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سبق 1

ابدی زندگی
از اینڈریو وامک
کالم پــاک کا ایــک بہــت مع ـرُوف حوالــہ یوُ حنــا  16:3ہــے ۔ ایســا لگتــا ہــے کــہ ہــر شــخص اس آیــت کــو
بچپــن ســے ہــی جانتــا ہــے  ،پھــر بھــی مجھــے یقیــن ھــے کــہ اســے غلــط ســمجھا اور غلــط اســتعمال کیــا گیــا
ھــے ۔ یوُ حنــا  16:3میـ�ں یــوُ ں مرقُ��وم ھــے  ،کیونکــہ ُخــدا نــے دُنیــا ســے اَیســی ُمح ّبــت رک ّھــی کــہ اُس نــے
اپنــا اِک َلوتــا بیٹــا بخــش دِیــا تاکــہ جــو کوئــی اُس پــر اِیمــان الئــے ہــاک نــہ ہــو بلکــہ ہمیشــہ کــی ِزندگــی پائــے ۔
روایتــی طــور پــر  ،اِس صحیفــے کــو یــہ ســکھانے کــے لئــے اســتعمال کیــا گیــا ہــے کــہ ی ُســوع ہمــارے گناہوں
کــی خاطرآیــا اور جــان دی تاکــہ ہــم ہــاک نــہ ہــوں ۔ جیســا کــہ حقیقــت ہــے  ،یــہ آیــت یــہ کہــہ رہــی ہــے کــہ ی ُســوع
کا اِس زمیــن پــر آنــا اور ہمــارے لئــے مرنــے کا اصــل مقصــد یــہ تھــا کــہ ھــم ہمیشــہ کــی زندگــی پائیــں ۔ ایســا ہــی
ہــوا کــہ ہمــارے اور اُس ہمیشــہ کــی زندگــی کــے درمیــان ہمــارے ُگنــاہ ایــک رُکاوٹ کــی طــرح کھــڑے تھــے ۔
یــہ ســچ ہــے کــہ ی ُســوع ہمــارے گناہــوں کــے لئــے مــرا  ،اور یــہ بھــی ســچ ہــے کــہ اگــر ہــم ی ُســوع پــر
ایمــان رکھتــے ہیــں   ،تــو ہــم ہــاک نہیــں ہــوں گــے  ،لیکــن خوشــخبری اِس ســے کہیــں زیــادہ ہــے ۔ اِنجیــل کا
اصــل پیغــام یــہ ہــے کــہ ُخــدا آپ کــو ہمیشــہ کــی زندگــی دینــا چاہتــا ہــے ۔ اب میــں اس کــی وضاحــت کرتــا ہــوں ۔
اُس کے مصلُوب ہونے سے ایک رات قبل  ،یسُوع ُدعا کر رہا تھا  ،اور اُس نے یہ کہا  ،اور ہمیشہ کی ِزندگی یہ
سو ع مسِ یح کو ِجسے ُتو نے بھیجا ہے جانیں ۔ ( یُوحنا  )3:17۔
ی واحِد اور برحق کو اور ِی ُ
ہے کہ وہ ُتجھ ُخدا ِ
اِس آیــت میــں یــہ کہــا گیــا ہــے کــہ ہمیشــہ کــی زندگــی بــاپ کــو جاننــا ہــے  ،واحــد ســچا ُخــدا  ،اور
یسُــوع مســیح کــو جاننــا ہــےِ   ،جیســے اُس نــے بھیجــا ہــے ۔ ابــدی زندگــی یہــی ہــے ۔ بہــت ســارے لوگــوں
کا خیــال ہــے کــہ ہمیشــہ کــے لئــے زنــدہ رہنــا ہــی ابــدی زندگــی ھــے ۔ ٹھیــک ہــے   ،ہــر شــخص ہمیشــہ
کــے لئــے زنــدہ رہتــا ہــے ۔ یــہ ســوچنا غلــط فہمــی ہــے کــہ مرنــے کــے بعــد کســی شــخص کا وجــود مِــٹ
جاتــا ھــے ۔ رُوح اور جــان ُخــدا کــے پــاس واپــس چلــی جاتــی ہــے ۔ جســم قبــر میــں ســڑ جاتــا ہــے ۔ ســچ تــو
یــہ ہــے کــہ ہــر وہ فــرد جــو کبھــی بھــی زمیــن پــر رہــا ہــے وہ رُوحانــی شــکل میــں زنــدہ رہــے گا ۔ لہــذا  ،
یــہ کہنــا کــہ ابــدی زندگــی ہمیشــہ زنــدہ رہنــا ہــے پــوری ســچائی نہیــں  -ہــر شــخص ہمیشــہ کــے لئــے زنــدہ
رہتــا ہــے ۔ اِس آیــت ســے یــہ بــات بالــکل واضــح ہوگئــی ہــے کــہ ابــدی زندگــی ہــر ایــک کــو نہیــں ملتــی ۔
کچــھ لــوگ کہیــں گــے  "  ،ہمیشــہ کــے لــۓ دوزخ میــں رہنــے کــی نســبت ہمیشــہ آســمان پــہ رہنــا ابــدی
زندگــی ہــے ۔ " لیکــن ابــدی زندگــی وہــی ہــے جــو یسُــوع نــے یُوحنــا  3:17میــں کہــا تھــا ُ -خــدا اور یسُــوع
مســیح کــو جاننــا ۔ یــہ دانشــورانہ علــم ســے زیــادہ ہــے ۔ اِس لفــظ " جاننــا " کا اســتعمال پــورے کالم میــں قریــب
تریــن شــخصی ِرشــتے کوجــو آپ کا کســی ســے ہــو ســکتا ہــے بیــان کرنــے کــے لئــے اســتعمال کیــا گیــا ھــے ۔
نجــات کا اصــل مقصــد آســمان میــں ہمیشــہ کــے لئــے رہنــا نہیــں ہــے  ،بــے شــک وہ بہــت عظیــم ہــو گا ۔ نجــات
کا اصــل مقصــد قربــت ُ -خداونــد ُخــدا کــے ســاتھ ذاتــی تعلــق ہــے ۔ بہــت ســارے لــوگ ایســے ہیــں جــو اپنــے ُگناہوں
کــی معافــی کــے لئــے ُخــدا ســے فریــاد کرتــے ہیــں ۔ لیکــن اُنــکا مقصــد کبھــی بھــی ُخــدا ســے قربــت رکھنــا نہیــں ۔
نجــات کــے اصــل مقصــد کــی وضاحــت نــہ کرنــے ســے  ،ہــم اِنجیــل کــو بــے تاثیــر کــر رہــے ہیــں ۔
جــب ہــم نجــات کــو ایســی چیــز کــے طــور پــر پیــش کرتــے ہیــں جســکا تعلــق صــرف روحانــی چیــزوں ســے
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یگدنز یدبا
ھو جــس ســے ہمیــں صــرف مُســتقبل میــں فائــدہ ہــوگا  ،ابــدی زندگــی میــں ،تــو ہــم لوگــوں کــی مــدد نہیــں کــر
رہــے ہیــں ۔ کچــھ لــوگ ایســے ہیــں جوابھــی اِس ُدنیــا میــں ســچ مــچ جہنــم کــی ســی زندگــی جــی رھــے ھیــں
۔ بہــت ســے افســردہ ہیــں  ،غربــت میــں زندگــی گــزار رہــے ہیــں   ،جھگــڑےُ   ،دھتــکار  ،تکلیــف اور نــاکام
شــادیوں ســے نمــٹ رہــے ہیــں ۔ لــوگ دن بــدن صــرف زنــدہ رہنــے کــی کوشــش کــر رہــے ہیــں ۔ مرمــر کــے
جــی رھــے ھیــں ۔ نجــات کــو ایســی چیــز بنانــا جــو صــرف مســتقبل ســے مُتعلــق ہــو  ،بہــت ســارے لوگــوں
نــے اس فیصلــے کــو اس لئــے روک دیــا کــہ وہ آج صــرف زنــدہ رہنــے کــی کوشــش میــں مصــروف ہیــں ۔
ســچ یــہ ہــے کــہ یسُــوع صــرف ہمــاری دائمــی منزلــوں پــہ اثرانــداز ھونــے کــے لئــے نہیــں آیــا
تھــا تاکــہ ھــم دوزخ کــی ســزا اور لعنــت کــی بجائےآســمان میــں برکتــوں کــے ســاتھ ہمیشــہ زنــدہ
رھیــں  ،لیکــن یسُــوع اِس لئےبھــی آیــا تھــا کــہ ہمیــں اِس َموجُــودہ خــراب جہــان ســے خالصــی
بخشــے (گلتیــوں  )4:1۔ یسُــوع آج آپ کــو خــدا بــاپ کــے ســاتھ قربــت اور ذاتــی رشــتہ دینــے آیــا ہــے ۔
یسُــوع آپ کــو اپنــے ســاتھ قریبــی اور ذاتــی رشــتے میــں واپــس النــے کــے لئــے آیــا تھــا ۔ یسُــوع
معیــار
آپ ســے پیــار کرتــا ھــے ۔ یسُــوع آپ کــو ذاتــی طــور پــر جاننــا چاہتــا ہــے ۔ یسُــوع آپ کــو ایســا
ِ
زندگــی دینــا چاہتــا ہــے جــو کســی بھــی دوســرے وســیلہ کــے زریعــہ حاصــل کــردہ چیــز ســے بہتریــن ھــے ۔
یسُــوع یُوحنــا  10:10میــں کہتــا ھــے ۔ چــور [شــیطان کــی بــات کرتــے ہوئــے] نہیــں آتــا مگــر ُچرانــے
اور مــار ڈالنــے اور ہــاک کرنــے کــو ۔ میــں اِس لِئــے آیــا کــہ وہ ِزندگــی پائیــں اور کثــرت ســے پائیــں ۔
(بریکٹــس میــں لکھــے گــۓ الفــاظ میــرے ہیــں) ۔ ُخــدا آپ کــو ابــدی زندگــی دینــا چاہتــا ہــے ۔ ُخــدا آپ کــو
کثــرت کــی زندگــی عطــا کرنــا چاہتــا ہــے  ،اور مجھــے یقیــن ہــے کــہ آج آپ کــو اس کــی ضــرورت ہــے -
کــہ آپ یــہ چاہتــے ہیــں ۔ مســیح صــرف آپ کــے ُگناہــوں کــی معافــی کــے لئــے نہیــں   ،بلکــہ آپ کــو اپنــے
قریــب النــے کــے لئــے مــر گیــا ۔ اگــر آپ ُخداونــد کــو نہیــں جانتــے تــو  ،اِس مقصــد کــے لئــے آپ کــو
اُســے جاننــے کــی ضــرورت ہــے ۔ اگــر آپ پہلــے ســے نیــا جنــم پــا چکــے ہیــں تــو   ،آپ کــو اپنــے گناہــوں
کــی معافــی ســے آگــے بڑھکــر بــاپ کــے ســاتھ ہمیشــہ کــی زندگــی میــں داخــل ھونــے کــی ضــرورت ھــے ۔

ابدی زندگی سے متعلق حقائق
 A۔ اِنجیل کا مقصد ابدی زندگی ہے ( ُیوحنا  )16:3۔
 B۔ ُخدا کو جاننا ابدی زندگی ہے ( ُیوحنا  )3:17۔
 C۔ ُخدا کو جاننا ایک گہرا شخصی تعلق ہے ( 1کرنتھیوں 16:6۔. )17
 .Dابدی زندگی اب دستیاب ہے ( 1یوحنا . )12:5
ُ .Eخدا آپ کے ساتھ ذاتی تعلقات چاہتا ہے (مکاشفہ  )20:3۔
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 قبسس
شاگردیت
سواالت اور حواالجات برائے
ِ
1.یُوحنا  16:3پڑھیں ۔ ُخدا کا یسُوع کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا ؟
ُیوحنــا  16:3کیونکــہ ُخــدا نــے دُنیــا ســے اَیســی ُمح ّبــت رک ّھــی کــہ اُس نــے اپنــا اِک َلوتــا بیٹــا بخــش دِیــا
تاکــہ جــو کوئــی اُس پــر اِیمــان الئــے ہــاک نــہ ہــو بلکــہ ہمیشــہ کــی ِزندگــی پائــے ۔
2.بائیبــل میــں اســتعمال کــردہ لفــظ "جاننــا" کا مطلــب کســی شــخص ســے گہــرا ذاتــی ِرشــتہ ھــے
(پیدائــش  )1:4۔ مطالعــہ کریــں یُوحنــا  3:17۔ اِس آیــت کــے مُطابــق  ،ابدی/ھمیشــہ کــی ِزندگــی کیــا
ھــے؟  
پیدائــش  1:4اور آدم اپنــی بیــوی ّحــوا کــے پــاس گیــا اور وہ حاملــہ ہوئــی اور اســکے قا ِئــن پیــدا ہــوا ۔
تــب اُس نــے کہــا ُمجھــے ُخداونــد ســے ایــک مــرد ِمــا ۔
ســوع مسِ ــیح
ی وا ِحــد اور برحــق کــو اور ِی ُ
ُیوحنــا  3:17اور ہمیشــہ کــی ِزندگــی یــہ ہــے کــہ وہ ُتجــھ ُخــدا ِ
کــو ِجســے ُتــو نــے بھیجــا ہــے جانیــں ۔
 13.یُوحنــا  12-11:5پڑھیــں ۔ ان آیــات کــے مطابــق  ،ابــدی یــا ھمیشــہ کــی زندگــی کا آغــاز کــب ســے
ہوتــا ہــے؟  
ُ 1یوحنــا  12-11:5اور وہ گواہــی یــہ ہــے کــہ ُخــدا نــے ہمیــں ہمیشــہ کــی ِزندگــی بخشــی اور یــہ ِزندگــی
اُس کــے بیٹــے میــں ہــے ۔ [ ]12جــس کــے پــاس بیٹــا ہــے اُس کــے پــاس زندگــی ہــے اورجســکے پــاس
ُخــدا کا بیٹــا نہیــں اُس کــے پــاس زندگــی بھــی نہیــں ۔
4.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ یسُوع ہمیں کس طرح کی زندگی دینے آیا تھا ؟
ُیوحنــا  10:10چــور نہیــں آتــا مگــر ُچرانــے اور مــار ڈالنــے اور ہــاک کرنــے کــو ۔ َمیــں اِس لِئــے آیــا
کــہ وہ ِزندگــی پائیــں اور کثــرت ســے پائیــں ۔
5.کثرت کی زندگی کے معیار یا اوصاف کو اپنے الفاظ میں بیان کریں ؟
6.کیــا آپ ایمــان رکھتــے ہیــں کــہ ُخــدا نــے اپنــے بیٹــے ی ُســوع کــو بھیجــا کــہ دنیــا کــے گناہــوں کــے لئــے
اپنــی جــان دے  ،اِس طــرح ہمیــں جــو ایمــان التــے ھیــں ابــدی  /ہمیشــہ کــی زندگــی عطــا کــرے؟  
7.کیــا آپ کــے لئــے یــہ واضــح ہــے کــہ ابــدی  /الزوال زندگــی نــہ صــرف ایــک طویــل مــدت (ابدیــت)
بلکــہ زندگــی کا معیــار اور مقــدار ہــے؟  
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یگدنز یدبا
جوابات سبق 1
1.یوحنا  16:3پڑھیں ۔ خدا کا یسوع کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا ؟
ُ
ســوع پــر ایمــان رکھیــں اُن پــے گنــاہ کــی ســزا ختــم کــر کــے
دُنیــا کــو بچانــے کــے لِئــے  ،وہ تمــام جــو ی ُ
ہمیشــہ کــی ِزندگــی عطــا کــرے ۔
2.بائیبــل میــں اســتعمال کــردہ لفــظ "جاننــا" کا مطلــب کســی شــخص ســے گہــرا ذاتــی ِرشــتہ ھــے
(پیدائش  )1:4مطالعہ کریں یُوحنا  . 3:17اِس آیت کے مُطابق  ،ابدی/ھمیشہ کی ِزندگی کیا ھے ؟  
ابدی زندگی خدا اور یسوع مسیح کو جاننا ہے ( جسمانی طور پر نہیں بلکہ قریب سے ( ۔
 13.یُوحنــا  12-11:5پڑھیــں ۔ ان آیــات کــے مطابــق  ،ابــدی یــا ھمیشــہ کــی زندگــی کا آغــاز کــب ســے ہوتــا
ہے ؟  
جب ہم اپنی زندگیوں میں بیٹے (یسوع مسیح) کو قبول کرتے ہیں ۔
4.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ یسُوع ہمیں کس طرح کی زندگی دینے آیا تھا ؟
ہمیشہ کی زندگی !
5.کثرت کی زندگی کے معیار یا اوصاف کو اپنے الفاظ میں بیان کریں ؟
جو یسوع نے کہا کہ چور کرنے آتا ہے ،ہمیشہ کی زندگی اُس کے برعکس ہو گی ۔
6.کیــا آپ ایمــان رکھتــے ہیــں کــہ ُخــدا نــے اپنــے بیٹــے ی ُســوع کــو بھیجــا کــہ دنیــا کــے گناہــوں کــے لئــے
اپنــی جــان دے  ،اِس طــرح ہمیــں جــو ایمــان التــے ھیــں ابدی/ہمیشــہ کــی زندگــی عطــا کــرے؟  
جی ہاں .
7.کیــا آپ کــے لئــے یــہ واضــح ہــے کــہ ابــدی/الزوال زندگــی نــہ صــرف ایــک طویــل مــدت (ابدیــت) بلکــہ
زندگــی کا معیــار اور مقــدار ہــے؟  
جی ہاں .
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سبق2

فضل کے زریعہ نجات
از ڈون کرو
یسُــوع نــے متعــدد بــار تمثیلیــں اســتعمال کیــں  ،ایســی کہانیــاں جــن ســے رُوحانــی ســچائیاں روشــن
ہوگئیــں ۔ لُوقــا  14 -9:18پھــر اُس نــے بعــض لوگــوں ســے جــو اپنــے آپ پــر بھروســہ رکھتــے تھــے
کــہ ھــم راســتباز ہیــں اور باقــی آدمیــوں کــو ناچیــز جانتــے تھــے یــہ تمثیــل کہــی ۔ یسُــوع ایــک مخصــوص
ســامعین ســے خطــاب کــر رہــا تھــا :وہ لــوگ جنہیــں خــود پــر بھروســہ تھــا کــہ وہ راســتباز تھــے اور باقــی
ســب کــو حقیــر اور نیچــا دیکھتــے تھــے ۔ اُس نــے یــہ تمثیــل اُن لوگــوں کــو سُــنائی جــو اپنــے کامــوں پــر
بھروســہ کرتــے تھــے ۔ ھــم اُنہیــں خــود راســتباز کہیــں گــے  ،یسُــوع جــس کــے بــارے میــں بــات کــر رہــا
تھــا جــب اُس نــے کہــا کــہ وہ ســب کــو حقیــر دیکھتــے ھوئــے کہتــے ہیــں کــہ " میــں تــم ســے بہتــر ھــوں ! "
آیــت  10میــں  ،یسُــوع نــے کہــا  ،کــہ دو شــخص ہیــکل میــں دُعــا کرنــے گــۓ ۔ ایــک فریســی ۔ دوســرا
محصــول لینــے واال ۔ ھــم جدیــد زبــان میــں کہیــں گــے کــہ وہ چــرچ میــں ُدعــا کرنــے گئــے  ،اور ایــک اُن
میــں ســے فریســی تھــا ۔ فریســی ایــک بہــت مزہبــی شــخص تھــا ۔ اِس لفــظ کا معنــی ہیــں " الــگ کیــا ہــوا " ،
کوئــی ایســا شــخص جــو اتنــا مزہبــی تھــا کــہ ایــک لحــاظ ســے وہ کہتــے تھــے " ،مجھــے ناپــاک مــت کــرو !
میــرے زیــادہ قریــب مــت ٓاؤ ۔ میــں دوســرے ٓادمیــوں جیســا نہیــں ھــوں ! میــں ســب ســے بہتــر ھــوں ! "
دوســرا شــخص جــس کا ِزکــر یسُــوع نــے کیــا وہ محصــول لینــے واال تھــا ۔ محصــول لینــے والــے بہــت
ہــی بــدکار ُ ،گنہــگار لــوگ جــو دھوکــہ دہــی کرنــے والــوں کــے طــور پــر جانــے جاتــے تھــے ۔ وہ جیســے
بھــی چاھتــے ٹیکــس وصــول کرتــے تھــے  ،زیــادہ پیســے اپنــی جیبــوں میــں ڈالتــے  ،اور اُس میــں ســے
تھ��وڈا س��ا روم��ی حکوم��ت ک��و دیت��ے لہــذا دوســرے لــوگ اُنہیــں اچھــی نِــگاہ ســے نہیــں دیکھتــے تھــے ۔
ٓایــت  11میــں کہانــی جــاری ھــے  ،فریســی کھــڑا ھــو کــر اپنــے جــی میــں یــوں دُعــا کرنــے لــگا کــہ اے خــدا !
میــں تیــرا ُ
صــول لینــے والے کی
شــکر کرتــا ہــوں کــہ باقــی آدمیــوں کــی طــرح ظالــم بــے انصــاف زنــاکار یــا اِس مح ُ
مانِنــد نہیــں ہــوں ۔ میــں چاہتــا ہــوں کــہ ٓاپ غــور کریــں ۔ وہ ِکــس ســے ُدعــا کــر رہــا تھــا؟  وہ دراصــل خــود ســے
ُدعــا کــر رہــا تھــا حاالنکــہ وہ " خــدا " کہــہ رہــا تھــا اور صحیــح الفــاظ اســتعمال کــر رہــا تھــا ۔ ُخــدا اُس کــی ُدعــا کو
قبــول نہیــں کــر رہــا تھــا  ،اور ہــم بعــد میــں دیکھیــں گــے کــہ ایســا کیــوں تھــا ۔ غــور کریــں کــہ اُس نــے دعــا کــی ،
" خدایــا  ،میــں تیــرا شــکر ادا کرتــا ہــوں کــہ میــں باقــی ٓادمیــں کــی طــرح نہیــں ہــوں ۔ " اِس فریســی  ،اِس مزہبــی ٓادمــی ،
نــے کہــا  " ،میــں دوســرے ٓادمیــوں کــی طــرح نہیــں ہــوں ۔ میــں ُگنہــگار نہیــں ہــوں ۔ میــں بھتــہ خــور نہیــں  ،بــے
انصــاف نہیــں  ،زانــی نہیــں  ،اور میــں اِس محصــول لینــے والــے کــی طــرح نہیــں ہــوں جــو دعــا کرنــے ٓایــا ہے ۔ "
ٓاپ نــے دیکھــا  ،اُس نــے دوســروں کــو حقیــر اور کمتــر جانــا کیــوں کــہ اُس کــے خیــال میــں وہ اُن ســے بہتــر تھــا ۔
ٓایت  12میں  ،فریســی نے کہا  ،میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا اور اپنی ســاری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں ۔
وہ کہــہ رہــا تھــا  " ،غــور کریــں میــں کیــا کرتــا ہــوں ؟ " کیــا ٓاپ جانتے ہیں کــہ روزہ رکھنے کا کیا مطلــب ہے ؟ اِس کا
اصــل مطلــب بغیــر کھائــے رہنــا ہــے ۔ وہ چــرچ کــو بھــی رقــم دیتا تھــا ۔ وہ اُن لوگوں میں ســے ایک تھا جــو کہتے ہیں ،
" مجھے پریشان نہ کرو ! میں اچھی زندگی گزارتا ہوں ! میں خیرات دیتا ہوں ! میں چرچ میں پیسے دیتا ہوں ! "
پھــر ہــم محصُــول لینــے والــے کــی طــرف ٓاتــے ہیــں ٓایــت  :13لیکــن م ُحصــول لینــے والــے نــے دور
کھــڑے ہــو کــر اتنــا بھــی نــہ چاہــا کــہ آســمان کــی طــرف آنکــھ اُٹھائــے بلکــہ چھاتــی پیــٹ پیــٹ کــر کہــا اے
خــدا ! مجــھ گنہــگار پــر رحــم کــر ! اُس کــی بــاڈی لینگویــج دیکھیــںُ " :دور کھــڑے ہــو کــر " ۔ یہــاں تــک کــہ
وہ چــرچ میــں داخــل نہیــں ہــوا ۔ اُســے اپنــی زندگــی اور اُن کامــوں ســے جــو اُس نــے کئــے تھــے بہــت شــرم
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تاجن ہعیرز ےک لضف
ۤائــی کــہ وہ ُدور کھــڑا تھــا اور یہــاں تــک کــے نظــر بھــی اُوپــر نہیــں اٹھائــی  ،لیکــن چھاتــی پیٹــی ۔ جــب بائیبــل
پُرانــے عہــد نامــہ میــں چھاتــی پیٹنــے کــی بــات کرتــی ھــے  ،تــو کئــی بــار اُنہــوں نــے اپنــے کپــڑے بھــی چــاک
کــۓ  ،جــو کہنــے کا ایــک طریقــہ تھــا"  ،میــں مُعافــی چاہتــا ہــوںُ   ،خــدا  ،جــو میــں نــے کیــا ! " یــہ توبــہ  ،
متزلــزل دل  ،اور ایــک شِ کســتہ رُوح کــی عالمــت تھــی  ،جســے ُخــدا حقیــر نہیــں جانــے گا ۔ یــہ محصــول لینــے
واال  ،جــو کــہ ُگنہــگار تھــاُ   ،خــدا کــو ُپــکارا اور ُدعــا کــی ُ " ،خــدا مجــھ پــے رحــم کــر  ،میــں ُگنہــگار ھــوں !"
ٓایــت  14کہتــی ھــے  ،میــں تــم ســے کہتــا ہــوں کــہ یــہ شــخص دوســرے کــی نســبت راســت بــاز ٹھہــر
کــر اپنــے گھــر گیــا کیونکــہ جــو کوئــی اپنــے آپ کــو بــڑا بنــاۓ گا وہ چھوٹــا کیــا جــاۓ گا اور جــو اپنــے آپ
کــو چھوٹــا بنــاۓ گا وہ بــڑا کیــا جــاۓ گا ۔ مح ُ
صــول لینــے واال بــے الــزام اپنــے گھــر گیــا ُ ،خــدا کــے ســامنے
راســتباز قــرار دیــا گیــا ُ ،خــدا ســے معافــی یافتــہ ٹھہــرا ۔ اُســے کیــوں معــاف کیــا گیــا ؟ کیــوں وہ ُخــدا کــے ســامنے
راســت ٹھہــر کــے اپنــے گھــر گیــا اور مزہبــی فریســی نہیــں ؟ یــہ اِس وجــہ ســے تھــا کــہ فریســی نــے اپنــے ٓاپ
کــو بُلنــد کرتــے ہــوۓ کہــا  " ،میــں دوســرے لوگــوں ســے بہتــر ہــوں ! میــں ُگنہــگار نہیــں ہــوں ! میــں دوســرے
لوگــوں جیســا نہیــں  " ،جبکــہ مح ُ
صــول لینــے واال جانتــا تھــا کــہ اُس کــے پــاس کچــھ نہیــں کــہ ُخــدا کــے ســامنے
کھــڑا ہــو ســکے  ،کچــھ بھــی نہیــں کــہ اُســے پیــش کــر ســکے ۔ وہ ایــک گنہــگار شــخص تھــا ۔ بائیبــل بتاتــی
ھــے کــہ ی ُســوع راســتباز لوگــوں کــو نہیــں بلکــہ گنہــگاروں کــو بچانــے ٓایــا تھــا  ،اور ھــم ســب نــے ُگنــاہ کیــا اور
ُخــدا کــے جــال ســے محــروم ہیــں ۔ اِس مح ُ
صــول لینــے والــے نــے اپنــے ٓاپ کــو حلیــم کیــا اور معافــی پائــی ۔
ھــم فضــل ســے نجــات کــی بــات کــر رہــے ہیــں ۔ فضــل ایــک حیــرت انگیــز لفــظ ھــے  ،اور میــں ٓاپ کــو
ایــک قبــول ُ
شــدہ تعریــف پیــش کرنــے جــا رہــا ہــوں کــہ اِس کا کیــا مطلــب ہــے  ،لیکــن فضــل کا مطلــب اس
ســے کہیــں زیــادہ ھــے ۔ یونانــی زبــان جــس میــں نیــا عہــد نامــہ لکھــا گیــا تھــا  ،فضــل کــے لــۓ لفــظ کیــرس
ـل قبــول تعریــف یــہ ہــے  :غیــر مســتحق لوگــوں کــے لــۓ ُخــدا کــی مُفــت اور غیــر
ہــے ۔ فضــل کــی ایــک قابـ ِ
مشــروت طرفــداری ۔ یــہ مح ُ
صــول لینــے واال ُخــدا کــی طــرف ســے کســی چیــز کا مســتحق نہیــں تھــا  ،لیکــن اُس
ُ
ُ
نــے ُخــدا کــی طرفــداری پائــی کیــوں کــہ اس نــے اپنــے اپ کــو عاجــز کیــا ۔ یونانــی زبــان میــں ایــک اور لفــظ
کرســمہ  ،جــو کــہ کیــرس ہــے جــس کــے آخــر میــں مــا لگتــا ہــے ۔ اِســکا مطلــب ُخــدا کــے فضــل کا ایــک
ہــے ِ ،
مخصــوص مظہــر یــا شــکل ہــے  ،اور اِس مح ُ
صــول لینــے والــے نــے ُخــدا ســے بطــور تحفــہ راســتبازی پائــی ۔
رومیــوں  17:5میــں لکھــا ھــے  ،کیونکــہ جــب ایــک شــخص کــے ُگنــاہ کــے ســبب ســے مــوت نــے اُس
ایــک کــے ذریعــہ ســے بادشــاہی کــی تــو جــو لــوگ فضــل اور راســتبازی کــی بخشــش افــراط ســے حاصــل کرتــے
ســوع مســیح کےوســیلہ ســے ہمیشــہ کــی زندگــی میــں ضــرور ھــی بادشــاھی
ہیــں وہ ایــک شــخص یعنــی ی ُ
ٰ
وســی کــی معرفــت دی گئــی مگــر
شــریعت تــو ُم
کریــں گــے ۔ یوحنــا  17:1میــں لِکھــا ہــے  ،اِس لِئــے کــہ
ِ
ســو ع مسِ ــیح کــی معرفــت ُپہنچــی ۔ یــہ فضــل صــرف ایــک خــاص قســم کــے فــرد کــو
فضــل اور
ســچائی ِی ُ
ّ
ُ
ُ
ملتــا ہــے جــو اپنــے اپ کــو عاجــز بناتــے اور مانتــے ہیــں کــہ وہ خــدا کــے ســامنے کھــڑے ہونــے کــے الئــق
نہیــں  ،جــو ُخــدا کــی رحمــت کــے لــۓ ُپکارتــے ہیــں ۔ وہ لــوگ ُخــدا کــی رحمــت اور مُعافــی پائیــں گــے ۔
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قبسس
سواالت اور حواالجات برائے شاگِردیت
لُوقــا  14-9:18پھــر اُس نــے بعــض لوگــوں ســے جــو اپنــے پــر بھروســا رکھتــے تھــے کــہ ھــم
راســتباز ہیــں اور باقــی آدمیــوں کــو ناچیــز جانتــے تھــے یــہ تمثیــل کہــی [ ]10کــہ دو شــخص َہیــکل
صــول لینــے واال ۔ [ ]11فریســی کھــڑا ہــو کــر اپنــے
میــں دُعــا کرنــے گئــے ۔ ایــک فریســی ۔ دُوســرا مح ُ
جــی میــں ُیــوں دُعــا کرنــے لــگا کــہ اَے ُخــدا! َمیــں تیــرا ُ
شــکر کرتــا ہُــوں کــہ باقــی آدمِیــوں کــی طــرح
صــول لینےوالےکــی مانِنــد نہیــں ہُــوں ۔ [َ ]12میــں ہفتــہ میــں دو
ظالِــم بــے اِنصــاف ِزنــاکار یــا اِس مح ُ
صــول لینــے والــے
بــار روزہ رکھتــا اور اپنــی ســاری آمدنــی پــر دَ ہ یکــی دیتــا ہُــوں ۔ [ ]13لیکــن مح ُ
نــے دُور کھــڑے ہــو کــر اِتنــا بھــی نــہ چاہــا کــہ آســمان کــی طــرف آنکــھ اُٹھائــے بلکــہ چھاتــی ِپیــٹ ِپیــٹ
کــر کہــا اَے ُخــدا! ُمجــھ ُگنہگارپــر رحــم کــر ۔ ۔
1.لُوقا  9:18پڑھیں .یہ تمثیل کیا ہے ؟  
2.لُوقا  9:18پڑھیں ۔ یسُوع نے یہ تمثیل کِس کے لئے کہی ؟  
3.لُوقــا  9:18پڑھیــں ( ٓایــت کا آخــری حصــہ ) ۔ جــو لــوگ اپنــی نِــگاہ میــں راســتباز ہیــں وہ ہمیشــہ
دوســروں کــے ســامنے اپنــا گھمنــی رویــہ ظاہــر کرتــے ہیــں ۔ لُوقــا  ،9:18کےمطابــق یــہ رویــہ کیــا
ھــے؟  
 A۔ وہ دوسرں کو پسند کرتے ہیں ۔
 B۔ وہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں یا دوسروں کو نیچا دیکھتے ھیں ۔
 C۔ وہ دوسروں سے محبت کرتے ھیں ۔
4.لُوقا  10:18پڑھیں ۔ دو لوگ ُدعا کرنے گۓ؛ جدید زبان میں  ،وہ ُدعا کرنے کہاں گۓ ؟  
5.لُوقا  10:18پڑھیں ۔ یہ لوگ کون تھے ؟  
6.لُوقا  11:18پڑھیں ۔ فریسی کی کیا ُدعا تھی ؟  
7.لُوقا  12:18پڑھیں ۔ روزے کا کیا مطلب ہے ؟  
8.لُوقا  12:18پڑھیں ۔ دہ یکی دینے کا کیا مطلب ہے ؟  
9.لُوقا  13:18پڑھیں ۔ محصُول لینے واال کہاں کھڑا تھا؟  کیوں ؟  
	10.لُوقا  13:18پڑھیں ۔ محصُول لینے والے نے اپنا سر کیوں جھُکا یا تھا اور اوپر کیوں نہیں دیکھا ؟  
	11.لُوقا  13:18پڑھیں ۔ اِس محصُول لینے والے کی ُدعا کیا تھی ؟  
	12.لُوقا  14:18پڑھیں ۔ اِن میں سے کون ُخدا کے سامنے راستباز ٹھہر کے اپنے گھر گیا تھا ؟  
	13.لُوقا  14:18پڑھیں ۔ محصُول لینے والے کو راستباز کیوں قرار دیا گیا اور فریسی کو نہیں ؟  
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	14.لُوقــا  14:18پڑھیــں ۔ کیــا ُخــدا نــے اِس محصُــول لینــے والــے کــو معــاف کــر دیــا تھــا؟  
صــول لینــے والــے نــے دُور کھــڑے ہــو کــر اتنــا بھــی نــہ چاہــا کــہ آســمان
لُوقــا  14-13:18لیکــن مح ُ
کــی طــرف آنکــھ اُٹھــا ئــے بلکــہ چھاتــی پیــٹ پیــٹ کــر کہــا کــہ اے ُخــدا! ُمجــھ گنہــگار پــر رحــم کــر۔
[ ]14میــں تــم ســے کہتــا ہــوں کــہ یــہ شــخص دُوســرے کــی نِســبت راســتباز ٹھہــر کــر اپنــے گھــر گیــا
کیونکــہ جــو کوئــی اپنــے آپ کــو بــڑا بنائیــگا وہ چھوٹــا کیــا جائــے گا اور جــو اپنــے آپ کــو چھوٹــا
بنائــے گا وہ بــڑا کیــا جائیــگا ۔
	15.رومیــوں  13:10پڑھیــں ۔ اگــر آپ اِســی وقــت اپنــے گھٹنــوں کــے بــل گــر کــے اور اپنــے دل ســے ُخــدا
ســے فریــاد کرتــے " ُخــدا مجــھ پــر رحــم کــر  ،میــں ایــک ُگنہــگار ہــوں تــو " کیــا ُخــدا آپ کــے ســاتھ
بھــی ویســا ســلوک کرتــا جیســے مح ُ
صــول لینــے والــے ســے کیــا تھــا ؟  
رومیوں  13:10کیونکہ جو کوئی ُخدا کا نام لے گا نجات پاۓ گا ۔
ُ 1یوح ّنــا  9-8:1اگــر ھــم کہیــں کــہ ھــم بــے گنــاہ ہیــں تــو اپنــے آپ کــو فریــب دیتــے ہیــں اور ھــم میــں
ســچائ نہیــں ۔ [ ]9اگــر اپنــے گناہــوں کا اقــرار کریــں تــو وہ ہمــارے گناہــوں کــے معــاف کرنــے اور
ہمیــں ســاری ناراســتی ســے پــاک کرنــے میــں ســچا اور عــادل ہــے ۔
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قبسس
جوابات سبق 2
1.لُوقا  9:18پڑھیں .یہ تمثیل کیا ہے ؟  
بائیبل کی یہ تمثیل ایک ایسی کہانی ہے جو روحانی سچائی کو روشن کرتی ہے۔
2.لُوقا  9:18پڑھیں .یسُوع نے یہ تمثیل کِن کے لئے کہی ؟  
اُن کے لۓ جنہیں خود پر بھروسہ تھا کہ وہ راستباز تھے ۔
3.لُوقــا  9:18پڑھیــں ( ٓایــت کا آخــری حصــہ) ۔ جــو لــوگ اپنــی ِنــگاہ میــں راســتباز ہیــں وہ ہمیشــہ دوســروں
کــے ســامنے اپنــا گھمنــی رویــہ ظاہــر کرتــے ہیــں ۔ لُوقــا  ، 9:18کےمطابــق یــہ رویــہ کیــا ھــے؟  
 B۔ وہ دوسرو کو حقیر جانتے ہیں یا دوسروں کو نیچا دیکھتے ھیں ۔
4.لُوقا  10:18پڑھیں ۔ دو لوگ ُدعا کرنے گۓ؛ جدید زبان میں  ،وہ ُدعا کرنے کہاں گۓ ؟  
چرچ میں ۔
5.لُوقا  10:18پڑھیں ۔ یہ لوگ کون تھے ؟  
ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے واال ۔
6.لُوقا  11:18پڑھیں ۔ فریسی کی کیا ُدعا تھی ؟  
اے خــدا  ،میــں تیــرا ُ
شــکر کرتــا ہــوں کــہ باقــی آدمیــوں کــی طــرح نہیــں ہــوں (میــں ُگنہــگار نہیــں ہــوں) ۔
صول لینے والے کی مانِند نہیں ہوں ۔
میں دھوکے باز نہیں  ،بےانصاف  ،زناکار یا اس مح ُ
7.لُوقا  12:18پڑھیں ۔ روزے کا کیا مطلب ہے ؟  
بھوکے رہنا ۔
8.لُوقا  12:18پڑھیں ۔ دہ یکی دینے کا کیا مطلب ہے ؟  
کسی کی آمدنی کا دسواں حصہ دینا ۔
9.لُوقا  13:18پڑھیں ۔ محصُول لینے واال کہاں کھڑا تھا ؟  
دور کھڑا تھا ۔
کیوں ؟  
ُ
اســے چــرچ (یــا ہیــکل) جانــے میــں شــرمندگی ہــوئ کیونکــہ وہ ایــک ُبــرا گنہــگار تھــا ،لہــذا وہ باہــر
ہــی رہــا ۔
	10.لُوقــا  13:18پڑھیــں ۔ مح ُ
صــول لینــے والــے نــے اپنــا ســر کیــوں ج ُھــکا یــا تھــا اور اوپــر کیــوں نہیــں
دیکھــا ؟  
وہ شرمندا تھا ۔
کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ کیا ہے کہ دوسرے شخص سے نظریں نا مال سکے۔
	11.لُوقا  13:18پڑھیں ۔ اِس محصُول لینے والے کی ُدعا کیا تھی ؟  
ُخدا مجھ پر رحم کر؛ میں گنہگار ہوں !
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	12.لُوقا  14:18پڑھیں ۔ اِن میں سے کون ُخدا کے سامنے راستباز ٹھہر کے اپنے گھر گیا تھا ؟  
محصول لینے واال ۔
	13.لُوقا  14:18پڑھیں ۔ محصُول لینے والے کو راستباز کیوں قرار دیا گیا اور فریسی کو نہیں ؟  
کیونکــہ اس نــے خــدا کــے ســامنے اپنــے آپ کــو حلیــم کیــا ۔ فریســی غــرور ســے بھرپــور تھــا ۔ اس
نــے یــہ نہیــں ســوچا تھــا کــہ اســے ایــک نجــات دہنــدہ کــی ضــرورت ہــے ۔
	14.لُوقا  14:18پڑھیں ۔ کیا ُخدا نے اِس محصُول لینے والے کو معاف کر دیا تھا ؟  
جی ہاں ۔
	15.رومیــوں  13:10پڑھیــں ۔ اگــر آپ اِســی وقــت اپنــے گھٹنــوں کــے بــل گــر کــے اور اپنــے دل ســے ُخــدا
ســے فریــاد کرتــے " ُخــدا مجــھ پــر رحــم کــر  ،میــں ایــک ُگنہــگار ہــوں  " ،تــو کیــا ُخــدا آپ کــے ســاتھ
بھــی ویســا ســلوک کرتــا جیســے مح ُ
صــول لینــے والــے ســے کیــا تھــا ؟  
جــی ہــاں ،وہ کــرے گا ۔ وہ مجھــے معــاف کــردے گا اور مجھــے ہــر طــرح کــی ناپاکــی ســے پــاک کــر
دے گا ۔ دیکھیــں  1یوحنــا . 9-8:1
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سبق 3

فضل کے ذریعے راستبازی
از ڈون کرو
آج ھم فضل کے ذریعہ راستبازی کے موضوع کو دیکھنے جا رہے ہیں ۔ رومیوں  23-21:3میں یُوں لکھا
ہے  ،مگر اب شـ ِـریعت کے َ
بغیر ُخدا کی ایک راســتبازی ظاہر ہوئی ہے ِجس کی گواہی شـ ِـریعت اور نبیوں ســے
ســوع مسِ ــیح پر اِیمان النے ســے ســب اِیمان النــے والوں کو
ہوتــی ہــے ]22[ .یعنــی ُخــدا کــی وہ راســتبازی جــو ی ُ
حاصِ ل ہوتی ہے کیونکہ ُکچھ فرق نہیں  ]23[ .اِس لِۓ کہ سب نے ُگناہ کِیا اور ُخدا کے جالل سے مح ُروم ہیں.
غــور کریــں کــہ صحیفــے میــں لکھــا ہــے  ،مگــر اب شــریعت کــے بغیــر ُخــدا کــی ایــک راســتبازی ظاہــر ہوئــی
ہــے ۔ ایــک مرتبــہ میــں نــے ایــک شــخص ســے پوچھــا ٓ " ،اپ کیــا ســوچتے ہیــں ٓاســمان پــر جانــے کــے لــۓ ٓاپ کــو
کیــا کرنــا ھــے ؟ " اُس نــے جــواب دیــا کــہ اُســے دس احــکام پــر عمــل پیــرا ہونــا چاہیــے  ،اپنــی بیــوی کــے ســاتھ
وفــادار رہنــا چاہیــے  ،اخالقــی زندگــی گزارنــا چاہیــے  ،اور اِس کــے عــاوہ متعــدد دوســری چیــزوں کــو بھــی اختیار
کرنــا چاہیــے ۔ میــں نــے کہــا " ،کیــا ٓاپ جانتــے ہیــں کــہ ٓاســمان پــر جانــے کــے لــۓ آپ کــو کیــا کرنــا ہــے ُ ،خــدا
کــی حضــوری یــا اُس کــی بادشــاہی میــں رہنــے کــے لــۓ ؟ آپ کــے پــاس ُخــدا جیســی راســتبازی ہونــی چاہئــے ۔
" اُس نــے کہــا " میــں ٓاپ ســے معافــی چاہتــا ہــوں ؟ ایســا کوئــی بھــی نہیــں جــس کــی راســتبازی ُخــدا کی راســتبازی
کــے برابــر ہــو ســکے ۔ صــرف ایــک ھــی ٓادمــی کے پاس ایســی راســتبازی تھی  ،اور وہ ی ُســوع مســیح تھــا ! " میں
نــے کہــا ٓ " ،اپ کــی بــات میــں دم ھــے ! یــہ بلــکل ٹھیــک ھــے ! ھــم میــں ســے کســی نــے بھــی ظاہــری یــا باطنــی
ـریعت یــا دس احــکام کــو کامــل طــور پــر پــورا نہیــں کیــا ھــے  ،لیکــن ھمیــں ایــک ایســی
طــور پــر کبھــی بھــی شـ ِ
ُ
ـل قبــول ھــو ۔ "
ـ
قاب
ـور
ـ
حض
ـے
ـ
ک
اس
ـہ
ـ
تاک
ـو
ـ
ھ
ـر
ـ
براب
ـے
ـ
ک
ـتبازی
ـ
راس
ـی
ـ
ک
ـدا
ـ
خ
ـو
ـ
ج
ـے
ـ
ھ
ـرورت
راســتبازی کــی ضـ
ِ
شــریعت کــے بغیــر ُخــدا کــی ایــک راســتبازی
 21اور ٓ 22ایــات میــں یہــی کہــا گیــا ھــے  ،مگــر اب
ِ
ُ
شــریعت اور نبیــوں ســے ہوتــی ہــے ۔ [ ]22یعنــی خــدا کــی وہ
ظاہــر ہوئــی ہــے ِجــس کــی گواہــی
ِ
ســوع مســیح پــر ایمــان النــے ســے ســب اِیمــان النــے والــوں کــو حاصِ ــل ہوتــی ہــے ۔ ُخــدا
راســتبازی جــو ی ُ
ٓاپ کــو اور مجھــے جــس طــرح کــی راســتبازی پیــش کرتــا ھــے وہ راســتبازی ھــے جــو " یسُــوع مســیح
پــر ایمــان النــے کــے ذریعــے ھــے "  ،اور یــہ ســب ایمــان النــے والــوں کــو حاصــل ہوتــی ہــے ۔ یہــاں دو
طــرح کــی راســتبازی ھــے – انســان کــی راســتبازی اور ُخــدا کــی راســتبازی .انســان کــی راســتبازی ایــک
شــخص کا بہتریــن ســلوک اور اچھــے کام ہیــں جــو وہ کرتــے ہیــں  ،لیکــن یــہ ٓاپ کــو ُخــدا کــے حضــور
قابــل قبــول نہیــں بنــا ســکتآ .اپ کــو ایــک ایســی راســتبازی کــی ضــرورت ھــے جــو ُخــدا کــی راســتبازی
ِ
ُ
شــریعت کــے بغیــر ہــے ۔  
کــے برابــر ھــو  ،اور وہ ٓاپ کــو پیــش کــر رھــا ھــے – خــدا کــی راســتبازی جــو ِ
یونانــی زبــان میــں  ،کوئــی قطعــی مضمــون نہیــں ھــے  ،جــس کا مطلــب ھــے کــہ یــہ متــن واقعــہ کہــہ رہــا
ـریعت کــے
ـریعت کــے بغیــر اپنــی ہــی راســتبازی پیــش کــر رہــا ھــے ۔ ایــک راســتبازی جــو شـ ِ
ھــے کــہ ُخــدا شـ ِ
ُ
ـل قبــول ہــو ۔
مطابــق ھــے وہ کامــوں کــے وســیلے ســے  ،کمانــا اور حاصــل کرنــا ہــے تاکــہ خــدا کــے حضورقابـ ِ
ـل قبــول ٹھہرنــے کــے لــۓ ٓاپ کــو کام کرنــا  ،کمانــا ،
ٓاج دنیــا کــے تمــام مذاہــب ســمجھتے ہیــں کــہ ُخــدا کــے حضــور قابـ ِ
اور حاصــل کرنــا پڑتــا ھــے ۔ لفــظ " انجیــل " کا مطلــب ھــے " خوشــخبری "  ،اور انجیــل کــی خوشــخبری یــہ ھــے
کــہ ُخــدا ان ســب کــو اپنــی ہــی راســتبازی اور قبولیــت پیــش کــر رہــا ھــے جــو ی ُســوع مســیح کــی فراہمــی پــر یقیــن
کریــں گــے  -ہمــارے ُگناہــوں کــے لــۓ صلیــب پــہ اُس کــی مــوت  ،ہمــارے لــۓ ایســی راســتبازی محســوب کرتــی
ـریعت ســے بلــکل الگ ھــے   ،ہمارے
ـریعت کــے مســاوی ھــے ۔ یــہ ہــے ُخدا کی راســتبازی جو شـ ِ
ھــے جــو کــہ شـ ِ
کام کرنــے  ،کمانــے اور حاصــل کرنــے کــے بغیــر ؛ اور یــہ ی ُســوع مســیح پــہ ایمــان النــے ســے ملتــی ھــے ۔
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ٓایــت  22پــہ غــور کریــں کــہ یــہ ُخــدا کــی راســتبازی ھــے جــو ی ُســوع مســیح پــہ ایمــان النــے ســے ســب ایمــان
النــے والــوں کــو حاصــل ہوتــی ہــے ۔ ُخــدا کیــوں ســب کــو اپنــی راســتبازی پیــش کــر رھــا ھــے ؟ کیونکــہ کچــھ
فــرق نہیــں ؛ [ ]23اس لــۓ کــے ســب نــے ُگنــاہ کیــا اور ُخــدا کــے جــال ســے محــروم ہیــں ۔ ٓاپ نــے ُگنــاہ کیــا  ،
میــں نــے ُگنــاہ کیــا  ،اور ھــم ســب ُخــدا کــے معیــار یــا کاملیــت ســے کــم ہیــں ۔ ہمــارے ُگنــاہ کــی وجــہ ســے  ،ســب
ســے بــڑی چیــز ِجــس کــی ہمیــں ضــرورت ھــے وہ ھــے قبولیــت  ،صعیــع رشــتہ  ،اور ُخــدا کــے ســامنے راســت
ـریعت کــے کامــوں ســے نہیــں بلکــہ ی ُســوع مســیح پــہ ایمــان النــے ســے پیــش کــی ھــے .
مقــام ۔ اور ُخــدا نــے یــہ شـ ِ
ُخــدا کــی راســتبازی ٓاپ کــے کام ٓ ،اپ کــی کوشــشٓ   ،اپ کــی کمائــی  ،یــا ٓاپ کــی حاصِ ــل کرنــے کــی جدوجہــد
ســے نہیــں آتــی ہــے ؛ یــہ ُخداونــد ی ُســوع مســیح پــر ایمــان  ،انحصــار  ،اور بھروســہ کــے زریعــے ٓاتــی ھــے.
ابراھیــم ( یہودیــوں کا بــاپ ) کــو کیســے نجــات ملــی ؟ بائیبــل میــں لکھــا ھــے کــہ وہ ُخــدا پــہ ایمــان الیــا – ُخــدا
کــے دیــۓ ہوئــے وعــدہ کا یقیــن کیــا تھــا – اور پھــر راســتبازی اُس ســے محســوب کــی گئــی تھــی .حقیقــت یــہ ھــے
کــہ ابراھیــم اپنــے ایمــان کــے زریعــہ ُخــدا کــے حضــور راســتباز ٹھہرا یــہ صــرف اُس کــے لــۓ ہــی نہیــں تھــا .
ہم رومیوں  22-12:3میں پڑھتے ہیں کہ ی ُســوع مســیح پہ ایمان النے کے زریعے ایک شــخص راســتباز ٹھہرتا
ھــے ۔ بائیبــل میــں لکھــا ھــے کــہ جــب ی ُســوع نــے ہمــارے ُگنــاہ کی خاطــر اپنا خــون بہایا تــو صلیب پــر ادا کی گئی
قیمت کی وجہ ســے  ،مســیح پر ایمان النے والے ہر شــخص کے کھاتے میں راســتبازی محســوب کی جاۓ گی ۔
رُومیــوں  17:5میــں لکھــا ھــے  ،کیونکــہ جــب ایــک شــخص کــے ُگنــاہ کــے ســبب ســے مــوت نــے اُس ایــک
زریعــہ ســے بادشــاہی کــی تــو جــو لــوگ فضــل اور راســتبازی کــی بخشــش اِفــراط ســے حاصِ ــل کرتــے ہیــں وہ
کــے ِ
ُ
ایــک شــخص یعنــی ی ُســوع مســیح کــے وســیلہ ســے ہمیشــہ کــی زندگــی میــں ضــرور ہــی بادشــاہی کریــں گــے ۔ خــدا
ٓاپ کــو راســتبازی کا تحفــہ  ،اُس کــے ســامنے بــے عیــب کھــڑے ہونــے کا تحفــہ پیــش کــر رہــا ھــے ۔ تحفــہ کــی
قیمــت ہوتــی ھــے لیکــن اُس شــخص کــے لــۓ نہیــں جــو اُســے وصــول کرتــا ھــے ۔ اگــر ٓاپ نــے مجھــے ایــک
تحفــہ دیــا اور مجــھ ســے اُس کــی قیمــت ادا کرنــے کــو کہــا تــو  ،یــہ تحفــہ نہیــں ہــوگا  ،لیکــن ٓاپ کــو کچــھ
خــرچ کرنــا پــڑاُ .خــدا نــے راســتبازی ٓاپ کــے اور میــرے لــۓ بطــور تحفــہ مہیــا کــی  ،اور راســتبازی ،
رہائــی  ،اور ُخــدا کــے ســامنے راســت ٹھہرنــے کا یــہ تحفــہ یسُــوع مســیح پــہ ایمــان النــے ســے ملتــا ہــے ۔
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 قبسس
سواالت اورحواالجات برائے شاگردیت
1.طِ طس  5:3پڑھیں ۔ جس راستبازی کی ہمیں ضرورت ھے کیا وہ راستبازی ہم پیدا کرسکتے ہیں ؟  
طِ طــس  5:3تــو اُس نــے ہــم کــو نجــات دی مگــر راســتبازی کــے کامــوں کــے ســبب ســے نہیــں جــو ہــم
طابــق نئــی پیدائــش کــے غســل اور ُروح القُــدس کــے ہمیــں
نــے ُخــود کــۓ بلکــہ اپنــی رحمــت کــے ُم ِ
نیــا بنانــے کــے وســیلہ ســے ۔
ُ 22.کرنتھیوں  21:5پڑھیں ۔ ہمیں کس قسم کی راستبازی کی ضرورت ہے ؟  
ُ 2کرنتھیــوں  21:5جــو ُگنــاہ ســے واقــف نــہ تھــا اُســی کــو اُس نــے ہمــارے واســطے ُگنــاہ ٹھہرایــا تــا
کــہ ھــم اُس میــں ہــو کــر ُخــدا کــی راســتبازی ہــو جائیــں ۔
3.رُومیوں  22:3پڑھیں ۔ ہم یہ راستبازی کیسے حاصل کریں گے ؟  
ســوع مســیح پــر ایمــان النــے ســے ســب ایمــان النــے
رومیــوں  22:3یعنــی ُخــدا کــی وہ راســتبازی جــو ی ُ
والــوں کــو حاصِ ــل ہوتــی ہــے کیونکــہ کچــھ فــرق نہیــں ۔
ِ 4.فلِپّیوں  9:3پڑھیں ۔ شریعت کی راستبازی کیا ہے ؟  
فِل ِّپیــوں  9:3اور اُس میــں پایــا جــاؤں ۔ نــہ اپنــی اُس راســتبازی کــے ســاتھ جــو شـ ِـریعت کــی طــرف ســے
ھــے بلکــہ اُس راســتبازی کــے ســاتھ جــو مســیح پــر ایمــان النــے کــے ســبب ســے ہــے اور ُخــدا کــی
طــرف ســے ایمــان پــر مِلتــی ہــے ۔
5.گلتیوں  21:2پڑھیں ۔ ہم ُخدا کے فضل کو کس طرح بیکار یا مایوس کر سکتے ہیں ؟  
گلتیــوں  21:2میــں ُخــدا کــے فضــل کــو بیــکار نہیــں کرتــا کیونکــہ راســتبازی اگــر شـ ِـریعت کــے وســیلہ
ســے ملتــی تــو مســیح کا مرنــا عبــث ہوتــا ۔
6.رُومیوں  17:5پڑھیں ۔ ُخدا کی راستبازی کو کس طرح قبول یا حاصل کیا گیا ہے ؟  
رومیــوں  17:5کیونکــہ جــب ایــک شــخص کــے ُگنــاہ کــے ســبب ســے مــوت نــے اُس ایــک کــے ذریعــہ
ســے بادشــاہی کــی تــو جــو لــوگ فضــل اور راســتبازی کــی بخشــش اِفــراط ســے حاصــل کرتــے ہیــں
ســو ع مسِ ــیح کــے وسِ ــیلہ ســے ہمیشــہ کــی زندگــی میــں ضــرور ہــی بادشــاہی
وہ ایــک شــخص یعنــی ِی ُ
کریــں گــے ۔
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یزابتسار ےعیرذ ےک لضف
جوابات سبق 3
1.طِ طــس  3:5پڑھیــں ۔ جــس راســتبازی کــی ہمیــں ضــرورت ھــے کیــا وہ راســتبازی ہــم پیــدا کرســکتے
ہیــں ؟  
نہیں .
ُ 22.کرنتھیوں  21:5پڑھیں ۔ ہمیں کس قسم کی راستبازی کی ضرورت ہے ؟  
ُخدا کی راستبازی ( جو مسیح کے وسیلے سے آتی ہے ( ۔
3.رُومیوں  22:3پڑھیں ۔ ہم یہ راستبازی کیسے حاصل کریں گے ؟  
یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے ۔
ِ 4.فلِپّیوں  9:3پڑھیں ۔ شریعت کی راستبازی کیا ہے ؟  
مجــھ ســے تعلــق رکھنــے والــی ایــک راســتبازی – وہ راســتبازی جــو میــں کامــوں کــے ذریعــے پیــدا
کــر ســکتا ہــوں ۔
5.گلتیوں  21:2پڑھیں ۔ ہم ُخدا کے فضل کو کس طرح ناکام  ،بیکار یا مایوس کر سکتے ہیں ؟  
ہــم اپنــی نجــات کــے لــۓ مســیح اور ھمــارے لــۓ اُس کــی مــوت پــر بھروســہ کرنــے کــی بجــاۓ اپنــے
اچھــے کامــوں کــے ذریعــے نجــات حاصــل کرنــے کــی کوشــش کــر کــے ُخــدا کــے فضــل کــو مایــوس
کــر ســکتے ہیــں ۔
6.رُومیوں  17:5پڑھیں ۔ ُخدا کی راستبازی کو کس طرح قبول یا حاصل کیا گیا ہے ؟  
ایک تحفہ کی طرح ۔
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سبق 4

ُخدا کے ساتھ تعلُق
از اینڈریو وامک
رشــتے کــے بــارے میــں ایــک ســب ســے اہــم چیــز یــہ ھــے کــہ ۤاپ جــس شــخص کــے ســاتھ رشــتہ
بنائیــں گــے اُس کــو ســمجھیں  ،اور یــہ ُخــدا کــے بــارے میــں بھــی الگــو ہوتــا ھــے ۔ ُخــدا کــے ســاتھ صحتمنــد
رشــتہ قائــم رکھنــے کــے لــۓ ۤاپ کــو ُخــدا کــی بنیــادی فطــرت اور کــردار کــو ســمجھنے کــی ضــرورت ہــے .
ُخــدا کــے کــردار اور فطــرت کــو غلــط ســمجھنا ایــک وجــہ ہــے کــہ بہــت ســارے لــوگ ُخــدا کــے ســاتھ
بــاغ عــدن میــں بھــی عیــن وہــی ہــوا تھــا جــب ٓادم اور حــوا کــو ســانپ
مثبــت تعلقــات نہیــں رکھتــے ہیــں ۔
ِ
ُ
ُ
نــے ۤازمایــا  -وہ ۤازمائــش میــں پــڑے  ،باالخــر خــدا کــی نافرمانــی کــی  ،اور پــوری انســانیت کــو گنــاہ میــں
ڈبــو دیــا ُ -خــدا کــی فطــرت کــو ســمجھنے میــں اُن کــی کمــی حقیقــت میــں آزمائیــش کا ایــک حصــہ تھــا.
پیدائــش  5-1:3کــی کہانــی ســے زیــادہ تــر لــوگ واقــف ہیــں  :اور ســانپ کل دشــتی جانــوروں ســے
جــن کــو ُخداونــد ُخــدا نــے بنایــا تھــا چــاالک تھــا اور اُس نــے عــورت ســے کہــا کیــا واقعــی ُخــدا نــے کہــا
ہــے کــہ بــاغ کــے کســی درخــت کا پھــل تــم نــہ کھانــا ؟ [ ]2عــورت نــے ســانپ ســے کہــا کــہ بــاغ کــے
درختــوں کا پھــل تــو ہــم کھاتــے ہیــں [ ]3پــر جــو درخــت بــاغ کــے بیــچ میــں ہــے اُس کــے پھــل کــی بابــت
ُخــدا نــے کہــا ہــے کــہ تــم نــہ تــو اُســے کھانــا اور نــہ چھونــا ورنــہ مــر جــاؤ گــے  ]4[ .تــب ســانپ نــے
عــورت ســے کہــا کــہ تــم ہــر گــز نــہ مــرو گــے [ ]5بلکــہ ُخــدا جانتــا ھــے کــہ ِجــس دِن تــم اُســے کھــاؤ گــے
تمہــاری آنکھیــں ُکھــل جائیــں گــی اور تــم ُخــدا کــی ماننــد نیــک و بــد کــے جاننــے والــے بــن جــاؤ گــے.
شــیطان کا یہــاں ایــک مــکاری بھــرا بیــان موجــود ھــے کــہ ُخــدا واقعتــا ً ایــک اچھــا ُخــدا نہیــں ھــے .
 --کــہ وہ ٓادم اور حــوا ســے کســی چیــز کــو روکنــے کــی کوشــش کــر رہــا تھــا  --- .کــہ ُخــدا نہیــں چاہتــا تھــاکــہ وہ اپنــی نموتــک پہنچیــں  ---کــہ ُخــدا نہیــں چاہتــا تھــا کــہ وہ اُس جیســے بنیــں  --- .اور یہــی وجــہ ھــے
کــہ ُخــدا نــے نیکــی اور بــدی کــے درخــت ســے نــا کھانــے کا اصــول بنایــا تھــا کــہ اُن کــی راہ میــں رُکاوٹ یــا
تکلیــف ھــو ۔ ایــک لحــاظ ســے ُ ،خــدا اُن کــے لــۓ بھالئــی نہیــں چاہتــا تھــا ۔ آج بھــی لوگــوں کــے ســاتھ جــو
کچــھ ہــو رہــا ہےبلــکل وہــی ہــے ۔ شــیطان اُنہیــں کہتــا ھــے  " ،اگرتــم ُخــدا کــی پیــروی کرتــے ہــو اور اُن ســب
چیــزوں کا تجربــہ نہیــں کرتــے جــو اُس کــے کالم کــے منافــی ہیــں  ،تــو تــم کــو کبھــی بھــی حقیقــی خوشــی کا
تجربــہ نہیــں ھــو گا ۔ زندگــی بــے رنــگ ہوگــی ُ --- .مــردہ  ".افسوســناک حقیقــت یــہ ھــے کــہ لــوگ مختلــف
تجربــات جیســے منشــیات  ،الکحــل  ،جنســی تعلقــات  ،بغــاوت  ،خــود پســندی  ،نوکریــوں میــں کامیابــی اور
بہــت ســے دوســرے تجربــات کرتــے ہیــں  ،اور جــب تــک انہیــں یــہ احســاس ھــو کــہ وہ مطلوبــہ اطمینــان
نہیــں دیتــی ہیــں  ،تــب تــک وہ اپنــی زندگــی  ،اپنــا خانــدان  ،اپنــی صحــت کــو تبــاہ کــر چُکــے ہوتــے ہیــں ۔
ســچ یــہ ھــے کــہ ُخــدا ایــک اچھــا ُخــدا ھــے  ،اور ہمــارے لــۓ اُس کــی مرضــی صــرف بھالئــی کــی ھــے
۔ لیکــن شــیطان ٓاج ھــم پــر وہــی ٓازمائــش اســتعمال کرتــا ھــے جــو عــدن کــے بــاغ میــں ٓادم اور حــوا کــے خــاف
کــی  ،بنیــادی طــور پــر یــہ مطلــب ھــے کــہ ُخــدا ایــک اچھــا ُخــدا نہیــں ھــے ۔ وہ لــوگ جــن کــے پــاس بائیبــل
کــی تھــوڑی ســی ســمجھ ھــے وہ یــہ تاثــر پــا ســکتے ہیــں کیونکــہ کالم میــں ایســی مثالیــں موجــود ہیــں جہــاں
ُخــدا نــے لوگــوں کــے ســاتھ ســخت  ،ظالمانــہ ســلوک کیــا ۔ گِنتــی  36-32:15میــں  ،ایــک شــخص نــے ســبت
کــے دِن لکڑیــاں جمــع کیــں اور ســبت کا دن نــہ ماننــے کــی وجــہ ســے اســے سنگســار کــر دیــا گیــا ۔ یــہ ســخت
لگتــا ھــے  ،لیکــن اِس طــرح کــی ســزاؤں کــے پیچھــے ایــک مقصــد تھــا  ،اگــر چــہ کالم پــاک کــو رســمی طــور
پــر پڑھنــے میــں زیــادہ تــر لوگــوں کــے لــۓ یــہ واضــح نہیــں ہوتــا ھــے ۔ محتــاط مطالعــہ ســے یــہ پتــہ چلتــا
ھــے کــہ پرانــے عہــد نامــے کــی شــریعت کا مقصــد ہمــارے کــردہ ُگناہــوں کــو ھمــاری نظــر میــں حــد ســے
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زیــادہ مک ـرُو بنانــا تھــا  ،جیســا کــہ پولــوس رومیــوں  13:7میــں کہتــا ھــے .مقصــد یــہ تھــا کــہ لوگــوں کــو یــہ
احســاس ھــی نہیــں تھــا کــہ اُن کــی سرکشــی کتنــی مہلــک ھــے اور یــہ ُخــدا کــے خــاف جــرم ھــے ۔ انہــوں نــے
ٓاپــس میــں موازنــہ کرنــے اور اپنــے اعمــال کا دوســروں کــے کامــوں ســے مقابلــہ کرنــے کــی غلطــی کــی ۔
اگــر کســی نــے ُگنــاہ کیــا اور اُســے ہــاک نہیــں کیــا گیــا تــو  ،اُن کا خیــال تھــا کــہ ُگنــاہ اتنــا ُبــرا نہیــں ھــو گا ،
اور انہــوں نــے اپنــے معیــار کــو پســت کــر دیــا ۔ صحیــح اور غلــط کیــا تھــا اِس پــر وہ صحیــح نقطــہ نظــر کھــو
چُکــے تھــے ُ .خــدا نــے انســان کــو دوبــارہ ســابول کــی ڈوری جیســی ســیدھی راہ پــر النــا تھــا  ،جــو صحیــح زندگی
گزارنــے کا ایــک مناســب معیــار تھــا  ،تاکــہ وہ شــیطان اور اُس کــی ٓازمائیشــوں کو مســترد کرتــے اور پہچانتے کہ
غلــط انتخــاب کا حتمــی نتیجــہ کیــا ہــوگا ۔ پھــر جــب ُخــدا نــے یــہ کیــا تــو  ،اُســے اپنــا دیــا ہــوا قانــون نافــز کرنــا پڑا ۔
ُخــدا نــے پرانــے عہــد نامــے کــے احــکام کــو اِس مقصــد کــے لــۓ نہیــں دیــا تھــا کــہ  " ،جــب تــک تــم یــہ
ســب کام نہیــں کرتــے  ،میــں تمہیــں قبــول نہیــں کــر ســکتا اور نــہ ھــی تــم ســے محبــت کــر ســکتا ہــوں  " .یــہ ُخــدا
کــی فطــرت اور کردارنہیــں ھــے ۔ بلکــہ ُ ،خــدا نــے ہمــارے صحیــح اور غلــط کــے احســاس کــو مزیــد تیــز تــر
بنانــے اور ہمیــں اس حقیقــت پــر واپــس النــے کــے لــۓ دیــا کــہ ھمیــں نجــات دہنــدہ کــی ضــرورت ھــے  .مســئلہ
یــہ رہــا ہــے کــہ لوگــوں کا خیــال تھــا کــہ ُخــدا ان ســے محبــت کرنــے ســے پہلــے کاملیــت کا مطالبــہ کررہــا تھــا ،
جــس کــی وجــہ ســے بہــت ســے لوگــوں کا یــہ رویــہ پیــدا ہــوا کــہ ان کــے ســاتھ ُخــدا کــی محبــت بــرا ِہ راســت
ان کــی کارکردگــی کــے متناســب ھــے ۔ وہ محســوس کرتــے ہیــں کــہ جــب تــک وہ ھــر کام ٹھیــک طــرح ســے
کرنــے کــی کوشــش نہیــں کریــں گــے ُ ،خــدا اُنہیــں قبــول نہیــں کــرے گا  ،اور یــہ بائیبــل کا پیغــام نہیــں ھــے ۔
ُخــدا کا دل انســانوں کــو مُجــرم ٹھہرانــا نہیــں بلکــہ اُن ســے مــاپ کرنــا ہــے  --- .اُن کــے ُگنــاہ منصــوب
کرنــا نہیــں  --- .اُن کــے ُگناہــوں کــو اُن کــے خــاف قائــم کرنــا نہیــں ۔ بائیبــل میــں ُخــدا کــی لوگــوں کــے لــۓ یہــی
مرضــی ھــے اور ٓاج ٓاپ کــے لــۓ بھــی ہــے ۔ ٓاپ کــو ُخــدا کــے اصــل دل کــو ســمجھنے کــی ضــرورت ھــے  ،کــہ
ُخــدا ُمحبــت ھــے (  1یوحنــا  ُ . ) 8:4خــدا ٓاپ کــے ٓگناہــوں اور ھــر اُس چیــز کــو جــو ٓاپ کــو اُس ســے ُجــدا کــرے
دور کرنــے کــی کوشــش کرتــا ھــے ُ .خــدا ی ُســوع کــے زریعــے پہلــے ہــی یــہ کام کــر ُچــکا ھــے  ،اور ُخــدا ٓاج ٓاپ
کــو تعلقــات کــی پیــش کــش کــر رہــا ھــے ٓ ،اپکــی اپنــی کارکردگــی پــہ مبنــی نہیــں بلکــہ ی ُســوع پــر ایمــان اور اُســے
قبــول کرنــے ســے کــہ اُس نــے ٓاپ کــے ُگنــاہ اُٹھائــے ہیــں ۔ اپنــی زندگــی میــں ناکامیوں ســے قطــع نظــر ٓاج ٓاپ ُخدا
کــے ســاتھ تعلقــات قائــم کــر ســکتے ہیــںُ .خــدا صــرف یــہ کہتــا ھــے کــہ ٓاپ ُخداونــد ی ُســوع مســیح پــہ ایمــان الئیــں ۔
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 قبسس
سواالت اور حواالجات برائے شاگِردیت
1.پیدائش  1:3پڑھیں ۔ شیطان نے حوا سے کیا سوال کیا ؟  
پیدائــش  1:3اور ســانپ کل دشــتی جانــوروں ســے جــن کــو ُخــدا نــے بنایــا تھــا چــاالک تھــا اور
اُس نــے عــورت ســے کہــا کیــا واقعــی ُخــدا نــے کہــا ہــے کــہ بــاغ کــے کســی درخــت کا پھــل تــم
نــہ کھانــا ؟
2.پیدائــش  17:2اور پیدائــش  3:3پڑھیــں ۔ حقیقــت میــں ُخــدا نــے جــو ٓادم ســے کہــا حــوا نــے اُس
میــں کــون ســا لفــظ یــا الفــاظ کا اضافــہ کیــا ؟  
پیدائــش  17:2لیکــن نیــک و بــد کــی پہچــان کــے درخــت کا کبھــی نــہ کھانــا کیونکــہ جــس روز تــو
نــے اُس میــں ســے کھایــا تــو مــرا ۔
پیدائــش  3:3پــر جــو درخــت بــاغ کــے بیــچ میــں ھــے اُس کــے پھــل کــی بابــت ُخــدا نــے کہــا ھــے
کــہ تــم نــہ تــو اُســے کھانــا اور نــہ چھونــا ورنــہ مــر جــاؤ گــے ۔
3.پیدائــش  6:3پڑھیــں ۔ ایــک بــار جــب شــیطان ُخــدا کــے کالم کــے بــارے میــں حــوا کــے ذہــن میــں
شــک پیــدا کرنــے میــں کامیــاب ہوگیــا  ،تــو حــوا نــے اِس ٓایــت میــں کیــا کِیــا تھــا ؟   
پیدائــش  6:3عــورت نــے جــو دیکھــا کــہ وہ درخــت کھانــے کــے لــۓ اچھــا اور آنکھــوں کــو
خــوش نمــا معلــوم ہوتــا ھــے اور عقــل بخشــنے کــے لــۓ خــوب ھــے تــو اُس کــے پھــل میــں ســے
لیــا اور کھایــا اور اپنــے شــوہر کــو بھــی دیــا اور اُس نــے کھایــا ۔
4.پیدائــش  10-9:3پڑھیــں ۔ ٓادم اور حــوا کــے ُگنــاہ کرنــے کــے بعــد  ،کیــا ُخــدا نــے پھــر بھــی اُن
ســے بــات چیــت کــی اوراُن کــے ســاتھ تعلقــات کــو آگــے بڑھایــا ؟  
پیدائــش  10-9:3تــب ُخداونــد ُخــدا نــے آدم کــو ُپــکارا اور اُس ســے کہــا کــہ تــو کہــاں ھــے؟
] [10اُس نــے کہــا میــں نــے بــاغ میــں تیــری آواز ســنی اور میــں ڈرا کیونکــہ میــں ننــگا تھــا اور
میــں نــے اپنــے آپ کــو چھپایــا ۔
5.پیدائش  24-22:3پڑھیں ۔ ُخدا نے ٓادم اور حوا کو باغ سے کیوں نکاال ؟  
پیدائــش  24-22:3اور ُخداونــد ُخــدا نــے کہــا دیکھــو اِنســان نیــک و َبــد کــی پہچــان میــں ہــم میــں
کہیــں اَیســا نــہ ہــو کــہ وہ اپنــا ہاتــھ بڑھائــے اور حیــات کــے
ســے ایــک کــی مانِنــد ہــو گیــا .اب ِ
ُ
ُ
جیتــا رہــے ۔ ] ]23اِس لِئــے خداونــد خــدا
درخــت ســے بھــی ُکچــھ لــے کــر کھائــے اور ہمیشــہ ِ
جــس میــں ســے وہ لِیــا گیــا تھــا
ـاغ عــدن ســے باہــر کــر دِیــا تاکــہ وہ اُس زمِیــن کــی ِ
نــے اُس کــو بـ ِ
ـرق کــی طــرف
کھیتــی کــرے ۔ [ُ ]24چنانچــہ اُس نــے آدم کــو ِنــکال دِیــا اور بــاغ ِعــدن کــے مشـ ِ
وبیــوں کــو اور َچوگــرد ُگھومنــے والــی ُ
شــعلہ زن تلــوار کــو رک ّھــا کــہ وہ ِزندگــی کــے درخــت
ُّ
کر ِ
کــی راہ کــی حِفاظــت کریــں .
6.کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سزا کی بجائے خدا کی رحمت کا ایک کام تھا ؟  
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ُقلعت ھتاس ےک ادُخ
7.رومیــوں  17:5پڑھیــں .ہــم ُخــدا کــے فضــل کــی کثــرت اور راســتبازی کــے تحفــہ کــو کــس طــرح لــے
ســکتے ہیــں ؟  
 A۔ خرید کے ۔
 B۔ کما کے ۔
 C۔ وصول کر کے ۔
ذریعــہ
رومیــوں  17:5کیونکــہ جــب ایــک شــخص کــے ُگنــاہ کــے ســبب ســے َمــوت نــے اُس ایــک کــے ِ
ســے بادشــاہی کــی تــو جــو لــوگ فضــل اور راســت بــازی کــی بخشِ ــش اِفــراط ســے حاصِ ــل کرتــے ہیــں
ســو ع مسِ ــیح کــے وسِ ــیلہ ســے ہمیشــہ کــی ِزندگــی میــں ضـ ُرور ہــی بادشــاہی
وہ ایــک شــخص یعنــی ِی ُ
کریــں گــے ۔
8.رومیوں  23:6پڑھیں ۔ اگر ہم ُگناہ کریں تو درحقیقت ہم کس چیز کے مستحق ہیں ؟  
رومیــوں  23:6کیونکــہ ُگنــاہ کــی مــزدوری مــوت ھــے مگــر ُخــدا کــی بخشــش ہمــارے ُخداونــد مســیح
ســوع میــں ہمیشــہ کــی زندگــی ھــے .
ی ُ
9.اِس کی بجائے ُخدا فضل کے وسیلے ھمیں کیا عطا کرتا ہے ؟  
	10.رومیــوں  3:10پڑھیــں ۔ اگــر ہــم ُخــدا کــے حضــور اپنــی ھــی راســتبازی قائــم کرنــے کــی کوشــش کرتــے
ہیــں تــو ہــم کیــا کــر نــے میــں نــاکام رہتــے ہیــں ؟  
رومیــوں  3:10اس لــۓ کــہ وہ ُخــدا کــی راســتبازی ســے ناواقــف ہــو کــر اور اپنــی راســتبازی قائــم
کرنــے کــی کوشــش کــر کــے ُخــدا کــی راســتبازی کــے تابــع نــہ ھــوۓ .
	 111.یُوحنــا  9:1اور رومیــوں  3:4پڑھیــں ۔ اگــر ہــم صــرف ایمــان الئیــں تــو ُخــدا کــے خــاف کئــے گئــے
ھمــارے ســارے ُگناہــوں اور بدکاریــوں کــے بــارے میــں اُس کا کیــا کرنــے کا وعــدہ ہــے؟  
ُ 1یوحنــا  9:1اگراپنــے ُگناہــوں کا اقــرار کریــں تــو وہ ہمــارے ُگناہــوں کــے ُمعــاف کرنــےاور ہمیــں
ســاری ناراســتی ســے پــاک کرنــے میــں ســچا اور عــادل ھــے ۔
رومیــوں  3:4کِتــا ِ
ب ُمقــدس کیــا کہتــی ھــے ؟ یــہ کــہ ابرہــام ُخــدا پــہ ایمــان الیــا اور یــہ اُس کــے لــۓ
راســتبازی گِنــا گیــا .
	12.یہ ٓاپ کو ُخدا کے کردار کے بارے میں کیا بتاتا ھے ؟  
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 قبسس
جوابات سبق 4
1.پیدائش  1:3پڑھیں ۔ شیطان نے حوا سے کیا سوال کیا ؟  
کیا واقعی ُخدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل نا کھانا ؟
2.پیدائــش  17:2اور پیدائــش  3:3پڑھیــں ۔ حقیقــت میــں ُخــدا نــے جــو ٓادم ســے کہــا حــوا نــے اُس میــں
کــون ســا لفــظ یــا الفــاظ کا اضافــہ کیــا ؟  
کہ اُنہیں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہۓ ۔
3.پیدائــش  6:3پڑھیــں ۔ ایــک بــار جــب شــیطان ُخــدا کــے کالم کــے بــارے میــں حــوا کــے ذہــن میــں شــک
پیــدا کرنــے میــں کامیــاب ہوگیــا  ،تــو حــوا نــے اِس ٓایــت میــں کیــا کِیــا تھــا ؟   
درخت میں سے لیا اور کھایا ۔
4.پیدائــش  10-9:3پڑھیــے ۔ ٓادم اور حــوا کــے ُگنــاہ کرنــے کــے بعــد  ،کیــا ُخــدا نــے پھــر بھــی اُن ســے
بــات چیــت کــی اوراُن کــے ســاتھ تعلقــات کــو آگــے بڑھایــا ؟  
جی ہاں ۔
5.پیدائش  24-22:3پڑھیے ۔ ُخدا نے ٓادم اور حوا کو باغ سے کیوں نکاال ؟  
تاکہ وہ زندگی کے درخت سے نا کھا لیں اور ُگناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہیں ۔
6.کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سزا کی بجائے خدا کی رحمت کا ایک کام تھا ؟  
جی ہاں ۔
7.رومیــوں  17:5پڑھیــں .ہــم ُخــدا کــے فضــل کــی کثــرت اور راســتبازی کــے تحفــہ کــو کــس طــرح لــے
ســکتے ہیــں ؟  
 C۔ وصول کر کے ۔
8.رومیوں  23:6پڑھیں ۔ اگر ہم ُگناہ کریں تو درحقیقت ہم کس چیز کے مستحق ہیں ؟  
موت.
9.اِس کی بجائے ُخدا فضل کے وسیلے ھمیں کیا عطا کرتا ہے ؟  
یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ۔
	10.رومیــوں  3:10پڑھیــں ۔ اگــر ہــم ُخــدا کــے حضــور اپنــی ھــی راســتبازی قائــم کرنــے کــی کوشــش کرتــے
ہیــں تــو ہــم کیــا کــر نــے میــں نــاکام رہتــے ہیــں ؟  
یسوع کی راستبازی کو اپنی راستبازی کے طور پر قبول کرنے میں ۔
	 111.یُوحنــا  9:1اور رومیــوں  3:4پڑھیــں ۔ اگــر ہــم صــرف ایمــان الئیــں تــو ُخــدا کــے خــاف کئــے گئــے
ھماــرے س��ارے ُگناہ��وںاور بدکاری��وں کــے بــارے میــں اُس کا کیــا کرنــے کا وعــدہ ہــے ۔
انہیں ہٹا دیگا ،انہیں بھال دیگا  ،انہیں معاف کر دے گا ۔
	12.یہ ٓاپ کو ُخدا کے کردار کے بارے میں کیا بتاتا ھے ؟
کہ وہ رحم دل اور محبت کرنے واال ہے ۔
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سبق 5

ُخدا کی فطرت
از اینڈریو وامک
ُخداونــد کــے ســاتھ مُثبــت تعلــق قائــم کرنــے کــے لــۓ  ،ہمیــں اُس کــی فطــرت اور اصــل کــردار کــو
جاننــا ہــو گا  .کیــا وہ ہمــارے ُگنــاہ کــی وجــہ ســے نــاراض ھــے  ،یــا وہ رحــم کرنــے واال ُخــدا ھــے جــو
؟  کالم پــاک دراصــل
ہمــاری کارکردگــی ســے قطــع نظــر ہمیــں اپنــی زندگــی اور برکــت دینــا چاہتــا ھــے
ِ
ہمیــں ُخــدا کــے بــارے میــں دو مختلــف نظریــات پیــش کرتــا ھــے  ،ایســا نہیــں کــہ اُس میــں کبھــی
ً
بــدالو آیــا ہــے یــا اُس کــے کامــوں میــں تضــاد پایــا گیــا ہــے ۔ ایــک زمانــہ تھــا کــہ بائیبــل میــں اســتعمال
ُ
ُ
ش��دہ اصطالح��ات میــں  ،خــدا نــے " انســانوں کــے گناہــوں کــو ان کــے خــاف محســوب کئــے ۔ "
اِس کا موازنــہ بچــوں کــی پــرورش ســے کیــا جــا ســکتا ھــے ۔ جــب وہ بہــت کــم عمــر ھوتــے ہیــں  ،تــو اُن
کــے ســاتھ بحــث کرنــا ممکــن نہیــں ہوتــا  ،انہیــں یــہ بتانــا کــہ انہیــں کیــوں مناســب طریقــے ســے کام کرنــا چاہــۓ
یــا اُنہیــں کیــوں خودغــرض نہیــں ہونــا چاہئــے اور اپنــے بھائیــوں اور بہنــوں ســے کیــوں کھلونــے نہیــں چھیننــے
چاہــۓ ۔ اُنہیــں اصــول بتانــے ہــوں گــے اور  ،اگــر وہ اِنہیــں توڑتــے ہیــں  ،تــو تربیــت کرنــا ہــوگا ۔ اصولــوں
کــو نافــظ کرنــا پڑتــا ھــے حاالنکــہ وہ ُخــدا اور شــیطان کــے بــارے میــں نہیــں جانتــے ہیــں  ،یــا یــہ کــہ جــب وہ
خــود غــرض بنتــے ہیــں تــو شــیطان کــو جگــہ دے رہــے ہیــں .ھــو ســکتا ھــے کــہ وہ اِن تصــورات کــو ســمجھ
نــہ ســکیں  ،لیکــن وہ یــہ ســمجھ ســکتے ہیــں کــہ اگــر وہ عمــل دہراتــے ہیــں  ،تــو اُنھیــں ســزا دی جــاۓ گــی ۔
اِس طــرح ســے ُ ،خداونــد نــے پُرانــے عہــد نامــہ میــں کیــا ۔ اِس ســے پہلــے کــہ لــوگ نــۓ ســرے ســے
پیــدا ہــوں  ،اُن میــں رُوحانــی شــعور نہیــں تھــا جــو ہمــارے پــاس نــۓ عہــد نامــے کــے تحــت ہــے  ،لہــذا اُنھیــں
ُگناہــوں ســے روکنــے کــے لــۓ قوانیــن دینــے اور ان کــو ســزا کــے ســاتھ نافــذ کرنــا پــڑا  ،کبھــی کبھــی مــوت
بھــی ۔ کیونکــہ شــیطان لوگــوں کــو ُگنــاہ کــے ذریعــہ تبــاہ کــر رہــا تھــا  ،اِس لــۓ ُگنــاہ پــر پابنــدی لگانــی پــڑی  ،
اور اُنہیــں نافــز کرنــا پــڑا .اگرچــہ اِس نــے غلــط تاثــر چھــوڑا کــہ ُخــدا نــے ہمــارے ُگناہــوں کــی وجــہ ســے
واقعــی ھــم ســے پیــار نہیــں کیــا تھــا  ،لیکــن یــہ وہ بــات نہیــں جــو ُخــدا کا کالم ســکھاتا ھــے  .رُومیــوں 13:5
شــریعت
شــریعت کــے دیــۓ جانــے تــک دُنیــا میــں ُگنــاہ تــو تھــا مگــر جہــاں
میــں مرقــوم ھــے  ،کیونکــہ
ِ
ِ
ٰ
ـریعت کــے دیــۓ جانــے تــک " کا مطلــب موســی کــے ایــام تــک
نہیــں وہــاں ُگنــاہ مح ُ
ســوب نہیــں ہوتــا  " .شـ ِ
تھــا جــب ُخــدا نــے یہــودی قــوم پــر الگــو ہونــے والــے دس احــکام اور دیگــر رســمی قوانیــن دیــۓ تھــے ۔ اُس
وقــت تــک  ،دنیــا میــں ُگنــاہ تــو تھــا لیکــن محسُــوب نہیــں ہوتــا تھــا ۔ لفــظ " محسُــوب " ایــک کتــاب ســازی
ً
مثــا  ،آپ ُکچــھ خریدنــے کــے لــۓ ُدکان پــر جاتــے ہیــں اور کہتــے ہیــں  " ،اِســے
کــی اصطــاع ہــے ؛
میــرے کھاتــے میــں رکــھ دو  " .جــب یــہ آپ کــے کھاتــے میــں رکــھ دی جاتــی ھــے تــو  ،یــہ آپ کــے حســاب
میــں قلــم بنــد ہــو جاتــی ھــے  ،اور خریــداری آپ ســے محســوب کــردی جاتــی ہــے ۔ اگــر وہ اُســے مح ُســوب
کرنــے میــں نــاکام رہیــں تــو  ،اِس کا مطلــب ھــے کــہ اِســے آپ کــے کھاتــے میــں قلــم بنــد نہیــں کیــا گیــا تھــا ۔
یــہ آیــت کہــہ رہــی ھــے کــہ جــب تــک دس احــکام نہیــں آئــے ُ ،گنــاہ لوگــوں ســے مح ُســوب نہیــں کیــا جــا رہــا
تھــا  .یــہ ایــک حیــرت انگیــز بیــان ھــے ۔ پیدائــش بــاب  3اور  4کــو دیکھیــں  .بیشــتر لوگــوں کا یــہ خیــال ھــے
کــہ جــب آدم اور حــوا نــے ُخــدا کا ُگنــاہ کیــا  ،کیونکــہ ُخــدا پــاک تھــا اور اب انســان ُگنــاہ گار تھــا ُ ،خــدا کا بنــی
نــوع انســان ســے کوئــی تعلــق نہیــں ہــو ســکتا تھــا ۔ اُن کا خیــال ھــے کــہ ُخــدا نــے آدم کــو اپنــی حضــوری ســے
ہٹانــے کــے لــۓ بــاغ ســے باہــر نــکاال کیــوں کــہ ایــک پــاک ُخــدا ناپــاک آدمــی کــے ســاتھ کچــھ تعلــق نہیــں رکــھ
ســکتا تھــا  .وہ مزیــد ســوچتے ہیــں کــہ جــب تــک کــہ آپ اپنــے عمــل کــو صعیــع کامــوں کــے ذریعــے صــاف
نہیــں کریــں گــے ُ ،خــدا ایــک بــار پھــر آپ کــے ســاتھ کوئــی رشــتہ نہــں رکــھ ســکتا  .یــہ ی ُســوع کــے پیغــام کــے
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 قبسس
برعکــس ھــے ۔ رُومیــوں  8:5میــں لکھــا ھــے لیکــن ُخــدا اپنــی مح ّبــت کــی ُخوبــی ہــم پــر ُیــوں ظاہــر کرتــا ھــے
کــہ جــب ہــم ُگنہــگار ہــی تھــے تــو مســیح ہمــاری خاطِ ــر ُمــوا ؛ لہــذا نیــا عہــد نامــہ یــہ ســیکھاتا ھــے کــہ ُخــدا
نــے اپنــی محّ بــت آپ کــے ســاتھ اُس وقــت بڑھائــی جــب آپ ُگنــاہ میــں زندگــی گــزار رھــے تھــے  ،نــا کــہ اُس
وقــت جــب آپ نــے اعمــال درســت کــر لئــے تھــے ۔ انجیــل کــی ایــک اعظیــم ســچائی جــو آپ کــی زندگــی کــو بــدل
دے گــی یــہ ســمجھنا ھــے کــہ آپ جیســے بھــی ہیــں ُخــدا آپ ســے پیــار کرتــا ھــے ۔ ُخــدا آپ ســے اتنــا پیــار کرتــا ھــے
کــہ اگــر آپ اُس کــی محبــت پــا لیتــے ہیــں  ،تــو جیســے آپ ہیــں ویســے رھنــا نہیــں چاہیــں گــے .آپ بــدل جائیــں گــے ،
آپ کا بــدالو ُخــدا کــی محبــت پانــے کــے لئــے نہیــں بلکــہ اُس کــی محبــت کــے نتیجــے کــے طــور پــر ہــو گا ۔
پیدائــش بــاب  4میــں آپ دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ ُخــدا انســان کــے ســاتھ ابھــی بھــی رفاقــت جــاری رکھــے
ہوئــے تھــا  ،آدم اور حــوا کــے ُگنــاہ کرنــے کــے بعــد بھــی بــات کــر رہــا تھــا ۔ ُخــدا نــے قائِــن اور ہابــل ســے
بــات کــی  ،اور جــب وہ ُخــدا کــے لــۓ قُربانــی چڑھانــے آئــے تــو ُخــدا نــے آواز کــے ســاتھ اُن ســے بــات کــی ۔
اُن کــے ر ِد عمــل ســے  ،ہــم دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ وہ ُخــدا کــی آواز ســننے کــے عــادی تھــے  ،اور اُس نــے
اُنہیــں خوفــزدہ نہیــں کیــا ۔ جــب قائــن نــے اپنــے بھائــی ہابــل کــو مــار ڈاال اور زمیــن پــر پہــا قاتــل بــن گیــا تــو ،
آســمان ســے ُخــدا کــی آواز آئــی " :تمہــارا بھائــی ہابــل کہــاں ھــے ؟ " قائــن نےبظاہــر بغیــر کســی پچھتــاوے کــے
ُخــدا ســے جھــوٹ بــوال  .یــہ تبھــی ہــو ســکتا ھــے کــہ جــب کوئــی شــخص ُخــدا کــی آواز ســننے کا اتنــا عــادی ہــو
جائــے کــہ وہ اُســے اھمیــت نہیــں دیتــا اور وہ اُس ســے خائــف بھــی نہیــں ہوتــا ہــے ۔ یــہ ســاری باتیــں یــہ بتاتــی
ہیــں کــہ ُخــدا اب بھــی بنــی نــوع انســان کــے ســاتھ میــل جــول کــر رہــا تھــا اور رفاقــت کــو تــوڑا نہیــں تھــا  ،جیســا
کــے عــام طــور پــر مانــا جاتــا ھــے ۔ ُخــدا انســان کــے ُگناہــوں کــو اُس ســے محســوب نہیــں کــر رھــا تھــا ۔ کیــا اِس
کا یــہ مطلــب ھــے کــہ ُخــدا نــے اُن کــے ُگناہــوں کــو درگزرکیــا یــا وہ غلــط نہیــں تھــے ؟ نہیــں  ،یہــی وجــہ تھــی
کــہ آخــر کار ُخــدا نــے قانــون دیــا ۔ انســان کــو ایــک مناســب معیــار پــر واپــس النــے کــے لــۓ ُخــدا کــو قانــون
دینــا پــڑا ُ .خــدا نــے انســان کــو یــہ دکھانــا تھــا کــہ اُســے ایــک نجــات دھنــدہ کــی ضــرورت ھــے اور اُســے ُخــود
کــو عاجــز کرنــا پــڑے گا تاکــہ معافــی بطــور تحفــہ وصــول کــرے  .افســوس کــی بــات یــہ ھــے کــہ مذہــب نــے
اِن چیــزوں کــو تــوڑ مــروڑ کــے اِن پــر قابــو پالیــا ھــے کــہ یــہ ســکھائیں کــہ قانــون اِس لئــے دیــا گیــا تھــا تاکــہ
آپ اســے برقــرار رکــھ ســکیں اور اِس طــرع ُخــدا کــی مغفــرت اور قبولیــت حآصــل کریــں ۔ نہیــں ! پُرانــے عہــد
نامــہ کا مقصــد آپ کــے ُگنــاہ کــو اِس حــد تــک بڑھانــا تھــا کــہ آپ اپنــے آپ کــو بچانــے ســے ہمیشــہ کــے لــۓ
مایــوس ہــو جاتــے اور کہتــے ُ " ،خدایــا اگــر آپ کــی پاکیزگــی کا معیــار یــہ ھــے تــو  ،میــں یــہ نہیــں کــر ســکتا
ہــوں  .مجھــے معــاف کــر  ،مجــھ پــہ رحــم کــر " ۔ ُخــدا کــی مجموعــی فطــرت ہمیشــہ ســے محبــت رہــی ھــے .
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ترطف یک ادُخ
سواالت اور حواالجات برائے شاگِردیت
1.رُومیوں  13:5پڑھیں ۔ لفظ " محسُوب " کا کیا مطلب ھے ؟  
رومیــوں  13:5کیونکــہ شـ ِـریعت کــے دِئــے جانــے تــک دُنیامیــں ُگنــاہ توتھــا مگــر جہــاں شـ ِـریعت نہیــں
ســوب نہیــں ہوتــا ۔
وہــاں ُگنــاہ مح ُ
شریعت کا کیا مقصد تھا ؟  
2.رُومیوں  7:7پڑھیں ۔ ِ
رومیــوں  7:7پــس ہــم کیــا کہیــں؟ کیــا شـ ِـریعت ُگنــاہ ہــے ؟ ہر ِگــز نہیــں بلکــہ َ
بغیــر شـ ِـریعت کــے َمیــں
ُگنــاہ کــو نــہ پہچانتــا مثـاً اگــر شـ ِـریعت یــہ نــہ کہتــی کــہ ُتــو اللــچ نــہ کــر تــو َمیــں اللــچ کــو نــہ جانتــا ۔
3.گلتیوں  24:3پڑھیں ۔ اِس آیت کے مُطابق  ،شریعت کا کیا مقصد تھا ؟  
گلتیــوں  24:3پــس شـ ِـریعت مسِ ــیح تــک ُپہنچانــے کــو ہمــارا اُســتاد بنــی تاکــہ ہــم اِیمــان کــے ســبب ســے
راســت بــاز ٹھہریــں ۔
4.یُوح ّنا  11-1:8پڑھیں ۔ یسُوع نے زنا میں پکڑی گئی عورت سے کیسا سلوک کیا ؟  
صبــح ســویرے ہــی وہ ِپھر َہیــکل میں آیا.
ســو ع َزی ُتــو ن کــے پہــاڑ کــو گیــا ۔ [ُ ]2
ُیوح ّنــا  11-1:8مگــر ِی ُ
فریســی ایک
اورســب لوگ اُس کے پاس آئے اور وہ َبیٹھ کر اُنہیں تعلِیم دینے لگا ۔ [ ]3اور فقِیہہ اور ِ
ســو ع ســے کہــا ۔
َعــورت کــو الئــے جــو ِزنــا میــں پکــڑی گئــی تھــی اور اُســے ِبیــچ میــں کھــڑا کــر کــے ِی ُ
وریــت میــں ُموســیٰ
[ ]4اَے اُســتاد! یــہ َعــورت ِزنــا میــں َعیــن فِعــل کــے وقــت پکــڑی گئــی ہــے ۔ [َ ]5ت َ
نــے ہــم کــو ُحکــم دِیــا ہــے کــہ اَیســی َعورتــوں کــو سنگســار کریــں .پــس ُتــو اِس َعــورت کــی نِســبت
کیــا کہتــا ہــے ؟ [ ]6اُنہــوں نــے اُســے آزمانــے کــے لِئــے یــہ کہــا تاکــہ اُس پــر اِلــزام لگانــے کا کوئــی
ســو ع ُجھــک کــر اُنگلــی ســے زمِیــن پــر لِکھنــے لــگا ۔ [ ]7جــب وہ اُس ســے
ســبب نِکالیــں مگــر ِی ُ
ُ
ُ
ســوال کرتــے ہــی رہــے تــو اُس نــے سِ ــیدھے ہــو کــر اُن ســے کہــا کــہ جــو تــم میــں بــے گنــاہ ہــو ُوہــی
پہلــے اُس کــے پ ّتھــر مــارے ۔ [ ]8اور ِپھــر ُجھــک کــر زمِیــن پــر اُنگلــی ســے لِکھنــے لــگا ۔ [ ]9وہ یــہ
ســو ع اکیــا رہ گیــا
ســن کــر بــڑوں ســے لــے کــر چھوٹــوں تــک ایــک ایــک کــر کــے ِنــکل گئــے اور ِی ُ
ُ
ســو ع نــے سِ ــیدھے ہــو کــر اُس ســے کہــا اَے َعــورت یــہ
وہیــں ِبیــچ میــں رہ گئــی ۔ ]ِ [10ی ُ
اور َعــورت ِ
ُ
ُ
لــوگ کہــاں گئــے ؟ کیــا کِســی نــے تجــھ پــر ُحکــم نہیــں لگایــا ؟ [ ]11اُس نــے کہــا اَے خداونــد کِســی
ســوع نــے کہــا َمیــں بھــی ُتجــھ پــر ُحکــم نہیــں لگاتــا .جــا ِپھــر ُگنــاہ نــہ کرنــا ۔
نــے نہیــں .ی ُ
5.کیا یسُوع کے الفاظ اور کام ُخدا کی اصل فطرت کی عکاسی کرتے ہیں ؟ یُوح ّنا  34:3دیکھیں ۔
ُیوحنــا  34:3کیونکــہ ِجســے ُخــدا نــے بھیجــا وہ ُخــدا کــی باتیــں کہتــا ہــے .اِس لِئــے کــہ وہ ُروح نــاپ
نــاپ کــر نہیــں دیتــا ۔
16.یُوحّ نا  8:4پڑھیں ۔ اس آیت کے مطابقُ   ،خدا کی اصل فطرت کیا ہے ؟  
وحنا  8:4جو ُمح ّبت نہیں رکھتا وہ ُخدا کو نہیں جانتا کیونکہ ُخدا ُمح ّبت ہے ۔
ُ 1ی ّ
7.رُومیوں  6:5پڑھیں ۔ ہم کیا تھے جب خدا کی محبت ہم پر ہوئی ؟  
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 قبسس
ُرومیــوں  . 6:5کیونکــہ جــب ہــم کمــزور ہــی تھــے تــو َعیــن وقــت پــر مسِ ــیح بــے دِینــوں کــی خاطِ ــر
ُمـ ٔـوا ۔
8.رُومیوں  8:5پڑھیں ۔ اُس وقت ہم کیا تھے جب ُخدا نے ہم سے پیار کیا ؟  
ظاہــر کرتــا ہــے کــہ جــب ہــم ُگنہــگار ہــی
ُرومیــوں  8:5لیکــن ُخــدا اپنــی ُمح ّبــت کــی ُخوبــی ہــم پــر ُیــوں ِ
تھــے تــو مسِ ــیح ہمــاری خاطِ ــر ُمـ ٔـوا .
9.رومیوں  10:5پڑھیں ۔ اُس وقت ہم کیا تھے جب ُخدا نے ہم سے پیار کیا ؟  
باو ُجــود دُشــمن ہونــے کــے ُخــدا ســے اُس کــے بیٹــے کــی َمــوت کــے
ُرومیــوں  10:5کیونکــہ جــب ُ
ُ
وسِ ــیلہ ســے ہمــارا میــل ہــو گیــا تــو میــل ہونــے کــے بعــد تــو ہــم اس کــی ِزندگــی کــے ســبب ســے ضـ ُرور
ہــی بچیــں گــے ۔
	10.اگــر آپ یســوع مســیح ســے معافــی مانگیــں اور اپنــا نجــات دہنــدہ اور خداونــد بننــے کــے لــۓ کہیــں اور
اپنــے گنــاہ کــی ادائیگــی کــے طــور پــر یســوع کــی قربانــی پــر بھروســہ کریــں  ،تــو کیــا خــدا آپ کــو
اپنــی رحمــت اور فضــل والــی حقیقــی فطــرت دکھــا ئیــگا ؟   
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ترطف یک ادُخ
جوابات سبق 5
1.رُومیوں  13:5پڑھیں ۔ لفظ " محسُوب " کا کیا مطلب ھے ؟  
کسی کے کھاتے میں قلم بند کرنا ۔
شریعت کا کیا مقصد تھا ؟  
2.رُومیوں  7:7پڑھیں ۔ ِ
گناہ کو پہچاننا ۔
3.گلتیوں  24:3پڑھیں ۔ اِس آیت کے مُطابق  ،شریعت کا کیا مقصد تھا ؟  
انسانوں پر ظاہر کرنا کہ انہیں نجات دہندا ،یسوع مسیح کی ضرورت ہے ۔
4.یُوح ّنا  11-1:8پڑھیں ۔ یسُوع نے زنا میں پکڑی گئی عورت سے کیسا سلوک کیا ؟  
رحم اور فضل کے ساتھ .
5.کیا یسُوع کے الفاظ اور کام ُخدا کی اصل فطرت کی عکاسی کرتے ہیں؟  یُوح ّنا  34:3دیکھیں ۔
جی ہاں ۔
16.یُوحّ نا  8:4پڑھیں ۔ اس آیت کے مطابق ُ ،خدا کی اصل فطرت کیا ہے ؟  
محبت ۔
7.رُومیوں  6:5پڑھیں ۔ ہم کیا تھے جب خدا کی محبت ہم پر ہوئی ؟
طاقت کے بغیر؛ یعنی بے بس اور بےدین ۔
8.رُومیوں  8:5پڑھیں ۔ اُس وقت ہم کیا تھے جب ُخدا نے ہم سے پیار کیا ؟
گنہگار ۔
9.رومیوں  10:5پڑھیں ۔ اُس وقت ہم کیا تھے جب ُخدا نے ہم سے پیار کیا ؟
دشمن ۔
	10.اگــر آپ یســوع مســیح ســے معافــی مانگیــں اور اپنــا نجــات دہنــدہ اور خداونــد بننــے کــے لــۓ کہیــں اور
اپنــے گنــاہ کــی ادائیگــی کــے طــور پــر یســوع کــی قربانــی پــر بھروســہ کریــں  ،تــو کیــا خــدا آپ کــو
اپنــی رحمــت اور فضــل والــی حقیقــی فطــرت دکھــا ئیــگا ؟   
جی ہاں ۔
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سبق 6

توبہ
از ڈون کرو
توبــہ کیــا ھــے اِس کــے متعلــق کچــھ لوگــوں کــو غلــط فہمــی ھــے ۔ توبــہ کمــال نہیــں بلکــہ ســمت کــی تبدیلــی
ھــے ۔ ھــم مصــرف یــا کھوئــے ہوئــے بیٹــے کــی تمثیــل کــے بــارے میــں بــات کرنــے جــا رھــے ہیــں ۔ ی ُســوع ایــک
ایســی کہانــی ســنا رہــا ھــے جــو بلــکل واضــع کرتــا ھــے کــہ کســی فــرد کــے توبــہ کرنــے کا کیــا مطلــب ھــے۔
لُوقــا  12-11:15پھــر اُس نــے کہــا کــہ کِســی شــخص کــے دو بیٹــے تھــے ۔ [ ]12اُن میں ســے چھوٹــے نے باپ
ســے کہا کہ اے باپ! مال کا جو حِصہ مجھ کو پہنچتا ھے مجھے دیدے ۔ اُس نے اپنا مال متاع اُنہیں بانٹ دیا ۔
چھوٹــا بیٹــا اپنــے بــاپ کــے مرنــے ســے پہلــے اپنــی میــراث چاہتــا تھــا ۔ جــو کــہ بلــکل غیرمعمولــی
بــات ھــے  ،لیکــن اُس کــے بــاپ نــے درخواســت منظــور کــی اور اپنــے بیٹــوں کــو اُن کــی میــراث دے دی ۔
آیــت  13میــں لکھــا ھــے  ،اور ب ُہــت دِن نــہ ُگــزرے کــہ چھوٹــا بیٹــا اپنــا ســب ُکچــھ جمــع کــر کــے دُور دراز
ُملــک کــو روانــہ ہــوا اور وہــاں اپنــا مــال بــد چلنــی میــں اُڑا دیــا ۔ چھوٹــے بیٹــے نــے اپنــی ســاری دولــت  ،
اپنــی وراثــت کا حصــہ لــے لیــا  ،ایــک ُدور دراز ملــک چــا گیــا  ،اور اپنــی عیاشــانہ زندگــی میــں بربــاد
کــر دی  ،ایــک ترجمــہ میــں کہــا گیــا ھــے کــہ  " ،دعوتیــں اور فحاشــہ عورتــوں پــر پیســے خــرچ کرنــا " ۔
آیــت  15-14پڑھیــں  ،اور جــب ســب خــرچ کــر ُچــکا تــو اُس ُملــک میــں ســخت کال پــڑا
[ زمیــن بــے ســہارا ھــو گــئ اور لــوگ بھوکــے مــر رھــے تھــے ] اور وہ ُمحتــاج ھونــے لــگا ۔
ســوأر
[ ]15پھــر اُس ُملــک کــے ایــک باشِ ــندہ کــے ہــاں جــا پــڑا ۔ اُس نــے اُســکو اپنــے کھیتــوں میــں ُ
چرانــے بھیجــا ۔ ( بریکٹــس میــں لکھــے گئــے الفــاظ میــرے ہیــں ) اُســے اُس مُلــک میــں ایــک آدمــی کــے
ہــاں نوکــری ملــی اور اُســے ُســوأر چرانــے بھیجــا گیــا ۔ آیــت [ ]16میــں ُیــوں مرقــوم ھــے  ،اور اُســے آرزو
ســوأر کھاتــے تھــے اُنہــی ســے اپنــا پیــٹ بھــرے مگــر کوئــی اُســے نــہ دیتــا تھــا ۔
تھــی کــہ جــو پھلیــاں ُ
وہ بہــت بھــوکا تھــا  ،فاقــہ کشــی کــی حالــت میــں  ،اُس نــے کہــا "مجھــے سُــوأر کا کھانــا ہــی دیــدو
 ُکچــھ بھــی"  ،لیکــن کســی نــے اُســے ُکچــھ نہیــں دیــا ۔ اُس نــے اپنــی ســاری وراثــت بربــاد کــر دیتھــی ۔ آیــت [ ]17جــاری ھــے   ،پھــر اُس نــے ہــوش میــں آکرکہــا ،میــرے بــاپ کــے بہــت ســے
مــزدُوروں کواِفــراط ســے روٹــی ملتــی ھــے اور َمیــں یہــاں ُبھــوکا مــر رہــا ہُــوں! دوســرے الفــاظ
میــں   ،اُس کــے بــاپ کــے نوکــروں کــے پــاس وافــر کھانــا تھــا  ،اور وہ بھــوک ســے مــر رہــا تھــا۔
اُس نــے ایــک فیصلــہ کیــا؛ اُس نــے توبــہ کــی ۔ توبــہ دمــاغ کــی تبدیلــی  ،دل کــی تبدیلــی ھــے جــو
انســان کــے پلٹنــے اور ایــک نئــی ســمت بڑھنــے کا ســبب بنتــی ھــے ۔ آیــت  ،19 -18میــں اُس نــے کہــا  ،
میــں اُٹــھ کــر اپنــے بــاپ کــے پــاس جاؤنــگا اور اُس ســے کہــوں گا ،اے بــاپ! میــں آســمان کا اور تیــری نظر میں
ُگنہــگار ہُــوا [ ]19اب اِس الئــق نہیــں رہــا کــہ ِپھــر تیــرا بیٹــا کہــاؤں ۔ ُمجھــے اپنــے ُمــزدوروں جیســا کــر لــے ۔
" بــاپ  ،بــس مُجھــے غــام بنالــے ۔ میــں نــے تیــرا ُگنــاہ کیــا  ،تیــری دولــت بربــاد کــر دی  ،اور ُخــدا کا ُگنــاہ کیــا ۔
بــس مُجھــے غــام بنــا لــو ۔ " پھــر وہ اُٹــھ کــر اپنــے بــاپ کــے پــاس گیــا ۔ توبــہ رویــہ کــی تبدیلــی  ،ذہــن کــی تبدیلــی ،
اور دل کــی تبدیلــی ســے بــڑھ کــر ھــے ؛ یــہ کســی شــخص کــو اُســکے ایمــان پــر عمــل کرنــے میــں رہنمائــی کرتی
ہــے ۔ تاکــہ وہ پھــرے ( یــا واپــس ُمــڑے ) اور ایــک نئــی ســمت میــں جائــے ۔ ہــم ســب ُخــدا  ،اپنــے بــاپ  ،اور
آســمان  ،اپنــے گھــر ســے منــہ مــوڑ چُکــے ہیــں ۔ یســعیاہ  6:53میــں لِکھــا ھــے کــہ ہــم ســب بھیــڑوں کــی ماننــد
بھٹــک گــۓ ۔ ہــم میــں ســے ھــر ایــک اپنــی راہ کــو ِپھــرا پــر ُخداونــد نــے ہــم ســب کــی بدکــرداری اُس پــر الدی ۔
آیــات  24-20میــں کہانــی جــاری ھــے ۔ پــس وہ اُٹــھ کــر اپنــے بــاپ کــے پــاس چــا ۔ ایــک رات میــں یــہ
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ہبوت
کہانــی ایــک ایســے شــخص کــو بتــا رہــا تھــا جــس نــے پہلــے کبھــی نہیــں ســنی تھــی ۔ اور اُســے صــرف اتنــا پتــہ
تھــا کــہ جــب بیٹــا واپــس لوٹــا تــو  ،اُس کا بــاپ کہــے گا  " ،بیٹــا   ،دیکھــو تــم نــے کیــا کِیــا ۔ تــم نےمیــری ســاری
دولــت ضائــع کــر دی  ،ســب جــو میــں نــے زندگــی میــں جمــع کیــا ۔ میــرے ُغالمــوں میــں ســے ایــک کــی ماننــد بــن
جــاؤ ۔ " زیــادہ تــر زمینــی بــاپ شــاید بہــت نــاراض ہــوں گــے اور ایســا ہــی ســلوک کریــں گــے لیکــن اِس بــاپ کا
رویــہ دیکھیــں :وہ ابھــی دُور ہــی تھــا کــہ اُســے دیکــھ کــر اُس کــے بــاپ کــو تــرس آیــا [ اُس کــے دل ســے اپنــے
بیٹــے کــے لئــے محبــت نکلــی [  ،اور دوڑ کــر اُســکو گلــے لــگا لیــا اور ُچومــا ۔ [ ]21بیٹــے نــے اُس ســے کہــا
اے بــاپ ! میــں آســمان کا اور تیــری نظــر میــں ُگنہــگار ہُــوا اب اِس الئــق نہیــں رہــا کــہ پھــر تیــرا بیٹــا کہــاؤں ۔
[ ]22بــاپ نــے اپنــے نوکــروں ســے کہــا اچھــے ســے اچھــا لبــاس جلــد نــکال کــر اُســے پہنــاؤ اور اُس کــے ہاتــھ
میــں انگوٹھــی اور پــاؤں میــں جوتــی پہنــاؤ ۔ [ ]23اور پلــے ہُوئــے بچھــڑے کــو الکــر ذبــح کــرو تاکــہ ہــم کھــا
کــر خوشــی منائیــں [ ]24کیونکــہ میــرا یــہ بیٹــا ُمــردہ تھــا ۔ اب زنــدہ ہُــوا ۔ کھــو گیــا تھــا ۔ اب مــا ھــے ۔ پــس
وہ ُخوشــی منانــے لگے(بریکٹــس میــں لِکھــے گئــے الفــاظ میــرے ہیــں) ۔ اُنہــوں نــے جشــن منانــا شــروع کیــا ۔
ایــک بــار میــں نــے ایــک شــخص ســے یــہ بــات کہــی جــس نــے کہــا ۔ " اب میں ســمجھا ی ُســوع کیــا کہہ رھــا ھے ۔
اگ��ر می��ں رح��م کـ�ے ل��ۓ آس��مانی ب��اپ کی طــرف رجُوع کروں اور کہوں " بــاپ   ،میں نے تیرا ُگنــاہ کیا  ،اور میں
اِس الئــق نہیــں کــہ تیــرا بیٹــا کہــاؤ  ' ،تــو وہ مُجھــے ق ُبــول کــرے گا ۔ " ہمــارا آســمانی بــاپ ھــم پــہ تــرس کھاۓ گا  ،
اور وہ آپ کــو غــام نہیــں بنــاۓ گا ۔ وہ آپ کــو کا ِمــل فرزنــدی میــں بحــال کــرے گا ۔ ُخــدا انتظــار کــر رہــا ھے ۔ کیا
آپ ُخــدا ســے دور چلــے گئــے ہیــں ؟ آج آپ ُخــدا  ،اپنــے بــاپ  ،اور آســمان  ،اپنــے گھر  ،واپس کیــوں نہیں جاتے؟  
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 قبسس
سواالت اور حواالجات برائے شاگِردیت
1.لُوقا  5-1:13پڑھیں ۔ ہالکت سے بچنے کے لۓ کسی شخص کو کیا کرنا چاہۓ ؟  
لُوقــا  5-1:13اُس وقــت بعــض لــوگ حاضِ ــر تھــے ِجنہوں نے اُســے اُن گلِیلِیوں کی خبــر دی ِجن کا ُخون
ذبیحــوں کے ســاتھ مِالیــا تھا ۔ [ ]2اُس نے جواب میں اُن ســے کہا کہ اِن گلِیلِیوں
ِپیــا ُطــس نــے اُن کــے ِ
نــے جــو اَیســا دُکــھ پایــا کیــا وہ اِس لِئے ُتمہاری دانِســت میں اَور ســب گلِیلِیوں ســے ِزیــادہ ُگنہگار تھے؟
[َ ]3میــں ُتــم ســے کہتــا ہُــوں کــہ نہیــں بلکــہ اگــر ُتــم َتوبــہ نــہ کــرو گــے تو ســب اِســی طرح ہــاک ہو گے
[ ]4یــا کیــا وہ اٹھــارہ آدمــی ِجــن پــر شــیلو خ کا ُبــرج ِگــرا اور دب کــر َمــر گئــے ُتمہــاری دانِســت میــں
صــوروار تھــے ؟ ]َ [5میــں ُتــم ســے کہتــا ہُــوں کــہ
یروشـلِیم کــے اَور ســب رہنــے والــوں ســے ِزیــادہ ق ُ
نہیــں بلکــہ اگــر ُتــم َتوبــہ نــہ کــرو گــے تــو ســب اِســی طــرح ہــاک ہــو گــے ۔
 22.پطرس ُ 9:3خدا کی سب لوگوں کے لۓ کیا مرضی ھے ؟  
 2پطــرس ُ 9:3خداونــد اپنــے وعــدہ میــں دیــر نہیــں کرتــا َجیســی دیــر بعــض لــوگ ســمجھتے ہیــں بلکــہ
ُتمہــارے بــارے میــں تح ُّمــل کرتــا ہــے اِس لِئــے کــہ کِســی کــی ہالکــت نہیــں چاہتــا بلکــہ یــہ چاہتــا ہــے
کــہ ســب کــی َتوبــہ تــک َنوبــت ُپہنچــے ۔
3.لُوقــا  31-19:16پڑھیــں ۔ لُوقــا  ، 28:16وہ امیــر آدمــی کیــوں چاہتــا تھــا کــہ کوئــی ُمــردوں میــں ســے
واپــس آئــے اور اُس کــے بھائیــوں ســے بــات کــرے ؟  
مہیــن کپــڑے پہنتــا اور ہــر روز ُخوشــی مناتــا اور
لُوقــا  31-19:16ایــک َدولــت منــد تھــا جــو ارغوانــی اور ِ
ســوروں ســے بھــرا ہُ ٔوا اُس کــے دروازہ
غریب نا ُ
شــان و شــوکت ســے رہتــا تھــا ۔ [ ]20اور لعــزر نــام ایــک ِ
ُ
ِ
پــر ڈاال گیــا تھــا ۔ [ ]21اُســے آر ُزو تھــی کــہ َدولــت منــد کــی میــز ســے گــرے ہُوئــے ٹکــڑوں ســے اپنــا پیــٹ
غریــب َمرگیــا اور
بھــرے بلکــہ ُک ّتــے بھــی آ کــر اُس کــے نا ُ
ســور چاٹتــے تھــے ۔ [ ]22اوراَیســا ہُـ ٔـوا کــہ وہ ِ
فرشــتوں نــے اُســے لــے جــا کــر ابرہــا م کــی گــود میــں ُپہنچــا دِیــا اور َدولتمنــد بھــی ُمـ ٔـوا اور دفــن ہُـ ٔـوا ۔
ِ
[ ]23اُس نــے عا َلـ ِـم اَرواح کــے درمِیــان عــذاب میــں ُمبتــا ہــو کــر اپنــی آنکھیــں اُٹھائِیں اور ابرہــا م کو دُور
ســے دیکھــا اور اُس کــی گــود میــں لعــزر کــو ۔ [ ]24اور اُس نــے ُپکارکــر کہــا اَے بــاپ ابرہــا م ُمجــھ پــر
رحــم کــر کــے لعــزر کــو بھیــج کــہ اپنــی اُنگلــی کا سِ ــرا پانــی میــں ِبھگــو کــر میــری ُزبــان تــر کــرے کیونکــہ
َمیــں اِس آگ میــں تڑپتــا ہُــوں ۔ [ ]25ابرہــا م نــے کہــا بیٹــا! یــاد کــر کــہ ُتــو اپنــی ِزندگــی میــں اپنــی اچ ّھــی
ِچیزیــں لــے ُچــکا اور اُســی طــرح لعــزر ُبــری ِچیزیــں لیکــن اب وہ یہــاں تسـ ّلی پاتــا ہــے اور ُتــو تڑپتــا ہــے ۔
[ ]26اور اِن ســب باتــوں کــے سِ ــوا ہمــارے ُتمہــارے درمِیــان ایــک بــڑا گڑھــا واقِــع ہــے ۔ اَیســا کــہ جــو
یہــاں ســے ُتمہــاری طــرف پارجانــا چاہیــں نــہ جــا ســکیں اور نــہ کوئــی اُدھــر ســے ہمــاری طــرف آ ســکے ۔
[ ]27اُس نــے کہــا پــس اَے بــاپ! َمیــں تیــری ِم ّنــت کرتــا ہُــوں کــہ ُتــو اُســے میــرے بــاپ کــے گھــر بھیــج ۔
[ ]28کیونکــہ میــرے پانــچ بھائــی ہیــں تاکــہ وہ اُن کــے ســامنے اِن باتــوں کــی گواہــی دے ۔ اَیســا نــہ ہــو
کــہ وہ بھــی اِس عــذاب کــی جگــہ میــں آئیــں ۔ [ ]29ابرہــا م نــے اُس ســے کہــا اُن کــے پــاس ُموسـ ٰـی اور
ســنیں ۔ [ ]30اُس نــے کہــا نہیــں اَے بــاپ ابرہــام ۔ ہــاں اگــر کوئــی ُمــردوں میــں
انبیــا تــو ہیــں ۔ اُن کــی ُ
ِ
ســے اُن کــے پــاس جائــے تــو وہ َتوبــہ کریــں گــے ۔ [ ]31اُس نــے اُس ســے کہــا کــہ جــب وہ ُموسـ ٰـی اور
ســنتے تــو اگــر ُمــردوں میــں ســے کوئــی جــی اُٹھــے تــو اُس کــی بھــی نــہ مانیــں گــے ۔
نبیــوں ہــی کــی نہیــں ُ
ِ
4.لُوقــا  30:16پڑھیــں ۔ عــذاب کــی اِس جگــہ (جہنــم) ســے بچنــے کــے لــۓ اِن بھائیــوں کوکیــا کرنــا
چاہــۓ ؟  
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ہبوت
5.اعمــال  18:26پڑھیــں ۔ اگرچــہ یــہ واضــع طــور پــر بیــان نہیــں کرتــی  ،اِس آیــت میــں توبــہ کــی بــات
ہورہــی ہــے ۔ توبــہ کرنــے والــوں کا کیــا ہــوگا ؟  
اعمــال  18:26کــہ ُتــو اُن کــی آنکھیــں کھــول دے تاکــہ اندھیــرے ســے َروشــنی کــی طــرف اور َ
شــیطان
کــے اِختیــار ســے ُخــدا کــی طــرف ر ُجــوع الئیــں اور ُمجــھ پــر اِیمــان النــے کــے باعِ ــث ُگناہــوں کــی
ُمعافــی اور ُمقدّ ســوں میــں شـ ِـریک ہــو کــر مِیــراث پائیــں ۔
6.اعمــال  20:26اِس آیــت کــے آخــری حصــے میــں  ،تیــن چیزیــں بیــان کــی گئــی ہیــں کــہ غیــر قومــوں
کــو ضــرور کرنــا چاہــۓ ۔ یــہ تیــن چیزیــں کیــا ہیــں ؟  
اعمــال  20:26بلکــہ پہلــے دمِش ـقِیوں کــو ِپھــر یروش ـلِیم اور ســارے ُمل ـکِ ی ُہودیــہ کــے باشِ ــندوں کــو اور
َغیــر َقومــوں کــو ســمجھاتا رہــا کــہ َتوبــہ کریــں اور ُخــدا کــی طــرف ر ُجــوع ال کــر َتوبــہ کــے ُموافِــق کام کریــں ۔
7.م ّتی  23-21:7یسُوع نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے ُخدا کی مرضی کی بجائے کیا کام کیے ؟  
8.یــہ آپ کــو کیــا دکھاتــا ہــے حقیقی توبہ کی اہمیت کی بہ نســبت صرف ہونٹوں ســے ُخــدا کی تعریف کرنا ؟  
م ّتــی  23-21:7جــو ُمجــھ ســے اَے ُخداونــد اَے ُخداونــد ! کہتــے ہیــں اُن میــں ســے ہــر ایــک آســمان کی
بادشــاہی میــں دا ِخــل نــہ ہــو گا مگــر ُوہــی جــو میــرے آســمانی بــاپ کــی مرضــی پــر چلتــا ہــے ۔ [ ]22اُس
دِن ُبہتیــرے ُمجــھ ســے کہیــں گــے اَے ُخداونــد اَے ُخداونــد! کیــا ہــم نــے تیــرے نــام ســے ن ُبـ ّـوت نہیــں کی
اور تیــرے نــام ســے بد ُروحــوں کــو نہیــں ِنــکاال اور تیــرے نــام ســے ُبہــت ســے ُمع ِجــزے نہیــں دِکھائــے؟
[ ]23اُس وقــت َمیــں اُن ســے صــاف کہــہ دُوں گا کــہ میــری کبھــی ُتــم ســے واقفِ ّیــت نــہ تھــی ۔ اَے
ـاو ۔
بــدکارو میــرے پــاس ســے چلــے جـ ٔ
9.یسعیاہ  7:55پڑھیں ۔ شریروں کو کیا کرنا چاہۓ ؟  
	10.ناراستوں کو کون سے دو کام کرنا چاہۓ ؟  
	ُ 11.خدا اُس شخص کے لۓ کیا کرے گا جو مزکورہ باال کام کرتا ھے ؟  
یســعیاہ  7:55شـ ِـریر اپنــی راہ کــو تــرک کــرے اور بدکــردار اپنــے خیالــوں کــو اور وہ ُخداونــد کــی طــرف
ِپھــرے اور وہ اُس پــر رحــم کــرے گا اور ہمــارے ُخــدا کــی طــرف کیونکــہ وہ کثــرت ســے ُمعــاف کــرے گا ۔
	12.لُوقا  7:15پڑھیں ۔ ایک ُگنہگار کی توبہ کرنے پہ آسمان پہ کیا ردِعمل ہوتا ھے ؟  
لُوقــا َ 7:15میــں ُتــم ســے کہتــا ہُــوں کــہ اِســی طــرح نِنانــوے راســت بــازوں کــی نِســبت جــو َتوبــہ کــی
حاجــت نہیــں رکھتــے ایــک َتوبــہ کرنــے والــے ُگنہگارکــے باعِ ــث آســمان پــر ِزیــادہ ُخوشــی ہــو گــی۔
	13.اعمال  19:3۔ اگر آپ توبہ کرتے اور تبدیل ہو جاتے ہیں تو  ،آپ کے ُگناہوں کا کیا ہو گا ؟  
الو تاکــہ ُتمہــارے ُگنــاہ مِٹائــے جائیــں اور اِس طــرح ُخداونــد
اعمــال  19:3پــس َتوبــہ کــرو اور ر ُجــوع ٔ
تازگــی کــے دِن آئیــں ۔
کــے ح ُ
ضــور ســے ِ
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 قبسس
جوابات سبق 6
1.توبہ کیا ھے ؟  
	•یہ ایک نۓعزم کے لۓ سمت کا مکمل بدالؤ ہے ۔
	•یہ ذہن کی تبدیلی ہے ۔
	•دل کــی تبدیلــی جــس کــے نتیجــہ میــں کــوئ شــخص ُخــدا کــی طــرف پھرتــا ہــے ،پرانــے رســتوں
ســے خــدا کــے رســتوں کــی طــرف ۔
	•سمت کی تبدیلی نا کہ کمال ،تکمیل ۔
	•ایسا فیصلہ کرنا جس سے کسی کی زندگی کی ساری سمت بدل جاۓ ۔
	•پرانے طریقوں سے منہ موڑنا اور خدا اور اس کے طریقوں سے پوری طرح عہد کرنا ۔
	•یسوع کے وسیلے خدا کی طرف رجوع کرنا ۔
2.لُوقا  5-1:13پڑھیں ۔ ہالکت سے بچنے کے لۓ کسی کو کیا کرنا چاہۓ ؟  
توبہ ۔
 23.پطرس ُ 9:3خدا کی تمام لوگوں کے لۓ کیا مرضی ھے ؟  
کہ سب توبہ کریں ۔
4.لُوقــا  31-19:16پڑھیــں ۔ لُوقــا   ،28:16وہ امیــر آدمــی کیــوں چاہتــا تھــا کــہ کوئــی ُمــردوں میــں ســے
واپــس آئــے اور اُس کــے بھائیــوں ســے بــات کــرے؟  
تاکہ وہ عذاب کی اس جگہ پر آنے سے بچ سکیں ۔
5.لُوقــا  30:16پڑھیــں ۔ عــذاب کــی اِس جگــہ (جہنــم) ســے بچنــے کــے لــۓ اِن بھائیــوں کوکیــا کرنــا
چاہــۓ؟  
انہیں توبہ کرنی چاہۓ ۔
6.اعمــال  18:26پڑھیــں ۔ اگرچــہ یــہ واضــع طــور پــر بیــان نہیــں کرتــی  ،اِس آیــت میــں توبــہ کــی بــات
ہورہــی ہــے ۔ توبــہ کرنــے والــوں کا کیــا ہــوگا ؟  
	•آنکھیں ُکھل جائیں گی ۔
	•اندھیرے سے روشنی کی طرف ُمڑ جائیگے ۔
	•شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع کریںگے ۔
	•گناہوں کی معافی حاصل کرینگے ۔
	•وراثت وصول کرینگے ۔
7.اعمــال  20:26اِس آیــت کــے آخــری حصــے میــں  ،تیــن چیزیــں بیــان کــی گئــی ہیــں کــہ غیــر قومــوں
کــو ضــرور کرنــا چاہــۓ ۔ یــہ تیــن چیزیــں کیــا ہیــں ؟  
	•توبہ کرنا ۔
	•خدا کی طرف رجوع النا ۔
	•اپنے اعمال سے اپنی توبہ ثابت کرنا ۔
8.م ّتی  23-21:7یسُوع نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے ُخدا کی مرضی کی بجائے کیا کام کیے ؟  
بدکاری یا القانونیت ۔
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ہبوت
9.یــہ آپ کــو کیــا دکھاتــا ہــے حقیقــی توبــہ کــی اہمیــت کــی بــہ نســبت صــرف ہونٹــوں ســے ُخــدا کــی تعریــف
کرنا ؟  
نجات دل سے ہے  ،طرف ہونٹوں سے نہیں ۔
	10.یسعیاہ  7:55پڑھیں ۔ شریروں کو کیا کرنا چاہۓ ؟  
اپنے رستوں کو ترک کریں ۔
	11.ناراستوں کو کون سے دو کام کرنا چاہۓ ؟  
اپنے خیاالت ترک کریں اور خداوند کی طرف لوٹ آئیں ۔
	ُ 12.خدا اُس شخص کے لۓ کیا کرے گا جو مزکورہ باال کام کرتا ھے؟  
رحم کرے گا اور کثرت سے معافی دیگا ۔
	13.لُوقا  7:15پڑھیں ۔ ایک ُگنہگار کی توبہ کرنے پہ آسمان پہ کیا ردِعمل ہوتا ھے ؟  
آسمان میں خوشی منائ جاتی ہے ۔
	14.اعمال  19:3۔ اگر آپ توبہ کرتے اور تبدیل ہو جاتے ہیں تو  ،آپ کے ُگناہوں کا کیا ہو گا؟  
میرے گناہ مٹ جائیں گے ۔
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سبق 7

ثابت قدمی/عزم
از ڈون کرو
لُوقــا  26-25:14جــب ُبہــت ســے لــوگ اُس کــے ســاتھ جــا رہــے تھــے تــو اُس نــے ِپھــر کــر
بچــوں
اُن ســے کہــا ۔ [ ]26اگــر کوئــی میــرے پــاس آئــے اور اپنــے بــاپ اور مــاں اور ِبیــوی اور ّ
اور بھائِیــوں اور بہنــوں بلکــہ اپنــی جــان ســے بھــی دُشــمنی نــہ کــرے تــو میــرا شــاگِرد نہیــں ہــو ســکتا.
جــب ُبہــت ســے لــوگ اُس کــے ســاتھ جــا رہــے تھــے تــو اُس نــے ِپھــر کــر اُن ســے کہــا ( لُوقــا  ) 25:14۔
ی ُســوع کــی خدمــت کــے وقــت  ،بہــت ســارے لــوگ اُس کــی پیــروی کرتے تھــے ۔ انگریــزی زبان میں پــورا مطلب
نہیــں نکلتــا  ،لیکــن یونانــی زبــان میــں یــہ ایــک نامکمــل جملــہ ہــے ۔ اِس کا مطلــب یــہ ھــے کــہ اِس وقــت  ،بــڑی
جماعــت نــے بــار بــار اور مســتقل طــور پــر ی ُســوع کی پیــروی کرنا شــروع کر دی ۔ شــاید یہ اُس کــے معجزات کی
وجــہ ســے تھــا یــا اُس نــے اُن کــو کھانــا کھالیــا تھــا  ،ہمیــں صحیــح وجــہ معلــوم نہیــں ہــے  ،لیکــن بــڑی تعــداد میــں
لــوگ اُس کــی پیــروی کــر رہــے تھــے ۔ یــہ وہ وقــت تھــا جــب ی ُســوع نــے ُمــڑ کــر اور جــان بوجــھ کــر ایــک ایســی
بــات کہــی جــس ســے ایســا معلــوم ہوتــا ھــے کــہ بہــت ســارے لوگــوں نــے پھــر ســے اُس کــی پیــروی چھــوڑ دی ۔
اگــر کوئــی میــرے پــاس آئــے [ اِس کا مطلــب ھــے میــرے ســاتھ چلنــا چاہتــا ھــے  ،میــرے ســاتھ ســنگت
رکھنــا چاہتــا ھــے  ،میــری پیــروی کرنــا چاہتــا ھــے  ،تــو اِس امــر کــی ضــرورت ھــے [  ،اور اپنــے بــاپ
اور مــاں اور ِبیــوی اور بچّ ــوں اور بھائِیــوں اور بہنــوں بلکــہ اپنــی جــان ســے بھــی ُدشــمنی نــہ کــرے تــو
میــرا شــاگِرد نہیــں ہــو ســکتا (لُوقــا  ، 26:14بریکیٹــس میــں لکھــے گــۓ الفــاظ میــرے ہیــں) ۔ جــب میــں
نــے اِس صحیفــے کــو دیکھــا  ،میــں نــے ســوچاُ   ،خداونــد  ،آپ کا یــہ مطلــب نہیــں ہــو ســکتا ۔ اِس لفــظ ”
نفــرت “ کا کیــا مطلــب ھــے ؟ ممکــن ہــے اِس کا مطلــب کــم پیــار کرنــا یــا ایســی ہــی کوئــی چیــز ھــے ۔ جــب
میــں نــے مطالعــہ کرنــا شــروع کیــا  ،تــو مجھــے معلــوم ہــوا کــہ اِس لفــظ کا لفظــی معنــی ”نفــرت“ ھــے ۔
ی ُســوع نــے کســی نکتــے پــر زور دینــے کــے لــۓ ســب ســے ســخت لفــظ اســتعمال کیــا ۔ اُس نــے کہــا جــب
تــک تــم اپنــے بــاپ  ،اپنــی مــاں  ،اپنــی بہــن  ،اپنــے بھائــی  ،حتـ ٰ
ـی کــہ اپنــی جــان ســے بھــی نفــرت نہیــں کرتــے
تــم اُس کــے شــاگرد نہیــں ہــو ســکتے ۔ میــں آپ ســے کچــھ پوچھنــا چاہتــا ہــوں  :اِس زمیــن پــر آپ کا اب تــک کا
ســب ســے قریــب تریــن رشــتہ کیــا ہــو گا ؟ یــہ آپ کــی مــاں اور بــاپ ہیــں یــا آپ کــی شــریک حیــات اور بچــے
ہی�ںـ ۔ اگ�رـ آپ کــی بی��وی آپ کـ�ے خــاف ہوــ جائ��ے اور آپ کـ�و طلـاق دیــدے  ،یــا آپ کــی مــاں اور بــاپ فــوت
ہــو جــاۓ؟  پھــر کــون آپ کــے ســاتھ رہــے گا ؟ یــہ آپ کــے بھائــی اور آپ کــی بہنیــں ہــوں گــی ۔ ی ُســوع نــے
کہــا  ،جــب تــک آپ اِن ســے نفــرت نــہ کریــں آپ اُس کــے شــاگرد نہیــں ہــو ســکتے  ،وہ کیــا کہــہ رہــا ھــے؟  
ی ُســوع ہمــارے اب تــک کــے قریــب تریــن رشــتوں کــے بــارے میــں بــات کررہــا ھــے ۔ وہ آپ ســے عہــد مانگ
رہ��ا ھ��ے  ،وہ عہ��د ج��س می��ں وہ سبــ س��ے افض��ل ہ��و ۔ وہ آپ کی زندگی میــں اول مقام لینا چاہتا ھــے ۔ وہ آپ کے
ســاتھ اپنــے تعلقــات کا موازنــہ آپ کــے زمیــن کــے قریــب تریــن رشــتوں ســے کرنــے جا رہا ھــے ۔ " نفــرت " ایک
اســتعارہ ہے  ،ایک موازنہ کا لفظ ھے  ،اور ی ُســوع کہہ رہا ھے  " ،تمہارے ســاتھ میرا رشــتہ اتنا اہم ھے کہ میں
چاہتــا ہــوں کــہ یــہ دنیــاوی چیــزوں ســے بــاال ترہــو ۔ " ایک شــخص ھے جســے آپ اپنی بیــوی  ،اپنے بچــوں  ،اپنی
مــاں  ،اپنــے بــاپ  ،یــا اپنــی بہنــوں اور بھائیــوں ســے زیــادہ پیــار کرتــے ہیــں ۔ کیــا آپ جانتے ہیں کــہ وہ کون ھے؟  
وہ ُخــدا نہیــں ہــے  ---یــہ آپ کــی اپنــی ذات ہے ۔ آپ اپنے آپ کو اپنے قریبی رشــتوں ســے زیــادہ پیار کرتے ہیں ۔
شــادیاں کیــوں ٹوٹتــی ہیــں ؟ لــوگ طــاق کیوں دیتے ہیں ؟ کیونکہ وہ اپنے شــریکِ حیات ســے زیــادہ اپنے آپ
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مزع/یمدق تباث
کــو پیــار کرتــے ہیــں ۔ ” تــم ایســے نہیــں کــر رہــی جیســے میں چاہتــا ہوں  ،لہذا میں تم ســے جــان چھڑا رہــا ہوں ۔ “
ی ُســوع نــے کہــا کــہ ایــک ایســا رشــتہ ھــے جــس میــں َمیــں اول نمبــر پــر بننــا چاہتا ہــوں ۔ یــہ تمہاری اپنــی خود
غرضی کی زندگی ھے ۔ یہ ہے سچی شاگردی ۔ وہ بغیر الگت کی شاگردی کی بات نہیں کر رہا ھے ۔ وہ ہم سے
اُس کــی پیــروی کرنــے کــے لــۓ کہــہ رہــا ھــے ۔ وہ ہمــاری زندگی میــں پہلے نمبر پــر آنے کے لۓ کہــہ رہا ھے ۔
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 قبسس
سواالت اور حواالجات برائے شاگردیت
1.لُوقــا  62-57:9پڑھیــں ۔ اِس حوالــہ میــں ی ُســوع کــی پیــروی میــں ثابــت قدمــی کــے معیــار کــے بــارے
میــں کیــا تعلیــم دی جاتــی ھــے؟  
لُوقــا  62-57:9جــب وہ راہ میــں چلــے جاتــے تھــے تــو کِســی نــے اُس ســے کہــا جہــاں کہیــں ُتــو
ســوع نــے اُس ســے کہــا کــہ لومڑیــوں کــے بھــٹ ہوتــے
جائــے َمیــں تیــرے پیچھــے چلُونــگا ۔ [ ]58ی ُ
ـن آدم کــے لِــۓ ســر دھرنــے کــی بھــی جگــہ نہیــں ۔
پرنــدوں کــے گھونســلے مگــر ابـ ِ
ہیــں اور ہــوا کــے ِ
[ ]59پ ِھــر اُس نــے دوســرے ســے کہــا میــرے پیچھــے چــل ۔ اُس نــے کہــا اَے ُخداونــد! ُمجھــے اجــازت
دے کــہ پہلــے جــا کــر اپنــے بــاپ کــو دفــن کـ ُروں ۔ [ ]60اُس نــے اُس ســے کہــا کــہ ُمــردوں کــو اپنــے
ُمــردے دفــن کرنــے دے لیکــن ُتــو جــا کــر ُخــدا کــی بادشــاہی کــی خبــر پھیــا ۔ [ ]61ایــک اور نــے بھــی
کہــا اَے ُخداونــد میــں تیــرے پیچھــے چلُونــگا لیکــن پہلــے ُمجھــے اِجــازت دے کــہ اپنــے گھــر کــے
ســوع نــے اُس ســے کہــا جــو کوئــی اپنــا ہاتــھ ہــل پــر رکــھ کــر
لوگــوں ســے ُرخصــت ہــوآؤں [ ]62ی ُ
پیچھــے دیکھتــا ھــے وہ ُخــدا کــی بادشــاہی کــے الئــق نہیــں ۔
2.لُوقا  14-13: 8کیوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ مسیحیت سے ہٹ جاتے یا منہ موڑ لیتے ہیں ؟
ســن کــر کالم کــو ُخوشــی ســے ق ُبــول کــر لیتــے ہیــں
لُوقــا  14-13:8اور چٹــان پــر کــے وہ ہیــں جــو ُ
لیکــن جــڑ نہیــں رکھتــے مگــر ُکچــھ عرصــہ تــک اِیمــان رکــھ کــر آزمایــش کــے وقــت ِپھــر جاتــے ہیــں ۔
ســنا لیکــن ہوتــے ہوتــے اِس
[ ]14اور جــو جھاڑیــوں میــں پــڑا اُس ســے وہ لــوگ ُمــراد ہیــں ِجنہــوں نــے ُ
ِزندگــی کــی فِکــروں اور دَولــت اور َعیــش و ِعشــرت میــں پھنــس جاتــے ہیــں اور اُن کا َپھــل َپکتــا نہیــں ۔
3.حزقــی ایــل  8:16پڑھیــں ۔ ُخــدا اپنــے لوگــوں کــے ســاتھ تعلقــات کــو بیــان کرنــے کــے لــۓ شــادی کــی
مثــال اســتعمال کرتــا ھــے ۔ اس رشــتہ میــں کــون مالــک بــن جاتــا ھــے؟  
حزقــی ایــل ِ 8:16پھــر َمیــں نــے تیــری طــرف ُگــذر کِیــا اور ُتجــھ پــر نظــر کــی اور کیــا دیکھتــا ہُــوں کــہ
ُتــو عِ شــق انگیــز ُعمــر کــو ُپہنــچ گئــی ہــے پــس َمیــں نــے اپنــا دامــن ُتجــھ پــر َپھیالیــا اور تیــری برہنگــی
کــو ُچھپایــا اور َقســم کھــا کــر ُتجــھ ســے عہــد باندھــا ُخداونــد ُخــدا فرماتــا ہــے اور ُتــو میــری ہــو گئــی ۔
 14.کرنتھیوں  19:6۔ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں ؟  
ھے ؟  
 15.کرنتھیوں  20:6آپ کا جسم اور رُوح کس کا َ
ح القُــدس کا َمقـدِس ہــے جــو ُتــم میــں
 1کرنتھیــوں  20-19:6کیــا ُتــم نہیــں جانتــے کــہ ُتمہــارا بــدن ُرو ُ
بســا ہُـ ٔـوا ہــے اور ُتــم کــو ُخــدا کــی طــرف ســے ِمــا ہــے؟ اور ُتــم اپنــے نہیــں ۔[ ]20کیونکــہ قِیمــت
ظاہــر کــرو ۔
ســے ِ
خریــدے گئــے ہــو ۔ پــس اپنــے بــدن ســے ُخــدا کا جــال ِ
 6.کیا آپ ُخدا کے خالف روحانی زنا کر سکتے ہیں ؟  
یعقــوب  4:4اَے ِزنــا کرنــے والیــو! کیــا ُتمہیــں نہیــں معلُــوم کــہ دُنیــا ســے دوســتی رکھنــا ُخدا ســے دُشــمنی
کرنــا ہــے ؟ پــس جــو کوئــی دُنیــا کا دوســت بننــا چاہتــا ہــے وہ اپنــے آپ کــو ُخــدا کا دُشــمن بناتــا ہــے ۔
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مزع/یمدق تباث
ُ 7.خدا کی نظر میں روحانی زنا کیا ہوگا ؟  دیکھیں رومیوں  25:1۔
ـچائی کــو بــدل کــر ُجھــوٹ بنــا ڈاال اور مخلُوقــات
رومیــوں  25:1اِس لِئــے کــہ اُنہــوں نــے ُخــدا کــی سـ ّ
کــی زیــادہ پرسـتِش اور عِ بــادت کــی بــہ نِســبت اُس خالِــق کــے جــو ابــد تــک مح ُمــود ہــے ۔ آمِیــن ۔
8.یُوح ّنــا  25-23:2۔ ہــم ان آیــات ســے ثابــت قدمــی اور ایمــان کــے بــارے میــں کیــا ســیکھ ســکتے ہیــں ؟  
ُیوح ّنــا  25-23:2جــب وہ یروشــلِیم میــں َفســح کــے وقــت عِ یــد میــں تھــا تــو ُبہــت ســے لــوگ اُن
ســوع اپنــی
ُمع ِجــزوں کــو دیکــھ کــر جــو وہ دِکھاتــا تھــا اُس کــے نــام پــر اِیمــان الئــے ۔ [ ]24لیکــن ِی ُ
نِســبت اُن پــر اِعتبــار نــہ کرتــا تھــا اِس لِئــے کــہ وہ ســب کــو جانتــا تھــا ۔ [ ]25اور اِس کــی حاجــت نــہ
رکھتــا تھــا کــہ کوئــی اِنســان کــے حــق میــں گواہــی دے کیونکــہ وہ آپ جانتــا تھــا کــہ اِنســان کــے دِل
میــں کیــا کیــا ہــے ۔
9.لُوقــا  30-28:14پڑھیــں ۔ کیــا آپ نــے ی ُســوع کــی پیــروی کرنــے کــی قیمــت کا حســاب کیــا ھــے ؟ کیــا
آپ اُس کــی پیــروی کرنــا چاہتــے ہیــں ؟  
لُوقــا  30-28:14کیونکــہ ُتــم میــں اَیســا َکــون ہــے کــہ جــب وہ ایــک ُبــرج بنانــا چاہــے تــو پہلــے َبیٹــھ
کــر الگــت کا حِســاب نــہ کــر لــے کــہ آیــا میــرے پــاس اُس کــے ت ّیــار کرنــے کا ســامان ہــے یــا نہیــں ؟
] [29اَیســا نــہ ہــو کــہ جــب نیــو ڈال کــر ت ّیــار نــہ کــر ســکے تــو ســب دیکھنــے والــے یــہ کہــہ کــر اُس
پرہنســنا شـ ُروع کریــں کــہ ۔ [ ]30اِس شــخص نــے عِ مــارت شـ ُروع تــو کــی مگــر تکمِیــل نــہ کــر ســکا ۔
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 قبسس
جوابات سبق7
1.لُوقــا .62-57:9پڑھیــں ۔ اِس حوالــہ میــں ی ُســوع کــی پیــروی میــں ثابــت قدمــی کــے معیــار کــے بــارے
میــں کیــا تعلیــم دی جاتــی ھــے؟  
مطلق ہتھیار ڈالنا ۔
2.لُوقــا  14-13:8۔ کیــوں لگتــا ہــے کــہ کچــھ لــوگ مســیحیت ســے ہــٹ جاتــے ہیــں  ،یــا منــہ مــوڑ لیتــے
ہیــں ؟  
وہ خــدا کــے کالم میــں کبھــی بھــی جــڑ نہیــں رکھتــے  ،اور زندگــی کــی پــرواہ ،دولــت اور لذتیــں انہیــں
دورکــر دیتــی ہیــں ۔
3.حزقــی ایــل  .8:16پڑھیــں ۔ ُخــدا لوگــوں کــے ســاتھ اپنــے تعلقــات کــو بیــان کرنــے کــے لــۓ شــادی کــی
مثــال اســتعمال کرتــا ھــے ۔ اس رشــتہ میــں کــون مالــک بــن جاتــا ھــے؟  
خدا ۔
 14.کرنتھیوں  19:6۔ آپ کس کے ہیں ؟
خدا کے ۔
ے ؟  
 15.کرنتھیوں  20:6آپ کا جسم اور رُوح کس کا ھ َ
خدا کا ۔
6.یعقوب  4:4پڑھیں ۔ کیا آپ ُخدا کے خالف روحانی زنا کر سکتے ہیں ؟  
جی ہاں ۔
ُ 7.خدا کی نظر میں روحانی زنا کیا ہوگا ؟  دیکھیں رومیوں  25:1۔
ایــک ایســا دل جــو خــدا کــی طــرف ســے بتــوں کــی طــرف ُمــڑ گیــا ( ایســی چیزیــں جــو آپ نےخــدا ســے
زیــادہ اہــم کــر دی ہیــں ) ۔
8.یُوح ّنا  25-23:2ہم ان آیات سے ثابت قدمی اور ایمان کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں ؟  
کہ یسوع ہمارے پورے دِل کو چاہتا ہے ( کل وابستگی  /ثابت قدمی ( ۔
9.لُوقــا  30-28:14پڑھیــں ۔ کیــا آپ نــے ی ُســوع کــی پیــروی کرنــے کــی قیمــت کا حســاب کیــا ھــے ؟  کیــا
آپ اُس کــی پیــروی کرنــا چاہتــے ہیــں ؟  
جی ہاں ۔
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سبق 8

پانی کا بپتِسمہ
از ڈون کرو
ســوال  " :میــں جاننــا چاھتــا ہــوں کــہ کیــا آپ کوآســمان پــے جانــے کــے لــۓ بپتِســمہ لینــا چاہیــے ۔ میــں
ُخــدا ســے محبــت کرتــا ہــوں اور ســات ســال کــی عمــر میــں بپتِســمہ لیــا تھــا ۔ اب میــں اٹھــارہ بــرس کا ہــوں اور
کســی چــرچ ســے ایــک شــخص جــو کــہ کســی بھــی مزہبــی فرقــہ ســے نہیــں تھــا مجھــے بتایــا کــہ اتنــی چھوٹــی
عمــر میــں کوئــی بپتِســمہ نہیــں لــے ســکتا اور نــا ہــی نجــات پــا ســکتا ہــے ۔ اُنہــوں نــے یــہ بھــی کہــا کــہ آســمان
پــہ جانــے کــے لــۓ آپ کــو بپتِســمہ لینــا پــڑے گا  ،لیکــن میــرے بیپٹیســٹ خانــدان نــے کہــا کــہ تمہیــں اِس کــی
ضــرورت نہیــں ہــے ۔ میــں آســمان پــہ جانــا چاہتــا ہــوں ۔ میــں ہــر طــرح ســے ُخــدا کــے لــۓ جــی رہــا ہــوں  ،
لیکــن میــں یــہ جاننــا چاہتــا ہــوں کــہ اب مجھــے دوبــارہ بپتِســمہ لینــا ضــروری ہــے کیونکــہ میــں بپتِســمہ لینــے
کــی عمــر کــو پہنــچ ُچــکا ہــوں ۔ بــراہ کــرم جلــد از جلــد میــری مــدد کریــںُ   ،خــدا آپکــو برکــت دے اور ُ
شــکریہ۔"
جــواب  " :نجــات اور ُگناہــوں کــی معافــی یسُــوع مســیح پــہ ایمــان النــے ســے ایــک تحفــہ کــے
طــور پــر مفــت ملتــی ہــے ۔ اعمــال  43:10میــں لکھــا ہــے :اِس شــخص کــی ســب نبــی گواہــی دیتــے
ہیــں کــہ جــو کوئــی اُس پــر اِیمــان الئــے گا اُس کــے نــام ســے ُگناہــوں کــی ُمعافــی حاصِ ــل کــرے گا۔
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نجــات ایمــان ســے ملتــی ہــے؛ یعنــی   ،یسُــوع اور اُس کــے بہائــے گئــے ُخــون پــر بھروســہ اور
انحصــار آپ کــو ُخــدا کــے حضــور راســتباز ٹھہراتــا ہــے ۔ اعمــال  ، 48-44:10بپتِســمہ لینــے
ســے پہلــے ایمانــداروں کــو رُوح القُــدس ( ان کــی نجــات کــی تصدیــق ) عطــا کیــا گیاتھــا ۔ "

اگرچــہ یــہ ســچ ہــے  ،بعــض اوقــات ایســا لگتــا ہــے کــہ ُگناہــوں کــی مُعافــی بپتِســمہ کــے وقــت ہوئــی ہــے۔
(اعمــال  )38:2۔ اُس کــی وجــہ یــہ ہــے کــہ بپتِســمہ ایمــان کا ایــک اظہــار  ،یــا عمــل ہــے  ،جــو اُس وقــت انجــام پایــا تھــا
جــب کســی شــخص نــے توبــہ کــی اور ایمــان ســے ی ُســوع کــی طــرف رجــوع کیــا تھــا ۔ ( مرقــس  16:16میــں لکھــا ہــے  ،
جــو اِیمــان الئــے اور بپتِســمہ لــے وہ نجــات پائــے گا اور جــو اِیمــان نــہ الئــے وہ ُمجـ ِـرم ٹھہرایــا جائــے گا ) ۔
صــاف ضمیــر کــے لیــے ی ُســوع کــو پُکارنــے کا یــہ بھی ایــک طریقہ تھا ( اعمــال  16:22اور  1پطــرس  ) 21:3۔
اگــر آپ نــے ســات ســال کــی عمــر میــں واقعــی اپنــے دل ســے یسُــوع کــی طــرف رجــوع کیــا
اور بپتِســمہ لیــا  ،تــو ُخــدا آپ کــے بچــے جیســا ایمــان قبــول کرتــا ہــے ۔ بپتِســمہ کــے تقاضــے ہوتــے ہیــں ۔
توبــہ اُن تقاضــوں میــں ســے ایــک ہــے ۔ کیــا آپ کــے دل میــں تبدیلــی آئــی اور ذہــن میــں تبدیلــی
آئــی جــس کــے نتیجــہ میــں ُگنــاہ ســے مُڑکــے یسُــوع اور اُس کــی مغفــرت کــی طــرف رجــوع ہوئــے
( اعمــال   ،21:20 ، 38:2اور )30:17؟ کیــا آپ نــے ی ُســوع پــر اپنــے ُخداونــد اور نجــات دہنــدہ ہــو نــے کــی
حیثیــت ســے اعتمــاد کیــا ( مرقــس  ، 16 :16یوحنــا  ، 16:3اور رومیــوں  ) 10-9:10؟ اگــر نہیــں تــو  ،ابھــی
ی ُســوع کــی طــرف رجــوع کریــں  ،اپنــے ُگناہــوں ســے توبــہ کریــں  ،اپنــی معافــی کــے لــۓ اُس کــے فضــل کــی
طــرف رجــوع کریــں  ،اور پانــی کــے بپتِســمہ کــے ذریعــہ اُس کــی پیــروی کــے فیصلــے پــر مہــر لگائیــں ۔
ســوع پــر اپنــے ایمــان کا اظہــار کرتــا
بپتِســمہ ایــک ایســا فعــل ہــے جــس کــے زریعــہ کوئــی شــخص ی ُ
ُ
ہــے ۔ اُس ایمــان کــے بغیــر  ،یــہ فعــل بےمعنــی ہــے ۔ جــو لــوگ یسُــوع کــو خداونــد اور نجــات دہنــدہ جــان
کــر اُس کــی طــرف رجــوع کرتــے وہ اِس عقیــدے کا اظہــار اور اعالنیــہ ی ُســوع کا اعتــراف کرنــے پرراضــی
تھــے ۔ وہ لــوگ جــو یسُــوع کــے حُکــم کــو "نہیــں" کہتــے ہیــں  ،کســی حــد تــک ایــک مــردہ ایمــان دکھــا
رہــے ہیــں ۔ جــب لــوگ اُس کا اظہــار کرنــے کــو تیــار نہیــں تــو وہ ُمــردہ ایمــان ہــے ( یعقــوب  ) 19-18:2۔
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اکیــا ایمــان ھــی بچاتــا ہــے  ،لیکــن ایمــان کــو بچانــا کبھــی اکیلــے نہیــں ہوتــا ۔ یــہ ہمیشــہ اپنــے اظہــار
کــے لــۓ راضــی رہتــا ہے۔بپتِســمہ اُس ایمــان کــو ظاہــر کرنــے کا ایــک طریقــہ تھــا ۔ بپتِســمہ وہ نہیــں جــو
ســوع کا ُخــون ہــے ۔ لیکــن ایمــان اُس کا
ســوع ہــے ۔ پانــی ُگناہــوں کــو نہیــں دھوتــا ؛ یــہ ی ُ
بچاتــا ہــے ؛ یــہ ی ُ
ُ
ُ
ُخــون آپ پــر الگــو کرتــا ہــے ۔ اور کســی وقــت اس ایمــان کا اظہــار اس وقــت کیــا گیــا جــب کســی شــخص
نــے بپتِســمہ لیــا تھــا ۔ ( اعمــال  ) 16:22۔ ســوال یــہ ہــے  ،کیــا آپ نــے توبــہ کــی ہــے ؟ کیــا آپ اُس پــر
ایمــان رکھتــے ہیــں (یسُــوع) ؟ اگــر ایســا ہــے تــو  ،آپ کیــوں تاخیــر کرتــے ہیــں – اُٹــھ کــر بپتِســمہ لیــں !
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 ہمسِتپب اک یناپ
سواالت اور حواالجات برائے شاگِردیت
1.یہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے ؟
2.اعمال  ، 43:10کے مُطابق نجات ہم تک کیسے پہنچی ؟
اعمــال  43:10اِس شــخص کــی ســب نبــی گواہــی دیتــے ہیــں کــہ جــو کوئــی اُس پــر اِیمــان الئــے گا اُس
کــے نــام ســے ُگناہــوں کــی ُمعافــی حاصِ ــل کــرے گا ۔
3.بپتِســمہ ایمــان کا اظہــار ہــے جــو عــام طــور پــر نجــات کــے وقــت ہوتــا ہــے ۔ اعمــال  38:2میــں اِس
ســچائی کا اظہــار کیســے کیــا گیــا ہــے؟  
اعمــال  38:2پطــرس نــے اُن ســے کہــا کــہ َتوبــہ کــرو اور ُتــم میــں ســے ہــر ایــک اپنــے ُگناہــوں کــی
ـاو گــے ۔
ســو ع مسِ ــیح کــے نــام پــر بپتِســمہ لــے تــو ُتــم ُرو ُ
ُمعافــی کــے لِئــے ِی ُ
ح القُــدس اِنعــام میــں پـ ٔ
4.مرقس  16:16میں اِس سچائی کا اظہار کیسے کیا گیا ہے ؟  
مرقــس  16:16جــو اِیمــان الئــے اور بپتِســمہ لــے وہ نجــات پائــے گا اور جــو اِیمــان نــہ الئــے وہ ُمجـ ِـرم
ٹھہرایــا جائــے گا ۔
 5.بپتِســمہ ُخداونــد کــو پکارنــے کا ایــک طریقــہ ہــے ۔ اعمــال  16:22میــں اِس ســچائی کا اظہــار کیســے
کیــا گیــا ہــے؟  
اعمــال  16:22اب کیــوں دیــر کرتــا ہــے ؟ اُٹــھ بپتِســمہ لــے اور اُس کا نــام لــے کــر اپنــے ُگناہــوں کــو
دھــو ڈال ۔
6.بپتِســمہ ایــک صــاف ضمیرکــے لئــے ُخداونــد کــو پکارنــے کا ایــک طریقــہ ہــے ۔ کیــا  1پطــرس 21:3
اِس حقیقــت کــی تصدیــق کرتــا ہــے؟  
ســوع مسِ ــیح کــے جــی اُٹھنــے کــے
ـابہ بھــی یعنــی بپتِســمہ ِی ُ
 1پطــرس  21:3اور اُســی پانــی کا ُمشـ ِ
وسِ ــیلہ ســے اب ُتمہیــں بچاتــا ہــے ۔ اُس ســے ِجســم کــی نجاســت کا دُور کرنــا ُمــراد نہیــں بلکــہ خالِــص
ن ّیــت ســے ُخــدا کا طالِــب ہونــا ُمــراد ہــے ۔
7.اعمال  38:2کے مطابق  ،بپتِسمہ کے لئے کیا تقاضے ہیں ؟
اعمــال  38:2پطــرس نــے اُن ســے کہــا کــہ َتوبــہ کــرو اور ُتــم میــں ســے ہــر ایــک اپنــے ُگناہــوں کــی
ـاو گــے ۔
ُمعافــی کــے لِئــے ِی ُ
ســو ع مسِ ــیح کــے نــام پــر بپتِســمہ لــے تــو ُتــم ُروح القُــدس اِنعــام میــں پـ ٔ
8.مرقس  16:16کے مطابق بپتِسمہ کے لۓ کیا تقاظے ہیں ؟  
مرقــس  16:16جــو اِیمــان الئــے اور بپتِســمہ لــے وہ نجــات پائــے گا اور جــو اِیمان نــہ الئــے وہ ُمجـ ِـرم
ٹھہرایــا جائــے گا ۔
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9.کیا نوزائیدہ بچہ توبہ کر سکتا ہے ؟
	10.کیا نوزائیدہ بچہ ایمان ال سکتا ہے ؟
	11.اعمــال  48-43:10پڑھیــں ۔ مســیح پــر ایمــان النــے کــے بعــد  ،اگال قــدم کیــا ہــے  ،جــو ایــک ایمانــدار
کــو لینــا چاہئــے؟  
اعمــال  48-43:10اِس شــخص کــی ســب نبــی گواہــی دیتــے ہیــں کــہ جــو کوئــی اُس پــر اِیمــان الئــے
گا اُس کــے نــام ســے ُگناہــوں کــی ُمعافــی حاصِ ــل کــرے گا ۔ [ ]44پطــرس یــہ باتیــں کہــہ ہــی رہــا تھــا
ســن رہــے تھــے ۔ [ ]45اور پطــر س کــے ســاتھ
ــوا جــو کالم ُ
نــازل ہُ ٔ
کــہ ُروح القُــدس اُن ســب پــر ِ
ِجتنــے مخ ُتــون اِیمــان دار آئــے تھــے وہ ســب َحیــران ہُوئــے کــہ َغیــر َقومــوں پــر بھــی ُروح القُــدس
کــی بخشِ ــش جــاری ہُوئــی ۔ [ [46کیونکــہ اُنہیــں طــرح طــرح کــی ُزبانیــں بولتــے اور ُخــدا کــی تم ِجیــد
ســنا ۔ پطــرس نــے جــواب دِیــا ۔ [ ]47کیــا کوئــی پانــی ســے روک ســکتا ہــے کــہ یــہ بپتِســمہ نــہ
کرتــے ُ
ُ
ســو ع
ح القــدس پایــا ؟ [ ]48اور اُس نــے ُحکــم دِیــا کــہ اُنہیــں ِی ُ
پائیــں ِجنہــوں نــے ہمــاری طــرح ُرو ُ
مسِ ــیح کــے نــام ســے بپتِســمہ دِیــا جائــے ۔ اِس پــر اُنہــوں نــے اُس ســے درخواســت کــی کــہ چنــد روز
ہمــارے پــاس رہ ۔
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 ہمسِتپب اک یناپ
جوابات سبق 8
1.یہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے ؟
کیا اسے آسمان پر جانے کے لۓ بپتِسمہ کی ضرورت ہے ۔
2.اعمال   ،43:10کے مُطابق نجات ہم تک کیسے پہنچی ؟
مفت  ،یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعہ بطور تحفہ ۔
3.بپتِســمہ ایمــان کا اظہــار ہــے جــو عــام طــور پــر نجــات کــے وقــت ہوتــا ہــے ۔ اعمــال  38:2میــں اِس
ســچائی کا اظہــار کیســے کیــا گیــا ہــے؟  
پطرس نے کہا  " ،توبہ کرو اور بپتِسمہ لو ۔ "
4.مرقس  16:16میں اِس سچائی کا اظہار کیسے کیا گیا ہے ؟
یســوع نــے کہــا  " ،جــو اِیمــان الئــے اور بپتِســمہ لــے وہ نجــات پائــے گا  " ،مطلــب یــہ ہــے کــہ یــہ
بیــک وقــت ہوســکتا ہــے ۔
5.بپتِســمہ ُخداونــد کــو پکارنــے کا ایــک طریقــہ ہــے ۔ اعمــال  16:22میــں اِس ســچائی کا اظہــار کیســے
کیــا گیــا ہــے؟  
کالم کہتــا ہــے کــہ جیســے ھــی کوئــی خداونــد کا نــام لــے گا  ،اس کــے گنــاہ دُھــل جائیــں گــے ۔ ایســا
لگتــا ہــے کــہ ُخداونــد کا نــام ُپکارنــا آواز ســے ہوتــا ہــے ( لوقــا  ) 13:18یــا بپتِســمہ کــے عمــل کــے
ذریعــے  ،جیســا کــہ اس حوالــے ســے ظاہــر ہوتــا ہــے ۔
6.بپتِســمہ ایــک صــاف ضمیرکــے لئــے ُخداونــد کــو پکارنــے کا ایــک طریقــہ ہــے ۔ کیــا  1پطــرس 21:3
اِس حقیقــت کــی تصدیــق کرتــا ہــے؟   
جی ھاں ۔
7.اعمال  38:2کے مطابق  ،بپتِسمہ کے لئے کیا تقاضے ہیں ؟
توبہ ۔
8.مرقس  16:16کے مطابق بپتِسمہ کے لۓ کیا تقاظے ہیں ؟
ایک شخص کو یقین کرنا چاہے ۔
9.کیا نوزائیدہ بچہ توبہ کر سکتا ہے ؟
نہیں ۔
	10.کیا نوزائیدہ بچہ ایمان ال سکتا ہے ؟
نہیں ۔
	11.اعمــال  48-43:10پڑھیــں ۔ مســیح پــر ایمــان النــے کــے بعــد  ،اگال قــدم کیــا ہــے  ،جــو ایــک ایمانــدار
کــو لینــا چاہئــے؟  
پانی کا بپتِسمہ ۔
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سبق 9

مسیح میں ہماری شناخت ( حصہ اول )
از اینڈرو وامک
 2کرنتھیــوں  17:5میــں لکھــا ہــے  ،اِس لِئــے اگــر کوئی مسِ ــیح میں ہے تو وہ نیا مخلُــوق ہے ۔ ُپرانی ِچیزیں
رہیــں ۔ دیکھــو وہ نئــی ہــو گئِیــں ۔ جملــہ " مســیح میــں " ایــک اصطــاح ہــے جــو نئــے عہــد نامــہ میــں 300
جاتــی ِ
ُ
ســے زیــادہ مرتبــہ اســتعمال ہــوا ہــے  ،ہمیشــہ خــدا کــے ســاتھ ایــک اہــم اتحــاد کا ذکــر کرتــے ہــے ۔ ایــک بــار جــب
یــہ ہــو جائــے تــو  ،آپ ایــک نئــی مخلــوق بــن جائیــں گــے ۔ کچــھ ترجمــے دراصــل " ایک نئــی تخلیق " کہتــے ہیں ۔
اِس ســے ایــک اہــم مســئلہ پیــدا ہوتــا ہــے جــس کا مجھــے یقیــن ہــے کــہ مســیح میــں آپ کــی نئــی شــناخت کــو
ســمجھنا ضــروری ہــے :یــہ جســمانی جہــان میــں نہیــں ہــوا تھــا ۔ یــہ کہتــے ہوئــے کــہ یــہ مکمــل طــور پــر بــدل جاتا
ہــے  ،آپ کــے جســمانی بــدن کــے بــارے میــں بــات نہیــں کــر رہا ہے  ،کہ آپ کی شــکل بــدل جاتی ہــے ۔ اگر کوئی
شــخص نجــات پانــے ســے پہلــے موٹــا تھــا تــو  ،اُس کــے بعــد بھــی وہ موٹــا ہــوگا  ،جــب تــک کــہ وہ ڈائیٹینــگ نــہ
کــرے ۔ یــہ آپ کــے ذہنــی یــا جذباتــی حصــے کــے بــارے میــں بھی بــات نہیں کــر رہا – جســے زیادہ تر لــوگ اپنی
اصلیــت ســمجھتے ہیــں ۔ اگــر آپ نجــات پانــے ســے پہلــے زیــادہ ہوشــیار نہیــں تھــے تــو  ،نجــات پانے کــے بعد آپ
بہــت زیــادہ ہوشــیار نہیــں ہــوں گــے  ،لیکــن آپ کــے پــاس اب بھی بہت ســاری ویســی یادیــں اور خیاالت ہــوں گے ۔
اِس آیــت کــے مطابــق ہمــارا ایــک حصــہ ہــے جــو بــدل گیــا تھــا اور وہ ھمــاری روح ہــے ۔ ایــک صحیفــہ
جــو اِس کــی تصدیــق کرتــا ہــے  1تھســلینِکیوں  23:5ہــے جہــاں پولــوس تھســلینِکیوں کــے لــۓ ُدعــا کــر
رہــا ہــے ُ ،خــدا جــو اِطمِینــان کا چشــمہ ہــے آپ ہــی ُتــم کــو ِبالــکُل پــاک کــرے اور ُتمہــاری ُروح اور جــان
ســوع مسِ ــیح کــے آنــے تــک ُپــورے ُپــورے اور بــے َعیــب محفُــوظ رہیــں ۔ اِس
اور بــدن ہمــارے ُخداونــد ِی ُ
حوالــے ســے پتــہ چلتــا ہــے کــے ہمــارے پــاس ایــک رُوح  ،جــان  ،اور جســم ہــے ۔ جســم کا حصــہ بالــکل
واضــع ہــے ۔ یــہ ھمــارا وہ حصــہ ہــے جــو دیکھــا جاتــا ہــے  ،ہمــارا ظاہــری حصــہ ۔ ہــم ســب جانتــے ہیــں کــہ
اِس ســے آگــے ایــک اور حصــہ بھــی ہــے ؛ ہمــارا جذباتــی  ،ذہنــی حصــہ؛ کالم پــاک اُســے جــان کہتــا ہــے ۔
ہــم جانتــے ہیــں کــہ اگرچــہ کوئــی شــخص آپ کــو جســمانی طــور پــر چھــو نہیــں ســکتا ہــے  ،لیکــن وہ آپ کــو
اپنــے الفــاظ ســے  ،چاہــے مثبــت یــا منفــی انــداز میــں چھــو ســکتا ہیــں ۔ زیــادہ تــر لــوگ جســمانی اور نفســانی
حصــوں کــے مطابــق ہوتــے ہیــں  ،لیکــن صحائــف کــے مطابــق ایــک اور حصــہ ہــے  ،جــو روح ہــے ۔
رُوح ہمــارہ وہ حصــہ ہــے جــو نجــات پانــے کــے بعــد تبدیــل اور نیــا ہــو جاتــا ہــے ۔ یــہ دراصــل زندگــی بخــش
حصــہ ہــے ۔ یعقــوب  26:2میــں لکھــا ہــے  ،غــرض َجیســے بــدن َ
بغیــر ُروح کــے ُمــردہ ہے َویســے ہــی اِیمان بھی
َ
بغیــر اَعمــال کــے ُمــردہ ہــے ۔ اِس ســے ظاہــر ہوتــا ہــے کــہ یــہ رُوح ہــے جــو حقیقــت میــں ہمــارے جســمانی بدنــوں
میــں زندگــی کا ســانس لیتــی ہــے ۔ ہمــاری زندگــی اِســی ســے آتــی ہــے ۔ پیدائــش  2میــں جــب ُخــدا نــے آدم اور حــوا
کــو بنایــا  ،آدم کا جســم مکمــل تھــا  ،لیکــن پھــر ُخــدا نــے اُس میــں زندگــی کا دم پھونــکا ۔ پُرانــے عہــد نامــہ میــں
عبرانــی میــں یــہ لفــظ " ســانس " عیــن وہــی لفــظ تھــا جســے ہــم ســانس کــے لــۓ اســتعمال کرتــے ہیــں  ،اور اِس کا
ترجمــہ دوســری جگہــوں پــر " رُوح " کیــا جاتــا ہــے ۔ ُخــدا نــے آدم کے جســمانی بــدن اور ضمیر کو بنایــا ۔ پھر اُس
نــے اُس میــں زندگــی کا دم پھونــکا اور وہ جیتــی جــان بــن گیــا ۔ رُوح ہمــارا وہ حصــہ ہــے جــو زندگی بخشــتی ہے ۔
نجــات ســے پہلــے  ،اِس ســے پہلــے کــہ کوئــی شــخص اپنــی زندگــی وقــف کــرے اور ُخداونــد اُس کــے
انــدر آئــے  ،اُن کــے انــدر روح ُمــردہ تھــی ۔ افســیوں  1:2میــں لکھــا ہــے  ،اور اُس نــے ُتمہیــں بھــی ِزنــدہ کِیــا
صــوروں اور ُگناہــوں کــے ســبب ســے ُمــردہ تھــے ۔ ہــم جانتــے ہیــں کــہ نئــی پیدائــش پانــے ســے
 ،جــب اپنــے ق ُ
پہلــے ہــم زنــدہ تھــے  ،لیکــن لفــظ " ُمــردہ " روحانــی طــور پــر بــات کــر رہــا ہــے ۔ بائیبــل میــں مــوت کا مطلــب
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) لوا ہصح ( تخانش یرامہ ںیم حیسم
یــہ نہیــں ہــے کــہ اس کا وجــود ختــم ہــو جائــے  ،جیســا کــہ آج کچــھ لــوگ اِس کــے بــارے میــں ســمجھتے ہیــں
۔ اِس کا لغــوی معنــی ہیــں " علیحدگــی " ۔ جــب انســان جســمانی طــور پــر فــوت ہــو جاتــا ہــے  ،تــو اُس کا وجــود
ختــم نہیــں ہوتــا ۔ بائیبــل ســکھاتی ہــے کــہ وہ فــوری طــور پــر ُخــدا کــی حضــوری میــں یــا جہنــم میں جاتــا ہــے
۔ رُوح اور جــان زنــدہ رہتــی ہــے  ،لیکــن جســمانی بــدن الــگ ہــو جاتــا ہــے  ،جــو مرتــا اور ســڑ جاتــا ہــے ۔
جــب پیدائــش  17:2بتاتــی ہــے کــہ جــس روز تــو نــے اُس میــں ســے کھایــا تــو مــرا ۔ تــو اِس کا مطلــب
یــہ نہیــں تھــا کــہ وہ جســمانی بلکــہ روحانــی طــور پــر مــر جائیــں گــے  ،کــہ وہ ُخــدا ســے الــگ ہــو جائیــں
گــے ۔ رُوح  ،وہ حصــہ ِجســے ُخــدا ہمــارے انــدر پھونکتــا ہــے  ،جــو حقیقــت میــں زندگــی دیتــا اورحوصلــہ
افزائــی کرتــا ہــے ُ ،خــدا کــی مافــوق الفطــرت زندگــی ســے الــک ہــو گیــا تھــا ۔۔ ۔ اُس کــی مقــدس اور مکمــل
زندگــی ۔۔۔ جســے بائیبــل زوئــی زندگــی یــا " مطلــق یــا فراوانــی کــی زندگــی " کہتــی ہــے ۔ انســان پھــر انحطــاط
پزیــر ہونــے لــگا  ،اُس نــے پھــر بھــی کام کیــا  ،لیکــن وہ ُخــدا ســے ُجــدا ہــوا  ،آزادانــہ طــور پــر کام کــر رہــا
تھــا ۔ واقعــی یہــی ہمــاری زندگــی کــی تمــام پریشــانیوں کا ســبب بنتــا ہــے ۔۔۔ ہمــارے ســارے جزباتــی دبــاؤ ۔
جــب کوئــی شــخص ُخداونــد کــے پــاس آتــا ہــے تــو  ،وہ ایــک نئــی روح پاتــا اور نــۓ ســرے ســے پیــدا ہوتــا
ہــے جــو اصطــاح ی ُســوع نــے یوحنــا  5:3میــں اســتعمال کــی ۔ اِســی طــرح انســان جســمانی طــور پــر رُوح  ،جــان
اور جســم کــے ســاتھ پیــدا ہوتــا ہــے  ،جــب وہ نــۓ ســرے ســے پیــدا ہوتــا ہــے تــو  ،اُســے مســیح کا رُوح ملتــا ہــے ۔
گلتیــوں 6:4اور ُچونکــہ ُتــم بیٹــے ہــو اِس لِئــے ُخــدا نــے اپنــے بیٹــے کا ُروح ہمــارے دِلــوں میــں بھیجــا جــو ا ّبــا
یعنــی اَے بــاپ! کہــہ کــر ُپکارتــا ہــے ۔ ُخــدا نــے حقیقــت میــں اپنــا رُوح ہمــارے انــدر رکھــا ہــے  ،اور اب ہمــارے
پــاس زندگــی کا ایــک نیــا معیــار ہــے  ،ایــک نئــی پہچــان ہــے  ،اور اپنــی رُوحــوں میــں ایک بلــکل نئے انســان ہیں ۔
باقــی کــی مســیحی زندگــی ہمــاری رُوح میــں آنــے والــی تبدیلــی کــو اپنــی جســمانی اور دماغــی دنیــا میــں
ســیکھنا ہــے ۔ ســچ یــہ ہــے کــہ  ،جــب آپ ی ُســوع مســیح کــو اپنــے ُخداونــد کــی حیثیــت ســے قبــول کرتــے ہیــں
تــو آپ کــی نجــات کا ایــک تہائــی حصــہ مکمــل ہــو جاتــا ہــے۔آپ کــی رُوح مکمــل طــور پــر تبدیــل ہــو جاتــی
ہــے ۔ یــہ عیــن وہــی رُوح ہــے جــو ابــد تــک آپکــے پــاس رہــے گــی جــو پہلــے ہــی مُحبــت ُ ،خوشــی  ،اِطمِینــان ،
اور ُخــدا کــی حضــوری ســےبھری ہوئــی ہــے ۔ آپ کــی رُوح میــں کوئــی کمــی گھٹــی یــا کوتاہــی نہیــں ہــے   ،
لیکــن آپ کــو یــہ ســمجھنا ہــو گا  ،یہــی وجــہ ہــے کــہ ُخــدا کــے کالم کا مطالعــہ مســیحی زندگــی کــے لــۓ بہــت
ضــروری ہــے ۔ آپ بلــکل نئــی شــخصیت ہیــں   ،لیکــن جــب تــک آپ کوعلــم نــہ ہــو  ،آپ میــں بــدالؤ نہیــں آۓ
گا ۔ مســیحی زندگــی میــں فتــح تــب آتــی ہــے جــب آپ کالم  ،جــو رُوح اور زندگــی ہــے  ،پــر غــور کرنــے کــے
قابــل ہــو جائیــں  ،دیکھیــں کــہ آپ کــون ہیــں  ،کــہ ُخــدا نــے کیــا کِیــا ہــے  ،اور اُس پــر یقیــن کرنــا شــروع کریــں ۔
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ُ 21.کرنتِھیوں  17:5پڑھیں ۔اگر کوئی مسیح میں ہے  ،تو وہ کیا ہے ؟
ُ 2کرنتِھیــوں  17:5اِس لِئــے اگــر کوئــی مسِ ــیح میــں ہــے تــو وہ نیــا مخلُــوق ہــے ۔ ُپرانــی ِچیزیــں جاتــی
رہیــں ۔ دیکھــو وہ نئــی ہــو گئِیــں ۔
ِ
ُ 22.کرنتِھیوں  17:5پڑھیں ۔ پُرانی چیزوں کا کیا ہوا ؟
ُ 23.کرنتِھیوں  17:5پڑھیں ۔ کون سی چیزیں نئی ہو گئیں ؟
ِ 4.افِســیوں  1:2پڑھیــں ۔ آپ کــے نــۓ ســرے ســے پیــدا ہونــے  ،یــا زنــدہ ہونــے ســے پہلــےآپ کــی کیــا
حالــت تھــی؟  
صــوروں اور ُگناہــوں کــے ســبب ســے
ِافِســیوں  5-1:2اور اُس نــے ُتمہیــں بھــی ِزنــدہ کِیــا جــب اپنــے ق ُ
روش پــر چلتــے تھــے اور ہــوا کــی عملــداری کــے حا ِکــم
ُمــردہ تھــے ۔ [ ]2جــن میــں ُتــم پیشــتر دُنیــا کــی ِ
یعنــی اُس ُروح کــی َپیــروی کرتــے تھــے جــو اَب نافرمانــی کــے فرزنــدوں میــں تاثِیــر کرتــی ہــے۔[]3
خواہشــوں میــں ِزندگــی ُگذارتــے اور ِجســم اور
اِن میــں ہــم بھــی ســب کــے ســب پہلــے اپنــے ِجســم کــی
ِ
َ
عقــل کــے اِرادے ُپــورے کرتــے تھــے اور دُوســروں کــی مانِنــد طبعــی طــور پــر غضــب کــے فرزنــد تھــے
۔ [ ]4مگــر ُخــدا نــے اپنــے َرحــم کــی دَ ولــت ســے اُس بــڑی ُمح ّبــت کــے ســبب ســے جــو اُس نــے ہــم
صــوروں کــے ســبب ســے ُمــردہ ہــی تھــے تــو ہــم کومسِ ــیح کــے ســاتھ ِزنــدہ کِیــا
ســے کــی ۔ [ ]5جــب ق ُ
۔ ( ُتــم کــو فضــل ہــی ســے نجــات مِلــی ہــے) .
ِ 5.افِسیوں  2:2پڑھیں ۔ غیر ایماندارہونے کی حیثیت سے  ،آپ کیسے چلتے  ،یا رہتے تھے ؟
ِ 6.افِسیوں  5-3:2پڑھیں ۔ ُخدا کس چیز میں غنی ہے ؟
ِ 7.افِسیوں  4:2پڑھیں ۔ ُخدا کیوں اتنا رحمدل ہے ؟
ِ 8.افِسیوں  5:2پڑھیں ۔ جب ہم قصوروں اور ُگناہوں میں مُردہ تھے تو ُخدا نے ہمارے لۓکیا کِیا ؟
ِ 9.افِسیوں  5:2پڑھیں ۔ ُخدا نے ہمیں کیسے بچایا ؟
	ُ 110.کرنتھیــوں  10-9:6پڑھیــں ۔ کیــا آپ اِس فہرســت میــں ســے کســی ایــک وضاحــت ســے مماثلــت
رکھتــے ہیــں ؟  
وارث نــہ ہــوں گــے ؟
ُ 1کرنتھیــوں  10-9:6کیــا ُتــم نہیــں جانتــے کــہ بــدکار ُخــدا کــی بادشــاہی کــے ِ
وارث ہــوں گــے نــہ ُبــت پرســت نــہ ِزنــاکار نــہ
فریــب نــہ کھـ ٔ
ـاو ۔ نــہ حــرام کار ُخــدا کــی بادشــاہی کــے ِ
عیــاش ۔ نــہ َلونــڈے بــاز ۔ [ ]10نــہ چــور ۔ نــہ اللچــی نــہ شــرابی ۔ نــہ گالِیــاں بکنــے والــے نــہ ظالِــم
ســو ع مسِ ــیح کــے نــام ســے اور ہمــارے
[ ]11اور بعــض ُتــم میــں اَیســے تھــے بھــی مگــر ُتــم ُخداونــد ِی ُ
ُخــدا کــے ُروح ســے دُھــل گئــے اور پــاک ہُوئــے اور راســت بــاز بھــی ٹھہــرے ۔
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	ُ 111.کرنتھیوں  11:6پڑھیں ۔ کیا لفظ " تھے" ایک ماضی   ،حال   ،یا مستقبل کی حالت ہے ؟
	ُ 112.کرنتھیــوں  11:6پڑھیــں ۔ جــب آپ کــی " نئــی پیدائــش ہوئــی "   ،تــو کــون ســی تیــن چیزیــں آپ کــے
ســاتھ ہوئیــں ؟  
	ُ 113.کرنتھیوں  11:6پڑھیں ۔ کیا یہ ماضی  ،حال یا مستقبل کی حالت ہے ؟
	ُ 114.کرنتھیوں  17:6پڑھیں ۔ جو ُخداوند کی صُحبت میں رہتا ہے وہ اُس کے ساتھ  ---؟ ہوتا ہے ۔
صحبت میں رہتا ہے وہ اُس کے ساتھ ایک ُروح ہوتا ہے ۔
ُ 1کرنتھیوں  17:6اور جو ُخداوند کی ُ
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جوابات سبق 9
ُ 21.کرنتِھیوں  17:5پڑھیں ۔اگر کوئی مسیح میں ہے  ،تو وہ کیا ہیں ؟
ایک نئی تخلیق ۔
ُ 22.کرنتِھیوں  17:5پڑھیں ۔ پُرانی چیزوں کا کیا ہوا ؟
وہ چلی گئیں ۔
ُ 23.کرنتِھیوں  17:5پڑھیں ۔ کون سی چیزیں نئی ہو گئیں ؟
سب چیزیں ۔
ِ 4.افِســیوں  1:2پڑھیــں ۔ آپ کــے نــۓ ســرے ســے پیــدا ہونــے  ،یــا زنــدہ ہونــے ســے پہلــے آپ کــی کیــا
حالــت تھــی ؟  
میں بدکاریوں اور گناہوں میں ُمردہ تھا ۔
ِ 5.افِسیوں  2:2پڑھیں ۔ غیر ایماندارہونے کی حیثیت سے  ،آپ کیسے چلتے  ،یا رہتے تھے ؟
میــں دنیــا کــے روش پــر چلتــا تھــا  ،میــں شــیطان کــی فرمانبــرداری کرتــا تھــا (ہــوا کــی عمــل داری کــے
حاکــم)  ،اور نافرمانــی کــی ُروح میــں جیتــا تھــا ۔
ِ 6.افِسیوں  5-3:2پڑھیں ۔ ُخدا کس چیز میں غنی ہے ؟
رحم میں ۔
ِ 7.افِسیوں  4:2پڑھیں ۔ ُخدا کیوں اتنا رحمدل ہے ؟
ہمارے لۓ اس کی بے حد محبت کی وجہ سے ۔
ِ 8.افِسیوں  5:2پڑھیں ۔ جب ہم قصوروں اور ُگناہوں میں مُردہ تھے تو ُخدا نے ہمارے لۓکیا کِیا ؟
ہم کومسِ یح کے ساتھ ِزندہ کِیا ۔
ِ 9.افِسیوں  5:2پڑھیں ُ .خدا نے ہمیں کیسے بچایا ؟
اپنے فضل کے ذریعے ۔
	ُ 110.کرنتھیــوں  10-9:6پڑھیــں ۔ کیــا آپ اِس فہرســت میــں ســے کســی ایــک وضاحــت ســے مماثلــت
رکھتــے ہیــں ؟
جی ہاں ۔
	ُ 111.کرنتھیوں  11:6پڑھیں ۔ کیا لفظ " تھے " ایک ماضی   ،حال   ،یا مستقبل کی حالت ہے ؟
ماضی ۔
	ُ 112.کرنتھیــوں  11:6پڑھیــں ۔ جــب آپ کــی " نئــی پیدائــش ہوئــی "  ،تــو کــون ســی تیــن چیزیــں آپ کــے
ســاتھ ہوئیــں ؟  
	•میں دُھل گیا ۔
	•میں پاک بنایا گیا ۔
	• ُخدا کی نظر میں راستباز ٹھہرایا گیا ۔
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	ُ 113.کرنتھیوں  11:6پڑھیں ۔ کیا یہ ماضی   ،حال یا مستقبل کی حالت ہے ؟
حال .
	ُ 114.کرنتھیوں  17:6پڑھیں ۔ جو ُخداوند کی صُحبت میں رہتا ہے وہ اُس کے ساتھ ---,؟ ہوتا ہے ۔
ایک ُروح ۔
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سبق 10

مسیح میں ہماری شناخت ( پارٹ ) 2
از اینڈرو وامک
ہمــارے پچھلــے ســبق میــں  ،ہــم نــے بــات کــی کــہ اس کا کیــا مطلــب ہــے کــہ ہمــاری رُوحــوں میــں  ،نــۓ
ســرے ســے پیــدا ہونــا  ،ہمــارے دل بــدل گــۓ ہیــں ۔ ہــم نــے ُ 2کرنتھیــوں  17:5میــں دیکھــا جہــاں ُیــوں مرقــوم
رہیــں ۔ دیکھــو وہ
ہــے  ،اِس لِئــے اگــر کوئــی مسِ ــیح میــں ہــے تــو وہ نیــا مخلُــوق ہــے ۔ ُپرانــی ِچیزیــں جاتــی ِ
نئــی ہــو گئِیــں ۔ ہــم نــے یــہ دیکھنــا شــروع کیــا کــہ جــب ہمــاری نئــی پیدائــش ہوتــی ہــے تــو  ،ہمــاری رُوحــوں میــں
ایــک مکمــل تبدیلــی واقــع ہوتــی ہــے  ،اور ہمــاری رُوحــوں میــں جــو واقــع ہــوا ہــے اســے جاننــے کا واحــد راســتہ
کالم پــاک ہــے ۔ ہــم بیرونــی چیــزوں کــے ذریعــہ اس کا ادراک نہیــں کــر ســکتے اورنــہ ہــی اپنــے جزبــات کــے
ِ
ذریعــے  ،کیونکــہ یــہ نفســانی دائــرے میــں ہیــں ۔ لیکــن ہمــارے رُوحانــی حصــے میــں ایــک مکمــل تبدیلــی ہــے ۔
میــں کچــھ صحیفــوں کا اســتعمال کرتــا ہــوں جــو ان چیــزوں کــو ظاہــر کرتــے ہیــں جــو اُس
وقــت رونمــا ہوئیــں جــب کســی شــخص نےیسُــوع کــو اپنــی زندگــی میــں قبــول کیــا ۔ اِفســیوں 24:4
ســچائی کــی راســتبازی اور پاکِیزگــی
طابــق
ّ
میــں لکھــا ہــے  ،اور نئــی اِنســا ِن ّیت کــو پہنــو جــو ُخــدا کــے ُم ِ
میــں َپیــدا کــی گئــی ہــے ۔ جــب کوئــی انســان نــۓ ســرے ســے پیــدا ہوتــا ھــے تــو  ،اس کــی رُوح
نیــک اور راســتبازہو جاتــی ہــے ۔ بائیبــل دراصــل دو قســم کــی راســتبازی کــی بــات کرتــی ہــے ۔
ایــک راســتبازی جــوآپ اپنــے اعمــال کــے ذریعــہ پیــدا کرتــے ہیــں  ،اور آپ کــو دوســرے لوگــوں کــے
ســاتھ تعلقــات میــں اس قســم کــی راســتبازی کــو برقــرار رکھنــا چاہیــۓ ۔ اگــر آپ صحیــح زندگــی نہیــں گزارتــے
اور صحیــح کام نہیــں کرتــے تــو آپ کا مالــک آپ کــو برطــرف کــر ســکتا ہــے یــا آُپ کا شــریک حیــات آپ
کــو طــاق دے ســکتا ہــے ؛ لہــذا آپ کــو اپنــی خــود کــی راســتبازی کــی ضــرورت ہــے ۔ تاہــم ُخــدا آپ کــو
آپکــی راســتبازی کــی بنیــاد پــر قبــول نہیــں کرتــا ۔ خــدا نــے حقیقــت میــں آپ کــو اپنــی راســتبازی عطــا کــی ۔
ُ 2ک ِرنتھیــوں  21:5میــں لکھــا ہــے کــہ ُخــدا بــاپ نــے بیٹــے کــو ہمــارے واســطے ُگنــاہ ٹھہرایــا
تاکــہ ہــم اُس میــں ہــو کــر ُخــدا کــی راســت بــازی ہــو جائیــں ۔ پــس ایــک ایســی راســتبازی ہــے جــو ہمــاری
ظاہــری راســتبازی ســے کہیــں آگــے ہــے اور اس پــہ مبنــی ہــے جــو ُخــدا نــے ہمــارے لــۓ کیــا ہــے ۔ ســچ
میــں ھــم یسُــوع پــر ایمــان کــے ذریعــہ ُخــدا کــی راســتبازی حاصــل کرتــے ہیــں ۔ ہــم راســتبازی اور ســچی
پاکیزگــی میــں بنــاۓ گۓتھــے ۔ ہــم اس راســتبازی میــں بــڑھ نہیــں رہــے ہیــں بلکــہ ہــم پہلــے ســے ہــی
راســتباز ہیــں ۔ ایــک ســادہ ســی تعریــف یــہ ہــے کــہ ہــم ُخــدا کــی نظرمیــں پہلــے ســے ہــی راســتباز ہیــں ۔
ُخــدا کســی اور چیــز ســے نہیــں بلکــہ مســیح کــی بنــاہ پــر ہــم ســے خــوش ہــے ۔ تبدیلــی ہمــاری رُوحــوں
میــں آئــی ۔ ہــم پہلــے ســے ہــی راســتبازی اور حقیقــی پاکیزگــی میــں تخلیــق ہــو چُکــے ہیــں اور بلــکل نئــی
ســو ع
کاریگــری ہیــں اور مسِ ــیح ِی ُ
مخلــوق ہیــں ۔ اِفســیوں  10:2میــں لکھــا ہــے  ،کیونکــہ ہــم اُســی کــی ِ
میــں اُن نیــک اَعمــال کــے واســطے مخلُــوق ہُوئــے ِجــن کــو ُخــدا نــے پہلــے ســے ہمــارے کرنــے کــے لِئــے
کالم حــق کــو
ت ّیــار کِیــا تھــا ۔ اِفســیوں  13:1میــں لکھــا ہــے ۔ اور اُســی میــں ُتــم پــر بھــی جــب ُتــم نــے ِ
ســنا جــو ُتمہــاری نجــات کــی ُخوشــخبری ہــے اور اُس پــر اِیمــان الئــے پــاک َمو ُعــودہ ُروح کــی ُمہــر لگــی ۔
ُ
آپ میــں ســے کچــھ ســوچ ســکتے ہیــں کــہ ٹھیــک ہــے جــب میــں نــے پہلــی بــار خداونــد پــر یقیــن کیــا تــو ،
مجھــے یقیــن تھــا کــہ مجھــے بالــکل پــاک اور معــاف کردیــا گیــا ہــے اور ســب کچــھ ٹھیــک تھــا ۔ لیکــن اُس کے بعد     
میــں نــے پھــر ُگنــاہ کیــا  ،میــں نــے ُخــدا کــو ایــک بــار پھــر مایــوس کــر دیــا ہــے ۔ اگــر آپ نــے ایســا کیــا ہــے تو آپ
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اپنــے اعمــال اور دماغــی اور جذباتــی حصــہ میــں نــاکام رہــے لیکــن آپ کــی رُوح نــے کوئــی گنــاہ نہیــں کیــا ۔ جــس
طــرح ایــک عــورت مرتبــان میــں ســبزیاں ڈال کــر اس میــں ســرکہ ڈال کــر بنــد کــر دیتــی ہــے تاکــہ ہــوا داخــل نــا
ہــو اور تمــام نجاســت کــو دور رکھــا جــا ســکے ۔ ُخــدا نــے آپ پــر مُہــر ثبــت کــر دی ہــے  ،لہــذا جــب آپ کــی نئــی
پیدائــش ہوئــی تــو آپ کــو ایــک نئــی رُوح ملــی اور ُگنــاہ آپ کــی رُوح میــں داخــل نہیــں ہو تــا ہے ۔ آپ کــی ایک نئی
شــناخت ہــے ۔ ُخــدا کــے ســاتھ تعلقــات قائــم رکھنــے کے لــۓ آپ کو اُس کے ســاتھ رفاقت اور اُس کــی عبادت کرنی
ہــو گــی  ،اِس بنیــاد پــر نہیــں کــہ آپ اپنــی جســمانی حالــت میــں کــون ہیــں بلکــہ اپنــی رُوحانــی حالــت میــں کیــا ہیــں۔
مســیحی زندگــی میــں واقعــی یــہ بہــت بــڑی تبدیلــی ہــے  ،کــہ کســی شــخص کــی شــناخت بــدل جــاۓ ۔
ُخــدا ســے آپ کا تعلــق اس بنیــاد پــر نہیــں کــہ آپ نــے جســمانی طــور پــہ کیــا کیــا ہــے  ،اس ســے نہیــں
کــہ آپ اپنــے ذہــن میــں کیــا ســوچتے ہیــں  ،بلکــہ اس پــر مبنــی ہــے کــہ آپ کــس کــے ذریعــہ رُوح کــے
ســاتھ ہیــں اس نــے آپ کــے لــۓ کیــا کیــا ہــے ۔ یــہ ایــک مکمــل کام ہــے کوئــی ایســی چیــز جــس میــں اتــار
چڑھــاؤ نہیــں آتــا ( آگــے پیچھــے بــدالؤ ) ۔ آپ راســتبازی اور حقیقــی پاکیزگــی میــں پیــدا ہــوۓ تھــے ۔ یــہ
آپ کا رُوحانــی حصــہ ہــے  ،اور ُخــدا کــے ســاتھ رفاقــت کــے لــۓ آپ کــو رُوح اور ســچائی ســے اس
کــی عبــادت کرنــی ہــو گــی ۔ آپ کــو اس شــناخت میــں کھــڑا رہنــا ہــو گا کــہ آپ مســیح میــں کــون ہیــں ۔
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 قبسبس
سواالت اور حواالجات برائے ڈِسائیپلشپ
ُ 11.کرنتھیــوں  17:6پڑھیــں ۔ صــرف ایــک ہــی ذریعــہ ہــے جــس ســے ہــم جــان ســکتے ہیــں کــہ ہمــاری رُوحــوں
میــں مکمــل تبدیلــی واقــع ہوئــی ہــے اور وہ ُخــدا کا کالم ہــے ۔ یــہ آیــت کیــا کہتــی ہــے ہمــارے ســاتھ کیــا ہــوا ؟  
صحبــت میــں رہتــا ہــے وہ اُس کــے ســاتھ ایــک ُروح ہوتــا
ُ 1کرنتھیــوں  17:6اور جــو ُخداونــد کــی ُ
ہــے ۔
2.اِفسیوں  17:3پڑھیں ۔ مسیح اب کہاں رہتا ہے ؟
3.اِفسیوں  17:3پڑھیں ۔ یہ کیسے ہوتا ہے ؟  
اِفســیوں  17:3اور اِیمــان کــے وسِ ــیلہ ســے مسِ ــیح ُتمہــارے دِلــوں میــں سـکُونت کــرے تاکــہ ُتــم ُمح ّبــت
میــں جــڑ پکــڑ کــے اور ُبنیــاد قا ِئــم کــر کــے ۔
 14.یوحنا  12:5پڑھیں نجات پانے کے لۓ ہمارے پاس کون ہونا چاہۓ ؟  
 1یوحنــا  12:5جــس کــے پــاس بیٹــا ہــے اُس کــے پــاس ِزندگــی ہــے اور ِجــس کــے پــاس ُخــدا کا بیٹــا
نہیــں اُس کــے پــاس ِزندگــی بھــی نہیــں ۔
ُ 5.کلِسُیوں   27-26:1پڑھیں ۔ وہ کیا بھید ہے جو زمانوں اور نسلوں سے پوشیدہ تھا لیکن اب اس کا پتہ چل گیا ہے؟  
ســیوں  27-26:1یعنــی اُس بھیــد کــی جــو تمــام زمانــوں اور ُپشــتوں ســے َپوشِ ــیدہ رہــا لیکــن اب اُس کــے
ُکلِ ُ
َ
َ
ُ
ظاہــر کرنــا چاہــا کــہ غیــر قومــوں میــں اُس بھیــد کــے
ظاہــر ہُـ ٔـوا۔ ]ِ [27جــن پــر خــدا نــے ِ
اُن ُمقدّســوں پــر ِ
ُ
ُ
ُ
مسِ
جــال کــی دَولــت َکیســی کچــھ ہــے اور وہ یــہ ہــے کــہ ــیح جــو جــال کــی ا ّمیــد ہــے تــم میــں رہتــا ہــے ۔
6.اِفسیوں  24-23:4پڑھیں ۔ راستبازی اور حقیقی تقدس میں کیا پیدا کیا گیا تھا ؟
اِفســیوں  24-23 :4اور اپنــی عقــل کــی ُروحانــی حالــت میــں نئــے بنتــے جــاؤ ۔ [ ]24اور نئــی اِنســا ِن ّیت
ـچائی کــی راســتبازی اور پاکِیزگــی میــں َپیــدا کــی گئــی ہــے ۔
طابــق سـ ّ
کــو پہنــو جــو ُخــدا کــے ُم ِ
ُ 27.ک ِرنتھیوں  21:5پڑھیں ہم کس کی راستبازی حاصل کرتے ہیں ؟
ُ 2ک ِرنتھیــوں  21:5جــو ُگنــاہ ســے واقِــف نــہ تھــا اُســی کــو اُس نــے ہمــارے واســطے ُگنــاہ ٹھہرایــا
تاکــہ ہــم اُس میــں ہــو کــر ُخــدا کــی راســت بــازی ہــو جائیــں ۔
8.اِفسیوں  4:1پڑھیں ۔ ُخدا کے سامنے ایماندار کی کیا حالت ہے ؟
ی عا َلــم ســے پیشــتر اُس میــں ُچــن لِیــا تاکــہ ہــم اُس کــے
اِفســیوں ُ 4:1چنانچــہ اُس نــے ہــم کــو بنــا ِ
نزدِیــک ُمح ّبــت میــں پــاک اور بــے َعیــب ہــوں ۔
9.اِفسیوں  6:1پڑھیں ہمیں کیسے قبول کیا گیا تھا ؟
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  ٹراپ ( تخانش یرامہ ںیم حیسممم
عزیز میں ُمفت بخشا ۔
اِفسیوں  6:1تاکہ اُس کے اُس فضل کے جالل کی سِ تایش ہو جو ہمیں اُس ِ

جوابات سبق 10
ُ 11.کرنتھیــوں  17:6پڑھیــں ۔ صــرف ایــک ہــی ذریعــہ ہــے جــس ســے ہــم جــان ســکتے ہیــں کــہ ہمــاری
رُوحــوں میــں مکمــل تبدیلــی واقــع ہوئــی ہــے اور وہ ُخــدا کا کالم ہــے ۔ یــہ آیــت کیــا کہتــی ہــے ہمــارے
ســاتھ کیــا ہــوا ؟  
ہماری ُروح خداوند کے ساتھ ایک ہو گئی ہے ۔
2.اِفسیوں  17:3پڑھیں ۔ مسیح اب کہاں رہتا ہے ؟
ہمارے دلوں میں ۔
3.اِفسیوں  17:3پڑھیں ۔ یہ کیسے ہوتا ہے ؟
ایمان کے ذریعے ۔
 14.یوحنا  12:5پڑھیں نجات پانے کے لۓ ہمارے پاس کون ہونا چاہۓ ؟  
سوع مسیح ) ۔
بیٹا (ی ُ
ُ 5.کلِ ُســیوں  27-26:1پڑھیــں ۔ وہ کیــا بھیــد ہــے جــو زمانــوں اور نســلوں ســے پوشــیدہ تھــا لیکــن اب اس
کا پتــہ چــل گیــا ہــے ؟  
جالل کی اُمید  ،مسیح ہمارے اندر ہے ۔
6.اِفسیوں  24-23:4پڑھیں ۔ راستبازی اور حقیقی تقدس میں کیا پیدا کیا گیا تھا ؟
ہماری نئی انسانیت ( ُروح میں نئی پیدائش ) ۔
ُ 27.ک ِرنتھیوں  21:5پڑھیں ہم کس کی راستبازی حاصل کرتے ہیں ؟
مسیح میں ُخدا کی راستبازی ۔
8.اِفسیوں  4:1پڑھیں ۔ ُخدا کے سامنے ایماندار کی کیا حالت ہے ؟
پاک اور بے َعیب ۔
9.اِفسیوں  6:1پڑھیں ہمیں کیسے قبول کیا گیا تھا ؟
سوع مسیح میں ۔
پیارے ی ُ
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سبق 11

جب ایک مسیحی ُگناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ؟
از ڈون کرو
آج ہــم اس عنــوان کــو دیکھنــا چاہتــے ہیــں کــہ " جــب کوئــی مســیحی ُگنــاہ کرتــا ہــے تــو کیــا ہوتــا ہــے ؟ "
 1یوحنــا  9-8:1اگــر ہــم کہیــں کــہ ھــم بــے گنــاہ ہیــں تــو اپنــے آپ کــو فریــب دیتــے ہیــں اور ہــم میــں ســچائی
نہیــں ۔ [ ]9اگــر اپنــے گناہــوں کا اقــرار کریــں تــو وہ ہمــارے گناہــوں کــے معــاف کرنــے اور ہمیــں ســاری
ناراســتی ســے پــاک کرنــے میــں ســچا اور عــادل ہــے ۔ مســیحی ہونــے کــے ناطــے  ،ہــم آخــر کار ٹھوکــر
کھائیــں گــے اور ہــم ُگنــاہ کریــں گــے ۔ نجــات ســے پہلــے اور موجــودہ حالــت میــں فــرق یــہ ہــے کــے اب
ھمــارے پــاس نئــی فطــرت ہــے ۔ یــہ ہمیــں ُگنــاہ کرنــے پــر دکھــی کرتــی ہــے ۔ ہــم ُگنــاہ نہیــں کرنــا چاہتــے؛ ہــم
ایــک نیــک زندگــی گزارنــا چــا ہتــے ہیــں ۔ لیکــن جــب ہــم ُگنــاہ کرتــے ہیــں تــو کیــا ہوتــا ہــے ؟ کیــا ہمیــں دوبــارہ
نجــات پانــے کــی ضــرورت پــے ؟ کیــا بائیبــل یــہ تعلیــم دیتــی ہــے ؟ اس صــورت میــں ِ   ،ہــم محفــوظ نہیــں
ہیــں  ،اور کســی لحــاظ ســے ہــم دنیــا ســے بدتــر ہیــں ۔ کــم ســے کــم دنیــا کوانــکا ضمیــر ُگنــاہ کرنــے پــے اذیــت
نہیــں دیتــا ۔ بحیثیــت ایمانــدار ُگنــاہ ہمــاری توجــہ کا مرکــز نہیــں ہونــا چاہــۓ ۔ عبرانیــوں  2:10میــں یــوں لکھــا
ہــے کــہ یســوع کــی قُربانــی کــے ذریعــے ایمانــدار کــے دل کــو اســے گنہــگار نہیــں ٹھہرانــا چاہیــے ۔ دوســرے
الفــاظ میــں ُ ،گنــاہ ہمــاری زندگــی کا محــور نہیــں ہونــا چاہــۓ ۔ ُخــدا ہمــاری توجــہ کا مرکــز بننــا چاہــۓ ۔
رومیــوں  2:4میــں لکھــا ہــے  ،کیونکــہ اگــر ابرہــا م اَعمــال ســے راســت بــاز ٹھہرایــا جاتــا تــو اُس کو فخــر کی جگہ
ہوتــی لیکــن ُخــدا کــے نزدِیــک نہیــں ۔ اگــر نجــات ہمــاری خوبــی پــر منحصــر ہوتــی  ،جــو کام ہــم کرتــے ہیں تو ہم شــیخی
مــار ســکتے ہیــں ۔ ہــم کہــہ ســکتے ہیــں " اے ُخداونــد   ،جــو آپ نــے صلیــب پــے کیــا میں واقــع اس کی تعریف کرتــا ہوں ،
لیکــن اُن کامــوں کــو یــاد رکھــے جــو میــں نــے کیــا ہــے ! " ہــم ابــد تــک یســوع کــی پیٹــھ تھپتھپائیــں گــے اور اپنــے کــۓ
ہــوۓ کامــوں کــے لــۓ خــود کــو پیٹــھ پــر تھپتھپاتــے رہیــں گــے ۔ نہیــں! ُخــدا نــے نجــات کا طریقــہ اس انــداز ســے بنایــا
ہــے کــہ انســان کــے حصــہ میــں کوئــی فخــر یــا جــال نہیں ہــو گا ۔ جــال اور فخر صــرف ُخداوند یســوع مســیح کا ہو گا ۔
( رومیوں  ) 27:3۔ ابدی زندگی کا تحفہ واقعی ایک تحفہ ہے  ،اور اسے کمایا نہیں جا سکتا رومیوں (  ) 23:6۔
رومیــوں  2:4میــں لکھــا ہــے کــہ اگــر ابرہــام اپنــے اعمــال ســے راســتباز ٹھہرایــا جاتــا تــو   ،اُس کــے پــاس
فخــر کرنــے کــی کچــھ وجــہ ہوتــی  ،لیکــن ایســا نہیــں ہــوا ۔ ایــک شــخص کــی نجــات کــے متعلــق کالم کیــا کہتــا
ہــے ؟ اس کــی اپنــی کارکردگــی ســے ؟ اســکے اپنــے کامــوں ســے ؟ چیزیــں جــو وہ کرتــا ہــے ؟ ابراہــام کــس طــرح
صــادق گِنــا گیــا یــا راســتباز قــرار دیــا گیــا ؟  کیــا یــہ ان کامــوں کــے ذریعــہ جــو اس نــے کــۓ یــا نہیــں کــۓ تھــے ،
یــا صــرف یــہ کــہ وہ ایمــان کــے ذریعــہ ُخــدا پــر یقیــن  ،بھروســہ  ،اور انحصــار کرتــا تھــا ؟ رومیــوں     ، 3:4
کِتــا ِ
ب ُمقــدّ س کیــا کہتــی ہــے ؟ یــہ کــہ ابرہــا م ُخــدا پــر اِیمــان الیــا اور یــہ اُس کــے لِئــے راســتبازی گِنــا گیــا ۔
کونســی چیز مجھے صحیح حالت یا صحیح مقام میں رکھتی اور ہالکت ســے بچاتی ھے  ،حاالنکہ ایســے وقت
بھــی آتــے ہیــں جــب میــں نــاکام ہوتــا اور ُگنــاہ کرتا ہــوں ؟ یہ ہے کہ یســوع نے میرے ســارے ُگناہ صلیب پــر اُٹھاۓ   ،
اور اس پــر ایمــان کــے باعــث ( میــرے اپنــے کامــوں ســے نہیں )  ،میں ُخــدا کے حضور راســتباز ٹھہرایا گیا ہوں ۔
رومیــوں  6:4میــں لکھــا ہــے ُ ،چنانچــہ ِجــس شــخص کــے لِئــے ُخــدا َ
ســوب
بغیراَعمــال کــے راســت بــازی مح ُ
کرتــا ہــے ٔ ُ
داود بھــی اُس کــی ُمبــارک حالــی اِس طــرح بیــان کرتــا ہــے ۔ پرانــے عہــد نامــہ کا داؤد کہــہ رہــا
ہــے کــہ نــۓ عہــد کــے ذریعــہ ایــک دن آئــے گا جــب ُخــدا بغیــر انســانی اعمــال کــے راســتبازی محصــوب
بدکاریــاں ُمعــاف ہُوئیــں اور ِجــن کــے
کــرے گا ۔ پھــر وہ آیــت  7میــں کہتــا ہــے   ،کــہ ُمبــارک وہ ہیــں ِجــن کــی
ِ
ُ
ســوب
ُگنــاہ ڈھانکــے گئــے ۔ یــہ فیصلــہ کــن جملــہ ہــے ُ :مبــارک وہ شــخص ہــے ِجــس کــے گنــاہ ُخداونــد مح ُ
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  ؟ ےہ اتوہ ایک وت ےہ اترک ہانُگ یحیسم کیا بج
نــہ کــرے گا ( رومیــوں  ) 8:4۔ یــہ نہیــں کہتــا ہــے کــہ وہ شــاید نہیــں  ،کبھــی وہ کــرے گا اور کبھــی نہیــں
کــرے گا ۔ اس آیــت میــں کہــا گیــا ہــے " مُبــارک وہ شــخص ہــے ِجــس کــے ُگنــاہ ُخداونــد مح ُســوب نــہ کــرے گا ۔ "
یونانــی زبــان میــں اس کــو ایــک شــدید منفــی کہــا جاتــا ہــے ۔ اس کا مطلــب ہــے کــہ وہ ہمــارے ُگناہــوں کــو
محســوب نہیــں کــرے گا  ،کبھــی نہیــں ۔ یــہ ہــے نــۓ عہــد نامــے کــی خوشــخبری ۔ عبرانیــوں  16:10میــں
ُیــوں مرقــوم ہــے ُ ،خداونــد فرماتــا ہــے ؛ جــو عہــد َمیــں اُن دِنــوں کــے بعــد اُن ســے باند ُھــوں گاوہ یــہ ہــے کــہ ،
َمیــں اپنــے قا ُنــون اُن کــے دِلــوں پــر لِک ُھــوں گا اور اُن کــے ذِہــن میــں ڈالُــوں گا ۔ اور اس معاہــدے کا ایــک
حصــہ یــہ ہــے کــہ ُخــدا آیــت  17میــں کہتــا ہــے ِ ،پھــر وہ یــہ کہتاہــے کــہ اُن کــے ُگناہــوں اور بــے دِینِیــوں کــو
ِپھــر کبھــی یــاد نــہ ک ـ ُروں گا ۔ جــب آپ ُگنــاہ کرتــے ہیــں اور اس کا اعتــراف کرنــے کا وقــت نہیــں ہوتــا تــب
بھــی  ،کونســی شــے آپ کــو راســتبازی اور صداقــت پــہ قائــم رکھتــی ہــے؟  یــہ آپ کا ایمــان ہــے جــو یســوع
مســیح پــہ ہــے ۔ اس کا نــام یســوع ہــے  ،اور وہ لوگــوں کــو اُن کــے ُگناہــوں ســے بچاتــا ہــے ( متــی  ) 21:1۔

58

 قبسبس
سواالت اور حواالجات براۓ ڈِسائیپلشپ
1.رومیوں  5:4پڑھیں ۔ ُخدا اُن لوگوں کو راستباز بناتا ہے جو  ...ہیں ؟  
رومیــوں  5:4مگــر جــو شــخص کام نہیــں کرتــا بلکــہ بــے دِیــن کــے راســت بــاز ٹھہرانــے والــے پــر
اِیمــان التــا ہــے اُس کا اِیمــان اُس کــے لِئــے راســت بــازی گِنــا جاتــا ہــے ۔
2.رومیــوں ُ 3-2:4خــدا نــے ابراہــام کــے کھاتــے ( جــب اس نــے یقیــن کیــا ) میــں کچــھ ڈاال جــو اس کــے
پــاس پہلــے نہیــں تھــا ۔ یــہ کیــا تھــا ؟  
رومیــوں 3-2:4کیونکــہ اگــر ابرہــا م اَعمــال ســے راســت بــاز ٹھہرایــا جاتــا تــو اُس کــو فخــر کــی جگــہ
ہوتــی لیکــن ُخــدا کــے نزدِیــک نہیــں ۔ [ ]3کِتــا ِ
ب ُمقــدّ س کیــا کہتــی ہــے ؟ یــہ کــہ ابرہــا م ُخــدا پــر اِیمــان
الیــا اور یــہ اُس کــے لِئــے راســتبازی گِنــا گیــا ۔
3.رومیــوں  24-22:4پڑھیــں ۔ ا گــر ہــم ابراہــام کــی طــرح یقیــن کریــں تــوُ   ،خــدا ہمــارے کھاتــے میــں کیــا ڈالــے گا ؟
رومیــوں  24-22:4اِســی ســبب ســے یــہ اُس کــے لِئــے راســت بــازی گِنــا گیــا ۔ [ ]23اور یــہ بــات کــہ
اِیمــان اُس کــے لِئــے راســت بــازی گِنــا گیــا نــہ صِ ــرف اُس کــے لِئــے لِکھــی گئــی [ ]24بلکــہ ہمــارے
لِئــے بھــی ِجــن کــے لِئــے اِیمــان راســت بــازی گِنــا جائــے گا ۔ اِس واســطے کــہ ہــم اُس پــر اِیمــان الئــے
ســو ع کــو ُمــردوں میــں ســے ِجالیــا ۔
ہیــں ِجــس نــے ہمــارے ُخداونــد ِی ُ
4.رومیوں ُ 6:4خدا کسی شخص کے کھاتے میں راستبازی ( صداقت ) ڈالتا ہے  ...؟  
 .Aاس کے کاموں کے مطابق ۔
 .Bاس کے کام کئے بغیر ۔
 .Cاس کی اچھائی کے مطابق ۔
رومیــوں ُ 6:4چنانچــہ ِجــس شــخص کــے لِئــے ُخــدا َ
ســوب کرتــا ہــے
بغیراَعمــال کــے راســت بــازی مح ُ
ُٔ
داود بھــی اُس کــی ُمبــارک حالــی اِس طــرح بیــان کرتــا ہــے ۔
5.عبرانیوں  14:10پڑھیں ۔ ایماندار ُخدا کے حضور کب تک کامل رہتے ہیں ؟  
عبرانیــوں  14:10کیونکــہ اُس نــے ایــک ہــی قُربانــی چڑھانــے ســے اُن کــو ہمیشــہ کــے لِئــے کا ِمــل
کــر دِیــا ہــے جــو پــاک کِئــے جاتــے ہیــں ۔
6.رومیوں  17:5پڑھیں ۔ راستبازی ملتی ہے  ...؟
 .Aکمانے سے ۔
 .Bبطور تحفہ ۔
 .Cاس کے لۓ کام کر کے ۔
ذریعــہ
رومیــوں  17:5کیونکــہ جــب ایــک شــخص کــے ُگنــاہ کــے ســبب ســے َمــوت نــے اُس ایــک کــے ِ
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  ؟ ےہ اتوہ ایک وت ےہ اترک ہانُگ یحیسم کیا بج
ســے بادشــاہی کــی تــو جــو لــوگ فضــل اور راســت بــازی کــی بخشِ ــش اِفــراط ســے حاصِ ــل کرتــے ہیــں
ســو ع مسِ ــیح کــے وسِ ــیلہ ســے ہمیشــہ کــی ِزندگــی میــں ضـ ُرور ہــی بادشــاہی
وہ ایــک شــخص یعنــی ِی ُ
کریــں گــے ۔
7.لفظ " تحفہ " سے کیا مراد ہے ؟
8.اگــر آپ یســوع پــر بطــور نجــات دہنــدہ بھروســہ کرتــے ہیــں تــو آپ کــو یــہ یقیــن بھــی کرنــا ہــوگا کــہ وہ
آپ کــو لےکــر جائــے گا  ...؟
 .Aچرچ ۔
 .Bآسمان ۔
 .Cروس ۔
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 قبسبس
جوابات سبق 11
1.رومیوں  5:4پڑھیں ۔ ُخدا اُن لوگوں کو راستباز بناتا ہے جو ۔۔۔۔ ہیں ؟  
بے دین ۔
2.رومیــوُ 3-2:4خــدا نــے ابراہــام کــے کھاتــے ( جــب اس نــے یقیــن کیــا ) میــں کچــھ ڈاال جــو اس کــے
پــاس پہلــے نہیــں تھــا ۔ یــہ کیــا تھــا ؟  
راستبازیُ ،خدا کی نظر میں صادق ۔
3.رومیــوں  24-22:4پڑھیــں ۔ ا گــر ہــم ابراہــام کــی طــرح یقیــن کریــں تــوُ   ،خــدا ہمــارے کھاتــے میــں
کیــا ڈالــے گا ؟  
راستبازی ۔
4.رومیوں ُ 6:4خدا کسی شخص کے کھاتے میں راستبازی ( صداقت ) ڈالتا ہے ۔۔۔۔ ؟  
. Bاس کے کام کئے بغیر ۔
5.عبرانیوں  14:10پڑھیں ۔ ایماندار ُخدا کے حضور کب تک کامل ہیں ؟  
ہمیشہ کے لۓ ۔
 6.رومیوں  17:5پڑھیں ۔ راستبازی ملتی ہے ۔۔۔ ؟  
 B۔ بطور تحفہ ۔
7.لفظ ” تحفہ “ سے کیا مراد ہے ؟  
جو کچھ وصول کرنے والے کو بال معاوضہ دیا جاۓ ۔
8.اگــر آپ یســوع پــر بطــور نجــات دہنــدہ بھروســہ کرتــے ہیــں تــو آپ کــو یــہ یقیــن بھــی کرنــا ہــوگا کــہ وہ
آپ کــو لےکــر جائــے گا  ...؟  
 B۔ آسمان پر۔
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سبق 12

ُخدا کے کالم کی سالمیت
از اینڈریو وامک
مرقــس بــاب ُ 4خــدا کــے کالم کــی ســالمیت   ،طاقــت   ،کــردار اور اس پــر ایمــان کــے بــارے میــں ایــک
زبردســت بــاب ہــے ۔ اس دن کــم ســے کــم دس ٰ
تمثلیــں ســکھائی گئیــں ۔ اس تــک آنــے کــے لــۓ آپ کــو مرقــس 4
بــاب کا موازنــہ متــی بــاب  13اور لوقــا  8بــاب ســے کرنــا ہــو گا ۔ یہــاں بہــت ســاری تمثیلیــں تھیــں  ،ان میــں ســے
ایــک بیــج بونــے والــے کــے بــارے میــں تھــی ۔ مرقــس  26:4میــں یــوں لکھــا ہــے   ،اور اُس نــے کہــا ُخــدا کــی
بادشــاہی اَیســی ہــے َجیســے کوئــی آدمــی زمِیــن میــں ِبیــج ڈالــے ۔ یــاد رکھیــں آیــت  14میــں لکھــا ہــے کــہ یــہ
بیــج ُخــدا کا کالم ہــے ۔ ُخــدا حقیقــت میــں آپ کــو کســان بننــے کا طریقــہ نہیــں ســکھا رہــا  ،لیکــن روحانــی ســچائی
کــو واضــح کرنــے کــے لــے قدرتــی چیــز اســتعمل کــر رہــا ہــے  ،آیــت  27میــں لکھــا ہــے  ،اور رات کــو ســوئے
اور دِن کــو جاگــے اور وہ ِبیــج اِس طــرح اُگــے اور بڑھــے کــہ وہ نــہ جانــے ۔ اب مجھــے یقیــن ہــے کــہ یــہ اہــم
ہــے ۔ اس میــں لکھــا ہــے کــہ آدمــی واقعــہ نہیــں ســمجھتا ہــے ۔ اســے نہیــں معلــوم کــہ یــہ کیســے ہــو رہــا ہــے ۔
کچــھ لــوگ کہتــے ہیــں " ،مجھــے ســمجھ نہیــں آ رہــی کــہ آپ کــس کــے بــارے میــں بــات کــر رہــے ہیــں ۔
خــدا کــے کالم کــو پڑھنــے ســے مجــھ میــں تبدیلــی کیســے آســکتی ہــے اور میــرے انــدر خــدا کــی زندگــی کیســے
زنــدہ ہــو ســکتی ہــے؟ " میــں اســے مکمــل طــور پــر نہیــں ســمجھتا  ،لیکــن مجھــے معلــوم ہــے کــہ یــہ کام کرتــا
ہــے ۔ مجھــے ســمجھ نہیــں آتــی کــہ کــس طــرح آپ زمیــن میــں ایــک چھوٹــا ســا بیــج بوتــے ہیــں اور مکئــی کــے
ســارے ڈنــڈل پــر مکئــی کــے دانــے آتــے ہیــں اورســو گنــا حاصــل کرتــے ہیــں ۔ کوئــی بھــی اســے مکمــل طــور پــر
نہیــں ســمجھتا ہــے  ،لیکــن یــہ کام کرتــا ہــے  ،اور میــں آپ کــو بتاتــا ہــوں کــہ یــہ کام کرتــا ہــے ۔ ُخــدا کا کالم آپــکا
طرزعمــل  ،تجربــہ اور نظریــہ بدلتــا ہــے جــب آپ اســے پڑھتــے اوراپنــے انــدر بھرتــے اور جــزب کرتــے ہیــں ۔
آیــت  28میــں یــوں لکھــا ہــے  ،زمِیــن آپ ســے آپ َپھــل التــی ہــے ۔۔۔ ۔ زمیــن کــو بیــج  ســنبھالنے  ،اُگانــے   ،
اور زندگــی دینــے کــے لــۓ بنایــا تھــا ۔ آپ کا دل ُخــدا کــے کالم کــے لــۓ بنایــا گیــا تھــا  ،جــی ھــاں واقعت ـا ً ایســا
ہــی تھــا ۔ ُخــدا کا کالم آپ کــے دل میــں رکھنــے کــے لــۓ بنایــا گیــا تھــا ۔ بــس بائیبــل لــے کــر  ،اســے قریــب
رکھنــے ســے  ،اســے اپنــے کافــی ٹیبــل پــر رکھنــے  ،یــا اســے اپنــے ســاتھ لــے کــر چلنــے میــں کوئــی فضیلــت
نہیــں ۔ یــہ آپ کــی زندگــی میــں طاقــت جــاری نہیــں کرتــا ہــے ۔ آپ کــو کالم لینــا ہــے  ،اس کــو بیــج بنانــا ہــے ،
اور اســے اپنــے دل میــں لگانــا ہــے ۔ جــب آپ ایســا کرتــے ہیــں تــو  ،آپ کا دل ایســے ڈیزائــن کیــا گیــا ہــے
کــہ خــود ســے پھــل الئــے ۔ یــہ آپ کــی زندگــی میــں اپنــے آپ بــدالؤ لــے کــر آئــے گا ۔ آیــت جــاری ہــے  ،
پہلــے پتــی  ،پھــر بالیــں ،پھــر بالــوں میــں تیــار دانــے ۔ اس ســے یــہ ظاہــر ہوتــا ہــے کــہ ترقــی اور پختگــی کــے
مراحــل ہیــں ۔ لــوگ میــرے پــاس آکــے ہمیشــہ یــہ کہتــے ہیــں کــہ وہ کســی اچھــی چیــز کــے لــۓ ُخــدا پــے بھروســہ
کــر رہــے ہیــں  ،ایــک پــاک چیــز جــس ســے میــں اتفــاق کــر ســکتا ہــوں ۔ لیکــن اگــر انہــوں نــے کبھــی کچــھ نہیــں
کیــا  ،اگــر انہــوں نــے کبھــی بھــی کســی شــخص کــی ُخداونــد کــی طــرف رہنمائــی نہیــں کــی تــو میــں اس بــات کــی
گارنٹــی دے ســکتا ہــوں کــہ اگلــے چنــد ہفتــوں میــں ان کــے پــاس ٹیلــی وژن یــا ریڈیــو منســٹری نہیــں ہــو گــی ۔
آپ کــو اقدامــات میــں کام کرنــا ہــو گا ۔ ُخــدا ســے کچــھ حاصــل کرنــے کــے مرحلــے ہیــں اور یــہ مثــال یہــی
بیــان کــر رہــی ہــے ۔ ســب ســے پہلــے تــو آپ کــو آغــاز کرنــا ہــوگا   ،اور پھــر امیــد  ،اور پھــر ایمــان  ،اور پھر اس
کــے نتائــج برآمــد ہــوں گــے ۔ کامیابــی کــے لــۓ ہمیشــہ اقدامــات ہوتــے ہیــں ۔ کوئــی بھــی ایــک دم ســے صفــر ســے
ہــزار میــل فــی گھنٹــہ کــی رفتارتــک نہیــں جــاۓ گا ۔ اگرچــہ یــہ نیــک خواہــش ہــو ســکتی ہــے لیکــن یــہ اس طــرح
کام نہیــں کــرے گــی ۔ یــہ صحیفــہ یــہ ظاہــر کــر رہــا ہــے کــہ ُخــدا کــی بادشــاہی ایک بیــج کی طــرح ہــے ۔ کالم پاک
کــو اپنــے دل میــں بونــا ہــوگا اور نشــونما مرحلــوں میــں ہوتــی ہــے :پہلــے پتــی  ،پھــر بالیــں  ،پھــر بالــوں میــں تیــار
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مکئــی ۔ اگلــی آیــت میــں یــوں لکھــا ہــے ِ ،پھــر جــب انــاج پــک ُچــکا تــو وہ فــی ال َفــور درانتــی لگاتــا ہــے کیونکــہ
کاٹنــے کا وقــت آ ُپہنچــا ۔ مراحــل ســے گزرنــا ہــوگا لیکــن آخــر کار نتیجــہ خیــزی اور پختگــی کا وقــت آئــے گا ۔
زیــادہ زور آیــت  35میــں دیــا گیــا ہــے  ،اُســی دِن جــب شــام ہُوئــی تــو اُس نــے اُن ســے کہــا ٔآو پــار چلیــں ۔
یسُــوع انہیــں ســارا دن کالم کــی طاقــت  ،کالم کــس طــرح ایــک بیــج کــی طــرح ہــے  ،اور یــہ کیســے ُخــدا
کــی زندگــی کــو آپ کــی زندگــی میــں جــاری کــرے گا  ،کــے متعلــق تعلیــم دیتــا رہــا تھــا ۔ وہ انہیــں کــم از کــم
دس تمثیلــوں میــں تعلیــم دے رہــا تھــا  ،لہــذا یہــاں وہ ان کــو ایــک امتحــان دیتــا ہــے ۔ وہ ان ســے کہتــا ہــے
" ٹھیــک ہــے  ،یــہ ُخداونــد کا کالم ہــے – آو جھیــل کــے دوســری طــرف چلیــں ۔ " اس نــے یــہ نہیــں کہــا تھــا کــہ
" آؤ کشــتی میــں ســوار ہــوں  ،جھیــل کــے آدھــے راســتے میــں جــا کــے ڈوب جائیــں  " ،لیکــن " چلــو دوســری
طــرف جائیــں ۔ " تــب وہ کشــتی میــں ســوار ہــوا اور ســو گیــا ۔ کہانــی یــہ ہــے کــہ ایــک بــڑا طوفــان آیــا اور کشــتی
ـی ۔ آپ کــو یــاد رکھنــا ہــو گا کــہ یــہ ایــک کیبــن کــروزر نہیــں تھــا جہــاں ڈیــک کــے نیچــے برتــھ
پانــی ســے بھــر گـ ٔ
پــے ی ُســوع خشــک جگــہ پــر تھــا اور اســے معلــوم نہیــں تھــا کــہ کیــا ہــو رہــا ہــے ۔ یــہ ایــک کھلــی کشــتی تھــی
اور ی ُســوع پانــی کــے چھینٹــوں میــں ســو رہــا تھــا ۔ اس کــی اہــم وجــہ یــہ تھــی کــہ وہ جانتــا تھــا کــہ کیــا ہــو رہــا
ہــے  ،لیکــن پھــر بھــی وہ ســونے کــی کوشــش کــر رہــا تھــا ۔ شــاگرد پریشــان ہــو گــۓ  ،اس کــے پــاس آئــے اور
کہــا " اســتاد  ،کیــا تجھــے اس بــات کــی فِکــر نہیــں کــہ ہــم ہــاک ہوئــے جاتــے ہیــں ؟ " دوســرے لفظــوں میــں وہ
کہــہ رہــے تھــے " کچــھ کــرو ! کوئــی برتــن الؤ اور پانــی باہــر نکالــو ! کچــھ کــرو آپ اپنــا کام نہیــں کــر رہــے ۔ "
آج بھــی لــوگ بہــت مرتبــہ ُخــدا کــے ســاتھ یہــی کرتــے ہیــں اور کہتــے ہیــں " ُخــدا تــو نــے کچــھ کیــوں
نہیــں کیــا ؟ " ُخــدا نــے کچــھ کیــا ہــے ۔ ُخداونــد ی ُســوع کــے کفــارہ کــے ذریعــہ ُخــدا نــے ہمــاری ہــر ضــرورت
فراہــم کــی ہــے ۔ اس نــے اپنــا کالم تیــار کیــا ہــے اور ہمیــں یــہ ســب بیــج دیــۓ ہیــں ۔ ان کــو اپنــے دلــوں میــں
بونــا ہمــارا کام ہــے ۔ اس نــے ہمیــں کالم دیــا ہــے اور یــہ ہمــارا کام ہــے کــہ بیــج لیــں  ،اپنــے دلــوں میــں رکھیــں
اور اس پــر غــور کریــں جــب تــک کــہ وہ زندگــی جــاری نــہ کــرے ۔ لیکــن شــاگرد ی ُســوع کــو جگانــا اور کہنــا
چاہتــے تھــے کــہ ” تــو کچــھ کیــوں نہیــں کرتــا ؟ " وہ اٹھــا  ،ہــوا اور لہــروں کــو ڈانٹــا تــو ســکون ہــو گیــا ۔ پھــر
اس نــے مــڑ کــر اپنــے شــاگردوں ســے کہــا " تــم اتنــے خوفــزدہ کیــوں ہــو ؟ یــہ کیــا ہــے کــہ تمہیــں یقیــن نہیــں ؟  
اس نــے یــہ نہیــں کہــا " ارے دوســتوں  ،میــں معافــی چاہتــا ہــوں ۔ مجھــے کچــھ کرنــا چاہــۓ تھــا ۔ " نہیــں اس کا
کام انہیــں کالم ســکھانا اور ان کــو وعــدے دینــا تھــا اور یــہ اُن کا کام تھــا کــہ کالم لیتــے اور وعــدوں پــر یقیــن
کرتــے ۔ ُخــدا نــے ی ُســوع کــے اِس زمیــں پــر آنــے کــے زریعــہ ســب کچــھ فراہــم کیــا ہــے ۔ زندگــی کــے ہــر
حصــہ میــں کامیابــی کــے لئــے ُخــدا نــے آپ کــو کالم ایــک بیــج کــی صــورت میــں دے دیــا ہــے ۔ آپ کــو صــرف
اتنــا کرنــا ہــے کــہ ُخــدا کــے کالم کــے بیجــوں کــو لینــا ہــے اور اســے پــڑھ کــے  ،دھیــان کــر کــے  ،غــور و
فکــر کــر کــے  ،اپنــے دلــوں میــں بوئیــں اور اســے اپنــے انــدر جــڑ پکڑنــے دیــں ۔ جــب آپ ایســا کرتــے ہیــں تــو ،
آپ اس قابــل ہــو جائیــں گــے کــہ کھــڑے رہ کــے اپنــی زندگــی میــں آنــے والــے طوفانــوں کــو روک ســکیں ۔
مجھــے یقیــن ہــے کــہ ُخــدا کــی مرضــی ان شــاگردوں کــے لــۓ جنہیــں ی ُســوع نــے اس دن تعلیــم دی یــہ
تھــی کــہ اس تعلیــم کــو لیتــے اور کہتــے کــہ " آؤ پــار چلیــں " ۔ وہ کہــہ ســکتے تھــے  " ،آج اس نــے ہمیــں جــو کچــھ
ســکھایا اس کــے مطابــق یــہ وعــدہ ہــے ۔ یــہ کائنــات کا خالــق ہــے جــس نــے کہــا کــہ آؤ پــار چلیــں  ،ایســا نہیــں کــہ آؤ
پــار چلیــں اور آدھــے راســتے میــں ڈوب جائیــں ۔ " وہ اس کالم کــو لــے ســکتے تھــے  ،اســے ایمــان کــے ســاتھ مالتــے ،
اور ہــوا اور لہــروں کــو ڈانٹتــے ۔ ی ُســوع نــے ٹھیــک یہــی کہــا تھــا  " :اے کــم اعتقــادوں   ،تــم نــے کیــوں شــک کیــا ؟ "
کیــا آپ کــو پتــہ ہــے ؟ ہمیــں ُخــدا کــے کالم پــر یقیــن کرنــے اور اس پــر عمــل کرنــے کــی ضــرورت ہــے ۔
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تیملاس یک مالک ےک ادُخ
سواالت اور حواالجات برائے ڈِسائیپلشپ
1.متی  19:13پڑھیں ۔ اگر ھم ُخدا کے کالم کو اپنے دلوں میں نہیں بوتے تو اس کا کیا ہو گا ؟
ســنتا ہــے اور ســمجھتا نہیــں تــو جــو اُس کــے دِل میــں بویــا
متــی  19:13جــب کوئــی بادشــاہی کا کالم ُ
گیــا تھــا ا ُســے وہ شـ ِـریر آ کــر ِچھیــن لــے جاتــا ہــے ۔ یــہ وہ ہــے جــو راہ کــے کنــارے بویــا گیــا تھــا ۔
2.ی ُ
شوع  8:1پڑھیں ۔ ہمیں ُخدا کے کالم پر کب غور کرنا چاہۓ ؟
ی ُ
شــوع  8:1شـ ِـریعت کــی یــہ کِتــاب تیــرے ُمنــہ ســے نــہ ہٹــے بلکــہ ُتجھــے دِن اور رات اِســی کا دھیــان
ُ
ُ
ہوتاکــہ جــو کچــھ اِس میــں لِکھــا ہــے اُس ســب پــر تــو اِحتیــاط کــر کــے عمــل کــر ســکے کیونکــہ تــب
ہــی ُتجھــے اقبالمنــدی کــی راہ نصِ یــب ہــو گــی اور ُتــو ُخــوب کامیــاب ہــو گا ۔
3.یُوح ّنا  63:6پڑھیں ۔ اس آیت کے مطابق ُ   ،خدا کا کالم  ...ہے ؟  
ُیوح ّنــا ِ 63:6زنــدہ کرنــے والــی تــو ُروح ہــے ۔ ِجســم ســے ُکچــھ فا ِئــدہ نہیــں ۔ جــو باتیــں َمیــں نــے ُتــم
ســے کہــی ہیــں وہ ُروح ہیــں اور ِزندگــی بھــی ہیــں ۔
4.متی  4:4پڑھیں ۔ انسان صرف جسمانی خوراک سے ہی زندہ نہیں رہتا بلکہ  ...؟
متــی  4:4اُس نــے جــواب میــں کہــا لِکھــا ہــے کــہ آدمــی صِ ــرف روٹــی ہــی ســے ِجیتــا نــہ رہــے گا بلکــہ
ہــر بــات ســے جــو ُخــدا کــے ُمنــہ ســے نِکلتــی ہــے ۔
 5.افسیوں  17:6پڑھیں ۔ ُخدا کا کالم کس طرح کا ہتھیار ہے ؟
افسیوں  17:6اور نجات کا َخود اور ُروح کی تلوار جو ُخدا کا کالم ہے لے لو ۔
6.کیا تلوار اپنے دشمن کو نقطان پہنچا سکتی ہے ؟
7.رومیــوں  6:8پڑھیــں ۔ جــب ہــم اپنــی زندگیــوں میــں ُخــدا کــے کالم کــو مناســب جگــہ دیتــے ہیــں تــو   ،
ہمــارے پــاس  ...ہــو گا ؟  
رومیوں  6:8اور ِجسمانی ِن ّیت َموت ہے مگر ُروحانی ِن ّیت ِزندگی اور اِطمِینان ہے ۔
ُ 28.ک ِرنتھیــوں  18:3پڑھیــں ۔ ہــم نــے جــس چیــز پــر اپنــی توجــہ مرکــوز کــر رکھــی ہــے ۔ وہــی ہــے جــس
ســے ہــم بھــر جاتــے ہیــں ۔ ہمیــں اپنــی توجــہ کــس طــرف رکھنــی چاہــۓ؟  
ُ 2ک ِرنتھیــوں  18:3مگــر جــب ہــم ســب کــے بــے نِقــاب ِچہــروں ســے ُخداونــد کا جــال اِس طــرح
ُمنعکِــس ہوتــا ہــے ِجــس طــرح آئینــہ میــں تــو اُس ُخداونــد کــے وسِ ــیلہ ســے جــو ُروح ہــے ہــم اُســی
صــورت میــں دَ رجــہ َبدرجــہ بدلتــے جاتــے ہیــں ۔
جاللــی ُ
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 قبسبس
جوابات سبق 12
1.متی  19:13پڑھیں ۔ اگر ھم ُخدا کے کالم کو اپنے دلوں میں نہیں بوتے تو اس کا کیا ہو گا ؟   
وہ شریر اسے لے جائیگا تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں پھل نا السکے ۔
2.ی ُ
شوع  8:1پڑھیں ۔ ہمیں ُخدا کے کالم پر کب غور کرنا چاہۓ ؟  
دِن اور رات ۔
3.یُوح ّنا  63:6پڑھیں ۔ اس آیت کے مطابق ُ   ،خدا کا کالم  ...ہے ؟  
ُروح اور ِزندگی ۔
4.متی  4:4پڑھیں ۔ انسان صرف جسمانی خوراک سے ہی زندہ نہیں رہنا بلکہ ...؟  
ہر بات سے جو ُخدا کے ُمنہ سے نِکلتی ہے ۔
5.افسیوں  17:6پڑھیں ۔ ُخدا کا کالم کس طرح کا ہتھیار ہے ؟  
تلوار ۔
6.کیا تلوار اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتی ہے ؟  
جی ہاں ۔
7.رومیــوں  6:8پڑھیــں ۔ جــب ہــم اپنــی زندگیــوں میــں ُخــدا کــے کالم کــو مناســب جگــہ دیتــے ہیــں تــو   ،
ہمــارے پــاس  ...ہــو گا ؟  
ِزندگی اور اِطمِینان ۔
ُ 28.ک ِرنتھیــوں  18:3پڑھیــں ۔ ہــم جــس چیــز پــر اپنــی توجــہ مرکــوز کرتــے ہیــں اســی ســے بھــر جاتــے
ہیــں ۔ ہمیــں اپنــی توجــہ کــس طــرف رکھنــی چاہــۓ ؟  
ُخداوند اور اُس کے جالل کی طرف ۔
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سبق 13

ُخدا قصوروار نہیں ہے
از اینڈرو وامک
آج میــں آپ کــو ُخــدا کــے ان بہــت خــاص کامــوں میــں ســے جــو اس نــے میــری زندگــی میــں کیــے ہیــں ایــک
بتانــا چاہتــا ہــوں ۔ ایســا لگتــا ہــے کــہ لــوگ اپنــے آپ یــہ یقیــن کــر لیتــے ہیــں کــہ جــو ان کــے ســاتھ ہوتــا ہــے وہ ُخدا
کــی طــرف ســے ہــے  ،کــہ وہ ہــر چیــز پــر قابــو رکھتــا ہــے ۔ اس کــی وجــہ یــہ ہــے کــہ تعریــف کــے مطابــق ُ ،خــدا
نہایــت اعلـ ٰ
ـی اور طاقــت ور ہــے ۔ اور وہ صــرف فــرض کــر لیتــے ہیــں کــہ خــدا ان کــی زندگیــوں میــں ہونــے والی
ہــر شــے کــو کنٹــرول کرتــا ہــے ۔ یہــاں تــک کــہ غیــر ایمانداربھــی اس پــر یقیــن کرتــے ہیــں ۔ بہــت ســے مســیحی
ہیــں جــو اس تعلیــم کــو فــروغ دیتــے ہیــں اور اس نــے ان کــی زندگیــوں میــں گہــری جــڑ پکڑ لــی ہے ۔ مجھــے یقین
ہــے کــہ پــاک کالم جــو تعلیــم دیتــا ہــے وہ اس کــے برعکــس ہــے  ،اور یــہ بہــت ضــروری ہــے کہ آپ اس ســبق کو
ســیکھیں ۔ یعقــوب کا خــط  17-13:1میــں  لکھــا ہــے  ،جــب کوئــی آزمایــا جائــے تــو یــہ نــہ کہــے کــہ میــری آزمایــش
ُخــدا کــی طــرف ســے ہوتــی ہــے کیونکــہ نــہ تــو ُخــدا بــدی ســے آزمایــا جــا ســکتا ہــے اور نــہ وہ کِســی کــو آزماتــا ہــے۔
خواہشــوں میــں کِھنــچ کــر اور پھنــس کــر آزمایــا جاتــا ہــے ۔ [ِ ]15پھــر خواہــش حامِلــہ
[ ]14ہــاں ۔ ہــر شــخص اپنــی ہــی
ِ
ُ
َ
فریــب
ہــو کــر ُگنــاہ کــو جنتــی ہــے اور گنــاہ جــب بــڑھ ُچــکا تــو َمــوت َپیــدا کرتــا ہــے ۔ [ ]16اے میــرے ِپیــارے بھائِیــو ! ِ
اچھــی بخشِ ــش اور ہــر کا ِمــل اِنعــام اُوپــر ســے ہــے اور ُنــوروں کــے بــاپ کــی طــرف ســے
نــہ کھانــا ۔ [ ]17ہــر ّ
مِلتــا ہــے ِجــس میــں نــہ کوئــی تبدِیلــی ہــو ســکتی ہــے اور نــہ گــردِش کــے ســبب ســے اُس پــر ســایہ پڑتــا ہــے ۔
ان آیــات ســے یــہ بــات بلــکل واضــح ہــو گــئ ہــے کــہ ُخــدا اچھــی چیــزوں کا خالــق ہــے ۔ یســوع نــے
یُوحنــا  10:10میــں یــوں کہــا   ،چــور نہیــں آتــا مگــر ُچرانــے اور مــار ڈالنــے اور ہــاک کرنــے کــو ۔ َمیــں اِس
لِئــے آیــا کــہ وہ ِزندگــی پائیــں اور کثــرت ســے پائیــں ۔ اگــر یــہ اچھــا ہــے تــو خــدا کــی طــرف ســے ہــے؛ اگــر
یــہ بــرا ہــے تــو شــیطان کــی طــرف ســے ہــے ۔ یــہ بہــت آســان تھیالوجــی ہــے ۔ اس کــے تنقیــدی ہونــے کــی وجــہ
تابــع ہــو جــاوُ اور اِبلیــس
یــہ ہــے کــہ یعقــوب اپنــے خــط کــے بــاب  4آیــت  7میــں کہتــا ہــے کــہ پــس ُخــدا کــے ِ
کا مقابلــہ کــرو تــو وہ تــم ســے بھــاگ  جائیــگا ۔ اس کا کہنــا ہــے کــہ ہمیــں ُخــدا کــے تابــع ہونــا ہــے  ،یــا ُخــدا کــو
کنٹــرول دینــا ہــے اور شــیطان کا مقابلــہ کرنــا ہــے ۔ لفــظ " مزاحمــت " کا مطلــب فعــال طــور پــر مقابلــہ کرنــا ہــے ۔
جــب لــوگ یقیــن کرتــے ہیــں کــہ زندگــی میــں جــو کچــھ ہوتــا ہــے وہ مکمــل طــور پــر ُخــدا کــی طــرف
ســے ہــے مثــال کــے طــور پــر  ،بیمــاری   ،کاروبــار میــں ناکامــی  ،نوکــری کا کھــو جانــا  ،ســرکش بچــے  ،یــا
طــاق تــو یــہ انہیــں غیــر فعــال ہونــے کــی حالــت میــں رکھتــا ہــے ۔ اگــر وہ واقعــی یــہ مانتــے ہیــں کــہ ُخــدا کســی
صورتحــال کا بانــی ہــے اور انہیــں ســزا دینــے یــا ان کــو تبدیــل کرنــے کــے لــۓ اســتعمال کــر رہــا ہــے اور اگــر
وہ مزاحمــت کریــں گــے تــو وہ خــدا کــے خــاف لــڑ رہــے ہــوں گــے ۔ پھــر بھــی یعقــوب  7:4میــں لکھــا ہــے کــہ
ابلیــس کا مقابلــہ کــرو تــو وہ تــم ســے بھــاگ جــاۓ گا ۔ آپ نــے خــود کــو ُخــدا کــے تابــع کرنــا ہــے ۔ اس ســے
ظاہــر ہوتــا ہــے کــہ کچــھ چیزیــں ُخــدا کــی ہیــں اور کچــھ چیزیــں شــیطان کــی ہیــں ۔ اس دنیــا میــں برائــی کــی طاقــت
ہــے اور آپ کــی زندگــی میــں جــو کچــھ بھــی ہوتــا ہــے وہ ُخــدا کــی طــرف ســے نہیــں ہوتــا ۔ اگــر آپ یــہ نہیــں
ســمجھتے ہیــں تــو آخــر کار آپ شــیطان کــے تابــع ہــو جائیــں گــے اور حقیقــت میــں شــیطان کــو اختیــار دیــں گــے ۔
َمیــں رومیــوں میــں ســے ایــک حوالــہ دینــا چاہتــا ہــوں کیونکــہ اس کا اکثــر غلــط اســتعمال کیــا گیــا ہــے ۔
میــں ایســے جنــازوں میــں شــامل ہــوا جہــاں لــوگ ُخــدا کــے بــارے میــں کچــھ نہیــں جانتــے اور چــرچ نہیــں
جاتــے اور شــاید ھــی کســی صحیفــہ کــو جانتــے ہــوں لیکــن وہ اس کــو جانتــے ہیــں ۔ رومیــوں  28:8اور ہــم
کــو معلُــوم ہــے کــہ ســب ِچیزیــں ِمــل کــر ُخــدا ســے ُمح ّبــت رکھنــے والــوں کــے لِئــے بھالئــی َپیــدا کرتــی ہیــں
یعنــی اُن کــے لِئــے جــو ُخــدا کــے اِرادہ کــے ُموافِــق ُبالئــے گئــے ۔ اســے اس طــرح ســمجھا گیــا ہــے کــہ آپ
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کــی زندگــی میــں جــو کچــھ بھــی ہوتــا ہــے وہ ُخــدا کــی طــرف ســے ہوتــا ہــے اور ِمــل ِمــا کــر کســی نــہ کســی
طــرح کــی بھالئــی پیــدا کرتــا ہــے ۔ میــں دراصــل ایــک جــوان لڑکــے اور لڑکــی کــے جنــازے میــں تھــا جــو
شــراب اور منشــیات لــے کــر ایــک کار میــں ســوار ہوئــے  ،پھســلنی ســڑک پــے تیــز رفتــاری کرتــے ہوئــے کار
ایــک ٹیلیفــون کــے کھمبــے ســے ٹکرائــی اور دونــوں ہــاک ہــو گــۓ ۔ مبلــغ نــے اس صحیفــے کا حوالــہ دیــا ،
" ھــم جانتــے ہیــں کــہ ســب چیزیــں مــل کــر بھالئــی پیــدا کرتــی ہیــں " ۔ اور کہــا اس کام کــے کرنــے میــں ُخــدا کا
ضــرور ایــک مقصــد ہــو گا ۔ ُخــدا نــے ان نوجوانــوں کــو نہیــں مــارا اور ایــک لحــاظ ســے آپ یــہ بھــی نہیــں کہــہ
ســکتے کــہ شــیطان نــے یــہ کیــا ۔ یــہ ان دونــوں کا اپنــا غلــط فیصلــہ تھــا ۔ مجھــے یقیــن ہــے کــہ ان کــے والدیــن
اور دوســروں نــے جــو ســکھایا تھــا اس کــے خــاف بغــاوت کرنــے پــہ شــیطان نــے انہیــں ورغالیــا تھــا  ،لیکــن
آخــر کار یــہ ان کا انتخــاب تھــا ۔ یہــی ہیــں وہ جنہــوں نــے منشــیات اور شــراب کا اســتعمال کیــا ؛ یہــی ہیــں وہ
جنہــوں نــے ٹیلیفــون کــے کھمبــے کــو ٹکــر مــاری ۔ یــہ ایــک قدرتــی چیــز تھــی اور ُخــدا اس کا ماخــذ نہیــں تھــا ۔
اس کا کیــا مطلــب ہــے جــب کالم کہتــا ہــے کــہ اور ہــم کــو معلُــوم ہــے کــہ ســب ِچیزیــں ِمــل کــر ُخــدا ســے
ُمح ّبــت رکھنــے والــوں کــے لِئــے بھالئــی َپیــدا کرتــی ہیــں ؟ ســب ســے پہلــے  ،کالم نــے یــہ نہیــں کہــا کــہ ہــم
جانتــے ہیــں کــہ ســب چیزیــں ُخــدا کــی طــرف ســے آتــی ہیــں اور ِمــل کــے بھالئــی پیــدا کرتــی ہیــں ۔ کالم کا کہنــا
ہــے کــہ ســب چیزیــں مــل کــر بھالئــی پیــدا کرتــی ہیــں لیکــن اس کــے لــے کچــھ شــرائط ہیــں ُ :خــدا ســے ُمح ّبــت
رکھنــے والــوں کــے لِئــے ۔ یــہ صحیفــہ اُس شــخص کــے لــۓ کام نہیــں کرتــا جــو ُخــدا ســے محبــت نہیــں کرتــا ہــے ۔
یــہ اتنــا واضــع ہــے کــہ یــہ کہنــے کــی ضــرورت نہیــں  ،لیکــن یــہ حیــرت انگیــز ہــے کــہ لــوگ ان نوجوانــوں جســے
واقعــات پــر بھــی اس کا اســتعمال کرتــے ہیــں جــو منشــیات اور شــراب نوشــی کرتــے تھــے اور ُخــدا اور اس کــے
اصولــوں کــے خــاف سراســر سرکشــی کا شــکار تھــے ۔ اس آیــت کا کہنــا ہــے کــہ ســب چیزیــں مــل کــر صــرف
ُخــدا ســے محبــت رکھنــے والــوں کــے لــۓ بھالئــی پیــدا کرتــی ہیــں اور جــو اس کــے ارادہ کــے موافــق بالئــے گــۓ ۔
 1یُوحنــا  8:3میــں لکھــا ہــے کــہ جــو شــخص ُگنــاہ کرتــا ہــے وہ اِبلِیــس ســے ہــے کیونکــہ اِبلِیــس ش ـ ُروع
ــوا تھــا کــہ اِبلِیــس کــے کامــوں کــو مِٹائــے ۔
ظاہــر ہُ ٔ
ہــی ســے ُگنــاہ کرتــا رہــا ہــے ۔ ُخــدا کا بیٹــا اِســی لِئــے ِ
ُخــدا نــے شــیطان کــے کام کــو ختــم کرنــے کــے لــۓ خــود کــو ظاہــر کیــا ۔ یہــی اس کا مقصــد ہــے اور یــہ
صــرف ان لوگــوں کــے لــۓ ِمــل کــر بھالئــی پیــدا کــرے گا جــو اس ســے پیــار کرتــے ہیــں اور اس کــے ارادہ
کــے موافــق بالئــے گــۓ ؛ یعنــی جــو اس کــی بُالہــٹ کــے مطابــق چــل رہــے ہیــں  ،وہ شــیطان کا مقابلــہ کــر
رہــے ہیــں اور اس کــے کامــوں کــو ختــم کرنــے کــے لــۓ نــکل آئــے ہیــں ۔ وہ جــو شــیطان کا مقابلــہ کــر
رہــے ہیــں اور ُخــدا کــے لــۓ زندگــی گــزار رہــے ہیــں وہ کہــہ ســکتے ہیــں کــہ شــیطان اِن کــی زندگــی میــں
جــو کچــھ بھــی کرتــا ہــے ُخــدا اســے بــدل ســکتا ہــے اور اســے بھالئــی کــے لــۓ اســتعمال کــر ســکتا ہــے ۔
ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ســمجھنا شــروع کریں کہ ُخدا ھماری زندگی کی ہر چیز پر کنٹرول نہیں رکھتا ۔ ایک
دشــمن ہــے جــو مارنــے  ،چــوری کرنــے  ،اور تبــاہ کرنــے آتــا ہے   ،لیکن یســوع ہمیں زندگی دینے آیــا ۔ ہمیں زندگی
کا انتخــاب کرنــا ہــے اور یــہ پہچاننــا ہــو گا کــہ ہمــاری زندگــی میــں آنــے والی ہــر چیز میں ُخــدا قصــوروار نہیں ہے ۔
اگــر ُخــدا ایــک انســان ہوتــا اور جــو الزامــات اس پــر لگائــے جاتــے ہیــں وہ وہــی کام کرتــا جیســے کینســر ،
بدصورتــی  ،افســردگی  ،اور لوگــوں کــو غــم میــں ڈالنــا  ،تــو میــں اس بــات کــی ضمانــت دیتــا ہــوں کــہ
زمیــن پــر ایســی کوئــی حکومــت نہیــں ہــے جــو اســے گرفتــار  ،قیــد  ،یــا اســے روکنــے کــی کوشــش
نــہ کــرے ۔ پھــر بھــی ہــم ســوچتے ہیــں کــہ ُخــدا جــو کســی بھــی شــخص ســے جــس ســے ہــم نــے اپنــی
زندگــی میــں مالقــات کــی یــا اس کا تصــور کیــا ہــے  ،کہیــں زیــادہ مہربــان ہــے  ،وہ لوگــوں کــو مــار رہــا
ہــے اور یــہ ســب کچــھ کــر رہــا ہــے ۔ کچــھ چیزیــں ایســی ہیــں جــو شــیطانی حملــے ہیــں اور کچــھ قدرتــی
ہیــں اور تمــام آفــات ُخــدا کــی مقــرر کــردہ نہیــں ہیــں ۔ اِنشــورنس کمپنیــاں اپنــی پالیســیوں میــں لکھتــی ہیــں "
ُخــدا کــے اعمــال  ،جیســے زلزلــہ اور وبائــی بیماریــاں " ۔ نہیــں ُ ،خــدا ان ســب چیــزوں کا بانــی نہیــں ہــے ۔
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ےہ ںیہن راوروصق ادُخ
سواالت اور حواالجات برائے ڈِسائیپلشپ
1.یعقوب  13:1پڑھیں ۔ کیا ُخدا لوگوں کو بُرائی سے آزماتا ہے ؟  
یعقــوب  13:1جــب کوئــی آزمایــا جائــے تــو یــہ نــہ کہــے کــہ میــری آزمایــش ُخــدا کــی طــرف ســے ہوتــی
ہــے کیونکــہ نــہ تــو ُخــدا بــدی ســے آزمایــا جــا ســکتا ہــے اور نــہ وہ کِســی کــو آزماتــا ہــے ۔
2.یعقوب  17:1پڑھیں ۔ اچھے انعام کہاں سے آتے ہیں ؟  
اچھــی بخشِ ــش اور ہــر کا ِمــل اِنعــام اُوپــر ســے ہــے اور ُنــوروں کــے بــاپ کــی طــرف
یعقــوب  17:1ہــر ّ
ســے مِلتــا ہــے ِجــس میــں نــہ کوئــی تبدِیلــی ہــو ســکتی ہــے اور نــہ گــردِش کــے ســبب ســے اُس پــر
ســایہ پڑتــا ہــے ۔
3.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ چور کون ہے ؟  
4.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ اس کے مقاصد کیا ہیں ؟  
 5.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ یسوع کے آنے کی کیا وجہ تھی ؟  
ُیوحنــا  10:10چــور نہیــں آتــا مگــر ُچرانــے اور مــار ڈالنــے اور ہــاک کرنــے کــو ۔ َمیــں اِس لِئــے آیــا
کــہ وہ ِزندگــی پائیــں اور کثــرت ســے پائیــں ۔
6.یعقوب  7:4پڑھیں ۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟  
جاو اور اِبلِیس کا ُمقابلہ کرو تو وہ ُتم سے بھاگ جائے گا ۔
تابع ہو ٔ
یعقوب  7:4پس ُخدا کے ِ
7.رومیوں  28:8پڑھیں ۔ کیا رومیوں  28:8میں لکھا ہے کہ تمام چیزیں ُخدا کی طرف سے ہیں ؟  
رومیــوں  28:8اور ہــم کــو معلُــوم ہــے کــہ ســب ِچیزیــں ِمــل کــر ُخــدا ســے ُمح ّبــت رکھنــے والــوں کــے
لِئــے بھالئــی َپیــدا کرتــی ہیــں یعنــی اُن کــے لِئــے جــو ُخــدا کــے اِرادہ کــے ُموافِــق ُبالئــے گئــے ۔
8.اعمال  38:10پڑھیں ۔ کیا بیماری ُخدا کی طرف سے ہے ؟  
ح القُــدس اور قُــدرت ســے ِکــس طــرح َمســح کِیــا ۔
ســو ع ناصــری کــو ُرو ُ
اعمــال  38:10کــہ ُخــدا نــے ِی ُ
ُ
وہ بھالئــی کرتــا اور اُن ســب کــو جــو اِبلِیــس کــے ہاتــھ ســے ظلــم اُٹھاتــے تھــے شِ ــفا دیتــا ِپھــرا کیونکــہ
ُخــدا اُس کــے ســاتھ تھــا ۔
 19.یُوح ّنا  8:3پڑھیں ۔ ُخدا کے بیٹے کے ظاہر ہونے کا کیا مقصد تھا ؟  
ُ 1یوح ّنــا  8:3جــو شــخص ُگنــاہ کرتــا ہــے وہ اِبلِیــس ســے ہــے کیونکــہ اِبلِیــس شـ ُروع ہــی ســے ُگنــاہ
ظاہــر ہُـ ٔـوا تھــا کــہ اِبلِیــس کــے کامــوں کــو مِٹائــے ۔
کرتــا رہــا ہــے ۔ ُخــدا کا بیٹــا اِســی لِئــے ِ
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 قبسبس
جوابات سبق 13
1.یعقوب  13:1پڑھیں ۔ کیا ُخدا لوگوں کو بُرائی سے آزماتا ہے ؟  
نہیں ۔
2.یعقوب  17:1پڑھیں ۔ اچھے انعام کہاں سے آتے ہئں ؟  
ُنوروں کے باپ کی طرف سے ۔
3.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ چور کون ہے ؟  
شیطان ۔
4.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ اس کے مقاصد کیا ہیں ؟  
ُچرانا  ،مار ڈالنا اور ہالک کرنا ۔
5.یُوحنا  10:10پڑھیں ۔ یسوع کے آنے کی کیا وجہ تھی ؟  
ہمیں کثرت کی زندگی دے ۔
6.یعقوب  7:4پڑھیں ۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے ؟  
وہ ہم سے بھاگ جائے گا ۔
7.رومیوں  28:8پڑھیں ۔ کیا رومیوں  28:8میں لکھا ہے کہ تمام چیزیں ُخدا کی طرف سے ہیں ؟  
نہیں ۔
8.اعمال  38:10پڑھیں ۔ کیا بیماری ُخدا کی طرف سے ہے ؟  
نہیں ۔
 19.یُوح ّنا  8:3پڑھیں ۔ ُخدا کے بیٹے کے ظاہر ہونے کا کیا مقصد تھا ؟  
اِبلِیس کے کاموں کو مِٹائے ۔
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سبق 14

ُروح سے بھرپور ایک زندگی کی طاقت
از ڈون کرو
مرقــس بــاب  16-15:16اِرشــاد اعظــم کــے طــور پــر پہچانــا جاتــا ہــے ۔ ی ُســوع نــے اپنــے شــاگردوں ســے
کہــا  ،اور اُس نــے اُن ســے کہــا کــہ ُتــم تمــام دُنیــا میــں جــا کــر ســاری خلــق کــے ســامنے اِن ِجیــل کــی ُمنــادی
کــرو  ]16[ ،جــو اِیمــان الئــے اور بپتِســمہ لــے وہ نجــات پائــے گا اور جــو اِیمــان نــہ الئــے وہ ُمجـ ِـرم ٹھہرایــا
جائــے گا ۔ اعمــال بــاب  8آیــت  5اور  21میــں ہــم دیکھتــے ہیــں کــہ ســامریہ میــں ِفلِپُــس کــی منــادی کــے
ذریعــہ اس اِرشــا ِد اعظــم پــر کــس طــرح عمــل کیــا گیــا ۔ [ ]5اور فِلِ ُّپــس شــہر ســامریہ میــں جــا کــر لوگــوں میــں
مسِ ــیح کــی ُمنــادی کرنــے لــگا ۔ [ ]12لیکــن جــب اُنہــوں نــے فِلِ ُّپــس کا یقِیــن کِیــا جــو ُخــدا کــی بادشــاہی اور
ســوع مسِ ــیح کــے نــام کــی ُخوشــخبری دیتــا تھــا تــو ســب لــوگ خــواہ َمــرد خــواہ َعــورت بپتِســمہ لینــے لگــے ۔
ی ُ
ســوال یــہ ہــے کــہ ســامریہ کــے یــہ لــوگ مرقــس بــاب  16-15:16کــے مطابــق مســیحی بنــے تھــے ؟
ہــاں انہــوں نــے ایســا ھــی کیــا ۔ فلپــس ســامریہ کــے شــہر گیــا  ،یسُــوع مســیح کــی منــادی کــی  ،اور
مســیح پــر ایمــان کــے زریعــہ مــرد اور عــورت دونــوں نــے بپتســمہ لیــا ۔ اِرشــا ِد اعظــم کــے مطابــق ھــم
کہــہ ســکتے ہیــں کــہ یــہ لــوگ نجــات یافتــہ تھــے  ،لیکــن کیــا ان کــو رُوح القــدس کا بپتســمہ مــا تھــا ۔
بائیبــل یُوحنــا کــے پانــی کــے بپتســمہ کــے بــارے میــں بتاتــی ہــے  ،لیکــن صــرف ی ُســوع مســیح ہــی رُوح
القــدس کا بپتســمہ دے ســکتا ہــے ۔ کالم کــے مطابــق لوگــوں نــے یقیــن کیــا  ،نجــات پائــی اور پانــی کا بپتســمہ
لیــا  ،لیکــن انہــوں نــے کبھــی بھــی رُوح القــدس کا بپتســمہ نہیــں لیــا تھــا ۔ اعمــال  17-14:8میــں لکھــا ہــے ۔
ـامریوں نــے ُخــدا کا کالم ق ُبــول کــر لِیــا تــو پطــر س
ســولوں نــے جــو یروش ـلِیم میــں تھــے ُ
جــب ر ُ
ســنا کــہ سـ ِ
ُ
اور ُیوحنــا کــو اُن کــے پــاس بھیجــا [ ]15اِنہــوں نــے جــا کــر اُن کــے لِئــے دُعــا کــی کــہ ُروح القــدس پائیــں ۔
ســوع
ـازل نــہ ہُـ ٔـوا تھــا ۔ اُنہــوں نــے صِ ــرف ُخداونــد ی ُ
[ ]16کیونکــہ وہ اُس وقــت تــک اُن میــں ســے کِســی پــر نـ ِ
کــے نــام پــر بپتِســمہ لِیــا تھــا ۔ [ ]17پھــر اِنہــوں نــے اُن پــر ہاتــھ رک ّھــے اور اُنہــوں نــے ُروح القُــدس پایــا۔
ھــم کالم میــں ســے دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ صــرف اس وجــہ ســے کہ کســی شــخص نے توبہ کــی  ،بپتســمہ لیا   ،
اور نجــات پانــے کا مطلــب یــہ نہیــں کــہ اُســے رُوح القدس کا بپتســمہ بھی مال ہــو اور رُوح القــدس اس کی زندگیوں
میــں ہــو -یُوحنــا  22 :20میــں ہــم دیکھتــے ہیــں کــہ رُوح القــدس نــے شــاگردوں کــو نئــے ســرے ســے پیــدا کیــا تھــا
 لیکــن یــہ پینتیکوســت کــے دن ہــی تھــا کــہ انہیــں رُوح القــدس کا بپتســمہ مال اور انہــوں نے خدا کــی طاقت حاصلکــی ۔ توبــہ کــے وقــت انســان کــے دل میــں رُوح القــدس کا کام اور رُوح القــدس کا بپتیســمہ پانــا دو الــگ چیزیــں
ہیــں ۔ رُوح کــے بپتســمہ کا مطلــب رُوح القــدس میــں ڈوبنــا ہــے جــس کــے زریعــہ ُخــدا لوگــوں کــو طاقــت دیتــا ہــے ۔
اگرچــہ کوئــی شــخص نجــات یافتــہ ہــے اس کا مطلــب یــہ نہیــں کــہ اس نــے رُوح القــدس کا بپتســمہ بھــی پایــا ہــے ۔
ــوا کــہ
اعمــال  2-1:19میــں یــہ بیــان کیــا گیــا ہــے  ،ا ور جــب اُپ ّلــو س ُک ِرنت ُھــس میــں تھــا تــو اَیســا ہُ ٔ
ســس میــں آیــا اور کئــی شــاگِردوں کــو دیکــھ کــر ۔ [ ]2اُن ســے
َپولُــس اُوپــر کــے عِ القــہ ســے ُگــذر کــر ِافِ ُ
ســنا بھــی
کہــا کیــا ُتــم نــے اِیمــان التــے وقــت ُروح القُــدس پایــا اُنہــوں نــے اُس ســے کہــا کــہ ہــم نــے تــو ُ
ــوا ہــے ۔ پولــوس نــے کہــا  ،اگــر ایمــان التــے وقــت تمہیــں رُوح القــدس کا
نــازل ہُ ٔ
نہیــں کــہ ُروح القُــدس ِ
بپتســمہ نہیــں مــا توتــم نــے کــس کا بپتســمہ لیــا تھــا ؟ انہــوں نــے کہــا  ،ھــم نــے یُوحنــا کا بپتســمہ لیــا تھــا ۔
مجھــے یقیــن ہــے کــہ پولُــس نــے یسُــوع کــے مســیح ہونــے کــے بــارے میــں زیــادہ واضــح طــور پــر بیــان
کیــا  ،اور پھــر اُن ایمانــداروں نــے پانــی کــے بپتســمہ کــے ذریعــہ یسُــوع کــے ســاتھ ایــک ہونــے کا اظہــار
ــوا
نــازل ہُ ٔ
کیــا ۔ آیــت  7-6میــں لکھــا ہــے  ،جــب َپولُــس نــے اُن پــر ہاتــھ رک ّھــے تــو ُروح القُــدس اُن پــر ِ
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ــوت کرنــے لگــے ۔ [ ]7اور ســب تخمِینــا ً بــارہ آدمــی تھــے۔
اور وہ طــرح طــرح کــی ُزبانیــں بولنــے اور ن ُب ّ
اگرچــہ یــہ لــوگ شــاگرد تھــے جــو آنــے والــے مســیحا پــر یقیــن رکھتــے تھــے  ،انھیــں رُوح القــدس کا
بپتســمہ نہیــں مــا تھــا ۔ ضــروری نہیــں کــہ جــس شــخص نــے نیــا جنــم پایــا اور پانــی کا بپتســمہ لیــا ہــو اُســے
رُوح کا بپتســمہ بھــی مــا ہــو ۔ رُوح القــدس کا بپتســمہ توبــہ ســے بلــکل الــگ اور امتیــازی تجربــہ ہــے ۔
اگرچــہ میــں کســی شــخص کــو پانــی ســے بپتســمہ دے ســکتا ہــوں  ،لیکــن میــں ان کــو رُوح القــدس
ســے بپتســمہ نہیــں دے ســکتا ۔ صــرف یسُــوع ہــی ایســا کرســکتا ہــے ۔ اگــر آپ نــے کبھــی یسُــوع کــو رُوح
القــدس کــے بپتســمہ کــے لئــے نہیــں کہــا ہــے تــو آپ اب اس ســے کیــوں نہیــں کہتــے ۔ لُوقــا  13:11میــں
یُــوں مرقــوم ہــے  ،پــس جــب تــم ُبــرے ہوکــر اپنــے بچــوں کــو اچھــی چیزیــں دینــا جانتــے ہــو تــو آســمانی
بــاپ اپنــے مانگنــے والــوں کــو ُروح القــدس کیــوں نــہ دے گا ؟ آج آپ اس ســے کیــوں نہیــں مانگتــے؟  
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تقاط یک یگدنز کیا روپرھب ےس حوُر
سواالت اور حواالجات
1.مرقس  16:16پڑھیں ۔ اب اعمال 12، 5:8پڑھیں ۔ کیا اعمال  12 :8میں بیان کردہ لوگ مسیحی بن
گئے ؟
مرقــس  16:16جــو ایمــان الئــے اور بپتســمہ لــے وہ نجــات پائیــگا اور جــو ایمــان نــہ الئــے وہ مجــرم
ٹھہرایــا جائــے گا ۔
فلپس شہر سامریہ میں جاکر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا ۔
اعمال 5:8اور ّ
ســوع مســیح کــے
فلپــس کا یقیــن کیــا جــو ُخــدا کــی بادشــاہی اور ی ُ
اعمــال  12:8لیکــن جــب انہــوں نــے ّ
نــام کــی خوشــخبری دیتــا تھــا تــو ســب لــوگ خــواہ مــرد خــواہ عــورت بپتســمہ لینــے لگــے ۔
2.اعمال 16-14:8۔ کیا ان لوگوں کو رُوح القدس کا بپتسمہ مال تھا ؟  
ســولوں نــے جــو یروشــلم میــں تھــے ســنا کــہ ســامریوں نــے ُخــدا کا کالم قبــول
اعمــال  16-14:8جــب ر ُ
کــر لیــا تــو پطــرس اور ُیوحنــا کــو اُن کــے پــاس بھیجــا ۔ [ ]15اِنہــوں نــے جــا کــر اُن کــے لئــے دعــا
ـازل نــہ ہواتھــا ۔
کــی کــہ ُروح القــدس پائیــں [ ]16کیونکــہ وہ اُس وقــت تــک اُن میــں ســے کســی پــر نـ ِ
ســوع کــے نــام کا بپتِســمہ لیــا تھــا ۔
اُنہــوں نــے صــرف ُخداونــد ی ُ
3.اعمال  5-1:19۔ کیا یہ لوگ ایماندار ہیں ؟  
اعمــال  5-1:19اور جــب اپلُــوس ُک ِرنت ُھــس میــں تھــا تــو اَیســا ہُـ ٔـوا کــہ َپولُــس اُوپــر کــے عِ القــہ ســے
ســس میــں آیــا اور کئــی شــاگردوں کــو دیکــھ کــر [ ]2اُن ســے کہــا ،کیــا تــم نــے ایمــان التــے
گــزر کــر ِافِ ُ
ســنا بھــی نہیــں کــہ ُروح القــدس
وقــت ُروح القــدس پایــا ؟ اُنہــوں نــے اُس ســے کہــا کــہ ھــم نــے تــو ُ
نــازل ہــوا ہــے ۔ [ ]3اُس نــے کہــا پــس تــم نــے کــس کا بپتســمہ لیــا ؟ اُنہــوں نــے کہــا ُیوحنــا کا بپتســمہ
۔ [ ]4پولُــس نــے کہــاُ ،یوحنــا نــے لوگــوں کــو یــہ کہــہ کــر توبــہ کا بپتســمہ دیــا کــہ جــو میــرے پیچھــے
ســوع کــے نــام
ســنکر خداونــد ی ُ
ســوع پــر اِیمــان النــا ۔ [ ]5اُنہــوں نــے یــہ ُ
آنــے واال ہــے اُس پــر یعنــی ی ُ
کا بپتســمہ لیــا .
4.اعمال  7-6:19۔ کیا انہیں رُوح القدس کا بپتسمہ مال تھا ؟  
ـازل ہُـ ٔـوا اور وہ طــرح
اعمــال  7-6:19جــب َپولُــس نــے اُن پــر ہاتــھ رک ّھــے تــو ُروح القُــدس اُن پــر نـ ِ
طــرح کــی ُزبانیــں بولنــے اور ن ُبـ ّـوت کرنــے لگــے ۔ [ ]7اور وہ ســب تخمِین ـا ً بــارہ آدمــی تھــے ۔
5.لوقــا  13:11پڑھیــں ۔ لوقــا  13:11میــں کیــا لکھــا ہــے کــہ ہمیــں رُوح القــدس کــو حاصــل کرنــے
کےلئــے کیــا کرنــا چاہئــے ؟  
لوقــا  13:11پــس جــب تــم ُبــرے ہــو کــر اپنــے بچــوں کــو اچھــی چیزیــں دینــا جانتــے ہــو تــو آســمانی
بــاپ اپنــے مانگنــے والــوں کــو ُروح القــدس کیــوں نــہ دیــگا ۔
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 16.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں بــات کرتــا ہــے تــو وہ کیــا کــر رہــا
ہــے؟  
 1کرنتھیــوں  2:14کیوںکــہ جــو بیگانــہ زبــان میــں باتیــں کرتــا ہــے وہ آدمیــوں ســے باتیــں نہیــں کرتــا
بلکــہ ُخــدا ســے اِس لِئــے کــہ اُســکی کوئــی نہیــں ســمجھتا حاالنکــہ وہ اپنــی ُروح کــے وســیلہ ســے
بھیــد کــی باتیــں کہتــا ہــے ۔
 17.کرنتھیوں  14:14پڑھیں ۔ جب کوئی شخص غیر زبان میں ُدعا کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ؟
 1کرنتھیــوں  14:14اِسـلِئے کــہ اگــر میــں کســی بیگانــہ زبــان میــں دُعــا کــروں تــو میــری ُروح تــو دُعــا
کرتــی ہــے مگــر میــری عقــل بیــکار ہــے ۔
 18.کرنتھیــوں  17-16:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا ہــے تــو وہ کیــا کــر
رہــا ہــے؟  
 1کرنتھیــوں  17-16:14ورنــہ اگــر تــو ُروح ہــی ســے حمــد کریــگا تــو ناواقــف آدمی تیری شــکرگزاری
پــر آمیــن کیونکــر کہیــگا ؟ اِسـلِئے کــہ وہ نہیــں جانتــا کــہ تــو کیــا کہتــا ہــے ۔[ُ ]17تــو توبیشــک اچھــی
طــرح ســے شــکر کرتــا ہــے مگــر دوســرے کــی ترقــی نہیــں ہوتــی ۔
9.اعمال  4:2پڑھیں ۔ اُس شخص کو کون بولنے کی طاقت بخش رہا تھا ؟  
اعمــال  4:2اور وہ ســب ُروح القــدس ســے بھــر گئــے اور غیــر زبانیــں بولنــے لگــے جــس طــرح ُروح
نــے اُنہیــں بولنــے کــی طاقــت بخشــی ۔
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جوابات سبق 14
1.مرقــس  16:16پڑھیــں ۔ اب اعمــال  12،5:8۔ کیــا اعمــال  12:8میــں بیــان کــردہ لــوگ مســیحی بــن
گئــے؟  
جی ہاں ۔
2.اعمال  16-14:8۔ کیا ان لوگوں کو رُوح القدس کا بپتسمہ مال تھا ؟  
نہیں ۔
3.اعمال  5-1:19۔ کیا یہ لوگ ایماندار ہیں ؟  
جی ہاں ۔
4.اعمال  7-6:19۔ کیا انہیں رُوح القدس کا بپتسمہ مال تھا ؟
نہیں ۔ غور کریں  :اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تجربہ توبہ سے بلکل الگ ہے ۔
5.لوقــا  13:11پڑھیــں ۔ لوقــا  13:11میــں کیــا لکھــا ہــے کــہ ہمیــں رُوح القــدس کــو حاصــل کرنــے کــے
لئــے کیــا کرنــا چاہئــے؟  
مانگنا چاہئے ۔
 16.کرنتھیوں  2:14پڑھیں ۔ جب کوئی شخص غیر زبان میں ُدعا کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ؟
خدا سے باتیں اور بھید کی باتیں کر رہا ہے ۔
 17.کرنتھیوں  14:14پڑھیں ۔ جب کوئی شخص غیر زبان میں بات کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ؟
ان کی ُروح خدا سے دعا کر رہی ہے ۔
 18.کرنتھیــوں  17-16:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا ہــے تــو وہ کیــا کــر
رہــا ہــے؟  
ُ
ُ
اپنی ُروح سے خدا کو مبارک کہہ رہا ہے اور خدا کا شکر کر رہا ہے ۔
9.اعمــال  4:2پڑھیــں ۔ جــب کوئــی غیــر زبــان میــں د ُعــا کرتــا ہــے   ،تــو کیــا رُوح القــدس ُدعــا کررہــا ہــے
یــا وہ شــخص ُخــود ُدعــا کررہــا ہــے ؟  
وہ شخص ُخود دُعا کر رہا ہے ۔
	10.اعمال  4:2پڑھیں ۔ اُس شخص کو کون بولنے کی طاقت بخش رہا تھا ؟  
ُروح القدس ۔
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سبق 15

پاک روح کو کیسے حاصل کیا جائے
از ڈون کرو
ہــم آج  رُوح الق ـ ُدس کــو حاصــل کرنــے کــے بــارے میــں بــات کرنــے جــا رہــے ہیــں۔ اعمــال  1:10میــں
صوبــہ دار تھــا جــو اطالیانــی کہالتــی
لکھــا ہــے  ،قیصریــہ میــں ُکرنیل ُیــس نــام ایــک شــخص تھــا ۔ وہ اُس پلٹــن کا ُ
ہــے۔ یــہ ایــک فوجــی عہــدہ تھــا  ،شــاید ایــک رجمنــٹ کا کپتــان ۔ آیــت  2جــاری ہــے ،وہ دینــدار تھــا اور اپنــے
ســارے گھرانــے ســمیت ُخــدا ســے ڈرتــا تھــا اور یہودیــوں کــو بہــت خیــرات دیتــا اور ہــر وقــت ُخــدا ســے دعــا
کرتــا تھــا ۔ وہ راســتباز تھــا  ،اچھــے کام کرتــا تھــا ُ ،خــدا ســے ڈرتــا تھــا  ،ضــرورت منــد لوگــوں کــو بہــت زیــادہ
پیســے دیتــا تھــا  ،اور بائبــل کہتــی ہــے کــہ اس نــے ہمیشــہ ُخــدا ســے دعــا کــی ۔ لیکــن ہــم یــہ جاننــے جارہــے
ہیــں  ،اور یــہ حیــرت انگیــز ہــوگا  ،کــہ اگرچــہ اس نــے صحیــح کام کیــے  ،اگرچــہ وہ ُخــدا ســے ڈرتــا اور
ُدعائیــا زندگــی تھــی تــو بھــی ی ُســوع مســیح کــے ذریعــہ اس کا ُخــدا کــے ســاتھ کوئــی ذاتــی تعلــق نہیــں تھــا ۔
آیــات  6-3میــں لِکھــا ہــے  ،اُس نــے تیســرے پہــر ] دوپہــر کــے تیــن بجــے [ کــے قریــب رویــا میــں صــاف
صــاف دیکھــا کــہ ُخــدا کا فرشــتہ میــرے پــاس آکــر کہتــا ہــے ُکرنیل ُیــس [ ]4اُس نــے اُســکو غــور ســے دیکھــا اور
ڈر کــر کہــا ُخداونــد کیــا ہــے ؟ اُس نــے اُس ســے کہــا تیــری دُعائیــں اور خیــرات یــادگاری کــے لئــے ُخــدا کــے
حضــور پہنچیــں [ ]5اب یافــا میــں آدمــی بھیــج کــر شــم ُعون کــو جــو پطــرس کہالتــا ہــے ُبلوالــے [ ]6وہ شــم ُعون
دبــاغ کــے ہــاں مِہمــان ہــے جســکا گھــر ســمندر کــے کنــارے ہــے۔ ) بریکٹس میــں لکھے گئــے الفاظ میــرے ہیں (.
یــہ آدمــی  ،اگرچــہ ُخــدا ســے ڈرنــے واال ُ ،دعائیــا زندگــی  ،اور اچھــے کام کرنــے کــی وجــہ ســے ھــم
اســے راســتباز بھــی کہــہ ســکتے ھیــں  ،تــو بھــی اُس کــے پــاس ایــک فرشــتہ بھیجــا گیــا جــس نــے اســے
شــمعُون پطــرس کــو بُلوانــے کــو کہــا  ،جــو اســے بتائــے گا کــہ اســے کیــا کرنــا چاہیــے۔ ہــم اعمــال 43:10
میــں صــاف صــاف دیکھتــے ہیــں کــہ پطــرس کــو بھــی یہــی ہدایــت دی گئــی تھــی :اِس شــخص کــی ســب نبــی
گواہــی دیتــے ہیــں کــہ جــو کوئــی اُس پــر اِیمــان الئیــگا اُســکے نــام ســے [ ی ُســوع کــے نــام ســے ]   ُگناہــوں
کــی معافــی حاصــل کریــگا ( بریکٹــس میــں لکھــے گئــے الفــاظ میــرے ہیــں ) ۔ کیــا یــہ حیــرت انگیــز نہیــں
ہــے ؟ یــہ آدمــی جــو بہــت نیــک کام کرتــا تھــا پھــر بھــی اس کا یسُــوع مســیح کــے زریعــے ُخــدا کــے ســاتھ
زاتــی رشــتہ نہیــں تھــا ۔ ُخــدا نــے کہــا  " ،جــو کام تــم کــر رہــے ہــو وہ بہــت اچھــے ہیــں  ،وہ شــاندار ہیــں ،
اور وہ میــرے ســامنے ایــک یــادگار ہیــں  ،لیکــن میــں تمہیــں بتاتــا ہــوں کــہ میــں کیــا کرنــے جــا رہــا ہــوں ۔
میــں نــے ایــک فرشــتہ نیچــے بھیجــا ہــے کــہ تمہیــں بتائــے کــہ پطــرس نامــی آدمــی کــو بلوالــو اور وہ تمہیــں
بتائــے گا کــہ تمہیــں کیــا کرنــا چاہیــے ۔ اعمــال  43:10میــں جــب پطــرس ُکرنیلیُــس کےگھرگیــا تــو اس نــے
کہــا  ،اِس شــخص کــی ســب نبــی گواہــی دیتــے ہیــں کــہ جــو کوئــی اُس پــر ایمــان الئیــگا اُســکے نــام ســے
[ ی ُســوع کــے نــام ســے ] ُگناہــوں کــی معافــی حاصــل کریــگا ( بریکٹــس میــں لکھــے گئــے الفــاظ میــرے ہیــں ( ۔     
اب غــور کریــں کــہ یہــاں کیــا ہــوا۔ پطــرس یــہ باتیــں کہــہ ہــی رہــا تھــا کــہ ُروح القـدُس اُن ســب پــر نــازل ہــوا۔
) اعمــال ُ ( 44:10کرنیل ُیــس مســیح پــر ایمــان کــے بــارے میــں ســن کــر ســمجھ بھــی رہــا تھــا  ،اور اس نــے اپنــے
ُگناہــوں کــی معافــی کــے لیــے مســیح پــر ایمــان رکھــا ۔ جیســے ہــی اس نــے یــہ کیــا تــو  رُوح القـ ُدس اس پــر اور اُن
ســب پــر جــو اُس گھــر میــں تھــے نــازل ہــوا ۔ یــہ آیــت  45میــں لکھــا ہــے  ،اور پطــرس کــے ســاتھ جتنــے مختــون
ایمانــدار آئــے تھــے وہ ســب حیــران ہوئــے کــہ غیــر قومــوں پــر بھــی ُروح القـدُس کــی بخشــش جاری ہــے  .انہیں
ســنا )آیــت  ( 46۔
یــہ کیســے معلــوم ہــوا ؟ کیوںکــہ اُنہیــں طــرح طــرح کــی زبانیــں بولتے اور ُخــدا کی تمجید کرتے ُ
نئــے عہــد نامــے میــں جــب بھــی رُوح القــ ُدس کســی فــرد پــہ نــازل ہوتــا ہــے تــو رُوح القــ ُدس
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کــی نعمتیــں ظاہــر ہوتــی ہیــں جــو اِس بــات کا ثبــوت ہــے کــہ وہ شــخص رُوح القــ ُدس ســے بھــر
گیــا ہــے ۔ نئــے عہــد نامــے میــں وہ عــام طــور پــر غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــے یــا نبُــوت کرتــے تھــے۔
میــں نــے ایــک شــام ڈالس  ،ٹیکســاس کــے ایــک کھیــت میــں اپنــے گھٹنــوں کــے بــل گــر کــے کہــا۔ اے ُخــدا ،
میــں غیــر زبــان اور رُوح القـ ُدس کــے بپتســمہ  ،جــس کــے بــارے میــں لــوگ بــات کــر رہــے ہیــں نہیــں جانتــا ،
لیکــن اگــر کوئــی طریقــہ ہــے جــس ســے میــں آپ کــی تعریــف کرســکوں  ،کوئــی طریقــہ جــس ســے میــں آپ کــی
بڑائــی کــر ســکوں  ،کوئــی طریقــہ جــس ســے میــں اپنــی انســانی انگریــزی زبــان ســے باالتــر ہوســکوں  ،میــں ایســا
طریقــہ چاہتــا ہــوں ۔ جــب میــں نــے ُخــدا کــی عبــادت کرنــا شــروع کــی تــو رُوح القـ ُدس نــے مجھــے بولنــے کــی
طاقــت بخشــی اور ایــک ایســی زبــان دی جــو نــہ میــں نــے ســیکھی اور نــہ ھــی جانتــا تھــا ۔ اعمــال  4:2میــں لکھــا
ہــے  ،اور وہ ســب ُروح القـدُس ســے بھــر گئــے اور غیــر زبانیــں بولنــے لگــے جس طــرح ُروح نــے ا ُنہیں بولنے
کــی طاقــت بخشــی ۔ کــون دعــا کــر رہــا تھــا ؟ وہ لــوگ کــر رہــے تھــے ۔ کــون الفــاظ بخــش رہــا تھــا ؟ رُوح القـ ُدس ۔
لُوقــا  13:11میــں لکھــا ہــے  ،پــس جــب تــم ُبــرے ہــو کــر اپنــے بچــوں کــو اچھــی چیزیــں دینــا
جانتــے ہــو تــو آســمانی بــاپ اپنــے مانگنــے والــوں کــو ُروح القــدُس کیــوں نــہ دے گا ! آپ کــو صــرف
اتنــا کرنــا ہــے کــہ ُخــدا ســے مانگنــا ہــے  ،یقیــن کریــں کــہ آپ کــو ملــے گا  ،اپنــے آپ کــو ُخــدا کــے
حوالــے کریــں ُ ،خداونــد کــی عبــادت کرنــا شــروع کریــں  ،اور وہ آپ کــو ایــک ایســی زبــان میــں عبــادت
کرنــے اور اس کــی تعریــف کرنــے کــی طاقــت بخشــے گا جــو آپ نــے کبھــی نہیــں ســیکھی تھــی ۔
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 قبسبس
سواالت اور حواالجات
1.نجات پانے سے متعلق بائیبل کن الفاظ کا بیان کرتی ہے  ،چند کا بیان کریں ؟
ســوع نــے جــواب میــں اُس ســے کہــا َمیــں تجــھ ســے ســچ کہتــا ہــوں کــہ جــب تــک کوئــی
ُیوحنــا  3:3ی ُ
نئــے ســرے ســے پیــدا نــہ ہــو وہ ُخــدا کــی بادشــاہی کــو دیکــھ نہیــں ســکتا ۔
اعمــال  19:3پــس توبــہ کــرو اور ر ُجــوع الؤ تاکــہ تمہــارے ُگنــاہ مِٹائــے جائیــں اور اس طــرح ُخداونــد
کــے حضــور ســے تازگــی کــے دِن آئیــں ۔
مرقــس  16:16جــو ایمــان الئــے اور بپتِســمہ لــے وہ نجــات پائــے گا اور جــو ایمــان نــہ الئــے وہ مجــرم
ٹھہرایــا جائــے گا ۔
ُکلســیوں  13:2اور اُس نــے تمہیــں بھــی جــو اپنــے قصــوروں اور جســم کــی نامختونــی کــے ســبب
ســے ُمــردہ تھــے اُســکے ســاتھ زنــدہ کیــا اور ھمــارے ســب قصــور معــاف کئــے ۔
ُرومِیــوں  9:8لیکــن تــم جســمانی نہیــں بلکــہ روحانــی ہــو بشــرطیکہ ُخــدا کا ُروح تــم میــں بســا ہــوا
ہــے ۔ مگــر جــس میــں مســیح کا ُروح نہیــں وہ اُس کا نہیــں ۔
م ّتی  46:25اور یہ ہمیشہ کی سزا پائینگے مگر راستباز ہمیشہ کی زندگی ۔
2.اعمال  15:11پڑھیں ۔ یہ آیت رُوح الق ُدس کے بپتسمہ کے تجربے کو کیسے بیان کرتی ہے ؟
اعمــال  15:11جــب میــں کالم کرنــے لــگا تــو ُروح الق ـدُس اُن پــر اِس طــرح نــازل ہــوا جــس طــرح
شــروع میــں ھــم پــر نــازل ہــوا تھــا ۔
3.یسُــوع کــے شــاگردوں کــو رُوح القــ ُدس مــا (یوحنــا  ، )22:20لیکــن کچــھ دن بعــد اصــل میــں  
رُوح القــ ُدس کا بپتســمہ مــا ( اعمــال  ( 4-1:2۔ ان حقائــق کــو دیکھیــں اور ان کا موازنــہ کریــں
(یوحنا  22:20اور اعمال  ) 4-1:2۔     
یوحنا  22:20اور یہ کہہ کر اُن پر پھونکا اور اُن سے کہا ُروح القدُس لو ۔
اعمــال  4-1:2جــب عیـ ِد پنتکُســت کا دن آیــا۔ تــو وہ ســب ایــک جگــہ جمــع تھــے [ ]2کــہ یکایک آســمان
ســے ایســی آواز آئــی جیســے زور کــی آندھــی کا ســناٹا ہوتــا ہــے اور اُس ســے ســارا گھــر جہــاں وہ
بیٹھــے تھــے گونــج گیــا [ ]3اور اُنہیــں آگ کــے شــعلے کــی ســی پھٹــی َہوئــی زبانیــں دکھائــی دیــں اور
اُن میــں ســے ہــر ایــک پــرآ ٹھہریــں ۔ [ ]4اور وہ ســب ُروح الق ـدُس ســے بھــر گئــے اورغیرزبانیــں
بولنــے لگــے جــس طــرح ُروح نــے اُنہیــں بولنــے کــی طاقــت بخشــی ۔
4.اعمال  8:1پڑھیں ۔  رُوح الق ُدس کے بپتسمہ کا کیا مقصد ہے ؟
اعمــال  8:1لیکــن جــب ُروح القـدُس تــم پــر نــازل ہــو گا تــو تــم قــوت پــاؤ گــے اور یروشــلیم اور تمــام
یہودیــہ اور ســامریہ میــں بلکــہ زمیــن کــی انتہــا تــک میــرے گــواہ ہــو گــے ۔
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ےئاج ایک لصاح ےسیک وک حور کاپ
5.اعمال  39-38:2اور ُ 1کرنتیوں  7:1۔ کیا رُوح الق ُدس کا بپتسمہ آج ہمارے لیے ہے؟
اعمــال  39-38:2پطــرس نــے اُن ســے کہــا کــہ توبــہ کــرو اور تــم میــں ســے ہــر ایــک اپنــے ُگناہــوں
ســوع مســیح کــے نــام پــر بپتســمہ لــے تــو تــم ُروح القـدُس اِنعــام میــں پــاؤ گــے ۔
کــی معافــی کــے لئــے ی ُ
] [39اِس لئــے کــہ یــہ وعــدہ تــم اور تمہــاری اوالد اور اُن ســب دور کــے لوگــوں ســے بھــی ہــے جنکــو
ُخداونــد ہمــارا ُخــدا اپنــے پــاس ُبالئــے گا ۔
ســوع مســیح کــے
ُ 1کرنتیھــوں  7:1یہــاں تــک کــہ تــم کســی نعمــت میــں کــم نہیــں اور ھمــارے ُخداونــد ی ُ
ظہــور کــے منتظــر ہــو ۔
6.لُوقــا  13:11پڑھیــں ۔ اگــر آپ کــو رُوح القــ ُدس کا بپتســمہ نہیــں مــا ہــے تــو آپ کــو اب کیــا کرنــا
چاہیــے ؟
لُوقــا  ، 13:11پــس جــب تــم ُبــرے ہــو کــر اپنــے بچــوں کــو اچھــی چیزیــں دینــا جانتــے ہــو تــو آســمانی
بــاپ اپنــے مانگنــے والــوں کــو ُروح القـدُس کیــوں نــہ دے گا ۔
7.اعمــال  4:2پڑھیــں ۔ کیــا آپ ُخــدا ســے مانگیــں گــے  ،کیــا آپکــو ملــے گا اور غیــر زبــان میــں جــو ُخــدا
آپکــو دے گا کیــا اســکی عبــادت کریــں گــے ؟
اعمــال  4:2اور وہ ســب ُروح القـدُس ســے بھــر گئــے اورغیرزبانیــں بولنــے لگــے جــس طــرح ُروح
نــے اُنہیــں بولنــے کــی طاقــت بخشــی ۔
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 قبسبس
جوابات سبق 15
1.نجات پانے سے متعلق بائیبل کن الفاظ کا بیان کرتی ہے  ،چند کا بیان کریں ۔
• نئے سرے سے پیدا ہونا ( ُیوحنا  ) 3:3۔
• تبدیلی ( اعمال  ) 19:3۔
• ایمان النا اور بپتِسمہ لینا ) مرقس ( 16:16
• ُمعافی یافتہ ( ُکلسیوں  ) 13:2۔
• مسیح کا ُروح پانا ۔ ( ُرومیوں  ) 9:8۔
• ہمیشہ کی زندگی ( متی  ) 46:25۔
2.اعمال  15:11پڑھیں ۔ یہ آیت  رُوح الق ُدس کے بپتسمہ کے تجربے کو کیسے بیان کرتی ہے؟
جب ُروح القدُس کسی پر نازل ہوتا ہے ۔
3.یسُــوع کــے شــاگردوں کــو رُوح القــ ُدس مــا ( یوحنــا  ، ) 22:20لیکــن کچــھ دن بعــد اصــل میــں  
رُوح القــ ُدس کا بپتســمہ مــا ( اعمــال  ) 4-1:2۔ ان حقائــق کــو دیکھیــں اور ان کا موازنــہ کریــں
( یوحنا  22:20اور اعمال  ) 4-1:2۔    
یوحنــا  22:20میــں شــاگردوں کــو ُروح القــدُس مــا۔ اعمــال  4-1:2میــں پھــر وہــی شــاگرد ُروح
القــدُس ســے بھــر گئــے ( جــو باطنــی اور ظاہــری طــور پــہ ڈوبنــا ہــے ) ۔ اعمــال  8:1دیکھیــں ۔
4.اعمال  8:1پڑھیں ۔ رُوح الق ُدس کے بپتسمہ کا کیا مقصد ہے ؟
خدمت کے لیے بااختیار بنانا ( یا گواہ ) ۔
5.اعمال  39-38:2اور ُ 1کرنتیوں  7:1۔ کیارُوح الق ُدس کا بپتسمہ آج ہمارے لیے ہے ؟
جــی ہــاںُ .روح الق ـدُس کــے تحائــف مســیح کــی آمــد ثانــی پــر ختــم ہــو جائیــں گــے  ،لیکــن تــب تــک
یــہ جــاری ہیــں ۔
6.لُوقــا  13:11پڑھیــں ۔ اگــر آپ کــو اب تــک  رُوح الق ـ ُدس کا بپتســمہ نہیــں مــا تــو آپ کــو کیــا کرنــا
چاہیــے ؟
مانگنا ہوگا ۔
7.اعمــال  4:2پڑھیــں ۔ کیــا آپ ُخــدا ســے مانگیــں گــے  ،کیــا آپکــو ملــے گا اور غیــر زبــان میــں جــو ُخــدا
آپکــو دے گا کیــا اســکی عبــادت کریــں گــے ؟
جی ھاں  ،میں غیر زبان میں جو ُروح القدُس مجھے بخشے گا  ،عبادت کروں گا ۔
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سبق 16

غیر ُزبان میں دُعا کرنے کے فائدے
از اینڈرو وامک
جــب پہلــی بــار رُوح القـ ُدس کا بپتســمہ ہــوا تــو ایــک چیــز جــو ہوئــی وہ یــہ تھــی کــہ وہــاں موجــود تمــام لــوگ
غیــر زبانیــں بولتــے تھــے ۔ اعمــال  4:2میــں ُیــوں مرقُــوم ہــے کــہ عیـ ُد پینتیکوســت کــے دن  ،وہ رُوح القـ ُدس ســے
بھرگئــے اور غیــر زبانیــں بولنــے لگــے جــس طــرح رُوح نــے انہیــں بولنــے کــی طاقــت بخشــی ۔ اعمــال کــی کتــاب
میــں مسلســل یــہ نظــر آتــا ہــے کــہ جــب بھــی لــوگ رُوح القـ ُدس پاتــے تــو ُخــدا کــی حضــوری ظاہــر ہوتــی تھــی ۔
بــے شــک  ،رُوح القــ ُدس صــرف غیــر زبــان میــں ُدعــا کرنــا نہیــں ہــے بلکــہ اس ســے کہیــں بڑھکــر
ہــے لیکــن یــہ ان میــں ســے ایــک اہــم مظہــر ہــے ۔  1کرنتھیــوں  14-13:14میــں لکھــا ہــے ۔ اس ســبب
ســے جــو بیگانــہ زبــان میــں باتیــں کرتــا ہــے وہ دُعــا کــرے کــہ ترجمــہ بھــی کــر ســکے۔ [ ]14اســلئے
کــہ اگــر َمیــں کســی بیگانــہ زبــان میــں دُعــا کــروں تــو میــری ُروح تــو دُعــا کرتــی ہــے مگــر میــری عقــل
بیــکار ۔ جــب آپ غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــے ہیــں تــو آپ کــی رُوح ُدعــا کرتــی ہــے۔ جــب بھــی آپ غیــر
زبــان بولیــں تــو ُدعــا کریــں کــہ آپ اِســکی تشــریح بھــی کرســکیں تاکــہ آپ کــی ســمجھ پھــل دار ہــو ۔
میــں اپنــی ذاتــی گواہــی دے ســکتا ہــوں کــہ جــب مجھــے رُوح القــ ُدس کا بپتســمہ مــا اور غیــر زبــان
میــں ُدعــا کرنــا شــروع کــی تــو اس نــے میــری زندگــی کــو ڈرامائــی انــداز میــں بــدل دیــا ۔ مجھــے یقیــن
ہــے کــہ جــب میــں نئــے ســرے ســے پیــدا ہــوا تومســیح میــرے انــدر رہنــے کــے لیــے آیــا  ،لیکــن جــب رُوح
الق ـ ُدس مجــھ پــر نــازل ہــوا تــو اس نــے جــو یســوع نــے میــرے انــدر رکھــا تھــا مجھــے اور دوســرے لوگــوں
پــہ ظاہــر کرنــا شــروع کــر دیــا ۔ تــب چنــد چیزیــں رونمــا ہوئیــں ۔ پہلــے ســال جــب میــں نــے غیــر زبــان
میــں ُدعــا کــی تــو میــرے دمــاغ نــے مجــھ ســے کہــا کــہ یــہ پــاگل پــن ہــے کــہ میــں صــرف وقــت ضائــع
کررہــا ہــوں ۔ غیــر زبــان میــں ُدعــا کرنــے کیلئــے مجھــے ایمــان رکھنــا پــڑا  ،یہــی وجــہ ہــے کــہ یہــودہ
اپنــے خــط  20آیــت میــں کہتــا ہــے کــہ تــم اپنــے پــاک تریــن ایمــان میــں اپنــی ترقــی کــرو۔ یــہ آپ کــو فطــری
ســوچ اور اســتدالل ســے باہــر لــے جــا کــے آپ کــو ایمــان کــے مافــوق الفطــرت دائــرے میــں لــے جاتــا ہــے۔
ایــک اور چیــز جــس کا میــں نــے تجربــہ کیــا کــہ جــب میــں غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا تھــا تــو جــن
لوگــوں کــے بــارے میــں َمیــں نــے برســوں ســے نہیــں ســوچا تھــا وہ مجھــے یــاد آنــے لگــے ۔ میــں نــے ان
کــے لیــے ُدعــا کرنــا شــروع کــی اور ایــک یــا دو دن کــے اندرانہــوں نــے مجــھ ســے رابطــہ کرنــا شــروع
کیــا اور مجھــے معلــوم ہــوا کــہ اُن کــی زندگــی میــں کوئــی معجــزہ ہــوا ہــے ۔ ایســا کئــی بــار ہــوا اور آخــرکار
میــں نــے ان ســب چیــزوں کــو اکٹھــا کرنــا شــروع کیــا تــو مجھــے احســاس ہــوا کــہ جــب میــں غیــر زبــان
میــں ُدعــا کــر رہــا تھــا  ،میــں اُس حکمــت کــے ســاتھ ُدعــا کــر رہــا تھــا جــو میــری اپنــی ذہنــی صالحیــت
ســے باہــر ہــے۔ میــری رُوح جــو ســب کچــھ جانتــی اور مســیح کا ذہــن رکھتــی تھــی  ،لوگــوں کــے لئــے  
اس طــرح ســے ُدعــا کــر رہــی تھــی جــو میــں اپنــی انســانی ســمجھ کــے ســاتھ کبھــی نہیــں کــر ســکتا تھــا ۔
ایــک دن َمیــں غیــر زبــان میــں ُدعــا کــر رہــا تھــا  -جیســا کــہ میــں نــے کہــا  ،مجھــے غیــر زبــان میــں
ُدعــا کرنےکــے لئــے ایمــان کــی ضــروررت تھــی  -اور میــں کچــھ خیــاالت ســے لــڑ رہــا تھــا جیســے ،
" تــم انگریــزی میــں بــول ســکتے ہــو اور کچــھ اچھــا کــر ســکتے ہــو بجائــے اِس بےتکــی بکــواس کــے " ۔
مجھــے ان خیــاالت ســے نمٹنــا پــڑا اور انہیــں نیچےدبــا کــے رکھنــا پــڑا  ،اور میــں صــرف ُدعــا کرتــا رہــا۔
ایــک شــخص جســے میــں نــے پچھلــے چــار ســال ســے نہیــں دیکھــا تھــا میــرے دروازے پــر دســتک دی ۔ وہ
انــدر آیــا اور ُدعــا ســام کئــے بغیــر بیٹــھ گیــا اور رونــے لــگا کیونکــہ اســے بہــت ســاری پریشــانیوں کا ســامنا
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قبس س 
تھــا۔ میــں وہــاں بیٹھــا ســوچ رہــا تھــا کــہ مجھــے انگریــزی میــں ُدعــا کرنــی چاہیــے تھــی۔ میــری اگلــی ســوچ
تھــی کــہ جــب میــں نــے اســے چــار ســالوں ســے نہیــں دیکھــا تــو میــں اس کــے لیــے ُدعــا کیســے کرســکتا
تھــا ؟ آخــر کار ُخــدا نــے مجــھ پــر ظاہــر کیــا کــہ میــں ُدعــا کــر رہــا تھــا  ،اور وہ مجھــے تیــار کــر رہــا تھــا۔
میــں اس کــے لیــے اس طــرح شــفاعت کــر رہــا تھــا کــہ اگــر میــں اپنــی عقــل ســے ُدعــا کرتــا تــو میــں نہیــں
کــر ســکتا تھــا۔ اچانــک مجھــے مکاشــفہ ملنــے لــگا اور میــں نــے اســے کہــا  " ،میــں آپ کــو بتــا ســکتا ہــوں
کــہ آپ کا مســئلہ کیــا ہــے ۔ " میــں نــے اس کــی ســاری کہانــی اســے بتائــی اور پھــر اس کا جــواب دیــا۔
آپ کــو یــہ ســمجھنا ہــوگا کــہ یــہ اُس وقــت ہــوا جــب میــں ایــک فرقــہ وارانــہ چــرچ میــں تھــا ۔ وہ نہیــں جانتــا
تھــا کــہ میــرے ســاتھ کیــا ہــوا ہــے اور نــہ ھــی میــں ۔ ھــم دونــوں ڑر گئــے ۔ لیکــن یــہ ُخــدا کــی طاقــت کا ظہــور
تھــا ِجســے اُس نــے مافــوق الفطــرت اســتعمال کیــا ۔ اس کا یہــی مطلــب ہــے کــہ جــب آپ غیــر زبــان میــں ُدعــا
کرتــے ہیــں تــو آپ کــی رُوح ُدعــا کرتــی ہــے۔ آپ کــی رُوح نئــے ســرے ســے پیــدا ہوئــی ہــے جــس میــں مســیح
کا ذہــن ہــے اور جانتــی ہــے کــہ کیــا کرنــا ہــے ۔ اس پــہ ُخــدا کا مســح ہــے اور آپ ســب کچــھ جانتــے ہــو  ،اور
آپ کــی رُوح میــں کوئــی بھــی کمــی نہیــں ۔ اگــر آپ اپنــی رُوح کــی طاقــت اور مُکاشــفہ میــں چــل ســکتے ہیــں تــو
یــہ آپ کــی جســمانی زندگــی کــو بــدل دے گا ۔ ایســا کرنــے کا ایــک طریقــہ ہــے  ،اگرچــہ یہــی واحــد راســتہ نہیــں
ہــے  ،آپکــو غیــر زبــان میــں ُدعــا کرنــا شــروع کرنــا ہــے۔ پہچانیــں اور یقیــن کریــں کــہ جــب آپ ایســا کرتــے ہیــں
تــو آپ اپنــے پــاک تریــن ایمــان میــں خــود کــو مضبــوط کــر تــے ہیــں  ،کــہ آپ کــی رُوح ُخــدا کــی پوشــیدہ حِکمــت
بیــان کرتــی ہــے  ،اور ُخــدا کا کامــل مکاشــفہ آ رہــا ہــے ۔ پھــر  1کرنتھیــوں  13:14کــے مطابــق ُ ،دعــا کــرو کــہ
تــم ترجمــہ بھــی کــر ســکو ۔ اس کا یــہ مطلــب نہیــں ہــے کــہ آپکــو غیــر زبــان میــں ُدعــا بنــد کرکــے تشــریح کــے
لیــے اُردو میــں ُدعــا کرنــا پــڑے گــی۔ اس کا مطلــب صــرف یــہ ہــے کــہ آپ کــی عقــل ســمجھ پھلــدار ہــو جاتــی ہــے۔
اگــر آپ چــرچ میــں غیــر زبــان میــں پیغــام دیتــے ہیــں تــو آپ کــو رُکنــا ہــوگا اور اُردو میــں تشــریح کرنــی
ہوگــی۔  .جــب میــں اپنــی ذاتــی ُدعــا کرتــا ہــوں تــو غیــر زبــان میــں ُدعــا کرکــے ایمــان رکھتــا ہــوں کــہ ُخــدا
مجھــے مکاشــفہ دے گا ۔ کبھــی کبھــی میــرا رویــہ بــدل جاتــا ہــے ۔ میــرے پــاس کوئــی خــاص لفــظ نہیــں ہــے
لیکــن اچانــک میــں چیــزوں کــو واضــح طــور پــر دیکھتــا ہــوں اور ایــک مختلــف نقطــہ نظــر حاصــل کرتــا ہــوں۔
مکمــل مُکاشــفہ ملنــے میــں مجھــے ایــک ہفتــہ لــگ ســکتا ہــے  ،غیــر زبــان میــں ُدعــا کرنــے میــں جــو وقــت
گزارتــے ہیــں وہ بہــت اہــم اور ضــروری ہــے ،اور َمیــں اس بــات پــے یقیــن کرتــا ہــوں کــہ ُخــدا ترجمــہ بھــی دیــگا۔
غیــر زبــان میــں ُدعــا کرنــا بہــت ســی وجوہات کــی بنا پر اہم ہــے  ،یقینا ً یہ ثابت کرنے ســے کہیں زیــادہ کہ آپ
کــو روح القــدس مــل چــکا ہــے۔ یــہ روزمــرہ کــی زندگی کا حصــہ ہونا چاہیے۔ یــہ اپنے دماغ کو اس کے شــکوک و
شــبہات ســے دور کرتــے ہوئــے اپنــے دل ســے باپ ســے براہ راســت بات چیــت کرنے کا ایک طریقــہ ہے  ،یہ آپ
کــو آپ کــے انتہائــی مقــدس ایمــان میــں مضبــوط بناتــا ہے اور ُخدا کی پوشــیدہ حکمــت کو جاری کرتا ہــے۔ میں ُدعا
کرتا ہوں کہ آپ ســب ایســے کرســکیں  ،ایمان کا اظہار کریں  ،اور غیر زبان بولنے کا پورا فائدہ حاصل کریں ۔
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ےدئاف ےک ےنرک اعُد ںیم نابُز ریغ
سواالت اور حواالجات
1.یہودہ  20:1پڑھیں ۔ رُوح الق ُدس میں ُدعا کرنے سے کیا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے ؟
یہــودہ  20:1مگــر تــم اے پیــارو ! اپنــے پــاک تریــن ایمــان میــں اپنــی ترقــی کرکــے اور ُروح القـدُس
میــں دُعــا کــر کــے ۔
2.اعمال  4:2پڑھیں ۔ کتنے لوگ رُوح الق ُدس سے بھر گئے تھے ؟
اعمــال  4:2اور وہ ســب ُروح القـدُس ســے بھــر گئــے اور غیــر زبانیــں بولنــے لگــے جــس طــرح ُروح
نــے انہیــں بولنــے کــی طاقــت بخشــی ۔
3.اعمال  4:2پڑھیں ۔ رُوح سے بھرنے کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا ؟
 14.کرنتھیــوں  14:14پڑھیــں ۔ جــب آپ غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــے ہیــں تــو آپ کــے وجــود کا کــون ســا
حصــہ ُدعــا کرتــا ہــے ؟
 1کرنتھیــوں  14:14اس لئــے کــہ اگــر َمیــں کســی بیگانــہ زبــان میــں دُعــا کــروں تــو میــری ُروح تــو
دُعــا کرتــی ہــے مگــر میــری عقــل بیــکار ہــے ۔
 15.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا ہــے تــو وہ کــس ســے بــات
کرتــا ہــے ؟
 1کرنتھیــوں  2:14کیونکــہ جــو بیگانــہ زبــان میــں باتیــں کرتــا ہــے وہ آدمیــوں ســے باتیــں نہیــں کرتــا
بلکــہ ُخــدا ســے اســلئے کــہ اُســکی کوئــی نہیــں ســمجھتا ۔ حاالنکــہ وہ اپنــی ُروح کــے وســیلہ ســے
بھیــد کــی باتیــں کہتــا ہــے ۔
 16.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا ہــے تــو کیــا ُســننے والــے
ســمجھتے ہیــں کــہ کیــا کہــا جــا رہــا ہــے؟   
 17.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب آپ غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــے ہیــں تــو آپ کــی رُوح کیــا کہــہ رہــی
ہــے ؟
 18.کرنتھیوں  4:14پڑھیں ۔ جب آپ غیر زبان میں ُدعا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ؟
 1کرنتھیــوں  4:14جــو بیگانــہ زبــان میــں باتیــں کرتــا ہــے وہ اپنــی ترقــی کرتــا ہــے اور جــو ن ُبــوت
کرتــا ہــے وہ کلیســیا کــی ترقــی کرتــا ہــے ۔
 19.کرنتھیوں  16:14پڑھیں ۔ جب آپ غیر زبان میں ُدعا کرتے ہیں تو آپ کیا کر تے ہیں ؟
 1کرنتھیــوں  16:14ورنــہ اگــر تــو ُروح ہــی ســے حمــد کریــگا تــو ناواقــف آدمــی تیــری ُ
شــکرگزاری
پــر آمیــں کیونکــر کہــے گا ۔ اِســلئے کــہ وہ نہیــں جانتــا کــہ تــو کیــا کہتــا ہــے ۔
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قبس س 
سبق  16جوابات
1.یہودہ  20:1پڑھیں ۔ رُوح الق ُدس میں ُدعا کرنے سے کیا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے ؟
جب میں ُروح القدُس میں دُعا کرتا ہوں  ،میں اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہوں ۔
2.اعمال  4:2پڑھیں ۔ کتنے لوگ رُوح الق ُدس سے بھر گئے تھے ؟
سب لوگ ۔
3.اعمال  4:2پڑھیں ۔ رُوح سے بھرنے کے نتیجے میں انہوں نے کیا کِیا ؟
وہ غیر زبانیں بولنے لگے ۔
 14.کرنتھیــوں  14:14پڑھیــں ۔ جــب آپ غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــے ہیــں تــو آپ کــے وجــود کا کــون ســا
حصــہ ُدعــا کرتــا ہــے ؟
میری ُروح دُعا کرتی ہے ۔
 15.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا ہــے تــو وہ کــس ســے بــات
کرتــا ہــے ؟
ُخدا سے ۔
 16.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب کوئــی شــخص غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــا ہــے تــو کیــا ُســننے والــے
ســمجھتے ہیــں کــہ کیــا کہــا جــا رہــا ہــے؟
جی نہیں ۔
 17.کرنتھیــوں  2:14پڑھیــں ۔ جــب آپ غیــر زبــان میــں ُدعــا کرتــے ہیــں تــو آپ کــی  رُوح کیــا ُدعــا
کرتــی ؟    
• بھید کی باتیں ۔
• خفیہ باتیں (نئی صدی کا ورژن) ۔
• صرف میرے اور ُخدا کے درمیان گہری قربت ۔
 18.کرنتھیوں  4:14پڑھیں ۔ جب آپ غیرزبان میں ُدعا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟
اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں ۔
 19.کرنتھیوں  16:14پڑھیں ۔ جب آپ غیر زبان میں ُدعا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟
ُخدا کا ُ
شکر اور تمجید کرتے ہیں ۔
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