
يا ہے؟ قدس ک يل م ج  ان

ؽبئذ آپ هزہت کے هتؼلن . يہ ديکھ کش اچھب لگب کہ آپ ًے اًجيل هوذط کے پيـبم پش ؿوس کشًے کے ليے وهت ًکبال

اوس ہن آپ عے . ۓ، سوايبت کي توليذ کشتے ہوۓچشچ جبتے ہوۓ، اسکبِى ػجبدت کي ادائيگي کشتے ہو. هذتبط ہيں

اًجيل هوذط عکھبتي ہے کہ خذا اى هشدوں اوس ػوستوں کے دلوں هيں سہتب ہے جو اط کے . هکول اتلبم کشيں گے

صشف اى هزہجي سعوهبت کي ہويں توليذ کشًي چبہئيے جو اًجيل هوذط خود واضخ طوس پش ثيبى . كشهبى کو عٌتے ہيں

ثپتغوہ ہوًے کے ليے پبًي هيں ڈثوًے عے اوس ہش . ں عے ثہت کن ہيں جو اًجيل هوذط هيں ہيںکشتي ہے اوس اى هي

 .ہلتے يغوع هغيخ کي يبد هيں سوٹي توڑًے کب ػول، دو عت عے اہن ہيں

يب ؽبئذ آپ صشف ايک ػبم اًغبى ہيں جو خذا کو اپٌي صًذگي کے اًذس چبہتے ہيں، ليکي صيبدٍ گہشائي هيں ًہيں جبًب 

ؽبئذ يہ ہن هيں عے ثہت عوں کے ثبسے هيں دسعت ہے جو کہ ايک هزہجي اؽتہبس پڑھ ليں گے، اًجيل هوذط . چبہتے

يہ ثہتشيي ہے کہ ہن خذا . کے هتؼلن کغي ليکچش هيں دبضش ہو جبئيں گے يب اط کے هتؼلن ثذج هجبدخہ کش ليں گے

اط کے اللبظ، . چھ هٌکؾق ہوًے کب هٌتظش ہےليکي اثھي ثہت ک. يويٌبً وٍ هوجود ہے. کے ہوًے پش يويي سکھتے ہيں

يہ . اًجيل هوذط کے هطبلؼہ عے، ہن اط کو جبى عکتے ہيں اوس اط کے اثذى هٌصوثہ هيں دصہ لے عکتے ہيں

) خذاوًذ کي( يہ کتبة لکھي گئي ہے اط کي . کغي ثھي دوعشى کتبة کي طشح صشف لوگوں کے اللبظ ہي ًہيں ہيں

 . لٰہزا اعي ليے يہ هطبلؼہ کے هبثل ہے. احش کے تذت جٌہوں ًے اعے لکھبسوح کے اى لوگوں پش سودبًي 

ليکي . آپ ًے اعے عوجھ ليب ہے. آپ ًے اًجيل هوذط کو ديکھب ہے. يب ؽبئذ آپ عوچتے ہيں آپ يہ توبم جبًتے ہيں

ٌي آخشى اثھي تک خبلي پي کب ادغبط ہے، هغتوجل کب خوف، اپ. اگش آپ ديبًتذاسى عے عوچيں تو کوئي کوي ہے

وٍ ؽجہ، اط کبلے کتے جيغب جو ثہت عے هشدوں اوس ػوستوں کب اى کي هجشوں … هٌضل کے هتؼلن يويي کي کوي

ؿبلجبًاًغبًي تؾشيخ، اًجيل هوذط کے . اوس آپ کو ہن کہيں گے کہ ايک هشتجہ اوس کوؽؼ کيجئيے. تک پيچھب کشتب ہے

 .ذط کي آيبت کي طشف دوثبسٍ سجوع کيجئيےخود اًجيل هو. هتؼلن آپ کي عوجھ عے خلظ هلظ ہو گئي ہے

کي طشح ديکھتے ہيں، کچھ وهت کے ليے " صشف ايک اوس ػول و داًؼ کے کبسًوبيبں"يب ؽبئذ آپ ػيغبػيت کو 

جو ثہش دبل هجش کي طشف لے جبتب  –کھيلٌے کو تلشيذي هؾـلہ، ايک اوس عذش، عڑک کے کٌبسے ايک اوس ؽہش 

ايک سوص آپ کو آپ کي هجش هيں اتبس ديب جبۓ . سکھٌے کے ليے صًذگي ثہت هختصش ہےتشػ سو هغن کب سويہ . ہے

. اة اًجيل هوذط کي آيبت کو ديبًتذاساًہ عوبػت ديں. گب، ايک سوص آپ کو هوت کي خوكٌبک هطؼيت گھيش لے گي

 .يب کہتي ہےثشاۓ هہشثبًي صًذگي کے چٌذ لوذے خبلصتبً اپٌي خبطش يہ پشکھٌے کے ليے وهق کش ديں کہ يہ ک

 انجيل مقدس کيا ہے؟ تو کيب هيں اط عوال کي طشف هتوجہ ہو عکتب ہوں،

 : ہن پڑھتے ہيں. يہ اثتذا ہے هتّي کي اًجيل کي وضبدت کي. پش کھوليے 1:1ثشاۓ هہشثبًي اپٌب ًيب ػہذ ًبهہ هتّي 

 .يغوع هغيخ اثِي داؤد اثِي اثشہبم کب ًغت ًبهہ

اوس يہ . وٍ کہتب ہے يغوع هغيخ داؤد اوس اثشہبم کي اوالد عے ہے. غ سکھتے ھيںيہ ثبلکل وہي ًہيں جظ کي ہن توه

 :پش ايک ًظش ڈاليں 8:3گلتيوں . پولُظ سعول ًے ثھي اعي طشح ديکھب. هتّي کے ليے اًجيل کي اثتذا ہے

 اوس کتبةِ هوذط ًے پيؾتش عے يہ جبى کش کہ خذا ؿيش هوهوں کو ايوبى عے ساعتجبص ٹھشاۓ گب پہلے ہي
 .عے اثشہبم کو يہ خوؽخجشى عٌب دى کہ تيشے ثبػج عت هوهيں ثشکت پبئيں گي

 

لٰہزا اگش ہن عوجھ عکيں کہ خذا ًے . پولُظ سعول يہي کہتب ہے. پظ، جو اثشہبم عے وػذٍ کيب گيب، اًجيل هوذط ہے

طشف چلتے ہيں اوس  تو آئيے ہن پشاًے ػہذًبهہ کي. اثشہبم عے کيب وػذٍ کيب، ہن عوجھ عکتے ہيں اًجيل کيب ہے

 :3::1ہن پيذائؼ کي طشف جبئيں گے، اًجيل هوذط کي پہلي کتبة، پيذائؼ . ديکھتے ہيں کہ خذا ًے اثشہبم کو کيب کہب

هيں تجھ کو اوس تيشے ثؼذ تيشى ًغل کو کٌؼبى کب توبم هلک جظ هيں تو پشديغي ہے ايغب دوًگب کہ وٍ دائوي 
 .گباوس هيں اى کب خذا ہوں . هلکيت ہو جبۓ



 

پظ، اثذى صًذگي ايک تصوس ہے . پظ اثشہبم کو کہب گيب کہ وٍ اوس اط کي اوالد اط صهيي پش ہويؾہ کے ليے سہيں گے

يہ . کيوًکہ اًجيل هوذط کب اصل پيـبم اثتذا عے آخش تک ايک ہي ہے –اط پش ؿوس کشيں . جو پشاًے ػہذ ًبهہ هيں آيب

 :13،:11:1کيغے ہو عکتب ہے؟ کھوليں پيذائؼ 

يں تجھے ثشکت پش ثشکت دوں گب اوس تيشى ًغل کو ثڑھبتے ثڑھبتے آعوبى کے تبسوں اوس عوٌذس کے ه
اوس تيشى . کٌبسے کي سيت کي هبًٌذ کش دوں گب اوس تيشى اوالد اپٌے دؽوٌوں کے پھبٹک کي هبلک ہو گي

 .ًغل کے وعيلہ عے صهيي کي عت هوهيں ثشکت پبئيں گي کيوں کہ تو ًے هيشى ثبت هبًي

 

اًجيل هوذط کو عوجھٌے کب طشيوہ ہے کہ ديکھب . اثشہبم کب ايک ثيٹب ہوًب تھب جو توبم دًيب کے ليے ثشکت کب ثبػج ہو گب

يہ اللبظ ہن ًے اثھي پڑھے ہيں، ًئے . جبۓ کہ اًجيل هوذط خود اپٌب دوالہ کيغے ديتي ہے اوس ہويں تؾشيخ کشتي ہے

 :8:15،13اػوبل هيں  –ػہذ ًبهہ هيں ثيبى کيے گيے ہيں 

 .آئيے وہبں چليں اوس تؾشيخ تالػ کشيں

تن ًجيوں کي اوالد اوس اط ػہذ کے ؽشيک ہو جو خذا ًے توہبسے ثبپ دادا عے ثبًذھب جت اپشہبم عے کہب 
خذا ًے اپٌے خبدم کو اٹھب کش پہلے توہبسے پبط . کہ تيشى اوالد عے دًيب کے عت گھشاًے ثشکت پبئيں گے

 .ايک کو اط کي ثذيوں عے ہٹب کش ثشکت دے ثھيجب تب کہ تن هيں عے ہش

 

اوس وٍ کيب ثشکتيں ہيں جو وٍ توبم دًيب کے هشدوں اوس ػوستوں پش ًبصل . چٌبچہ، اثشہبم کي ًغل کوى ہے؟ يغوع هغيخ

 : 8:13گلتيوں . آئيے آگے ثڑھتے ہيں. کشے گب؟ ثشکتيں گٌبہوں کي هؼبكي اوس ًجبت کي

وٍ يہ ًہيں کہتب، کہ ًغلوں عے، جيغب ثہتوں کے واعطے . کيے گيے پظ اثشہبم اوس اط کي ًغل عے وػذے
 .کہب جبتب ہے؛ ثلکہ جيغب ايک کے واعطے، کہ تيشى ًغل کو، اوس وٍ هغيخ ہے

ليکي وٍ ايک اًغبى اتٌے صيبدٍ کيغے ہو عکتب ہے، اتٌے صيبدٍ . چٌبچہ اثشہبم کي ًغل ايک اًغبى تھب، اکيال، هغيخ

 .12-:8:1ئيے پڑھتے ہيں جيغے آعوبى پش عتبسے؟ آ

ًہ کوئي يہودى سہب ًہ يوًبًي، ًہ . اوس تن عت جتٌوں ًے هغيخ هيں ؽبهل ہوًے کب ثپتغوہ ليب هغيخ کو پہي ليب
اوس اگش تن هغيخ کے . کيوں کہ تن عت هغيخ يغوع هيں ايک ہو: کوئي ؿالم ًہ آصاد، ًہ کوئي هشد ًہ ػوست
 .ثن واسث ہوہو، تو اثشہبم کي ًغل، اوس وػذٍ کے هطب

اط صهيي پش اثذى صًذگي  چٌبچہ صشف وٍ جٌہوں ًے هغيخ هيں ؽبهل ہوًے کب ثپتغوہ ليباى وػذوں هيں دصہ داس ہيں

" پولُظ سعول کہتب ہے کہ اط کي اهيذ! اعي ليے ہويں ثپتغوہ ليٌب چبہئيے اگش ہن تذلع چبہتے ہيں –کے وػذے کے 
پھش . اعشائيل کي اهيذ –ًے هوت کب عبهٌب کيب، يہ اط کي اهيذ تھي جت اط ) 13:12اػوبل (تھي  "اعشائيل کي اهيذ

کے تشجوے " ثپتغوہ"ًيب ػہذ ًبهہ يوًبًي صثبى هيں لکھب ہوا ہے، اوس للع . ثپتغوہ کيب ہے؟ يہ صشف چھڑکٌب ًہيں ہے

ايک کپڑے کے  يہ ثذشى جہبص کے ڈوثٌے کے هتؼلن اعتؼوبل ہوا تھب، تہ آة ہوًب، يب. کب هطلت دويوتبً ڈثوًب ہے

 :پش 13-8:18ايک ًظش ڈالئيے هتّي . ٹکڑے کو ايک سًگ عے دوعشے هيں ڈثو کش سًگٌب

ٌّبکے پبط اط عے ثپتغوہ ليٌے آيب ب يہ کہ کش . اط وهت يغوع گليل عے يشدى کے کٌبسے يود ٌّ هگش يود
ہے؟يغوع ًے اعے هٌغ کشًے لگب کہ هيں آپ تجھغے ثپتغوہ ليٌے کب هذتبد ہوں اوس تو هيشے پبط آيب 

کيوًکہ ہويں اعي طشح عبسى ساعتجبصى پوسى کشًب هٌبعت : جواة هيں اط عے کہب، اة تو ہوًے ہي دے
اوس يغوع، ثپتغوہ لے کش كي اللوس پبًي کے پبط عے اوپش گيب؛ اوس، ديکھو، . اط پش اط ًے ہوًے ديب. ہے

 اط کے ليے آعوبى کھل گيب، 



 

 .بًٌذ اتشتے، اوس اپٌے اوپش آتے ديکھباوس اط ًے خذا کي سوح کو كبختہ کي ه

اط ًے ثبلؾ کي ديخيت عے ثپتغوہ ليب، ثچے کي ديخيت عے . آيب" اط عے ثبہش اوپش"اوس " ًيچے گيب"يغوع پبًي هيں 

اوس اگش اط ًے ثپتغوہ ليب، تو ہويں ثھي ليٌب . اعي ليے يہ دسيب هيں کيب گيب. ًہيں؛ ڈثوًے عے، چھڑکٌے عے ًہيں

وثٌب اوس اوپش اثھشًب ظبہش کشتب ہے يغوع کي هوت اوس پھش صًذٍ ہوًے کو، اوس ہن ًے كيصلہ کيب ہے کہ يہ ڈ. چبہئيے

ايک . اعي ليے يہ ڈثوًے عے ہوًب چبہئيے ًہ کہ چھڑکٌے عے. اط کي هوت اوس پھش صًذٍ ہوًے کو ہوبسا اپٌب ثٌبئيں

 :5-3:8ًظش ديکھئيے سوهيوں 

هغيخ يغوع هيں ؽبهل ہوًے کے ليے ثپتغوہ ليب ہے تو اط کي هوت هيں کيب تن ًہيں جبًتے کہ ہن جتٌوں ًے 
ؽبهل ہوًے کب ثپتغوہ ليب ہے؟ پظ هوت هيں ؽبهل ہوًے کے ثپتغوہ کے وعيلہ عے ہن اط کے عبتھ دكي 

ہوۓ تبکہ جظ طشح هغيخ ثبپ کے جالل کے وعيلہ عے ُهشدوں هيں عے ِجاليب گيب اعي طشح ہن ثھي ًئي 
کيوًکہ جت ہن اط کي هوت کي هؾبثہت عے ثھي اط کے عبتھ پيوعتہ ہو گئے تو ثيؾک . صًذگي هيں چليں

 :اط کے جي اٹھٌے کي هؾبثہت عے ثھي اط کے عبتھ پيوعتہ ہوں گے

! هوصذ ثٌب ليں، يغوع هغيخ کو هجول کشًباعے اپٌي صًذگي کب  –اعي ليے ہن آپ عے اپيل کشتے ہيں کہ ثپتغوہ ليں 

کب دصہ ثي جبتے ہيں، اوس اعي ليے وػذے ہن پش الگو  اسىهغيخ هيں ؽبهل ہوًے کے ليے ثپتغوہ ليٌے عے، ہن 

كيصلہ ہو گب اوس تت، اگش ہن ًے خذا کے دکن اط ليے جت وٍ واپظ آئے گب، ہن ثھي دوثبسٍ صًذٍ ہوں گے، . ہوتے ہيں

تت ہن ہويؾہ . کے هطبثن وكبداسى عے صًذگي گضاسى ہے، ہويں اثذى صًذگي ػطب کش دى جبۓ گي جو اط کي اة ہے

اگش آپ اط پش يويي سکھتے ہيں، تت صًذگي ًئے هؼٌي سکھتي . کے ليے خذا کي ثبدؽبہي هيں يہبں صهيي پش سہيں گے

دى هغبئل ہويں دسپيؼ ہوں، ہويں ادغبط ہو گب کہ وٍ صشف ػبسضي ہيں، اوس جت يغوع واپظ کغي هغن کے هب. ہے

آگے کي . اعي ليے اًجيل هوذط هيں اوس يغوع هيں دويوي اهيذ ہے. آئے گب وٍ ہويں ًئي اوس اثذى صًذگي ػطب کشے گب

 . اهيذ اتٌي ثڑى ہے کہ ہوبسے هوجودٍ هغبئل اتٌے ثڑے ًظش ًہيں آتے

يغے ہو عکتب ہے، کہ يہ ثٌذٍ هغيخ ہويں تذلع دے عکے؟ وٍ ہوبسا ًوبئٌذٍ تھب، اوس اعي ليے ہويں چبہئيے ليکي يہ ک

. کہ اط کي هوت اوس پھش صًذٍ ہوًے هيں ؽبهل ہوًے کے ليے الصهي ثپتغوہ ليں؛ کيوًکہ وٍ ثبلکل ہوبسے جيغب تھب

 :13-1:12ديکھئيے ػجشاًيوں 

وؽت هيں ؽشيک ہيں تو وٍ خود ثھي اى کي طشح اى هيں ؽشيک پظ جظ صوست هيں کہ لڑکے خوى اوس گ
اوس جو . ہواتب کہ هوت کے وعيلہ عے اط کو جغے هوت پش هذست دبصل تھي يؼٌي اثليظ کو تجبٍ کش دے

کيوًکہ واهؼي هيں وٍ كشؽتوں کب ًہيں . ػوش ثھشهوت کے ڈس عے ؿالهي هيں گشكتبس سہے اًہيں چھڑا لے
پظ اط کو عت ثبتوں هيں اپٌے ثھبئيوں کي هبًٌذ ثٌٌب الصم ہوا تب کہ اهت کے . يتب ہےاثشہبم کي ًغل کب عبتھ د

گٌبہوًکب کلبسٍ ديٌے کے واعطے اى ثبتوں هيں جو خذا عے ػالهہ سکھتي ہيں ايک سدوذل اوس ديبًتذاس 
کي  کيوًکہ جظ صوست هيں اط ًے خود ہي آصهبئؼ کي دبلت هيں دکھ اٹھبيب تو وٍ اى. عشداس کبہي ثٌے

 .ثھي هذد کش عکتب ہے جي کي آصهبئؼ ہوتي ہے

يہ يہبں پش گٌبٍ کے ليے ثہشوپ . ضوٌي طوس پش توجہ کشيں تو ًہ تو ؽيطبى ايک جبًوس ہے اوس ًب ہي کوئي اڎدھب

هوت "' ؽيطبى'، ليکي يہبں ہن پڑھتے ہيں کہ )3:18سوهيوں " (گٌبٍ کي جضا هوت ہے. " کے طوس پش اعتؼوبل ہوا ہے

۔ ہويں ہوبسى اپٌي كطشتوں کے خالف کوؽؼ کشًے کي ضشوست ہے، ًہ کہ ايک ؿيش هشئي "سکھتب ہےکي طبهت 

وٍ، خود، اعي طشح، دصہ داس،  –يہي چيض هتؼذد ثبس کہتي ہے  12آيت . ہغتي کے خالف جو خود ہن عے ثبہش ہے

ں تيي خذا ہيں، اوس اى هيں عے گشوپ ثتبتے ہيں کہ تخليج هي' ػيغبئي'جت کہ صيبدٍ تش . ہے اعي كطشت هيں جيغے ہن

اوس ػجشاًيوں کے هطبثن، يہ ثہت ضشوسى ہے کہ هغيخ کے . ليکي يہ وٍ ًہيں جو اًجيل کہتي ہے. ايک هغيخ ہے

وٍ ثھي ! هشتجہ اط پش صوس ديتب ہے 2لکھٌے واال . وٍ ہوثہو ہوبسى كطشت کب تھب. هتؼلن اپٌي عوجھ کو دسعت کشيں

ايک ًظش ديکھيں يؼووة . اوس ہن کيغے آصهبۓ جبتے ہيں؟ ہوبسى اپٌي اًغبًي كطشت عے. ہوبسى طشح آصهبيب جبتب تھب

1:18-15: 

جت کوئي آصهبيب جبۓ تو يہ ًہ کہے کہ هيشى آصهبئؼ خذا کي طشف عے ہوتي ہے کيوًکہ ًہ تو خذا ثذى 
کھٌچ کش اوس  ہش ؽخص اپٌي ہي خواہؾوں هيں –ہبں . عے آصهبيب جب عکتب ہے اوس ًہ وٍ کغي کو آصهبتب ہے



پھش خواہؼ دبهلہ ہو کش گٌبٍ کو جٌتي ہے اوس گٌبٍ جت ثڑھ چکب تو هوت پيذا کشتب . پھٌظ کش آصهبيب جبتب ہے
 .ہے

خذا کو آصهبيب ًہيں جب عکتب، يہ کہتب ہے، ليکي هغيخ آصهبيب گيب . اط کب هطلت ہے کہ هغيخ اًغبًي كطشت سکھتب تھب

وٍ ايک اًغبى تھب، پيذائؼ عے خذا کب ثيٹب، داؤد اوس اثشہبم کي ًغل . خذا ًہيں تھبپظ هغيخ خود . تھب، ػجشاًيوں ًے کہب

ہن خذا کو . خذا هش ًہيں عکتب؛ ليکي هغيخ هشا. اعي طشح، خذا پيذا ًہيں ہو عکتب؛ ليکي هغيخ پيذا ہوا تھب. ثزسيؼہ هشين

وٍ هشين . اپٌي پيذائؼ عے پہلے هوجود تھبًہ ہي، هغيخ . ديکھ ًہيں عکتے؛ ليکي لوگوں ًے هغيخ کو ديکھب اوس چھوا

 :85-1:81ايک ًظش ديکھيں لوهب . کے رسيؼے خذا کب ثيٹب تھب

وٍ ثضسگ ہو گب اوس خذا تؼبلٰے کب ثيٹب . اط کب ًبم يغوع سکھٌب. اوس ديکھ تو دبهلہ ہو گي اوس تيشے ثيٹب ہو گب
وس وٍ يؼووة کے گھشاًے پش اثذ تک ا. کہالئيگب اوس خذاوًذ خذا اط کے ثبپ داؤد کب تخت اعے دے گب

هشين ًے كشؽتہ عے کہب يہ کيوًکش ہو گب جت کہ هيں . ثبدؽبہي کشے گباوس اط کي ثبدؽبہي کب آخش ًہ ہو گب
هشد کو ًہيں جبًتي؟ اوس كشؽتہ ًے جواة هيں اط عے کہب کہ سوح الوذط تجھ پش ًبصل ہو گب اوس خذا تؼبلٰے 

 . اط عجت عے وٍ هولوِد هوّذط خذا کب ثيٹب کہالۓ گب کي هذست تجھ پش عبيہ ڈالے گي اوس

گو . يہ ہے جہبں عے هغيخ ؽشوع ہوا --وٍ خذا کب ثيٹب ہو گب، هشين دبهلہ ہو گي ! توبم هغتوجل کے كؼلوں پش دھيبى ديں

 دھيبى سکھيں کہ هشين كوظ ايک ػبم ػوست. کہ خيبل، هغيخ کي ػالهتيں، ؽشوع عے ہي ہويؾہ خذا کے عبتھ تھيں

هغيخ، اثشہبم اوس داؤد کي ًغل عے تھب، اوس يہ اعي صوست هيں هوکي ہے کہ اط کي هبں اى کي ًغل عے . تھي

اگش جيغب کہ اًجيل ثتبتي ہے . اگش هغيخ خذا تھب، تو هشين خذا کي هبں ہے، اوس وٍ ايک ػبم ػوست ًہيں تھي. تھي

يؼے اثشہبم اوس داؤد کي ًغل عے، يہ ػيبں ہے کہ هشين ثھي، هشين کے رس" اًغبى کب ثيٹب"هغيخ خذا کب ثيٹب تھب اوس 

يہ . ايک صذيخ ػويذے کب عغٹن يب ايک ؿلظ ػويذے کب عغٹن –پظ يہ عت ہے يب کچھ ًہيں . ايک ػبم ػوست تھي

ايک . ضشوسى ہے کہ صذيخ چيض پش يويي سکھيں، کيوں کہ ػويذٍ احش اًذاص ہوتب ہے کہ ہن کيغے صًذگي گضاستے ہيں

 :2:15113ػجشاًيوں  ًظش ڈاليں

کيوًکہ ہوبسا ايغب عشداس کبہي ًہيں جو ہوبسى کوضوسيوں هيں ہوبسا ہوذسد ًہ ہو عکے ثلکہ وٍ عت ثبتوں 
پظ آؤ ہن كضل کے تخت کے پبط دليشى عے چليں تب کہ ہن . هيں ہوبسى طشح آصهبيب گيب تو ثھي ثے گٌبٍ سہب

 .ہوبسى هذد کشےپش سدن ہو اوس وٍ كضل دبصل کشيں جو ضشوست کے وهت 

اپٌي . کيوًکہ هغيخ ہوبسى كطشت کب تھب، اط ليے ہن اط کے رسيؼے اػتوبد کے عبتھ خذا عے دػب کش عکتے ہيں

 .دػبؤں کو هبثِل هجول ثٌبًے کے ليے ہويں کغي اًغبًي پبدسى، گشجب کي ػوبست يب کغي پبعٹش کي ضشوست ًہيں

 :جي کے هتؼلن ہن ًے ثبت کي ہےتو کيب هيں اى چيضوں کب خالصہ ثيبى کش عکتب ہوں 

 .ًہيں' تخليج ' صشف ايک خذا ہے،  .1

وٍ ہوبسى طشح توبم . هغيخ خذا کب ثيٹب ہے، خود خذا ًہيں، وٍ اپٌي پيذائؼ عے پہلے هوجود ًہيں تھب .1

اط ًے تکليق دٍ هوت کے . آصهبئؾوں اوس اًغبًي تجشثبت عے گضسا، ليکي اط ًے کجھي گٌبٍ ًہيں کيب

ے جبى دے دى، ليکي تت، کيوں کہ اط ًے کجھي گٌبٍ ًہيں کيب، خذا ًے اعے هشدٍ عے رسيؼے ہوبسے لي

 .دوثبسٍ صًذٍ کش ديب

ثپتغوہ کے رسيؼے هغيخ هيں ؽبهل ہوًے کے ليے ايک ثبلؾ کے پبًي هيں ڈثکي لگبًے عے، ہن اط کي  .8

 .هوت اوس دوثبسٍ صًذٍ ہوًے هيں دصہ داس ثي جبتے ہيں

ں گے ہن دوثبسٍ صًذٍ کش ديے جبئيں گے، كيصلہ ہو گب اوس اط کي ثبدؽبہي پظ جت يغوع هغيخ واپظ آئي .2

اط کي ثبدؽبہي اط دًيب جيغي ہو . جظ کي ثٌيبد يہبں اط صهيي پش ہو گي –هيں اثذى صًذگي دى جبۓ گي 

توبم  –اوس اط عے ثھي ثہتش  –گي جيغي جٌت کے ثبؽ هيں تھي، جت خذا ًے پہلي هشتجہ اًغبى کو ثٌبيب 

ہويؾہ  –جٌگ، خؾک عبلي، ؿن، هوت خود، آخش کبس ختن ہو جبئيں گے  –جو کہ اة صهيي پش ہيں  هغبئل

 .کے ليے

 .ہے' هجش'کب هطلت صشف ' جہٌن' –هوت کے ثؼذ ہن ثے ہوػ ہوں گے  .5



سوح ہوبسے اًذس صًذگي کي . سوح الكبًي ًہيں؛ ہن خبک عے ثٌبۓ گئے ہيں اوس خبک هيں ہي واپظ جبًب ہے .3

ہن هوت کے ثؼذ کغي ثھي ثبہوػ کيليت هيں هوجود . ہوبسے هشًے پش خذا واپظ لے ليتب ہےطبهت ہے، جو 

 .ًہيں سہتے

ہوبسے اًذس ثشى اًغبًي خواہؾبت کے ليے ػالهت ہے، جظ کے خالف ہويں جذوجہذ کشًي ' ؽيطبى' .:

ٌي هذست هيں هذست واال ہے، وٍ اپ% 122خذا . چبہئيے، يہ کغي اڎدھے يب ػلشيت کب ًبم ًہيں جو هوجود ہے

ہوبسے توبم هغبئل خذا کي طشف عے آتے ہيں، ؽيطبى عے ًہيں، اوس اط . ؽيطبى کو دصے داس ًہيں ثٌبتب

 . ليے اى کب ايک هخجت سودبًي هوصذ ہے

 .اپٌے ليے اًجيل هوذط کے هطبلؼہ عے ہن خذا کي طشف عچب ساعتہ تالػ کش عکتے ہيں .3

اى چيضوں کے هطبلؼہ کے ليے، هيں آپ عے اپيل کشتب ہوں، اوس اط وهت تک آسام عے ًہ ثيٹھيں جت تک آپ عچے 

هيں اهيذ کشتب ہوں کہ آپ ہوبسے هلت اًجيل هوذط هطبلؼہ کوسط کب . اًجيل کے پيـبم کو يويٌي طوس پش جبى ًہ ليں

تت آپ يويٌي طوس پش . ليٌے کو، اپٌب هوصذ ثٌبئيں گےهطبلؼہ کشيں گے، اوس ايک سوص پبًي هيں ڈثکي لگب کش ثپتغوہ 

هيں صشف تجويض دے عکتب ہوں . ٹھيک ہے ہن اثذى صًذگي کب تصوس ًہيں کش عکتے. اثذى صًذگي کي اهيذ کشيں گے

کہ ہن ايک لوجي، ثہت لوجي سعي کب تصوس کشيں، ًہ ختن ہوًے والي، ايک كبصلے تک کھٌچي ہوئي؛ اوس ہن اط 

يہ دويوتبً ہوبسى اهيذ ہے، اگش ہن هغيخ هيں . کے ؽشوع کے عشے عے صشف چٌذ هلي هيٹش پش ہيںصًذگي هيں اط 

هيں آپ عے اعتؼذا کشتب ہوں، يہ عت عٌجيذگي عے ليں، اوس . ؽبهل ہوًے کے ليے ثپتغوہ لے ليں اوس اط هيں سہيں

 .اعے هذض هزہت کے طوس پش ًہ ليں، جيغے كوظ کوئي هؼوولي چيض

 ڈًکي ہيغٹش

 حش اًذاص هيں اًجيل هوذط پڑھٌب عيکھئےهؤ

 هلت

ہن هؾوسٍ ديتے ہيں کہ آپ کو اپٌے ليے اًجيل هوذط کب هطبلؼہ کشًب . اًجيل هوذط ايک ہے ليکي چشچ ثہت عے ہيں

ہوبسا ػويذٍ ہے کہ صشف ايک خذاوًذ ہے، کہ يغوع هغيخ خذا کب . چبہئيے تب کہ اط کب صذيخ پيـبم تالػ کش عکيں

ط ًے ہوبسى كطشِت خلوي اپٌے رهہ لي اوس کہ ہويں هکول عش عے پبؤں تک پبًي هيں ثھيگ کش ثپتغوہ ثيٹب ہے، کہ ا

جٌت هيں (جلذ وٍ واپظ آئيگب صهيي پش . کشواًب چبہئيے تبکہ ہن اط کي هوت اوس دوثبسٍ صًذٍ ہوًے عے كبئذٍ اٹھب عکيں

کتبثچہ جو آپ کو اًجيل هوذط کے هطبلؼہ هيں آپ ثشاۓ هہشثبًي هلت . خذاوًذ کي ثبدؽبہت هبئن کشًے کے ليے) ًہيں

 .دسخواعت كبسم هکول کيجئيے) ًيچے ديب ہوا(کي هذد کشے گب دبصل کشًے کے ليے 
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