڪ روح جو ارادو ڪهڙو آهي ،ڇا الِء جو پـاڪ روح خـدا جـي
مرضيَء موجب سندس قوم جي شفاعت ٿو ڪري( “.روميـن -29:3
” )22جڏهن هنن خداوند جي عبادت پئي ڪئي ۽ روزا پـئـي رکـيـا
تڏهن پاڪ روح کين چـيـو ،تـه بـرنـابـاس ۽ شـائـول کـي مـون الِء
مخصوص ڪريو ته هو اهو ڪم ڪن جنهن الِء مون کين چـونـ يـو
آهي  ...هو فروگيا ۽ گلتيا جي عالئقي مان لنگهي ويـا ،ڇـاالِء جـو
پاڪ روح هنن کي ايڪيا پرڳڻي ۾ واري عالئقـي ۾ ڪـالم جـي
تبليغ ڪرڻ کان منع ڪئي هئي .جڏهن مـوسـيـا جـي سـامـهـون آيـا
عـيـسـي جـي روح
تڏهن ڪوشش ڪيائون ته بٿونيا ۾ وڃـون پـر
ٰ
کين وڃڻ نه ڏنو( “.رسولن جا ڪم  8-2:08۽ )2-9:09
انهن سنني حقيقتن مان اسين صرف اهو نتيجـو ڪـڍون
ٿا ،ته درحقيقت پاڪ روح جي حـالـت ۾ خـود خـدا ايـمـانـدارن ۾
رهي .هي ڪيڏو نه وڏو ۽ اڻ ملهه ح آهي ،جـو پـاڪ خـدا انسـان
کي ان کان وڌيا ٻيو ڪهڙو انعام ڏئي سگهي ها؟ اهـا بـخـڪـش
ڪهڙن ماڻهن کي ملي ٿي؟ اسان کي معلوم آهي ،ته پراڻن وقـتـن
۾ خدا پنهنجو روح نبين ۽ مقدس ماڻهن کي عطا ڪندو هـو .پـر

77

78

جڏهن خدا پنهنجي فرزند کي هن جهان جـو نـجـات ڏيـنـدڙ ڪـري
موڪليو ،جيڪي مٿس ايمان آڻين ٿا .مسيح هـا دفـعـي فـرمـايـو
”جيڪڏهن اوهين باوجود بڇڙا هئڻ جي ،پنهنجن ٻارن کي چڱيون
شيون ڏيڻ ڄاڻو ٿا ته اوهان جو آسمان وارو پيُء ڪيترو نه وڌيـا
انهن کي پاڪ روح ڏيندو جيڪي کانئس گهرنـدا( “.لـوقـا )08:00
خدا جو قول سچو آهي .جڏهن ڪوبه شخص مسيح تي ايـمـان آڻـي
ٿو ۽ کيس پنهنجو خداوند ۽ مالا ڪري قبول ڪـري ٿـو ۽ خـدا
کان پاڪ روح جو طالبو رهي ٿو .تڏهن خدا انهيَء کي پـاڪ روح
عطا ڪري ٿو .جهڙي طرح اسين مانيَء الِء خدا کي ڏهـاڙي عـرض
ڪريون ٿااهڙي طرح اسان کي خدا کان درخواست ڪرڻ گـهـرجـي،
ته هو اسان کي پاڪ روح سان ٽمدار ڪـنـدو رهـي جـيـئـن مسـيـح
َ
مليو( “.لوقا )1:00
فرمايو ،ته ”گهرو ته

آهي ته اوهان اهو ضرور ٻڌو هوندو ،ته مسيحي ٽن خدائن کي
عيسي مسيح ۽ بيبي مريم ،انهن ٽنهين
مڃيندا آهن ،يعني خدا،
ٰ
کي گڏي تثليث چوندا آهن .جيئن ته مون ا۾ ۾ ئي بيان ڪري
ڇڏيو آهي ،ته جيڪڏهن ڪوئي خدا سان گڏ ڪنهن ٻئي جي به
عيسي مسيح
بندگي ڪري ته اهو وڏي غلطي تي آهي .جيتوڻيا
ٰ
جي ماُء ها مقدس هستي هئي پر اسين کيس اهو مرتبو ڏئي نٿا
سگهون ،جيڪو خدا جو آهي .ائين برابر آهي ته اسين مسيحي
عيسي جي بندگي ڪندا آهيون .پر اها بندگي انهيَء ڪري نه
ٰ
هوندي آهي ،ته هو خدا جو نبي هو .پر انهيَء ڪري ته هو ازل کان
خدا جو ڪالم ۽ شروع کان وٺي ابن خدا آهي ۽ خدا سان گڏجي
ها ٿيل آهي .هو فقط ها مخلوق نه آهي جنهن کي اسان خدا
جي برابرين ۾ آڻي بيهاريو آهي ،پر هو ازل کان ئي خدا سان گڏ
ها ٿيل آهي .هن دنيا کي بچائڻ الِء هو انسان بڻيو ،ته جيئن
حضرت انسان کي خدا سان مالئي ،تنهن ڪري هو حمد و ثنا جو
حقدار آهي ڇو ته خدا آهي.
مون اهو پڻ بيان ڪيو آهـي ،تـه پـاڪ روح بـه خـدا جـي
مخلوق نه آهي .هو به خدا سان گڏ آهي .هو به انسانن الِء خدا جـهـڙا
ڪم ڪري ٿو ،تنهن ڪري پرستش جو حقدار آهي.
ان مان اسان جو مطلب ڇا آهي؟ ڇا ٽي خـدا آهـن ،يـعـنـي
خدا ،پٽ ۽ پاڪ روح؟ هرگز نه ،آئون هي به چوان ٿو تـه خـدا هـا
آهي ۽ هميڪه ها رهندو .تڏهن به ازل کان ئي هن جي االهي ذات
(عـيـسـي مسـيـح) ۽ روح
۾ ڪثرت آهي .يعـنـي پـيُء (خـدا) ،پـٽ
ٰ
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تثليث في التوحيد ڇا آهي؟
جڏهن کان مون کي اوهان اهو ٻڌايو آهي ته مسيحي فقط
ها ئي خدا تي ايمان رکندا آهن ،تڏهن اوهين اهو سوال ضرور
ڪندا ،ته پوِء ڀال” ،تثليت في التوحيد ڇا آهي؟“ مون کي اها خبر

القدوس” .پيُء“ الوهيت جو مرڪز آهـي جـنـهـن کـي انسـانـي اک
ڪڏهن ڪونه ڏٺو آهي” .پٽ“ مجسم ٿيو جنهن پيُء کـي مـڪـمـل
طرح انسانن تي راهر ڪيو .پيُء ۽ پٽ پـاڪ روح انـهـيَء ڪـري
ڏنو ته جيئن هو ماڻهن ۾ االهي مقصد کي پورو ڪـري .مـنـهـنـجـا
دوست يقين ڪر ،ته مسيحي ها خدا تي ايمان رکندا آهن اهو ئي
واحد خدا ،پيُء به پٽ به ۽ پڻ روح القدوس به آهي مسيح به تثليث
في التوحيد جي تصدي ڪئي ،جڏهن هـن پـنـهـنـجـن رسـولـن کـي
حڪم ڏنو ،ته ” اوهين سنني قومن وٽ وڃو ۽ انهن کـي مـنـهـنـجـا
شاگرد ڪريو .انهن کي پيُء ،فرزنـد ۽ پـاڪ روح جـي نـالـي تـي
بپتسما ڏيو( “.متي  )01:23بعد ۾ آئون بپتسما جـي بـاري ۾ بـيـان
ڪندس.

پراڻي زماني ۾ خداوند ڪريم بني اسرائيل کي پنهنجي
موسي جي ذريعي انهن کي شريعت
امت ڪري چون يو ۽ حضرت
ٰ
ڏنائين ،خدا انهن کي ملا فلسطين ۾ آباد ڪيـو ،بـنـي اسـرائـيـل
اچڻ واري مسيح جي باري ۾ ٻڌائڻ الِء ۽ کين تعليم ڏيڻ الِء انهن
ڏانهن نبي موڪليا .جڏهن مقرر ڪيـل وقـت تـي مسـيـح مـوعـود
پنهنجن يعني اسرائيلن وٽ آيو ،تڏهن انهن مان ڪن ماڻهن مٿـس
ايمان آندو ،پر گهڻن ايمان آڻڻ کان ڳنڪار ڪيو .خـداونـد ڪـريـم
انهن ماڻهن مان جن مسيح تي ايمان آندو هو ،پـنـهـنـجـي الِء هـا
نئين قوم تيار ڪئي ،جيـڪـا ڪـلـيـسـيـا سـڏائـي ٿـي .پـهـريـائـيـن
اسرائيلي ئي خدا جي امت هئا .مگر هاڻي دنيا جي هـر قـبـيـلـي ۽
قوم منجهان ،جيڪي ماڻهو مسيح تي ايمان آڻين ٿا ،اهي خدا جي
هن نئين امت ۾ شريا ٿين ٿا ،يهودي مذهب ۾ شـامـل ٿـيـڻ جـو
نڪان طهر ڪرائڻ آهي ،جيڪو خدا ،حضـرت ابـراهـيـم ۽ سـنـدس
اوالد جي الِء مقرر ڪيو هو ،پر خدا جي نئين امت يعني ڪليسـيـا
۾ شامل ٿيڻ جو نڪان بپتـسـمـا آهـي .هـاڻـي مسـيـحـيـن الِء طـهـر
ڪرائڻ جي پابندي ۽ رسم ڪانه رهي .مسيح جـي حـڪـم مـطـابـ
بپتسما انهن کي ڏني ويندي آهي .جيڪي پـنـهـنـجـن گـنـاهـن کـان
عيسي مسيح تي ايمان آڻيندا آهـن .بـپـتـسـمـا
توبهه ڪري ،حضرت
ٰ
خود نجات يعني (گناهن کان معافي جو باعث نه آهي .گنهگار فقط
عيسي
عيسي مسيح تي ايمان آڻڻ سان بچي وڃن ٿا .گنهگار فقط
ٰ
ٰ
مسيح تي ايمان آڻڻ سان بچي ئي وڃن ٿـا .بـپـتـسـمـا گـنـاهـن کـان
صاف ڪرڻ ۽ نئين زندگي جو نڪان آهي .ڪن مسيحي فرقن ۾
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ڪليسيا ڇا آهي؟
ڪليسيا مان مراد ،مسيح تي ايمان آڻـڻ واريـون مـقـامـي
جماعتون آهن .ان لفظ کي ساري دنيا جي ايماندارن جي جـمـاعـت
الِء به استعمال ڪيو وڃي ٿو ،خواه اهي زنده آهن يـا گـذاري ويـل
آهن.

بپتسما ڏيڻ واري فرد جي مٿان پاڻي جا ڇن ا وجـهـنـدا آهـن .وري
ڪليسيائي ڪن کي ٽٻي ڏياريندا آهن .بپتسـمـا فـقـط هـا دفـعـو
ڏني ويندي آهي.
نئين عهدنامي ۾ ڪليسيا کي مسيح جو بـدن چـيـو ويـو
آهي مسيح ڪليسيا جو سر آهي ،باقي سمورا ڪليسيا ۾ شـريـا
ٿيندڙ ،توڙي انهن جو رنگ ،زبان يا نسل ڪهڙو به هجي ،مسـيـح
جي بدن جا عضوا آهن .تنهن ڪري جيئن مسيح ها آهـي .تـيـئـن
ڪليسيا به ها آهي .ڪليسيا پاڪ آهي .ڇاڪاڻ تـه اهـا پـاڪ خـدا
جي ڪليسيا آهي .تنهن هوندي به جيڪڏهن اسين ڪـلـيـسـيـا جـي
موجوده دنياوي حالت تي غور ڪريون ته اها ورهايل نـظـر ايـنـدي.
اسان کي افسوس سان چوڻو پوي ٿو ،ته ڪڏهن ڪڏهن ان ۾ بدي
۽ برائي به ڏسڻ ۾ اچي ٿي .ائين ڇو آهي؟ ان جو پـهـريـون سـبـب
هي آهي ،ته هن وقت ڪليسيا ۾ اهڙا ماڻهو بـه مـلـن ٿـا ،جـن کـي
حقيقت ۾ * نئين پيدائش جو تجربو نـه آهـي ،تـنـهـن ڪـري اهـي
مسيحي نه آهن ،انجيل جليل جو بـيـان آهـي تـه ” اوهـيـن انسـانـي
فطرت نه پر پاڪ روح موجب هلو ٿا ،بڪرطيا اوهان ۾ خـدا جـو
روح رهي .جنهن ماڻهو ۾ مسيح جو روح نه آهي سو مسيح جو نـه
آهي( “.رومين  )1:3ڪليسيا سان ناتو رکندڙ بيمـارن وانـگـر آهـن،
جيڪي شفا خاني ۾ عالج الِء اچن ٿا .انهن مريضن پاڻ کي انهيَء
عيسي مسيح جي هٿن ۾ ڏئي ڇڏيو آهـي ،۽ هـو
حڪيم الحڪما
ٰ
انهن کي گناهه جي بيماريَء کان هوريان هوريان شفا عـطـا ڪـري
رهيو آهي .پر جيستائين اسين هن جهان ۾ زنـدگـي گـذاريـون ٿـا،

تيستائين ڪوبه مسيحي پوري طرح گناهه جي اثر کان شفا حاصل
ڪري نٿو سگهي ،تنهن ڪـري ضـرورت ان ڳـالـهـه جـي آهـي ،تـه
اسين ل اتار گناهن کان توبهه ڪريون ۽ معافـي حـاصـل ڪـريـون.
سڀ ماڻهو گنهگار آهن ،مگر حقيقي مسيحي پنهنجو پاڻ کـي ان
حڪيم جي حوالي ڪري ڇـڏيـن ٿـا ،جـنـهـن کـي خـداونـد ڪـريـم
موڪليو ۽ انهيَء جي ئي دوا ڪتب آڻين ٿا ۽ سندس هـدايـت تـي
عمل ڪن ٿا.
جيتوڻيا سڀ ئي مسيحي مسيح ۾ ها آهن ،تـڏهـن بـه
جيئن اوهان ڄاڻو ٿا ،ته مسيحين ۾ گهڻائي فرقـا آهـن ،جـن ۾ ٻـه
وڏا فرقا آهن ،پهريون رومن ڪئٿولا ۽ ٻيو پـروٽسـدـنـٽ :رومـن
ڪئٿولا ها فرقو آهي مگر پروٽسدنٽ ۾ وري ڪيـتـريـون ئـي
شاخون آهن .انهن سنني شاخن يا فرقن جو ڪتاب ها آهـي .اهـي
سڀ ئي ان ڳالهه تي ايمان آڻين ٿا ته مسيح خدا جـو فـرزنـد آهـي.
هو صليب تي مئو ۽ پوِء وري زنده ٿيو ۽ فقط اهو ئي ڇوٽڪـارو
ڏيندڙ آهي ،جيتوڻيا اهي فرقا ها ٻئي کان گهڻين ڳـالـهـيـن ۾
اختالف رکن ٿا( .انهن مان ڪي ضروري به آهن) تنهن هـونـدي بـه
مسيحي ها ٻئي جي ويجهو اچڻ ۽ محبت ۽ ايمان ۾ هـا ٿـيـڻ
جي ڪوشش ڪن ٿا جيئن ئي مسيح چاهي ٿو.
ڪليسيا جو مقصد ڇا آهي؟ ته ان ۾ شـريـا ٿـيـنـدڙ خـدا
جي ڄاڻ ،ايمان ۽ محبت ۾ ترقي ڪن ،جيئن ته هـو پـاڪ خـدا جـا
حقيقي فرزند ٿين .هر ها ايماندار جـي ضـرورت هـونـدي آهـي،
جهڙي طرح بدن جي هر عضوي کـي ٻـيـن عضـون جـي ضـرورت

83

84

هوندي آهي .ها مسيحي کي ڪليـسـيـا ۾ ٻـيـن مسـيـحـيـن جـي
محبت کان ڌار رهڻ نه گهرجي.
ڪليسيا کي اها ذميواري ڏني وئي آهـي ،تـه هـو مسـيـح
جي خدمت کي هن جهان ۾ جاري رکي ،جڏهن مسيح هـن دنـيـا ۾
هو ته هو عام هجي يا خاص ماڻهن کي خدا جو ڪالم ٻڌائيندو هو
۽ کين شفا ڏيندو هو ،ڏکايلن کي آٿت ڏيندا هئا ۽ گـنـهـگـارن کـي
گناهن کان ڇوٽڪارو ڏيندو هو .جڏهن آسـمـان ڏانـهـن وڃـڻ ل ـو،
تڏهن پنهنجن شاگردن کي ارشاد فرمايائين ته هو به سڄي دنـيـا ۾
ان خوشخبري کي هالئين .هن دنـيـا جـي هـر حصـي ۾ هـر هـا
مسيحي جو پهريون فرض اهو ئي آهي ،ته هو سننـي مـاڻـهـن جـي
اڳيان نجات جو پيغام پيش ڪري ،تنهن کان سواِء مسيـحـيـن جـو
اهو به فرض آهي ،ته هو مذهب ۽ نسل جي امتياز کـان مـٿـانـهـون
ٿي بيمارن کي شفا ڏيڻ سان ،تعليم عام ڪـرڻ سـان بـکـيـن کـي
کارائڻ سان ۽ گـنـهـگـارن کـي انـجـيـل جـي تـعـلـيـم ٻـڌائـڻ سـان
عيسي مسيح پنهنـجـي سـاري
خوشخبري کي روشن ڪن .خداوند
ٰ
زندگي عوام جي خدمت ڪرڻ ۾ گـذاري تـه پـوِء ڪـلـيـسـيـا جـي
ماڻهن کي به سندس مثالي زندگي جي پيروي ڪرڻ گهرجي.
جهڙي طرح هر ڌڻ کي ڌنار جـي ضـرورت هـونـدي آهـي.
تهڙي طرح ايماندارن کي به رهبر جـي ضـرورت پـونـدي آهـي ،تـه
جيئن ڪليسيا (ايماندارن جـي جـمـاعـت) جـي رهـنـمـائـي ۽ هـمـت
افزائي ڪن .۽ جڏهن به ڪا اهڙي ضرورت پوي ته جيـڪـي گـمـراه
ٿي ويا هجن ،تن کي تنبيه ڪن ،خدا شروع کـان ئـي اهـڙا مـاڻـهـو
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ڪليسيا کي ڏنا آهن ،جيڪي ان جي سننـال ڪـن ،شـروع ۾ ئـي
مسيح 02 ،ماڻهن کي مقرر ڪيو ته جيئن هو هن جو پـيـغـام دنـيـا
جي آڏو پيش ڪن ۽ ڪليسيا کي قائـم ڪـن .اسـيـن اهـڙو خـيـال
نئين عهدنامي ۾ پڙهون ٿا ته خدا ڪن مـاڻـهـن کـي ڪـلـيـسـيـا ۾
پاسبان ،معلم ،مبڪر ،۽ خادم مقرر ڪيو.
اهي سنيئي خادم ا به ڪليسـيـا م مـوجـود آهـن .فـقـط
مسيح ئي ڪليسيا جو سر آهي ۽ باقي سڀ سندن ۽ ڪلـيـسـيـا جـا
خادم آهن .د آهن.

****

مسيحي مذهبي فرص ۽
ذميواريون ڇا آهن؟
جيئن ته مسيحي عبادت ۽ ٻين مذهبن جي پيروي ڪنـدڙ
جي عبادت ۾ فرق آهي ،تنهن ڪري ڪڏهن ڪـڏهـن غـلـطـي کـان
ائين سمجهيـو ويـنـدو آهـي ،تـه مسـيـحـيـن تـي ڪـي بـه مـذهـبـي
ذميواريون عائد نه ٿيون ٿينآئون اهو ٻڌائڻ گهران ٿو ته مسيـحـيـن
جي عبادت جو مقصد گناهن کان ڇوٽڪارو يا گناهن جي معافي نه
آهي ،ڇاڪاڻ ته اسين پنهنجن عملن سان نجات حاصـل ڪـري نـٿـا
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سگهون پر خداوند ڪريم اسان کي نجات بخڪش جي طـور عـطـا
ڪري ٿو .اها بلڪل مفت آهي ،تنهن ڪري اسين عـبـادت ۾ ڏنـل
بخڪش جي شڪرگذاري ۽ محبت جو ارهار ڪريون ٿا .آئون هتي
مسيحي عبادت جي باري ۾ مختصر طور بيان ڪرڻ چاهيان ٿو.

جيڪڏهن اوهين ماڻهن جا ڏوهه نه بخڪيندا تـه اوهـان جـو آسـمـان
وارو پيُء به اوهان جا ڏوهه ڪين بخڪيندو( “.مـتـي  05-5:9۽ ٻـيـو
حوالو يوحنا  )28-28:8مسيحي ها ٻئي سان گڏ گرجا گهـر ۾ دعـا
گهرن ٿا ،هو پنهنجن گهرن ۾ پنهنجي خـانـدانـن سـان گـڏجـي دعـا
گهرن ٿا ،جڏهن روز مره جو ڪم ڪار ڪن ٿا ،ته انـهـيَء وقـت بـه
پنهنجن دلين ۾ دعـا گـهـري سـگـهـن ٿـا ،گـهـڻـو ڪـري مسـيـحـي
روزانو ٿوري دير الِء نويڪالئـي ۾ ويـهـي بـائـيـبـل مـقـدس جـي
تالوت ڪري ان تي غور ڪري پوِء دعـا گـهـرنـدا آهـن .پـنـهـنـجـن
دعائن ۾ هو خدا جي برڪتن جو شڪر ادا ڪـنـدا آهـن ،پـنـهـنـجـن
گناهن جو اقرار ڪندا آهن ۽ خدا کان معافـي جـا طـلـبـگـار رهـنـدا
آهن ،بيمارن جي صحت ٻئي الِء ۽ غـيـر نـجـات يـافـتـه مـاڻـهـن الِء
ڇوٽڪاري جي درخواست ڪندا آهن .سچو مسيحي پنهنجي ملـا
جي حڪومت ۽ انتظاميه جي تابع هـونـدو آهـي ،تـنـهـن ڪـري هـو
پنهنجن ملڪي حاڪمن ۽ عالم ۾ امـن الِء دعـاگـو هـونـدو آهـي.
مسيح موعود فرمايو ته اسان کي هر وقت دعا گهرڻ گهرجي( .لوقا
عيسي مسيح آچر جي ڏينهـن مـئـلـن مـان زنـده ٿـي
 )0:03جيئن ته
ٰ
اٿيو هو ،تنهن ڪري هر آچر تي گرجائن ۾ مسيحي عبادت ٿينـدي
آهي .ڪليسيائي عبادت ۾ بائيبل مقدس جي تالوت ڪئي وينـدي
آهي ۽ روحاني گيت ڳايا ويندا آهن ۽ پاسبان واعـظ ڪـنـدو آهـي.
جيڪڏهن اوهان مسيحي عبادت ۾ شريا ٿيڻ چاهيو ٿا ،تـه شـايـد
ان سلسلي ۾ اوهان جو ڪوئي مسيح دوست اوهان جي مدد ڪري
سگهي ٿو.
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 .1دعا
عيسي مسيح پـنـهـنـجـن پـوئـل ـن کـي ڪـابـه خـاص دعـا
ٰ
عبراني يا يوناني زبان ۾ ڪين سـيـکـاري جـا هـو ڪـنـهـن خـاص
وقت يا خاص طرف ڏانهن منهـن ڪـري گـهـرن ،پـر مسـيـح ائـيـن
فرمايو ،ته جهڙي طرح ها نينگر پنـهـنـجـي والـد وٽ ڪـنـهـن بـه
وقت ۽ ڪهڙي به جاِء تي اچي سگهي ٿو ۽ پنهنـجـي مـادري زبـان
۾ هن سان ڳالهائي سگهي ٿو ،تهڙي طرح ها عـام مسـيـحـي بـه
خدا کان دعا گهري سگهي ٿو.
جيتوڻيا دعا جو ڪوئي خاص قاعدو بيان ڪـونـه ڪـيـو
ويو آهي ،پر اهو ضروري آهي ته دعا ۾ سنجيدگي اخـتـيـار ڪـرڻ
گهرجي ۽ سچي دل سان گهري وڃي” .جڏهن اوهين دعـا گـهـرو ...
اي اسان جا بابا! تون جو آسمان ۾ آهين ،شل تنهـنـجـو نـالـو پـاڪ
مڃيو وڃي ،۽ تنهنجي بادشاهـت اچـي .تـنـهـنـجـي مـرضـي جـيـئـن
آسمان ۾ پوري ٿئي ٿي ،تيئن زمين تي به ٿئي .اسان جي ڏهـاڙي
جي ماني ا اسان کي ڏي .اسان جا ڏوهه اسـان کـي ائـيـن مـعـاف
ڪر ،جيئن اسين به پنهنجن ڏوهاڙين کي معاف ٿا ڪـريـون .اسـان
کي آزمائش ۾ نه وجهه ،پر اسان کـي بـڇـڙائـيَء کـان بـچـاِء  ...پـر

( )2روزو

کيس پليت نه ٿو ڪري ،ڇاالِء جو اهو انسان جي دل ۾ نـٿـو وڃـي
پر انسان جي پيٽ ۾ ٿو وڃي ۽ اتان آخرڪار ٻاهر نڪريو وڃـي‘.
عـيـسـي
عيسي کائڻ جي سنني شين کي حـالل سـڏيـو.
ائين چئي
ٰ
ٰ
چيو ته ’ جيڪي اسان جي دل مان ٻاهـر ٿـو نـڪـري سـوئـي کـيـس
پليت ٿو ڪري ،ڇاالِء جو انسان جي دل مان بڇڙا خيال ٿا نـڪـرن،
جهڙوڪ :حرامڪاري ،چوري ،خـون ،زنـاڪـاري ،اللـ  ،بـڇـڙائـي،
ٺ ي ،ڇڙواڳي ،ڪينو ،گالخوري ،مغروري ۽ بيوقوفي .اهـي سـڀ
خـرابـيـون انـدر مــان ٿـيــون نـڪــرن ۽ مـاڻــهـوَء کــي پـلــيـت ڪــن
ٿيون( “‘.مرقس )28-03:2

عيسي مسيح پنهنجن پوئل ن الِء روزي رکڻ الِء ڪـوئـي
ٰ
وقت يا ڏينهن مقرر ڪونه ڪيو آهي ،تنهن ڪري روزو رکڻ يا نـه
عيسي مسـيـح
رکڻ مسيحين جي مرضيَء تي ڇڏيل آهي ،تڏهن به
ٰ
ارشاد فرمايو ته ” :جڏهن اوهين روزا رکو ته رياڪارن وانگر منهن
لٿل نه ٿيو ڇاالِء جو اهي منهن لٿل جو ڏيکاُء انهيَء الِء ٿا ڪـن تـه
جيئن ماڻهو ڏسن ته هنن روزو رکيو آهي .آئون اوهان کي س ٿو
ٻڌايان ته انهن کي پنهنجو اجر ملي چڪو آهي .پـر جـڏهـن اوهـيـن
روزا رکو ته پنهنجي منهن کي ڌوئو ۽ مٿي کي تيـل مـکـي ـڻـي
ڏيو ،ته جيئن ماڻهو اوهان کي روزيدار نه سمجهن ،پـر اوهـان جـو
پيُء جو ُڳجهه ۾ آهي ۽ جيڪو توهان جا ڳجها ڪم ڏسي ٿـو سـو
اوهان کي اجر ڏيندو( “.متي  )03-09:9ڪـي مسـيـحـي جـمـعـي جـي
ڏينهن تي گوشت نه کائيندا آهن ،ڇاڪاڻ ته انـهـيَء ڏيـنـهـن مسـيـح
کي صليب تي چاڙهيو ويو هو ،وري ڪي مسـيـح ايسـدـر (مسـيـح
جي وري جيئري ٿيڻ واري ڏينهن) کان چاليهه ڏيـنـهـن ا۾ جـنـهـن
کي هو ”لنٽ“ چون ٿا ،ڪن کاڌن کان پـرهـيـز ڪـنـدا آهـن .پـر يـاد
رهي ته اهي بائيبل مقدس جا حڪم نه آهن .البته بائيبل جـو اهـم
حڪم ضروري آهي ،ته اسين خراب ڳالهين ۽ بـڇـڙن ڪـمـن کـان
پرهيز ڪريون.
عيسي مسيح جي انـهـيَء تـعـلـيـم کـي کـولـڻ
آئون هتي
ٰ
گهران ٿو ،ته هر قسم جا کاڌا پـاڪ آهـن ۽ حـالل بـه .جـيـئـن پـاڻ
فرمايو اٿائين ’ ... ” ،جيڪي ٻاهران انسان ۾ داخـل ٿـئـي ٿـو سـو

عيسي مسيح آمدني جو خاص حصو مقرر نه ڪيـو آهـي،
ٰ
ته جيڪو خدا جي خدمت ۽ غريبن جي مـدد الِء جـدا رکـيـو وڃـي.
تنهن هوندي به مسيح اسان کي سـيـکـاريـو تـه اسـان وٽ جـيـڪـي
ڪجهه آهي سو خدا جو آهي ،پوِء اهو ٿورو هجي يا گـهـڻـو .تـنـهـن
ڪري اهو خدا جي مرضيَء موجب ڪتب آندو وڃي ،تنـهـن ڪـري
مسيحي پنهنجي مال ملڪيت کي خدا جي طـرفـان امـانـت تصـور
ڪندا آهن .خدا جي اڳيان هو پنهنـجـي شـڪـر گـذاري جـو ارـهـار
اهڙيَء طرح ڪندا آهن .هو ڪليسيا جي انتظام ،پنهـنـجـي پـادريَء
جي مدد ،غريبن ،محتاجن ۽ بيمارن جي مدد ڪرڻ کان سـواِء خـدا
جي ڪالم (خوشخبري) کي هنڌين ماڳين هالئڻ الِء پـنـهـنـجـو ڌن
خوشيَء سان ڏيندا آهن .مسيح فرمايو ته ” اوهـان جـو خـيـرات ڏيـڻ
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( )3سخاوت

ڳجهو رهي ۽ اوهان جو پيُء جيڪو اوهان جا ڳجها ڪم ڏسي ٿـو
سو اوهان کي ان جو اجر ڏئي( “.متي  )8:9گهڻا مسيحي پـنـهـنـجـي
آمدنيَء جو ڏهون حصو خدا جي حضور ۾ پيش ڪندا آهن.

( )4پاڪ جاين جي زيارت
عيسي مسيح پاڪ جاين جي زيارت جو حڪم نه ڏنو،
ٰ
ڇاڪاڻ ته خدا هر هنڌ حاضر نارر آهي .جيڪڏهن ڪوبه فرد هن
جي عبادت ڪرڻ گهري ،ته هر جاِء تي ڪري سگهي ٿو .ڪي
مسيحي فلسطين ملا ۾ وڃي انهن جاين جي زيارت ڪندا آهن
جتي مسيح رهندو هو ،مگر اها زيارت سندن الِء مذهبي فرض جي
ادائيگي نه آهي .مسيح جي بدن جي عزت ڪرڻ ائين ممڪن ئي
نه آهي جو اسين هنجي قبر جي زيارت ڪريون ،ڇاڪاڻ ته مسيح
زنده آهي ۽ سندس قبر خالي آهي!

ملهائيندا آهن .ڪي اهڙا مسيحي به آهن جيڪي وڏو ڏينهن ڇهيـن
جنوري ملهائيندا آهن.
ٻيو آهي ”ايسدر“ يعني قيامت المسيح .اهو ڏينهن اسـيـن
مسيح موعود جي مئلن مان زنده ٿيڻ جي خوشيَء ۾ خـوشـيَء ۾
ملهائيندا آهن .ايسدر جي تاريي جيڪا پوري چن تي اچي ٿي ،هـر
سال مختلر هوندي آهي .ايسدر هر سال مار يا اپريل جي مهيني
۾ ملهايو ويندو آهي.
ُ
پنـتـيـڪـسـت“ جـي عـيـد سـڏبـو
ٽين عيد آهي جنهن کي ”
آهي .هن ڏينهن تي مسيح جي حوارين مٿان پاڪ روح نـازل ٿـيـو
هو ،تنهن جي ياد ۾ هيَء عيد ملهائي ويندي آهي .هيَء عيد مسيـح
جي مئلن مان زنده ٿيڻ کان ست هفتا پوِء ملهائي ويندي آهي.
نئون سال مذهبي تهوار نه آهي ،پر دنياوي ۽ سماجـي ڏڻ
ڪري ملهايو ويندو آهي.

( )6رسمون
عيسي مسيح پنهنجن شاگردن کي ڪوبه اهڙو حـڪـم نـه
ٰ
ڏنو ،ته هو ڪنهن خاص ڏيـنـهـن يـا تـاريـي تـي عـيـد مـلـهـائـن ،پـر
مسيحي عـام طـور سـال ۾ ٽـي عـيـدون مـلـهـائـيـنـدا آهـن .هـا
” ڪرسمس“ جنهن کي اسين وڏو ڏينهن چوندا آهيون ۽ اهو مسيح
جي ڄمڻ جو ڏينهن آهي .اسان کي خبر نه آهـي تـه حضـرت مسـيـح
ڪهڙي ڏينهن تي پيدا ٿيـو ،پـر اڪـثـر مسـيـحـي  25ڊسـمـبـر تـي

مسيح پنهنجي ڪليسيا (جـمـاعـت) ۾ ٻـه خـاص رسـمـون
مقرر ڪيون .پهرين رسم بپتـسـمـا آهـي ،جـنـهـن جـو ذڪـر آئـون
پهريان ئي ڪري چڪو آهيان.،انهيَء رسم جـي ذريـعـي ايـمـانـدار
فرد اقرار ٿو ڪري ته مسيح جي پيروي ڪرڻ جـو فـيـصـلـو ڪـيـو
آهي.
ٻي رسم آهي پاڪ شراڪت ،جنهن کي عڪـاَء ربـانـي بـه
چوندا آهن .مصلوب ٿيڻ کان ها رات پهريائين مسيح پـنـهـنـجـن
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عيسـي مـانـي کـڻـي شـڪـر
شاگردن کي ماني ڏني ۽ فرمايائين” .
ٰ
ڪري ڀ ي ۽ شاگردن کـي ڏئـي چـيـائـيـن تـه ’ وٺـو ۽ کـائـو ،هـي
منهنجو بدن آهي ‘.پوِء هن پيـالـو کـڻـي شـڪـر ڪـري انـهـن کـي
ڏيندي چيو ته ’ اوهين سنئي هن مان پيئو ،اهو منهنجـو رت آهـي،
جيڪو گهڻن ئي جي گناهن جي معافيَء الِء وهائجي ٿـو ۽ جـنـهـن
عيسي المسيح ماني
سان خدا جو عهد ٻڌجي ٿو( “‘.متي )23-29:29
ٰ
کي پنهنجي بدن سان ۽ انگوري رس کي پنهنجي رت سـان ڀـيـٽ
ڪئي.
مسيح پنهنجن شاگردن کي حڪم ڏنو ته سنـدن يـادگـيـري
۾ ائين ڪندا رهن .دنيا جي اڪثر ڪليسيائين ۾ ان حـڪـم جـي
پابندي ڪئي ويندي آهي .عڪاِء رباني واري موقعي تي مسـيـحـي
گرجا گهرن ۾ گڏ ٿيندا آهن ،۽ ماني جو ننڍو گره کـائـيـنـدا آهـن ۽
مٿان ننڍو يڪ انگور جي رس جو نوش ڪـنـدا آهـن .اهـڙي طـرح
مسيحي ،ڇوٽڪارو ڏيندڙ جي موت ۾ شريـا (مسـيـح ،مـوت ان
جي الِء سٺو هو) ٿي ياد تازي ڪندا آهن .مسيح ماني کي پنهنـجـي
بدن سان ۽ انگـوري رس کـي پـنـهـنـجـي رت سـان ڀـيـٽ ڪـئـي.
مسيحين کي هن پاڪ رسم جي ادا ڪرڻ سان وڏي برڪـت مـلـي
ٿي( .وڌيا ڏسو  -0ڪرنٿين )81-00:28

ٻئي سان وفادار هجن ۽ پاڻ ۾ مـحـبـت ڪــن ،مـســيــح فــرمــايــو،
” دنيا جي خلقت کان وٺي خدا هنن کي نر ۽ مادي ڪري پيدا ڪيو
آهي’ .تنهنڪري مرد پنهنجي ماُءپيُء کي ڇڏي پنهنجيَء زال سـان
گڏجي رهندو ،۽ ٻه جسم گڏجي ها ٿي ويندا ‘.پوِء اهي ٻه نه،
پر ها آهن .سو جن کي خدا ماليو آهي تـن کـي مـاڻـهـو جـدا نه
عـيـسـي کـان ان
ڪري ‘.پوِء جڏهن هو گھر موٽي آيا ته شـاگـردن
ٰ
عيسي کين وراڻيو ته ’جيڪو ماڻهو پـنـهـنـجـي زال
بابت پڇيو.
ٰ
کي طالق ڏيئي ٻي زال پرڻجي ٿو ،تنهن ڄڻ زنا ڪئي ،۽ اهـڙيَء
طرح جيڪڏهن ڪا زال پنهنجي مـڙس کـان طـالق وٺـي ڪـنـهـن
ٻئي سان پرڻجي ٿي ،تنهن زال به ڄڻ زنا ڪئي( “ ‘.مرقس -9:01
 ” )02اهو به چيو آهي ته ’ جيڪو به پنهنجي زال کـي ڪـڍي ڇـڏي،
سو انهيَء کي طالق نامون به لکي ڏئي ‘.پر هاڻي آئون اوهان کي
س ٿو ٻڌايان ته جيڪو به پنهنـجـي زال کـي زنـا جـي ڏوهـه جـي
سبب کان سواِء طالق ٿو ڏئي ،سـو ڄـڻ تـه هـن کـي زنـاڪـار ٿـو
ڪري ۽ جيڪـو انـهـيَء طـالق ڏنـل عـورت سـان پـرڻـبـو سـو بـه
زناڪار ٿيند( “ .متي )82-80:5
انجيل مقدس ۾ ائين به لکيل آهي ته زال مڙس جي و
۾ اهڙي محبت هئڻ گهرجي جهڙي مسيح ۽ سنـدس ڪـلـيـسـيـا ۾
هوندي آهي ” .مسيح جي ادب جي ڪري ها ٻئي جي تـابـع رهـو.
اي زالون ،اوهين پـنـهـنـجـن مـڙسـن جـون اهـڙيـون تـابـعـدار رهـو
جهڙيون خداوند جون .ڇا الِء جو مڙس زال جو سـر آهـي ،جـهـڙيَء
طرح مسـيـح ڪـلـيـسـيـا يـعـنـي بـدن جـو سـر ۽ انـهـيَء بـدن جـو
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( )7شادي
عيس ٰي مسيح جي حڪم مطاب ها ماڻهـو هـا عــورت
سان شادي ڪري سگهي ٿو ،جـيـسـتـائـيـن هـو زنــده رهــن ،هــا

بچائيندڙآهي  ...اي مڙسـو ،پـنـهـنـجـيـن زالـن سـان مـحـبـت رکـو،
جهڙيَء طرح مسيح ڪليسيا سان مـحـبـت رکـي ۽ ان جـي خـاطـر
پنهنجي جان ڏئي ڇڏيائين  ...ساڳئي نموني مڙسن کي به پنهنجين
زالن سان اهڙيَء طرح محبت رکڻ کپي ،جهڙي طرح هو پنهـنـجـن
جسمن سان محبت رکن ٿا .جيڪو پنهنجيَء زال سان محبت رکي
ٿو سو پاڻ سان محبت ٿو رکي  ...هر ها مڙس کي پنهنجي زال
سان اهڙي محبت رکڻ گهرجي جهڙي هـو پـاڻ سـان ٿـو ڪـري ۽
زال کي به پنهنجي مڙس جو ادب ڪرڻ گهرجي( “.افسين )88-20:5

ڪرڻ ،ڪوڙ ڳالهائڻ ،ٻين جي مال جي الل ڪرڻ کان سختي سان
منع ڪري ٿو .انهن ڏهن حڪمن ۾ خدا ٻيا به ڪـيـتـرائـي اخـالقـي
حڪم ڏنا آهن .مثال طور ” پنهنجي پاڙيسريَء کي پاڻ جهڙو پـيـار
ڪجو( “.الوي سرشتو  )03:01مسيح انهن حڪمن کـي مـنـسـوخ نـه
و
مثال مسيح فرمايو
ڪيو ،پر انهن جي تڪريح ڪري مڪمل ڪيو،
ته ” :اوهين ائين نه سمجهو ته آئون توريت ۽ نبـيـن جـي صـحـيـفـن
کي منسوخ ڪرڻ الِء آيو آهيان .آئون انهن کي منسوخ ڪـرڻ الِء
نه پر مڪمل ڪرڻ الِء آيو آهيان .آئون اوهان کي س ٿو ٻڌايـان تـه
جيستائين آسمان ۽ زمين باقي آهن تيستائين شريعت جو هـڪـڙو
اکر يا ان جو ڪوبه نقطو منسوخ نه ٿيندو ،تان جو سنني ڳـالـهـيـن
جي پڄاڻي ٿئي( “.متي )21-02:5
” اوهان ٻڌو آهي ته اڳئين زماني جي ماڻهن کي چيو ويـو
هو ته ’ خون نه ڪريو ۽ جيڪو خون ڪندو تـه ان کـي ڪـورٽ ۾
پيش ڪيو ويندو ‘.پر هاڻي آئون اوهان کي ٻڌايان ٿـو تـه جـيـڪـو
پنهنجي ڀاُءڀيڻ سان ڪاوڙيل رهي ٿو سو به ڪورٽ ۾ پيش ڪيو
ويندو .ڪنهـنـٻـئـي کـي ’ اي چـريـا!‘ ڪـري سـڏي ٿـو ،سـو وڏيَء
ڪورٽ ۾ پيش ڪيو ويندو ۽ جيڪو ڪنهن کـي چـونـدو تـه ’اي
ڀوڪ!‘ سو جهنم جي باهه ۾ پوڻ جوڳو ٿيندو  ...اوهان ٻـڌو آهـي
ته اهو چيو ويو هو ته ’ زنا نـه ڪـر ‘.پـر هـاڻـي آئـون اوهـان کـي
ٻڌايان ٿو ته جيڪو ماڻهو ڪنهن عورت ڏانهن بڇڙي نـگـاهـه سـان
ٿــو ڏســي ســو پــنــهــنــجــيَء دل ۾ هــن عــورت ســان زنــا ڪــري
چڪو( “.متي )21-22:5
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مسيحيت جي اخالقي
تعليم ڇا آهي؟
پراڻي عهدنامي ۾ خدا پنهنجي قوم بـنـي اسـرائـيـل کـي
گهڻا ئي حڪم ڏنا .خروج جي ڪـتـاب ۾ جـيـڪـي ”ڏهـه حـڪـم“
لکيل آهن ،انهن ۾ خدا ،انسان کي پـنـهـنـجـي والـديـن جـي عـزت
ڪرڻ الِء فرمائي ٿو ،تنهن کانسواِء خون ڪرڻ ،زنا ڪـرڻ ،چـوري

پراڻي عهدنامي ۾ بد عمل جي منع ڪئي وئي آهي ،مگر
مسيح دل ۾ پيدا ٿيندڙن گندن خيالن جـي بـه مـذمـت ڪـئـي .هـن
قسم کڻن کان به منع ڪئي .هن پنهنجن پوئـل ـن کـي هـا ٻـئـي
سان محبت ڪرڻ الِء ارشاد فرمايو ،بلڪه ان کان به وڌيـا تـه هـو
پنهنجن پاريسرين سان به پيار ڪن ۽ پنهنجن ستائيـنـدڙن الِء دعـا
ڪن .مسيح شراب پيئڻ کان منع ڪئي .هن وڌيا فرمايـو تـه خـدا
جي فرزندن کي پنهنجي آسماني پيُء وانگر ٿيڻ گهرجي .دنيا جـو
ڪوبه اخالقي معيار ان کان وڏو ۽ مٿـانـهـون ٿـي نـه ٿـو سـگـهـي.
(متي )83:5
مسيح اسان کي زندگيَء جو ها اصول به ڏنـو ،جـيـڪـو
هر زماني ۾ ۽ دنيا جي هر حصي ۾ ها جهڙو مفيد آهي” .جهڙي
طرح اوهين چاهيو ٿا ته ماڻهـو اوهـان سـان سـلـوڪ ڪـن تـهـڙيَء
طرح اوهين به ٻين سان سلوڪ ڪريو( “.متي  )02:2جـيـئـن تـه هـن
قانون جو اثر ڏايو گهرو يا اونهو آهي ،تـنـهـن ڪـري انـهـيَء کـي
”سونهري اصول“ به چئي سگهجي ٿو .هي ڪامل اصول نه صـرف
برائي ڪرڻ کان روڪي ٿو ،بلڪه جيڪي ڪجهه اسـيـن چـاهـيـون
ٿا ،ته ماڻهو اسان سان ڪن .هي اصول اهو ئي ڪـجـهـه ٻـيـن سـان
ڪرڻ الِء اسان کي چوي ٿو .هيَء ڳـالـهـه بـه غـور ڪـرڻ جـي الئـ
آهي ،ته انجيل مقدس لباس ۽ خوراڪ بابت تفصـيـل سـان ڪـوبـه
حڪم ڪونه ڏنو آهي ،ڇاڪاڻ ته اهي ڳالهيون وقت ۽ موسم جـي
رفتار سان بدلجي سـگـهـن ٿـيـون .انـجـيـلـي قـانـون ۽ اصـول هـر
موقعي تي پورا اچن ٿا ۽ الڳو ٿي سگهن ٿا ،انهن کـي رد ڪـري

نٿو سگهجي.
عيسي مسيح جي پـوري اخـالقـي تـعـلـيـم جـو خـالـصـو
ٰ
اسين هڪڙي ئي لفط سان راهر ڪري سگهون ٿا يعني ”محبـت“.
مسيح جي محبت ڪامل هئي ۽ هن پاڻ به پنهـنـجـن حـواريـن کـي
حڪم ڏنو ته هو به ٻين سـان مـحـبـت رکـن( .يـوحـنـا  )02:5اسـيـن
مسيحي ان ڳالهه کي چڱيَء طـرح ڄـاڻـون ٿـا ،تـه مسـيـح خـداونـد
جهڙي محبت اسان ۾ نه آهي ،پـر جـيـڪـڏهـن اسـيـن مسـيـح جـي
محبت کي جيڪا هن اسان سان ڪئي ۽ سندس موت کي جيـڪـو
هن اسان الِء برداشت ڪيو ،ياد ڪنداسون ته پـوِء ئـي اسـيـن ٻـيـن
سان مسيح جهڙي محبت رکي سگهنداسون( .ڏسو  -0يـوحـنـا )01:8
مسيح جو روح محبت جو روح آهي ۽ جـڏهـن هـو پـنـهـنـجـو روح
اسان جي دلين ۾ وجهي ٿو ته پوِء اسين سنني ماڻهن سان ايـتـري
قدر جو پنهنجن دشمنن سان به محبت رکون ٿا ،جهڙيَء طـرح هـن
به پنهنجن دشمنن سان محبت رکي ” .اسان کـي انـهـيَء امـيـد مـان
مايوسي نه ٿي ٿئي ،ڇاڪاڻ ته پاڪ روح ،جـيـڪـو اسـان کـي ڏنـو
ويو آهي ،تنهن جي وسيلي خدا جو پيار اسان جي دليـن ۾ اوتـيـو
ويو آهي( “.رومين )5:5
” جيڪو اوهان سان بڇڙائي ڪري تنهن سان بـڇـڙائـي نـه
ڪريو .اهڙي ڪم ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو جنهن کي سـڀ چڱـو
چون .جيترو به ٿي سگھي اوهين پنهنجي طـرفـان سـنـنـي مـاڻـهـن
سان ميل ميالي رکو .اي منهنجا پيارا دوستو! پاڻ ڪڏهن به بدلـو
نه وٺو ،پر اهو خدا جي غضب تي ڇڏي ڏيو .ڇاالِءجو پاڪ لکتن ۾
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خداوند فرمائي ٿو ته ”وير وٺڻ منهنجو ڪم آهي ۽ آئـون ئـي سـزا
ڏيندس “.اهو به لکيل آهي ته ” جيڪڏهن تنهنجو دشمن بکايل آهـي
ته کيس کاراِء ۽ اڃايل آهي ته کيس پيار ،ڇاالِءجو ائين ڪرڻ سـان
تون هن کي شرمسار ڪندين “.اوهين بڇڙائيَء کـان شـڪـسـت نـه
کـائـو ،بـلـا نـيـڪــيَء جـي وسـيـلـي بـڇــڙائـيَء تـي فـتـح حـاصــل
ڪريو( “.رومين )20-02:02
هاڻي راهر ٿيو ته اها محبت فقط اسان جي دلـيـن تـائـيـن
محدود نه رهي بلڪه اها عـمـلـي صـورت ۾ رـاهـر ٿـيـڻ گـهـرجـي.
يوحنا رسول بيان ٿو ڪري ،ته جيڪڏهن ڪوئي پنهنجـي ڀـاُء جـي
مدد ڪرڻ جي قابل آهي ۽ هو نٿو ڪـري ،تـه ان جـو مـطـلـب اهـو
ٿيو ،ته انهيَء ۾ خدا جي محبت نه آهي -0( .يوحنا )02:8
پولس رسول االهي محبت جي تعرير تمام عمدن لفـظـن
۾ ڪئي آهي.
” آئون ماڻهن توڙي مالئڪن جون ٻوليون ڳالهايان ٿو ،پر
مون ۾ محبت نه آهي ،ته آئون وڄندڙ گهن  ،يا ڇمڪندڙ جهانجـهـر
آهيان .جيڪڏهن مون کي نبين وانگر  ،ڳالهـائـڻ جـي ڏات مـلـيـل
هجي ،۽ سنيئي اسرار ۽ علم به ڄاڻيندو هجان ،۽ مـون ۾ جـبـلـن
کي هدائڻ جيترو ڪامل ايمان بـه هـجـي ،پـر جـيـڪـڏهـن مـون ۾
محبت نه آهي ،ته آئون ڪجهه به نه آهيان .جيڪڏهن آئون پـنـهـنـجـو
سڀ مال ملڪيت غريبن کي کارائي ڇڏيان ،۽ پنهنـجـي جـان ڏئـي
ڇڏيان ،پر مون ۾ محبت نه هجي ،ته انهن مـان مـون کـي ڪـو بـه
فائدو ڪو نه ٿيندو.

محبت صبر ڪرڻ واري ۽ مهربان آهي ،محبت حسد نٿي
ڪري .محبت پاڻ کي نٿي پڏائي ۽ پنهنجي الِء ٻداڪون نٿي هڻي.
محبت بدتميزي يا بي ادبي نه ٿي ڪري .محبت پنهنجـو فـائـدو نـه
ٿي ڳولي .محبت جلدي نه ٿي چڙهي ۽ محبت بدگماني نٿي ڪري.
محبت بدڪاريَء ۾ خوش نه ٿي ٿئي ،پر سچائي ۾ خوش ٿئي ٿي.
محبت پردو رکي ٿي ،محبت يقين رکي ٿي ،مـحـبـت امـيـد رکـي
ٿي ،محبت سهي ٿي .محبـت کـي زوال ڪـونـهـي-0 ( “.ڪـرنـٿـيـن
 3-0:08آيت بلا پورو باب پڙهڻ جي الئ آهي).
عيسي مسيح جو پيار فقط لفظي نـه هـو،
عام ماڻهن الِء
ٰ
بلڪه هن پنهنجي پيار جو عملي ثبوت ،بيمارن کي بچائڻ الِء جان
ڏيڻ سان راهر ڪيو .اهو ئي پيـار آهـي ،جـيـڪـو مسـيـحـيـن کـي
مجبور ٿو ڪري ته هو بيمارن الِء شفاخانه ،الوارث ٻارن الِء يـتـيـم
خانه ۽ جهالت کي ختم ڪرڻ الِء تعليمي ادارا قائـم ڪـن .۽ اهـڙا
ئي ٻيا عام ڀالئيَء جا ڪم بنا ڪنهن مطلب جـي سـرانـجـام ڏيـن.
مسيح گهريو ٿي ته سندس شاگردن جي سـڃـاڻـپ هـا ٻـئـي سـان
محبت ڪرڻ واري نڪان سان ٿئي” .جيڪڏهن اوهـيـن هـا ٻـئـي
سان پيار ڪندا ته پوِء سنني کي خبر پـونـدي تـه اوهـيـن مـنـهـنـجـا
شاگرد آهيو“( .يوحنا  )85:08جيتوڻيا اسـان مسـيـحـيـن کـي ڏايي
شرمساريَء سان اهو قبول ڪرڻو پوي ٿو ،تـه گـهـڻـو ڪـري اسـان
جي محبت اڻ پوري هوندي آهي ،تڏهن به هر ها سچو مسـيـحـي
ٻين سان مسيح وانگر سچي محبت رکڻ چاهي ٿو.
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اتفاق آهي.

 .1عيسيٰ مسيح جو ٻيهر اچڻ

ايندڙ واقعن جي باري
۾ ايمان
مون هن ڊگهي خط جـي شـروع ۾ بـيـان ڪـيـو آهـي تـه
مسيح ها خدا تي ايمان رکندا آهن ،جنهن هن دنـيـا کـي ڪـنـهـن
مقصد الِء پيدا ڪيو آهي ۽ آخر سنـدن اهـو مـقـصـد پـورو ٿـيـنـدو.
جڏهن انسان گنهگار ٿيو تڏهن خدا بني نوع انسان کي بچائـڻ الِء
پنهنجي فرزند کي هن دنـيـا ۾ مـوڪـلـيـو( .يـوحـنـا  )01-09:8اهـي
عيسي مسيح کي قبول ڪري ،مٿس ايمان آڻيـن ٿـا
ماڻهو جيڪي
ٰ
سي محفوظ ٿا رهن ،پر جيڪي هـن کـي قـبـول نـه ٿـا ڪـن سـي
موتمار سزا ڀوڳيندا .آخر ڪار خدا پنهنجن دشمنن کي زير ڪـنـدو
۽ پنهنجي بادشاهت قائم ڪندو ،جنهن ۾ بديَء جو نالـو نڪـان بـه
نه هوندو.
بائيبل مقدس ۾ ايندڙ واقعن جي باري ۾ ڪيتريون ئـي
پيڪنگوئيون ٿيل آهن ،پر خدا اسان جي آڏو هر شيِء کـولـي بـيـان
ڪرڻ مناسب نه ڄاتي ،اهو ئي سبب آهي جو مسيحي فـرقـا انـهـن
اڳڪٿين جون جدا جدا معنائون ۽ تفسير ڪن ٿا .آئون هتي ڪن
خاص واقعن جو ذڪر ڪندس جن تي گهڻـن مسـيـحـي فـرقـن جـو
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آسمان ڏانهن کـڄـي وڃـڻ کـان ا۾ ۾ ،حضـورالـمـسـيـح
ڪيترا دفعا پنهنجن شاگردن کي اهو يـقـيـن ڏيـاريـو تـه پـاڻ وري
موٽي ايندو ،هن زمين تي ايندو .جنهن ڪري مسيحي اڃـا تـائـيـن
سندس آمد ثاني جو انتظار ڪري رهيا آهـن .مسـيـح جـو پـهـريـون
ڀيرو اچڻ بني نوع انسان الِء هو ،پر سندس آمد ثـانـي انسـان ذات
جي عدالت الِء ٿيندي ،تنهن کان پوِء هـو خـدا جـي بـادشـاهـت کـي
پوريَء طرح قائم ڪندو هڪڙي دفعي شاگردن مسيح کان پـڇـيـو،
ته ڪڏهن هن دنيا ۾ واپس موٽي ايندؤ ،تڏهن پاڻ هنن کـي جـواب
ڏنائين ته ” وقت ۽ ڏينهن منهنجي پيُء اختياريَء سان مقرر ڪـري
ڇڏيا آهن ،تن کي ڄاڻڻ اوهان جو ڪم نـاهـي( “.رسـولـن جـا ڪـم
 )2:0پر مسيح انهن تي گهڻو زور ڏنو ،ته هو هر وقت تيـار رهـن،
ڇاڪاڻ ته جڏهن ماڻهن کي اها اميد ئي نه هـونـدي تـه ڪـو مسـيـح
وري ايندو ،تڏهن اوچتو ئي اوچتو اچي ويندو ۽ سندس اچڻ ائيـن
ٿيندو ،جيئن و آسمان ۾ چمڪندي آهي .مسيح پنهنجي حـواريـن
کي اهو به ٻڌايو ،ته ڪيترائي ڪوڙا مسيح ۽ ڪـوڙا نـبـي رـاهـر
ٿيندا ۽ اهي سادن ماڻهن کي برغالئيندا .مسيـح وڌيـا هـيـئـن بـه
فرمايو ،ته ” جيڪڏهن هو اوهان کي چون ته ’ڏسو ،هو رڻ پـٽ ۾
آهي‘ ته متان ٻاهر نڪتا آهيو يا وري هو چون ته ’ اجهو هو اندرين
ڪمري ۾ لڪل آهي‘ تي يقين نـه ڪـجـو“ (مـتـي  “ )29:28جـڏهـن
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تيار ڏسي( .وڌيا ڏسو متي )25:28
جڏهن مسيح ايندو هو ڇا ڪنـدو؟ هـن سـوال جـو جـواب
بائيبل ۾ پوري طرح صاف راهر نه آهي ،پر ڪي مسـيـحـي ائـيـن
خيال ڪن ٿا ته جڏهن هو وري جهان ۾ ايندو ته سڀ برايـون خـتـم
ڪندو ۽ هن زمين تي خدا جي بادشاهت قـائـم ڪـنـدو ۽ پـوِء هـر
ها شخص سندس اطاعت ڪندو .پوِء اطمينان ۽ انصاف جـو دور
شروع ٿيندو ،تنهن کان پوِء انسان خدا جي مرضي مطابـ هـلـنـدو.
وري ٻين مسيحين جو اهو خيال آهي ته مسيـح فـانـي بـادشـاهـه نـه
هوندو ،پر سندس خدا جي ابدي بادشـاهـت ۾ روحـانـي حـڪـومـت
ڪندو .بهرحال ان وقت هو جيڪي ڪجهه ڪندا ،سـو انسـان جـي
ُاميد کان گهڻو شاندار هوندو .اها ڳالهه ضروري نه آهـي تـه اسـيـن
انهن سنني رازن کي سمجهون .البت اهو ضروري آهي تـه اسـيـن
سندن اچڻ الِء تيار رهون.

حقيقي مسيحي آسمان مان ايندو ،تڏهن ساري دنـيـا اک ڇـنـڀ ۾
پروڙي ويندي ۽ پوِء ڪنهن کي ٻڌائڻ جي ضرورت ڪانـه پـونـدي.
جڏهن مسيح موعود کي آسمان ڏانهن کنيو پئـي ويـو تـه فـرشـتـن
انهن کي چيو ” .اي گليليو (گليـل جـا رهـڻ وارا)! اوهـيـن آسـمـان
عيسي ،جو اوهان وٽان آسـمـان ڏانـهـن
ڏانهن ڇو بيٺا نهاريو؟ اهو
ٰ
کڄي ويو آهي ،سو جيئن اوهان هن کي آسمان ڏانهن وينـدي ڏٺـو
عيـسـي مسـيـح
تيئن هو وري موٽي ايندو( “.رسولن جا ڪم )00:0
ٰ
جي وري اچڻ جو اهو مطلب هرگز نه آهي ته ماُء جي پيدان ڄـمـنـدو
۽ نه وري هن کي موت ايندو .انـجـيـل جـلـيـل ۾ لـکـيـل آهـي ،تـه
” مسيح مئلن مان جيئرو ٿي اٿيو آهي ته وري مرڻ جو نه آهـي ،ڇـا
الِءجو هاڻي موت کي مٿس ڪوبه اختيار نه آهي( “.رومين  )1:9ان
آيت مان اهو صاف آهي ،ته جيڪڏهن ڪوئي شخص مسـيـح هـجـڻ
جي دعوا ٿو ڪري ۽ وري ابدي نن ۾ سمهي ٿـو رهـي ،تـه اهـو
مسيح ٿي نٿو سگهي.
جڏهن مسيح مئلن مان جيئرو ٿي اٿيو ،تـه سـنـدس جسـم
جاللي بڻجي ويو ۽ پوِء هن تي موت غالب پـئـجـي نـٿـو سـگـهـي.
مسيح مالئڪن وانگر راهر به ٿي سگهي ٿو ۽ غائب به ٿي سگهي
ٿو .هن وقت هو پنهنجي جاللي جسم سان آسمان ۾ آهـي ۽ وري
انهيَء ئي جاللي جسم سان عام مـاڻـهـن تـي رـاهـر ٿـيـنـدو .ڪـن
مسيحين حضورالمسيح جي آمد ثاني جي تاريي ۽ جاِء مقرر ڪري
ڇڏي آهي ،جيڪا سندن غلطي آهي بهـرحـال اسـان کـي پـنـهـنـجـي
زندگي اهڙي طرح گذارڻ گهرجي ،ته جڏهن هو اچي تـه اسـان کـي

حضور المسيح ها دفعي فرمايو ته ” اها اها گـهـڙي اچـي
رهي آهي جڏهن سنيئي قبرن وارا سندس (مسيح) آواز ٻـڌنـدا ،۽
قبرن مان نڪري ايندا .پوِء جن چڱـا ڪـم ڪـيـا آهـن سـي اٿـاريـا
ويندا ۽ کين زندگي ملندي ،پر جن بڇڙا ڪـم ڪـيـا آهـن سـي بـه
اٿاريا ويندا ۽ کين سزا ملندي( “.يوحنا  )21-23:5هن بيان مـان ڄـاڻ
ٿي پوي ته مسيح خود مئلن کي زنـده ڪـنـدو .جـڏهـن مـئـل زنـده
ٿيندا ته انهن جا جسم گهڻي قسم جا هوندا؟ پولس رسول انجـيـل
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 .2قيامت

۾ ايماندارن جي جسمن کي ٻجن سان ڀيٽ ڪئي آهي .جيـئـن ٻـ
زمين ۾ پوڻ ڪري مري ويندو آهي .۽ پوِء هـا خـوبصـورت گـل
جيان ٿي ،نڪرندو آهي ،وغيره ( -0ڪرنٿين  05باب) .مسيح سـوال
ڪرڻ وارن کي وراڻيو ،ته ايندڙ جهان ۾ شادي وغيره ڪانه ٿيندي
پر ايماندار فرشتن وانگر هوندا( .متي )81:22

مطاب اسان جي عدالت ٿيندي ” .ڇاالِء جو هن هـا ڏيـنـهـن مـقـرر
ڪري ڇڏيو آهي ،جنهن تي هو سڄـي جـهـان جـو عـدل ۽ انصـاف
انهيَء ماڻهوَء جي هٿان ڪندو جنهن کي هن اڳيئي چونـ ي ڇـڏيـو
آهي ،انهيَء الِء ته هن هر ها کي اها ثابتي ڏنـي آهـي جـو کـيـس
مئلن مان وري جيئرو ڪيو اٿائين( “.رسولن جا ڪم ” )80:02ڇـاالِء
جو اسان سنني کي مسيح جي عدالت جي اڳيان پيش ٿيـڻـو آهـي،
ته جيئن هر ڪنهن کي انهن ڪمن جـو بـدلـو مـلـي ،جـيـڪـي هـن
جسم ۾ رهي ڪيا آهن ،پوِء اهي چڱا هجن يا بڇڙا“ -2 ( .ڪرنٿيـن
 ،01-5وري ڏسو يوحنا  )22:5مـنـصـر عـدل ۽ رحـم سـان عـدالـت
ڪندو.
ڇا ،اهڙا ماڻهو به آهن جن کي هن خوفناڪ قيـامـت واري
ڏينهن کان خوفزده ٿيڻ جي ضرورت نـه آهـي؟ جـواب آهـي هـائـو:
اهڙا ماڻهو به آهن .هي اهي مـاڻـهـو آهـن ،جـن ڇـوٽـڪـاري ڏيـنـدڙ
عيسي تي ايمان آندو آهي ،جنهن فرمايو ته ” آئون اوهـان کـي سـ
ٰ
ٿو چوان ته جيڪو منهنـجـو ڪـالم ٻـڌي ٿـو ۽ جـنـهـن مـون کـي
موڪليو آهي ،تنهن تي ايمان آڻي ٿو ته کيس ئـي دائـمـي زنـدگـي
آهي ۽ سزا نه ملندس ،ڇاڪاڻ ته هو موت مان نڪـري زنـدگـيَء ۾
آيو آهي( “.يوحنا  )28:5ائين به برابر آهي ته سچا مسـيـحـي بـه بـي
گناهه نه آهن ،پر هو انهن کي قبول ڪندو ڇاالِء ته انهن مسيح تـي
ايمان آندو آهي ،جيڪو سندن گناهن جي الِء قـربـان ٿـيـو ،عـدالـت
جي ڏينهن انهن مسيحين کي به سندن ئي وفـاداريَء جـي مـطـابـ
اجر عطا ٿيندو( .ڏسو متي  -0 ،81:08ڪرنٿين )05-02:8
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 .3آخري عدالت
حضورالمسيح نه فقط مئلن کي جيئرو ڪـنـدو پـر سـاري
جهان جي عدالت پڻ ڪنـدو .پـاڻ فـرمـايـو تـه سـڀ قـومـون سـنـدن
سامهون گڏ ڪيون وينديون ۽ نيڪو ڪـارن کـي بـد ڪـارن کـان
جدا ڪيو ويندو ،جهڙيَء طرح ها ريڍار رين کـي ٻـڪـريـن کـان
جدا ڪندو آهي .اهي ماڻهو جن بيمارن ۽ ضرورتمند سـان مـحـبـت
ڪئي هوندي ،تن کي مسيح چوندا ” :اوهين ،جيڪي منهنجي پـيُء
جي طرفان سناگا آهيو ،اچو ۽ بادشاهي وٺو ،جيڪا اوهان جـي الِء
دنيا جي پيدائش کان وٺي تيار ڪئي وئي آهي “.۽ اهي ماڻهو جـن
محبت جو ارهار نه ڪيو ،تن کي مسيح چوندو” ،مون وٽـان هـلـيـا
وڃو ،اوهان تي خدا جو قهر آهي .وڃي دائمي باهه ۾ پـئـو جـيـڪـا
شيطان ۽ سندس مالئڪن الِء تيار ڪئي وئي آهي( “.متـي -80:25
 )80هائو ،ها ڏينهن خدا پنهنجي فرزند جي معرفت اسان سـنـنـي
جي عدالت ڪندو ،خواهه اسان جو نسل يا مذهب ڪهڙو به هـجـي.
ها ڏينهن اسين سڀ مسيح جي عدالت واري تخت جي سامـهـون
بيهنداسين ۽ جيڪي ڪجهه اسان هن جهان ۾ ڪيو آهي ،ان جـي

انهن ماڻهن جي ڪهڙي حالت ٿينـدي ،جـيـڪـي خـدا جـي
ٻالا تي ايمان آڻڻ کان پري رهيا؟ .انهن کي سزا ملـنـدي ،جـهـڙي
طرح مسيح فرمايو ” :جيڪو به مٿس ايمان آڻي ٿو تنهـن کـي سـزا
نه ٿي ملي ،پر جيڪو ايمان نه ٿو آڻي تنهن کـي تـه سـزا اڳـي ئـي
ملي چڪي آهي ،ڇاالِء جو هن خدا جي هڪڙي ئي فرزند تي ايمان
نه آندو .سزا جو سبب هي آهي ته روشني تـه دنـيـا ۾ اچـي چـڪـي
آهي پر ماڻهن اونداهيَء کي روشنيَء کان وڌيا پسند ڪيو ،ڇاالِء
جو سندن ڪم بڇڙا هئا( “.يوحنا  )01-03:8اهي ماڻهو جيـڪـي خـدا
جي فرزند کي نٿا مڃين انهن ڄڻ ته خدا کي نه مڃيو ان کان وڏو
ٻيو ڪهڙو گناهه ٿي سگهي ٿو .عزيزم ،هاڻي اوهـان کـي مـعـلـوم
ٿيو هوندو ،ته اسين مسيحي ان ڳالهه تي گهڻو زور ڏينـدا آهـيـون
عـيـسـي مسـيـح تـي ايـمـان
۽ مڪتاق هوندا آهيون ،ته سڀ انسـان
ٰ
آڻين ،انهيَء الِء ته جي هو نه مڃيندا ،ته خدا انهن کي رد ڪندو.

جيڪڏهن ائين نه هجي ها ته آئون اوهان کي نه ٻـڌايـان هـا .جـڏهـن
آئون وڃي اوهان جي الِء جاِء تيار ڪندس ته پوِء مـوٽـي ايـنـدس ۽
اوهان کي پاڻ سان گڏ وٺي ويندس ،ته جتي آئون آهيان اتي اوهين
به هجو( “.يوحنا )8-2:08
بائيبل مقدس جي آخر ۾ يوحنا رسول خدا جي جالل کـي
اهڙي طرح بيان ڪيو آهـي ” :پـوِء مـون هـڪـڙو نـئـون آسـمـان ۽
هڪڙي نئين زمين ڏٺي ،ڇاالِءجو پهريون آسمان ۽ پـهـريـن زمـيـن
ڪانه رهي ۽ نه وري ڪو سمن هو .مون پاڪ شهـر ،يـعـنـي نـئـون
يروشلم خدا وٽان آسمان مان هين لهندي ڏٺو .اهو انهـيَء ڪـنـوار
وانگر تيار ڪيو ويو هو ،جيڪا پنـهـنـجـي گـھـوٽ الِء سـيـنـگـاري
ويندي آهي .مون تخت مان ڪنهن جو وڏو آواز ٻڌو جنهن چيو تـه
’ ڏس ،خدا ماڻهن منجھه رهندو ،هو انهن سـان گـڏ رهـنـدو ۽ اهـي
سندس قوم ٿيندا .خدا پاڻ انهن سان گڏ رهندو ۽ سندن خدا ٿيندو.
هو انهن جي اکين جا سڀ ڳوڙها ُاگھي ڇـڏيـنـدو .ان کـان پـوِء نـه
موت رهندو ،نڪو ماتم ،نڪو روئڻ ۽ نه وري ڪو سـور رهـنـدو،
ڇاالِءجو اڳيون حالتون گذري ويون آهن‘.
جيڪو تخت تي ويٺو هو ،تنهن چيو ته ’ڏس ،آئون سنني
شين کـي نـئـون ٿـو ڪـريـان ‘.هـن چـيـو تـه ’ لـک ،ڇـاالِءجـو اهـي
ڳالهيون سچيون ۽ اعتبار جوڳيون آهـن ‘.هـن مـون کـي چـيـو تـه
’ اهي ڳالهيون پوريون ٿي چڪيون آهن .آئون اول ۽ آخر ،ازلي ۽
ابدي آهيان .جيڪو اڃايل آهي تنهن کي آبحيات جي چڪمي مـان
مفت پياريندس .جيڪو غالب پوندو سـو هـنـن شـيـن جـو حـقـدار
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 -4جنت ۽ جهنم
جيڪي ڪجهه بيان ڪـيـو ويـو آهـي ،تـنـهـن مـان اوهـان
ايندڙ وقت جي متعل مسيحي عقيـدي جـي بـاري ۾ ڪـافـي حـد
تائين سمجهي ويا هوندا .اهي ماڻهو جن کي مسـيـح قـبـول ڪـيـو
آهي ،سي خدا جي حضور ۾ داخل ٿي وڃن ٿـا ،تـه جـيـئـن سـنـدس
خدمت ۾ سدائين خوش رهن .حضـورالـمـسـيـح تـمـثـيـلـي انـداز ۾
فرمايو ،ته ” منهنجي پيُء جي گهر ۾ ڪيتريون ئي ڪوٺيـون آهـن.
آئون اوهان جـي خـاطـر جـاِء تـيـار ڪـرڻ الِء وڃـي رهـيـو آهـيـان.

ٿــيــنــدو .آئــون انــهــيَء جــو خــدا ٿــيــنــدس ۽ هــو مــنــهــنــجــو ٻــار
ٿيندو( “‘.مڪاشفو )2-0:20
هيَء ُاها جنت آهي جيڪا هن پنهنـجـي پـيـار ڪـنـدڙن الِء
تيار ڪئي آهي ،جيڪي ڪجهه اسين انهيَء عجائبات الِء شـعـوري
طور سوچيون ٿا انهن کان تمام گهڻو پر جالل هونديون.
ڪالم مقدس ۾ آيو آهي ،ته.
جيڪا شيِء ڪنهن به اک نه ڏٺي آهي،
ڪنهن به ڪن نه ٻڌي آهي،
۽ ڪنهن به دماي نه سوچي آهي،
سا خدا پنهنجي پيار ڪندڙ الِء
تيار ڪئي -0(.ڪرنٿين )1:2
پر انهن همراهن جو حصو ڪـهـڙو هـونـدو ۽ هـو ڪـٿـي
هوندا؟ .لکيل آهي ته ”پر جيڪي ڊڄڻـا ،بـيايـمـان ،نـاپـاڪ ،قـاتـل،
زناڪار ،جادوگر ،بتپرسـت ۽ ڪـوڙا آهـن ،تـن سـنـنـي جـي جـاِء
انهيَء ينڍ ۾ ٿيندي ،جيڪا باهه ۽ گندرف سان پيئي ٻري .اهو ئـي
ٻيو موت آهي( “.مڪاشفو  )3:20خدا جي پيار کان مڪمـل جـدائـي
جو ٻيو نالو جهنم آهي ،س ته اهو آهي ته ان بيان کي ٻـڌائـڻ جـي
زبان کي طاقت نه آهي .ڪاش بني نـوع انسـان ابـدي مـوت جـي
بدران ابدي زندگي کي پسند ڪري ان جا متالشي ٿين.

ڊڄن ڇاڪاڻ ته حضورالمسيح واعدو ڪيو ته ”جڏهن آئون وڃي
اوهان جي الِء جاِء تيار ڪندس ته پوِء موٽي ايندس ۽ اوهان کي
پاڻ سان گڏ وٺي ويندس ،ته جتي آئون آهيان اتي اوهين به
هجو( “.يوحنا  )8:08جڏهن پولس رسول اهو محسوس ڪيو ته هو
قتل ڪيو ويندو تڏهن هن لکيو ته ”آئون ٻنهي ڳالهين جي و ۾
اٿل آهيان .منهنجي خواهش ته اها آهي ته هن دنيا کي ڇڏي وڃي
مسيح سان گڏ رهان ،ڇاالِء جو اهو سڀ کان بهتر آهي( “.فلپين
 )28:0ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو اهو ڏسي حيران ٿي ٿا وڃن ته مسيحي
پنهنجن عزيزن قريبن گھر جي ڪدنب جي ڀاتين وغيره جي
جنازي تي خوشيَء جا گيت ڳائين ٿا .تنهن جو اصل سبب هي
آهي ،ته اسين اهو سمجھون ٿا ته ايماندار مئو نه آهي پر فقط اسان
کان جدائي ٿي اٿس ۽ هو مسيح جي حضور ۾ آهي .تنهن ڪري
اسين نوحه يا آه زاري نٿا ڪريون پر خوش ٿا ٿيون.

****

 .5ايماندار جو موت
ڇا مسيحي موت کان ڊڄن ٿا؟ نه ،ايماندار موت کان نٿا
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حاصل ڪالم
هاڻي سڄڻ سائين اوهان کي اهو ضرور سمجھڻ گھرجـي
ته مون اوهان جي ڪيترن ئي سوالن جا خاطر خواهه جـواب لـکـيـا
آهن .بيڪا ،اوهان جي دل ۾ اڃـان بـه ڪـيـتـرائـي سـوال هـونـدا.
مثلن سائنس جي موجوده معلومات جـي روشـنـيَء ۾ بـه مـنـهـنـجـا
جواب درست آهن يقين سان درست آهن .۽ اهو به يقين آهي ته خدا
صداقت جو باني آهي ،خواه اها صداقت بـائـيـبـل مـقـدس ۾ بـيـان
ڪئي وئي هجي يا فطرت ۾ .ان ۾ ۽ حقيقي سائنـس ۾ اخـتـالف
ٿي نٿو سگھي .موجوده دور ۾ ڪي وڏا سائنسدان سچا مسـيـحـي
آهن .جيئن جيئن وقت سر سائنس هن وسيع ڪائنات جي عجائبات
جي کوجنا ڪري ٿي ،تـيـئـن اسـيـن خـدا جـي قـدرت ،حـڪـمـت ۽
عظمت کي چڱيَء طرح سمجھي سگھـون ٿـا ڇـاالِء جـو خـدا قـادر
مطل آهي.
اهو به عين ممڪن آهي ،ته اوهان ڪن بڪـرن وانـگـر ان
ڳالهه کان پريڪان هجو ته ڇو ،خدا جنگ ۽ جـدل  ،بـي انصـافـي ۽
بڇڙائي کي هن خوبصورت جھان ۾ رهڻ ڏنو؟ مقدس بائيبل جـي
تعليم جي روشني ۾ ان سـوال جـو جـواب سـولـو آهـي ،تـه سـڀ
برايون گنهگار انسان جون خود پيدا ڪيل آهن عادل پاڪ خدا جـو
ان ڳالهه سان ڪوبه تعل نه آهي .خدا هن وقت به اهڙين قومن کـي
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سزا ڏئي ٿو ،جيڪي سرڪش ۽ بد اخالقيَء تي سندرو ٻڌي بـيـٺـا
آهن .۽ جيئن مون پـهـريـن بـيـان ڪـيـو آهـي ،تـه خـداونـد تـعـالـى
آخرڪار سنني ماڻهن جي سندن ئي عملن موجب عـدالـت ڪـنـدو.
سموريون حالتون خدا جي قبضي ۾ آهن ،جـيـتـوڻـيـا اسـيـن اهـا
ڳالهه سمجهي نه ٿا سگهون ،ته خداوند ڪريم برائـي ۽ بـدڪـاريَء
کي هن جهان ۾ رهڻ ڇو ڏنو؟ مگر اسين ها ڳالهه ضـرور ڄـاڻـو
ٿا ،ته آخرڪار خدا شيطان کي جهنم جي باهه ۾ اڇالئـيـنـدو ۽ پـوِء
پنهنجي پاڪ ۽ ابدي ۽ بادشاهت قائم ڪندو.
عزيز دوست ،منهنجي دلي دعـا آهـي ،تـه اوهـان ڏايي
سنجيدگيَء ۽ ڌيان سان بائيبل مقدس جو اڀياس ڪريو .آئـون پـڻ
اوهان جو دعاگو آهيان ،ته خدا بائيبل جي تعليم کـي سـمـجـهـڻ ۾
اوهان جي مدد ڪري ته جيئن اوهان دنـيـا جـي ڇـوٽـڪـاري ڏيـنـدڙ
عيسي مسيح تي ايمان آڻيو ۽ خدا جي خاندان جا ٿي وڃـو .هـاڻـي
ٰ
مون کي اميد آهي جيستائين اوهان هن زميني زندگـيَء ۾ آهـيـو
ٻين انسانن جي بي لوث خدمت ڪندا رهندا ۽ هـن زنـدگـيَء کـان
پوِء هميڪه مسيح سان خدا جي گهر ۾ رهندا.
(آمين)
اوهان جو مخلص دوست
ملر غالم مسيح
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E-mail: pbcihyd@yahoo.com
Mobile: 0301-3546751

مفت
ڇا ،اوهان توريت ،پاڪ زبور ۽ پاڪ انجيل جي
واقفيت حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا؟

جيڪڏهن جواب ”هائو“ ۾ آهي ته پوِء هين صاف اکرن
۾ پنهنجو نالو ۽ مڪمل پتو لکي ،هي پنو اڙي لفافي ۾ وجهي
اسان ڏانهن موڪليو .اسين مفت ڪورس جو پهريون سب جلدي
اوهان ڏانهن موڪلينداسين.
مهرباني ڪري لفافي تي با پوسٽ جي موجب ٽڪلي
هڻندا.
نالو................................................................................................ :
پتو................................................................................................. :
تعلقو ............................:ضلعو ............................:عمر................:
(نوٽ 11 :سالن کان گهٽ عمر وارن دوستن ڏانهن ڪـورس نـه
موڪليو ويندو)

پي بي سي آِء
پوسٽ باڪس نمبر 351

حيدرآباد سنڌ
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