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پاڪائي بیان ڪندا آهن؟ جیڪڏهن ائین آهي ،ته توهان هن تي عیسي جي پٺیان ها ته توهان کي ڪم ۾ ڪافي سچ ٿو؟
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 .1پاڪ ڏينهن بمقابلي مشهور جون موڪلون
جي ٻیا گروپن جو عیسائیت جي ،عملي طور سڀ ڪجهه جون موڪلون يا پاڪ ڏينهن جو مشاهدو.
توهان خدا جي پاڪ ڏينهن يا موڪلن جو مشاهدو ڪرڻ گهرجي؟
اهو هڪ آسان جواب سان گڏ هڪ آسان سوال وانگر ٿي لڳي .۽ جن بائبل ايمان کي راضي ڪرڻ الء ،مختلف مانيء جي بدران ،ان
کي آهي.
جتي پاڪ ڏينهن ۽ موڪلن کان آيو هو؟ اهي بائبل کان ايندا آهن ڇا يا اهي روايتي چوڻ لڳو  /مشاهدو سان الڳاپیل آهن؟
توهان کي يقین آهي ته توهان کي هڪ عیسائي آهي ،ته توهان واقعي جیڪي ڏينهن ،جیڪڏهن ڪنهن کي خبر ڪندا آهن ،اوهان رکیو
۽ ڇو وڃي؟
هي مختصر ڪتاب تي سالیانو حقیقي پاڪ ڏينهن الڳو ۽ سالیاني جون موڪلون ته ٻین جو مشاهدو مان ڪجهه تي معلومات ڪئي.

لفظ موڪل جو ڏينهن
جي لغت موجب ،دنیا جي موڪل جو اصل کان قديم آيو انگريزي  .جیڪي ماڻهو هاڻي خیال ڪرڻ لڳي باوجود ،ته مدت اهڙو وقت
هرگز نه ڪیو بند هڪ  -موڪل جو ڏينهن پاڪ ڏينهن جو مطلب آهن.
جو ڪورس ،نه سڀ 'جون موڪلون' مذهبي مقدس ڏينهن جي طور تي ڪنديون هیون .قومي جون موڪلون ضروري مذهبي ٿي
سمجهي نه هئا ،۽ جیتوڻیڪ عیسي هڪ يا سي (يوحنا  )23-22 :10جي وڌيڪ هتان.
جیئن پري عیسي چوڻي آهي ته جیئن ،بائبل خاص حوالن هن اهڙي عید فصح (لوقا 42-41 :2؛  )19-7 :22جي حیثیت ۾ ٻڌايل پاڪ
ڏينهن ۽ میال هتان ته ،جي دعوت (يوحنا  ،)26-10 :7۽ قیامت جي وڏي ڏينهن (يوحنا 38-37 :7؛  .)2 :8عید فصح رکندي عیسي
'رسولن کي نئین عهد نامي جون پوائینٽون 1( :ڪرنٿین  ،)7 :5فطیر ماني ڏينهن (رسولن جا ڪم 6 :20؛  1ڪرنٿین ( ،)8 :5رسولن
جا ڪم  ،)14-1 :2ترم ۽ ( ظالم هجن .احبار33-37، 23: 24؛ رسولن جا ڪم 18:21؛ 24-18 :21؛  ،)28:17۽ معافي جي ڏينهن
(رسولن جا ڪم .)99 :27
بائبل ڪڏهن به ڏيکاري ٿو ته عیسي ۽ نڪي رسولن جي گهرن ته چوڻ لڳو رومیون هتان وانگر مذهبي جون موڪلون هتان .اڃان،
ڪیترن ئي جن پنهنجي دين جي طور تي عیسائیت جي دعوي مذهبي جون موڪلون ته بائبل کان ٻاهر ذريعن کان اچي جي نسخن جو
مشاهدو.
اهي رکیو وڃي؟
بائبل آهي ته ان وقت جڏهن سڀني قومن جي ماڻهن کي خدا جي پاڪ ڏينهن رکڻ يا ڏڪار ۽ آفتون (زڪريا  )19-16 :14لوڪ ٿیندو
ايندو .جیئن ته سنڌ جي صورت آهي ،توهان غور نه ڪرڻ گهرجي ته ڇا توهان هاڻي ائین گهرجي؟
مهرباني ڪري گهٽ ۾ گهٽ ٻه ڀیرا ڳنڍڻ ۾ هن ڪتاب پڙهڻ .ڪجهه اعتراض آهي ته ڪجهه ڇا بائبل ڏيکاري ٿو ته ان جي اندر
خطاب آهن جي باري ۾ کڙو ڪیو .هڪ ڊبل پڙهڻ وڃايو جي وڌيڪ ڳنڀیر سوال توهان ڪیو آهي ٿي سگهي ٿو جو جواب ڏيندو.
هڪ بیشڪ کلیل ذهن سان گڏ هن موضوع تعلیم حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو .اهو تعصب جي روح ۾ انهن جي سالیاني پاڪ
ڏينهن جو ڪنهن به بريفنگ تي نظر ڪرڻ ،سڀ انسان الء قدرتي آهي ،ته اسان کي ان جي خالف اسان جي نگهبان تي نه آهن .بائبل
جي تعلیم آهي ته "کان اڳ ان کي ٻڌي جو ڪم قبول هو ،ان حماقت ۽ کیس شرم آهي" (المثال  ،)18:13پوء عمر جو وانگر ٿي ڏسي
ته انهن شین کي هتي پوء (رسولن جا ڪم  17:10آهن .)111-
اسان کي جڳائي ،تنهن ڪري ،خدا ۽ سندس مرضي ڪرڻ تي راضي جمع ڪرايل جواب ۾ ،پراونس تعصب کان پاڪ جي دلین ۾،
اسان جي پنهنجي رستي کان وڌيڪ سچ ،خدا جي مقدس ۽ پاڪ ڪالم کان اڳ ۾ ڏڪڻي ڪندڙن کلیل ذهن سان گڏ (يسعیاه ،)2 :66
خدا کان پڇو عاجزيء سندس پاڪ روح جي هدايتن الء .۽ ،هن فرمانبردار ،راضي ،موجود محتاط ۽ پرهیزگارن الء غصو ،هن
معاملي جو اڀیاس ۾  -سڀڪنهن شيء (هجن  5:21 1اٽلندو .)DRBB /
خدا جي میال ۽ پاڪ ڏينهن

توهان کي خبر آهي ته خدا جي میال بائبل ۾ درج ٿیل آهن ڇا؟ هن عام احساس هجڻ گهرجي ،جڏهن ته ،ڪیترن ئي احساس نه آهي ته
هن کي ائین آهي ،۽ نڪي جتي کین ڪتاب ۾ ڏسي ڪري.
ان کانسواء ،ان سان هڪ مسئلو آهي ته اهي هڪ مختلف ڪئلینڊر تي مشتمل آهن جي ڀیٽ ۾ سڀ کان وڌيڪ ماڻهن کي هاڻي
استعمال آهي .خدا جي جو ڪئلینڊر بنیادي طرح هڪ قمري-شمسي هڪ آهي .جي مدد سان توهان ڀلي خدا جي پاڪ ڏينهن جي
صول کي سمجهڻ ،ان جي حقیقي جو ڪئلینڊر جي عمل مقابلو چارٽ ۽ ان جي رومن جو ڪئلینڊر (اهي هر سال هڪ ئي رومن
ڪئلینڊر ڏينهن تي ٿي نه ڪرندا آهن) مان چیڪ:
(پاڪ ڏينهن سان هڪ جديد رومن ڪئلینڊر هي ڪتابچواسانجي جي آخر ۾ ڏيکاريو ويو آهي).

مهينو

تعداد

ڊيگهه
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Abib/Nisan

1

 30ڏينهن

مارچ  -اپريل
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2

29ڏينهن

اپريل  -مئي

Sivan/Siwan

3

30ڏينهن

مئي  -جون

Tammuz

4

29ڏينهن

جون  -جوالء

Av/Ab

5

30ڏينهن

جوالء  -آگسٽ

Elul

6

29ڏينهن

آگسٽ  -سيپٽمبر

Ethanim/Tishri

7

30ڏينهن

سيپٽمبر  -آڪٽوبر

Bul/Cheshvan

8

29يا  30ڏينهن

آڪٽوبر  -نومبر

Kislev

9

30يا 29ڏينهن

نومبر  -ڊسمبر

Tevet

10

29ڏينهن

ڊسمبر  -جنوري

Shevat

11

30ڏينهن

جنوري  -فيبروري

Adar

12

30ڏينهن

فيبروري  -مارچ

(به حقيقي 'ليپ سال' ۾ موجود ٻئي مهيني ادار  2سڏيو ويندو آهي)

جیئن پري خدا جي پاڪ ڏينهن جي طور تي ،جي پهرين ۾ ابتداء جي ڪتاب کي هڪ حوالي سان شروع ٿي ،ٻئي هڪ پروٽیسٽنٽ ۽
هڪ ڪئٿلڪ ترجمو ڏيکارين ٿا ڏين:
 14ان کان پوء خدا چیو آهي ته" ،ڪو آسمان ۾ بتیون رات مان ڏينهن کي جدا ڪرڻ جڳائي .اهي نشانیون ٿیندو ۽ مذهبي
میال ،ڏينهن ۽ سال تي نشان ڪندو( .ابتداء  ،1:14خدا جي ڪالم ۾ ترجمو)GWT ،
 14خدا چیو ته' ،نه آسمان جي تجوري ۾ بتیون رات مان ڏينهن کي ورهائي ،۽ انهن میال ،ڏينهن ۽ سال ظاهر آڻي ٿي
جڳائي( .ابتداء  ،1:14نئون يروشلم بائبل)NJB ،
عبراني لفظ جي آيت  14۾ وسانیل 'هڪ مذهبي میلو وهم.

توهان کي خبر آهي ته بائبل ان جي تمام پهريون ڪتاب ۾ مذهبي میال جي وجود جي باري ۾ ڳالهائیندو هو ڇا؟ زبور جي ڪتاب پڻ
تصديق هن بنیادي طرح آهي ڇو خدا جي چنڊ کي روشن ڪیو:
19

هن میال (زبور  ،19 :104عیسائي معیاري بائبل) نشان چنڊ کي روشن ڪیو

هن ڪجهه اوهان کان اڳ ٻڌو پئي آهي؟
مذهبي میال آهي ته "آسمان ۾ بتیون" خدا رکیل اتي نشان هئا ڇا آهي؟
خیر ،ڪو بائبل ۾ هڪ جاء تي ،جتي سڀ پاڪ ڏينهن (وسانیل ') درج ٿیل آهن ۽ ڪجهه بتیون جو ذڪر ڪیو آهي.
اهو آهي ته ڪیترن ئي خواهش نظر انداز ڪرڻ جي بائبل جي هڪ حصي ۾ آهي ،يا ويچار ڳنڍڻ ۾ پري ڪیو ويو آهي .هیٺین جو
نئون آمريڪي بائبل (نیب) ،هڪ رومن ڪیٿولڪ ترجمو (نیب هیٺ استعمال ڪیو ويندو آهي ته جیئن سڀ کان پروٽسٽنٽ ڏينهن
ڪندا آهن جي ڪیترن ئي حوالي سان روم جي گرجا گهر جي تابعداري ڪريو ۽ مشاهدو نه ڪندا آهن ،جیڪي ڪتاب رياستن جي
باوجود) کان ڏيکاريو ويو آهي:
2

 ...ڏنل جي پالڻهار جنهن جو اوهان کي پاڪ ڏينهن بیان ڪنداسون جي میال آهن .اهي منهنجي میال آهن:

 3ڇهه ڏينهن الء ڪم ڪیو ٿي سگهي ٿي؛ پر ستین ڏينهن مڪمل آرام جي هڪ سبت ،هڪ قرار ڏنو پاڪ ڏينهن آهي .تون
ڪو ڪم ڪندا آهیون .جتي تون سدائین رهڻ وارا اهو خداوند جي سبت آهي.
 4انهن جي پالڻهار جي میال ،پاڪ ڏينهن جنهن جو اوهان کي سندن مناسب وقت تي بیان ڪیو ويندو آهي 5 .جي پالڻهار جي
عید فصح جي شام جو شفق ۾ ،پهرين مهیني جي چوڏهین ڏينهن تي پوي ٿو 6 .هن مهیني جي پندرهین ڏينهن فطیر ماني جي
پالڻهار جي دعوت آهي .ستن ڏينهن الء توهان فطیر ماني کائي ويندو 7 .انهن ڏينهن ۾ اوهان کي قرار ڏنو پاڪ ڏينهن پوندو
جي پهرين تي؛ اوهان کي ڪو ڳري ڪم ڪندا آهیون( .احبار ، 23: 2-7نیب)
 15ڏينهن سبت کان پوء ،سنڌ جي ڏينهن جنهن تي اوهان کي بلندي الء پلندو آڻڻ سان ۽ آهستي آهستي ،اوهان کي ست پورو
هفتن ۾ شمار ويندو؛  16اوهان کي پنجاهه ڏينهن ستین هفتي کان پوء اڄ ڏينهن تائین شمار ڪیو ويندو(.،احبار، 23: 15-16
نیب)
 ... 24ستین مهیني جي پهرين ڏينهن تي اوهان کي نصیحت ،هڪ قرار ڏنو پاڪ ڏينهن جیئن صور ۾ ڌماڪا سان هڪ سبت
جي باقي آهن،؛ (احبار ، 23:24نیب)
 26سنڌ جي پالڻهار موسى کي چیو ته 27 :هاڻي هن ستین مهیني جي ڏهین ڏينهن معافي جو ڏينهن آهي .توهان هڪ قرار ڏنو
پاڪ ڏينهن آهن .تون پاڻ کي نیاز ۽ جي پنهنجي پالڻهار ڏانهن هڪ پیش ڪیو ويندو 28 .هن ڏينهن ڇاڪاڻ ته ان کي ،معافي
جو ڏينهن آهي جنهن مهل معافي جي پالڻهار اوهان جو خدا کان اڳ اوهان الء ڪیو آهي توهان ڪنهن ڪم ڪندا نه ويندو،
پر 29 .جیڪي پاڻ کي هن ڏينهن تي ڊڄندڙ نه ڪندا آهن ته ماڻهن کان پٽي ڪیو ويندو 30 .ڪنهن هن ڏينهن تي ڪنهن به ڪم
ايندي آهي ته ،مون کي سنڌ جي ماڻهن جي وچ مان ته انسان کي ختم ڪندو 31 .تون ڪو ڪم ڪندا رهندا .جتي تون سدائین
رهڻ وارا هن پنهنجي جڳ اهڙي هڪ همیشہ کي آگاه آهي؛  32اهو اوهان الء مڪمل آرام جي هڪ سبت آهي .تون پاڻ کي
ڊڄندڙ ويندو .هن مهیني جو نائون جي شام تي آهستي آهستي ،تون شام کي شام جو مان پنهنجي سبت رکیو ويندو.
 33سنڌ جي پالڻهار موسى کي چیو ته 34 :چؤ ته اسرائیلي :هن ستین مهیني جي پندرهین ڏينهن ٽي وي جي پالڻهار جي دعوت،
جنهن کي ست ڏينهن تائین جاري ويندو آهي 35 .جي پهرين ڏينهن تي ،هڪ قرار ڏنو پاڪ ڏينهن ،اوهان کي ڪو ڳري ڪم
ڪندا آهیون 36 .ستن ڏينهن ۾ توهان جي پالڻهار ڏانهن هڪ پیش ڪنداسون ،۽ اٺین ڏينهن تي توهان کي هڪ قرار ڏنو پاڪ
ڏينهن پوندو الء .توهان جي پالڻهار ڏانهن هڪ پیش ڪیو ويندو.اهو میلو به بند آهي .تون ڪو ڳري ڪم ڪندا آهیون.
 37اهي ،تنهن ڪري ،ان جي پالڻهار جي میال (احبار ، 23: 26-37نیب) آهن ...
بائبل چٽيء طرح خدا جي میال ۽ خدا جي پاڪ ڏينهن لسٽون .اڃان ،گهڻا ماڻهو جیڪي عیسائي هجڻ جي دعوى بیشڪ پاڪ ڏينهن
هڻي نه ڪندا آهن ته خدا جو حڪم.

نوٽ :بائبل ۾ هڪ پورو ڏينهن سج لٿي-کي-لٿي کان ورهین جي (پیدائش 5 :1؛ احبار 23:32؛ استثنا23:11 ، 16: 6؛ يشوع 9 :8؛
مرقس  ،)1:32نه آڌي رات کان ڪرڻ ڏينهن جي طور تي آڌي رات اڄ جي پرواهه نه آهي .به نوٽ ڪريو ته ،جڏهن ته اتي جي
پراڻي عهد نامي ۾ پاڪ ڏينهن سان الڳاپیل جي عادتن ته عیسائین الء تبديل ڪیو ويو آهي ته جیئن ان جي نئین عهد نامي ۾ مدد  -مثال
متي  30-26 ،26:18ڪرڻ آهي؛ عبرانیون  - 14-1 :10جي حقیقت آهي ته اهي ڏينهن ۽ میال اڃا تائین موجود آهن ۽ غیر قومن
گهرن سمیت شروعات عیسائي ،جي رکیون ويون آهي.
اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ هڪ ئي حقیقي پاڪ ڏينهن عیسي ۽ سندس شاگرد ،۽ سندن وفادار پوئلڳ جي وانگر قومن عیسائي
اڳواڻن سمیت ،رکي ته پوي .اسان انهن جي انداز ۾ هڻي ته شروعات ۽ بعد ۾ عیسائي کین رکي .هن ،هڪ ئي بنیادي ڏينهن ته يهودين
رکڻ مان ڪجهه طريقن ۾ فرق يهودين اهي سڀ ڏينهن ڇا مطلب تي يا ڪیئن اهي عیسائین جي رکیو ويندو آهي ته نئین عهد نامي جي
تعلیمات کي قبول نه ڪندا ته جیئن.
ڪیتريون ئي عیسائي ته خدا جي میال جو مشاهدو آهي ته پهريون ۽ ٻیو عیسي جي اچڻ سان گڏو گڏ مدد تصوير نجات جو خدا جي رٿ
ڏانهن ٻڌايل پاڪ ڏينهن نڪتو جو احساس.

 .2عید فصح :اهو ئي مسیح جي موت جي باري ۾ آهي ڇا؟
عیسائین جي عید فصح رکڻ گهرجي؟
ڪیترن ئي جیئن خبر رکندڙ آهن ،بني اسرائیلن خاص ۾ خروج جي ڪتاب جي عید فصح جو مشاهدو ڪرڻ الء چیو ويو .خاندانن،
جٺ ٿي گذريو آهي معجزن (خروج ) 12: 5کان سواء ،جي قرباني الء (خروج .) 12: 3-4لیال شفق جي چوڏهین تي قربان ڪیو ويو
(خروج ) 12: 6۽ ان جي رت جي ڪجهه هن خاندان جي گهر (خروج ) 12: 7جي در تي رکیل هو.
۽ جن جي قدمن تي خدا کي ٻڌائڻ ٿي گذريو آهي موت کان 'جي حوالي سان گذري' ڪیا ويا ،جڏهن ته سنڌ جي مصري جو هن ائین نه
ڪیو نه هئا (خروج.) 12: 28-30
۽ سندس سڄي زندگي (لوقا  )22:15دٻیل :ڪیترن ئي احساس جیئن عیسي سندس نوجوانن ( 41-42لوقا  )2جي وقت کان سالیاني جي
عید فصح رکي (خروج.) 13:10
عید فصح جي پهرين مهیني جي مهیني جي چوڏهین ڏينهن تي هتان هو (احبار 23: 5؛ استثنا 16۾ سڏيو ويندو 1 :يا  3۾ .)7 :اهو ئي
سال جي بهار جي موسم ۾ وٺندي.
عیسي ان سان الڳاپیل ڪیترن ئي ڪون (19-22 :؛ جان  :13لوقا  )17-1 22۾ تبديل جیتوڻیڪ ،اسان جو ڇوٽڪارو ڏيندڙ به (لوقا
 )13-7 :22سندس شاگردن کي چیو ته ان کي رکڻ الء .به نئین عهد نامي جي بیان آهي ،ته عیسي 'قرباني جي ڪري ،رڍن کي قتل ۽
( ) 12: 6-7تي رت اسي لهي جي ضرورت نه آهي (هجن .عبرانیون 27-13،26-12 :7؛ .)28- 9:11
رسول جي پولس خاص سیکاريو آهي ته عیسائین عیسي 'هدايتون ( 1ڪرنٿین  )26-23 :11 ،8-7 :5جي مناسبت سان ۾ عید فصح
رکڻ الء هئا.
بائبل جي تعلیم آهي ته عیسي "کي دنیا جي بنیاد کان اڳ ڪیو ويو" ( 1پطرس " )1:20دنیا جي بنیاد کان ئي لیال قتل" ٿیڻ (مڪاشفو
 .)8 :13اهڙيء طرح ،سندس پاڪ ڏينهن ۽ سمیت عیسي پئي میال ،جي ذريعي نجات جو خدا جي رٿ "عید فصح جٺ ڪیائون "،اڳ
انسان جي ڌرتي تي رکیا ويا سڃاتو ويندو هو .ته ڇو ته نجمي ادارن جي ڪجهه آسمانن ۾ رکیا ويا ڪرڻ جي قابل ٿي آهي
سندن حساب!
تمام گهڻو سڀني ڪلیسیائن جي سڃاڻپ بائبل جي تعلیم ته عیسى عید فصح سان الڳاپیل ڪجهه ٿیڻو آهي ته جڏهن هن کي قتل ڪیو ويو.
اسان کي هن عظیم قرباني جي آپريشن به همیشگيء جا بهشت ۾ ڳالهه ٻولهه ڪئي لهندين .عیسي کان پوء اڳڪٿیون هو (ابتداء ،)3:15
خدا جي حڪم ان جي کلن (ابتداء سان آدم ۽ حوا ٻئي جي اوگهڙ (هن ۾ گناه جي هڪ قسم جي نمائندگي) ڪپڙا ۾ ،هڪ جانور (شايد
جٺ يا بکري) ڄڻا مارجي ويا  .)3:21اسان به قرباني آپريٽنگ جي هن اصول کي ڏسي جڏهن پنهنجي ڌڻ (ابتداء  )4-2 :4کان جٺ
قربان.

۽ موسى جي ڏينهن ۾ سنڌ جي مشهور عید فصح مصر ( 38-1 :خروج ) 12کان بني اسرائیلن جي پهتا .۽ سندس مجلسن ۾ (احبار) 23
موسى هن جي باري ۾ خدا جي هدايتن سان گڏو گڏ هن جو ڪئلینڊر (1؛:؛ خروج 12 1 2ابتداء  )1:14رڪارڊ .هن عید فصح بنیادي
طرح انهن ڏينهن جي پهرين سالیاني خدا جي ٻارن کي هن جي نجات جو وڏو منصوبو ڪرڻ ٿیو.
سنڌ جي پراڻي عهد نامي ۾ ،جي عید فصح مصر جي ۽ خدا جي مداخلت کان .پر ، ،اهو به وقت ڏانهن ڏسي رهیو هو ته عیسي اچي ۽
اسان جي عید فصح جٺ ٿئي ها ( 1ڪرنٿین  .)7 :5خدا جي لیال جو منهن دنیا جي گناهن وٺي آيو (يوحنا 1:29؛ هجن.)177-16 :3 .
عیسي 'هڪ انسان جي حیثیت آخري عید فصح تي ،هن چیو ته ان جي آخر ۾ شام جي وقت ۾ رکڻ الء جاري ۽ سندس شاگردن کي چیو
ته ان کي رکڻ الء (لوقا 19- 14 :22؛ هجن جان  )15- 2،12 :13۽ تي ( 23 52-54ظالم هجن .لوقا  )22:14جي  14هین.
عیسي ،تنهن هوندي به ،ان جي سان الڳاپیل عملن جي ڪیترن ئي مٽائي .عیسي جي فطیر ماني ۽ شراب عید فصح جي هڪ جز (متي
 )30-26 ،26:18ڪیو ۽ (يوحنا  )17-12 :13جي مشق شامل.
ڪو واٽ ۾ عیسي آهي ته ان کي هڪ سالیاني عید فصح ٿي نه هو سیکاري ،۽ نڪي (خدا) اهي آهن جن -رومي روايتون ٿا تابعداري
وانگر هڪ آچر صبح کي پنهنجي مشاهدي جي ڏينهن جو وقت تبديل ڪیو .جیتوڻیڪ يوناني آرتهوڊاڪس عالمن ۾ داخل آهي ته 1
پهرين ۽  2سیڪنڊ صديء جي عیسائي (سي ۽ وڏي هفتو جي اڀرندڙ  -حصو اڪبر پاڪ ڪراس آرٿوڊوڪس پريس 1992 ،ع) رات ۾ عید
فصح رکي خدا ڪندا اڳتيچرچ ۾ اسان وانگر سنڌ جي  21کان پهرين صدي عیسويء ۾ .عید فصح (:؛ رومیون  :29-27 6هجن  1ڪرنٿین
10-3 11؛ خروج 12:48؛ نمبر  )9:14رڳو صحیح بپتسما عیسائین جي طرفان ورتو ويندو آهي.
کان

اهو شايد شامل ڪیو وڃي روم جي گرجا گهر (سان گڏو گڏ ان جي پروڻسڻنٹ اوالد جي ڪیترن ئي) سرڪاري تعلیم آهي ته ان کي
عید فصح بچندو ،جیتوڻیڪ ان جو انگريزي زبان ۾ ڪجهه مختلف سڏي ۽ ان رکندي نه ته جیئن عیسي (رومن ڪئٿلڪ چرچ جي
ڪیائون NY 1995 ، .ع ،ص.)332 .
شراب ،نه ڪالم مقدس ۾ مسیحین
۽ يوناني جي نئین عهد نامي ( )oinos۾ استعمال مدت شراب کي وهم (هجن  1ٽموٿي  ،)8 :3مختلف گهرن دعوي ڪیو آهي ته ڪالم
مقدس ۾ هو :ته حقیقت اها آهي ته عیسي شراب ( 3-10جان  )2۾ پاڻي موٽیو باوجود رس ،۽ نه شراب ،ته عید فصح جي الء استعمال
ڪیو ويو .يهودين ،پاڻ جیتوڻیڪ ،شراب عید فصح تي استعمال (مثال طور ،جد .شراب .يهودي انسائیڪلوپیڊيا 1907 .ع ،پي-532 .
.)535
اسان کي ڪیئن خبر آهي ته ڪالم مقدس ۾ مسیحین ممڪن آهي ته عیسي جي استعمال نه ڪیو ويو ڇا؟
ڊاکن عام طور تي سیپٽمبر جي چوڌاري فصل آهن ۽ عید فصح جي رومن وارو مهینو اپريل سڏيو ۾ عام آهي .عیسى ڏينهن ۾ ،اهي
جديد يا ريفريجريشن نه ڪیو .انهيء ڪري ،ڪالم مقدس ۾ مسیحین فصل ۽ عید فصح جي وقت جي وچ ۾ خراب ها.
ٻین کي نوٽ ڪیو آهي ته اهو ناممڪن هو يهودين محفوظ ڪالم مقدس ۾ مسیحین ته ڊگهي (هجن .ڪینیڊي .ٻیڙا بائبل ڊڪشنري.
سي .فرزند جي 1909 ،ع ص  )974ڪرڻ الء .تنهن ڪري ،رڳو شراب ،جنهن جي به ڪیترن ئي سالن الء سمجهي سگهي ٿو
استعمال ڪیو وڃي ها( .شراب جو استعمال ،شراب وانگر ،استثنا 26:14۾ جي دعوت جو اعتراف آهي ،پر جي ضرورت ناهي).
عیسائین جي طور تي پولس لکیو (افسیون  ،5:18اٽلندو) "شراب ،جنهن ڀؤ آهي سان مست" ٿیڻ جي نه آهي .صرف هڪ تمام شراب
جي ننڍي عام طور تي عید فصح (مڪمل يا گهٽ هڪ جي باري ۾) ۾ فنا ۾.
عید فصح جي  14هین نه ته  15هین تي هو
ڪجهه ٻڌايل عید فصح جي تاريخ جي باري ۾ پريشان ٿي ويا آهن.
بائبل جي تعلیم آهي ته ان کي خدا جي جو ڪئلینڊر (احبار ) 23: 5جي پهرين مهیني جي  14هین ڏينهن تي رکیو ويندو هو.
خروج باب  12جو  6هین آيت ۾ ،ان ۾ چیو ويو آهي ته ساڻس جٺ کي قتل ڪیو وڃي ٿو "سانجهيء تي" آهي ( GWT۽ يهودي
سیڪیولر سوسائٽي ترجمو) .هن  8هین آيت چوي ٿو ته اهي ته رات جو گوشت کائڻ الء آهن .اهو ڀڄنديون ۽ جیڪي رات جو کڻي
ويندو آهي .۽ ها جیڪو کي قتل ڪري ڇڏيو ،جیئن هڪ آساني سان قتل ڪري سگهي ٿو ،ڀڳل ،۽ 'جو پهريون سال جي' جٺ کائیندا
(خروج ) 12: 55لٿي ۽ وچ ۾ آڌي رات-جنهن کي بنیادي طرح آهي جیڪي بني اسرائیلن جي رڪارڊ تي ڪیو خروج . 12۾ عید فصح

۽ اهي هئا جیستائین صبح خروج 12:10في ان کي کڻي ويا آهن ڪرڻ الء .هاڻي بائبل آهي ته حقیقت ۽ عید فصح" ،ته رات تي" ٿي
پیا آهن (خروج ) 12:122جي  14هین جي هڪ ئي رات جو چٽو آهي.
بائبل جي تعلیم آهي ته عیسى ئي دفعو قربان ڪیو ويندو هو ( 1پطرس 3:18؛ عبرانیون 9:28؛  .)14-10 :10نئین عهدنامي ۾ ،اهو
واضع ٿئي ٿو ته عیسي سندس آخري عید فصح (لوقا  )16-14 :22رکي ،۽ قتل ڪیو ويو .بائبل ڏيکاري ٿو ته عیسي جي  15هین کان
اڳ ئي داء مان ختم ٿي ويو .ڇو؟ ڇو ته  15هین صدي جو هڪ "اعلي ڏينهن" هو (يوحنا  ،)31-28 :19خاص فطیر ماني جي پهرين ڏينهن
(احبار .) 23: 6انهيء ڪري ،عیسي جي  14هین تي رکي ۽ پوريون جي عید فصح.
شروعات ۾ چرچ جي تاريخ به ٿي ته عید فصح جي پهرين ۾ وفا يهودي ۽ غیر قومن عیسائي اڳواڻن جي جي مهیني جي  14هین تي رکیو
ويو ،ٻئي ،۽ ٽئین صدين کان ( .چرچ جي تاريخ ،ڪتاب هلي ،باب  )24۽ ته ان تي عمل ڪیو ويو شام ۾.
اڪثر اڳواڻن جو ،مسیح جي دعوي عید فصح جي ڪجهه نسخي جو مشاهدو ڪرڻ جي باوجود به ڪیترن ئي جي نالي سان سنڌ جي
تاريخ ،وقت تبديل ٿي ويا آهن،
جو نشان ،۽ جي معني ( 10باب ۾ ايسٽر جي حصي کي ڏسو).
بائبل چٽيء طرح جي تعلیم آهي ته عیسى مسیح جي عید فصح جٺ اسان الء قربان ۽ اسان فطیر ماني سان ته دعوت رکیو آهي ته هو:
 7جون پڌريون ٻاهر پراڻي خمیر ،پوء جیڪي اوهان کي ٿي سگهي ته جیئن توهان فطیر آهن جو هڪ تازو تشخصي بڻجي
سگهي ٿو .،اسان جي جٺ الء ،مسیح ،قربان ڪیو ويو آهي 8 .تنهن ڪري اسان کي ان جي پراڻي خمیر ،بغض ۽ بڇڙائيء
جي خمیر سان گڏو گڏ پاڪائي ،نه ،پر خلوص ۽ سچائي جي فطیر ماني کڻي آڻي 1( .ڪرنٿین  ،8-7 :5نیب)
نوٽیس ته دعوت خلوص ۽ سچائي جي فطیر ماني سان رکیو ويندو آهي .رسول جي پولس ڳالهه عیسى ته يهودين جي ماڻهن کي
استعمال جي عید فصح جٺ الء هڪ جڳهه تي هو ته .هن کي به سیکاري ٿو ته عیسائي اڃا عید فصح جو مشاهدو ڪرڻ الء جاري
ڪرڻ گهرجي.
پر بنیادي طرح ڪیئن هن ڪندا نصارى هئا؟
رسول جي پولس بیان:
؛ ته به ساڳي رات جنهن ۾ هن خیانت ڪیو ويو پر ان جي خداوند عیسي ماني ورتو 23 :مون کي پنهنجي پالڻهار کان حاصل
آهي ته جنهن مون کي به توهان تائین پهچائي الء  24۽ جڏهن اهو شڪر ڏني هئي ،هن چیو ته ان کي ڀڃي ۽ چیو ته" ،وٺو،
کائي؛ هن منهنجي جسم جنهن اوهان الء ڀڄي آهي آهي .مون جي ياد ۾ هن جیڪي ڪندا"  25جي ساڳي انداز هو به کان پوء
جي ڪپ ٿي گذريو آهي ،جو چوڻ آهي ،۾ "مون جي ياد ۾ هي پیالو منهنجي رت ۾ نئین انجام آهي .هن ڪندا ،جیئن عام
طرح اوهان ان کي پیئڻ جي طور تي 26 ".،جیئن اڪثر توهان هن ماني کائڻ ۽ هن جو پیالو پیئڻ جي حیثیت الء ،اوهان جي
پالڻهار جي موت جو پڙهو تائین هن اچي ٿو 1( .ڪرنٿین )29-23 :11
پوء ،رسول جي پولس سیکاريو آهي ته عیسائین عیسي جي ماني ۽ شراب سان سندس آخري عید فصح هتان ته انداز ۾ عید فصح رکڻ
الء هئا .۽ ته ياد ڪرڻ يا يادگار طور تي رات جو هو  -هڪ يادگار هڪ سالیاني ،هڪ هفتیوار واقعو نه آهي.
ڪئٿلڪ چرچ جي صحیح ته "عیسي جي عید فصح جي وقت ڄاڻي واڻي  ...ماني ٿي گذريو آهي ،۽  ...ان کي ڀڃي" ۽ پڻ ان کي ڏني
کڻي وڃي ٿو.
اهو بائبل ۾ قلمبند ٿیل آهي عیسي فطیر ماني ڀڃي ۽ کائڻ الء سندس پوئلڳ کي اهو منظور آهي ته .عیسي به هڪ ننڍي رقم پیئڻ
سندس پوئلڳ کي شراب گذري .اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ دعا ،افطار ۽ فطیر ماني  ،۽ سندس وفادار پوئلڳ واپرائڻ ڪرڻ
الء شراب .اڃان ،روم جي گرجا گهر (ٻیا ڪیترائي وانگر) ڪونهي ڪو فطیر ماني ڦیرائیندو آهي (ان کي هڪ سڄي 'لشڪر'
استعمال) ۽ نڪي ان جي عام طور تي ان جي پوئلڳ پیئڻ الء شراب ٿو (شراب جي ورڇ روم جي گرجا گهر جي اختیاري سمجهیو
ويندو آهي ،۽ ان کي اڪثر پروڻسڻنٹ گرجا ۾ نه ڪیو آهي).
ڇا جي باري ۾ 'جیئن عام طرح  ...توهان جو پڙهو'؟
ڪیئن اڪثر عید فصح وڃي ورتو وڃي؟

عیسي چیو ته" ،جیئن ته اڪثر توهان هن ماني کائڻ ۽ هن جو پیالو پیئڻ جي حیثیت الء ،اوهان جي پالڻهار جي موت جو پڙهو تائین
هن اچي ٿو".
ٻڌ ته ان عیسي 'موت آهي ته هن.
مسیح جي موت خدا (رومیون  )5:10الء اسان کي ۽ عیسى اسان جي نجات (يوحنا 17-16 :3؛ عبرانیون  )11-5 :5الء پنهنجي جان
ڏني .سندس موت اسان جي تعلیم آهي ته عیسائین اسان جي فاني ادارن (رومیون  )12-3 :6تي گناه حڪومت ڪرڻ نه آهي .عیسائي
عید فصح عیسي 'جي وفات جي سالیاني آهي.
جیئن يسوع اڪثر توهان جي خواهش هن تقريب ڪندا کي نه چیو هوم ،صرف آهي ته جڏهن توهان ان کي ڪندا ،اوهان کي سندس
موت جو اعالن ڪري رهیا آهن 1 .ڪرنٿین  ،11:26۾ اڪثر الء يوناني مدت ،نئین عهدنامي ۾ هڪ ٻئي وقت استعمال ڪیو ويندو
آهي .اهو جیئن ته اڪثر توهان کي يوناني مدت تائین "توهان کي گهرندا "،يا  ،پڻ موجود (:؛ هن خاص اصطالح استعمال ڪیو
ويندو آهي ته ڪالم مقدس ۾ صرف ٻئي جاء تي  66جن ان کي مڃیندا آهن  11۾ آهي) آهي جیستائین گهرندا ته جیئن مطلب
نه آهي .بهرحال ،تنهنڪري هن  1ڪرنٿین  11:26۾ موجود نه آهي ،پولس نه اسان کي ٻڌايان آهي جیئن اڪثر اسان کي جیئن جو
پالڻهار جي عید فصح جو مشاهدو ڪري ،پوء جنهن مهل اسان عید فصح تي اهو مشاهدو آهن ،اهو صرف نه آهي ته
هڪ تقريب ۾ ،ان کي مسیح جي موت ڄاڻائي آهي.
ان کانسواء ،پولس هن لکیو ته:
 27تنهنڪري جیڪو هن ماني يا پیئندو کائیندو هڪ جي زيارت ڪن انداز ۾ پالڻهار جي هن ڪپ جي جسم ۽ پنهنجي
پالڻهار جي خون جو ڏوهاري ٿیندو 28 .پر هڪ انسان پاڻ کي ٻڌڻ گهرجي ،۽ پوء کیس ماني ۽ ڪپ جي پیئڻ جي کائڻ
گهرجي 29 .جن کي کائیندو آهي ۽ پاڻ کي هڪ جي زيارت ڪن انداز کائیندو ۽ پیئندو حڪم ۾ پیئندو هن چیو ته ،سنڌ جي
پالڻهار جي جسم نه الء 1( .ڪرنٿین )29-27 :11
پولس چٽيء طرح آيل آهي ته هن ماني ۽ شراب وٺي ،هڪ دلبر ٻڌڻ هجڻ ضروري آهي .هن ته عید فصح ريڊي ڏانهن وٺي ويندو آهي
اسان کي اسان جي گناهن ۽ گناهه تي زور ۾ مدد ڪري ،۽ اهڙي طرح پاڻ ٻڌڻ سان پولس کان هن حڪم پوري مدد ڪري .ڪوشش
جو پکو وٺي سگهي ٿو ،جیئن هن کي به هڪ سالیاني امتحان (ماڻهو هر روز يا هفتي وڃڻ نه هئا) جي تصور جو حامي.
سنڌ جي نئین عهد نامي جي حوالن ته عیسى ۽ پولس ٻنهي جي عیسائي انداز ۾ عید فصح جو مشاهدو ڪرڻ سیکاريو .۽ ته هڪ
سالیاني مشاهدو هو.
دامن ڌوئڻ
دامن ڌوئڻ عاجزي ڏيکاري ۽ جیڪي به مسیح جي پوئلڳ اڃا عالئقن ۾ پاڪ ٿیڻ جي ضرورت آهي ته (هجن جان  )13:10ڪیو الء
توکان موڪالئین تڏهن ۾ مدد ڪري.
عیسي سیکاريو آهي ته سندس پوئلڳ هن ائین ڪرڻ گهرجي:
 13توهان مون کي استاد ۽ پنهنجي پالڻهار کي سڏي ،۽ اوهان کي چڱي طرح چون ٿا ،سو ته مان آهیان 14 .مون کان پوء،
پنهنجي پالڻهار ۽ استادن کي ،پنهنجي پیرن کي غسل ڪیو ،ته توهان به هڪ ٻئي جي پیرن ڌوئڻ کپي 15 .آء اوهان کي هڪ
مثال طور ڏنو ويو آهي ،ته توهان ٿا ته جیئن مون اوهان تي ڪیو وڃي 16 .سڀ کان بیشڪ آء اوهان الء چوندا آهن ،هڪ
خادم پنهنجي آقا جي ڀیٽ ۾ تمام وڏو نه آهي؛ ۽ نڪي هن جو هن کان وڏو جیڪو کیس موڪلیو موڪلیو آهي 17 .اوهان کي
انهن شین کي خبر آهي ته ،برڪت اوهان جیڪڏهن اوهین انهن کي ڪندا آهن( .يوحنا )17-13 :13
نسبتا ٿورا جن عیسي وانگر عیسائیت ڌوئڻ پیر ڪندا چیو.
پر خدا جي ستة چرچ ۾ اسان کي هن تي عیسي 'هدايتون سالیاني جي تابعداري ڪريو.
ڪتاب جي ٻاهران ذريعن

اهو صرف بائبل ۾ نه آهي ته اسان کي ڏسي ته عید فصح عیسائین جي سالیاني رکیو ويو .تاريخ حوالن ته وفادار اصل رسولن جي وقت
کان ۽ عمر (بي ستة خدا جي گرجا گهر جي تاريخ 2 .سیڪنڊ ايڊيشن .نظارين ڪتاب 2016 ،ع) سڄي سنڌ جي  14هین تي سالیاني عید
فصح رکي.
جي حیاتيء طور سڃاتو جي خراب عبارت ۾ ڪجهه دلچسپ معلومات نه آهي (هن سند جي ٻئي صدي عیسويء ۾ آثارن تي مشتمل ٿي
لڳي ،پر نسخو هاڻي اسان کي ڏسڻ ۾ معلومات  /تبديلیون ته چوٿین صدي عیسويء ۾ شامل ٿي لڳي تي مشتمل آهي؛  .تاريخ ۽ هڪ
مدي خارج مسیحي برادري جي دينیات پطرس ايڊيشن 2015 ،ع ،ص  ..:)31ذيشان چرچ جي ڏسي .ڇا دلچسپ آهي ته ان کي مشورو
ڏيندو ته ايشیا مائنر ۾ عید فصح مشاهدي پهرين رسول جي جان کان وٽ ايندا ،پر پوء به اڳ جي رسول جي پولس ( جي زندگي ،باب
 )2کان نه ٿي سگهي آهي.
جي حیاتيء مشورو ڏيندو آهي ته فطیر ماني ۽ شراب سان نئون انجام عید فصح فطیر ماني جي مند دوران هتان ويندو هو .ان کي چیو
ويو آهي ته برهمڻن جي اها ٻي واٽ ڪیائون .۽ ته لکڻ به خیال آهي ته فطیر ماني ۽ شراب کائي ويا ،۽ سالیاني ورتو هئا جو حامي
آهي.
تاريخ حوالن ته -درج رسولن (فلپس ۽ جان سمیت) سان گڏو گڏ پادرين  /پادري ۽ ٻین جي  14هین تي سالیاني جي عید فصح رکي (.
تاريخ جي جي گرجا گهر ،ڪتاب هلي ،باب  7-2 24آيتون) .رومي ،مشرقي اورتهوڏاڪس ،۽ انگلستان جو ڪیٿولڪ سڀ ويچار جن
اڳواڻن بزرگ ٿي ڪیو ،موجود آهن تن عقیدن جي ڪو هن تي سندن مثال جي تابعداري ڪريو.
ايشیا مائنر جي فروگیا ۾ جي پادريء  /پادري جي چوڌاري  180ع ٻڌايان عیسائین لکیو ته  14هین تي عید فصح رکڻ الء:
جڏهن ته چوڏهین ڏينهن ،جي پالڻهار جي سچي عید فصح؛ سنڌ جي وڏي قرباني ،ته ساڻس جٺ جي بدران خدا جو فرزند،
جو پابند هو  ...۽ جیڪو عید فصح جي ڏينهن تي دفن ڪیو ويو ،ته پٿر جي قبر تي پیل رهیو.
عیسي کائین ۽  14هین تي عید فصح رکي ،ان جي  14هین تي قتل ڪیو ويو ،۽ ان جي  14هین تي دفن ڪیو ويو .هن جي  15هین تي نه هو،
۽ سندس وفات جو سال ۾ ،هن هڪ آچر تي نه هئي .يسوع صرف سج لٿي کان پوء عید فصح کائي ها ۽ هڪ دوران مارجي وڃي ها
۽ سج ٻیهر قائم اڳ دفن ٿي (هڪ نئون ڏينهن شروع ڪري).
شهید ٻیو صدي عیسويء ۾ ،جي پادريء  /پادري جڏهن وڪٽر جي  14هین جي بدران هڪ آچر تي عید فصح جي قوت ڪرڻ جي
ڪوشش ڪئي ته رومن پادريء وڪٽر کي هڪ خط موڪلیو:
لکیو" ،اسان جي جملي ڏينهن جو مشاهدو؛ نڪي گڏي ،۽ نڪي پري کڻڻ .ايشیا ۾ الء به وڏي بتیون ننڊ پیو آهي ،پنهنجي
پالڻهار جي ،آ جڏهن هن آسمان مان شان سان اچي ملندو ،۽ سڀني کي بزرگ ٻاهر طلب ڪنداسون جي ڏينهن وري جیئرو
ڪنداسون جن جي .انهن مان فلپس ،جي ٻارهن رسولن ،جیڪو ۾ ننڊ پیو مان هڪ آهي؛ ۽ سندس ٻه عمر ڪنواري ڌيئر ،۽
ٻئي کي ڌيء ،جو پاڪ روح ۾ رهندو هو ۽ هاڻي تي اختیار؛۽ ،ان کانسواء ،جان ،جن ٻنهي شاهد ۽ هڪ استاد ،جیڪو
پنهنجي پالڻهار جي گريبان تي  ،۽ ،هڪ پادريء ٿي رهیو هو ،ته پلیٽ .هن چیو ته تي ننڊ پیو .۽  ،جیڪو هڪ پادريء ۽
شهید ٿي ويو ۾ ؛ ۽ جیڪو ۾ ننڊ جي ور چڙهي کان پادريء ۽ شهید .ڇو مون کي پادريء ۽ شهید جو  ،يا جي برڪت يا ،
آفیسر جو پاڪ روح ۾ مڙيوئي رهندو هو ،۽ جیڪو ۾ ڪوڙ ،آسمان کان سهاري ،جڏهن ته هن کان اٿي ويندو ۾ ننڊ پیو
ذڪر جي ضرورت آهي مئن؟ اهي سڀ انجیل موجب جي عید فصح جي چوڏهین ڏينهن هتان ،ڪو احترام ۾ پاسیرا ،پر
ايمان جي حڪمراني هیٺ ڏنل .۽ مون کي به ، ،اوهان مڙني جو گهٽ ۾ گهٽ ،منهنجي مائٽن جي روايت مطابق ،جن مان
ڪي مون کي ويجهي پٺیان ويا آهن .منهنجي مائٽن جي ستن پادرين هئا الء؛ ۽ مون کي اٺین آهیان .۽ منهنجي مائٽن کي
همیشه جي ڏينهن جڏهن ماڻهن جي پري ڪر هتان .مون ،ان ڪري ،ڀائرن ،جن جي پالڻهار ۾ سٺ-پنجن سالن کان رهندو
آهي ،۽ دنیا جي دٻیل ۽ ان جي ڀائرن سان مالقات ڪئي آهي ،۽ هر پاڪ ڪتاب جي ذريعي ٿیا آهن ،لفظن جي نه
آهیان .وڏي کان مون کي چیو ته آهن 'اسان کي انسان جي بجاء خدا جي فرمانبرداري ڪرڻ گهرجي' تن الء  ...آء جي
پادرين جو موجود هئا ،جن کي مون پنهنجي خواهش تي طلب ذڪر ڪري سگهي ٿي؛ جن جا ناال ،مون کي انهن کي لکڻ
گهرجي ،جو هڪ وڏو ڪثرت ها .۽ اهي ،پنهنجي کي ڏسندڙ ،سندن رضامندي جي خط کي ڏني ،ڄاڻڻ ته مون کي چٽ ۾
منهنجي ڀورو ڳوڙهن برداشت نه ڪئي ،پر همیشه جي خداوند عیسي جي منهنجي زندگي سنڀالیو هو.
سندس خط ،۾ نوٽیس:

 )1چیو ته ان جي تعلیمات جي رسول جي جان کان تي گذري تي عمل ڪیو ويو.
 )2چیو ته انجیل جي تعلیمات کي وفادار ٿي رهیو هو.
 )3سنڌ جي جاگرافیائي بیهڪ ته بائبل کان تعلیمات رومن-قبول روايت جي جن جي مٿان هئا تي ڀروسو.
 ) 4چیو ته ان جي تعلیمات کان اڳ چرچ جي اڳواڻن پاران کیس نازل منظور ڪرڻ وفادار ٿي رهیو هو.
 )5پهتا ته هن کان پوء ايشیا مائنر ۾ وفا جي ترجمان هئي.
 )6چیو ته هو ۽ سندس فطیر ماني جو وقت هتان.
 ) 7بائبل جي حوالي سان هڪ غیر حقیقي رومي روايت جي اٿارٽي قبول ڪرڻ کان انڪار ڪیو.
 )8روم جي پادريء جي اٿارٽي قبول ڪرڻ کان انڪار ڪیو  -هن چیو ته جدا جدا (هجن .مڪاشفو  18کي ترجیح ڏني
وڃي.)4 :
 )9چیو ته سندس زندگي عیسي ۽ نه ماڻهن جي راء جي سنڀالیو ويندو هو.
توهان عیسى ۽ رسولن جي مثال جي پیروي ڪري ڇڏي وانگر ڪیائون؟
ڇو ته شروعات عیسائین جي  14هین تي عید فصح رکي ،اهي ۽ ٻیا جیڪي پوء هو ڪیترن ئي موءرخن جي (الء الطیني) لڳل هئا.
هن ابتدائي عیسائین جي ڳالهه آهي ته عید فصح نجات جو خدا جي رٿ سان ڪندا هئا .نوٽیس ته  180ع جي ،جي پادريء  /پادري
لکیو:
هاڻي جي عید فصح جي راز اچي ،به طور تي ان جي قانون ۾ لکیل لڳل آهي  ...سنڌ جي ماڻهن کي ،تنهن ڪري ،چرچ جي
الء نموني جي ،۽ قانون هڪ مسودا ٿیو .پر انجیل ،قانون ۽ ان جي پورو جي وضاحت ٿیو ،جڏهن ته چرچ سچ جي ٿیو ...
اهو هڪ اسان جي نجات جي عید فصح آهي .هن جي هڪ جن صبر ڪیترن ئي ماڻهن ۾ ڪیتريون ئي شیون آهي  ...هن
جي هڪ جو هڪ ڪنواري ۾ انساني ٿیو ،جیڪو وڻ تي ڦاهيء چاڙهیو ويو هو ،جن جي زمین ۾ دفن ڪیو ويو ،جیڪو
مئلن مان جیئرا ٿي ويو آهي ،۽ جیڪي ماڻهو جیئرو آسمان جو همیشه الء هیٺ قبر مان ڪڍي وٺي .هن جي جٺ ڪیائون ته
قتل ڪیو ويو آهي.
عید فصح جي وفادار ۽ بعد ۾ صدين ۾ ٻین جي جي  14هین تي سالیاني رکیو ويو .ڪیٿولڪ عالمن ( سقراط ) هن لکندڙ هین  8-هین ۽ بعد
۾ صدين جي  4هین 5 ،هین 6 ،۾ پیا آهن .مختلف خدا جي گرجا گهر اديبن جي جديد دور تائین (مثال طور هڪ ،جي ناتي .سچو دينrd3 ،
پٺیان جي تاريخ رسولن جي وقت کان ان جي ملن آهن .يروشلم 1972 ،ع (خدا جي گرجا گهر 7 ،ڏينهن) .بي اڳتي خدا جي گرجا گهر
جي تاريخ .نظارين ڪتاب 2016 ،ع).
رومي عالمن جي سڃاڻپ آهي ته عید فصح جي عا دتن ،دامن ڌوئڻ وانگر ،تن کي به اهي جي شروعات وفادار عیسائي ٿي سمجهیوجي هتان هئا (مثال طور  (1912ع) .پیرن ۽ هٿن جي ڌوئڻ .ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا ۾).
عید فصح جي  23ٿرڊ باب ۾ ڏنل پهرين سالیاني جي دعوت آهي.
عید فصح عیسائین الء تصوير نجات ۽ فضل ۾ مدد ڪري .اها ڳالهه نوٽ ڪرڻ گهرجي ته شروعات عیسائي آثارن سڀ کان اڪثر
جي عید فصح ۽ نه جیئن ان ڏانهن اشارو "جي پالڻهار جي".
جڏهن ته ڪجهه عید فصح جي جي ضرورت ڪري سگهون ٿا پري ،جي -رومیون ۽ خدا جي گرجا گهر جي بزرگ ٿي سمجهیو
اڳواڻن ان جي لفظي معني رکیو هو.
اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ اڃا تائین اڄ به ائین.
اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ عید فصح رکیو ۽ تاريخي ،۽ حقیقي ،ڌوئڻ هڪ ٻئي جي پیرن جي عملي طور شامل آهن.
ابتدا کان جو منصوبو
عید فصح ڏيکاري ٿو ته خدا دنیا جي بنیاد کان اڳ ۾ هڪ رٿ پئي ( 1پطرس  )1:20اسان جي گناهن جي الء مرڻ عیسي موڪلڻ
الء ،ته خدا اسان کي (يوحنا  ) 3:16دوست رکندو آهي ،ته خدا اسان کي سگهین ٿو ،۽ سندس پٽ متاثر ٿیو ۽ اسان الء مري ويو .عید
فصح ڏيکاري ٿو ته عیسائین سندس موت جي گناهه کان آزاد آهن ۽ گناه (رومیون  )5-1 :6۾ رهنديون نه.

پر هوء عیسي جي قرباني قبول سڀ ڪو نجات جو خدا جي رٿ الء آهي نه آهي.
مختلف ماڻهن کي ٻڌائڻ عید فصح ۽  /يا جي نجات جو خدا جي مجلسن جي شروعات رکیو ،پر "جي مال جي کوٽائي" معلوم ڪرڻ تي
وڃڻ ڪڏهن به (هجن .رومیون  )11:33خدا جي فضل جي ( 2پطرس  )3:18جي ٻین حقیقي مجلسن جي.
مسیح اسان جي نجات جو لیکڪ  /مبتدأ نه رڳو آهي (عبرانیون  ،)9 :5پوء به اسان جي نجات جي تڪمیل آهي (:؛ 9-1 :عبرانیون
 1 12پطرس  .)2 1سندس سچو پوئلڳ سندس بهار رکیو ۽ پاڪ ڏينهن گر.

 .3هن رات هتان ٿي ۽ فطیر ماني ڏينهن
بائبل ظاهر آهي ته مصر گناه جو هڪ قسم جنهن کان بني اسرائیلن پهچائي ٿي پئي (هجن .خروج 13: 3؛ مڪاشفو  )8 :11هو .بائبل
ڏيکاري ٿو ته عیسائین اڄ هڪ دنیا جنهن کي روحاني "بابل" (مڪاشفو  )6-1 :17جو هڪ قسم آهي ۾ رهن ٿا .بائبل ڏيکاري ٿو ته
عیسائین نسبتا جلد ان مان پهچائي ويندي پوء خدا بابل (مڪاشفو  )8-1 :18تي سندس آفتون ٻاهر .۾ مڪاشفو جي ڪتاب درج جي
آفتون جي ڪیترن ئي دفعو مصر ۾ استعمال کان اڳ ۾ خدا جي ماڻهن تائین پهچائي رهیا هئا جن سان ملندڙ جلندڙ آهن.
بني اسرائیلن کي فطیر ماني جي پهرين ڏينهن تي مصر ڏانهن روانو ٿیو.
بائبل ،احبار 23۾ 8-7 :جي تعلیم آهي ته ٻنهي فطیر ماني جي پهرين ۽ آخري ڏينهن هڪ پاڪ "ڪانووڪیشن ۾" ( ،)NKJVهڪ
"مقدس اسیمبلي" ( )NJBالء هاري آهن( .جنهن ته پاڪ ڏينهن ٿیندي آهي) جو پندرهون جي شام فطیر مانيء جنهن کي کائیندو ڏٺو
ملوث جي دعوت ٿیندي آهي (هجن .خروج 12:16؛ احبار.) 23: 66
بائبل حوالن جا هیٺیان:
 42ان هڪ رات جو گهڻو مصر جي زمین مان کین ٻاهر آڻڻ جي الء پنهنجي پالڻهار کي هتان ويندو آهي :هن جي پالڻهار جو
ته رات جو انهن جي پوين ۾ بني اسرائیل جي سڀني ٻارن کي هتان ويندو آهي( .خروج ، 12:42اٽلندو)
هيء اسان جي پالڻهار جي رات جو آهي ،جڏهن ته هو کین حاضر جي ملڪ مان ڪڍي :هن رات جو سڀ بني اسرائیل جي
ٻارن کي انهن جي پوين ۾ مشاهدو هجڻ ضروري آهي( .نج)
هن ڳاله آهي ته عیسائین سان خوش ڪرڻ سبب گهرجي آهي  :-عیسائین الء ،جو رات روحاني مصر ( 8ظالم هجن .مڪاشفو  )11کي
ڇڏي ڪري اسان جي وٺڻ عمل تصويرن هتان ٿي.
تاريخي ،جو رات عام طور تي هتان وڃي هڪ رات جي ماني ملوث .هن رات جي ماني عام طور تي شامل آهي ،پر ڪري ،فطیر
ماني تائین محدود نه هئي.
يهودين جي گهڻي تعداد جي  15هین عید فصح دعا
يهودي اڳواڻ جي تاريخ ۽ عید فصح سان الڳاپیل سندن عملن مان ڪجه تبديل ٿي .ڪجهه ربنیتا ذريعن جو مشورو هي هو ڇاڪاڻ ته
اهي ان جي وفادار عیسائین جي طور تي اهو ساڳیو رکڻ نه چاهیو ڪیو (بگهڙ مقابل ۽ بائبل جي ۽ عید فصح تي تاريخي ڀاڱیداريون.
مقابل بگهڙ 19911 ،ع).
پوء به ،شايد رات جو رستي تي هڪ کائڻ هتان ٿیڻ جي واپرائڻ ۽ ڪجهه روايتون ،سان ڪیئن يهودين جي (بني اسرائیل جي ملڪ
کان ٻاهر يهو دين) ۽ ڪئلینڊر مسئلن (ڇاڪاڻ ته پاڪ ڏينهن سان ڊيل ڪرڻ الء سنڀالي ٿیل سبب پاڪ ڏينهن  1906ع جو .يهودي
انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا) ،يهودين کي رات جي سڏ تي سنڌ جي عید فصح هتان وڃي ٿو ته جیئن سڀ کان يهودين ان /جي  15هین جي شام
هڻي توکان موڪالئین .ڪجهه عید فصح جي طور تي ٻنهي جي  14هین ۽  15هین رکیو.
شاگردي واري زماني ۾ ،سنڌ جي پڇیائین ته  14هین ۽  15هین تي فريسین تي عید فصح رکڻ الء سنڀالي (ربي جیفري ڊبیلو .آمريڪا ۾
يهودين جا ٻه عید فصح آهن ڇو ڪندا آهیو؟).
اڃان ،بائبل جي تعلیم جي ٻن مختلف وقتن ۾ ٻه مختلف مقصدن الء آهي .جڏهن ته پراڻي عهد نامي جو عید فصح ڏيکاري ٿو ته بني
اسرائیل جي ٻارن کي محفوظ ڪیا ويا ۽ ان جي موت جي مالئڪ کان شڪار نه ڪیو .سنڌ جي نئین عهد نامي جي عید فصح
عیسائین الء ،ڏيکاري ٿو ،عیسي سندس موت جي وسیلي اسان جي گناهن جي پاڻ الء عذاب هلي ته.

پر ،جي رات هت ان ٿي يهودين نصیحت آهي ته اهي مصري غالمي (خروج ) 12:42جي کان خدا جي الء شڪر ڪرڻ
گهرجي .عیسائین الء ،جو رات هتان ٿیڻ جي تعلیم اسان سان خوش ٿیندا آهن ۽ ان جي ورائي عیسي گناه (يوحنا  )36-34 :8جي مان
روزي الء شڪر ٿي آهي.
ڪجهه يهودي عالمن جو احساس ته بائبل مختلف تاريخ تي ويٺو جیئن لسٽون عید فصح فطیر ماني جي عید کان ٿا:
 ، xxiiiتنهن هوندي به ،عید فصح ،جنهن جي مهیني جي چوڏهین ڏينهن الء مقرر آهي ،۽ (فطیر ماني جي عید جي وچ ۾
فرق ڪرڻ لڳي؛  ،ἑορτή τῶν ἀζύμωνلوقا XXII 1؛ ،) .§ 3 ، ii 1 .جو پندرهون ڏينهن الء مقرر ڪیو( .عید فصح.
 19066ع جي يهودي انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا)
تنهن ڪري سڀ کان يهودين ڪیئي جیڪي عید فصح جي حیثیت ۾  15هین تي رکڻ جي باوجود ،سنڌ جي  15هین فطیر ماني جي ستن
ڏينهن عید جو حصو ٿي سمجهیو ويندو آهي .ڇو ته يهودي مصر کان وڇوڙي الء توکان موڪالئین تڏهن ۽ ڪجهه غیر حقیقي روايتن
تي ڀروسو ،اهي اڪثر ڪري صرف ٻئي جي تاريخ جو مشاهدو ڪرڻ الء توکان موڪالئین تڏهن.
خروج باب  12عید فصح تي بحث ڪري ۽ خدا جیڪي سنڌ جي ماڻهن کي هڪٻئي سان گڏو گڏ ڇا ايڏو وڏو ڪرڻ وارو ڪیو ويو هئا
بابت موسى ۽ هارون سیکاريندو سان ٿیندي آهي .سنڌ جي  14هین جي ابتدا  -هن عبرت جي هن پهرين مهیني جي ڏهین ڏينهن تي ساڻس
جٺ کان ٻاهر کڻڻ ،سڏيو ،۽ ان جي مٿي جي بچت جي  14هین ڏينهن جنهن مهل ان کي شفق تي قتل ڪیو ويندو هو ايتري قدر شامل
آهن.
جي عید فصح جي باري ۾ ڏنل هدايتن کان ڪجهه نوٽیس:
 21پوء موسى بني اسرائیلن جي سڀني بزرگن الء سڏيو ۽ انهن کي چیو ته" ،ڪٽي ڌار ڪري ۽ پاڻ کي پنهنجي گهر جي
ڀاتین مطابق الء وٺي ،۽ عید فصح جٺ کي مارڻ 22 .۽ اوهان جي هڪ وٺي ويندو ،ان جي رت ۾ اهو جي بیسن ۾ آهي ،۽ ان
جي رت جي بیسن ۾ آهي ته سان ۽ ٻن هڙتال ۽ اوهان مان ڪو صبح جو جیستائین سندس گهر جي دروازي کان ٻاهر وڃڻ
وارا (خروج.) 12: 21-22
جي اظهار "صبح جو جیستائین" عبراني لفظ جي معني مان اچي "هڪ جي ذريعي ٽوڙڻ" "،ڇا هڪ آ "،يا "سج اڀرڻ جي اچڻ".
پوء ،اسرائیلي  14هین تي صبح صادق کان پوء ايتري قدر سندن گهرن مان ٻاهر وڃڻ نه ڪیو .اڳ ته رات جو ڇا ٿیو؟
 29۽ ان آڌي رات نڪري ته پنهنجي پالڻهار مصر جي ملڪ ۾ سڀ ٿینديون ،فرعون جي جو قیدي جي جو معدوال ۾ هو ،۽
ڍور جي سڀني کي سندس تخت تي ويٺو مان آيو  33 ...۽ مصري جي ماڻهن تي زور ڏنو ،ته اهي تڙ تڪڙ ۾ سنڌ جي ملڪ
مان ڪڍي کین موڪل ٿئي .چیائون ته ،ان الء "اسین سڀ مري ويندو( ".خروج)33، 12: 29
موسى ۽ هارون کي رات جي دور ۾ ٻاهر وڃڻ نه  -ته هڪ غلط گمان آهي ته ڪیترن ئي آهي:
 28ان کان پوء فرعون کیس چیو" ،مون کان پري ٿي! پاڻ کي نصیحت وٺو ۽ منهنجي منهن في وڌيڪ ڏسو! الء ئي ڏينهن ۾
توهان کي منهنجي منهن اوهان کي ماريندو ويندو ڏسي!"
 29پوء موسى چیو ته" ،اوهان چڱي ريت ڳالهائي ويندي آهي .مون کي پنهنجي منهن وري به ڏسي ڪڏهن به نه
ٿیندو( ".خروج) 10: 28-29
جي جي وفات کان پوء ،اسرائیلي مصر ڇڏڻ کان اڳ مڪمل ڪرڻ جي ڪمن جو تعداد هو .اهي سندن گهرن ۾ اندرصبح جو
جیستائین رهڻ هڪ جي ٽوڙڻ جي ته کڻي نه ويو هو جي باقیات کي ساڙڻ جي ڳوٺن ۽ شهرن ۾ جتي مصري رهندو ڏانهن وڃو ۽ کائن
پڇین کین چاندي ،سون ،۽ ڪپڙا ڏي هئا ،گڏ ۽ اپ لوڊ اهي کڻندا هئا ۽ سندن ۽ ڌڻ ،دامن تي سفر جتي مصر مان ڪڍي سندن منظم
سفر شروع ڪري ويو کي ڪجهه گهڻو طور تي ويهن میلن تائین سان جیڪي مال .نوٽیس:
 34۽ سنڌ جي ماڻهن کي سندن ٿي گذريو آهي ان کان اڳ ڪیو ويو ،سندن سندن تي سندن ڪپڙا ۾ پابند رهیو 35 .۽ يعقوب
جي اوالد ۽ موسى جي ڳاله مطابق ڪیو؛ ۽ اهي چانديء جي مصري ڳهه ،۽ سون جا ڳهه ،۽ اهي نصیحت وٺن جي
اڌار 36 :۽ جي پنهنجي پالڻهار ڏني سون جي ماڻهن جي مصري جي نظر ۾ احسان ،پوء ته انهن کي اهڙي شيء ورت جیئن
اهي گهري .۽ انهن جي مصري خراب 37 .۽ بني اسرائیلن کي کان  ،پیادا ته ماڻهن هئا ،ٻارن کانسواء تي جي باري ۾ ڇهه سؤ

هزار 38 .۽ هڪ ماليو ڪثرت انهن سان به کنیو ويو؛ ۽ ڌڻ ،۽  ،به تمام گهڻو مال 39 .۽ اهي جنهن اهي مصر مان ٻاهر
ڪڍيائین ،ان الء ان کي نه هو جو فطیر پڪل؛ ڇاڪاڻ ته اهي مصر مان ڪڍي وڌائون هئا ،۽ ترسو نه ڪري سگهیو ،۽
نڪي انهن پاڻ الء ڪنهن به تیار هئا( .خروج ، 12: 34-39اٽلندو)
رات جو هتان ٿیڻ جي رات آهي ته اهي ڇڏي آهي .رات جو اهي اصل ۾ مصر ڏانهن روانو ٿیو.
ڪري رهیا جیڪي خدا انهن کي ڪندا ٻڌايو کان پوء ،اهي ڇڏي.
خروج 13:18۾ فرمايل آهي" ،بني اسرائیلن مصر جي ملڪ مان ڪڍي ايوارڊ ۾ کنیو ويو ".ماڻهن جي تعداد ۽ عمر جي حد تائین
سٺن ،ڳالهه اها آهي ته اهي کان پوء سڀني کي رات جو هن جي سعادت حاصل ڪرڻ جي قابل هئا جي عید فصح.
فطیر مانيء
اسان عیسائین جي سڃاڻپ آهي ته حضرت عیسي عید فصح تي اسان جي گناهن جو ڪفارو ادا ڪري ۽ اسان کي گناهه ۽ منافقت کان
سواء ،رهن ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ ته جیئن هن ڪیو ،آهي ته ،جنهن جي نمائندگي ڪري سگهو ٿا (لوقا .)1 :12
شهید ڊبیلو هن جي باري ۾ لکیو ته:
۽ ،جیئن اسرائیلي هڪ اعلي هٿ سان ٻاهر نڪتو (نمبر  ،)3 :33وڏو ۽ کان سندن تي ۾ ،پوء خودمختیار ڄڻیو عیسائي ٻاهر
شروع ڪندو آهي ته سندس مسیحي زندگي  -خوشيء ۽ شادماني جي ڪڪرن ۾ کنیو .پوء ڇا ٿیندو؟
شیطان ۽ گناهه کي فوري طور پوء بعد ۾ خدا جي خودمختیار ڄڻیو پٽ  -۽ جلد ئي نئین ۽ فرزند عیسائي لهي هن جي ڳاله ۾
الٿو آهي ،۽ مٿي ڏي ۽ بیزار ڪري آزمايا.
نوٽیس خروج ، 14آيت  10آهستي  -جیترو جلد اسرائیلي هن وڏي فوج سندن تعاقب ڏٺو ،تڏهن سندن جرئت وڃائي .خوف
سندن مٿان آيو .اهي ۽ شڪايت ڪرڻ لڳو .هنن ڏٺو ته اهو ممڪن نه هو کین فرعون ۽ سندس لشڪر کان پري حاصل
ڪرڻ الء ،ڇاڪاڻ ته انهن الء تمام طاقتور هو .۽ اهي بیوس هئا .پوء ان کي اسان سان گڏ آهي.
اسان جي يونٽس ڪافي نه!
پوء موسى جي ذريعي انهن کي خدا جي پیغام کي اطالع" :ڊڄو اوهین نه ،تڏهن اٿي ،۽ پنهنجي پالڻهار جي نجات ڏسو  ...ته
مصري الء  ...اوهین انهن کي ٻیهر ڏسڻ وارا ڪڏهن الء ڪو به وڌيڪ سنڌ جي پالڻهار الء جنگ ڪنداسون.
توهان"! ڪیئن عجیب!
بي يارو مددگار ،اسان کي اڃا به اٿي ،۽ پنهنجي پالڻهار جي نجات کي ڏسي چئي رهیا آهن .هن چیو ته اسان جي الء جنگ
ڪنداسون .اسان کي شیطان ۽ گناهه کي فتح نه ڪري سگهي ٿو ،پر هن ڪري سگهي ٿو .اهو اڀرئي مسیح آهي  -اسان جي
سردار ڪاهن  -جیڪو اسان کي صاف ڪر ڪندو  -اسان واکاڻیون ٿا  -اسان کي پهچائڻ  -جن چیو ته خدا اسان کي ڪڏهن
به ڇڏي ۽ نڪي اسان جي سمهڻ جي ها!
اسان کي اسان جي پنهنجي وس ۽ طاقت ۾ حڪم نه هڻي سگهي ٿو .پر آمريڪا ۾ مسیح کین هڻي ڪري سگهو ٿا! اسان جو
ايمان ۾ خدا تي ڀروسو هجڻ ضروري آهي . .خدا جي پاڪ ڏينهن-يا چوڻ لڳو جون موڪلون-جنهن؟ خدا جي عالمي چرچ،
 19766ع)
عید جو مقصد
پر اسان کي هن جي مڪمل جیڪا سکڻ گهرجي .ڇو خدا انهن جي دعوت ڏينهن لکندس ڪیو؟ سندس وڏو مقصد ڇا
هو؟ خروج ، 13آيت  3ڪرڻ الء هاڻي موڙ ..." :موسى ،سنڌ جي ماڻهن کي چیو ته اڄ ياد ،جنهن کي اوهین ۾ مصر کان
ٻاهر آيو  "...هن جي  15هو .آيت " :66ست ڏينهن گهڻو فطیر ماني کائي ،۽ ستین ڏينهن جي جهانن کي هڪ دعوت  ...هن
ڪري ته جنهن تي ڪو دائمي ڪیائون [هڪ يادگار] جو ڪم آهي ڪیو ويندو  ...۽ ان کي هڪ نشاني الء ٿي ويندو "-
(سڃاڻپ جا ۽ ڪرامت دلیل)  "-تو وٽ تنهنجي هٿ تي ،۽ تنهنجي اکین جي وچ ۾ هڪ يادگار الء " -ڇو؟ " -آهي ته
خداوند جي قانون تنهنجي وات ۾ هجن  ...اها تنهن ڪري هن آرڊيننس پوي "...

چڱو ،محبوب جا ڀائر ،توهان جي عجیب معني ڏسندا آهن ڇا؟ توهان ان کي سڀني جي سچي جیڪا هٿ آهن ڇا؟ توهان خدا
جي مقصد کي ڏسین ٿو ڇا؟ هن عید فصح گناهه آهي ته گذريل آهن جو گناهہ بخشیا وڃن مسیح جي موت تصويرن .سندس
رت جي قبول گناهه اسان ڊاه وارا معاف نه ڪندو آهي  -تنهنڪري جڏهن ان کي قبول ڪندا آهن ،اسان جي گناهن جي رڳو
ان وقت تائین معاف آهن  - -گذريل گناهن ان گناهه ۾ جاري رکڻ الء الئسنس ڏئي نه رکندو آهي.
پر اسان کي ڪو بند ملندو؟ ماضي جي گناهن جي معافي .پر اسان کي اڃا تائین ماڻهو گوشت آهن .اسان اڃا به جوکي جو
شڪار رهندا .گناه اسان کي ان جي ۾ منعقد ڪیو آهي  -اسان کي گناه جي الء غالم ٿي وئي آهي ان جي وس ۾ .،۽ اسین پاڻ
ان کان پهچائڻ الء بي يارو مددگار آهن! اسان گناهه کي ۾ ڏنا ويا آهن .اسان جي تصوير سمجهڻ جڳائي  -جي معني.( .
توهان جي عید فصح ۽ فطیر ماني عید جي باري ۾ ڇا معلوم ڪرڻ گهرجي .ڪهاڻي نیوز ،مارچ  19799ع)
جیڪي وڏا کي عیسائي گناه پري ڪر گهرجي؟ مڪمل ،جیئن عیسي سیکاريو" ،تون ڀرپور ٿي ويندو ،آسمان ۾ پنهنجي پيء سان
ڀرپور آهي جیئن" (متي  .)5:48گناه ( 7-8 :هجن  1ڪرنٿین  )5جو هڪ قسم جي ٿي سگهي ٿو .گناهه ،جان مٿي وانگر.
ست پورو خدا جي تعداد ۾ آهي ،جیئن عیسائي فطیر ماني جي ستن ڏينهن سان گڏ عید فصح جي پیروي ڪرڻ آهي .هن معني ۽ بس
عید فصح سان مڪمل نه آهي .عید فصح گذريل گناهن جي گناهہ بخشیا وڃن ۽ عیسي جي وفات الء مسیح جي رت جي قبول
تصويرن.
اسان مسیح کي ڇڏي وڃي سندس موت (هجن .گلتیوں  )3:13جي وڻ تي لڙڪیل؟ نمبر ست اسان کي عید فصح جي مدد تصوير ڏنل
فطیر ماني جي ڏينهن جي مڪمل گناه جي منهن الڳو ،جو حڪم جي وجهندا  -کانپوء گذريل گناهن عیسى قرباني جي نتیجي جي طور
تي معافي آهن.
فطیر ماني تصوير جي ڏينهن جي زندگي ۽ ان جي اڀرئي عیسي جو ڪم .عیسى اسان جي سردار ڪاهن جي طور تي اسان جي
طرفان ۾ ڪم تي زور ڏئي خدا جتي هو هاڻي آهي جي تخت تي ويٺو ،گناهه جي اسان کي گهرجن مطابق (عبرانیون  )18-17 :2اسان
کي ان جي طاقت کان مڪمل طور!
هتي جي عبراني ڪتاب فطیر ماني جي ڏينهن جي باري ۾ ڇا چوندا آهن جي ڪي آهي:
 15ستن ڏينهن ۾ توهان فطیر ماني کائي ويندو .پهرين ڏينهن تي اوهان کي اوهان جي گهرن مان کي ختم ڪیو ويندو .جیڪو
ستین ڏينهن ايتري قدر جو پهريون ڏينهن کان ماني کائیندو الء ،ته انسان بني اسرائیلن کان پٽي ڪیو ويندو 16 .جي پهرين
ڏينهن تي اتي هڪ پاڪ ڪانووڪیشن ۾ هوندا ،۽ ستین ڏينهن تي اتي توهان جي الء هڪ مقدس ڪانووڪیشن ۾
هوندا .ڪم جو ڪو انداز انهن تي ڪم ڪیو ويندو؛ پر جیڪي ماڻهو کائیندا هجڻ ضروري آهي  -ته صرف توهان جي تیار
ٿي سگهي ٿو 17 .پوء اوهان کي ،فطیر ماني جي دعوت جو مشاهدو ڪنداسون هن ساڳي ئي ڏينهن تي مون کي مصر جي
ملڪ مان ڪڍي پنهنجي لشڪر کڻي ڪیو ويندو الء .تنهن ڪري توهان هڪ الزوال آرڊيننس جیئن پنهنجي جڳ دٻیل هن
ڏينهن جو مشاهدو ڪنداسون 18 .جي پهرين مهیني ۾ ،شام جي مهیني جي چوڏهین ڏينهن تي ،اوهان فطیر ماني کائي ويندو،
شام جي مهیني جي ويهن-پهرين ڏينهن جیسین19 .ستن ڏينهن جو ڪو به الء ،اوهان جي گهرن ۾ ملي ويندو جیڪو کائیندو
کان جیڪي آهي ،ته هڪ ئي شخص بني اسرائیل جي عوام کان پٽي ڪیو ويندو ،ته ڇا هن هڪ اجنبي يا ملڪ جي هڪ
ڏيهي آهي20 .تون ڪجه به کائي ويندو؛ توهان سڀني گهرن ۾ اوهان فطیر ماني کائڻ وارا ' "(خروج.) 12: 15-20
احبار 23: 6-8سان گڏو گڏ ان جي باري ۾ تعلیم .۽ استثنا  16:16ڏيکاري ٿو ته پرساد فطیر مانيء ۽ زوال پاڪ ڏينهن جي ڏينهن تي
ڏنو وڃي ٿو امید ٿیا.
اصل ،ڪو "پئي پرساد يا قرباني" هئا جڏهن خدا (يرمیاه " )7:22مصر جي ملڪ مان ڪڍي کین کڻي" .انهن جي نافرماني (يرمیاه :7
 )27-21جي ڇو شامل ٿیا ۽ نئین عهد نامي جي آهي ته اسان کي هاڻي (عبرانیون  )15-11 :9سڙي پرساد يا جانور قرباني ڪرڻ جي
ضرورت نه ٿا واضح آهي.
اسان فطیر ماني کائي جیئن ته ڏينهن جو هر ،اسان جو احساس اسان کي گناهه آهي ته اسان جي آس پاس جي دنیا ۾ ايتري ۾ پکڙجي
ويندو آهي کان پاسو ڪرڻ آهي ته.
پري ٿي چڪو آهي يا رکي؟
ويا فطیر ماني ڏينهن پري ٿي چڪو آهي؟ ٻي ڳاله تي غور ڪیو وڃي ته ڊبیلو لکیو:

قديم انجام سان -بند -نه
مشاهدو آهي ته فطیر ماني ڏينهن هڪ دور ۾ ،ٻه اعلي ڏينهن گذارڻ آهن .۽ هن دور ۾ سدائین قائم آهي  -جڏهن اسرائیلي
مصر ۾ اڃا به هئا  -کان اڳ موسى جو قانون ڏنو يا لکیو ويو هو  -کان اڳ خدا به پراڻي انجام تجويز! ڇا موسي جي
شريعت ،يا پراڻي انجام ،آڻ يا ادارو نه ڪیو ،اهي منهن وٺي نه ٿو سگهجي! جي ترجمي ۾ ،جو  17آيت جو ترجمو آهي:
"انڪري هڪ سدا-سدائین ادارو هن جي دور ۾ رکیو ".هن سڄي عرصي ۾ شامل آهي.
هيء اڪیلو ثابت ڪرڻ آهي ته پاڪ ڏينهن کپي  -۽ فطیر ماني جي ستن ڏينهن  -اڄ واجب آهن ،۽ همیشه الء!
هاڻي ،جیڪڏهن انهن حجاج ،سنڌ جي  ،15نه ته  14تي الڳو ٿین ته جیئن اهي بیشڪ جیڪي ڪندا ،۽ هتي ثابت آهي ،ته
پوء ان جي عید فصح ويجهي-سدا قائم آهي؟ بیشڪ اهو آهي! پر گورنر حجاج بن مٿي جي دعوت ۽ نه ئي عید فصح جي
حوالي .جي تڪ خروج 12:21شروعات ۾ هن عید فصح وري حوالو ڏنو ويو آهي ،۽ آيت  24ان کي همیشه قائم! ...
عید فصح اڪیلو مشاهدو ،۽ پوء فطیر ماني جي ستن ڏينهن جو مشاهدو ڪرڻ الء لکان ،جو مطلب آهي ،ته ۾ ،مسیح جي
رت کي قبول ڪرڻ ،۽ گناه ۾ تي جاري  -چوڻ  ...قانون پري ٿي چڪو آهي ،اسان کي انهيء هیٺ آهي  ،مطلب ته الئسنس،
گناه ۾ جاري!
فطیر مانيء تصوير جي ستن ڏينهن جي حڪم جي وجهندا ،جنهن جي گناهه جو منهن اسي چوڻ جي ٻیو رستو آهي.( .
توهان جي عید فصح ۽ فطیر ماني عید جي باري ۾ ڇا معلوم ڪرڻ گهرجي .ڪهاڻي نیوز ،مارچ  1979ع)
ابتدائي عیسائین تي ايمان نه ڪیو ته فطیر ماني ڏينهن پري ٿي چڪو آهي هئا .رسول جي پولس صحیح فطیر ماني ( 1 7 :ڪرنٿین )5
سان گڏو گڏ گذاريندا جي حمايت .هن ۽ ٻین اڃا تائین لڳل  /ان کي هتان ۽ يهوديہ جي ٻاهران ان کي هتان:
 6پر اسان فطیر ماني ڏينهن کان پوء کان منهن هلڻ لڳي ،۽ پنجن ڏينهن ۾ کین  ،جتي اسان کي ست ڏينهن رهیو تي
ٻیلي( .رسولن جا ڪم )6 :20
جیڪڏهن عیسائین فطیر ماني ڏينهن وجهندا نه ڪیا ويا ،پاڪ روح هن وحي نه ڪن ها هن طرح درج ڪیو وڃي ٿو .هاڻي طوال ۾
هڪ غیر قومن جي ڳوٺ ۾ هو .اهو رومیون جي حڪومت هو  -اهڙيء طرح انهن ڏينهن ۾ رکندي يروشلم وانگر هڪ جاء تائین
محدود نه هئي .نئین عهدنامي ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻن هنڌن تي ،اسان کي ڏسي ته فطیر ماني ڏينهن غیر قومن جي عالئقن ۾ رکیو وڃي ٿو
هئا ( 1ڪرنٿین 7 :5؛ رسولن جا ڪم .)66 :20
به بیان تي غور رسولن جا ڪم  12۾ "ان فطیر ماني ڏينهن دوران هو" ، .3 :هن چیو ته انهن ڏينهن ۾ ته اهي ئي غیر قومن عیسائین
کي نامعلوم هئا ۽ موجود الء بند ڪیو ويو ڇو جو ذڪر ڪیو آهي ها :جي غیر قومن لیکڪ جیئن تہ ٻئي غیر قومن ( 1رسولن )11
کي عمل جي ڪتاب خطاب ڪیو؟
شايد ان کي شامل ڪیو وڃي ته  3ٿرڊ صدي دعوي ڪري ٿو ته عیسي سیکاريو سندس پوئلڳ فطیر ماني ڏينهن جیستائین هو موٽي
رکڻ گهرجي .اسان کي ته سند تي ڀروسو نه ڪري سگهو ٿا ،جڏهن ته ،ان مان صاف ظاهر آهي ته ڪجهه ئي  3ٿرڊ صدي عیسويء ۾
تن ڏينهن ۾ گذاريندا هئا.
بائبل کان ٻاهر کان م علومات اطالعن موجب ته رسولن پولس ،جان ،۽ فلپس ،جي ۽ ٻین جي شروعات عیسائین سان گڏ ،فطیر ماني جي
ڏينهن ( باب  2جي زندگي) ڇڏي سون.
هن جي باوجود ،چوٿین صدي عیسويء جي جي ڪائونسل جي توپ ( 38س )364-363 .فطیر ماني جي ڏينهن جي مشاهدي
ممنوع .خدا جي گرجا گهر ۾ جنهن کي بائبل ۽ وفا جي شروعات روايتن جي خالف نڪري هن ڪائونسل جي ڪیترن ئي لکیل سان
عمل نه ٿو ٿي سگهي.
تنهن ڪري ،مختلف سبت-داروغا وري فطیر ماني جي ڏينهن ۾ رکڻ الء جاري (نظارين يهودي عیسائیت  ،يروشلم 1988 ،ع ،ص
 ....35جیرومي  ،پي پي ۾ هنڌين ماڳین طور 58،62،63؛ .هن .جي :ڪتاب  IIجي (پهرين ٽولین  )46-1سیڪشن  ،1باب ، 9-7 ،19
 1987ع ،ص  )119-117۽ وچین دور ۾ ۽ ٻاهر جي سورهون صدي ۾ (المتوفي ...يونیورسٽي پريس ،چشما (شڦ انصا) 1993 ،ع،
پي پي 62-61؛ جان جان ۽ ناول  ،پي پي جي هڪ  ،57-58جیئن طالب المولي بي ستون ڏينهن مردن ۾ هنڌين ماڳین ...:۽ انگلینڊ ۽
ويلز ۾  2nd ،1600-1800 ،ڇاپي .جیمس ۽ ڪمپنيء 2009 ،ع ،پي.)50-49 .

خدا جي ستة چرچ ۾ اسان کي قبول نه ڪندا ته جیئن ته جي ڪائونسل جو سچو عیسائي چرچ الء ڳالهايو ،اسان اڃا فطیر ماني ڏينهن
رکیو .اسین (خروج 12:15؛ 23:15 ،6 :13؛  )34:18جي ستن ڏينهن مان هر هڪ الء ڪجهه فطیر ماني کائي جیئن بائبل .هيء
ماني مختلف داڻو  /جو ڪیو ٿي سگهي ٿو اکروٽ-جي ڪڻڪ جي استعمال -جي ضرورت نه آهي.
(ان مان جو ذڪر ڪیو وڃي ته هڪ هن جي دعوت جي دور ۾ صرف فطیر ماني کان سواء ٻیو غذائون کائي سگهي ٿو ،ان آهي بس
ته ڪو کڻي و يندو آهي .به ،عید فصح وسنديون ،فطیر ماني جي پهرين ۽ قیامت جي ڏينهن کي ڏينهن آهي ،جهڙي هفتیوار سبت ،ته
هڪ ڪم ڪرڻ الء نه آهي).
ڪجهه بائبل جي ڪیترن ئي حصن پري ڪرڻ چاهیو ،جڏهن ته ،توڙي جو اتي ضرور پاڪ ڏينهن تائین هڪ روحاني سمجهه آهي،
اتي به هڪ طبعي هڪ آهي .۽ طبعي ڀلي جي روحاني سبق کي سمجهڻ الء اسان کي مدد ڏيندو.
فطیر مانيء مدد تصوير ته اسین نصارى اسان جي سرن کان ٻاهر گناه ۽ منافقت ڪرڻ جي شوقینن الء آهن جي ڏينهن (هجن .متي
:16؛ 23:28؛  12-6لوقا  .)1 :12کین جسماني رکندي جو قسم ،اها ڀلي ته روحاني سبق آهي ته خدا جو ارادو معلوم ڪرڻ الء اسان
کي مدد ڏيندو.

 . 4پینتیکوست :هن سچ توهان جي بال جي باري ۾ ۽ خدا جي بیٽسمین تحفا
گهڻو ڪري جیڪو مسیح پینتیکوست جي باري ۾ ڪجهه خبر آهي .ڪیتريون ئي صحیح ان جي نئین عهد نامي جي چرچ جي شروع
ٻڌ.
عیسي مري کان پوء ،سندس شاگردن جو پاڪ روح جي طاقت حاصل ڪرڻ جي انتظار ڪرڻ الء چیو ويو:
 4۽ انهن سان گڏ گڏ رهیو ،هن چیو ته انهن کي يروشلم کان موٽن ٿا ڪري نه حڪم ڏنو ،پر پيء" ،جنهن کي "،هن چیو،
"تون مون کان ٻڌو جو انجام جو انتظار ڪري؛ جان الء  5بیشڪ پاڻيء سان بپتسما ڏني ،پر تون هاڻي کان نه ڪیترن ئي
ڏينهن پاڪ روح سان بپتسما ويندو( " .رسولن جا ڪم )5-4 :1
پوء انتظار ۽:
1

جڏهن پینتیکوست جي ڏينهن ناه ايندا هئا ،اهي هڪ جاء تي ( 1 :رسولن  )2۾ هڪ مطابق سان سڀ هئا.

نوٽیس ته بیان آهي ته حقیقت اها آهي ته پینتیکوست جي ڏينهن ناه ايندا هئا  .بائبل اهو واضح آهي ته ڏينهن بند ڪیو ته جي تابعداري
سڌو حقیقت اها آهي ته پینتیکوست جي ڏينهن ناه ايندا هئا سان الڳاپیل هئا بڻائي آهي .۽ ،ان جي سببان آهي جو اهي سڀ ان ۾ گڏجي
مشاهدو هئا ته شاگردن کي ائین.
هتي وري ڇا ٿیو آهي:
 2۽ اوچتو اتي هڪ ڊوڙندي وڏي واء جي طور تي آسمان مان هڪ آو از آيو ،۽ ان کي سڄي گهر جتي ويٺا هئا ڀرجي
ويئي 3 .ان کان پوء اتي باه جي طور جدا زبانن انهن الء بیٺو ،۽ هڪ انهن مان هر هڪ تي ويهي رهیو 4 .۽ اهي سڀ پاڪ
روح سان ڀرجي ويا ۽ ،ٻین زبانن سان ڳالهائڻ الء ته جیئن روح کین مختصر فرمان ڏني شروع ٿي ويا... .
 38پوء پطرس انهن کي چیو ته" ،توبهہ ،۽ اوهان مان هر هڪ جي گناهہ بخشیا وڃن عیسي مسیح جي نالي تي بپتسما ورتي
وڃي گهرجي
گناهه؛ ۽ اوهان کي پاڪ روح جي بخشش ملي ٿي ويندو 39 .انجام الء توهان کي ۽ توهان جي اوالد کي ،۽ جیڪي پري بند
جي پالڻهار جي طور تي جیئن ته ڪیترن ئي اسان خدا جي سڏ ڪندو آهي ،ڪرڻ الء آهي" .
 40۽ ڪیترن ئي ٻین لفظن هن ٻڌايون ۽ کین خبردار ،جو چوڻ آهي ،سان "هن بڇڙي زماني کان بچايو وڃي 41 ".پوء جن
خلق سندس ڪالم ملي ۽ بپتسما ورتائون .۽ ٽي هزار روح جي باري ۾ ته ڏينهن انهن کي شامل هئا 42 .۽ جاري رسولن 'جو
نظريو ۽ رفاقت ۾ ،ماني جي ٽوڙڻ ۾ ،۽ نماز ۾ 47 ... .خدا جي واکاڻ ۽ سڀني ماڻهن سان احسان پوڻ .۽ جي پنهنجي پالڻهار
جي چرچ کي روزانو تن کي بچايوسون پئي ويو شامل( .رسولن جا ڪم .)47 ،42-38 ،4-2 :2

اهي پاڪ روح جي طاقت جو ڪجهه ملي .۽ هن جي رومن ڪیٿولڪ ،مشرقي اورتهوڏاڪس ،سڀ کان پروٽسٽنٽ ،جیوواه گواه ،۽
خدا جي گرجا گهر گروپن جي عیسائي چرچ جي شروع ٿي سمجهیو ويندو آهي .پوء پاڪ روح هڪ ڪجهه وقت (هڪ ئي وقت
يهودين جي ڪیترن ئي هتان ته پینتیکوست) تي ۽ عیسي جا شاگرد اڃا تائین ان مشاهدو هئا ته ڏنو ويو.
ته ڪو اتفاق نه هو.
نه پینتیکوست کي وڌيڪ آهي ڇا؟
ڪیترن جو احساس نه ڪندا آهن ته پینتیکوست پاڪ روح جي ڪاري ۽ نئین عهد نامي جي چرچ جي شروع کان وڌيڪ ظاهر
ڪئي.
پراڻي ۽ نئین ۾ ٻڌائن تي ڏسي هن ڏينهن ۽ ان جي معني جي باري ۾ وڌيڪ معلومات مهیا ڪري ٿي.
پینتیکوست جي دعوت جي شروعاتي هڪ کان پوء عیسائین جي رکیو ويو ،پر زبان ۾ ڳالهائڻ جو ڪو به ذڪر سان .رسول جي
پولس پینتیکوست ڏهاڪن رکڻ الء جاري کانپوء پینتیکوست عمل جي ڪتاب جي ٻئي باب ۾ ذڪر ڪیو.نوٽیس هن ڇا لکیو 56 ،ع:
 8الء مون کي واٽ تي هاڻ توهان ڏسڻ جي خواهش نه ڪندا آهن .پر مون کي اوهان سان گڏ هڪ جڏهن ته رهڻ الء امید
آهي ،ته جیڪڏهن پنهنجي پالڻهار کي موڪل .پر مون کي پینتیکوست (: 8 1ڪرنٿین  )16جیسین ۾ ترسو ٿیندو.
اهو ڏيکاري ٿو ته پولس جڏهن پینتیکوست هو ڄاڻن ها ،هن محسوس ڪیو ته آهي ته ڪرنٿین جڏهن پینتیکوست هو معلوم هجڻ
ضروري آهي ،۽ افسیون ڄاڻي ها جنهن مهل پینتیکوست هو ته .اهڙيء طرح ،ان ۽ ۾ پولس ۽ غیر قومن جي هتان ٿي رهیو هو.
ٻئي سال ۾ ،رسول جي پال به ،پینتیکوست الء يروشلم ۾ ٿي گهرون ته  60ع جي آس پاس:
 16پولس الء گذريل چڪر مڪمل ڪرڻ الء ،ته هن چیو ته ايشیا ۾ ان وقت خرچ ڪرڻ نه ايندو آهي جو فیصلو ڪیو
هو؛ هن چیو ته يروشلم ،ممڪن آهي ته ،پینتیکوست جي ڏينهن (رسولن جا ڪم  )20:16۾ ٿي بیٺا ويو الء.
اهڙيء طرح ،يروشلم ۾ عیسائي اڃا پینتیکوست مشاهدو ويا ۽ پولس اهو به مشاهدو ڪیو ويو .ٻي صورت ۾ ،ڪو پڌرو سبب ڇو
پولس پینتیکوست جي ڏينهن تي يروشلم ۾ وڃي ڪري ڇڏيو وڃي ها.
جي مدت پینتیکوست هڪ يوناني مدت  50هین معني آهي .ته ٺهرايل مدت جي تاريخ حساب جي هیٺین عبراني بیان مان نڪتل آهي:
 15۽ اوهان کي سبت کان پوء واري ڏينهن کان پاڻ کي شمار ڪبو ،جو ڏينهن آهي ته توهان جي لهر قرباني جو پلندو آندو
کان :ست مڪمل ڪیو ويندو .ستین سبت (احبار ) 23: 15-16کان پوء  16ڳڻپ جي ڏينهن تائین پنجاهه ڏينهن.
پینتیکوست جي ڏينهن ڪیترن ئي نالن جي ڪئي ،۽ ته ڇاڪاڻ ته جي ،ڪجهه ان جي باري ۾ ڦري ويا آهن .ان جي ٻین حقیقي جا ناال
شامل آهن :فصل جي دعوت ،هفتن جي دعوت ۽ جي ڏينهن.
يهودي روايتون ۽ جڏهن پینتیکوست آهي؟
اڪثر خدا ،جنهن لٿي تي شروع کان پاڪ میال گڏ گانا:
 29تون جڏهن هڪ پاڪ میلو جاري رکي آهي جو رات ۾ جیئن هڪ گیت آهن ،۽ دل جي خوشي جي طور تي جڏهن هڪ
هڪ بانسري سان وڃي ،جي پالڻهار جي جبلن ۾ اچي ،اسرائیل جي غالب کي( .يسعیاه )30:29
جديد يهودين جي مدت جي پینتیکوست سڏ الء توکان موڪالئین تڏهن.
ڪجهه پريشان ٿي ويا آهن جڏهن پینتیکوست آهي .ڪیترن ئي يهودين ته خدا جي ستة چرچ ان بچندو هڪ ئي ڏينهن تي ان کي رکیو
نه ٿا.

يهودين جي پڇیائین صحیح چیو آهي ته "ته پینتیکوست همیشه آچر تي ڪرندو هوس "،تنهن هوندي به ( وريت "،ص "[مون کي] ن
پوسٽ -۽ ادب  ...پینتیکوست جي  6تي پوي ٿو" ، 212 .ويانا 1861 ،ع؛ 1906 ..ع جي پینتیکوست يهودي انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا)
سنڌ جي تاريخ جي ڪیترن ئي يهودين هاڻي (جنهن کي پوسٽ -ادب جنهن جي پراڻي عهد نامي کان پوء گڏ رکندو هو ۾ آهي ۽ ڪتاب
نه آهي استعمال) ،هڪ بعد ۾ تبديلي ۽ نه ئي حقیقي تاريخ آهي  .اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ ٻڌايل طريقي جو مشاهدو.
نوٽیس به اڳوڻي وڏي ربي پالڻهار ٿیلها کان هیٺین:
فريسین ،جن جي زبان جو شريعت سان گڏو گڏ جي لکیل هڪ ۾ ايمان سمجهڻ "سبت" جو مطلب الء ،هتي )15 ،جي پهرين
ڏينهن .صدوقي ،جن کي رڳو لکیل قانون ۾ آندو ،متن جي لفظي معني ٿي گذريو آهي.هن ڏينهن سبت کان پوء الڏاڻو ڪري
ويو آهي .اهڙيء طرح شمار همیشه هڪ آچر تي ٿیندي آهي ،۽  ،پنجاهه ڏينهن کان پوء ،به همیشه هڪ آچر تي پوي
ٿو( .ٿیلها ايل يهوديت ، .:جون  .2014 ،3الء هڪ سوچ)
عیسائین کي ياد ڪرڻ گهرجي عیسي جي لکیل قانون (جو نشان  )13-5 :7جي حوالي سان سنڌ جي زباني قانون تي تمام گهڻو انحصار
الء فريسین جي مذمت ڪئي آهي .عیسي انهن کي چیو اهي هئا (مرقس " )7:13توهان جي روايت جنهن ڪري توهان کي نازل
حوالي ڪیو ذريعي ڪو به اثر جو خدا جو ڪالم نه وجهو ،۽ ڪیترن ئي اهڙيون شیون اوهان ڪندا".
۽ ،جیئن هیٺ ڏيکاريل آهي ،پینتیکوست پنجاهه جي ڳڻپ جي وقت الء پهريون میون سان الڳاپیل رهیو ته جیئن وهم:
 16ڳڻپ پنجاهه ستین سبت کان پوء اڄ ڏينهن تائین ڏينهن؛ پوء اوهان جي پالڻهار وٽ هڪ نئین اناج قرباني پیش ڪیو
ويندو 17 .تون پنهنجي گهرن مان ڪڍنداسون هڪ جي ٻن ڪبو ته ٻه لهر مانیون .اهي ٺیڪ اٽو مان ٿینداسون .اهي سان
پڪل ويندو .اهي پنهنجيء ( 17-16 :احبار ) 23ڪرڻ جي پهريون میون آهن.
۽ جڏهن اوهان کي ستین سبت کان پوء اڄ ڏينهن تائین پنجاهه ڏينهن ڳڻڻ ،اوهان کي لهندا ته پینتیکوست همیشه هڪ آچر تي اچي ويو
آهي .پینتیکوست لٿي ڇنڇر کان سج لٿي الڏاڻو ڪري جیستائین هلندو هو .جیڪو جي مالقات ڪري ڇڏيو ڪرڻ جي دعوي لکیو آهي
ته رسولن هڪ آچر (  7جي ذرا) تي پینتیکوست رکي.
پهريون میون
اصطالح "پهريون میون" جي استعمال جو هڪ ٻیو فصل مشورو ڏيندو .۽ اصل ۾ ،هن به ٻاهر جي پراڻي عهد نامي ۾ نشاندهي ڪئي
آهي:
 ... 16فصل جي دعوت ،پنهنجي جي پهريون میون جنهن کي توهان جي میدان ۾ وڌو آهن؛  17۽ سال جي آخر ۾ ،جڏهن توهان
جي میدان (خروج ) 23: 16-17کان پنهنجي جي ڦر ۾ گڏ ڪیو تي جي دعوت.
 22۽ اوهان هفتن جي ،ڪڻڪ جو فصل جي پهريون میون جي دعوت جو مشاهدو ڪنداسون ،۽ سال جي آخر ۾ جي دعوت
(خروج.) 34:22
 26به هن پهريون میون جي ڏينهن تي ،جڏهن توهان هفتن جي توهان جي دعوت تي رب کي هڪ نئین اناج قرباني آڻیو،
اوهین هڪ پاڪ ڪانووڪیشن ۾ (نمبر  )28:26ڪیو ويندو.
ڪجهه پروڻسڻنٹ ( .توما نیلسن پبلشر 1997 ،ع ،ص 213 .مثال طور پٺیان سوکڙي .هن نیلسن بائبل) پهريون میون جي دعوت جیئن
ئي موج پلندو قرباني ڏانهن اشارو آهي ،جڏهن ته هن هڪ آهي .جڏهن ته "پهريون میون جو پلندو" پوء جي آڇ ڪئي هئي (احبار 23:
 )10-11جیئن مٿي ڏيکاريل آهي ،،بائبل پهريون میون جي وقت (نه رڳو هڪ پلندو) طور هفتن جي دعوت کي وهم.
ڪیئن پهريون میون جي خیال جي مدد ڪري ٿو ته اسان هن ڏينهن کي سمجهڻ؟
پینتیکوست يا پهريون میون جي دعوت جي دعوت (خروج ) 34:22اسان کي ياد ڏياري خدا هاڻي سڏي ٿو ته صرف هڪ ننڍڙي
"پهريون میون" روحاني چوپائي مال ،قیامت جي وڏي ڏينهن جي اوچتي جو هڪ تمام وڏو فصل بعد ۾ تصويرن سان گڏ .بهار جي
چوپائي مال ،سڀ عالئقن ۾ ،سنڌ جي وڏي گر فصل جي ڀیٽ ۾ گهڻو ننڍا ۾ ،۽ هن انسانیت الء نجات جو خدا جي رٿ سان برابر آهي.

پر جیڪي عیسى جي باري ۾؟ هن پهريون میون جي هڪ قسم جي نه هئي؟
ها ،هن چیو ته ضرور هو .پولس منجهن:
 20پر هاڻي مسیح جي مئلن مان اڀرئي آهي ،۽ جن جي ننڊ ۾ پیل آهن جي پهريون میون بڻجي چڪو آهي 21 .الء کان وٺي
انسان جي ،موت آيو انسان جي به مئن جو قیامت آيو 22 .آدم ۾ جیئن الء سڀ مري ،ڪڏهن به مسیح ۾ پوء سڀ زنده ڪیو
ويندو 23 .پر پنهنجي حڪم ۾ هر هڪ :مسیح جي پهريون میون ،پٽي تن کي مسیح جي سندس اوچتي تي آهن 1( .ڪرنٿین
.)23-20 :15
مسیح احبار 23۾ موج پلندو قرباني جو سچو آهي .11-10 :هن چیو ته پهريون میون جي پلندو آهي .هن چیو ته به (ان جي لهر پلندو
قرباني هڪ آچر تي هو) جڏهن هن جي آچر تي آسمان ۾ ويٺو آهي ته ڪردار کي سچو کان پوء هن (يوحنا  )1،17 :20جیئرا ٿي
ويو .پر نه هو ۽ نڪي سندس سچو پوئلڳ هتان جیڪي هاڻي ايسٽر سڏيو ويندو آهي.
به ،جیمس ته حضرت عیسي اسان کي حاضر به پهريون ڦر جي هڪ قسم جي ٿي:
 18پنهنجي پنهنجي هن اسان کي سچ جي ڪالم جي حاضر ڪندو ،ته اسان سندس مخلوق (جیمس  )1:18جي پهريون میون
جي هڪ قسم جي ٿي سگهي ٿي.
پوء عیسي جي لهر پلندو قرباني جي نمائندگي ڪرڻ جي اصل پهريون ڦر هو ،جڏهن ته ،سچ عیسائین پهريون میون جو هڪ قسم،
پینتیکوست جي ڏينهن سان ظاهر ڪئي آهي" .پهريون میون" جو مطلب آهي ته فقط چند هن عمر ۾ فصل جو حصو ٿي ويندي (هجن.
لوقا 12:32؛ رومیون 9:27؛  - )5 :11پر اهي به اظهار ته اتي هڪ وڏو فصل ٿیندو  -هڪ وقت ،جتي تمام جیڪو نجات جي الء
هڪ موقعو هو ڪڏهن به دير سان هڪ سچي ۽ حقیقي موقعو آهن.
نوٽیس تنهن تي پطرس پینتیکوست تي سمجهن ٿا:
" 29مرد ۽ ڀائر ،مون کي بابي دائود جي اوهان کي وڻیو چئي ،ٻئي مري ويو ۽ دفن ڪیو آهي ته هن ۽ سندس قبر اڄ ڏينهن
تائین اسان سان گڏ آهي گهرجي 30 .تنهن ڪري ،هڪ نبي رهیو ،۽ ڄاڻڻ آهي ته خدا هڪ سان پڪا هئا کیس قسم ته سندس
جسم جي ڦر جي ،گوشت موجب ،هن کي ننڍپڻ جي مسیح سندس تخت تي ويهاريو اٿي ڪري ڇڏي 31 ،هن چیو ته ،هن  ،جو
مسیح جي وري جیئري ٿیڻ بابت گفتگو ڪئي آهي ته سندس روح عالم ارواح ۾ ڇڏي نه ڪیو ويو ۽ نڪي سندس جسم
ڪرپشن کي ڏسي ڪیو 32 .هيء عیسى خدا ڪنهن اٿاريو ،جنهن جي اسان سڀني کي شاهد آهن 33 .تنهن ڪري خدا جي
ساڄي پاسي ڏانهن مٿاهون رهیو ،۽ پيء کان پ اڪ روح جي انجام ملي پوڻ ،هن کي ٻاهر وهايو هن جنهن جو اوهان کي
هاڻي ڏسي ۽ ٻڌي (رسولن جا ڪم .)333-29 :2
نوٽیس ته پطرس ،پینتیکوست تي ،ڦر ۽ ته اهو وري جیئرو هو عیسي وٽ جو حوالو ڏنو .پینتیکوست ڏيکاري ٿو ته خدا سندس پاڪ
روح ڏني وڃي جي هن ننڍڙي فصل ته اسان کي ،غا لب سندس ڪم ڪندا ۽ روحاني سٺا به "هن ۾ موجود برائي عمر" ۾ رهندڙ
جیتوڻیڪ ڪري سگهو ٿا (گلتیوں )1: 4
هاڻي عیسي هو نه رڳو پهريون میون جي پهرين ،هن به ڪیترن ئي ڀائرن مان ويو:
 29جنهن کي الء ،هن چیو ته به سندس پٽ جي تصوير کي وڃي پهرئین ،ته هن چیو ته ڪیترن ئي ڀائرن (رومیون )8:29
مان جي ٿي ٿئي.
 5يسوع مسیح ،جو وفادار شاهد ،مئلن مان جي (مڪاشفو .)5 :1
جیئن ته حضرت عیسي جي آهي ،هن ضرور مڃڻ آهي ته اتي ٻیا جیڪي سندس وانگر ٿي وڃن ٿا بڻجي ويندو .اهڙيء طرح ،يسوع
مسیح وانگر واه واه به پینتیکوست جي پیغام جو حصو آهي .جي حقیقت مسیح وانگر واه جو خیال بائبل اهڙي سیکاريو آهي ۽
پینتیکوست تائین محدود نه آهي .نوٽیس سو جان لکیو:
2

 ...اسان کي ان طرح هوندا ( 1يوحنا .)2 :3

ڇو ته ان کي هڪ پاڪ ڪانووڪیشن ۾ آهي ،ان جي هڪ هفتیوار سبت سان ملندڙ هتان آهي ،پر آڇون (استثنا ) 16:16سان .سنڌ
جي پراڻي عهد نامي ۾ ،هفتن جي دعوت ،پهريون میون جٽادار 50 ،ڏينهن عید فصح کان پوء سبت کان پوء رکي ڪیو ويو.
مسیح جي وفات کان پوء ،رسولن آهي ته تاريخ تي گڏ ڪیا .۽ ته تاريخ تي ،پاڪ روح ٻاهر وهايو ويو پهريون میون جي هڪ قسم
جي طور تي خدا کي عیسائي تائین رسائي فراهم ڪرڻ .عیسي انهن پهريون میون جي پهرين ۽ عیسائین جو هن عمر ۾ سڏيندا آهن هو
به آهن پهريون میون ٿي هن چیو آهي ته جیئن (جي ڪوشش سان سڏيو جن کي به عیسي آهي طور ٿي آهي ،پر هوء پهريون میون ٿي
نه ٿیندو).
پاڪ ڏينهن يروشلم جي ٻاهران رکي سگهجي ٿو؟
ڪجهه ظاهر ڪیو آهي ته سنڌ جي حقیقي پاڪ ڏينهن هاڻي رکي نه ٿي سگهي ٿو ته انهن جي ضرورت ها ته هر ماڻهو يروشلم ڏانهن
وڃو ها.
پوء ته کڻي تاريخي به عیسي سان گڏ نه هو.
سندس وزارت جي شروع جڏهن ته ناصريء ۾ ڏانهن ،عیسى (لوقا  )4:16جي "جي جو ڏينهن" تي ڳالهايو .پینتیکوست به هفتن ( /
16 ،10استثنا ) 16جي دعوت سڏيو ويندو آهي .ته لوقا جو مطلب ته جمع جو اصل يوناني مدت تي پیا جي تصديق ڪري سگهجي
ٿي ،1 :( .سمجهان آهي  ،σαββάτωلوقا  14۾) اصل لفظ (لفظن طرح جي سنڌ جو ڏاڍو نه )الء ،σαββάτων ،جمع آهي .جي بیتن
جي لفظي معني جي پٺیان طور تي ترجمو ڪیو آهي:
 ،16۽ اهو ناصريء جتي هن کي مٿي کڻي ويو ۾ آيو .۽ سندس دستور موجب ،هن چیو ته جي ڏينهن تي ۾ ويو ،ته يهودي ۾ ،۽
اٿي بیٺو پڙهڻ الء( .لوقا  ،4:16سائو)
پوء ،هن ڏيکاريو آهي ته هڪ هڪ پاڪ ڏينهن هڻي سگهي ،عیسي ڪیو ته جیئن يروشلم کان سواء ٻیو ڪو هنڌ ۾ مدد ڪري ٿي.( .
سائو يوناني-انگريزي نوان نامي ،ٽیون ايڊيشن ڪتاب 2002 ،ع)  :2-1هن به ممڪن آهي تہ  6۾ گلیل ۾ ٻئي پاڪ ڏينهن هڻي رهیو.
شايد ان جو ذڪر ڪیو وڃي ٿو جڏهن ته سامري عورت ظاهر ٿئي ٿو ته عبادت ممڪن آهي ته بیت المقدس جي ايراضي (يوحنا
 )4:19کي منع ڪیو وڃي ،عیسي چیو ته آهي ته اتي هڪ بیت المقدس جي عبادت پابندي نه هئي:
 21عیسي کي چیو" ،عورت ،مون کي مڃیندا آهن ،قیامت جڏهن اوهان کي نڪي هن جبل تي ۽ نڪي يروشلم ۾ ،پيء جي
عبادت ڪندو اچڻي آهي  22تون توهان کي خبر ڇا ٿا نه جي عبادت؛ .اسان کي خبر آهي اسان ڇا کي پوڄیندا ،نجات آهي الء
يهودين مان  23پر قیامت اچڻي آهي ،۽ هاڻي جڏهن سچ عبادت ڪندڙ روح ۽ سچ پچ ۾ پيء جي عبادت ڪندو ،آهي .پيء الء
خدا جي عبادت ڪرڻ جي اهڙي راڻیندي آهي  24خدا روح آهي ،۽ جن خدا جي عبادت هجي عبادت .روح ۽ سچ پچ ۾.
" (يوحنا )24-21 :4
سنڌ جي نئین عهد نامي جي چٽيء طرح ڏيکاري ٿو ته پاڪ ڏينهن يا ٻین جي پوڄا يروشلم ڏانهن اٽڪیل نه آهي (به متي  10:23ڏسو؛
.)23:24
اها ڳالهه نوٽ ڪرڻ گهرجي ته -رومي گرجا به ياد رکڻ ته پینتیکوست ،ڪڏهن هفتن (احبار ) 23: 15-16جي دعوت طور حوالو ڏنو
يا ان جي پراڻي عهد نامي ۾ پهريون میون (تعداد  )28:26جي ڏينهن ،عیسائي جیڪا پیو  .۽ اهي هڪ شهر کي پنهنجي محدود نه
ڪندا آهن.
به ويچار آهي ته عیسائین جي خیال پهريون میون پئي ته نئین عهد نامي (جیمس  )1:18۾ تصديق ڪئي آهي .قديم بني ۾ ،اتي جي بهار
۾ هڪ ننڍا فصل ۽ زوال ۾ هڪ وڏو فصل هو .بهار جي پاڪ ڏينهن پینتیکوست ،جڏهن صحیح سمجهي ،تصوير ته خدا رڳو ڪي
هاڻي نجات الء سڏي ٿو (يوحنا  6:44رومیون 11:15؛؛  1ڪرنٿین  )1:26۾ مدد ڪري هڪ وڏو فصل بعد ۾ اچڻ سان (يوحنا :7
.)388 -37
ڪیتريون ئي -رومي گرجا پینتیکوست جي ڪجهه نسخي جو مشاهدو .اڃان ،جزوي ڇاڪاڻ ته اهي ڪجهه ٻین بائبل مقدس ڏينهن جو
مشاهدو نه ڪندا آهن ،انهن کي سمجهڻ جي ڇو خدا رڳو هاڻي ڪجهه سڏي ٿو ،۽ اهو سڀڪنهن نجات (:؛ يسعیاه  6 52:10تہ  )3پیش
ڪرڻ جو هڪ منصوبو آهي ٿو ته لکان .حڪم تي ٻاجه "(جیمس .)2:133

مسیح جي واپسي ۽ سرگرمین جو ان کي ڇوڙ .5 :ترم جي دعوت
جي -رومي گرجا جي سڀ کان ٻڌايل پاڪ ڏينهن آهي ته عام طور تي زوال ۾ نمودار هڻي نه ڪندا آهن .اڃان ،انهن پاڪ ڏينهن خدا
جي رٿ ۾ ڪیتريون ئي ڏينهن بینقاب.
ترم نه صرف جي دعوت جي مئلن مان جي پهريون میون کي جیئرو ڪرڻ الء مسیح جي اچڻ تصويرن ،اهو به صرف اڳي بربادي
جي سخت وقت ۽ عیسي مسیح جي مداخلت ڪل فنا کان جیئري کي بچائڻ الء ۽ خدا تي جي بادشاهت قائم ڪرڻ جي تصويرن زمین.
جي سمجهڻ ڪیئن هي میلو خدا جي وڏي مهارت حاصل رٿ ۾ جتن جڳائي.
غور پینتیکوست جي ڏينهن ۽ ترم جي دعوت جي وچ ۾ هڪ اهم وقت خال موجود آهي .جیئن ته سنڌ جي نئین عهد نامي جي چرچ
پینتیکوست تي لڳو ۽ بنیادي طرح جنهن مهل عیسى جي آخري صور ( 1ڪرنٿین  )57-51 :15۾ موٽي ڇڏيندي ،احساس ۾
پینتیکوست t۽ ترم جي دعوت جي وچ ۾ وقت جي دور ۾ چرچ جي عمر نمائندگي طور سمجهي سگهجي ٿو .
چوٿین پاڪ ڏينهن ،ترم جي دعوت ،۾ هتان آهي "جي ستین مهیني ۾ ،هن مهیني جي پهرين ڏينهن تي" (احبار.) 23: 23-25
خدا جي رٿ ۾ انگ ست مڪمل ۽ تڪمیل کي ظاهر ڪري .خدا جي جو ڪئلینڊر (سیپٽمبر ۽  /يا آڪٽوبر ۾ وٺندي) جي ستین مهیني ۾
اسان الء خدا جي وڏي مهارت حاصل رٿ جي مڪمل  ،حتمي چار میال تي مشتمل آهي .میلو آهي ته هن مهیني جي پهرين ڏينهن تي
پوي ٿو خدا جي رٿ ۾ آخري ڏينهن جي شروعات شڪلین.
اهو هڪ جي باقاعده ڪم کان باقي جي ٻئي سالیاني سبت آهي ،۽ ان کي ترم (احبار ) 23: 24-25جي ڀڄندو جي هڪ يادگار ٿي
ويو .اهو به هڪ وقت خدا جي طريقن سان (:؛ 7-1 :ظالم هجن .ڳولیندا  3-2 3نحمیاه ) 8سکڻ الء آهي .ڇا بني اسرائیلن کي ائین
گهڻو ڪري اسان الء لکیو هو "مثال ،۽ اهي اسان جي نصیحت ،جن تي سنڌ جي عمر جي ڪري ڇڏيندي ايندا آهن الء لکیل هئا" (1
ڪرنٿین .)10:11
اهو ته ترم جي دعوت ان جو نالو هنڌن تي ترم جي ڀڄندو مان آهي.
عالمتي معني جي هڪ وڏي ڊيل انهن ترم جي ڀڄندو سان ۾ ٻڌل خاص طور تي آخر ڀیرا جنهن ۾ اسین رهي رهیا آهیو جي حوالي
سان ،نه آهي .اها ڳالهه نوٽ ڪرڻ گهرجي ته هن جي تاريخ ،شانا ،جي جديد يهودين جي نالي سان حقیقي ۽ نڪي يهودين الء به اصل
نه آهي .اها ڳاله آهي ته اهي صدين منظور کان پوء خدا انهن کي ان ۾ ڏني ( جبل اڪرم اڀرندڙ .ڪاپي ©  1999-1998سڀڪا شيء
يهودي ،ايء) هو ۽ پوء سنڌ جي پراڻي عهد نامي جو لکیل هو.
بائبل جي تعلیم ته ترم خدا جي مجلسن ۾ اعالن ڪرڻ الء ،ان سان گڏو گڏ ماڻهن کي (نمبر  )10 ،3-1 :10گڏ ڪرڻ الء سڏ ۾ ڦوڪیو
هئا.
زندگيء جي ڪتاب
دلچسپ ،يهودي عالمن جي 'زندگيء جو ڪتاب' سان ۾ ترم جي دعوت ٻڌل آهن (م ،ربي .ڇا ڪو شانا سالم ۾ آهي؟ سیپٽمبر ،17
 2012ع) .ڇو دلچسپي جو ته آهي؟
خیر ،بائبل جي تعلیم آهي ته جن ۾ 'زندگيء جو ڪتاب' ڏنل آهن (فلپیوں 4: 3؛ مڪاشفو  )5 :3جیئرا ٿي ويندو (عبرانیون -22 :12
 .)23جڏهن؟ ستین ۽ آخري صور ۾:
 51ن هاريو ،آء اوهان جو هڪ راز اهو ٻڌايو ته :اسان سڀني کي ننڊ نه ملندو ،پر اسان سڀني کي تبديل ڪیو ويندو  -هڪ پل
۾  ،52هڪ اک ڇنڀ ۾ ،آخري صور ۾ .صور الء آواز ڪندو ،۽ مئلن غیرفاني جیئرو ڪیو ويندو ،۽ اسان کي تبديل ڪیو
ويندو 53 .هن الء تي وجهي هجڻ ضروري آهي ،۽ هن فاني سدائین رهڻ تي وجهي هجڻ ضروري آهي 1( .ڪرنٿین :15
)53-51
مڪاشفو جي ڪتاب چٽيء طرح تعلیم ته ست ترم ۾ ڦوڪیو ويندو ( ،)2 :8عذاب جن خدا جي محفوظ نه آهن ( )4 :9تي اچي ٿو ،۽
پوء خدا جي بادشاهي ۽ حڪم ايندو ( .)15-18 :11آخر ۾ ان جي تعلیم آهي ته جن جا ناال ۾ زندگيء جو ڪتاب نه لکیل آهي ته ٻیو
موت (مڪاشفو  )15-14 :20تجربو ڪندو.

صور ۾ ڌماڪا
غور بائبل ڏيکاري ٿو ته بني اسرائیل جي تاريخ آهي ،جنهن کي ڳرا ٿي تضاد ۽ بغاوت سان ويو دوران ،ترم هٿن ڪرڻ يا اهم پیغام
کي طور سڏ کي دڙڪا ڊوائیسز جي طور تي استعمال ڪیو ويندو جاري - ،همیشه سڄي کي زبردست ۾ آڻڻ جي هڪ واقعي جو نشان
قوم.
خدا به پیغمبرن کي استعمال ڪیو ،انهن يسعیاه ،حزقیا ،۽ يوايل مان ،عذاب هن کي سندس قانونن جي خالف سندن مسلسل بغاوت الء
انهن تي آڻي ها جي باري ۾ بني اسرائیلن کي ڊيڄاري .انهن ۾ نبین ترم طرح پنهنجن آوازن کي استعمال ڪرڻ خدا جي قوم ڏانهن سندن
دڙڪا هئا.
 1رڙ ڏاڍيان ،فارغ نه؛ هڪ صور وانگر پنهنجو آواز مٿي کڻڻ؛ منهنجي قوم کي ٻڌايو ته سندن گمراهيء ،۽ يعقوب جي
گهر سندن گناهن( .يسعیاه )1 :58
اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ اڄ به آهي ته ائین ڪرڻ الء ڪم ڪري رهیا آهن .اسان دلیري سماج جي گناهن جي چوان ۽
ڪیئن دنیا ۾ ڏينهن جو صحیح سمجهڻ نبوت سان آهن  -جنهن کي اسین به بیان ڪرڻ الء ڪوشش.
پر اتي به مستقبل ۾ اچڻ طور مڪاشفو جي ڪتاب جي تعلیم ( 1-18 :9 ،1-13 :مڪاشفو  )8لغوي صور ۾ ڌماڪا ٿي ويندي .پر سڀ
کان وڌيڪ سي دڙڪا پڙهي نه ٿیندو.
ڪیترائي ۾ مڪاشفو جي ڪتاب ۾ ڦوڪیو آهن ،۽ تمام گهڻو ترم جي دعوت (احبار ) 23:24تي ڦوڪیو ويندو الء هئا  -وڃايو ڪیترن
ئي سلسلي ڏسي سگهو ٿا.
پر سڀ کان اهم صور ۾ ،هڪ احساس ۾ ،آخري ،جو ستین هڪ ٿي سگهي ٿو .هتي مڃیندا آهن ته جي باري ۾ ڇا تعلیم آهي:
 15ان کان پوء ستین مالئڪ توتارو :۽ اتي جنت ۾ بلند آواز هئا ،جو چوڻ آهي" ،هن دنیا جي ڪنهن به ملڪ اسان جي
پالڻهار جي ۽ سندس مسیح جي ملڪ بڻجي ويا آهن ،۽ هن سدائین ۽ ڪڏهن حڪومت ملندو!"  16۽ ويهن-چار وڏا ۽ جیڪي
سندن تختن تي خدا کان اڳ ويهي سندن منهن تي ڪري پیو ۽ خدا جي عبادت جو 17 ،جو چوڻ آهي" :اسان توهان جو شڪر،
اي پالڻهار خدا غالب ،جڏهن ته هڪ جن آهي ۽ جن هو ۽ جیڪو اچي رهیو آهي ،ڇاڪاڻ ته اوهان کي اوهان جي وڏي
طاقت ورتو ۽ تائین آهن 18 .جڏهن ته قومن جي ناراض هئا ،۽ توهان جي ڏمر اچي چڪو آهي ،۽ مئلن جي وقت ،ته اهي
نبیرو ڪیو وڃي ،۽ ته اوهان کي اوهان جي ٻانهن پیغمبرن ۽ بزرگ بدلو گهرجي ،۽ جن کي توهان جو نالو کان ڊڄو ،ننڍي
۽ وڏي ،۽ جیڪي زمین ۾ ناس ناس ڪرڻ گهرجي 19 " .ان کان پوء خدا جو گهر آسمان ۾ کولیو ويو ،۽ سندس انجام جي
اتفاقا سندس گهر ۾ ڏٺو هو .۽ اتي  ،چیخون ڪرڻ ،هڪ زلزلي ،۽ وڏن جي ڳڙن هئا( .مڪاشفو )19-15 :11
ترم جي دعوت آهي ته عیسى ئي زمین تي آيو ۽ قائم ڪندو خدا جي بادشاهت جي مستقبل ترم جي ڀڄندو ۽ حقیقت تصويرن .خدا جي
اچڻ بادشاهت جي خوشخبري سو عیسي پنهنجن ٻانهن هاڻي (متي 24:14؛  )20-19 :28تبلیغ ڪرڻ گهري ٿو جو هڪ وڏو حصو
آهي ،۽ ان کان پوء آخر ۾ ايندو (متي  .)24:14ترم جي دعوت هن دنیا تي مسیح جي فتح ڪرڻ جون پوائینٽون.
 ،A1542پي پي  930 ،922۽ (هن جي جي -اهڙي جیرومي ۽ (من فونٽس  MPL025غیر ع  1415جیئن -رومي مورخ : ،ڪتاب
 IIجي (پهرين ٽولین  )46-1سیڪشن  ،1باب  9-7 ،19فرئنڪ  ،ايڊيٽر ناشر  1987 ،ع ،ص  ،)119-117رڪارڊ ته 'نظارين
عیسائین' جي زوال پاڪ ڏينهن رکڻ الء جاري ...چوٿین ۽ پنجین صدين ۾ .اهي به بیت المقدس ۾ وفا جن جي چوٿین صدي عیسويء ۾
يروشلم ۾ اصل عیسائي عمارت دعوي جیسین شاهي اختیارين (رسولن جا بي چرچ ڏٺائین جي رک ٿي ويا جي رکیون ويون .بائبل
اآلثار جائزو ،مئي  /جون  1990ع.)35،60-16 :
جڏهن ته مخالف سامي جان خاص شهید چوٿین صدي عیسويء ۾ ترم جي دعوت رکندي مان ماڻهن کي روڪڻ جي ڪوشش ڪئي
(جان واعظ مون کي يهودين تي مون کي5 :؛ vi:. 5؛  .)vii: 2تنهن هوندي به ،وفادار ٿي رهیا تن کي تاريخ اهڙي ائین ڪرڻ الء
جاري .خدا جي اڳتي چرچ پوء هاڻي ڪندو.

 .6معافي جي ڏينهن :شیطان معلوم ٿو
ايندڙ گر پاڪ ڏينهن معافي جو ڏينهن آهي:

 26۽ جي پنهنجي پالڻهار موسى کي خطاب جو چوڻ آهي" 27 :،به هن ستین مهیني جي ڏهین ڏينهن معافي جي ڏينهن هوندا اهو
توهان الء هڪ مقدس ڪانووڪیشن ۾ هوندا ،توهان پنهنجي پاڻ ئي پهچندو ،۽ کي باه جي ڪرائي هڪ قرباني پیش
ڪرڻ .جي پالڻهار 28 .۽ اوهان جي پالڻهار اوهان جو خدا کان اڳ اوهان کي معافي بنائڻ الء ان جي معافي جو ڏينهن آهي
الء ،ڪو به آهي ته ساڳئي ڏينهن تي ڪم ڪندا رهندا 29 .،ڪنهن به شخص جو آهي ته هڪ ئي ڏينهن تي جيء ۾ ڪا
اوکائي نه آهي هوندا الء  30 .۽ ڪنهن به شخص جو آهي ته هڪ ئي ڏينهن تي ڪنهن به ڪم ڪندو آهي ته سندس قوم مان
پٽي ،ته ماڻهو مون کي سندس قوم مان ناس ٿیندو  31توهان جي ڪم جو ڪو به انداز ڪندا آهن .ان کي توهان جي موڪلیل ۾
پنهنجي جڳ اهڙي سدائین هڪ کي آگاه ڪیو ويندو  .گهرن  32اهو توهان کي پڪو باقي جي هڪ سبت هوندا ،۽ اوهان
کي اوهان جي پاڻ ئي پهچندو؛ شام جي مهیني جي نائین ڏينهن تي ،شام کان شام تائین ،توهان پنهنجي سبت جي پاڪائي
ويندو "( .احبار.) 23: 26-322
' 7هن ستین مهیني جي ڏهین ڏينهن تي اوهان کي پاڪ ڪانووڪیشن ۾ ڪیو ويندو .توهان پنهنجي پاڻ ئي پهچندو .توهان
ڪنهن به ڪم نه ڪیو ويندو( .نمبر )7 :29
صوم تاريخي اهڙا ڪیئن جملي "پنهنجو پاڻ پهچندو" يهودين ۽ خدا برادرين جي گرجا گهر جي ڪیو ويو آهي آهي (هي به زبور
 35:13جیئن ٻڌائن جي وجود ۾ آيو آهي 69:10 ،۽ يسعیاه  )5 :58صوم جي معني کي ،جیستائین هڪ اهڙو بیمار آهي ،۽ اهڙي طرح
اڳ ۾ چريو آهي .شام تائین شام جو سج لٿي کان سج لٿي تائین جو مطلب آهي.
سنڌ جي نئین عهد نامي جي پاڻ کي سڏي معافي جي ڏينهن" ،روزو" (رسولن جا ڪم  ،)9 :27جنهن نه صرف ٿي سگهي ٿو ته رسول
جي لس ان رکندي ڪیو ويو (جنهن کي هن عمل  21۾ بیان رپیا ٿئي ها24-18 :؛  ،) 28:17پر يوناني-رکیو (عیسائي جنهن عمل جي
ڪتاب عمل  1۾ خطاب ڪیو ويو آهي ته ،)1 :به ٿي ويا آهن هجڻ ضروري آهي يا ڪنهن ٻئي اصطالح متبادل ڪیو وڃي ها.
خدا جي چرچ سان مناسبت ماڻهن هن رات سج لٿي کان روزو لٿي جیستائین ايندڙ رات جو (ڄڻڪ اهي جسماني سگهندا آهن ڪندو -
نرسنگ مائرون ،ننڍن ٻارن ،گب عورتن ،۽ مختلف چريو ٻین روزو امید نه آهن  -هن جهڙي آهي هن عالئقي ۾ يهودي عمل سان گڏو
گڏ) .هن جو روزو رکڻ ۾ اسان کي کائڻ يا پیئڻ کان سواء وڃو.
هڪ پروٽیسٽنٽ رپورٽ ۾ دعوي ڪري ٿو ته هڪ سبب عیسائین کي معافي جي ڏينهن رکڻ جي ضرورت نه ٿا ڪو به يهودي مندر
اڄ به آهي ڇاڪاڻ ته نه آهي (گهرجي مسیح جي پوئلڳ معافي جي ڏينهن روزو؟) .اڃان ،ٻڌايل حقیقت آهي ته يعقوب جي اوالد جي
صدين الء معافي جي ڏينهن تي عمل کان اڳ اتي هڪ مندر هو ۽ ٻین روايتن جي نئین عهد نامي جي ڏيکاري ٿو ته عیسائین هاڻي خدا
جو گهر ( 1 16-17 :ڪرنٿین  )33آهن آهي .
ٻه ٻڪريون
سنڌ جي پراڻي عهد نامي ۾ ،معافي جي ڏينهن کي هڪ تقريب ۾ جتي بکري جي دشت ( 10-1 :احبار ) 16موڪلیو ويو شامل
آهن .ڪجهه عیسائي ڏٺو ته ملینیم جڏهن شیطان اوڙاهہ واري کڏ (مڪاشفو  )4-1 :20۾ هڪ هزار سالن الء پابند ڪیو وڃي ها جي
دور ۾ ان وقت جیئن بکري جي هن موڪلڻ پري .هن جو مطلب آهي ته هن کي ان وقت جي دور ۾ ٺاهین ۽ ٺڳي ڪرڻ جي قابل نه
ٿیندو .عیسي جي قرباني جي ڪري ،هڪ بکري هن ڏينهن ( 1-10 :ظالم هجن .عبرانیون  )100جو مشاهدو ڪرڻ الء قربان نه
آهي.
جیتوڻیڪ عیسى اسان جي عید فصح جٺ اسان الء قربان ( 1ڪرنٿین  )8-7 :5هو ۽ هن کي رڳو هڪ ڀیرو (عبرانیون  )9:28کي
قتل ڪیو ويو ،اسان کي به هڪ دفعي عید فصح جتي عیسي قتل ڪیو آهي ٻین جي ڀیٽ ۾ ڏسي.
ڇو؟
ڪیتريون ئي ڪیو آهي ،پر اتي جي حقیقت اها آهي ته هن کي قرباني جو ٻیو بکري جي ڇڏڻ کان اڳ هاڻي سان گڏ ثبوت ٿي سگهي
ٿو.
اصل عید فصح صرف بني اسرائیل جي ٻارن کي سندن گناهن سببان مٿان گذري رهیو نتیجي ۾ .هن عمر ۾ ،تن کي سچو عیسائي آهن
اسان جي گناهن جو ڪفارو ادا ڪرڻ الء سندس آخري دنیاوي عید فصح تي عیسي جي قرباني جي دعوي ڪئي آهي .پر حقیقي
نصارى (لوقا 12:32؛ رومیون  )5 :11دنیا جي آبادي جي هڪ ننڍڙي اقلیت آهن.
تنهنڪري بائبل سڏي شیطان "هن عمر جي خدا" جو "آندا" ڪئي آهي جو دنیا ۾ ( 2ڪرنٿین  ،)4 :4سڀ کان آندا ويا آهن ۽ ڪنهن
ڏکیائي جي عیسي جي قرباني جي ٻ نه ڪیو ويو .يا هن جي عمر يا عمر ۾ اچي (متي  - )12:32اڃان هن جي تقريبا سڀني جو سڏيو

ويندو الء ايڏو وڏو ٿیندو .جي قرباني ڏٺیون ،کانپوء چرچ عمر ڇڏيندي ،فیسلیٽیٽرز ته حضرت عیسي جي قرباني جیئن خدا جي رٿ
سڀ ني کي نجات جي آڇ ڪئي ،۽ نه صرف اڄ جي برگزيدن شامل آهن ،صرف ان چرچ جي عمر ۾ سڏيو جن الء نه هو مدد ڪري.
ٻئي بکري آزاد ڪیو وڃي کان اڳ جي قرباني ڄاڻائي جو قسم ،هن مان ظاهر آهي ته عیسى شیطان جي گناهن جي منهن کڻڻ نه ڪیو
ويو.
عیسي سڀ انسان جي سزا ٿي گذريو آهي .پر ان کي ايتري قدر کان پوء خدا اسان کي سڏيندو آهي ،۽ اسان کي ٻاجه سان (يوحنا )6:44
ڏيندو آهي ،۽ اسان کي توبه ڪرڻ تي راضي ٿي اچي ۽ اسین ايمان کي اچي انسان تي الڳو نٿو ٿئي .نه رڳو عیسى ۾ ،پر اسان جي
فرزند ايمان آندو ۽ اسان جي پيء ايمان آندو ،ته آهي ،اسان جیڪي چوندا آهن تنهن تي ايمان .به ،اسان کي ان جي پشیمان ،بپتسما پئي
ڪندي ثابت ،پاڪ روح (رسولن جا ڪم  )2:38ڏني پئي وڃي ۽ اصل ۾ رهن ٿا ته جیئن اهي اسان کي رهندا آهن ها پوندو (هجن 1
يوحنا .)6 :2
تاريخ منجهه رکي
معافي جي ڏينهن جان جیڪي ان جي خالف تبلیغ موجب (جان مون کي واعظ مون کي يهودين تي5 :؛ vi:. 5؛  )vii: 2جي  4هین صدي
عیسويء ۾ رکیو ويو.
هن به هن وقت ويجهو شام حواري جي توپ  70/69۾ ڏٺو سگهي ٿو وڃي جنهن کي ان کي حرام ڪري (ته متان جي ڪوشش ڪئي
ته رومي سلطنت ( )300-438۾ يهودين جي جٺ ،يونیورسٽي ڪنساس جي پبلیڪیشن جي شماره  .:30انساني پڙهائي ڪنساس
پبلیڪیشن 1952 ،ع جي .يونیورسٽي ،پي.)355-34 .
پنجین -ڏهین صديء جي عرصي کان ڳجهي هڪ مسلمان دستاويز ،چیو ويو آهي ته حضرت عیسي ۽ سندس شاگرد يهودين جي حیثیت
ساڳي ئي ڏينهن تي روزو رکیو .اها ڳالهه ظاهر آهي ته مبني-عیسائي اڃا تائین معافي جي ڏينهن گذاريندا هئا ،جڏهن ته -رومیون هڪ
 50ڏينهن سان وٺي آيو -
صوم دور ۾ آهي ته حضرت عیسي قديم يهودي ۽ عیسائي ادبي سنگت ،جلد  2003 ،158ع ،پي پي ۾ نه رکیو هو (ص  -ايل جي
عیسائین جي تصوير  72-70؛ سخت ايس ايم ۾ 'مستند انجیل کان معني . .عبد امام عبدالجبار کي آماده ڪیو اڀیاس ،جي جنرل جلد
شرطیه )1( ،اپريل  1967ع .)57-34 ..:ٻئي مورخ کان رپورٽ هن قول جي حمايت (مثال طور  ،پي .)34-32 .ان کانسواء ،اسان
جي تاريخي رپورٽ ته ان کي اڃا به  16هینصدي عیسويء ۾ ۾ رکي ٿي رهیو هو ( پي )622-61 .ڏسندا.
خدا جي پراڻي ريڊيو چرچ جي  20هین صدي عیسويء جي دٻیل ۽ معافي جي ڏينهن (۽ ٻین پاڪ ڏينهن) هتان .اسان کي خدا
جي ستة گرجا گهر ۾ اڄ به ان جو مشاهدو ڪري وڌو.

 . 7عبادت گاه جي دعوت :مان ته ڇا دنیا جي مسیح جي تحت حڪومت وانگر ڏسڻ ۾ هڪ
جهلڪ
عبادت گاه جي دعوت خدا جي رٿ ۾ هڪ واقعي تصويرن .عیس ى اسان جي گناهن جي انسانذات وٽ ڪرڻ الء مري کان پوء ،۽
(مڪاشفو  )5:10پوء هن اسان جي پاڪ روح کي موڪلیو ۽ بادشاهن ۽ پادرين جي زمین تي ان سان حڪومت ڪرڻ هئڻ ڪري
سندس نالو الء هڪ ماڻهو ٻاهر اٻوجه ،۽ پوء سندس ٻیو اچڻ ،۽ پوء هن کي نیٺ ٻنهي کیس ۽ گناهن جي خدا ۽ سندس قوم کي (بڻائي
اسان جي آخر ۾ ساڻس تي-هڪ ٻیلي ،معافي) جي موجودگي مان شیطان جي سر تي ئي سڀني گناهن جي رکیا ڪري ڇڏيو آهي ،ته
پوء اسان کي ته آخري سیريز جي الء تیار آهي ڏينهن جو ،زمین تي خدا جي بادشاهت جي قیام جي شروعات.
عبادت گاه جي دعوت جي روحاني ۽ مادي گهڻ و آهي ته عیسى مسیح جي حڪومت جي دور ۾ رونما ٿیندا جڏهن ماڻهو شیطان جي
ٺڳيء ( 1-6 :مڪاشفو  )20کان سواء خدا جي قانون رکیو ويندو تصويرن .هي جیڪي هاڻي هڪ دنیا شیطان ( 9 :مڪاشفو )12
ٺڳي ۾ اچڻ آهي ان جي ابتڙ ۾ آهي .سنگتي فريب ،جنهن کان پوء (مڪاشفو  )3-1 :20ٿیا ڪیو ويندو ،:ڇو سڀ کان جیڪو عیسائیت
'ڀلو' ڪوڙي وزيرن سان گڏو گڏ ڇو تن وزيرن جي ڪیترن ئي گمراه ڪیو ويو آهي ( 2ڪرنٿین  11جي گمراه ڪیو ويو آهي جو
حصو آهي .)155-14
عیسي پاڻ کي ،عبادت گاه جي دعوت رکي ،۽ پڻ جان  7رپیا ان کي سیکاريو.26-10 :
هتي جي عبراني صحیفن کان ان جي باري ۾ ڪجهه هدايتون آهن:

 33ان کان پوء سنڌ جي پالڻهار موسى کي چئي" 34 ،چئي ،بني اسرائیلن کي ڳالهائڻ ڳالهايو :،سنڌ جي پهرين ڏينهن تي 'هن
ستین مهیني جي پندرهین ڏينهن جي پالڻهار کي ستن ڏينهن الء عبادت گاه جي دعوت ٿي ويندو 35ڪانه ٿي ويندو .هڪ پاڪ
ڪانووڪیشن ۾ .توهان ان تي في الحال رواج ڪم ڪندا آهیون.
 41تون ئي سال ۾ ست ڏينهن الء پنهنجي پالڻهار کي هڪ دعوت جیئن ان کي رکیو ويندو .اهو پنهنجي جڳ ۾ سدائین هڪ
کي آگاه ڪیو ويندو .توهان جي ستین مهیني ۾ ان جي پاڪائي ويندو 42 .تون ستن ڏينهن الء ٽي وي ۾ سدائین رهڻ وارا
هوندا .جیڪي ڏيهي اسرائیلي آهن ٽي وي ۾ رهڻ وارا آهن( ،احبار)41-42، 23: 33-35
" 13تون عبادت گاه جي دعوت ست ڏينهن ،مشاهدو ڪنداسون  14 ...۽ توهان کي توهان جي دعوت ۾ خوش ٿیندا آهن ،اوهان
۽ اوهان جي پٽ کي ۽ توهان جي خیال ۾ ،پنهنجي مڙس جو ٻانهو ۽ پنهنجي ڌيء جو ٻانهو ۽ ان جو  ،ته پرديسي ۽ ۽ بیوه
ويندو جیڪو توهان جي دروازن مان اندر آهن 15 .ستن ڏينهن ۾ توهان جي جاء تي جنهن جي پالڻهار چونڊيندو ۾ پالڻهار
اوهان جو خدا کي هڪ مقدس جي دعوت رکیو ويندو ،ڇاڪاڻ ته ان جي پالڻهار اوهان جو خدا ،پوء توهان سڀني پیداوار ۾
۽ اوهان جي هٿن جي سڀني جي ڪم ۾ توهان تي رحم ڪندو اوهان کي ضرور خوش ٿیندا آهن ته.
۽ انهن جي اڳیان ظاهر نه فطیر ماني جي دعوت تي ،هفتن جي دعوت تي ،۽ عبادت گاه جي دعوت تي" 16 :ٽي سال پنهنجي
سڀني مڙسن جي جاء تي جنهن کي هن چونڊيندو ۾ پالڻهار اوهان جو خدا جي اڳیان حاضر ٿیندا ڀیرا  .پالڻهار خالي-حوالي
ڪیو  17هر انسان ڏينداسون ته جیئن ته هو وس وارو آهي ،پنهنجي پالڻهار جي نعمت اوهان جو خدا آهي جیڪي اوهان کي
ڏنو آهي موجب (استثنا.) 16: 13-177
خدا جي قديم بني ڏهاڪن الء دشت ۾ ٽي وي  /عبادت گاه (عبراني ۾) ۾ رهڻ کان اڳ انهن کي انجام زمین ۾ داخل ٿیو هو .سي ٽي وي،
احساس ۾ ،ته انهن کي انجام زمین کي صرف بعد وارثن حوالي هئا .جیتوڻیڪ سنڌ جي ملینیم جي دور ۾ ،جڏهن خدا جي بادشاهت فاني
قومن مٿان حڪمران آهي ،هن فاني ماڻهن جي بادشاهت کي رڳو بعد وارثن حوالي ڪیو ويندو .اهي غالب ۽ علم ۽ حڪمت ۾ سٺا
هجڻ ضروري آهي جو واعدو وارث.
خدا ۽ افرائیم نالي چوي ٿو (ڪڏهن ڪڏهن ڪتاب ۾ سڀ بني اسرائیل جي هڪ قسم جي) ته اهي "عبادت گاه ۾ سدائین رهڻ وارا ،جي
دعوت جي ڏينهن ۾" ڪندو (ہوسیع .) ، 12: 9اسرائیل ،دشت ۾ ،سڀني ماڻهن جو واعدو ( 1ڪرنٿین  )10:11وارث تجرباتي ۽
رڪاوٽ جي ذريعي وڃڻ ضروري آهي جو هڪ قسم جو هو .اهي هئا ،خدا جو واعدو وارث انتظار.
اسان عیسائین جو احساس آهي ته اسان کي هن عمر ۾ ڪو به مستقل شهر آهي ۽ اچي ته هڪ (عبرانیون  )13:14کي نظر
آهن .عبادت گاه جي دعوت دوران عارضي جاين ۾ وهڻ ته جي اسان کي نصیحت ۾ مدد ڪري .عیسائین جي گرجا گهر خدمتون،
عبادت گاه جي دعوت جي هر ڏينهن سکڻ ۾ شرڪت ڪرڻ گهرجي جیڪڏهن ممڪن (استثنا 31: 10-13؛ نحمیاه) 8: 17-188
جیئري قرباني پئي وڃي ،جنهن جي اسان جي "ڀرپور خدمت" آهي (رومیون . )1 :12
عبادت گاه جي دعوت هڪ وقت خوش ٿیندا کي (؛  16:15استثنا ) 14:26آهي .جي بندن کي مڃي (عام طور "ٻیو ده يڪي" سڏيو)
ڏيکاري ٿو ته هن کي گهڻو مال (استثنا ) 14: 22-26جو وقت ٿي آهي جو استعمال ،پر به آهي ته وزارت هن عمر ۾ جو خیال رکیو
وڃي (استثنا .) 14: 27عبادت گاه جي دعوت تصوير گهڻو جي وقت ۾ مدد ڪري .هن اسان کي يسوع موٽڻ کان پوء هن وقت ۾ هڪ
جهلڪ ڏئي ٿو.
جڏهن ته ملینیم خدا جي  7.000سال رٿ جي ستین ڏينهن آهي .دلچسپ ،هر ستن سالن کان ،جي قانون جي ڪتاب عبادت گاه جي
دعوت (استثنا ) 31: 10-13۾ پڙهڻ ويندو کي حڪم ڏنو ويو .هن تصوير ۾ مدد ڪري ٿو ته ڏهه حڪم سمیت قانون ،،،جي ملینیم ۾
رکیو ويندو ته جیئن بائبل ڏيکاري ٿو ته قانون کان پوء سیکاريو ويندو (يسعیاه 3-2 :2؛ جي حڪم تي وڌيڪ اسان جي مفت آن الئن
ڪتابچواسانجي ۾ ملي ڪري سگهجي ٿو ڏهه حڪم) .اهو خدا جي قانون آهي ته ملینیم جي دور ۾ درود ۽ گهڻو آڻیندو موجب رهندڙ
آهي.
اسان عیسائین هاڻي اچڻ ملینیم ۽ تبديلي ته گذريل صور ( 1ڪرنٿین  ،)15:52جنهن به پهرين قیامت سڏيو ويندو آهي تي وٺندي
انتظار:
 4۽ مون کي تخت ڏٺائین ،۽ انهن تي ويهي رهیو ،۽ حڪم انهن کي سرزد ٿیو .ان کان پوء مون کي جن عیسي کي انهن جي
شاهدي الء ۽ خدا جي ڪالم کي قتل ڪیو ويو هو ،جیڪو حیوان يا سندس تصوير جي پوڄا نه هو جو پاڻ ڏٺو ،۽ سندن
پیشانیون تي يا انهن جي هٿ تي سندس نشان حاصل نه هئي .۽ اهي رهندو هو ۽ هڪ هزار سالن الء مسیح سان گڏ
تائین( .مڪاشفو )4 :20

بائبل ڏيکارڻ عیسى پاڻ کي چرچ گڏ پوء ته ،۽ پوء هن کي سندس تخت ،جتي اسان کي ان سان حڪمران ويندو تي تشريف فرما ٿیو،
هن چیو ته ان کان اڳ سنڌ جي قومن کي گڏ ۽ عیسائین کي چوندا ته:
 ،34اچو ته اوهان منهنجي پيء جي برڪت ،ان جي بادشاهي وارث
(متي  :)25:34دنیا جي بنیاد کان اوهان الء تیار ڪیو.
هاڻي ،جن عبادت گاه جي دعوت هڻي هن کي اڳتي نظر جیئن ان تصوير ۾ مدد جي بادشاهي.
هن جلد ٻیو صدي عیسويء ۾ ،جي چیو ته:
[ٽي] هتي مئن جي وري جیئري ٿیڻ کان پوء ڪجهه هزار سال جي عرصي ۾ ٿیندو ،۽ جیڪي مسیح جي بادشاهي هي تمام
زمین تي مادي صورت ۾ قائم ڪیو ويندو.
عبادت گاه جي دعوت جي خدا جي اچڻ بادشاهي ته وفادار عیسائین نئین عهد نامي جي زماني کان وٺي عمل ڪیو جو هڪ پاڇو آهي.
ڪٿي ان تي عمل ڪري سگهجي ٿو؟
دور ۾ ،مطلب ته ان کي عام طور هڪ جي عام برادري جي ٻاهران سفر ۾ شامل ٿي :عبادت گاه جي دعوت اعتراف هڪ 'حج' (5-1
زبور  )84آهي .عیسي انسان سان جڏهن هو هتي هو (يوحنا  1:14۾ يوناني لفظ  ἐσκἠνωσενسائو في ترجمو ڪري سگهجي ٿو
جیئن .يوناني-انگريزي نئین عهد نامي جي .ڪتاب 1996 ،ع 5 ،ڇپائي  2002ع ،ص.)282 .
جڏهن ته ڪجهه بي علميء سان دعوي ڪئي آهي ته موجوده دور جي ذريعي ماضي کان عبادت گاه جي دعوت صرف يروشلم ۾ رکي
ٿي هجڻ ضروري آهي ،هن گمراهي ۾ آهي .بني اسرائیلن کان پوء احبار 23۾ ان الء حڪم رڪارڊ-انهيء ويا يروشلم انهن الء هڪ
شروعاتي اختیار نه هو صدين کان يروشلم ۾ به نه هئا .بائبل ڏيکاري عبادت گاه جي دعوت يروشلم (نحمیاه 8:15؛ هجن .استثنا 14:
 )23-24جي ڀیٽ ۾ ٻین شهرن ۾ رکي سگهجي ٿو .ٻیو مندر جي دور ۾ ( 530ق.م  70 -ع) جي دور ۾ ،يهودين اڪثر ان کي ٻین هنڌن
تي رکي (نوٽ " ،به بیت المقدس جي ٻاهران هڪ وڏو میلو هو ".يهودي میال :سندن تاريخ ۽ الء هدايت .1938 ،ص .)184
اهو به مرحوم  4هین صدي عیسويء ۾ نوٽ ڪرڻ جي  2سیڪنڊ صدي عیسويء ۾ جي (جي زندگي ،باب  ).19۽ ايشیا مائنر ۾ ڪجهه ٻین
کي فائدي جي ٿي سگهي ٿي ايشیا مائنر ،نه يروشلم ۾ عبادت گاه جي دعوت رکي . .۽ تحقیق جي  20هین صدي عیسويء رشیل سبیل
رشیل سبیل- -میري يهودي عیسائیت جي دينیات جي ٿي چڪو آهي  -هيء اهڙي ڪئٿلڪ درويش جیرومي (A 1542فونٽس
 MPL025غیر ع  )1415طور وسیلن جي تصديق ڪئي آهي  .جان ديرو جي ترجمو ڪیل .هن پريس 1964 ،ع ،پي.)3466-343 .
هڪ اڻويهین صديء مخالف سنت نالي عالم جي ٽین صدي عیسويء جي مصري پادريء جي باري ۾ هیٺیان لکیو ۽ جن کي ملینیم آندا:
 ...تن سڀني جو هڪ ملینیم يهودين جي خیال موجب هي بگڙيل صورت هڪٻئي جو چوڻ آهي ته ملینیم جي دور ۾ ،۽
هیڪل مان بحال ڪیو ويندو ... ،اهي  ،نه يهودين پئي ڪري ،پر ٻڌو ۽ هڪ ملینیم موجب بول باال پوڻ طور سڏيندا آهن ...
هن پرنسپال هن غلطي جي لیکڪ  ،ڪنهن افريقي پادريء ،جن جي خالف ايس ٽي واعدو تي سندس ٻه ڪتاب لکیو هئا .۽
جنهن ايس شیعا خالف پنهنجي ڪم ۾ ( .سنت چارلس  1855 ،ع ،پي پي پاران شايع ڪیو)2533-252 .
اها ڳالهه نوٽ ڪرڻ جي آهي ته نڪي پادرين ۽ نڪي يهودي هئا ،پر هڪ مذهب آهي ته هو "يهودي" عقیدن گذارڻ الء مذمت ويا
دلچسپي جو هجڻ گهرجي .۽ جیئن ته هڪ ڪئٿلڪ درويش سڏيو ويندو آهي ،ان کي واضح هجڻ گهرجي ته سنڌ جي شروعات ٽین
صدي عیسويء ۾ معزز غیر يهودين جي عیسائي اڳواڻن واضح خیال آهي ته جي مذمت ويا کي ڏسجي ٿي ڪیائون .جڏهن ته حقیقت
اها آهي ته اهي "هیڪل" کي منعقد پوء دلیل آهي ته اهي ٻنهي جي معني سمجهڻ ۽ عبادت گاه sجي دعوت رکي ،پر هڪ عیسائي
زور سان آهي.
مرحوم  3ٿرڊ ۾ اولمپس جي -رومي پادريء ۽ درويش يا سوير  4هین صدي عیسويء سیکاريو ته عبادت گاه جي دعوت کي حڪم ڏنو
ويو هو ۽ ان جي عیسائین الء سبق پیو ته:
الء وٺي ڇهن ڏينهن ۾ خدا جي ستین ۾ هڪ شخصیت جي آسمان ۽ زمین کي پیدا ڪیو ،۽ سڄي دنیا ۾ ختم ٿي ،۽ سندس سڀ
ڪم جنهن کي هن پیدا ڪیو کان ستین ڏينهن تي ٿڌيء ڇانو ،۽ ستین ڏينهن ۾ برڪت رکي ۽ ان کي تعظیم وارو ،تنهنڪري
مهینو ،جڏهن ته زمین جي میون ۾ گڏ ڪیو ويو آهي ،اسان جي پالڻهار جي دعوت رکڻ الء ،گذارڻ کي حڪم آهن  ...ان کي
حڪم ڏنو آهي ته اسان جي عبادت گاه جي دعوت جي پالڻهار کي ملهايو ويندو  ...اسرائیلي طور وانگر الء ،مصر جو حدون

ڇڏي ،پهرين ئي عبادت گاه آيو ،۽ انهيء کان ،پوڻ ٻیهر سیٽ ،انجام جي ملڪ ۾ آيو ،پوء به اسان ڪندا .مون کي به،
منهنجو پنڌ کڻڻ ،۽ هن جي زندگيء جو مصر کان اڳي وڃڻ الء ،ته قیامت ،جنهن جي عبادت گاه sجي سچ جي دعوت آهي
پهريون ڀیرو آيو هو ،۽ اتي منهنجي خیمه قائم پوڻ ،فضیلت جي میون سان سینگاريو ،جي تي قیامت جي ،جنهن کي قیامت
جي ڏينهن آهي جو پهريون ڏينهن ،مسیح سان آرام جي ملینیم ،جنهن جي ستین ڏينهن سڏيو ويندو آهي ،ڪڏهن به سنڌ جي
سچي سبت جي پاڪائي .( .ڏهه ڪنواريون جي مجلس وڪیپیڊيا )99
ڪئٿلڪ پادري ۽ عالم جیرومي چیو ته نظارين عیسائین ان تي عمل ۽ اهي ايمان آندو ته ان کي عیسي مسیح (فونٽس  MPL025غیر
ع  )1415 - 1542Aجي حڪومت کي نشاندهي ڪئي آهي ته .شهید چوٿین صدي عیسويء ۾ نظارين عیسائین جي عبادت گاه جي
دعوت جو هيء رکندي به ڪیٿولڪ ۽ جي مشرقي اورتهوڏاڪس درويش جي تصديق ڪئي وئي هئي.
اسرائیلي کان عیسائي اختالف
اهڙا نئین عهد نامي جي صحیفن تي مشتمل ،عیسائي عبادت گاه جي دعوت سا مختلف ڀیٽ ۾ اسرائیلي ڪیائون رکیو.
رڪارڊ مان صاف ظ اهر آهي ته عبادت گاه جي دعوت وچین دور (سفیر ڪالیج ڪورس ،عبرت  .51دور ۾ يورپ ۾ رکیو ويو آهي
لڳي "۽ عورت جي دشت ،جتي هوء هڪ جاء آهي ۾ ڀڄي ويا  "...مکاشفہ 12: 6جي  s1500۾ 1968 .ع) سان گڏو گڏ ۾ خاص (پي.
 ،)62-61کجيء جون ٽاريون کان سواء هنڌن تي .ڪجهه ثبوت مشورو آهي ته ان جي  1600۽  s1700۾ آمريڪا ۾ رکیو ويو
آهي .اهو ئي  20هین صدي عیسويء ۾ سڀني کي دنیا جي چوڌاري خدا جي پراڻي ريڊيو چرچ ۽ خدا جي عالمي چرچ جي رکیو ويو.
اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ دنیا جي آس پاس جاين ۾ ان کي رکڻ الء جاري ۽ اسان کي به عبادت گاه جي دعوت خدا جي
بادشاهت ۾ عیسي مسیح جي حڪومت ڪرڻ جون پوائینٽون ته سیکاري.
عبادت گاه جي دعوت يا تنبو يا اپت ڏيڻ  /هوٽل "عبادت گاه " -۽ صرف کجيء-شاخ ڪاٺي آهي ته اسرائیلي عام طور استعمال ۾ نه
طور ڪم ڪمرا ۾ ڪیترن ئي جديد عیسائین جي هتان ڪیو ويو آهي .سنڌ جي نئین عهد نامي جي ڏيکاري ٿو ته عیسائین جو هڪ
مختلف خیمه (هجن .عبرانیون 2 :8؛  )15-11 :9آهي ،جنهن جي ذاتي ڪري پوڻ نه هڪ کجيء-بوٽ تعمیر ڪرڻ سان برابر
آهي .بائبل ڏيکاري ٿو ته بني اسرائیل جي ٻارن کي اهڙا خروج 33رپیا تنبو ۾ ٽڪیؤ( 8 :۽ ڪڏهن ڪڏهن ٻین ٿوري وقت الء ،استثنا
 4رپیا ، 49-45 :ديس) جڏهن ته اهي چالیه ورهیه جي دشت ۾ هئا ۽ خدا جي حیثیت "جن سمجهیو ته احبار 23:433في عبادت گاه
" .تنبو يا اپت ڏيڻ ڪمرا ۾ رهندڙ ٿوري وقت رهڻ  /خیمه اڄ جي هڪ اهڙي قسم جو آهي.
جي پڪین پرساد جن بني اسرائیلن عبادت گاه جي دعوت ( 37-36 :احبار ) 23جي دور ۾ مهیا ڪرڻ الء استعمال وانگر :بائبل
عیسائین جانور قرباني  /آڇون ( 9عبرانیون  )9ڪرڻ جي ضرورت نه ڏيکاريندو آهي .بیراڳي ٿي عام طور تي باقاعدي عبادت گاه
جي دعوت جي دور ۾ چرچ جي خدمتن شرڪت شامل آهن :بدران ،اسان کي ،جیئري قرباني طور تي پاڻ پیش ڪرڻ الء جنهن اسان
جي ڀرپور خدمت ( 1رومیون  )122آهي.
ڪجهه عجیب ٿي سگهي ٿو ڇو خدمتن شرڪت عبادت گاه جي دعوت تي سڀني جو ڏينهن الء ڪیو ويندو آهي ،ڪنهن ڏکیائي جي هن
فطیر ماني ڏينهن الء ضرورت نه آهي .بنیادي سبب جي حڪم چوي ٿو ،ته آهي "تون عبادت گاه جي دعوت جو مشاهدو وارا ست
ڏينهن  ...ست ڏينهن توهان جي جاء تي جنهن جي پالڻهار چونڊيندو ۾ پالڻهار اوهان جو خدا کي هڪ مقدس جي دعوت رکیو ويندو"
(استثنا ، )155، 16: 13پر ته پوء فطیر مانيء-جي حڪم جي ڏينهن سان الڳاپیل چیو نه آهي ته ان کي احبار 23۾ ست ڏينهن الء
فطیر ماني کائڻ الء چوي ٿو الء( :اسان کي ٻڌائي 3 ،طور ستن ڏينهن الء دعوت جو مشاهدو ڪرڻ جي مخالفت ڪئي 6 :۽ استثنا16
هڪ ڏينهن مان هر هڪ تي فطیر ماني کائي جي فطیر ماني جي ستن ڏينهن 'قرباني') .بائبل به عبادت گاه جي دعوت (احبار
 )23:422جي دور ۾ ٿوري وقت الء گهرن ۾ ٿي چوي ،پر هن جي ٻئي پاڪ ڏينهن الڳاپیل حالت نه رکندو آهي.
جیئن شیطان جي حڪومت (مڪاشفو  )2-1 :20الء پابند ڪیو ويندو ،اتي گهٽ فريب کان پوء ٿیندو .عبادت گاه جي دعوت جي وقت
الء پري وڃڻ ۽ روزانو ملڻ تصوير هڪ ڀیري جڏهن هن دنیا ۾ ڪافي مختلف اهو هاڻي آهي کان ٿیندو ۾ مدد ڪري.
"توهان جي بادشاهت اچو!" (متي .)6:10
بائبل جي تعلیم ته عبادت گاه جي دعوت جي ملینیم ۽ خدا ۾ رکیو ويندو آمريڪن ڪندا اسان سان 'خیمه'
بائبل نبوت ڏيکاري ٿو ته عبادت گاه جي دعوت جي ملینیم ۾ رکیو ويندو:
 16۽ اهو نڪري ٿو ته هر اهو ماڻهو جیڪو جي سڀني قومن جنهن يروشلم جي خالف آيو ته بادشاهه ،لشڪر جي پالڻهار
جي عبادت ڪرڻ ۽ عبادت گاه جي دعوت رکڻ الء سال کان سال تائین وٺي وڃڻ وارا ڇڏيو آهي اچي ويندو 17 .۽ ان ٿي

ويندو آهي ته زمین جي خاندانن جو جیڪو سنڌ جي بادشاهه جي عبادت ڪرڻ يروشلم ڏانهن نه ٿا اچن ،لشڪر جي پالڻهار
انهن تي ڪو مینهن ٿي ويندي 18 .جیڪڏهن مصر جي خاندان مٿي نه ايندو ۽ ۾ داخل ڪندو ،انهن جو ڪو مینهن ڪیو
ويندو؛ اهي طاعون جنهن سان پنهنجيء جي قومن جو عبادت گاه جي دعوت رکڻ الء نه ٿا اچن پهچندو ملي ويندو 19 .هن
مصر جي عذاب ۽ سڀني قومن جي ته عبادت گاه sجي دعوت (زڪريا  )199-16 :14رکڻ الء نه ٿا اچن جو عذاب ڪیو
ويندو.
پوء بائبل جي تعلیم آهي ته خدا سڀني جي مستقبل ۾ عبادت گاه جي دعوت رکڻ الء امید ٿیندو .جیتوڻیڪ ڪیٿولڪ ياد رکڻ ته خدا جي
رٿ عبادت گاه جي دعوت شامل آهن .زڪريا  14رياستن ۾ ٻڌائن تي هڪ ڪئٿلڪ تفسیر:
جهڙي طرح سن ڌ جي چرچ تبديل ڪیو ويندو ،۽ وڏي عقیدت سان اهڙي اڳ جي طور تي پي وقت ۾ پاڪائي ڪندو ،۽
پنهنجن معبودن کي عزت ڪرڻ جي مذهبي رسم و ورزش :۽ وڏي اجر جي اهلیت وارا( .اصل ۽ سچ پچ پراڻي عهد نامي
جو  1610جلد  ،2ص )824
خدا جي بادشاهت هن دنیا جي سڀ ملڪ (مڪاشفو  )11:15بدلو ڏيندو ،۽ هن جو میلو جي تصوير هن ۾ مدد (هجن .مڪاشفو 4 :18؛
 1يوحنا  )19-18 :2عیسائي ياترا ( 1پطرس  )12-1 :2سندن ويچارا چريا کان.
عبادت گاه جي دعوت جو رکندي اسان کي ڇا جي مستقبل بادشاهيء ۾ ايڏو وڏو ڪندو جو هن عمر ۾ هڪ جهلڪ ڏئي ٿو .بائبل پڻ
ڏيکاري ٿو ته ٿوري دير کان پوء" ،خدا جي خیمه" زمین تي ٿیندو "۽ هن سان گڏ رهڻ وارا آهن" اسان کي (مڪاشفو .)3 :21
هاڻي عبادت گاه جي دعوت رکندي شيء خدا جي بادشاهت ۾ اچي هڪ آهي.

 .8آخري وڏي ڏينهن :ماڻهوء الء نجات جو خدا جي امیزنگ پالن
هي اٺین ڏينهن ،جي ڏينهن جنهن کي فوري طور تي خیمه جي دعوت جي ستن ڏينهن جي پٺیان ،جي ضايع ڪرڻ جي رٿ جي مڪمل
تصويرن.
سنڌ جي "زندگيء جي ڪتاب"  -نجات  -لیاري ويندو (مڪاشفو  .)20:12هي صرف سنڌ جي نئین آسمان ۽ نئین زمین ( 1 :مڪاشفو
 )21جو قبضو آهي .يهودين هي میلو سڏ  ،جنهن جو مطلب آهي "اسیمبلي جي اٺین ڏينهن" (به مطلب هي آهي ته خیمه sجي دعوت
جو نظارو ست ڏينهن اسیمبلي جي ڏينهن هئا).
هتي بائبل کان اٺین ڏينهن تي وڌيڪ آهي:
' ... 34هن ستین مهیني جي پندرهین ڏينهن جي پالڻهار کي ستن ڏينهن الء خیمه جي دعوت ٿي ويندو 36 ... .اٺین ڏينهن اوهان
کي پاڪ ڪانووڪیشن ۾ ڪیو ويندو تي ... .اهو هڪ مقدس اسیمبلي آهي ،۽ اوهان کي ان تي ڪو به رواج ڪم ڪندا
آهیون( .احبار)36، 23: 34
هن ڏينهن اڪثر ڪري خدا جي گرجا گهر حلقن ۾ جیئن قیامت جي وڏي ڏينهن ،ڇو ته سنڌ جي نئین عهد نامي جي ان باري ۾ ڇا چیو
ويو آهي جو حوالو ڏنو آهي:
 37قیامت جي ڏينهن تي ،ته هن جي دعوت جي وڏي ڏينهن ،تي عیسي اٿي بیٺو ۽ رڙ ڪري چوڻ آهي" ،ڪنهن  ،ته کیس
مون وٽ آيو ۽ پیئڻ ڏين 38 .،جیڪو بہ مون تي ايمان ،ته جیئن ڪتاب سندس مان ڪڍي ،چیو آهي ته هن کي دل رهندڙ پاڻي
جي واهیون وهنديون آهن ٿیندو( " .يوحنا )38-37 :7
پوء عیسي هن ڏينهن ته فوري طور کان پوء عید جي ملینیم اچي ٿو رکي ،۽ ان تي سیکاريو.
جي ملینیم کان پوء ،وري ڇا ٿیو؟
هڪ قیامت (مڪاشفو .)5 :20
خدا کان اڳ مري اٿي .هن ،اڄ سچ عیسائین ۾ شامل نه ٿین ته جیئن اهي جیئرا آهن جڏهن عیسي موٽي .هي جیئري ٿي اٿڻ ۾ آهن سي
اهي آهن جن خدا جي سچي رٿ کان بي خبريء ۾ وفات ڪري ويو هجي
ماضي جي عمر ۾ .هيء آهي ته فیصلي جي ڏينهن عیسي بار بار ذڪر ڪیو آهي:

 7۽ اوهان کي وڃڻ جي طور تي ،تبلیغ ،چوڻ' ،آسمان جي بادشاهي ۾ هٿ ۾ آهي 14 ... '.۽ جیڪو ،توهان کي ملي نه ٿیندو ۽
نڪي اوهان جي لفظن ٻڌي جڏهن توهان ته گهر يا شهر کان موٽن ٿا ،پنهنجي پیرن مان مٽي بند لکن15 .بیشڪ آء اوهان کي
چون ٿا ،ته شهر جي ڀیٽ ۾ قیامت جي ڏينهن ۾ اونڌي ۽ جي ملڪ الء وڌيڪ ٿیندو! (متي )15-7،14 :10
 23۽ اوهان کي ،ڪفرناحوم ،جیڪو آسمان ڏانهن مٿاهون آهن ،عالم ارواح کي هیٺ آندو ويندو؛ جیڪڏهن غالب ڪم جنهن
جو اوهان ۾ ٿي چڪو آهي هئا اونڌي ۾ ڪیو ويو هو الء ،ان کي هن ڏينهن جیستائین رهیو ها 24 .پر آء اوهان کي چوندا آهن
ته اهو اوهان الء کان قیامت جي ڏينهن ۾ اونڌي جي ملڪ الء وڌيڪ ٿي ويندو( .متي )24-23 :11
نوٽیس ته ان کي سي خدا جن واڻي مسیح ۽ سندس بادشاهيء جي پیغام کي رد ڪرڻ الء کان اونڌي ۽ (ابتداء  )19:24۾ ناس جي الء
قیامت جي ڏينهن ۾ وڌيڪ آهي.
عیسي کي به سیکاري ٿو ته "اهي سڀئي گناهه بخش ڪري ڇڏي" (مرقس  ،)3:28جي گناهه' (مرقس  )3:29کان سواء .اهو سڀ
ڪجهه جیڪو نجات جي الء هڪ موقعو نه پئي ڪیو ،ڇوته ته موقعو آهي ته ،۽ سمجهي جیڪي آڇ قبول ڪندو قیامت جي وڏي
ڏينهن جو پورو سان آهي.
تقريبا سڀ انسان جیڪو ڪڏهن رهندو بچايو ويندو!
هن  2سیڪنڊ صدي عیسويء ۾ ،جي اطالعن خیمه جي دعوت ۽ قیامت جي وڏي ڏينهن (باب  19جي زندگي) جي باري ۾ سیکاري.
حقیقي سچائي آهي ته ،خدا جي محبت جي ڪري ،عیسي سڀني الء مرڻ الء آيو آهي:
 16خدا جي الء تمام دنیا سان ايترو ته پیار هو سندس ئي ڄڻیو فرزند ڏنو ته جیڪو به مٿس ايمان آڻي سو برباد نه ٿئي پر کیس
گهرجي دائمي زندگي 17 .الء خدا دنیا جي مذمت ڪرڻ جي دنیا ۾ سندس فرزند موڪل نه ڏني ،پر آهي ته ان ذريعي دنیا کي
ڇوٽڪارو ملي( .يوحنا )17-16 :3
پوء جي محبت خدا جي هڪ مائٽ ڪجهه يا دنیا الء مرڻ الء سندس فرزند موڪلیوسون؟
پروٽسٽنٽ ،جیڪي اڪثر جان  ،3:16ورجايان هڪٻئي الء ته دنیا کي بچايو وڃي ها پر آهي ته سنڌ جي وڏي اڪثريت جو ڪڏهن
رهندو عذاب ۾ سدائین جو شڪار ڪندو توکان موڪالئین .انهن کي به نظر انداز ڪري ته عیسى سڀ (يوحنا  )3:17الء مرڻ الء آيو
لڳي .ته نجات جي رٿ جو قسم آهي ته هڪ خدا جو موڪلیل-ڄاڻڻ آهي ۽ محبت آهي پاڻ سان وٺي آيو هوس آهي ڇا؟ بائبل جو خیال
آهي ته هر ماڻهو هاڻي محفوظ ٿي سگهي ٿو جي حمايت ڪري ٿو ڇا؟ جیڪڏهن نه ،ته مٺو آهي؟
جیئن ته خدا سڀ ڄاڻڻ ۽ تمام طاقتور آهي ۽ پیار ( 1يوحنا  )8،16 :4آهي ،۽ خدا سڀ کان جیڪو ڪڏهن دائمي عذاب ڏانهن رهندو
پهرئین ها؟
نه.
بیشڪ خدا ڪافي حڪمت وارو ڪو منصوبو آهي ته اهڙو ڪم ڪیو آهي.
رومیون  15-14 :9۾ چیو ويو آهي:
 14اسان کي وري ڇا چوندا؟ اتي خدا سان آهي ڇا؟ بلڪل نه!  15الء هن موسى کي چوي ٿو" ،مون کي جنهن مون تي رحم
ڪیو ويندو تي ٻاجه ڪندو ،۽ مون کي جنهن مون کي رحم ڪیو ويندو تي ٻاجه ڪئي ويندي".
اسان کي خبر آهي ته خدا جي پراڻي عهد نامي جو ،۽ ڪجهه ٻین ۾ اسرائیل جو حصو سڳورو ڪیو .ڪیئن ته پیار آهي ته باقي دائمي
عذاب ڪرڻ جي مذمت ڪري رهیا آهن؟
خدا "گهرندو سڀني ماڻهن کي بچايو وڃي ۽ سچ جي علم کي اچي" ( 1ٽموٿي  .)4 :2ڇاڪاڻ ته هن ڄاتو آخر تائین سڀ کان جواب ها
نه ۽ جي بقا هجڻ جي سچائي سان بچايوسون ٿي (؛ 15-5 :لوقا  8هجن جو نشان  )13:13ان جو سبب اهو آهي ته هن عمر ۾ نه سڀ
سڏيندا هئا هو .پوء ته هرگز نه ڪندو آهي ته هاڻي سڏيو نه سي سڀ پٽي ۽ گم ٿي ويا.
بائبل جي تعلیم آهي ته ڪیترن ئي ڄاڻي ٻجهي هن عمر ۾ آندا ويا آهن (يوحنا 40-37 :12؛ يسعیاه  .)44:18جیڪي هن عمر ۾ آندا ويا
هئا ،تڏهن هڪ موقعو (؛ 18-16 :يسعیاه  42هجن جان  )9:41آهي .نوٽیس به:

 14مون کي وري هن ماڻهن مان هڪ ڪم ڪرايو ويندو  24 ...اهي به جیڪي روح ۾ بي راهو هلیو سمجهه ۾ ايندو ،۽ جن
کي شڪايت جو نظريو معلوم ٿیندو( .يسعیاه )14،24 :29
نه خدا (رومیون  )2:11سان ڪو به آهي .اتي سڀني الء هڪ موقعو طور "سڀ زمین جي ڇڏيندي اسان جي خدا جي نجات ڏسندا"
(يسعیاه  )52:10ٿیندو.
۽ جیڪي هن پهريون ڀیرو وري جیئري ٿیڻ جو حصو نه" ،مئن جي باقي" سڏيو (مڪاشفو  ،)5 :20پوء جي ملینیم جي حوالي سان
آهي جیئرا آهن .هيء هڪ طبعي قیامت آهي ۽ جن کي لڳي ٿو ته ان جي امید (حزقیا  )14-1 :37بند پٽي ڪئي وئي آهي داخل
ڪندو.
انهن جو گناه ڏوهاري نبیرو جیتوڻیڪ ويندو (مڪاشفو 20:12؛ رومیون 3:23؛ هجن  1پطرس " ،)4:17حڪم تي ٻاجه " (جیمس
 .)2:13خدا سڀني گوشت سان تڪرار ڪندو (يرمیاه 25:31؛ يسعیاه  )3:13۽ ڪیترن ئي جواب ڏيندو (يسعیاه  .)65:24سندس آڇ نه
موڪلیل کي قبول ڪندو ،۽ هن هڪ ٻیو موقعو (تن کي بیشڪ هڪ موقعو پیو ۽ پوريء طرح خدا جي پاڪ روح کي رد مرقس
 3:299رپیا معاف ڪیو وڃي ته موقعو حاصل نه ٿیندو) نه آهي جیتوڻیڪ ،ڪیترن ئي توبه ڪئي ويندي .قیامت جي وڏي ڏينهن هن
شو ۾ مدد ڪري.
به غور هیٺ ڏنل:
 19اي منهنجا پالڻهار منهنجو زور ۽ منهنجي کلي ،ديه جي ڏينهن ۾ منهنجي پناه ،غیر قومن جي زمین جي ڇڏيندي مان تو وٽ
اچن ۽ چوندا آهن ،ملندو " ،ڇوته اسان جي ابن ڏاڏن کي ڪوڙ ،۽ شین جو وارث آهي 20 ".هڪ شخص جنهن معبود نه آهن
پاڻ الء معبود ڪري ،ڪر آهیو؟ " 21تنهن ڪري اتي ،مون کي هن هڪ ڀیرو انهن کي ڄاڻندا ،مون کي انهن منهنجا هٿ ۽
منهنجي عزت جو معلوم ڪرڻ سبب ٿیندو جو ڪارڻ ٿیندو ۽ ڄاڻندؤ ته منهنجو نالو پالڻهار آهي (يرمیاه .)211-19 :16
 17۽ ان جي باقي هن هڪ خدا ،سندس سیندور تصوير ۾ ٻڌائیندو .هن چیو ته ان کان اڳ الٿو پوي ٿو ۽ ان جي عبادت ،ان
کي سڏيندو ۽ چوي ٿو" ،مون کي پهچائڻ الء توهان منهنجو خدا آهي!"  18اهي ڄاڻندا آهن ۽ نڪي نه ٿا سمجهن .الء هن
سندن اکیون بند ڪري ڇڏيو آهي ،ته اهي نه ڏسي سگهو ٿا ،۽ انهن جي دلین ۾ ،ته مان اهي سمجهن نه ٿا ڪري
سگهو 22 ... .مون کي وڃايوسون آهن ،هڪ دلدار ڪڪر ،پنهنجي گمراهيء ،۽ هڪ ڪڪر وانگر ،اوهان جا گناه
جهڙو ، .مون ڏانهن موٽڻ الء آء اوهان کي نٿو ڪیو آهي( .يسعیاه )17،18،222 :44
جیتوڻیڪ جن جن ته مشرڪن (يسعیاه  )18-17 :44هئا سمیت غلط روايتون ،قبول ،نجات (يسعیاه  )44:22الء سندن پهريون حقیقي
موقعو آهن .آفريڪا ،يورپ ،ايشیا ،آمريڪا ،۽ جي ٻیٽ ۾ عمر اهڙي ڊالر عیسي جي ڪڏهن به ٻڌو ۽ ان جي بادشاهي-۽ خدا جي
سچي انجیل هن ۽ هڪ رٿ (رومیون  )22 :11هئا.
اسان کي خدا جي ستة گرجا گهر ۾ متفق آهن ته "اسان جو خدا نجات جو خدا آهي" (زبور  )68:20۽ هڪٻئي کي هن ۾ نجات جو
منصوبو آهي ته اصل کان صرف هڪ مائٽ ڪجهه وڌيڪ الء ڪم ڪیو آهي ته.
نه آسمان هیٺ صرف هڪ نالو جنهن جي ذريعي انسان کي بچائي سگهجي ٿو (رسولن جا ڪم 4:12؛ هجن .يسعیاه  )43:11۽ ته
عیسى مسیح آهي (رسولن جا ڪم 4:10؛ جان  .)3:18جیئن ته انسانیت جي سڀ کان عیسى جي باري ۾ سچ ۽ خدا جي بادشاهت
(تفصیل الء www.ccog.org ،تي اسان جي آزاد ڪتابچواسانجي خدا جي بادشاهت جي انجیل کي ڏسي) جو انجیل ڪڏهن به ٻڌو
آهي ،۽ "سڀ گوشت جي نجات ڏسندا خدا جي "(لوقا  ،)66 :3اتي سڀ هن جي عمر يا عمر اچي (32-31 :؛ لوقا  :13ظالم هجن .متي
 )300-29 12۾ نجات-يا پهچڻ ڪرڻ الء هڪ موقعو ٿیندو.
مست قبل جي عمر ۾ اچي ته ٻیو وري جیئري ٿیڻ کان پوء ايندو (جي وقت جي سچي عیسائین جي حیثیت مڪاشفو  20رپیا پهريون ڀیرو
وري جیئري ٿیڻ تي جیئرو ڪري رهیا آهن )6-5 :۽ اڇو تخت حڪم (مڪاشفو  )12-11 :20جي وقت شامل آهن .يسعیاه (يسعیاه
 ،)65:20گڏو گڏ ان جي رومن ۽ آرٿوڊوڪس ڪیٿولڪ درويش ( ،ڪتاب هلي ،باب  ،34آيتون  ،)3،4-2ظاهر آهي ته هن
مخصوص عمر اچي جي باري ۾ هڪ سو سالن جي ڊگهي ٿئي ها.
هي خیال ،تڏهن تن جهڙي آهي ته روم جي گرجا گهر جي طور تي پادريء سولنگي (ي مینوئل ،باب  5سولنگي) جي رپورٽ جي
وچین دور ۾ منعقد ڪیو ويو.
هن نظريي جي  20هین صدي عیسويء ۾ ريڊيو  /عالمي چرچ خدا جي طرفان سیکاريو ويو ۽ ان کي اڃا تائین خدا جي ستة چرچ جي
سیکاريو.

نجات جو خدا جي رٿ
بائبل جي مقدس ڏينهن رکندي خدا جي نجات جو سچو رٿ جو سچو عیسائین ڏياري .خدا جي اڳتي چرچ سمجهي ڪیئن هن جي حوالي
سان خدا جي رٿ سندس مجلسن ۾ (احبار ) 23:37جي جي ٻاهر اڏائي رهیو آهي.
خدا چٽيء طرح جي تعلیم آهي ته هن سندس عبادت ڪرڻ الء استعمال ڪري چوڻ لڳو عمل نٿو چاهي:
 29جڏهن ته توهان خدا جي پالڻهار جي قومن جنهن جو اوهان کي ڏانهن وڃو اوهان کان اڳ کان بند زراعت ،۽ اوهان کي
انهن غیر مسمع ۽ سندن زمین ۾ رهڻ ،نصیحت  30نیڻ پنهنجو پاڻ کي ته اوهان کي انهن جي پیروي ڪرڻ پیل نه آهن پوء
اهي توهان کي اڳ کان تباهه ٿي ويا آهن ۽ ته اوهان کي پنهنجي بتن کان پوء ڳوال نه ڪندا آهن ،چوندا' ،ڪیئن انهن قومن
کي سندن بتن جي عبادت ڪیو؟ مون کي به اهڙيون ڪرايو ويندو 311 ' .تون ته رستي ۾ هن جي پالڻهار اوهان جو خدا جي
عبادت نه ويندو؛ جي پالڻهار کي هر جنهن هن اهي سندن معبودن ڏانهن ڪیو کان نفرت الء؛ اهي سندن معبودن ڏانهن باه ۾
به سندن پٽ ۽ ڌيئرون کي ساڙڻ الء 322 .آء اوهان کي حڪم باقي ،ان جو مشاهدو ڪرڻ جي خیال رکجو؛ توهان ان کي
شامل ڪیو ۽ نڪي ان کان پري وٺي نه ويندو( .استثنا) 12: 29-322
جیڪي نجات جي حقیقي وارن ڌنڌلو خدا جي رٿ سان چوڻ لڳو عبادت عملن جي وسیلي ۽ عام طور تي ان کي نه ٿا سمجهن.
سنڌ جي نئین عهد نامي جي ڏيکاري ٿو ته رسول جي پولس بائبل مقدس ڏينهن هتان (رسولن جا مثال 18:21؛ 6،16 :20؛ 9 :27؛ 1
ڪرنٿین  )8 :16 ،8-7 :5جي طور تي هن چیو ته قانون ۽ سندس جي رواج رکي ماڻهو.
پولس خاص حقیقي ( 20-23 1ڪرنٿین  )10سان چوڻ لڳو ڪون شامل مذمت ڪئي .پولس پاڻ کي سندس زندگي جي پڇاڙي جي
ويجهو سمجهن ٿا ته هن جي سڀني عملن جي يهودين رکڻ جي ضرورت رکي (رسولن جا ڪم 19-17 :28؛ هجن .رسولن جا ڪم :21
 )24-18۽ ته سڀ پاڪ احبار ۾ درج ڏينهن شامل پئي ها .233
هڪ راڄ جي حیثیت ۾ ،سنڌ جي -رومي گرجا رسول جي پولس جي نصیحت جي تابعداري نه کیس تقلید جي طور تي هن چیو ته
مسیح ( 1ڪرنٿین  )1 :11۽ نڪي ان جي رسول جي ج ان جي نصیحت ڊوڙڻ کي جاري رکڻ الء جیئن ته هو ۽ عیسي ڪهي (1
يوحنا  ،)19-18 ، 6 :2تنهنڪري اهي سڀ بائبل مقدس ڏينهن هڻي نه ڪندا آهن .پڻ ،جن گرجا عام طور تي ان جي عبادت  ،جنهن
جي پیغمبر جي مخالفت ۾ عملن جي وسیلي (( 1ڪرنٿین 23-20 :10؛  2ڪرنٿین 18-14 :6؛ يہوده 1 ،12 ، 3-4يوحنا .)66 :2
خدا جي پاڪ ڏينهن وجهندا نه ،پر ان جي بدران غیر حقیقي جي عیوض جو قسم ،ڪیترائي جو احساس نه ڪندا آهن ته گناه بیشڪ
اسان جي سرن کان ٻاهر ٿي رکي ،ته خدا رڳو هاڻي ڪجهه سڏي ٿو ،سڀ هن عمر ۾ نجات جي الء هڪ موقعو آهي يا ته اچي عمر،
۽ تقريبا سڀني جو ڪڏهن رهندو هو جو بعد ۾ فصل ۾ بچايو ويندو.
خدا جي پاڪ ڏينهن نجات جو سندس رٿ جي حصن ٻاهر ٿا رکون ته سڀ کان نه ٿا سمجهن .اهو هڪ ۽ محبت جي رٿ آهي.

 .9مغل حاڪمن ترجمو ۽ سبت
ڇو گهڻا جیڪي عیسي ۾ ٻڌايل پاڪ ڏينهن نه رکو ٿا؟ مخالف جذبي ،ڪبي ،علمي ،۽ جي باري ۾ غم خیال ڪرڻ کان سواء 'روايت'،
مغل حاڪمن ترجمو هڪ سبب ڪیترن ئي قبول ڪري ٿو ته اهي خدا جي میال جو مشاهدو ڪرڻ جي ضرورت آهي راضي نه ٿو
لڳي آهي.
اتي اڪثر مغل حاڪمن جو ترجمو  /غلط ٻڌائن ته ماڻهن کي وٺي 'دلیل' ته ٻڌايل پاڪ ڏينهن سان پري ٿي چڪو آهن طور تي نڪته
الء توکان موڪالئین تڏهن جو هڪ جوڙو آهي.
کلسیوں2: 16-17
 : 17-16شايد ،بائبل جي سڀ کان وڌيڪ عام رکجي ته اڪثر "حجت" جي حیثیت ۾ هنڌين ماڳین آهي ته سبت ۽ بائبل جي پاڪ ڏينهن
پري ٿي چڪو آهن کلسیوں 2آهي .پوء ،جي ان جي هڪ معمولي ٻڌڻ گهرجي:
 16ڪو ماڻهو ان ڪري توهان کي گوشت ۾ ،يا پیئڻ ۾ ،يا هڪ جي سلسلي ۾ ،يا نئین چنڊ جي ،يا سبت جي ڏينهن جو فیصلو
ڏي 17 :ڪهڙي شيء اچي جو پاڇو آهن؛ پر ان جي جسم مسیح ( ،17-16 :اٽلندو کلسیوں ) 2جو آهي.

هن جي مٿان ترجمو بند آهي ،تنهن هوندي به ان کي هڪ لفظ (جنهن جي آهي ڇو ته اٽلندو ترجمو ڪر جدا ۾ آهي) "آهي" ته اصل
يوناني ۾ نه آهي شامل.
هڪ بیشڪ لغوي ترجمو ان کي ڪڍي ڇڏي ها ته جیئن ان کي اتي ۾ نه آهي .نوٽیس سنڌ جي ڏاڍو انگ ۽ آيت  17الء الڳاپیل لفظ:
5547 3588 9999 4983 1161 3588 .... 3195 ... 3588 ... 4639 2076 .3739
جنهن شيء اچي جو پاڇو آهن؛ ته  ....پر  ....جي  ...مسیح جسم .............

اهو نوٽ ڪیو وڃي ٿو  9999جو مطلب آهي ته هن ۾ ٻڌايل متن-لفظ "آهي" هن ڪتاب ۾ نه آهي ۾ ڪو به لفظ هو ته.
هڪ ئي ٽي جي ڏاڍو لفظن ( ،3588 ،4983 #۽  )5547نئین عهدنامي ۾ چار ٻیا دفعا استعمال ڪري رهیا آهن ۽ زماني ۾ ،اٽلندو
(رومیون  7طور "مسیح جي جسم" کین ڇاڪاڻ ته4 :؛  1ڪرنٿین 10:16؛  1ڪرنٿین 12:27؛ افسیون  - )4:12ٿو جیئن - NKJVV
ائین ئي ،اٽلندو ڪیو وڃي.
 17-16رياست کي (۽ قوسین يا ڪامائن شامل) :تنهن ڪري ،جیڪڏهن سي ترجمو هوء پاڻ سان برابر هئا ،اهي کلسیوں 2ترجمو
ها:
 16تنهن ڪري ڪو به انسان جج توهان کي کائیندو ڏٺو ۽ پیئڻ ۾ يا ڪنهن عید جي يا ان جي نئین چنڊ جي يا هڪ
سبت ( 17الء جن شین جي شین اچي جو هڪ پاڇو آهي) ،پر مسیح جي جسم جو هڪ جي سلسلي ۾ آڻي.
يا ٻین لفظن ۾ ،تن کي 'مسیح جي جسم' کان ٻاهر (چرچ ،کلسیوں ) 1:18جج اوهان کي پاڪ ڏينهن جي حوالي سان ،پر رڳو سچ چرچ
پاڻ کي جڳائي نه ٿو .کلسیوں 2: 16-17نه چوڻ آهي ته سبت ۽ پاڪ ڏينهن پري ٿي چڪو آهي.
مالن جي به شروعات آرٿوڊوڪس پادريء تسلیم ڪیو آهي ته کلسیوں 2:17ته "مسیح جي جسم" ڏانهن اشارو ڪیو ويو ته جیئن هن
جي هیٺیان لکیو ته آيت تي:
اسان کي وري ،مسیح جي جسم جي طلب  ...جتي مسیح جي جسم آهي اتي سچ آهي جڳائي( .مالن جي .ڪتاب  .IIکي
قیامت ۾ عقیدي تي ،دفعه )107
اهو رنج آهي ته يوناني جي جديد ترجمو اڪثر نظر انداز ڪیو آهي ته ڇا ان جي اظهار واقعي جو مطلب.
اهو غريب (حقیقي تفسیر) مان سمجهان ٿو ته پاڪ ڏينهن سان پري ٿي چڪو آهن هڪ تي ڀروسو ڪرڻ آهي.
گلتیوں4: 8-10
ٻیو عام اعتراض پاڪ ڏينهن رکندي آهي گلتیوں 4آهي .10-8 :ڪجهه پروٽسٽنٽ جو چوڻ آهي ته ڪو به حقیقي هیون هتان ويندو
آهي هن کي استعمال ڪرڻ الء توکان موڪالئین تڏهن .پوء جي ڇا جن ڪتاب اصل ۾ هڪٻئي تي نظر آڻي:
 8پوء وري ،بیشڪ ،جڏهن توهان خدا نه ڄاڻندا ،تون تن جنهن فطرت جي معبود نه آهي رهیو 9 .پر هاڻي کان پوء اوهان
کي خدا معلوم ڪیو آهي ،يا بلڪه خدا سان سڃاتو وڃي ٿو ،اهو ڪیئن آهي ته توهان جي ڪمزور ۽ عنصرن کي ٻیهر موڙ
آهي ،جنهن جي توهان ۾ ٿي وري گهرندا الء؟  10تون ڏينهن ۽ مهینن ۽ موسمن ۽ سالن جو مشاهدو.
نه ته مخالف پاڪ جي ڏينهن کي دلیل هتي سان ڪیترن ئي مسئال آهن.
هڪ آهي ته گلتیوں غیر قومن هئا (جیتوڻیڪ اتي هئا ڪجهه يهودين کان پوء آيتن ۾ خطاب) ۽ تبديل ڪرڻ کان اڳ ۾ ٻڌايل پاڪ
ڏينهن وجهندا نه هئا.
گڏوگڏ ،ڪا واٽ نه آهي ت ه بائبل جیئن حقیقي ضرورتن کي سڏيندا ها " عنصرن ".پولس چٽيء طرح چوڻ لڳو خالف دڙڪا جیئن
گلتیوں پئي آهي "تن کي جنهن فطرت جي معبود نه هئا رهیو".

ٻیو ته ڪیٿولڪ  /پروٽسٽنٽ  /مشرقي اورتهوڏاڪس تي غور ڪرڻ گهرجي ته اهي اڪثر مختلف ڏينهن ۽ سال (آچر ،ايسٽر،
ڪرسمس ،نئین سال جي) جو مشاهدو ڪندا آهن ،تنهنڪري اهي شيء جو مشاهدو نه گهرجي ته انهن محسوس ڪیو ته ڪو به
مذهبي ڏينهن هتان ويندو آهي.
گلتیوں 4: 8-10ٻڌايل پاڪ ڏينهن پري نه رهیا ،پر ان جي بدران غیر حقیقي ۾ وڪوڙيل جي خالف هڪ ڊيڄاريندڙ آهي آهي.
ڇا ستین ڏينهن سبت جي باري ۾؟
ستین ڏينهن سبت جیتوڻیڪ اهو هڪ هفتیوار ،سالیاني نه پاڪ ڏينهن آهي ،ڪجهه مختصر تبصري ۾ ٿیڻ لڳي ها خدا جو میال احبار
 .23۾ درج جي پهرين آهي.
هفتي جو ستین ڏينهن ،سنڌ جي حقیقي سبت ،هاڻي ڇنڇر سڏيو ويندو آهي .جیتوڻیڪ آچر هفتي جو ستین ڏينهن جي طور تي ڪجهه تي
ڏيکاريو ويو آهي ،ان جي حقیقت آهي ته آچر جي هفتي جو پهريون ڏينهن آهي .گڏو گڏ رسولن ۽ وفادار (رسولن جا ڪم ،15-13 :13
44-42؛  :18 ،4-1 :17هن نئین عهد نامي جي واضح آهي ته حضرت عیسي (؛؛  6 13:10 6تہ  )21 ،4:16ڏيکاري ٿو 4 :؛
عبرانیون  )111-9 :4ستین ڏينهن سبت رکي.
ڪیتريون ئي سمجهان ٿو ته ستین ڏينهن سبت جي نئین عهد نامي ۾ جو حڪم نه آهي ،پوء ان کي اڄ به رکي ٿیڻ جي ضرورت نه
رکندو آهي .پوء ته اها دعوي ڪرڻ جو هڪ ئي طريقو بائبل جي مغل حاڪمن ترجمو تي ڀروسو ڪرڻ آهي.هڪ سو اصل يوناني،
اصل اڀريون ٿي ايمان آندو آهي تي لڳندي ،۽ اصل الطیني ته ،ان کي جن ٻولین ۾ ته ستین ڏينهن سبت جي عیسائین الء حڪم آهي جو
سڀني ۾ پڌري آهي.
جیتوڻیڪ بائبل جي ڪجهه ڪیٿولڪ ۽ پروٽیسٽنٽ ترجمي موجب ،ستین ڏينهن سبت باقي خدا جي مطیع عیسائي قوم الء رهنديون
ويو:
 4الء هن اوڏانهن ستین ڏينهن جي باري ۾ هن انداز ۾ ڳالهائي ويندي آهي" ،۽ خدا پنهنجي سڀني ڪمن کان ستین ڏينهن تي
ٿڌيء ڇانو"؛  5۽ وري ،۾ عربن جي جاء جو ذڪر" ،هنن منهنجي آرام ۾ داخل ڪنداسون نه 6 ".تنهن ڪري ،تنهنڪري ان
رهي نافرماني سبب آهي ته ڪي ان ۾ داخل ٿیندو ،۽ جن کي سابقه جي سٺي خبر ملي داخل نه ڪیو 9 . .. ،تنهن ڪري،
هڪ سبت باقي اڃا خدا جي ماڻهن الء رهي 10 .۽ جیڪو خدا جي آرام ۾ داخل ٿي ،ته جیئن خدا سندس مان ڪیائون ته
سندس پنهنجي ڪم کان اختیار 11 .تنهن ڪري ،پوء ته ڪو به هڪ نافرماني جو هڪ ئي مثال کان پوء ڪرندا آهن ٿي
سگهي ٿو ته اسان کي ،ته باقي ۾ داخل ٿیڻ جي ڪوشش ڏين( .عبرانیون  ،111-6،9-4 :4نیب)
 4اوڏانهن الء هن کي انهن لفظن ۾ ستین ڏينهن جي باري ۾ ڳالهائي چڪو آهي" :۽ ستین ڏينهن تي خدا سندس سڀ ڪم کان
ٿڌيء ڇانو 5 ".۽ وري مٿان هو چوي ٿو ته بیتن ۾" ،هنن منهنجي باقي داخل ڪڏهن به نه ملندو 6 ".اها اڃا تائین رهي ٿو ته
ڪجهه ته آرام ۾ داخل ڪندو ،۽ جن کي سابقه پئي انجیل انهن الء تبلیغ ۽ انهن جي نافرماني سبب ۾ وڃڻ نه ڪیو 9 ... ،نه
رهي ،ته پوء ،خدا جي ماڻهن الء هڪ سبت-باقي؛ هر ڪنهن جو برابر ٿیندو خدا جي باقي به پنهنجي ڪم کان اختیار ،خدا
سندس مان ڪیائون جیئن الء  11 .10تنهن ڪري ،پوء ته ڪو به هڪ نافرماني جي سندن مثال تي عمل ڪندي ٿي ويندا ،ته
باقي داخل ڪرڻ الء هر ممڪن ڪوشش ڪري اسان کي گهرجي( ،عبرانیون )NIVV ،11-6،9-4 :4
سنڌ جي نئین عهد نامي جي واضح چیو ويو آهي ته عیسائین جي ستین ڏينهن سبت رکڻ الء آهن .روحاني ترقي ۽ ذاتي الء رهڻ الء ان
کان سواء ،سبت به خدا جي باقي جي اچڻ وقت تصويرن.
جڏهن ته ڪیترن ئي غور نه ڪندا آهن ته ستین ڏينهن سبت جي هڪ پاڪ ڏينهن آهي ،بائبل ڪندو (احبار 23: 3؛ خروج 20: 8؛
يسعیاه " .)58:13خالي لفظن" (هجن .افسیون  )5:26سان چوڌاري ،ڪنهن ڏکیائي جي ڪیترن ئي سبب :هن نئین عهد نامي جي ان
رکندي نه ( 4-11عبرانیون  )44جي خالف ڪجو.
اهو ٻڌاء ته به ذڪر ڪیو وڃي ٿي ته مغل حاڪمن ترجمو ٻي صورت ۾ جي باوجود ،انتاخیا جي ٻئي صدي پادريء ستین ڏينهن آچر
سان سبت (بي ۽ سبت مٽائي نه هن سبت جي  ،جلد  2016 18-21 )3( 69۽ بي وڌيڪ ۽ سبت جي ڏينهن تي هن سبت جي  ،جلد 70
( .)2017 ،17-15 .:)2۽ نڪي ان جي قديم دستاويز جي (بي هن ۽ سبت هن سبت جي  ،جلد  )20166 ،19-20 ،10 :.)2( 69سڏيو
ويندو هو.

چرچ جي تاريخ تي وڌيڪ قلمبند معلومات الء ،هن ڪٿي سچ پچ عیسائي چرچ اڄ آهي ٻاهر هڻندا؟ ۽  www.ccog.orgتي خدا جي
گرجا گهر جي اڳتي جي تاريخ.

 .10بنڊل شیطانی جون موڪلون
ڇا ڪرسمس ،ايسٽر ،۽ ٻین مذهبي ڏينهن ته مسیح جي ڪیترن ئي پروفیسرز جو مشاهدو جي باري ۾؟
اهي بائبل کان اچي ڇا؟ جیڪڏهن نه ،ته انهن کان ڪٿي آ ڇا؟ ان کي ڪوئي ڪم ڪندو آهي ،ته ڪالم مقدس جي مطابق ،جیڪڏهن
اوهین انهن کي پوي؟
اتي ٻیا به موڪلون ته دنیا جي گرجا منظوري ،جیتوڻیڪ انهن مان سڀ نه انهن جي سڀني جو اعتراف آهن .تاريخ منجهه ،ڪجهه
گرجا ڪڏهن جو اعتراف ڪیو آهي ،ان سان گڏو گڏ ڪڏهن ڪڏهن مذمت ڪئي ،جن کي هڪ ئي موڪلون.
جڏهن ته ان هي ڪتابچواسانجي جي گنجائش هر موڪل جو ڏينهن جي باري ۾ سڀني جو تفصیل ۽ انهن جي اڀرندڙ ۾ وڃڻ کان آهي،
ان جي حقیقت آهي ته ڪیترن ئي شیطانی گهرن بنڊل آهن ته جیئن اهي اڪثر اصل کان اڳ مختلف گرجا اختیار هڪ چوڻ لڳو خدا /
ديوي جي عزت ڪرڻ ڪنديون هیون آهي ۽  /يا انهن کي.
ڪیتريون ئي معلوم ٿئي ٿو ته گريکو-رومي مخالفت ڪڏهن لڳو ۽ عیسائین-باوجود ان حقیقت جي ته مختلف گريکو-رومي گرجا انهن
جي  21کان پهرين صدي عیسويء ۾ فروغ الء جهنڊو جیئن انهن جون موڪلون مذمت ڪئي آهي تعجب ٿئي ها.
نئین سال جو ڏينهن عزت جینس (وقت جي خدا) ۽ سڻرينووا (پاڪ جي ديوي ۽ چڱي طرح پئي)

بائبل جي بهار جي (خروج  )2 :12۾ سال ٿیندي آهي ،پر جیڪي عام طور تي نئین سال جو ڏينهن سڏيو ويندو آهي جديد تي جنوري
 1پهرين تي هتان آهي .شهید  2سیڪنڊ صدي عیسوي ۾ ،گريکو-رومي جن مسیح جو ان جو هڪ نسخو پاڪائي بیان ڪندا هئا هلندڙ
مذمت ڪئي .پر ،ته ڪیترن جو پاڪائي ڪرڻ جو خواهشمند آهي روڪي نه ڪیو.
ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا اطالعن موجب:
عیسائي اديبن ۽ ڪائونسلن جي ۽ میلو سان ڳنڍيل مذمت  ...سال جي شروعات ۾ مشهور :ٿو سڃاڻان :عیسائین جو رواج
ڪارڻ لحاظ  -ديوي  ،جن نئین سال جو ڏينهن تي صدر کان سڏيو ويندو (هجن - )185-90 .دوست ڪندڙ جي راهيء پلٽ
طور (من بت ( .).XIVاڪرم نئین سال جو ڏينهن .ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا .آهیو 1911 ،11 .ع)
 487ع ڌاري ،هن گريکو-رومیون جنوري  1پهرين تي "جي جي دعوت" بڻائیندا رهیو .هي ،بهرحال ،سڀ سرگرمي بند نه ڪیو.
ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا منجهن:
جیتوڻیڪ اسان جي پنهنجي ڏينهن ۾ نئین سال جي افتتاح جي سیڪیولر خاصیتن جي جي مذهبي ۾ مداخلت ڪرڻ ،۽ ته جي
هڪ راهيء موڪل جو ڏينهن جنهن کي هڪ پاڪ ڏينهن جي مقدس ڪردار ڪیو وڃي بنائڻ الء توکان موڪالئین
تڏهن .ايس ٽي ٻاهر جون پوائینٽون کي چوڻ لڳو ۽ ڏينهن جو پاڪائي بیان ڪندا جي عیسائي انداز جي وچ ۾ فرق :چوڻ لڳو
۽ عیسائي صوم ۽ نماز جي ٿي ويا (. 1024 sqq ،XXXVIII ،PL؛ ( .).cxcviii ،Serm cxcviiأيضا)
پوء ان کي به چیو ويو آهي:
 ...جي ڇهین صديء عیسويء جي آخر ۾ ڏانهن جي ڪائونسل ( .مون کي ڏيئي) عیسائین کان جهلیندا هین.
جي اظهار کوٽائي جیئن الطیني کان انگريزي تائین "شیطان جي نئین وقت مشاهدو ".ان ڳالهه جو امڪان آهي ته نئین سال جو
قراردادون نماز ۽ عمل هڪ ڀیرو ئي چوڻ لڳو ديوي الء ڏني سان الڳاپیل آهن.
جنوري  1پهرين هڪ حقیقي موڪل جو ڏينهن نه آهي ،۽ جیتوڻیڪ روم جي چرچ شیطانی ته جیئن ان جي جزن جي ڪجه حرام ڪیو
آهي.
عزت فائونس  /پان (۽ زرخیزي جو ديوتا) ويلنٽائن ڊي
بائبل ويلنٽائن ڊي جیان هڪ موڪل نه ٿو ڪري ،پر ڪیترن ئي ماڻهن کي ان جو مشاهدو.
هتي جیڪي هڪ ڪئٿلڪ ذريعو ان جي باري ۾ لکیو آهي:

جي قديم رومي میلو ،جنهن لجپت  .15تي ملهائیندو هو  800سالن جي رومیون ته خدا کي هن ڏينهن وقف ڪري ڇڏيو هو
الء ۾ ايس ٽي ويلنٽائن ڊي ڪوڙ جي پاڙ .تي ،هڪ جوان هڪ ۾ هڪ نوجوان عورت جي نالي سان ٺاهڻ ها ۽ پوء سال
الء جنسي سنگتي جیئن عورت پوي ها ...
ڪئٿلڪ چرچ ڪونهي ڪو سرڪاري ايس اعزاز ،پر موڪل جو ڏينهن ٻنهي رومي ۽ ڪیٿولڪ واريون ڪئي( .ايس
ويلنٽائن ڊي جي اڀرندڙ كي)www.american catholic.org// .:
چوڻ لڳو واريون ۽ جنسي الئسنس جي هڪ ڏينهن ضرور عیسائین جو مشاهدو ڪرڻ الء هڪ ڏينهن نه آهي .رويو اهڙي قسم جي
نئین عهد نامي (؛ يہوده 4 1ڪرنٿین  )6:18۾ خالف خبردار ڪیو ويو.
نوٽیس ويلنٽائن ڊي جي باري ۾ ڪجهه اسالمي رايا:
پهرين ڳالهه ،ته ان کي هڪ ايجاد موڪل جو ڏينهن آهي  ...عیسائي ويلنٽائن ڊي جي ئي چوڻ لڳو پاڙ کان واقف هئا :بهمن
جو ڏينهن جائز ڇو نه آهي .هن رستي جي عیسائي منظور ايس ويلنٽائن ڊي مسلمانن الء هڪ سبق ٿي وڃي  ...اسان کي
چوڻ لڳو بداخالق جي عملن سان الڳاپیل ڪجهه به پاسو ڪرڻ گهرجي  ..خاندانن ،دوستن ۽ شادي جي ماڻهن جي وچ ۾
محبت اهڙي سان هڪ ڏينهن تي ملهايو ويندو ڪرڻ جي ضرورت نه رکندو آهي ... .اڀرندڙ .( .ويلنٽائن ڊي بهمن تي
حڪمران كي // .:خا صخیلي ) contactpakistan.comm
نوٽیس ته مسلمانن کي عیسائیت (ڏٺل جي ڪوڙي ٺاهه قسم) ۽ گناهه سان ويلنٽائن ڊي مقرر.
ٻین لفظن ۾ ،ويلنٽائن ڊي مسیح جي نالي سان (ان جي مدت جي ذريعي 'عیسائیت') جي غیر قومن مان ٿیڻ جو ازالو (رومیون 2:24؛
يسعیاه ( .)5 :52رومیون " )2:24خدا جي نالي سان اوهان کي ڇو جو " نه چوڻ لڳو جون موڪلون گذاريندا.
جائداد جي عیسائي بنڊل شیطانی جون موڪلون (هجن  1ڪرنٿین  )10:21هڻي نه ڪندا آهن.
مردی گراس :شیطان جي
مردی گراس ۽ ويلنٽائن ڊي (هیٺ سڏيو) وانگر مان آيو:
هڪ سالیاني بهار جي عید جي پهرين رڪارڊ مثالن مان هڪ مصر ۾ جو میلو آهي؛ ان کي نیل جو سالیانو ۾ پراڻا دوست
جي باري ۾ کڻي زندگيء جي تجديد .اٿینس ۾ ،جي  6سیڪڙو دوران .قبل مسیح ،جي خدا جي شان ۾ هڪ سالیانو جشن
هڪ مجال جو استعمال جي پهرين رڪارڊ مثال هو .اهو رومي سلطنت جي دور ۾ هو ته سول نظمي ۽ جي هڪ ورهیه
انتها تي پهچي .هن اهم رومي جي  ،جي ۽ هئا .يورپ ۾ بهار جي زرخیزي جشن جي روايت مسیحي دور ۾ چڱي ضد
ڪندا  ...ڇو تمام گهڻي چوڻ لڳو وڌيل ۽ يورپ جي هڪ لوڪ ڪهاڻي ۾ لڪل آهن ،جي رومن ڪیٿولڪ چرچ کین ٻاهر
زيور کان الچار ٿي ويو ۽ آخر ۾ چرچ سرگرمي جو حصو انهن مان ڪیترن ئي قبول ڪئي( .جڏهن ته ڪولمبیا
انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا 6 ،پٺیان 20155 .ع)
هن ته خدا  ،به سڏيو ڪرڻ هو .هن چیو ته ڪالم مقدس ۾ چوپائي مال جي ديوتا ،شراب ۽ شراب ،رسم چريائي ،زرخیزي ،ٿیٽر ،۽
يوناني االساطیر ۾ مذهبي خمار مان هو .جنسي بي حیائي جي جشن جو حصو هو .سندس عبادت ( جا ابا ڏاڏا ،جلد  4کان عیسائي ضبط
تي ).ٽین صدي عیسويء ۾ گريکو-رومي اڳواڻ جي مذمت ڪئي وئي هئي.
شراب ،خاص ڪري شراب ،هڪ زندگيء جي طرز جي الء هڪ اهم سبب ٿي رهیو سان يوناني ثقافت ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪیو
(اڪبر پیو .ڪتاب 2008 ،ع ،ص .)11 .مردی sگراس ۽ هن سان الڳاپیل ٿیڻ لڳي.
شهید ٻیو صدي عیسويء ۾ ،رومن ڪیٿولڪ پادريء ۽ مشرقي اورتهوڏاڪس درويش گوشت ۾ حصو وٺڻ میال پرهیز طور تي هن
لکیو الء جي پوئلڳ جي مذمت ڪئي:
تنهنڪري به ان جي "سڀ کان ڀرپور" منجهائن حرام ڪیا جنهن جي ڪتاب اسان کي خاطري آهي ته مان تن سڀني قسمن
کي ڀؤ کان سواء پاڻ موالي ته "اهي جیڪي اهڙي شيء خدا جي بادشاهت جا وارث نه ملندو ".نڪري اچي ٿو،مثال طور،
اهي بتن کي قرباني ۾ ملي پرهیز جي باري ۾ ڪو به ڪر ،انهن جو ڪو پلیتي رکندو هن طرح معاهدو ۾ سگهن ٿا ته .ان
کان پوء ،وري به ،هر عید تي جي بتن جو شان ۾ ،ملهائیندو . . .انهن مان ٻین کي ته بند سان گوشت جي سڌ ڪرڻ الء پاڻ
کي مٿي به ،رکڻ ،جڏهن ته روحاني شین جي روحاني الء لڳايا ويا آهن جسماني شین ،جي جسماني فطرت جي اجازت ڏني
وڃي ته .انهن مان ڪي ،ان کانسواء ،جن کي انهن جي مٿان نظريو سیکاريو ڪیو جن عورتن کي جي عادت ۾ ،آهن ،جیئن

ايف سندن خدا جي گرجا گهر ڏانهن ورڻ تي جن عورتن جو انهن مان ڪجهه جي گمراه ڪیو ويو آهي جي اسڪاٽ ڪیو
ويو آهي ،۽ سندن غلطیون جي آرام سان گڏ هن مؤمن ( .شیعا تي ڪتاب  1باب  ،6آيت )3
ٿوري دير کان پوء ،العقیده ڪیٿولڪ ( 330وفات ڪري ويو) ڳڻیل ڏينهن جو قسم ته ڪافر هئي خالف خبردار ڪیو:
اوهان کي ڇا چوندا آهن ،جي حڪمت وارو پٽ اي؟ ڇا ،توهان جي شهرين؟ من سو لفظن اوهان جو دفاع ڪندو ته ان کي
ڇا ائین خطرناڪ برقرار رکڻ الء آهي سان معلوم ڪرڻ الء مشتاق آهي ،يا ڪهڙي آرٽس اوهان جنهن جي ۽ ماري پوء
زخمي کي حفاظت ڏيڻ آهي .هن جو ڪو به ڪوڙي آهي ،۽ نڪي اوهان کي ڪوڙي ۽ ٻین اڳواڻن سان آهن :توهان جي
هیڻو ٻنهي سندن بنیادي جي ۽ قديم ادب جي رڪارڊ جي ،نفیس ۾ ،جنهن جو اوهان کي جنهن مهل حاصل ڪرڻ ۾ پڇیو
استعمال قرار ڏنو آهي جو تمام نشانین جي مقدس شيء" - ،مون کي تقرير ڪئي ،۽ ان جي مسودي مست؛ مون صوفيء مان
ڪڍي ورتو ،۽ بید-ٽوڪري ۾ وجهي؛ مون کي وري ملي ،۽ ٿورو صندوق کي منتقل ڪیو آهي( .جي تي ،ڪتاب هلي ،باب
)26
به هڪ 'مردی گراس' هڪ روزو رکڻ جي پٺیان مجلس جي باري ۾ ڊيڄاري رهیو:
مشتري جي دعوت سڀاڻي آهي .مشتري ،آء ڀانئیان ،۽ وڏي سان كهاا هجڻ ضروري آهي ٿي ،۽ ڊگهي روزا جي کائڻ الء
مشتاق سان ڀرجي ،۽ ويچارا کانپوء بکیو( .جي تي ،ڪتاب  ،VIIباب )32
اهڙيء طرح ،جي شروعات اديبن جون موڪلون ته ڇاڪاڻ ته چوڻ لڳو بت پرستي کي پنهنجي الڳاپن جي /مردی گراس وانگر تمام
گهڻو آواز جي مذمت ڪئي.
بائبل جي تعلیم:
 13اسان کي صحیح ڊوڙڻ ،جي ڏينهن ۾ ،نه ۽ خمار ۾ ،نه بي حیائي ۽ حوس ۾ ،جهیڙو ۽ حسد ۾ نه جڳائي 14 .پر جي خداوند
عیسي مسیح تي ڪر ،۽ ان جي سڌ پوري ڪرڻ جي گوشت الء ڪو به روزي ڪر( .،رومیون )14-13 :13
بائبل سرها جي مذمت نه ڪندو ،جڏهن ته ،مردی گراس ۽ الڳاپیل ڪتاب جي ابتڙ آهي .۾ اهي ان جي "شیطان جي " سڏين ٿا ۽ پڌرو
سندن خدا جیئن شیطان جي عبادت!
شیطان جي هر بهار ،صورت ۾ چوڻي آهي  ...جي نمايان جو هڪ شیطان آهن ،جن جي روايت شیطان جي پوڄا جو هڪ
انڊيا -قسم مان هو .هڪ کني ڳوٺ ۽ مقامي ماڻهو آهي ،زير زمین تمام گهڻو وقت خرچ ڪرڻ ،جي جي هڪ خدا بڻائینداڪرڻ جو فیصلو ڪیو .عیسائي روايت ته هي ٿي ته شیطان ۽ ان جي وفادار اهڙيء طرح شیطان ،يا اختیار هجڻ ضروري
آهي ،انهن جي خدا  Frommes( /جیئن/http://events.frommers.com/sisp .
index.htm؟  = fxواقعي ۽ )event_id = 5769
مردی sگراس هڪ شیطانی موڪل جو ڏينهن ۽ ضرور نه هڪ عیسائي هڪ آهي .اهو عیسي ۽ نڪي سندس اوائلي
وفادار پوئلڳ ڪنهن جي رکي نه ڪیو ويو.
ورت :فطیر ماني ۽ ينتیکوست جي ڏينهن جي هڪ ؟
ڇا جي باري ۾ ورت؟
جیتوڻیڪ لفظ 'ورت' بهار جي مند جو مطلب آهي ،ان کي هاڻي اهڙا ته سیاري ۾ حق مردی گراس کان پوء هتان آهي.
ورلڊ ڪتاب انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا ۾ چیو ويو آهي:
ورت هڪ مذهبي موسم جي بهار ۾ هتان آهي  ...اهو ايش اربع تي ٿیندي آهي 40 ،ڏينهن ۾ ايسٽر کان اڳ ،۽ ايسٽر آچر
(بي ورت .ورلڊ ڪتاب انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا 50 ،پٺیان 1966 .ع) تي ڇڏيندي.

ڇا ايش اربع جي باري ۾؟
خیر ،اهو هڪ اصل عیسائي ۽ نڪي حقیقي پاڪ جي ڏينهن کي نه آهي.
ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا اطالعن موجب:

ايش ڏينهن اربع جو نالو الڏاڻو ڪري (خاڪ جي ڏينهن) جن ان کي رومن ۾ پیٽ جي جي مذڪوره موجود ڪاپیون ۾ ملیو
آهي ۽ شايد گهٽ ۾ گهٽ سنڌ جي اٺین صدي عیسويء کان تاريخون.
هن ڏينهن تي سنڌ جي سڀني وفادار قديم دستور موجب ماس جي شروعات کان اڳ مذبح پڇڻ الء خبردار ڪري رهیا آهن ،۽
اتي جي پادريء ،خاڪ عربن برڪت ۾ سندس آڱوٺي  ،پیشاني (ايش اربع شڪلین .ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا1907 ،
ع ).
پوء ،روم جي گرجا گهر جي  8هین صدي عیسويء ۾ سرڪاري ان کي منظور ڪیو.
اهو به نوٽ ڪرڻ گهرجي ته هن جي پیشاني تي خاڪ جي هڪ صلیب ه جي خیال سج خدا جي عبادت ۽ جي ٻین فارم مان آيو:
 ...رٿیندو  ...لڳايو ته سندن پیشانیون تي سج ڪراس ڪیو ڇڏي .عیسائي ايش اربع هڻڻ لڳو آهي پر ان جي پیشاني تي ڪیو
خاڪ جي پار ڪرڻ جي اهڙي .ڪجهه هن تجويز ڪیو آهي ان جي شروعات عیسائین جي پهرين کان جو هڪ مثال
ٿي؛ ٻین کي مشورو آهي ته ٻئي مسلڪ اهو ساڳیو تي نقش هئا( .ص جي اسري ..:کي چوڻ لڳو کي يقین آهي ته عیسائي دنیا
نما ڪهڙا روايتون  /کڻندا ۽ ڪمپني 2005 ،ع ،ص )366
ايش اربع هن ڪري عیسائي میلو رومي  ،جنهن رخ ۾ رگويدي ڀارت کان ان کي ورتو مان آيو .خاڪ جي باهه خدا اگني
جو ٻج سمجهي ويا ،ته طاقت سڀ گناهه کي  ...مارچ ۾ معافي جي روم جي نئین سال جي دعوت ۾ کڻي ،ماڻهن کي کٿو ۽
خاڪ ۾ وهنجاريو کي سندن گناهن سببان ڪرڻ .ان کان پوء هاڻي جیئن ،نئین سال جو گذران ،پرهیز پیئڻ ،۽ وٺي
گهلینداسونس الء هڪ میلو هو جو نظريو آهي ته سڀني گناهن جي هیٺیان ڏينهن صفايو ڪیو وڃي ها تي .مارچ جي جدا خدا
جي طور تي ،مارس موت ۾ ساڻس ۾ سندس عبادت 'گناهه ٿي گذريو آهي .تنهن ڪري سنڌ جي تي ڪري پیو  ،مارس جي
ڏينهن مرندو .انگريزي ۾ ،هن اڱارو هو ،ڇاڪاڻ ته مارس جي خدا سان الڳاپیل هو .فرانس ۾ ڏينهن مردی sگراس "بدن
اڱارو "،ايش اربع کان اڳ ڏينهن سڏيو ويندو هو( .گهمائیندڙ بي ڪوڙيون ۽ راز جي عورت جي انسائیڪلوپیڊيا 1983 .ع،
پي)677-66 .
ڪٿي جي اربین ڏينهن فاسٽ مان اچي ڇا؟
بائبل ڳڻپ ۾ مدد الء هڪ  50ڏينهن جي دور ۾ ،آهي جنهن جي جتي اسان جي نالي ينتیکوست حاصل جي ڳالهه ٻڌائي .چوٿین-ڇهین
صدين جي آس پاس ،جي گريکو-رومیون هڪ  50ڏينهن جو روزو رکڻ ته رمضان  )32جي اسالمي روزو کي شبه هئي جو ڪجهه
قسم گذاريندا هئا .وقت ۾ ،هن هڪ يا وڌيڪ (عام طور تي کاڌو) اسم جي هڪ چالیهن ڏينهن امساڪ کي مٽائي.
ابتدائي عیسائین ،يقینا ،انهيء ڳالهه جي پنجین صدي عیسويء ۾ به ڪئٿلڪ درويش جان طور ورت رکیو نه ڪیو:
توهان کي خبر گهرجي ته جیستائین جي مدي خارج چرچ ان جي تڪمیل کڻي برقرار رکي ،ورت جي هن موجود نه
هو( .جان .ڪانفرنس  ، 21جي پهرين ڪانفرنس جي پنجاهه ڏينهن دوران آهي .باب )30
اهڙيء طرح ،هن اعتراف ڪیو ته ورت شامل ڪیو ويو ۽ ان جي اصل وفا ان کي هڻي نه ڪیو.
رسول جي پولس عید فصح ۽ فطیر ماني جي ڏينهن گذاريندا ( 1 7-8 :ڪرنٿین  )5سڏبو .اڃان هن ڳاله ورت سڏيو الء ائین نه
ڪیو .بهرحال ،ڇاڪاڻ ته فطیر ماني ڏينهن هڪ ست ڏينهن کان "روزو" ،وقت جي چوڌاري ڪیترن ئي سڏيندا ايسٽر داخل ،ان روم
۽ مصر سان الڳاپیل ڪجهه محسوس ڪیو آهي ته هڪ امساڪ دور ۾ مناسب ٿئي ها ٿي سگهي ٿي ،پر وقت جي رقم  ،گڏو گڏ
جیڪي کان  ،جوڳي.
سقراط جي  th5صدي عیسويء ۾ لکیو ته:
ايسٽر کان اڳ روزي جي مختلف مختلف ماڻهن مان هتان وڃي ملي ويندو .روم ۾ روزو رکڻ ٽي لڳولڳ هفتن ۾ سي ايسٽر
کان اڳ ،۽ هو .۾ آهن سي ۽ يونان ۽ سڪندر جي حوالي سان سڀ ،جنهن اهي اصطالح 'هن چالیهن ڏينهن جي' روزو ڇهن
هفتن جي هڪ انتهائي تیز مشاهدو ' .ٻین ايسٽر کان اڳ ستین هفتي کان سندن روزو  ،۽ صرف ٽي-پنجن ڏينهن روزا ،۽
جیڪي تي ،موجود آهي ته ان وقت ۾ روزو رکڻ سڏ 'هن چالیهن ڏينهن جي' ... ' .ڪجهه ان الء هڪ سبب آهي ،۽ ٻین کي
ٻئي مقرر ،انهن جي ڪیترن ئي پنهنجو موجب .هڪ به کائڻ کان ،گڏو گڏ ڏينهن جي تعداد جي باري ۾ امساڪ جي انداز
جي باري ۾ هڪ اختالف ڏسي سگهو ٿا .ٻین جي رڳو سڀني جاندارن جي مڇي تي کارايو :ڪجهه هوندي شيء زندگي آهي

ته مان مثال ڪیترن ئي گڏ مڇي سان ،به کائي ،جو چوڻ آهي ته موسى موجب ،انهن اهڙيون جي پاڻيء کان ٻاهر ڪیو
ويو.ڪجهه ڍڪیل ،۽ هر جنس جا میوا کان مثال :ٻین کي صرف سڪل ماني جي ؛  ،جڏهن ته ٻین جو نائون ڪالڪ تائین
تقرير پوڻ وري فرق کان سواء خوراڪ جي ڪنهن به حساب سان وٺي  ...کان وٺي جڏهن ته ڪو به هڪ هڪ دلیل جي
طور تي هڪ لکیل حڪم پیدا ڪري سگهي ٿو ( ...سقراط جي تاريخ ،جلد :اڃا ٻیا به نه کائو هن .هلي ،باب )22
رسولن سڀ کان ضرور مختلف ضرورتن سان روزي جي مختلف نه آهن (هجن  1ڪرنٿین 1:10؛  .)1 :11هن چالیهن ڏينهن ڳڻیل
ڏينهن کي چالیهن ڏينهن بائبل ۾ ذڪر ڳڻیل ڏينهن جنهن سڀ کاڌو ۽ پاڻي (؛ 2 :لوقا  4خروج ) 34:28کان پرپٺ ملوث وانگر نه آهن.
ورت جي اڀرندڙ بابت ،اطالع جیڪي هڪ عالم لکیو:
چالیهن ڏينهن جي ورت هڪ ئي بابلي عشتار جي عبادت ڪندي ۽ وڏي مصري خدا يا جي عبادت جي هتان ويو  ...ته
ڪافر مان ،هن ورت جي دور ۾ سنڌ جي وڏي سالیاني (اڪثر بهار جي الء هڪ مقدمه لڳي ويون آهن ) میال( .ڪتاب ۽
تاريخ ۾ ايس خدا جي میال ،ڀاڱو  .1بائبل  ،چشما (شڦ انصا) 1995 ،ع ،ص)108 .
ان ڳالهه جو امڪان آهي ته هڪ چالیهن ڏينهن جي خیال ۾ روزو رکڻ مصر ۾ يا يونان کان سڪندر کان آيو ۽ چوڻ لڳو ديوي عشتار
سان ملندڙ آهي .جیئن ته سنڌ جي يونان ۽ مصري جي حوالي سان ٿي گذريو آهي ،ته ٿي سگهي ٿي جڏهن اهي هن جي مشق شروع
ڪیو.
تنهنڪري اوائلي عیسائي فطیر ماني ڏينهن جو مشاهدو ڪیو ،چوڻ لڳو ڳڻیل ڏينهن بنڊل جي گريکو-رومیون جي مختلف طريقن ۾
تبديل ڪیا ويا.
نوٽیس ته رسول جي پولس چوڻ لڳو ۾ ملوث رهیو خالف ڪجو:
 14ڪافرن سان گڏ هڪ هڪجهڙا ٽیم ۾ پاڻ ڀرپور پٺڀرائي ڪرڻ نه ٿا؛ ڪیئن ڪري سگهي ٿو ۽ قانون-ٽوڙڻ ۾ شريڪ
ٿي ،يا جیڪي روشني ۽ اونداهيء عام ۾ آهن ڪري سگهو ٿا؟  15ڪیئن مسیح سان هڪ معاهدو ڪرڻ اچي سگهن ٿا ۽
جیڪي شیئرنگ ڪو مؤمن ۽ هڪ ڪفر جي وچ ۾ ٿي سگهي ٿو؟  16خدا جو گهر ڪوڙو معبود سان سمجهوتو نه ٿا ڪري
سگهو ،۽ ته آهي اسان ڇا ٿا  -جي رهندڙ خدا جو گهر 2( .ڪرنٿین )NJB ،16-14 :6
 19هن جو ڇا مطلب آهي؟ ڪوڙي جي بتن سان ڪنهن طعام جو اعتراف شيء الء مقدار ته؟ يا ته ڪوڙو معبود پاڻ کي
ڪا شيء کي تیستائین؟  20نه ،ان کي نه ٿو؛ چئجي ته جڏهن ڪافر قرباني ،جیڪي انهن جي قربان آهي ڀوت جو خدا نه ٿا
ڪري قربان آهي .مون کي توهان ۾ ڀوت صاحب سان حصیداري نٿا ڪرڻ چاهیو 21 .تون سان گڏو گڏ جي پالڻهار جي
ڪپ ۽ ڀوت جو پیالو پیئڻ نه ٿا ڪري سگهو .تون سان گڏو گڏ جي پالڻهار جي میز ۽ ڀوت 'میز تي هڪ حصو آهن نه ٿا
ڪري سگهو 22 .اسان کي حقیقت جي پالڻهار جي حسد تنهنجا ڪرڻ چاهیو ٿا؛ اسان مشڪل جي ڀیٽ ۾ هن چیو ته آهي؟ (1
ڪرنٿین )NJB ،22-19 :10
مصر ،رومي  ،يا ٻین شیطانی ذريعن کان ته ڇا ،ته هڪ جاء تي ورت بائبل هو کان اچي نه ڪیو .۽ نڪي ان کي حضرت عیسي جي
پهرين شاگردن جي شروعات روايتن کان آيو هو.
ڪجهه خیال اهي ايترا ته سگهارا روحاني پوء اهي گڏيو ٿا ،پر اهي حقیقت جي رسول جي پولس موجب خدا جي ڏمر آهن.
ايسٽر
ڪیترن ئي ماڻهن جو احساس نه ڪندا آهن ته ايسٽر (عشتار) عید فصح ٿي وٺي ويو ،ٿیس جو سبب ۽ يهودين جي نفرت الء آچر تي
رکیو ويو (أيضا ،پي.)103-101 .
نوٽیس جیڪي پروڻسڻنٹ عالم اڪرم ٻیو صديء جي باري ۾ ٻڌايو احترام:
هن عید ۾ سڀ کان اهم سنڌ جي عید فصح ڏينهن ،جي  14هو  ...ان ۾ اهي فطیر ماني ،ايڏو ته يهودين وانگر ،اٺن ڏينهن جي ذريعي ...
اتي انهن مان قیامت جي هڪ سالیانو میلو جو ڪو سراغ آهي کائین  ...ايشیا جي عیسائین معمولي جان کي  14تي سندن عید فصح
جي حق ۾ چیم( .ارل مارڪس .چرچ جي تاريخ .۽ ڀائرن جي هڪ ٽیڪسٽ ڪتاب 1857 ،ع ،ص)1666 .

جیتوڻیڪ عیسائي ڇاڪاڻ ته پاڻ ڇاڪاڻ ته رومن اختیارين جي اکین ۾ يهودين جي بغاوت جو پنڌ ڪري باڪردار جي جي  14هین تي
عید فصح رکي ،يروشلم ،روم ،۽ الیگزينڊريا (پر نه ايشیا مائنر کان) ۾ گريکو-رومیون جي ڪیترن ئي ،هڪ آچر کي عید فصح صفا
ڪرڻ جو فیصلو ڪیو .پهريون ڀیرو ،اهي عید فصح جي هڪ نسخو رکیو ۽ ان کي هڪ قیامت موڪل جو ڏينهن رکي نه ڪیو
ويو.
به نوٽیس جي مقابل کان هیٺین:
پهرين عیسائي يهودين جي عید فصح ( 8-7نوٽ  1کرنتهیوں  ) 5جي قمري تاريخ تي هڪ کائڻ (يوخرست) سان عیسي
جي وفات کان ملهايو.
پهريون ڀیرو ته قیامت جي ڪو به سالیاني جشن نه هو .ڪر ،جو غیر قومن جي دنیا ۾ ،قیامت جي ڏينهن کي عید کي
شامل ڪیو ويو .ته اڄ الڏاڻو ڪري ويو( .آئرش عیسي ،رومي يسوع ...:شروعات آئرش عیسائیت جي ٺهڻ تثلیث پريس
انٽرنیشنل 2002 ،ع ،ص )183
ڇو ته ايشیا مائنر ۾ ۽ ٻین هنڌن تي ڪي الڏاڻو ڪري تاريخ جي تبديلي سان گڏ وڃڻ نه ڪیو ،جو عبادت شهنشاهه جي ڪائونسل،
جنهن جي گريکو-رومیون الء آچر قرار ڏنو وڃي .پاڻ وري قرار ڏنو:
اسان کي وري يهودين جي میڙ سان عام ۾ ڪجه به نه آهي گهرجین ،اسان کي اسان جي ڇوٽڪارو ڏيندڙ کان مختلف انداز
۾ حاصل ڪیو الء( .جي زندگي ،ڪتاب سوم باب .)18
عیسائین يهو دين ۽ نڪي نفرت ڪرڻ گهرجي نه نه خدا جي پاڪ ڏينهن جو مشاهدو ،بس ڇاڪاڻ ته ڪیترن ئي يهودين ائین ڪرڻ
جي هڪ ڪوشش ڪر.
عیسى ڪڏهن به ظاهر آهي ته يهودي مذهب هو (هن يهودي هو) نڪي ته هن عید فصح جي تاريخ تبديل ٿي .اڃان سج-عبادت ٻي
صورت ۾ سودي .۽ آچر هاڻي ايسٽر طور سڃاتو وڃي ٿو .پر ڇاڪاڻ ته سج-پوڄا جا عمل ۽ عمل ته به "يهودي" سمجهي ويا جي
واقعي ڇو ايسٽر جڏهن آهي هتان آهي.
ايسٽر ڍڪیل ،ته ايسٽر  ،۽ ايسٽر باهه وانگر ان جي عملن جي ڪیترن ئي کان رومن ڪیٿولڪ ذريعن (مثال طور حڪومت ايسٽر.
ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا ،جلد هلي رابرٽ ڪمپني 1909 .ع) موجب آيو.
جڏهن ته انگلستان پادريء لکیو:
 ...ايشیا مائنر جي چرچ  ...هفتي جي ڏينهن جي حوالي کان سواء يهودين جي عید فصح جي سندن ايسٽر میلو  ،پر  ...روم ۽
سڪندر ۽ جي سي ٻئي راڄ هتان؛ اهڙيء طرح يهوديت جي به هئین ، (.يوسف حجم جي گلتیوں کي سانت پولس جي...:
تعارف ،نوٽ ۽ سان هڪ سڌاريل متن  1881 ،ع طرفان شايع ٿیل ،پي پي )331 ،317
۽ نالي ايسٽر؟ هن جي سج اڀرڻ ديوي ۽ عشتار 'آسمان جي راڻي' جي هڪ آهي:
عشتار ،هوء ٻنهي زرخیزي ۽ هڪ جنگ ديوي هو ... .ايسٽر يا اثر ۾ جي قائم جي وير راڻيء جو رت الء هڪ حوس هو
هڪ پراڻي بابلي جنسي ويساهه جو هڪ ئي عبادت آهي( .هندوڪش جبل .جي ماڻهو منهن .ڪارپوريشن 2010 ،ع ،ص.
)164
عشتار جي ڌرتي زهره جي طور تي ڏٺو ويو ،۽ سج خدا ،۽ گناه ،چنڊ خدا سان گڏ ،هوء هڪ ٺهیل آهي( .فوٽوشاپ سي.
معبود ، ،۽ االساطیر ،جلد  .6مارشل  2005 ،ع ص )760
بائبل جي 'آسمان جي راڻي' ڪري رهي خالف ڪجو:
 17اوهان کي جیڪي جي شهرن ۾ ۽ يروشلم جي گهٽین ۾ ائین نه ڏسندا آهن ڇا؟  18جڏهن ته ٻارن کي ڪاٺ گڏ ،جي ابن ڏاڏن
کي باه ٻاريندا ،۽ عورتن کي  ،آسمان جي راڻي الء ڪرڻ؛ ۽ اهي ٻئي معبود کي پیو پرساد ٻاهر هڻي ،ته مون کي ڪاوڙ
کي لوڌڻ ڪري سگهون ٿا( .يرمیاه )19-17 :7

هن (،سي سماجي زندگي جي نفسیات .۽  1922 ،ع ص ' )71گرم پار بنس' سان ملندڙ هئا ' .آسمان جي راڻي '؟
يرمیاه  ... 7آسمان جي راڻي (هلي )18 .ڪرڻ .ايڏو ته بابلي زرخیزي-ديوي عشتار ،سنڌ ڌرتي زهره جي ديوي کي هڪ
حوالي( .هن بائبل تفسیر ،الیڪٽرانڪ ڊيٽابیس .ڪاپي (ج)  1962ع پريس جي)
عیسائین جو هڪ چوڻ لڳو ديوي جن جي عملن جو بائبل جي مذمت کان پوء هڪ موڪل جو ڏينهن رکیو نه ڪرڻ گهرجي .اڃان
تائین ،سڀ جو عیسائیت ته سان هڪ مسئلو آهي ورتاء نه ڪندا آهن.
مائونڈے خمیس ۽ يوخرست هوسٽ
ٻئي عید فصح جي الء 'لفظ' جي طور تي ،ڪي مائونڈے خمیس پوي ' .هتي جیڪي ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا ان جي باري ۾ تعلیم جي
ڪجهه آهي:
مائونڈے (يا پاڪ) خمیس جي دعوت قطعیت سان يوخرست جي اداري ۽ پاڪ هفتو کي -انڊيا -جي قديم ترين آهي .روم ۾
مختلف تقريبون جي شروعات هن کي شامل هئا  ...ان جي پادريء جي اداري جي ورسي جي چوڌاري ڪڍندو... .
پاڪ خمیس مٿي هڪ بهشتي اڄ ڪردار جي تقريبون جي لڳ سان ورتو ويو آهي .جي بپتسما ،جي مفاهمت ،پاڪ جي ،
جي پیرن جو ڌوئڻ ،۽ ڳڻ يوخرست جي ( ...مائونڈے خمیس ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا جلد  .10نیو يارڪ ...:رابرٽ
ڪمپني 19111 ،ع)
هن 'جي يوخرست جي اداري' اعتراف عید فصح سان الڳاپیل نشان جي عیسي 'تبديليء ڏانهن اشارو ڪري وٺي ٿو .چرچ روم جي
قبول ڪري ٿو ته ان کي ان کي تقريبون شامل ،ته ان کي هڪ سالیاني واقعي هو ،۽ جیڪي مروج هو .چرچ روم جي ٻین هنڌن تي
قبول ڪري ٿو ته ڪندا هیؤ ،پر ته ڪونهي ڪو ان جي عملي آهي ( .پیرن ۽ هٿن مان .ڌوئڻ ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا جلد
 .155نیو يارڪ ..:رابرٽ ڪمپني 19122 ،ع).
هن 'يوخرست لشڪر' آهي ته هاڻي روم جي گرجا گهر جي استعمال جیڪي اصل عیسائي ڪیائون کان نرالو آهي.
ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا جي تعلیم:
يوخرست صل ڪرڻ الء پوريء جي ماني عام طور تي ان جي لشڪر سڏيو ويندو آهي ،۽ جیتوڻیڪ هن مدت اهڙيون جي
ماني ۽ قرباني شراب کي الڳو ڪري سگهجي ٿو ،ان کان وڌيڪ خاص طور تي سنڌ جي ماني الء رکیل آهي" .هڪ "،
ڇاڪاڻ ته اڳین جي بتن سان ڪنهن شڪار جیئن سندن پیل دشمنن جي آڇ ڪئي :موجب لفظ کان ،دشمن اچي ٿو .بهرحال،
ان هڙتال ڪرڻ ،جیئن ۾ ملیو  ....ممڪن آهي ته مان نڪتل آهي ،سنڌ جي پهرين عیسائي  ...چئجي ته ماني کاڌي طور ايندا
هوا .اهو لڳي ٿو ته روپ اختالف پر ڇا ان کي اسان جي ڏينهن ۾ آهي کان ٿورو"(.هوسٽ" ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا .آهیو.
 1 .7جون 19100 ،ع).
ابتدائي عیسائین فطیر ماني ،نه ڪنهن دور دک آهي ته 'سج' ته ۾ استعمال ڪیو ويو آهي جهڙو ڏسڻ ۾ استعمال ڪیو.
مريم جو گمان
ابتدائي عیسائین جي اصلي عیسي 'ماء مريم نه ڪیو .پوء جتي مريم جي گمان جي خیال کان آيو هو؟
بنیادي طرح ،چوٿین صدي عیسويء ۾ غیر مستند ادب کان (يا ممڪن آهي ته جیئن شروعات شهید ٽین صدي عیسويء جي حیثیت ۾)
اهڙا به ٿوري دير کان  -جیتوڻیڪ ڪئٿلڪ ان جي تحقیقات ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ،هن چیو ته جڏهن ان واقعي جو پهريون ترقي-
ان کي چٽيء طرح عورتن جو چوڻ ديوي جي پوڄا (  78.11.4جي) ڪرڻ تي غور ڪرڻ سان الڳاپیل ڪري يقین هو.
سنڌ جي قديم رومیون ديوي الء  3-1ڏينهن میلو لڳو .پهرين ڏينهن تي هوء ڪري زمین ۾ آيو ۽ ٽئین ڏينهن تي ،آگسٽ  ،15اهي سندس
گمان آسمان ۾ آسمان جي راڻي جي طور تي ملهائي .هن مريم جي گمان جي ڪیٿولڪ جي دعوت جي ساڳئي ڏينهن آهي (ابڙو ولیم
فاڪنر جي يوگنا ." :هن ڪائنات جي پیڙهه ۾ هڪ قسم جي" پريس 1985 ،ع ،ص  . .).61ڪجهه هن هڪ حادثي يا (سائو کنن
رومي دين ۽ تي جي پهرين ،جلد  ،مسئلن  85150-521سمجهیو وڃي ٿو نه ڪندا آهن شاعري يونیورسٽي پريس 2007 ،ع ،ص
 ....62جي جادو فن ۽ بادشاهن  ،V1جلد  .1اشاعت 20066 ،ع ،پي پي جي ارتقا.)17-14 .
نه ۽ مختلف ٻین ۽ ڪیترائي نظر مريم ( ص  )49جي وچ ۾ هڪ سلسلو آهي .اڃان ،ڪئٿلڪ درويش خاص ڪیترن ئي "ڪوڙو ۽
ڪوڙي شیطان" جي هڪ ( ته انجیل جي هم آهنگي ،ڪتاب مون کي ،باب  )25ته جیئن ڪرڻ جو حوالو ڏنو.

اهو شڪي آهي ته هن اعالنی ل پیغمبر جي 'ڪنواري' ڌيء فاطمه ڪري به آسمان ۾ ويٺو طور تي اسالم جي اثر سبب گهٽ ۾ گهٽ
جزوي روم جي گرجا گهر ۾ منظور ڪیو ويو .هن 'گمان' هڪ حقیقي پاڪ جي ڏينهن کي نه آهي ، .چوڻ لڳو :اهو هڪ 'آسمان جي
راڻي' ( 17-19يرمیاه  )77آهي.
ہالووين  /سڀ حوارين 'ڏينهن
هڪ بزرگ وانگر جي زندگي ۽ هڪ شخص جي موت جي هوندي جي خیال کي ڪتاب (هجن ججن  )40-38 :11ڪرڻ جي
مخالفت نه آهي ،جڏهن ته ،بزرگ گار ۽ انهن الء قرباني حواري تعلیمات جي مخالفت ڪئي آهي.
شیطان مسیح رڪوع ۽ سندس عبادت ڪرڻ جو خواهشمند آهي (متي  ،)9 :4پر عیسي کان انڪار ڪیو (متي  .)4:10شمعون
(رسولن جا ڪم  )23-9 :8اطالعن ڪرڻ  /کیس (ڪتاب  ،1باب  ،23آيتون  )55-1جي عبادت سندس پوئلڳ همت افزائي ڪريون.
رسول جي پطرس صرف شمعون نه ورهائي وڃي ،هن چیو ته هیٺ لهي لنگهو يا کیس آڻ ادا مان هڪ غیر قومن کان جهلیندا هین
(رسولن جا ڪم  .)26-25 :10رسول جي پولس کیس ۽ برنباس ( 11-18 :رسولن جا ڪم  )14الء قرباني کان غیر قومن کان جهلیندا
هین .رسولن بنیادي طرح ٻنهي دلیل آهي ته اهي مردن هئا ۽ هن نه ڪیو وڃي .ابتدائي عیسائین هن سمجهڻ ۽ اهڙي ائین نه
ڪیو .ڪجهه وقت کان پوء ،جڏهن ته ،ڪجهه برهمڻن جي آخر ۾ ٻئي صدي عیسويء ۾ تبرڪ ڪرڻ لڳو.
دعوي بزرگ جي هن وشال جي حقیقت اها آهي ته اهو هڪ حواري رواج نه هو باوجود ،چوٿین ۽ بعد ۾ صدين ۾ گريکو-رومي گرجا
سان هڪ اهم مسئلو ٿي لڳو.
نوٽیس ڏنل:
گرجا ۽ اندر اهڙي بتن جي طور تي واقف چوڻ لڳو تصويرون ،،مان ڪٽیل ،۽ ڪنڌ شامل جو قسم ،چرچ جي اهلڪارن
سندن ذهن ۾ ٻن روحاني روايتن کي سمجهیو ويندو ته نئین دين جو سندن قبول ۽ مان عبوري ڪرڻ جي همت افزائي نئین
جي پراڻي طريقن سان( .ايس :..جي گري اسڪول جي لطیف کان فني سفر پريس 20066 ،ع ،ص )855
 :هڪ ڪتاب ۾ ،جي مٿي بیان ڏنل هڪ نسخو آهي ته پوپ وڏي " 600ع ڌاري لکیو اڳي
ٻڌاء ته هن کي وڃي ڪو مطلب ته بتن جي مندرن پر بلڪه جن مندر جي اندر جي بتن کي ناس ڪري .کیس جڳائي ،پوء
اهو انهن کي پاڪ پاڻيء سان پاڪ ڪري ڇڏيو آهي ،۽ انهن ۾ بزرگ جي تبرڪن رکي .طور ،جیڪڏهن تن مندر سان گڏ
تعمیر آهن ،اهي ڀوت جي عبادت کان سچي خدا جي خدمت ڪرڻ تبديل ڪیو وڃي ... .کین تنهن ڪري ،سندن گرجا جو
اعتراف جي ڏينهن تي ،يا جي شهیدن جن تبرڪ انهن ۾ محفوظ آهن جي دعوت تي ڏي ،پاڻ سندن هڪ وقت مندر جي
چوڌاري ڪاٺي کپن ۽ مذهبي سان ان موقعي پاڪائي .انهن قربان ڪندو ۽ کائڻ جي جانورن نه ڪنهن کان وڌيڪ
شیطان کي هڪ قرباني جي طور تي ،پر جن الء خدا جو شان الء ،سڀڪنهن شيء جي خوشخبري ڏيندڙ طور ،اهي كهاا
پوڻ الء شڪر ڪندو( .مون :1216-1215 .:هوندا آهن  77 ،76کي خط)
پوپ جي چوڻ جي عملن تي نٽ کي وساريو .اڃان ،بائبل ( 20-21 1ڪرنٿین  )10جي طور تي هن ۽ قرباني جي هنن قسم جي
مخالفت ڪندو .ان کانسواء ،بائبل جي تعلیم جانور قرباني (عبرانیون  )10-1 :10الء ڪو به ضرورت نه آهي ته حضرت عیسي جي
قرباني کان پوء ته' .بزرگ ڏينهن' ڏيکاري الء مٿي رهڻ ته هن به جي جهڙائيء آهي ۽ جیڪي (اهي) بیشڪ جون موڪلون آهن.
ڪیتريون ئي لباس (هجن  1ٽموٿي  )9 :2۽ ڪڏهن به (جنهن کي بائبل -خروج ) 22: 8طور ہالووين تي .هيء هڪ -مناسب جشن نه
آهي ۽ ضرور ڪنهن جي شروعات عیسائي هڪ نه هو.
سڀ حوارين 'ڏينهن جي ستین صديء ۾ قرار ڏنو ويو ،۽ بعد ۾  1نومبر تي رکیو ويو پهرين ۽ شام کان اڳ ہالووين( ايف سڀ حوارين
طور مشهور ٿیو' ڏينهن .ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا .آهیو .1 .مارچ  19077 ،1ع ).
آڪٽوبر  31هڪ تاريخ جي قديم هتان ويو:
هن  ،۽ قديم ۽ برطانیه ۾ عالمن جي ترتیب ،ايمان آندو ہالووين ،ارواح ، ،تي آهي ته ،۽ ماڻهن کي نقصان الء ٻاهر آيو... .
مان انهن ڈروڈ عقیدن  ،۽ ہالووين ۾ جي موجوده ڏينهن استعمال آيو  ...ہالووين جي حیثیت ملیل آهي ، ،۽ کارن کي
ڪڍيوسون پوء استعمال ڪرڻ جو رواج ئي ڈروڈ sکان اچي ٿو .يورپ جي شروعات پیپلزپارٽي به هڪ عید جي ڈروڈ
موڪل جو ڏينهن تائین ساڳي ئي رومن ڪیٿولڪ چرچ سڀ حوارين 'ڏينهن aجیئن نومبر  1رکیو هو ،جو  s700۾

 ....پراڻي چ وڻ لڳو رواج ۽ عیسائي جي دعوت ڏينهن جي ہالووين میلو ۾ گڏ ٿیل هئا( .ہالووين ورلڊ ڪتاب انسائیڪلوپیڊيا
سنڌيانا ،ج  .9جنون 1966 ،ع)266-25 .:
ان کي غور سان جیڪي هڪ ڪئٿلڪ لیکڪ لکیو دلچسپي جي ڪري سگهجي ٿي:
ڇو جو هڪ پوپ جي مئن جي ڪافر 'جشن جي مٿي تي مئن جي ڪیٿولڪ جشن وجهي ها؟ ڇو ته ڪیٿولڪ مجلسن ۾
تسلسل ۾ آهي ۽ ان جي چوڻ وارن جي معني پوري( .شیخ .ہالووين ،خزان جشن طور ،نصیحت خدا جي نالي سان خدا
پاڪ آهي .ڪیٿولڪ آن الئن عالمي نیوز)066/31/10 .
اها هڪ حقیقت آهي ته ڪیترن ئي روم جي چرچ سان الڳاپیل ٻوڙ ۽ سندن ايمان آڻڻ الء چوڻ لڳو ڪنیڪشن جي باري ۾ ڇاالء جو
آهي .اهو بائبل آهي ته اهي ،۽ سڀ ،جو نظريو (هجن  2ٽموٿي  )3:16جي وسیلي طور تي نظر ڪرڻ گهرجي ۽ ان جي عبادت جو
چوڻ صورتون (استثنا 12استعمال ڪرڻ جي مذمت32-29 :؛ يرمیاه 6-2 :10؛  1ڪرنٿین 10:21؛  2ڪرنٿین .)188-14 :6
ڪرسمس
بائبل جنم ڏينهن جو جشن ،عیسي جي آهي ته سمیت ڪڏهن به .هن جي شروعات چرچ روم جي ڪرسمس ۽ نڪي ڪنهن ٻئي سالگره
جو جشن ملهائیندي نه ڪیو .جنس اڃا جي آخر ۾  3ٿرڊ صدي عیسويء ۾ مذمت ٿیا (ته ڪتاب مون کي ،باب  644تي).
ان کانسواء ،خبردار ۽ بخشش-ڪاري سان سیاري جي جشن ۾ حصو وٺڻ الء چوڻ لڳو جي بتن سان ڪنهن کي ڏسندڙ هڪ ڪیو
آهي .هڪ اهڙي ئي طور سڃاتو جشن ته شهید ڊسمبر ۾ جي ملهائیندو هو نه هو.
هن دعوي "الطیني دينیات جو پيء "،پارٽین کي اهڙي جیئن سیاري جشن( ،هڪ چوڻ لڳو ديوتا هیو جنهن جي نالي جو مطلب مان)
جن ڪرسمس ۾ طور تي هن لکیو ته:
هن طور گهڻو جي ،جي سیٽرن جي طور تي آهي؛ سیٽرن جي ،جنهن ضروري جو جي وقت ۾ به ٿورو ٻانهن جي ملهايو
ويندو هجڻ ضروري آهي .نئین سال جي تحفا اهڙيون تي پڪڙجي پیو وڃي هجڻ ضروري آهي ،۽ رکي؛ ۽ سڀ ۽ محترم
جي دعوت جو ڪارڻ وٺندا هجي؛ سنڌ جي اسڪولن ۾ گلن سان هجي؛ جي 'زالن ۽ قربان؛ اسڪول جي مقرر پاڪ-ڏينهن
تي عزت آهي .اها ساڳي شيء هڪ بت جي جنم ڏينهن تي جاء وٺندو آهي .شیطان جي هر سینگار ڪندو آهي .جیڪو خیال
ڪندو آهي ته انهن شین کي هڪ عیسائي رکن ٿا ڪري آبرو آهن ،جیستائین ان کي اهو ٿي جیڪو کین اهڙيون جیڪو رکن
ٿا نه آهي ڪرڻ مناسب خیال ملندو؟ ( .بت تي ،باب ايڪس)
جي وقت چوڌاري ،رومي پادرين ( )199-217۽ کالسڻس ( )217-222سمجهوتو ۽ ڪرپشن جي شهرت هئي (۽ هن اهڙي ( .سڀ
شیعا جي  ،جیئن رومن ڪیٿولڪ بزرگ جي تصديق ڪئي آهي ڪتاب  ،IXباب  )vi۽ انهن جي چرچ ۾ اجازت ماڻهو ته سان ،
وغیره.
قديم بابلي راز جي پهرين جي آهي ته  -رومي ۽ فارسي پاڻ هڪ به اڳ چوڻ لڳو دين جي هئا .سنڌ جي قديم هڪ سدا وڻ عبادت سان
پالیو جیئن نمرود ملهايو.بائبل سدا وڻن (:؛ يرمیاه 3:13؛  6-2 :3-2 10استثنا ) 12جٽادار عبادت جي مذمت.
هن به سیاري جي مند دوران سج جي هڪ پنر جنم شروع ملهايو .ڊسمبر  25هین گلزار ،عیسى سالگراه جي تاريخ جي طور تي چونڊيو
ويو هو ،تنهن ڪري هن ۽ ٻین سج خدا جي عبادت جي سال جي ته وقت ٿیو:
 354ع ۾ ،روم جي پادريء ڊسمبر  . 25تي ملهائڻ هن شايد هي تاريخ ڄاڻي واڻي ڇو ته روم جي ماڻهن کي اڳ ۾ ئي سیٽرن
جي دعوت جیئن ان کي هتان ،سج جي سالگراه پاڪائي بیان ڪندا سنڌ جي ماڻهن جو حڪم ڏنو (.ڪرسمس .ورلڊ ڪتاب
انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا ،جلد  .3میدان تعلیمي ڪارپوريشن ،جنون 1966 ،ع ،پي)417-408 .
هڪ خدا آهي  ...آچر جي شان ۾ پاڪ رکیو ويو هو ،۽ هر مهیني جي سورهون ثالث طور کیس مقدس هو .جڏهن ته 25
ڊسمبر سندس جنم ،جي  ،جو سیاري-سج جي غسل ،جي موسم جي جي جیئن هتان ويو( .اڪرم .ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا
سنڌيانا ،جلد  1 ،X.آڪٽوبر 1911 ،ع)

شهنشاهه سج-خدا  ،جن جي سج ٿي سمجهیو ويندو هو ۽ هڪ هیٺ زمین غار ۾ هڪ پٿر مان ڄائو هو جا پوئلڳ ٿي چڪا هئا .شايد
ڇو ته هن جي ،سندس ماء هیلینا جي  Mythآهي ته حضرت عیسي هڪ هیٺان زمین حجر غار ۾ پیدا ٿیو ايمان ڪرڻ جو فیصلو
ڪیو.
روم هاڻي هن جي تعلیم (۽ هن لیکڪ کي ڏٺو آهي ته 'مادريت' وئٽیڪن سٽي ۾ وڌيڪ ڀیرا ڏيکاريل) ،پر ٽین صدي عیسويء ۾ ان جي
حامي جي هڪ ، ،مذمت ته پٿر جي ديوتا:
هن هڪ ،هڪ پٿر مان پیدا ٿیو ته هن هڪ خدا جي حیثیت رکي ٿو .هاڻي اسان کي وري ٻڌايو ته ،ٻئي هٿ ،جنهن کي هنن
ٻنهي مان پهريون آهي تي .پهڻ کي خدا غالب ڪري ڇڏيو آهي :پوء پهڻ جي خالق کان پوء گهري ٿي چڪو آهي .ان کان
عالوه ،توهان کي اڃا به کیس به هڪ چور جیئن ؛ جیتوڻیڪ ،جیڪڏهن هن کي ڪو ٻیو معبود هئا ،ته هو پڪ سان نه
چوري ڪندي رهي ڪیو .بیشڪ ته هن زمین جي ،۽ هڪ بڇڙي فطرت جو هو .۽ هن کي پنهنجي گفا ۾ ٻین ماڻهن جي
ڳونئین مان موٽیو ، .جي ته پٽ ڪیائون جیئن( .عیسائي ضبط تي)
يسوع هڪ پٿر مان پیدا نه ڪیو ويو آهي ،اڃان تائین ته جزوي ڪیئن سندس جنم هاڻي ڏنل آهي .اهو به سچ هڪٻئي کي ته هن ڊسمبر
 25هین تي پیدا ٿیو نه آهي .عالمن جي سڃاڻپ آهي ته ڌنار جي میدان ۾ به پنهنجو ڌڻ پاڻي سان ٻاهر ويو هوس نه ڪیو آهي (وانگر
مقدس لوقا  2۾ ڏيکاري ٿو )8 :جي طور تي شهید ڊسمبر  25هین طور ۽ -جو ذڪر (لوقا  )5-1 :2ته "مردم خیز آهن ها سیاري ۾
ممڪن ٿي "(ڪرسمس .ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا 19088 ،ع).
هن جي عملن ۽ ڪرسمس سان الڳاپیل رواج جي ڪیترن ئي کان اچي ته جیئن حقیقي عالمن داخل ڪندو .نڪي عیسي 'رسولن ۽
نڪي سندن شروعات پوئلڳ ڪرسمس هتان.
دوباره پیک چوڻ لڳو جون موڪلون
بائبل سیڪیولر جون موڪلون (آزادي ڏينهن طرح) کان روڪیندا نٿو ڪري ،جڏهن ته ،ابتدائي عیسائین مئل بزرگ الء دعا ۽ نڪي
سڀ سانت جي ڏينهن ۽ نڪي ڪرسمس وانگر ڪا شيء جو مشاهدو نه ڪیو .ڪیتريون ئي چوڻ لڳو بتن اعتراف کي سڏيو وڃي ٿو
ڪري ته 'ڳاله جو خدا' رهیو کان تبديل ڪیا ويا 'ڳاله جي سانت'.
چوڻ لڳو عملن جي ڪجهه تبديل ٿي سگهي ٿي ،پر جون موڪلون اڃا عیسائي نه آهن ،۽ نڪي اهي جن کي ته حضرت عیسي ۽
سندس اوائلي پوئلڳ رکیون آهن .ڪیتريون ئي موڪلون ته ماڻهن کي رکیو کان آيو ،۽ ڪڏهن به سنڌ جي قديم بابلي راز دين الء
الڳاپن آهن .۽ جڏهن خدا نحمیاه موڪلیو يعقوب جي اوالد جو بابل جي اثر هیٺ ڪئي وئي هئي مدد ڪرڻ ،اطالع جیڪي نحمیاهh
چیو ته هن ڪیائون:
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مون کي انهن سڀڪنهن شيء کي چوڻ لڳو جي پاڪ( .نحمیاه) 13:30

سنڌ جي نئین عهد نامي جي هڪ ايمان ۽ "اسرار بابل جي وڏي" ( 5 :مڪاشفو  )17جي ڪجو .نوٽیس بائبل جي تعلیم ڇا آهي ته خدا
جي ماڻهن کي "بابل جي وڏي" کي بڻجو ۾ ٿا وڃن:
 4آئي ،منهنجي قوم مان ٻاهر اچو ،ته متان اوهان کي سندس گناهن ۾ حصیداري ڪري ،۽ اوهین کیس آفتون جي ملي ٿي ته
متان( .مڪاشفو )4 :18
عیسائین طمع هوندي ۽ گناه ڀڄڻ گهرجي ( 1ڪرنٿین 6:18؛  2ٽموٿي  ،)2:22ان کي آغوش ۽ نڪي ان کي فروغ نه .انهن جي سچي
خدا جي عبادت سان ۾ چوڻ لڳو عملن جي وسیلي گهرجي نه ( 1ڪرنٿین 21-19 :10؛  2ڪرنٿین  ،)18-14 :6جیتوڻیڪ اهو هڪ
روايت (متي  )99-3 :15آهي.

 .11خدا جي پاڪ ڏينهن يا ڪوڙ؟
جنهن ڏينهن جي وفادار جي رکیو وڃي؟
 1600جي حوالي سان سال اڳ ،خدا جي پاڪ ڏينهن ۾ مخالف سامي ،جان کريسوسڻم ،جیڪو هاڻي هڪ ڪیٿولڪ ۽ آرٿوڊوڪس
درويش ٿي سمجهیو ويندو آهي جي مذمت هئا .ڪیترن ئي سال اڳ ،سنڌ جي پروڻسڻنٹ اشاعت عیسائیت اڄدر جان کريسوسڻم ته
"اوائلي چرچ جي وڏي مبلغ" (يوحنا کريسوسڻم ابتدائي چرچ جي وڏي مبلغ .عیسائیت اڄ 8 ،آگسٽ 2008 ،ع) سڏيو ويندو.

جان کريسوسڻم عوامي 387 ،ع ۾ سنڌ جي زوال پاڪ ڏينهن جي خالف تبلیغ ڇاڪاڻ ته ڪجهه جیڪي مسیح تي هلندڙ سندن مشاهدو
هئا .هن چیو ته خاص ترم ،معافي جي ڏينهن جي دعوت ( '۾ روزو رکڻ  ...در تي') جو ذڪر ڪیو ،۽ خیمه جي دعوت:
جي ڪري ڇڏين ۽ عیوض يهودين جي عید جلد اسان تي ٻئي کان پوء هڪ ۽ پريان کي تڪڙا لڳ ۾ آهن :ترم جي دعوت،
خیمه جي دعوت ،روزي جي .نه ته اسان ايوارڊ ۾ ڪیترن جو چوڻ آهي ته اهي خیال اسان کي ائین جیئن آهن .اڃان انهن
مان ڪي ته میال ۽ ٻیا انهن جي مجلسن ۾ وجهندا آهن ۽ انهن جي روزي مشاهدو ۾ يهودين ۾ شامل ڪندو ره ڪرڻ وارا
آهن .مون کي خدا سندن میال نفرت ڪندو آهي ۽ اوهان کي انهن ۾ حصیداري ڪندا حق هاڻي جي گرجا گهر مان هن بڇڙي
زماني رواج بیوس جي خواهش  ...يهودين تقريبون معزز ۽ وڏو آهي ته ... ،اسان ڪوڙ آهن؟ هن چیو ته گڏجي هن يا ته
عید جو چوڻ آهي نه هو ،پر انهن جي سڀني.
يهودين جي ظالمن ۽ پلیت ۾ روزو رکڻ اسان جي درن تي هاڻي آهي .فڪر ان جو هڪ روزو آهي ،عجب نه ٿا ته مون کي
ان جي پلیت سڏيندا آهن  ...پر هاڻي شیطان جي ترم جي دعوت کي اوهان جي انهن زالن سمن ۽ اهي هن سڏ الء تیار ڪن
موڙ ته ،تون انهن کي پڌرو غلبو نه ڪندا آهن .تون انهن کي پاڻ جي شهرين ۾  ،اوهان کي انهن طريقن ۾ بند ڇڪڻ ٿیڻ
گهرجي( .يوحنا کريسوسڻم واعظ دوم يهودين مون تي1 .:؛ سوم 4 .:انتاخیا ،شام ۾ تبلیغ آچر تي ،سیپٽمبر  387 ،5ع)
اهو سمجهڻ الء جان کريسوسڻم ڳالهه آهي ته ضروري آهي ته پنهنجي عالئقي ۾ ٻیو صديء جي چرچ جي هڪ ئي وقت يهودين
ڪیائون تي عید فصح رکي ،۽ جیڪي رومن ڪئٿلڪ چرچ اڃا پینتیکوست رکي اهم آهي .اهڙيء طرح ،تبلیغ هن چیو ته جیڪي
ڪیائون ڪندي ،جان کريسوسڻم پنهنجي چرچ جي خالف تبلیغ جیئن ته رومن ۽ آرٿوڊوڪس ڪیٿولڪ ٻنهي عید فصح هڻي ڪرڻ
جي دعوي ڪئي ۽ پینتیکوست-جیئن سي میال جو ٻنهي جو حصو ٿي وڃي ها "انهن جي سڀني گڏجي".
ان کانسواء ،جان کريسوسڻم اصل ۾ هڪ ڀیرو هڪ "يهودين جي عید" پینتیکوست ( :رسولن جي عمل تي کريسوسڻم اڪرم میمڻ
جان کريسوسڻم ،قسطنطنیہ جي وڏي پادريء جي چیو )-سڏيو جي حق ۾ لکیو .اهڙيء طرح ،هن اعتراف ڪیو ته عیسى قیامت کان
پوء ،سنڌ جي وفادار جیڪي وري هڪ ٿي سمجهیو ويندو هو تي موجود هجڻ جي ضرورت آهي "يهودي جي دعوت".
جیڪڏهن خدا تن ڏينهن جي سڀني جي مخالفت هو ،ڇو ته پیغمبر کین رکي ها؟ هن پڌرو سبب اهو آهي ته اهي عیسي 'مثال طور
هیٺیون ۽ مؤمنن کي ته اهي اهڙو پري ٿي چڪو آهي هئا جو ڪو به سبب هئا آهي.
جیئن اڳ ۾ ذڪر ڪیو ،ته نئین عهد نامي جي ائین-سڏيو "يهودي" پاڪ ڏينهن جي هڪ سڏي ڏنل نوٽیس هڪ ڪئٿلڪ ترجمي مان
"وڏي:".
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۽ آخري ۾ ،جي عیسي جي وڏي ڏينهن بیٺو ،۽ رڙ (يوحنا  ،7:37نئین عهد نامي جي).

پوء جیڪو حق آهي؟
جیڪي عیسى جي عملن يا جن کي انهن جي مذمت جي تابعداري ڪريو؟
پگهار ته جان کريسوسڻم ،هن معاملي ۾ ،ٻڌائڻ صحیح سمجهن ٿا:
"يهودين تقريبون معزز ۽ عظیم آهن ته ،اسان جي ڪوڙ آهي".
پوء جنهن ڏينهن هتان ڪیو وڃي؟ جنهن کي بائبل جي مطابق هڪ "وڏو ڏينهن" آهي؟
جنهن ڏينهن ڪوڙ آهن؟
جان کريسوسڻم جیئن ته ڪرسمس ۽ ايسٽر طور چوڻ لڳو الڳاپن سان ڏينهن آندا .ڊسمبر  25تي ڪرسمس الء سندس عقل به چٽيء
طرح غلط هئي ۽ ڪوڙ ۽ (آديس کي اسان .هڪ ڪئٿلڪ ڊڪشنري تي ٻڌل آهي :جي نظريي جي ڪجهه اڪائونٽ آهن ،ضبط،
جهاني ،تقريبون ،ڪائونسلون ،۽ ڪئٿلڪ چرچ جي مذهبي حڪمن  .ڀائر 1893 ،ع ،ص.)178 .
اهو پڌرو ٿي وڃي ته خدا جي ڏينهن ۾ ڪوڙ نه آهن ،پر جان کريسوسڻم جي (۽ گرجا جیڪو تن ڏينهن ۾ ته هن کي فروغ ڏنو منظور
جي سي) چٽيء طرح ڪوڙ هئا .جیتوڻیڪ ڪئٿلڪ درويش ريجهو لکیو آهي ته سبت ۽ بنیادي طرح سڀ حقیقي پاڪ ڏينهن هئا
عیسائین جي معني (ايس توما جي).

دلچسپ ڪئٿلڪ انسائیڪلوپیڊيا سنڌيانا جي رپورٽ ۾ شامل آهن" ،جي اڪثر جي شروعات ۽ خالص عیسائیت (ديرو) جي بقا جي
طور تي بیان ڪیو ويو آهي .هڪ  11هین صدي عیسويء -رومي لکیو آهي ته "بت جي پوڄا جي طور تي خدا جي اسان جي عبادت
جي نمائندگي ڪن .ته جیئن اسان کي ،جیڪو صلیب جي نشاني ۽ پاڪ تصويرن جي عزت ،اڃا شیطانن کي عبادت ۾ مشغول ٿي ويا
"( ايف سي  IXسوم ۾ :سچ جي ڪنجي .:آرمینیا جي چرچ جي هڪ پريس ،آڪسفورڊ 1898 ،ع ،ص.)1499 .
هن ته ڪیترن ئي جیڪي مسیح تي هلندڙ طريقي سان جون موڪلون هتان نئین نه آهي ۽ صدين جي دٻیل ڪي جي مذمت ڪئي وئي
آهي.
روايتون ۽  /يا بائبل؟
سنڌ جي ڌرتي تي نسبتا ٿورا ماڻهو به خدا جي پاڪ ڏينهن رکڻ جي ڪوشش ڪئي .گهڻو ڪري جیڪو هڪ دين آهن بائبل سان
شريڪ ڪرڻ جي دعوي ڪئي ٻئي ڏينهن رکیو.
ڪجهه ڀاتي کان دٻاء جي ڪري غیر حقیقي مذهبي جون موڪلون رکیو .ڪجهه ٻڌايل پاڪ ڏينهن ڇاڪاڻ ته سندن سماج کان ۽  /يا
سندن جي پوي نه ٿیندو.
عیسي خبردار ڪیو آهي ته جن سندس تابعداري ڀاتي (متي  )10:36۽ دنیا سان مسئال آهن جي امید ڪرڻ گهرجي ، .پر تڪمیل (متي
 )5:48الء ڪوشش ڪرڻ :هن کي هڪ دنیا آهي ته سندس سچو پوئلڳ ( 18-19جان  )15کان نفرت ڪري ڇڏي سان سمجهوتو
ڪري کین ٻڌايو ته نه ڪیو.
جڏهن ته نئون حي ترجمو ڏنل تعلیم خدا جي قوم جي باري ۾:
 3اهي ڏک سان سمجهوتو نه ڪندا آهن ،۽ اهي ئي سندس رستا ۾ ڊوڙڻ( .زبور )3 :119
اوهان کي ڏک سان سمجهوتو ڪرڻ الء راضي آهن؟ شیطان گناه ڪرڻ پرکیندو آهي چڱائي (ابتداء  )6-1 :3نظر ۽ طور ( 2ڪرنٿین
" )15-14 :11روشني جو مالئڪ" نظر اچن ٿا .اوهان کي پنهنجون جون موڪلون به جیڪڏهن اهي اوهان کي سٺي نظر رکیو
ويندو؟
هن -رومي عقیدن تي غور ڪرڻ ته سندن موڪلن جي تي مشتمل آهي روايت-پر اڪثر جن جون روايتون ۾ شروع توکان
موڪالئین .تنهنڪري انهن جي عقیدن ۾ ماضي جي ڪیترن ئي (۽ موجوده) جي اڳواڻن انهن روايتن ،ڪیترائي ايڪٽ جي حمايت
ڪندڙ پارٽین ڄڻ ته اهي خدا کي قابل قبول آهن.
تنهن جون روايتون ته خدا جي ڪالم سان ٺهڪندڙ آهن نفیس (هجن  1ڪرنٿین  2 ،2 :11تهسیلنکیوں ) 2:15آهن ،بائبل سان ٽڪراء
۾ آهن تن تي عمل نه ڪیو وڃي .نوٽیس جي نئین عهد نامي جي ته صاف ڪندو آهي:
 8ڏجو ته متان ڪنهن ،فلسفو ۽ خالي نظرئي جي ذريعي توهان کي مٽاسٽا ماڻهن جي روايت موجب ،دنیا جي بنیادي اصولن
جي مطابق ،۽ نه مسیح مطابق( .کلسیوں) 2: 8
؟!  3هن وراڻیو ۽ انهن کي چیو" ،ڇو اوهان کي به خدا جي حڪم پنهنجي روايت سبب کان لنگهي  7 ...منافقن کي خیر توهان
جي باري ۾ يسعیاه اڳڪٿیون ڪیو ،جو چوڻ آهي:
" 8انهن ماڻهن کي سندن وات سان مون کي ويجهو ڪڍو ،۽ پنهنجن واتن سان مون کي عزت ،پر سندن دل مون کان پري
آهي  9۽ چٽ ۾ اهي منهنجي عبادت ،درس ماڻهن جي حڪم عقیدن جي حیثیت '( ".متي )9-7 ، 3 :15
خدا جي ڪالم جو ذڪر ڪیو آهي ته ڪیترن ئي آهي ته اهي نه ٿیڻ گهرجي روايتون قبول ڪیو آهي ۽ هڪ ڀیرو اهي هن احساس
ان تن کان توبه همٿائي:
 19اي منهنجا پالڻهار منهنجو ز ور ۽ منهنجي کلي ،ديه جي ڏينهن ۾ منهنجي پناه ،غیر قومن جي زمین جي ڇڏيندي مان تو وٽ
اچن ۽ چوندا آهن ،ملندو " ،ڇوته اسان جي ابن ڏاڏن کي ڪوڙ ،۽ شین جو وارث آهي( ".يرمیاه )16:19
بائبل جي تعلیم آهي ته غیر ملڪي مذهبي مشاهدو آهن:
 16اهي ڏانهس راڄن ڌارين جي بتن سان حسد ڪرڻ؛ سان اهي ڪاوڙ کي ان راڄن 17 .اهي ڀوت کي ،خدا جي الء نه ،معبود
آهن ،نه ڄاڻندا نئین بتن ،نئین ته اوهان جا ابا ڏاڏا کان ڊڄو نه ڪیو الء قربان(.استثنا) 32: 16-17

شهید رومن ڪیٿولڪ فرانسیسي رشیل سبیل- -میري کان هن تصور جو نوٽیس تصديق:
چوڻ لڳو دنیا ۽ عیسائي چرچ مڪمل گهريو آهي؛ هڪ جهازن ٻئي خدا ۽ بتن جي عبادت نه ٿا ڪري سگهو( .اڪرم
الطیني عیسائیت جي اڀرندڙ .دائود حیدرآباد ۽ جان جي ترجمو ڪیل .فار ڊيموڪريسي ،پريس 1977 ،ع ،ص)4400 .
بیشڪ ،جو چوڻ لڳو دنیا ۽ عیسائي چرچ مڪمل گهريو آهي؛ هڪ جهازن ٻئي خدا ۽ بتن جي عبادت نه ٿا ڪري سگهو.
اڃان ،سندس چرچ ۾ شامل ڪیترن ئي ،تنهنڪري اڄ جڏهن چوڻ لڳو جون موڪلون ته مسیحي اصطالح ۽ عملي طور تي جو ڪجهه
تبديلین سان تبديل ڪیو ويو آهي جو مشاهدو ڪندا .سمجهڻ عیسي چیو ،ته "تون منهنجي ڪالم ۾ سدائین رهڻ ته ،تون منهنجي شاگرد
بیشڪ آهن ،۽ اوه ان جي حق ڄاڻندا آهیون ،۽ سچ اوهان کي پاڪ ڪرڻ وارا آهیون( ".يوحنا  .)32-31 :8خدا جي مقدس ڏينهن کان
اسان کي آزاد.
ٻڌ ته رسول جي پولس کي خبردار:
 14ڪافرن سان گڏ نه ٿي ڪريو .ڇا رفاقت الء القانونیت سان چڱا اٿس؟ ۽ جیڪي اونداهین سان روشني ڪئي آهي؟  15۽
جیڪي مطابق تجاهه سان مسیح ڪئي آهي؟ يا جیڪي حصو هڪ ڪفر سان هڪ مؤمن ڪئي آهي؟  16۽ جیڪي معاهدي
بتن سان خدا جو گهر آهي؟ توهان جو رهندڙ خدا جو گهر آهي الء .خدا چیو آهي ته جیئن ته:
"مون کي ان ۾ سدائین رهڻ وارا ٿیندا ،۽ سندن وچ ۾ ڊوڙڻ .مون کي سندن خدا ٿیندو ،۽ (اهي) منهنجي قوم ٿي
ويندو".
 17تنهنڪري
"انهن مان ٻاهر نڪري ايندا آهن ۽ جدا جدا ٿي ،جو پالڻهار چوي ٿو .هٿ نه ٿا سو پلیت آهي ،۽ آء اوهان کي ملي
ويندي".
' 18آء اوهان الء پيء ٿي ويندا ،۽ تون منهنجو پٽ ۽ ڌيئرون هوندا ،جي پالڻهار غالب چوي ٿو 2( .ڪرنٿین )18-14 :6
نوٽیس خدا تن کي چوڻ لڳو عمل جو حصو ٿي نه ڪندو الء پيء ٿیندو .سي ته انهن جي عبادت جو حصو آغوش نه ڪو پيء.
جیتوڻیڪ ڪون ته ڪافر هئا خدا گهرندو آهي( ،اهي) پاڻ آهن گذارڻ وانگر ڪجهه ايڪٽ:
 32تون چوندا" ،اسین دنیا جي پیپلزپارٽي ،جو ڪاٺ ۽ پٿر جي عبادت وانگر ،جي قومن وانگر ٿیڻ چاهیان ٿو ".پر ڇا توهان
کي ذهن ۾ آهي ايڏو وڏو ڪڏهن به نه ٿیندو( .حزقیا )NIV ،20:32
 26آئي عالمن منهنجي قانون کي تشدد ڪندا ۽ منهنجي پاڪ شیون به برين؛ اهي پاڪ ۽ عام جي وچ ۾ فرق نه ڪندا
آهن .اهي هڪٻئي کي اتي جو پلیت ۽ صاف جي وچ ۾ ڪو به فرق نه آهي ته؛ ۽ اهي پنهنجي جي وجهندا کي سندن اکیون بند
ڪري ،پوء ته مون کي انهن مان آهیان( .حزقیا )NIV ،22:26
خدا ان کي ڪو فرق ٻڌائیندو چوي ٿو .فراق جي چوڻ لڳو ڪون سمیت هن ڪرتوت خدا ،سندس ڏمر (حزقیا  )30:13آڻیندو! دنیا
جي عملن جي جیلن ۾ ( 13-15ظالم هجن .جیمس  )3آهي.
خدا جي پاڪ ڏينهن يا ڇا؟
يا 'پاڪ میال' (ظالم هجن .يسعیاه )30:29؛ بائبل جیئن 'پاڪ ( 29:12مثال نمبر  )28:26خدا جي مجلسن ۾ وهم.
بائبل بار بار طور تي ظلم ۽ چوڻ لڳو جي مذمت ( 1ڪرنٿین 21-20 :10؛  1ٽموٿي  .)1 :4بائبل (استثنا 32؛ يرمیاه 10؛  1ڪرنٿین
 )21-20 :10نه خدا جي عبادت ۾ غیر حقیقي جشن گڏ ڪرڻ الء چوي ٿو.
اڃان تائین ڪیترن ئي هڪ عبادت جو ڪئلینڊر ته بائبل جو مشاهدو ڪرڻ جو فیصلو ڪیو آهي
منظوري نه رکندو آهي .عمل ته سان رسول جي جان شريڪ ( 1 18-19 :يوحنا  )2استعمال ڪري رهیو آهي.
هن غیر حقیقي جون موڪلون ڀوت جي ترقي آهن ۽ عمر جي حوالي سان ڊالر جي الء خدا جي رٿ ڌنڌلو ڏنا ويا آهن.

عیسى خدا جي رٿ ۾ عبادت ڪرڻ جو خواهشمند آهي ته:
 24خدا روح آهي ،۽ جن کي پوڄیندا روح ۽ سچ پچ ۾ عبادت هجڻ ضروري آهي( .يوحنا )NJB ،4:24
موڪلن جي سچي خدا جي عزت نه ڪندا آهن .خدا ،تون ان اعتماد ۽ شین کي سندس واٽ ڪندا ڪرڻ گهري ٿو نه اوهان (المثال :3
.)6-5
نجات جي ٻڌايل پاڪ ڏينهن مدد تصوير خدا جي رٿ .عید فصح تي عیسي جي قرباني سان ٿیندڙ ،جیئڻ 'فطیر' هلڻ الء رمل ،هن عمر
۾ جي سڏڻ (پینتیکوست) کي ،مڪاشفو ۽ قیامت جي ترم ڪرڻ الء ،اسان جي گناهن ۾ شیطان جي ڪردار جي نصیحت ڪرڻ ۽
مسیح جي معافي قرباني ،زمین تي خدا جي بادشاهيء (خیمه جي دعوت) کي ،جي ته خدا سڀني کي نجات پیش ڪندو (قیامت جي وڏي
ڏينهن) کي ،خدا جي رٿ جي حصن ۾ نازل ڪیو ۽ عیسائین کي وڌيڪ جواب ڪیون آهن.
بائبل عیسائین ٻڌائي ٿو ته رسول جي پولس تي ريس ڪندا ته جیئن هن عیسى ( 1ڪرنٿین .)1 :11
عیسي (:؛19-7 :؛ جان 38-10 :7؛  42-41 22 13لوقا  )2جو ٻڌايل پاڪ ڏينهن رکي .اوهان کي سندس مثال جي پیروي نه ڪرڻ
گهرجي ته جیئن هو (يوحنا  )15-12 :13سیکاريو؟
رسول جي پولس جي ٻڌايل پاڪ ڏينهن (رسولن جا ڪم 18:21؛ 6،16 :20؛ 24-18 :21؛ 9 :27؛ 18-17 :28؛  1ڪرنٿین ،8-7 :5
 )8 :16ڇڏي سون .پولس جن کین عمل ( 1 19-21 :ڪرنٿین  )10سان سمجهوتو ڪري ڇڏي جو ڊيڄاريو .ماڻهن جو بائبل جي خدا
کان پاڪ ڪیو وڃي جي پیروي ڪرڻ جي دعوي ڪئي آهي (هجن .نحمیاه 13:30؛  2پطرس .)9 :1
رسول جي جان ۾ ٻڌايل پاڪ ڏينهن رکي ،پر عیسائي ڪوٺیو وڃي ٿو قوم جو ڊيڄاريو پنهنجي عملن تي عمل نه ڪیا ويا:
 18ننڍو ٻار ،ان جي آخري ڪالڪ آهي؛ ۽ جیئن ته توهان ٻڌو آهي ته دجال اچڻ آهي ،جیتوڻیڪ هاڻي ڪیترن ئي ايندا
آهن ،جنهن جي اسان کي خبر آهي ته ان جي آخري ڪالڪ آهي 19 .چیائون ته اسان کان ٻاهر نڪتو ،پر اهي اسان جي نه
هئا .الء ته اهي اسان جي ٿي چڪي هئي ،هین اسان سان جاري ها؛ پر اهي ٻاهر نڪتو ته اهي پڌرو ڪیو وڃي ،ته ان جو
ڪوبه اسان جي هئا 1( .يوحنا )19-18 :2
عیسائي ،سندس رسولن جي طور تي هڪ ئي حقیقي پاڪ ڏينهن رکیو وڃي وانگر جان رکي؟ جان لکي ويو آهي ته جن بي علميء
سان عیسائي هجڻ جي دعوى جیڪو سندس عمل جي تابعداري نه ڪندا آهن طور ڪم ڪري رهیا آهن.
۽ جڏهن ان کي پاڪ ڏينهن ۽ موڪل جو ڏينهن هو ،جیڪو اسان کي ٻڌڻ الء آهن کي اچي؟ خدا يا ماڻهن جي روايتن جو
ڪالم؟ روايت الء مناسب هنڌن تي موجود ٿي سگهي ٿو ،جڏهن ،ڪو روايت خدا جي ڪالم سان ٽڪراء ۾ آهي ته قبول ڪرڻ
گهرجي.
جیئن ته خدا جي ڪالم جو نظريو الء منافعي جو آهي ( 2ٽموٿي  ،)3:16شايد اسان کي ۽ سندن ڏينهن جي مذهبي اڳواڻن کي ٻین
رسولن 'جواب پطرس کان سکڻ گهرجي:
29

اسان بلڪه مردن جي ڀیٽ ۾ خدا جي فرمانبرداري ڪرڻ گهرجي( .رسولن جا ڪم )5:29

توهان عیسى ۽ رسولن جي مثال جي پیروي ڪندو ،۽ خدا جي پاڪ ڏينهن سندس واٽ رکیو ،۽ نه ماڻهن جي ڪائونسل جي روايت
اوهان کي بند ڪرڻ جي اجازت ڏئي؟
 ،جنهن کي خدا جي ٻڌايل میال (احبار ) 23:37آهن :توهان جن ( 8،21،24،27،35،36احبار" ) 23پاڪ ٿي تبلیغ" سن آهیو؟
عیسي چیو ته:
21

منهنجي ڀائرن جن خدا جي ڳاله ٻڌي ۽ ان کي ڪندا آهن( .لوقا )8:21

اوهان کي بیشڪ عیسي جي ڀائرن مان آهین؟ عیسائین (رومیون  )8:29ٿي وٺي وڃن ٿا .اسان جو حق (يوحنا  )17:19جي ڌار ڌار
مقرر ڪیو ويندو آهي.

تون ۽  /يا پنهنجي گهر خدا جي ڳاله ٻڌي ۽ ان ڪندا آهیو؟ توهان خدا جي پاڪ ڏينهن يا روايتون ته -وحي آهن رکیو ويندو؟
" 14جي پالڻهار جي عبادت ڪريو!  15۽ جیڪڏهن اوهان کي بڇڙي لڳي پالڻهار جي عبادت ڪرڻ ،هن ڏينهن پاڻ الء چونڊيو
جن کي اوهین "کي چوڻ لڳو بتن وانگر" جي عبادت ڪندو جن جي ملڪ ۾ اوهان کي رهڻ ۾ .پر مون کي ۽ منهنجي گهر
جي طور تي ،اسان جي پالڻهار جي عبادت ڪندو "(يشوع .)15-14 :24
خدا جي پاڪ ڏينهن چونڊيو.
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. اڳ،*سڀ پاڪ ڏينهن سج لٿي تي شام جو شروع

خدا جي اڳتي وڌڻ گرجا گهر
خدا جي ستة چرچ جي آمريڪا جي آفیس ۾ واقع آهي : 1036ڊبیلو عالیشان آيون ،گروور سامونڊي ڪناري ،ڪیلیفورنیا ،آمريڪا
.93433

اڳتي خدا جي گرجا گهر ( )CCOGويب سائیٽون
 CCOG.ASIAهيء ماڳ ايشیا تي زور اٿس ۽ گهڻن ايشیائي ٻولین ۾ مختلف مضمون ،گڏو گڏ انگريزي ۾ ڪجهه شیون ڇڏيو آهي.
 CCOG.INهيء ماڳ هندستان جي تهذيبي جي تن ڏانهن نشانو بڻايو آهي .اهو انگريزي ٻولي ۽ مختلف هندستاني ٻولین ۾ مواد ڇڏيو
آهي.
 CCOG.EUهيء ماڳ يورپ طرف ٽارگیٽ آهي .اهو کان وڌيڪ يورپي ٻولین ۾ مواد ڇڏيو آهي.
 CCOG.NZهي سائیٽ هڪ انگريز-وسايو پس منظر سان نئون ايم ۽ ٻین ڏانهن نشانو بڻايو آهي.
 CCOG.ORGهيء خدا جو اڳتي چرچ جي مکیه ويب سائیٽ آهي .اهو سڀ براعظمن تي ماڻهن کي ڏي ٿو .اهو مضمون ،جوڙي،
۽ وڊيوز ،هفتیوار ۽ پاڪ ڏينهن واعظ به شامل آهي.
 CCOGAFRICA.ORGهيء ماڳ آفريڪا ۾ آهن تن ڏانهن نشانو بڻايو آهي.
 CCOGCANADA.CAهيء ماڳ ڪئناڊا ۾ آهن تن ڏانهن نشانو بڻايو آهي.
 La Continuación de la Iglesia de Dios CDLIDD.ES۔ هيء خدا جو اڳتي چرچ الء ٿیندڙ ٻوليء جي ويب سائیٽ آهي.
 Patuloy na Iglesya ng Diyos PNIND.PH۔ هي انگريزي ۽ تگلگ ٻولي ۾ معلومات سان فلپائن ويب سائیٽ آهي.

نیوز ۽ تاريخ ويب سائیٽون
 COGWRITER.COMهن ويب سائیٽ جو هڪ اهم سڏيائین  .اوزار آهي ۽ خبر ،فلسفي ،تاريخي مضمون ،وڊيوز ،۽ خدا اپڊيٽ
ڪیو آهي.
 CHURCHHISTORYBOOK.COMهي مضمون ۽ چرچ جي تاريخ تي معلومات سان ويب سائیٽ کي نصیحت وٺڻ الء
آسان آهي.
 BIBLENEWSPROPHECY.NETهيء هڪ آن الئن ريڊيو ويب سائٽ جیڪا خبر ۽ بائبل جي موضوع تي پکڙيل آهي.

وعظ ۽ سرمنیڻس الء يوٽیوب وڊيو داخال داخل
 BibleNewsProphecyچئنل۔  CCOGسرمنیڻس وڊيوز.
 CCOGAfricaچئنل۔ CCOGآفريڪي ٻولین ۾ پیغام.
 CDLIDDSermonesچئنل۔  CCOGجي ٿیندڙ ٻوليء ۾ ڪوبه پیغام.
ContinuingCOGچئنل . CCOGوڊيو وعظ.

خدا جي پاڪ ڏينهن يا شیطانی جون موڪلون؟
جڏهن توهان جون موڪلون جو خیال آهي ،سو من کي اچي ٿو؟ تون سدا وڻن ،سهڙ ،ڍڪیل ،گرم-پار بنس ،۽ 'پهرڻ جي باري ۾
سوچیو ٿا؟

اڃان تن نشان جو ڪو بائبل ۾ اعتراف آهن .توهان کي خبر آهي جيڪي بائبل اصل تعليم ڪندا؟

رسول جي پولس لکيو:
 19مون کي وري ڇا چئي رهيو آهيان؟ ته هڪ بت ،ڪا شيء آهي يا جيڪي بتن کي آڇ ڪئي آهي ڪا شيء آهي؟ 20
بلڪه ،جو انهن شين جن جي غير قومن قربان اهي خدا کي نه ڀوت کي قرباني ۽ ،۽ آء اوهان ڀوت سان رفاقت ڪري نه ٿا
چاهيون ٿا ته 21 .تون پنهنجي پالڻهار جي ڪپ ۽ ڀوت جو پيالو پيئڻ نه ٿا ڪري سگهو .اوهان کي پنهنجي پالڻهار جي
ميز جي ۽ ڀوت جي ميز جي نه ٿا ڪري سگهو 22 .يا اسان کي حسد ڪرڻ جي پالڻهار لوڌڻ ڪندا؟ اسان کي هن جي
ڀيٽ ۾ تمام مشڪل آهن ڇا؟ ( 1ڪرنٿين )22-19 :10

توهان خدا جي پاڪ ڏينهن يا شيطانی جون موڪلون رکڻ گهرجي؟

