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ٿو؟ سگھي ڪري نه حل مسئال ان وٽ انسانذات ڇو  

 تبلیغ۾  باري جي تعلق خوشخبريء جي بادشاهت جي خدا یسوع ته ٿو ڏیکاري بائبل شيء آخري۽  پھریون ته آهي خبر کي توهان
آهیو؟ ڪندا  

ٿا؟ هو زور جي پٺیان جي انھن ته پھرین جن۽  رسولن جي بادشاهت جي خدا ته آهي خبر کي توهان  

 جي ان بادشاهي جي رهندڙ جي زندگيء سندس۾  اسان هاڻي عیسي جي خدا آهي؟ جي ان بادشاهي جي خدا جو شخص جي عیسي
تعلیم؟ جیڪي بائبل آهن آڻیندا ایمان اوهان آهي؟ جي ان بادشاهي جي قسم ڪجھه جي بادشاهت حقیقي جي مستقبل خدا آهي؟  



ڪیو؟ هڪٻئي ڇا چرچ مسیحی اوائلي ٿو؟ سیکاري ڇا بائبل آهي؟ ڇا بس بادشاهت جي خدا آهي؟ ڇا بادشاهي هڪ  

ڇا؟ ٿو سگھي اچي نه قدر ایتري بادشاهت جي آهي تبلیغ کي دنیا شاهد خدا آخر ته آهي احساس جو توهان  

 ڊاڪٽر عمارت۾  يروشلم خدا تي ڪپڙا واپس. ٿو ڏيکاري ڪوڙي نازل سان بگهڙ هڪ ٺهيل جي گرافڪس۽  ڇپائي طور جٺ تي ڪپڙا اڳيان
  .آهي حصو جو گهر گرجا اصل جي ورتو۾  ع 2013 جي تهئيل باب
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 انسانيت جي حل ڪيو آھي ڇا؟ .1

 مشڪالتن کي منهن ڏئي ٿو.ھن دنيا جي ڪيترن ئي 

ڪيتريون ئي قومون  ڪيترن ئي ماڻهن غربت جي منهن. ڪيترن ئي ماڻهن کي مظلوم آھن. ڪيترن ئي ماڻهن کي بکيو آھي.

اھم صنعتي شهرن ۾  مزاحمتي بيمارين ڪيترن ئي ڊاڪٽرن ڳڻتي.-دوا ٻار، مولود آھن، منهن فحش شامل آھن. سنجيده قرض ۾ آھن.

 دھشتگرد حملن اچڻ ۾ رکيو. مختلف سياستدانن جنگ انجام. ي ميري آھن.ھوائي به صحتمند ٿ



 دنيا جي اڳواڻن انسانيت کي منهن مسئال حل ڪرڻ ڪري سگهو ٿا؟

 ڪيتريون ئي ائين سوچيو.

 نئون يونيورسل حياتيون

قومن  193قومن( جي نوٽ تقرير کان پوء، اقوام متحده )گڏيل -ع تي، سنڌ جي وئٽيڪن جي پوپ جي ھڪ اھم 2015سيپٽمبر  25

ھتي جي قومن  پائيدار ترقي جي گولز" تي عمل ڪرڻ الء ڏيئي. 17اڪالئڻ ڪيو ويو جو " نئون يونيورسل حياتيون جيڪي اصل ۾

 مقصدن آھن: 17جي 

 .ان سڀ صورتون ھر ۾ آخر غربت1مقصد 

 . آخر بک، خوراڪ جي تحفظ ۽ سگهارو غذا حاصل ۽ پائيدار زراعت فروغ2مقصد 

 صحتمند سرن کي يقيني بڻايو ۽ سڀني عمر ۾ فروغ سڀني الء ڪيتري پئي وڃي. 3مقصد 

 . جنهنجي ۽ انصاف معياري تعليم کي يقيني بڻايو ۽ سڀني الء سڄيء سکيا جا موقعا فروغ4مقصد 

 . جنس حيثيت حاصل آھي ۽ سڀني عورتن ۽ ڇوڪرين کي بااختيار5مقصد 

 انتظام سڀني الء کي يقيني بڻايو. دستيابي ۽ پاڻي ۽ صفائي جي پائيدار 6مقصد 

 . سڀني الء، سستي معتبر، پائيدار ۽ جديد توانائي الء پهچ کي يقيني بڻائڻ7مقصد 

 . مقابلو، جنهنجي ۽ پائيدار اقتصادي ترقي، مڪمل ۽ اپائتو روزگار ۽ سڀني الء مهذب ڪم اڳتي وڌايو8مقصد 

 جدت فروغ . کان اڳرا ڍانچو اڏيو، جنهنجي ۽ پائيدار ۽ واڌ9مقصد 

 . اندر ۽ مان ملڪن جي برابريء کي گهٽائڻ10مقصد 

 . شهرن ۽ انساني آباد، جنهنجي محفوظ، کان اڳرا آھن ۽ پائيدار ڪر11مقصد 

 . پائيدار واپرائڻ ۽ پيداوار نمونن کي يقيني بڻايو12مقصد 

 . آبهوا جي تبديلي ۽ ان جي اثرن کي منهن ڏيڻ الء تڪڙي عمل وٺو13مقصد 

 ۽ پائيدار ترقي الء ساگر، سمنڊ ۽ سامونڊي وسيلن کي استعمال .14مقصد 

.، جي حفاظت بحال ۽ جي پائيدار استعمال کي ٻيلن کي منظم، جهاد ويراني، ۽ ڊگهيون ۽ زمين کي 15مقصد 

 خواري ۽ تون جهنگلي حيات نقصان روڪڻ وارو

ايو سڀني الء انصاف تائين رسائي . ھر سطح تي، پائيدار ترقي الء امن ۽ جنهنجي معاشري اڳتي وڌ16مقصد 

 فراھم ڪري ۽ کپن، اثرائتي ده ۽ جنهنجي ادارن

 . عملدرآمد جو مطلب مضبوط ۽ پائيدار ترقي الء عالمي پارٽنرشپ نئين چونڊيل17مقصد 

ان  آھي.سڏيو ويندو  حياتيون 2030پائيدار ترقي الء  جي عمل ڪيو وڃي ٿو وٺي ويندو آھي ۽ پڻ 2030ھن حياتيون پوريء طرح 

جڏھن ته ان جي  ريگيوليشن، تعليم، ۽ بين االقوامي ۽ تعاون جي ذريعي انسانيت کي منهن جو اڃان اوھان کي حل ڪرڻ الء ور.

ھن حياتيون، به، پوپ  (.4: 3مقصد جي ڪيترن ئي سٺو آھي، ان جي طريقن ۽ مقصدن جي ڪجهه ڏک آھن )ھجن. ابتداء 

 سان برابر آھي.  سئي Laudato جي

نئون يونيورسل حياتيون" جي "نئون ڪيٿولڪ حياتيون" سڏيو ٿي سگهي ٿو ته جيئن لفظ "ڪيٿولڪ" جو مطلب آھي ھن "
 جي اپنائڻ سڏيو "اميد جو ھڪ اھم سائين." نئون يونيورسل حياتيون "آفاقي." پوپ جو



 21ل کي پارٽين جي موسمياتي تبديلي تي گڏيل قومن جي فريم ورڪ گڏي )سرڪاري ماھي 21ع ۾  2015پوپ به ڊسمبر 
سڏيو جي عالمي معاھدي جي واکاڻ ڪرڻ لڳا، ۽ چاھين قومن "ڌيان اڳي جي رستي جي پيروي ڪرڻ، ۽ ھڪجهڙائي  ڪانفرنس(

 وڌندڙ احساس سان . "-جي ھڪ سدا

انسانيت کي ڪو ھڪ دم ميري ھوائي ڪرڻ گهري، بکيو وڃو، ٽٽل ٿي، جڏھن ته، يافته ٿي، وغيره، ھن بين االقوامي دوستي جو 

 منهن مسئال حل ٿيندو؟

 گڏيل قومن جي ڪچي

ع تي، دوم عالمي جنگ کان پوء، امان جي ٻئي اھڙي ٽڪراء کي روڪڻ الء ۽  1945آڪٽوبر  24گڏيل قومن قائم ڪيو ويو ۽ قائم 

 .193آھن  اتي ھاڻي رڪني رياستن پئي؛ 51ان جي بنيادي تي، جو گڏيل قومن جي  دنيا ۾ امن جي فروغ الء ڪوشش ڪرڻ ۾.

جيئن ته گڏيل قومن ٺاھي سو جيڪڏھن نه ھزارين، دنيا جي چوڌاري تضاد جو نه وئي آھي، پر اسان اڃان تائين ٽئين عالمي جنگ 

 جي طور تي بيان ٿي سگهي ٿو ڇا نه پئي ڪيو آھي.

و قسم آھي ته پوپ ۽ ڪجهه ايمان جي گڏيل قومن وانگر بين االقوامي تعاون جي فروغ الء دعوي ڪري ٿو ته، ۽ حياتيون ج

 ڪيترن ئي ٻين مذھبي اڳواڻن کي فروغ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رھيا آھن سان گڏ، امن ۽ خوشحالي آڻيندو.

گڏيل قومن کان ٻيا ھٿياربند تضاد قائم ڪرڻ کان سواء،  جڏھن ته، گڏيل قومن ھن ڪندا الء ٽريڪ رڪارڊ سٺو نه ڪئي وئي آھي.

 ھن.وڌيڪ لکن، بک پناھگير، ۽ / يا مفلس آ

اھو اٺ "ترقي مقصدن،" ھا پر ھن ڪامياب  تي عمل ڪرڻ سيٽ. ملينيم ڊولپمينٽ گولز ڏھاڪي ھڪ کان اڳ، گڏيل قومن ان جي

پائيدار ترقي جي گولز" منظور  17سڏيو "-ع ۾، ان جي پوء 2015پوء،  ٿيڻ نه ڏني، ڪڏھن به سنڌ جي گڏيل قومن جي پاڻ موجب.

 ي ھڪ خيالي ٻڌ.ڪي ان ک ڪجهه پراميد آھي. ڪيا ويا.

تي، پوپ ھن ھڪ انساني يورپي جنت جي ته سندس چرچ جي مدد ڪري سگهي  2016مئي،  6جيئن پري جنت وڃي ٿي، ته جيئن 

 ( ٿي ويندو.18اڃان، پوپ جي خواب ڪڍي ڦري ھڪ سور )ھجن. مڪاشفو  ٿو ته سنسڪرت پهچڻ چيو.

 ڪجهه به مفاھمت ۽ ڪامياب نه ٿي سگهي ٿي، پر ...

 ۾ چيو ويو آھي ته جنت آھي "ھڪ ريزه جاء جنهن ۾ سنڌ جي حڪومت، قانون، ۽ سماجي حالتن جو ڀرپور آھن." جي ڊڪشنري

 بائبل جي تعليم آھي ته انسانيت پنهنجي تي ان مسئال حل نه ڪري سگهو ٿا:

ھلندو انسان ۾  اھو جيڪو پنهنجي قدم متوجه ڪرڻ اي منهنجا پالڻهار مون کي خبر آھي انسان جي واٽ پاڻ ۾ نه آھي. 23

 ، اھڙي جيستائين ٻي صورت ۾ ظاھر ٿي(10:23)يرمياه  نه آھي.

 بائبل جي تعليم آھي ته بين االقوامي تعاون لکان ٿيندو:

جو سندن اکيون ان کان اڳ خدا  18 ۽ اھي معلوم نه ڪيو آھي امن امان جي واٽ 17 تباھي ۽ بدحالي سندن طريقي ۾ آھن. 16

 (18-16: 3وميون )ر جو ڪو به خوف نه آھي.

اڃان، ڪيترن ئي انسان ھڪ خيالي سماج جي انهن جي نظر ڏانهن ڪم ڪري رھيا آھن ۽ اڃا به ڪڏھن ڪڏھن مذھب داخل 
 پر لڳ ڀڳ ڪو ھڪ سچي خدا جي طريقن جي پيروي ڪرڻ الء راضي آھن. ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.

نه ڪي، گڏو  هن به طرف ڪو به جاري ٿيندو نه آھي.اھو ئي آھي ته اتي جي گڏيل قوم جي يا ان جي وئٽيڪن جي مقصدن جي ڪن

 گڏ ڪي رنڊڪون ٿي ويندي.

۽ جڏھن  (.9:27دراصل، ۽ شايد تمام وڏا تڪرار کان پوء، عالمي امن ڊيل جي ھڪ قسم کي اتفاق ڪيو ويندو ۽ تصديق )شاھين 

ي سماج جي باري ۾ آڻڻ ويندو مڪارم ان کي آھي، ڪيترن ئي بي علميء سان مؤمنن کي ته انسانيت ھڪ کان وڌيڪ پرامن ۽ خيال

 ڪندو.



 2 12-9( جي گڏو گڏ مختلف نشانيون ۽ عجب ): 13:10ڪيتريون ئي اھڙيون بين االقوامي 'خيالي جنت ترقي' )ظالم ھجن. حزقيا 
ر بائبل جيئن ( باوجود:؛ پ8: 59؛ يسعياه 3 :5 تهسلينکيوں 1، اڳواڻن ڇا سمجهان ٿو سگهي ٿو ) ( جي ۾ ورتو ويندو.2 تهسلينکيوں

 ( چوي ٿو.9:27دانيال  11 44-31امن امان آخري نه ڪندو )

 جيڪڏھن انسانيت بيشڪ جنت جي باري ۾ آڻڻ جي ڪنڌ ناالئق آھي، جنت جي ڪنهن به قسم جي ممڪن آھي؟

 ھا.

 . عيسي ڇا انجيل ۾ تبليغ ڪئي؟2
ڏيندو تعليم ته هڪ خيالي سماج، خدا جي بادشاهت ( بدلو 2:44دانيال  19 11:15؛؛ مڪاشفو 21-1بائبل، انسان جي حڪومتن ): 

 سڏيو.

هتي  ڪيو. جي باري ۾ تبليغ جي شروع خوشخبريء جي خدا جي بادشاھت عيسي سندس عوام کي وزارت لڳو جڏهن، هن چيو ته

 جيڪي نشان ٻڌايو آهي:

جي خوشخبريء جي تبليغ ۽ جي بادشاهت  15 هاڻي کان پوء جان جيل ۾ وجهي رهيو هو، حضرت عيسي گليل آيو، خدا، 14

 (.15-14: 1چوندا، "هن وقت پوري آهي، ۽ خدا جي بادشاهت جي هٿ ۾ آهي. توبهہ ۽ انجيل ۾ ايمان" )مرقس 

طور کان اچي، ۽ "سٺو پيغام" يا "سٺي خبر." جي نئين عهد نامي جي، جنهن کي انگريزي  euangelion هن مدت انجيل، يوناني لفظ

اهو ئي  .151 ۾ بائبل  ڀيرا ذڪر ڪيو آهي ۽ 149دشاهت جي متعلق ۾ جو مطلب آهي، ته ۾ لڳ ڀڳ لفظ "بادشاهي،" خدا جي با

 طور جنهن جي حڪمراني يا بهادر جي دائري کي ظاهر ڪري مان اچي ٿو. basileia يوناني لفظ

( 11:15ي )مڪاشفو ( آهن، اهي هڪ جاگرافيائي عالئق17:14انساني ملڪ، گڏو گڏ خدا جي بادشاهي، هڪ بادشاهه )مڪاشفو 

 (.13:29( آهي، ۽ اهي آهي رعيت )لوقا 9 2: يسعياه 30، 4-3ڪپڙا، اهي اصول ): 

 هتي حضرت عيسي کان پهرين عوام کي تعليم متي حوالن ته آهي:

 ( جو انجيل جي تبليغ.4:23۽ عيسي گليل جي باري ۾ سڀ، سندن يهودين ۾ تعليم، نڪري جي بادشاهي )متي  23

 متي به حوالن:

( جو 9:35ان کان پوء عيسي، سڀني جي شهرن ۽ ڳوٺن جي باري ۾ نڪري سندن يهودين ۾ درس، جي بادشاهي )متي  35

 انجيل جي تبليغ.

 سنڌ جي نئين عهد نامي جي ڏيکاري ٿو ته عيسي هميشه راڄ ڪندو:

 يندو.( ٿ1:33۽ اهو سدائين يعقوب جي گهر تي راڄ ڪندو، ۽ سندس بادشاهيء مان ڪو آخر )لوقا  ،33

 سيکاريو.: نوٽيس جيڪي عيسي لوقا ٿي ته مقصد آھي ته حضرت عيسي کي موڪليو ويو خدا جي بادشاھت ۾ تبليغ ڪرڻ ھو

هن کين چيو ته، "مون کي به ٻين شهرن کي خدا جي بادشاهت ۾ تبليغ هجڻ ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته هن مقصد الء مون  43

 (.4:43کي موڪليو ويو آهي." )لوقا 

 توهان ڪڏهن احساس موڪليو پيو وڃي الء عيسى مقصد خدا جي بادشاهت ۾ تبليغ ڪرڻ هو ڇا؟ ٻڌو آهي ته تبليغ؟ توهان ڪڏهن

 ڪيائون: لوقا به ٿي ته حضرت عيسي وڃو ۽ تبليغ خدا جي بادشاهت

رتو ۽ ان کان پوء هن کين و ۽ رسولن، جنهن مهل )اهي( موٽي آيا هئا، سندس سڀني کي ٻڌايو ته اهي ٿي چڪو آهي. 10

سڏيو پوء جنهن مهل جي کي ڄاڻن ها، اهي ان جي پٺيان هڪ ويران جاء جي شهر سان تعلق رکندڙ ۾ پرائي منهن  11 انهيء

 ( جي بادشاهت جي باري ۾ کين ڳالهايو.11-10: 9۽ )خدا( کين ملي ۽ خدا )لوقا  ويو.

 ترجيح هجڻ گهرجي:عيسي سيکاري ٿو ته خدا جي بادشاهت جن سندس تابعداري ڪريو ها جي اولين 

 ( جي بادشاهي گهرندا آهن.6:33پر پهرين خدا ۽ سندس پرهيزگاريء )متي  33

کان ڊڄو نه، ٿورو ڌڻ، ان الء ان کي  32 پر خدا جي بادشاهت جي طلب، ۽ اهي سڀ شيون توهان کي شامل ڪيو ويندو. 31

 ( آهي.32-31: 12پنهنجي پيء جي سٺي ايندو اوهان جي بادشاهي ڏي )لوقا 



اهي رهندڙ جيئن مسيح کين رهندا آهن ۽ سندس موٽڻ ۽ ٽالپرن جو  ن جو پهريون خدا جي بادشاهت جي طلب ڪرڻ الء آهن.مسيحي

اڃان تائين، سڀ جو نه صرف مسيح ، پهريون خدا جي بادشاهت جي طلب  منتظر ها جي هن سندن اولين ترجيح بڻائي جي هن ڪندا.

ڪيتريون به بي علميء سان يقين آهي ته دنيا جي سياست ۾ شامل رهيو جيڪي خدا  هو ڇا آهي.نه ڪندا آهن، اهي به نه ڄاڻندا آهن ا

خدا جي بادشاهت کي سمجهه ۾ نه جو قسم آهي، )اهي( هاڻي ته جيئن اهي وڃي نه رهن ٿا يا سمجهن ڇو انسانيت  .آهي نيڪيء کان ملسو هيلع هللا ىلص

 پوء ميڪسيڪو ٿا.

ان تواضع لڳن ٿا ته سچ ٿورو ڌڻ جو حصو ٿيڻ  ( کي ڏنو ويندو.5: 11)هجن. روميون نوٽيس به آهي ته سنڌ جي بادشاهي ٿورو ڌڻ 

 تي راضي ٿي.

 خدا جي بادشاھت موجود ڌرتي تي نه قائم ڪئي وئي آھي

 عيسي سيکاريو آهي ته سندس شاگردن جي بادشاهي اچي الء دعا ڪرڻ گهرجي، انهيء ڪري اهي اڳ ۾ ئي ان مالڪ نه ڪندا آهن:

: 6توهان جو ڪم ٿي ويندو )متي  اوهان جي بادشاهي اچي. 10 سان جو پيء، خدا پاڪ توهان جي نالي سان ٿي.آسمان ۾ ا 9

9-10.) 

 يسوع خدا جي بادشاهت ۾ تبليغ الء سندس شاگرد ٻاهر موڪليو:

۽ بيمارين  ان کان پوء هن کي سندس ٻارهن شاگردن گڏجي سڏيو ويندو ۽ انهن مڙني کي ڀوت تي وس وارو ۽ دليل ڏنائين، 1

 ( جي بادشاهي تبليغ الء موڪليو.2-1: 9اهو انهن کي خدا )لوقا  2 تي قابض ٿيڻ الء

 عيسي سيکاريو آهي ته سندس اڪيلو موجودگي جي بادشاهي، جيئن ته ٽالپرن جي ڌرتيء تي وري قائم نه ڪيو ويو نه هو:

اهت اوهان تي اچي چڪو آهي )متي پر جيڪڏهن آء خدا جي روح جي ڀوت ڪڍي اڇليندي، بيشڪ خدا جي بادش 28

12:28.) 

 اهو نشان نظر کان انهن آيتن جي طور تي هاڻي هتي نه آهي: سنڌ جي سچي بادشاهي مستقبل ۾ آهي.

( اڇليو ٿي توهان بجاء 9:47اهو )مرقس  ۽ جيڪڏهن اوهان جي اک اوهان کي گناه جي الء، ان کي ڪڍي اڇالئي ماريو. 47

 هڪ اک سان خدا جي بادشاهت ۾ داخل ٿيڻ الء ڀلو آهي، ....ٻه اکيون گذارڻ جي ڀيٽ ۾، 

عيسي جي چوڌاري ڏسندو ۽ سندس شاگردن کي چيو، "ڪيئن ڏکي ان تن کي خدا جي بادشاهت ۾ داخل ٿيڻ جي مال الء  23

۾ پوء عيسي وري جواب ۽ انهن کي چيو، "ٻار، ڪيئن سخت اهو جن مال  ۽ شاگرد سندس لفظن تي متعجب ٿيا. 24 آهي!"

ان کي هڪ وڏو شاهوڪار ماڻهو الء جي ڀيٽ ۾ هڪ سوئي جي اک  25 اعتماد خدا جي بادشاهت ۾ داخل ٿيڻ جي الء آهي!

 (.25-23: 10جي ذريعي وڃڻ الء اٺ الء آسان آهي خدا جي بادشاهت ۾ داخل ")مرقس 

هن مون کي ان خدا جي ( ته جنهن ڏين14:25بيشڪ آء اوهان الء چوندا آهن، مون کي ڪو به ڪونهي )جو نشان  25

 بادشاهت ۾ نئين پيئو جيستائين ول جو ڦر جو پيو ٿيندو ".

يوسف، هڪ ذهين ڪائونسل جو ميمبر، جن پاڻ کي خدا جي بادشاهت جي انتظار ۾ هو، اچڻ ۽ جرئت کڻڻ ... )جو  43 جي

 (.15:43نشان 

 عيسي سيکاريو آهي ته بادشاهي هاڻي هن دنيا جو حصو نه آهي:

ڻيو تہ "اي منهنجا بادشاهي ته مون کي يهودين تائين پهچائي نه ٿي وڃي، هن دنيا جو نه آهي ته منهنجي عيسي ورا 36

 (.36: 18بادشاهت دنيا جي هئا، منهنجن ٻانهن کي منهن ها، پر هاڻي منهنجي بادشاهت هتي مان نه آهي." )يوحنا 

 هو پنهنجي بادشاهه ٿي ويندي:عيسي ته بادشاهي ايندو سيکاريو کان پوء هن وري اچي ٿو ۽ جيڪي 

"جڏهن انسان جو پٽ سندس شان ۾ اچي ٿو، ۽ ان سان گڏ سنڌ جي سڀني پاڪ مالئڪ، پوء هن کي سندس جويي صاحب  31

سڀ قومون ان کان اڳ گڏ ڪيا ويندؤ، ۽ )خدا( کين هڪ ٻئي کان هڪ جدا ٿي ويندو، هڪ  32 جي تخت تي ويهاريو ويندو.
۽ اهو پنهنجي سڄي هٿ تي رڍن مقرر ڪندو، پر هن جي کٻي پاسي جي  33 جي ٻڪرين ٿو.ريڍار جي ٻڪريون کان پنهن

ان کان پوء بادشاهه سندس سڄي هٿ تي جن کي چوندو، 'اچو، تون منهنجي پيء جي برڪت جيئن ، ان جي  34 ٻڪريون.

 ( کان اوهان الء تيار وارث.25متي  34-31بادشاهي دنيا جي بنياد ): 

ڇاڪاڻ ته  دشاهت هتي نه آهي، اسان کي هڪ حقيقي جنت جيستائين کان پوء ان کي قائم ڪيو ويو آهي نه ڏسندين.جيئن ته خدا جي با

 سڀ خدا جي بادشاهت نه سمجهندا آهيو، اهي سمجهن کي ڪيئن سندس محبت حڪومت ڪم لکان.



 عيسي کي ڇا چوندا آھن ڪيو بادشاھي وانگر ھو؟

 و ڪجهه وجوهات مهيا:عيسي جيڪي خدا جي بادشاهت وانگر آهي ج

۽ ڏينهن جي رات ۽  27 ۽ چيائين ته، "خدا جي بادشاهت جي حيثيت ۾ ڄڻ ته هڪ شخص جي زمين تي ٻج اڏائڻ گهرجي، 26

عروج جي ننڊ ڪرڻ گهرجي، ۽ ٻج ڪڍندڙ آهي ۽ سٺا ڪرڻ گهرجي، هن چيو ته پاڻ کي ڪيئن خبر ئي نٿي پوي 
پوء جنهن  ،29 پهرين ته پکن، پوء سر، ته هن سر ۾ سنڌ جي مڪمل اناج کان پوءالء زمين پاڻ جي فصل ڦرجن ته:  28 آهي.

 (.29 -26جي دراني ۾ ڪندو، ڇاڪاڻ ته هن فصل اچي چڪو آهي "):.  4مهل جي اناج ، فوري طور هن جو نشان 

اهر جي داڻي،  اهو عمل 19 ان کان پوء هن چيو ته، "ڇا خدا جي بادشاهت وانگر مون کي ان جي ڪهڙي ويندو آهي ۽ 18

جنهن ۾ هڪ شخص ٿي گذريو آهي ۽ سندس باغ ۾ وجهي وانگر آهي؟ ۽ ان جي آڇ ڪئي ۽ هڪ وڏي وڻ ٿيو، ۽ جي هوائي 

ان ، جنهن هڪ  21 ۽ وري هن کي چيو ته،" مون کي خدا جي بادشاهت جيڪي ڪهڙا ڪنداسون ڇا؟ 20" ٽاريون ۾ جو پکي.

 (.21-18: 13تائين اهو سڀ ويو پسند ڪيو آهي ")لوقا  عورت ٿي گذريو آهي ۽ کائڻ جي ٽن قدمن ۾ لڪي

 اهي مثال مشورو آهي ته، پهريون ڀيرو، خدا جي بادشاهت ڪافي ننڍي آهي، پر وڏي بڻجي ويندو.

 لوقا به رڪارڊ:

 ( جي بادشاهت ۾ هيٺ ويهاريو.13:29چيائون ته اتر ۽ ڏکڻ کان اوڀر ۽ اولهه کان اچي ويندو، ۽ خدا )لوقا  29

ماڻهو  نه جن نسب آهي تائين محدود ٿي ويندي. طرح، خدا جي بادشاهت سڀني کي دنيا جي حوالي کان عوام کي ڪرڻو پوندو.اهڙيء 

 هن بادشاهت ۾ هيٺ ويهاريو ويندو.

 ۽ بادشاھت 17لوقا 

 ويندي:پوء ته کي ملڻ کان اڳ، اطالع آهي ته ماڻهن کي اصل ۾ خدا جي بادشاهت ۾ کائي  ڪجهه. 21-20: 17لوقا 

 (.14:15)لوقا  "وڏي برڪت وارو آهي جنهن کي خدا جي بادشاهت ۾ ماني کائي ويندو آهي!" 15

جي /  17:21جيئن ته ماڻهن کي ٿيندو )مستقبل ۾( خدا جي بادشاهت ۾ کائڻ، ان کي صرف ڪجهه سندن دلين ۾ منهن هاڻي مقرر لوقا 

 غلط فهمي جنهن صورت ۾ مشورو جي باوجود ۾ نه آهي،.

 جي مدد ڪرڻ گهرجي ڪجهه سمجهي: 21-20جي موفاٹ ترجمو:  17ا لوق

فريسين جي سوال ڪيو پيو وڃي جڏهن خدا جي حڪومت اچڻ ٿي ويو پر، هن چيو ته کين وراڻيو تہ "خدا جي دور اچڻ  20

اهو آهي، 'الء ڪو هڪ نه، چوندا ته 'هتي اهو آهي' يا '  21 نه آهي ته جيئن توهان کي ان جي اکين پڪڙي کي اميد آهي ته؛

 ، موفاٹ(21-20: 17)لوقا  خدا جي حڪومت توهان جي وچ ۾ هاڻي آهي. "

ان جي فريسين  -عيسي "انهن وراڻيو تہ"  نوٽيس ته حضرت عيسي جي، سمجهيو جسماني، ۽ منافق فريسين وٽ ڳالهائڻ ڪيو ويو.

 يو.چيائون ته ان جي سڃاڻپ ڪرڻ کان انڪار ڪ جيڪو حضرت عيسي جي سوال پڇيو هو.

 نه! انهن جي گرجا گهر ۾ هئا؟

۽ نڪي هن جي ذهن يا دل ۾ جذبن جي باري ۾ ڳالهائيندي ڪيو  عيسي به هڪ چرچ جلد منظم ٿيڻ جي باري ۾ ڳالهائڻ نه ڏنو ويو.

 ويو.

 انهن کي ڪنهن به نئين عهد نامي فريسين هڪ چرچ جي باري ۾ کانئس پڇڻ نه هئا. عيسي سندس حڪومت جي باري ۾ ايندو هو!

 انهن کي پيارو جذبي جي هڪ قسم جي باري ۾ پڇڻ نه هئا. جي چرچ جي ڪجه به نه ڄاڻندا جلد شروع ڪيو وڃي.

 ڏٺل نه! فريسين اندر چرچ هو؟ -۽ خدا جي بادشاهت هو فريسين "اندر"  -هڪ آڻجي خدا جي بادشاهت جي چرچ آهي ته 

جو حصو ترجمو جڏهن ته جيئن توهان جي اندر  17:21جمو لوقا ڪجهه پروڻسڻنٹ تر ائين ئي هڪ ٿڪل بلڪه کاليو ان کي نه آهي؟

صحيح جيئن ته" خدا جي بادشاهت اوهان مان  نئون يروشلم بائبل "خدا جي بادشاهي ان جي آهي" ") اٽلندو(، جيتوڻيڪ ڪيٿولڪ

 آهي. "

عيسي بيان  پوء ان کي غلط. پائيندو.هاڻي، فريسين ڀانيو اهي خدا جي بادشاهت کي اڳتي  عيسي مان هڪ، جي وچ ۾، فريسين جو هو.

آهي ته ان کي هڪ مقامي، يا صرف يهودين الء محدود بادشاهت، )هڪ چرچ ۽ نڪي جيئن ڪي هاڻي مڃيندا آهن( نه ٿئي ها ته 



خدا جي بادشاهت جو مٿيون ڪيترن ئي انساني ۽ نظر ملڪ مان هڪ جنهن کي ماڻهو "هتي اها هيء آهي ته،"  جيئن اهي خيال رهيو.

 يا "ته ٽالپرن جي، اتي جي حوالي سان." شاندهي ڪري سگهي ٿي يا ڏسندا، ۽ چون ٿا، نه ٿي سگهندي.ن

سمجهو ته هن بائبل جي  ( کي ٻڌايو.37-36: 18عيسى، پاڻ، ته بادشاهت جو بادشاهه ٿي پيدا ٿيو ته جيئن هن پڌرو پيالطس )يوحنا 

خدا جي مستقبل جي بادشاهت جو بادشاهه ٿي  (.18،23-17: 7طور شاهين لحاظ سان استعمال ڪري "بادشاهه" ۽ "بادشاهت" )مثال 

جڏهن هو  ( ته جيئن ان جي سڃاڻپ نه ڪري سگهندي.19:21پوء سندن بادشاهه )يوحنا  ويو، ته پوء ۽ اتي، جو فريسين کي ايندڙ بيٺو.

 ( جو انڪار ڪندو.19:19موٽي، دنيا ان )مڪاشفو 

۾ هيٺين آيتن ۾ تي نڪري، )هن باب الء الء  17دشاهت سڀ زمين راڄ وارا بيان ڪرڻ لوقا عيسي سندس ٻيو، آ جڏهن خدا جي با

 موفاٹ سان اڳتي وڌڻ(:

سندس شاگرد هن چيو، "ڏينهن نه ايندو جنهن مهل اوهان کي ڏيندو ڊگهي ۽ چٽ انسان جي پٽ جو به هڪ ڏينهن آهي  22

پر ٻاهر وڃڻ نه ٿا يا انهن کان پوء هالئي،  'ڏس، نه ته هو آهي!' مرد چوندو، 'ڏسو، هتي هن چيو ته آهي!' 23 ڪرڻ ۾ ايتري.

پر هن جو  25 پوء انسان جي فرزند پنهنجي ڏينهن تي ٿيندو. ،24 جهڙي وڄ ته آسمان جي هڪ پاسي کان ٻئي الء چمڪي الء

 ، موفاٹ(.25-22: 17پهريون وڏو آزار جي بقا ضروري آهي ۽ جي رد ڪيو وڃي موجوده نسل )لوقا 

عيسي نه  ، سندس ٻيو ته سڄي دنيا ۾ راڄ ڪرڻ الء اچڻ بيان.31-27۾ وڄ چمڪندي ڪرڻ جو حوالو ڏنو،:  24وع صرف متي يس

ماڻهو انهن جي بادشاهه جي حيثيت ۾ ان جي سڃاڻپ نه ڪندو ۽  چوڻ آهي ته سندس قوم کيس ڏسڻ الء جڏهن هو موٽي قابل نه ٿيندو.

 ڪيتريون ئي عيسي دجال جي نمائندگي خيال ڪندو. (!19:19ان خالف جنگ ڪندو )مڪاشفو 

( جي 14-13: 23کين ٻين ملڪن کي ٻڌايو ته اهي سندن منافقت )متي -عيسي نه چوڻ هو ته خدا جي بادشاهت ويو تن اندر فريسين

 ۽ نڪي عيسي جو چوڻ هو ته چرچ جي بادشاهي ٿي ڪري ڇڏي. ڇاڪاڻ ته بادشاهت ۾ ٿيڻ وارا نه هئا.

اڃان، اڃا ابراهيم ۽ ٻين  خدا جي بادشاهت شيء انسان هڪ ڏينهن ۾ داخل ٿيڻ جي قابل ٿي ويندو آهي! -ت ۾ وانگر جي بس جو قيام

 (.40-13: 11جي طهر اتي موجود نه آهن )هجن. عبرانيون 

يو طور ظاهر پوء آ 17:21هن شاگرد ڄاڻن ته خدا جي بادشاهت کين اندر نه هو ذاتي پوء، ۽ جيڪي ان کي هيٺين ريت، جنهن لوقا 

 پيو، ڏيکاري ٿو:

هاڻي ته جيئن اهي انهن شين کي ٻڌو، هن چيو ته هڪ ٻئي مثال ڳالهايو، ڇاڪاڻ ته هو بيت المقدس جي ويجهو هو ۽  11

 (.19:11ڇاڪاڻ ته اهي فڪر خدا جي بادشاهت کي فوري طور ظاهر ڪري ڇڏي )لوقا 

 سنڌ جي بادشاھي مستقبل ۾ واضح ڪيو ويو

: 21ته سوال کي خطاب جو حصو جيئن، عيسي پيغمبر ڏينهن )لوقا  ٻڌائي سگهي ٿو ته هن جي بادشاهي ويجهو آهي؟توهان کي ڪيئن 

 ( درج ۽ پوء سيکاريو:8-28

جڏهن اهي اڳ ۾ ئي آهن، توهان کي ڏسي ۽ پاڻ الء کي خبر آهي ته  30 ڏس، ۽ سڀني کي وڻن. 29 هن انجير جي وڻ تي

جڏھن توھان انهن شين جي اچڻ ڏسي، خبر خدا جي بادشاھي ان جي آھي  ء اوهان به،پو 31 اونهاري ۾ هاڻ ويجهو آهي.

 جي ويجهو. (21لوقا  31-29):  ته

عيسي ٻين هنڌن تي ره ۽  عيسي پنهنجي قوم کي گهربل پيغمبر ڏينهن جي تابعداري کي معلوم ڪرڻ الء جڏهن جي بادشاهي اچي ها.

فدا -عيسي 'لفظن جي باوجود، ڪيترن ئي پليجو  ( کي ڌيان ڏيڻ سندس قوم کي ٻڌايو.21:36لوقا  13مارڪ  37-33پيغمبر ڏينهن )؛: 

 دنيا جي ڏينهن کي ڏسي.

 ع ۾، حضرت عيسي وري پهتا ته خدا جي بادشاهت ڳاله آهي ته مستقبل ۾ ٿيڻو هوس، تڏهن هن کي سيکاريو ويو: 23۽  22لوقا 

الء مون  16 اوهان سان گڏ هن عيد فصح کائڻ الء گهربل آهن؛ "سرگرم خواهش سان مون کان اڳ ۾ مون کي جو شڪار 15

ان  17 کي اوهان الء چوندا آهن، مون کي هاڻي ڪو به ان جو کائڻ ڪندو، جيستائين ان کي خدا جي بادشاهت ۾ پوري آهي."

ء مون کي اوهان ال 18 کان پوء هن جي ڪپ ٿي گذريو آهي، ۽ شڪر ڏني، ۽ چيائين ته، "هي وٺو ۽ پاڻ مان ان کي ورهائي،

 (.18-15: 22الء چوندا آهن، آء ڊاک جي ول جو ڦر مان پيئندا نه ڪندو، جيستائين خدا جي بادشاهت اچي" )لوقا 

پر جن ظالمن جيڪي ساڻس گڏ سوريء تي هئا جو هڪ کيس ڪيو ويو ۽ هن کي چيو ته، "اوهان کي ان جو مسيح آهي  39

الء  ۽ سندس سنگتي کيس ۽ هن کيس چيو ته، "تون به نه آهن خدا کان ڊڄو؟ 40 ته، پاڻ کي بچائي ۽ اسان کي به بچائي."



۽ اسان کي انصاف پوء، ڇاڪاڻ ته اسان الئق آهن، اسان کي اسان ڇا ڪيو موجب پورو الء  41 توهان به ساڻس گڏ مذمت ۾.
لڻهار مون کي ياد ڪريو ۽ کي چيو ته،" . اي منهنجا پا 42" آهن، پر ڪجه به ڏک هن کي هڪ طرفان ڪيو ويو آهي. آهن

پر کيس چيو ته،" امين، مون کي توهان کي چوندا ته اڄ اوهان بهشت ۾ مون  43" جڏهن اوهان کي اوهان جي بادشاهت ۾ اچي

 انهيء انگريزي ۾ اڀريون ( 43-39:. 23سان ٿي ويندو. ")لوقا 

 جو نشان ۽ تہ اسان کي ڏيکاري نه آيو هو: خدا جي بادشاهت جي طور تي جلد جيئن عيسي کي قتل ڪيو ويو يا ته جيئن ٻنهي

يوسف، هڪ ذهين ڪائونسل جو ميمبر، جن پاڻ کي خدا جي بادشاهت جي انتظار ۾ هو، اچڻ ۽ جرئت کڻڻ ... )جو  43 جي

 (.15:43نشان 

 ( جي بادشاهت جو انتظار ڪيو ويو مان هو.23:51هن ، ته يهودين جي هڪ شهر، جيڪو پاڻ به خدا )لوقا  51

 ته ان جي قيامت ته هڪ خدا جي بادشاهت جان رڪارڊ طور ۾ ٻيهر پيدا ڪيو ويندو کان پوء آهي:نوٽيس 

عيسي وراڻيو ۽ کيس چيو ته، "سڀ کان بيشڪ آء اوهان الء چوندا آهن، جيستائين هڪ ٻيهر پيدا ٿيو آهي، هن چيو ته خدا  3

شخص پيدا ڪري سگهجي ٿو جڏهن ته هن پراڻي نيڪديمس کيس چيو ته، "ڪيئن هڪ  4 جي بادشاهت نه ڏسي سگهو ٿا."

عيسي، وراڻيو" سڀ کان بيشڪ آء  5" آهي؟ هن چيو ته سندس ماء جي پيٽ ۾ هڪ ٻيو وقت داخل ڪري سگهو ٿا ۽ پيدا ٿي

اوهان الء چوندا آهن، جيستائين هڪ پاڻيء ۽ پاڪ روح مان پيدا ٿيو آهي، هن چيو ته خدا جي بادشاهت ۾ داخل نه ٿا ڪري 

 (.5- 3:؟ 3)يوحنا سگهو 

 غور ڪيو آهي ته پوء عيسي جيئرا ٿي ويو، هن وري خدا جي بادشاهت جي باري ۾ سيکاري:

 هن به پاڻ زنده هن جي سهڻ کان پوء ڪيترن ئي جي پيش 3

( نروار ٿيڻ جي 3: 1الزوال کان جهليندس، ۽ چاليهن ڏينهن جي دوران انهن جي ڏٺو ۽ خدا جي بادشاهت )رسولن جا ڪم 

 جي ڳالهائڻ پئي.شين 

عيسي جو پيغمبر آھي ته بادشاھت جي باري ۾  ھن جو پهريون ۽ آخري دفعو وعظ ته عيسى خدا جي بادشاھت جي باري ۾ ھئا ڏني!

 ھڪٻئي جي طور تي آيو.

 نوٽيس هن ڇا پئي جان لکڻ: عيسي به خدا جي بادشاهت جي باري ۾ رسول جي جان لکندا ته زمين تي وڃي ها هئا.

جن عيسي کي انهن جي شاهدي الء ۽ خدا جو ڪالم، جيڪو حيوان يا سندس تصوير جي پوڄا نه ڪئي هئي، ۽ مون کي  4

۽ اهي رهندو هو ۽ هڪ  سندن پيشانيون تي يا انهن جي هٿ تي سندس نشان ملي نه پئي الء قتل ڪيو ويو هو جو پاڻ ڏٺو.

 ( الء مسيح سان گڏ تائين.4: 20هزار سال )مڪاشفو 

، 5:10ن سيکاريو ته خدا جي بادشاهت جي زمين تي ٿي ۽ دنيا جي حڪومتن مٽائي طور بائبل جي تعليم )هجن. مڪاشفو يمسيحابتدائي 

 ( ها.11:15

 ڇو، ته خدا جي بادشاهت پوء اهم آهي، سڀ کان ان جي باري ۾ تمام گهڻو ٻڌو نه آهن؟

 جزوي ڇاڪاڻ ته حضرت عيسي ان کي هڪ راز سڏيو:
معلوم ڪرڻ الء ڏنو ويو آهي، پر جن کان ٻاهر آهن، ته، "تون ان کي خدا جي بادشاهت جي راز  ۽ اهو انهن کي چيو ،11

 (.4:11سڀڪنهن شيء مثال ۾ آيو )جو نشان 

 اڄ به خدا جي سچي بادشاهي آهي سڀ کي هڪ راز اهو به آهي.

 شاهد سڀني جي دنيا ۾ تبليغ آهي:ٻڌ، به، عيسي چيو ته آهي ته آخر )جي عمر( )جلد( ايندو کان پوء ٽالپرن جي انجيل 

۽ ان جي بادشاهي جي هن انجيل سڀني قومن کي شاهد سڀني جي دنيا ۾ تبليغ ڪئي ويندي، ۽ ان کان پوء آخر ۾ ايندو )متي  14

24:14.) 

يثيت اھو ھڪ "سٺو پيغام" جي ح خدا جي بادشاھت جي خوشخبريء جو اعالن اھم آھي ۽ اھي آخر زماني ۾ انجام ڪيو ويندو آھي.

 ڇا سياسي اڳواڻن کي سيکاري سگهي ٿو باوجود پهچايون ڪرڻ جي حقيقي اميد مليو آھي، آھي.

چرچ ھاڻي جي بادشاھي جي ته انجيل جو اعالن ڪيو  مسيحیتوھان عيسى 'لفظن تي غور ته، اھو واضح ٿي وڃي ته سچ 

حيح ڪندا ۾، وڌيڪ ٻولين ۾ استعمال ڪيو امان جي هن ص ھن جي گرجا گهر جي الء ان جي اولين ترجيح ھجڻ گهرجي. وڃي.

 وڃي.



 ۽ ته ڇو هن ڪتابچواسانجي ٻولين جي متاثر ۾ ترجمو ٿي چڪو آهي. چرچ ڪندا ڪوشش ڇا آهي. اڳتي هيء خدا جو

 عيسي سڀ کان سندس واٽ کي قبول نه ڪري ھا سيکاريو:

 

تباهي کي سامهون آهي، ۽ ڪيترن ئي جيڪو "کي تنگ دروازي جي گهڙو، وڏين الء دروازو آهي ۽ وسيع جي واٽ ته  13

ڇاڪاڻ ته تنگ جي دروازي آهي ۽ ڏکيو جي واٽ جنهن جي زندگي کي سامهون آهي، ۽. ٿورا  14ان جي ۾ وڃڻ نه آهن 

 (.14-13: 7جو ان کي ڏسي نه آهي )متي 

 خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء جي زندگيء کي ٿي ويا آهن!

ن جو تصور ته مسيح جي زور خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء جي تبليغ تي هو بي يحيمساها ڳالهه نوٽ ڪرڻ جي باقي سڀ 

 خبريء ۾ لڳي، سيڪيولر مخالفت ۽ مورخ اڪثر سمجهڻ ڪيو آهي ته هن جيڪي بائبل در جي تعليم آهي فائدي جي ٿي سگهي ٿي.

 ي اميد.( جو انجيل هڪٻئي ک9لوقا  2،60اڃان، عيسى، پاڻ، سندس شاگرد خدا جي بادشاهت ): 

۽ هن ننڍي عمر ۾ جن -سنڌ جي مستقبل جي بادشاهي خدا جي قانون جي بنياد تي ڪيو ويندو ڇو ته، ان کي امن ۽ آڻيندو خوشحالي

 ( ڪرڻ ٿي ويا آهن.2:15؛ افسيون 165: 119قانونن کي مڃي سچو امن امان )زبور 

 و ويندو هو.۽ ان جي بادشاهي جي هن سٺي خبر جي پراڻي عهد نامي جو صحيفن ۾ سڃات

 . بادشاھت جي پراڻي عهد نامي ۾ معلوم ٿي ويو؟3

 (.3 1: مارڪ 1. عمل 15-14عيسي 'جو پهريون ۽ آخري دفعو رڪارڊ واعظ خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء جو اعالن ملوث ): 

انهن جي صحيفن ۾ ذڪر خدا جي بادشاهت ڳاله آهي ته عيسى وقت جي يهودين جي باري ۾ ڪجهه معلوم ڪيو وڃي ته جيئن ان کي 

 ڪيو ويو آهي، جنهن جي اسان کي هاڻي ان جي پراڻي عهد نامي جو سڏ آهي.

 شاھين جي بادشاھت بابت سيکاريائين
 رسول خدا شاهين لکيو:

.  ۽ چوٿين بادشاهي ٽڪر ۾ لوهه جي طور تي، ٿي سگهي لوهه ڀڃي جيئن جيئن مضبوط ٿي ۽ سڀڪنهن شيء کي ويندو. 40

جڏهن ته اوهان جي پيرن ۽ ڌڪ، پوٽر جي  41 ٽالپرن جي ٽڪر ۾ ڀڃندا ۽ سڀ ٻين کي چيڀاٽڻ ڪندو وانگر۽ لوه ته ، ته 

اڃان تائين ته لوهه جي طاقت ان ۾ ٿي  مٽيء جو مڪمل طور ۽ لوهه جي مڪمل طور ڏٺم، جي بادشاهي جدا ڪيو ويندو.

يرن جي ڌڪ جيئن لوهه جو مڪمل طور ۽ ۽ ان جي پ 42 ويندو، توهان جي زنجير مٽيء سان ملي ڏٺو صرف طور تي.

اوهان کي لوهه مٽيء  43 مٽيء جي مڪمل طور هئا، پوء جي بادشاهي مڪمل طور مضبوط ۽ مڪمل طور امن ٿي ويندو.
سان ملي ڏٺو جيئن، اهي ماڻهن جي ٻج سان ٿيندو؛پر اهي هڪ ٻئي تي عمل پيرا آهيون ٿيندو نه، لوهه مٽيء سان گڏيو نه ٿو 

۽ ٽالپرن  انهن بادشاهن جي ڏينهن ۾ آسمان جو خدا کي اهڙي بادشاهي ناس ٿيڻ وارا نه آهيون قائم ڪندو. ۽ 44 صرف طور

-40: 2ان کي ٽڪر ٽڪر ۾ ڇڏيندس ۽ اهي سڀ ملڪ واپرائڻ، ۽ ان ۾ سدائين )شاهين  جي ٻين ماڻهن کي ڇڏي نه ويندو.

 ( بيهڪ وارا ٿيو.44

)شاهين  لي ويندو، ۽ ان جي بادشاهي سدائين مالڪ، به سدائين ۽ ڪڏهن. 'پر گهڻو ڪري هاء جي بزرگ جي بادشاهي م 18

7:18.) 

"مون کي ڏسي رهيو هو؛ ۽ ساڳئي صور هن بزرگ جي خالف جنگ بڻائي ٿي ويو، ۽ انهن جي خالف  21

الء جيسين ڏينهن جي قديم آيو، ۽ هڪ حڪم جي سڀ کان هاء جي بزرگ جي حق ۾ ڪيو ويو، ۽ ان وقت جي  22 موجوده،

 (.22-21: 7آيو هن بزرگ جي بادشاهي مالڪ کي )شاهين 

شاهين کان، اسان کي معلوم ٿئي ٿو ته ان وقت ايندو جڏهن خدا جي بادشاهت هن دنيا جي ملڪ کي ناس ڪندو ۽ سدائين آخري 

 اسان کي به معلوم ٿئي ٿو ته هن بزرگ هن کي بادشاهي حاصل ڪرڻ ۾ سندن حصو آهن. ڪندو.

 صدي عيسويء ۾ اسان جي وقت الء آهي. کان پهرين 21ترن ئي حصن جي شاهين جي جي ڪي

 نوٽيس جي نئين عهد نامي مان ڪجهه ٻڌائن:



"سنڌ جي ڏهن ڪنڊن جنهن ڪري توهان کي کين ڏهن بادشاهن جو اڃان تائين جيئن ڪو بادشاهي حاصل ڪيو آهي، پر  12

اهي هڪ ذهن مان آهن، ۽ اهي ئي حيوان کي  13 ي ٿي.انهن جي حيوان سان بادشاهن جي طور تي هڪ ڪالڪ الء دليل مل
انهن جي ليال سان جنگ ڪندو، ۽ ليال انهن کي غالب ٿيندا، ان الء هن کي ڌارو ڌار ڪيو ۽  14 ان جي طاقت ۽ دليل ڏيندو .

 (14-12: 17بادشاهن جو بادشاهه جو پالڻهار آهي، ۽ جن کي خدا سان گڏ آهن، سڏيندا آهن چونڊيو، ۽ وفا ")مڪاشفو 

پوء، اسان جو تصور ته اتي ڏهن حصن سان هڪ آخر وقت دنياوي بادشاهي ٿي ويندو ۽ جيڪي خدا ان کي ناس ڪري ۽ سندس 

 بادشاهيء کي قائم ڪندو ۾ ٻنهي جي پراڻي ۽ نئين ڏسي.

 يسعياه جي بادشاھت بابت سيکاريائين
 طور سڃاتو جي پهرين حصي جي باري ۾ لکڻ جي امنگ: خدا يسعياه، هن واٽ خدا جي بادشاهت، ته هزار سال حڪومت جي ملينيم

جي پالڻهار جو روح، ان  2 نه جسسي جي سلي مان هڪ عصا کي اڳي ايندو، ۽ هڪ برانچ سندس پاڙ کان ٻاهر سٺا ويندو. 1

 تي آرام ملندو، عقل ۽ سمجهه جي روح صالح جي روح ۽ ٻڌائين، ان جو روح علم جي ۽ پنهنجي پالڻهار جي خوف جي.

پنهنجي نعمت جي پالڻهار جي خوف ۾ آهي، ۽ هن سندس اکين جي نظر جي نبيرو نه آهي ۽ نڪي سندس ڪنن جي ٻڌڻ  3

 پوء 4 جي فيصلو؛

هن چيو ته سندس وات جي عصا  الء انصاف سان فيصلو ڪيو ويندو.چڱا سان هن چيو ته غريب جو نبيرو، ۽ زمين جي 

چڱا سندس پٺين جي پٽي ٿي ويندو، ۽  5 سان هن جي ظالم ماريو ويندو.سان زمين هڙتال ڪنداسون، ۽ سندس ڄڀ جي دم 

 سندس ٻانهي جي پٽي وفا.

"۾ بگهڙ به جٺ سان گڏ رهڻ وارا آهن، هن چيتا نوجوان بکري، گابي کي ۽ نوجوان شعر ۽ اتان جي سان نازل ڪوڙ  6

جوان گهرن گڏ نازل ڪوڙ ويندو، ۽ شعر جي ڳئون ۽ کڻندو چراگاهن ويندو. راهه نو 7 ويندو، ۽ ٿورو ٻار کين ڏس ملندو

ٻار جي جي ماندو ۾ سندس  -جڏهن ته نرسنگ ٻار جي جي سوراخ جي راند ڪنداسون، ۽ جي 8 وانگر جو سلو کائي ويندو

اهي ڏک ۽ نڪي ناس نه ملندو سڀني ۾. منهنجي پاڪ جبل جي زمين الء، جي پالڻهار جي علم جو پورو  9 هٿ وجهي ويندو

 پاڻي سمنڊ ڪپڙا جيئن.ٿي ويندو ته 

"۽ ان ڏينهن ۾ ڪو جسسي جو هڪ روٽ، جنهن جي ماڻهن کي هڪ بينر طور تي بيهڪ وارا ٿي ويندو، جو غير قومن  10

 (10-1: 11)يسعياه  الء کيس طلب ڪنداسون، ۽ سندس آرام جي جاء به شاندار ٿي ويندو."

رحلي طور هن کي جو حوالو ڏنو، ته هن هڪ وقت جتي ان جي ان جو سبب مون کي پهريون حصو يا خدا جي بادشاهت جي پهرين م

( ۽ هڪ هزار سالن جي 21طبعي ٿي ويندي آهي )اڳئين وقت جڏهن پاڪ شهر کي، نئون يروشلم، آسمان مان نازل اچي مڪاشفو 

 يسعياه هن مرحلي جي جسماني پاسو تصديق ڪئي جڏهن ته هن سان جاري: آخري ڪندو.

ري اها پالڻهار سندس قوم جيڪي رهجي ويا آهن جو باقي بچيل حاصل ڪرڻ جي ٻيو ڀيرو ٻيهر اها آهي ته ڏينهن ۾ نڪ 11

 کان، عيالم ۽ کان، کان ۽ اچي ويندو سمنڊ جي ٻيٽ. Cushسندس هٿ مقرر ڪنداسون آسور ۽ مصر کان وٺي، ۽ 

گڏ زمين جي چئني ڪنڊن کان  هن چيو ته قومن جي الء هڪ بينر قائم ڪندو، ۽ بني اسرائيلن کي تڙڻ الء گڏ ڪندو، ۽ 12

افرائيم حسد وارا نه، ۽ افرائيم دک نه  به افرائيم جي حسد ۾ نڪرن، ۽ جي دشمنن ٿي ويندو ڪٽيو؛ 13 جي منتشر.

اهي  گڏ انهن کي اوڀر جي ماڻهن کي لٽڻ وارا آهن. پوء اولهه طرف رخ رول جي ڪلهي تي نازل اڏامي ويندو. 14 ڪنداسون

سنڌ جي پالڻهار ڪنڌ مصر جي  15 ۽ بني عمون جي ماڻهن کين چيو مڃيو ويندو هٿ ٿا رکون ويندو.أدوم ۽ موآب تي سندن 

سندس وڏي واء سان هن جي درياهه جي حوالي سان سندس مڪ لکن ڪندو، ۽ ست جي  سمنڊ جي زبان کي ناس ڪندو.

ير آسور کان رهجي ويندا جي نه سندس قوم کي ڪ 16هيٺان ۾ ان هڙتال، ۽ ماڻهن جي حوالي سان پار سڪي طريقي ڪر.

باقي بچيل الء هڪ شاهراهه ٿي ويندي، جيئن ان کي بني اسرائيلن الء هو ئي ڏينهن ۾ ته هن مصر جي زمين کان مٿي 

 (16-11: 11)يسعياه  آيو.

 يسعياه به لکڻ ڏانهن وحي ڪيو ويو:

قائم ٿيڻ ڏينداسين، ۽ جي ٽڪرن  هاڻي ان جي، جنهنڪري ڏينهن جو پالڻهار جي گهر جي جبل جي جبل جي چوٽي تي 2

ڪيترائي ماڻهو اچي ۽ چون ٿا، "اچو، ۽ اسان  3 ۽ سڀني قومن ان کي وهنديون ويندو مٿاهون ويندو ۾ نڪري اچي ويندو.

هن چيو ته اسان کي هن جي طريقن کي تعليم  کي، جو پنهنجي پالڻهار جي جبل کي مٿي وڃو يعقوب جي خدا جي گهر آڻي.

ڦاٽي پيا  ۽ جي پنهنجي پالڻهار جي ڪالم قانون، يروشلم کان "الء کان ٻاھر دس رستا ۾ ڊوڙڻ واراڏيندو، ۽ اسين سن



اهي سوئا ۾ سندن ۾ سندن تلوارن  هن چيو ته قومن جي وچ ۾ نبيرو ڪيو ويندو، ۽ ڪيترن ئي ماڻهن کي بختي. 4 ڏينداسون

انسان  11 ... ۽ نڪي انهن مان لهي جنگ سکڻ ويندو قوم قوم جي خالف تلوار کنيو ٿينديون نه ويندو، مات ڪنداسون، ۽؛

نازل ڪيائينس، ۽ اڪيلو جي پالڻهار ان ڏينهن ۾ مٿاهون  ويندو. جي ماڙيون ڏسڻ گهٻرائيندا ٿي ويندو، ماڻهن جي وڏائيء ٿي

 (4،11-2: 2)يسعياه  ويندو.

مختلف  ي حڪمران سان سدائين ٿيندو،.آخرڪار، هن عيس اهڙيء طرح، ان جي زمين تي امن امان جي هڪ خيالي وقت ٿيندو.

بابلي(  Folio 97سال محنت ):چوڻ لڳا تہ  1.000(، جو يهودي هن 2 90: زبور 6؛ 2:11؛ يسعياه 1: 4 92صحيفن تي مشتمل ):؛ 

 جي تعليم.

 يسعياه به هيٺين لکڻ ڏانهن وحي ڪيو ويو:

۽ سنڌ جي حڪومت هن جي ڪلهي تي ٿي  ي.اسان وٽ الء هڪ ٻار پيدا ٿيو آهي، اسان ڏانهن کي هڪ پٽ ڏنو آه 6

۽ سندس نالو عجب، جو صالحڪار، غالب خدا، آخرت پيء، سالم جي امير سڏيو ويندو. سندس حڪومت جو  ويندي.

ڪو آخر ۾، حضرت دائود جو تخت تي ۽ سندس بادشاهيء جي حوالي ٿي ويندو، ان جي حڪم ۽ قائم ڪرڻ  7 واڌارو ۽ امن

لشڪر جي پالڻهار جي جنون هن انجام ڏيندو.)يسعياه  ته وقت کان اڳتي، اڃا به منجهس سان. الء ان فيصلي ۽ انصاف آهي

9 :6-7) 

جڏهن ته ڪيترائي جو مسيح هر سال هن  نوٽيس يسعياه چيو ته عيسى آيو ۽ هڪ حڪومت سان هڪ بادشاهت قائم ڪري ڇڏي آهي.

جي حقيقت اها آهي ته حضرت عيسي پيدا ڪري سگهجي ها جي بيتن ورجايان، خاص طور تي ڊسمبر ۾، اهي نظر انداز ڪري ته ان 

بائبل ڏيکاري ٿو ته خدا جي بادشاهت رعيت جي حوالي سان قانون سان هڪ حڪومت ڪئي آهي، ۽  ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهي موڪالئين.

 يسعياه، شاهين، ۽ ٻين کي ان اڳڪٿيون. جيڪي عيسي ان کي ختم ٿي ويندي.

( ۽ خدا جي بادشاهت جن قانونن تي ٻڌل حڪومت ڪئي 15:10؛ جان 40-37: 22ي )متي ۽ خدا جي قانون جي محبت جي واٽ آه

 انهيء خدا جي بادشاهت، جي باوجود ڪيئن دنيا ۾ ڪيترن ئي ان کي ڏسي، عشق تي ٻڌل ڪيو ويندو. ويندي.

 زبور ۽ وڌيڪ

 اهو صرف شاهين ۽ يسعياه ته خدا خدا جي اچڻ بادشاهت جي باري ۾ لکڻ وحي نه ڪيو ويو.

جي تن کي )نه صرف يهودين( جن جي وڏي ازيت جي وقت دوران پکڙي ويا ته بادشاھي ۾ گڏ  قبيلن حزقيا لکڻ ته بني اسرائيل جي

 ڪيو وڃي ھا وحي ڪيو ويو:

ان ڪري، جو چوڻ آھي ته 'اھڙيء طرح پالڻهار خدا چوي ٿو: ". مون کي، جي پيپلزپارٽي کان اوھان کي گڏ ئي  17

منتشر ڪيو ويو آھي کان اوھان کي گڏ، ۽ آء اوھان کي بني اسرائيلن جي ملڪ ڏي ويندي  ملڪن ۾ جتي توھان کي

ان کان پوء  19 ۽ اھي اتي وڃڻ ٿيندو، ۽ اھي اتان کان ان جي سڀ شيون ۽ ان جي موڪليل پري وٺي ويندي. 18 ويندي"'

۽ ان جي گوشت کان ٻاھر جي  مون انهن کي ھڪ دل کي ڏيندو، ۽ مون کي انهن جي اندر ھڪ نئون روح وجهي ڪندو،

۽ )اھي(  اھي منهنجا ۾ ڊوڙڻ ڪري سگهون ٿا ۽ منهنجي رکيو ۽ انهن ٿا ته؛ 20 دل وٺي، ۽ کين ھڪ دل ڏي گوشت جي،

پوء جن جي دلين ۾ سندن شيون ۽ سندن جي خواھش جي پيروي  21 منهنجي قوم ھوندا، ۽ مون کي پنهنجي خدا ٿيندو.

 جي ڪنڌ تي سندن عملن کي سزا ڏيندو، "ڪرڻ الء جيئن ته، مون کي پنهن

 (21-17: 11)حزقيا  جي پالڻهار خدا چوي ٿو.
( پرهيز بند ٿي 14؛ 11بني اسرائيل جي قبيلن جي اوالد ڪو به ڪونهي پکيڙي ويندي، پر خدا جي جي فرمانبرداري ڪريو ۽ شيون )

 ويندو.

 نوٽيس جو خدا جي بادشاهت جي باري ۾ زبور ۾ ڏنل:

جي ڇڏيندي ياد آڻيون ۽ پنهنجي پالڻهار ڏانهن ڦيرايو، ۽ سڀني قومن جي خاندانن توهان کان اڳ جي عبادت سڀ دنيا  27

 (28-27: 22)زبور  جي بادشاهي الء پالڻهار جي آهي، ۽ اهو ئي قومن جي حوالي سان ضابطن. 28 ڪنداسون.



ٿو توهان جي بادشاهت جي فرمائي  چڱا جو هڪ فرمائي توهان جي تخت تي، اي خدا، سدائين ۽ هونئن به آهي؛ 6

 (6: 45)زبور  آهي.

سڀئي توهان جي ڪم، توهان تعريف ڪنداسون اي منهنجا پالڻهار ۽ اوهان جي بزرگ توهان تي رحم ڪيو  10

ماڻهن کي سندس وڏي عملن جي پٽ کي معلوم ڪرڻ الء توهان جي بادشاهت جو شان، ۽ اوهان جي وس  12 اهي، 11 ويندو.

اوهان جي بادشاهي هڪ الزوال بادشاهي ان  13 ڳالهائڻ وارا، ۽ جي سندس بادشاهيء جي شاندار رهندي.جي اچارڻ جي 

 (13-10: 145)زبور  جي آهي، ۽ تنهنجي بادشاهي سڀ جڳ اهڙي.

 ( کي بادشاھي جي عادتن جي باري ۾ لکيو.7 :4؛ 21؛ 20:33سنڌ جي پراڻي عهد نامي ۾ مختلف اديبن به )مثال طور حزقيا 

پوء جنهن مهل عيسى خدا جي بادشاھت جي خوشخبريء درس شروع ڪيو، سندس فوري طور تي پهتو جي بنيادي تصور سان 

 ڪجهه شناسائي ھئي.

 . رسولن جي بادشاھت جي انجيل سيکاريندو آھي ڇا؟4

عيسى پوئلڳ  جڏھن ته انجيل وانگر ڪيترن ئي ايڪٽ صرف عيسي جي شخص جي باري ۾ ته سٺي خبر آھي، ته حقيقت آھي ته

 اھو ئي پيغام آھي ته عيسى آندو آھي. خدا جي بادشاھت جي خوشخبريء سيکاريو آھي.

 پولس خدا جي بادشاھت سيکاريائين
 رسول جي پولس خدا ۽ عيسي جي بادشاهت جي باري ۾ لکيو ته:

خدا جي بادشاهت جي شين ( 8: 19۽ هن کي يهودي ۾ ويو ۽ ٽن مهينن الء دليري سان گفتگو، استدالل ۽ )رسولن جا ڪم  8

 بابت.

( جي تبليغ 20:25۽ بيشڪ، هاڻي مون کي خبر آهي ته توهان سڀ، جن مان مون کي خدا جي بادشاهت )رسولن جا ڪم  25

 ٿيا آهن.

پوء جنهن مهل کيس هڪ ڏينهن مقرر ڪيو هو، ڪيترن ئي شام تائين سندس رهڻ تي کيس آيو، جنهن کي وضاحت ۽  23

دشاهت جي شاهدي ڏيڻ، انهن ٻنهي کي موسي جي شريعت ۽ پيغمبرن کان عيسي بابت ، صبح قطعيت سان خدا جي با

( 23،31: 28سڀني ويساهه، ڪو هڪ کيس )رسولن جا ڪم  خدا جي بادشاھت جي تبليغ ۽ جن شين سان 31 ... کان.

 درس. خداوند عيسي مسيح جي ڳڻتي سان

)جيتوڻيڪ هن کي ان جو هڪ اهم حصو آهي(، جيئن پولس به ڇا ته هو خدا نوٽيس ته خدا جي بادشاهت نه صرف عيسى جي باري ۾ 

 جي بادشاهت جي باري ۾ سيکاري کان الڳ عيسى جي باري ۾ سيکاريو آهي.

 پولس به ان کي خدا جي انجيل سڏيو، پر ته اڃا خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء ويو:

دا جنهن اوهان کي پنهنجي بادشاهت ۽ شان ۾ سڏيندو آهي جو الئق جي انجيل ته اوهان کي خ 12 ... اسين توهان کي خدا ... 9

 (9،12 :2 1) ڊوڙڻ ها تبليغ.

 عيسي جي "سٺو پيغام"، پيغام آهي ته هن سيکاريو. ( جو انجيل سڏيو.1:16پولس به ان مسيح )روميون 

پولس مسيح جو  هڪ انجيل نه هو.غور ڪيو آهي ته ان کي رڳو عيسى مسيح جي شخص يا بس جي باري ۾ ذاتي نجات جي باري ۾ 

 انجيل عيسي، سندس موٽڻ آهي، ۽ خدا جي حڪم کي مڃي شامل چيو ته:

۽ اوهان کي ڏيو جيڪو اسان سان گڏ غم باقي آهن جڏهن ته خداوند  7 ... خدا، جن مصيبت اوهان ازيت سان ورائي کي 6

ساڙيندڙ جن خدا کي نه ڄاڻندا آهن تي بدلو وٺڻ عيسي سندس غالب مالئڪن سان گڏ آسمان مان نازل ڪيو ويو آهي، باهه 

اهي، ان ڏينهن ۾، جي پالڻهار جي موجودگي کان ۽  9 الء، ۽ جن اسان جي خداوند عيسي مسيح جي انجيل جو چيو نه مڃ. 8 ۾

جن سان عذاب ڪيو ويندو جڏهن هو ايندو ۾ پاڪ ٿيڻ تي سندس بزرگ ۽ سڀني  10 سندس اقتدار جي شان مان الزوال تباهي،

 ( مان ساراهيو وڃي.10-6 :1 2ايمان آندو، ڇاڪاڻ ته اوهان مان اسان جي شاهدي ايمان آندو ويو )

سنڌ جي نئين عهد نامي جي ڏيکاري ٿو ته ٽالپرن جي ڳاله آهي ته اسان کي ملي ٿي ويندو آهي، نه ته اسان کي هاڻي پوريء طرح ان 

 کي رکان:



 (.12:28هي ٿو ڏنو وڃي )عبرانيون اسان کي اهڙي بادشاهي ڌوڏبي نه ٿي سگ 28

اسان کي نه مڃيندو ڪري سگهي ٿو ۽ هاڻي خدا جي بادشاهت جو حصو رهيو الء اڳتي نظر، پر پوريء طرح ان ۾ داخل نه ڪيو 

 آهي.

پولس خاص تصديق ڪئي آهي ته هڪ ناه، هڪ فاني انسان جي طور تي خدا جي بادشاهت ۾ داخل نه ڪندو ته جيئن ان کي 

 هاڻي: پوء کان قيامت

. ۽ نڪي فساد  هاڻي هن مون کي چوندا آهن، ڀائرن، ته گوشت ۽ رت خدا جي بادشاهت جا وارث نه ٿا ڪري سگهو. 50

نهاريو، آء اوهان جو هڪ راز اهو ٻڌايو ته: اسان سڀني کي ننڊ نه ملندو، پر اسان سڀني کي هڪ پل ۾  51 وارث ڪندو آهي

صور الء آواز ڪندو، ۽ مئلن غيرفاني بلند ڪيو ويندو، ۽ اسان کي تبديل  ر ۾.ٿي ويندو، هڪ اک ڇنڀ ۾، آخري صو 52 -

 (.52-50: 15ڪرنٿين  1ٿي ويندو )

( ۾ رهندڙ ۽ مئن جو 4ٽموٿي  2 1آء اوهان کي خدا ۽ خداوند عيسي مسيح، جيڪو سندس ظاهر ۽ سندس بادشاهيء ):  1

 نبيرو ڪندو کان اڳ تنهنڪري پيسا.

 و ته، پر حضرت عيسي جي پيء خدا جي بادشاهت سگهين ها ته:پولس نه رڳو سيکاري ٿ

کان وٺي الء انسان جي، موت  21 پر هاڻي مسيح جي مئلن مان وڌيو آهي، ۽ جن کي ننڊ ڇڻي ٿا پون جي بڻجي چڪو آهي. 20

پر  23 ڪيو ويندوجي الء سڀ مري، ڪڏهن به ائين مسيح ۾ سڀ زنده  22 آيو انسان جي به مئن جو قيامت آيو. آدم ۾ جيئن ته

کان پوء، آخر ۾ اچي ٿو، تڏهن هن کي  24 پنهنجي حڪم ۾ هر هڪ:.. مسيح جي ، پٽي تن کي مسيح جي سندس اچڻ تي آهن
خدا جي پيء کي بادشاهي جڏهن هن هڪ ڪندو سڀ راڄ ۽ سڀ دليل ۽ طاقت کي ختم. ايستائين جو هن سندس پيرن جي 

 (.25-20: 15ڪرنٿين  1) الء. 25 ه حڪومت هجيهيٺان سڀني دشمنن وجهي ڇڏيو آهي هن چيو ت

 پولس کي به سيکاري ٿو ته بدين )حڪم ٿي چڪندو( خدا جي بادشاهت جا وارث نه ٿيندو:

نڪي ، ۽ نڪي مشرڪن، ۽  ٺڳيو نه ٿي ڪريو. توهان کي خبر آهي ته بدين خدا جي بادشاهت جا وارث نه ٿيندو نه؟ 9

 1۽ نڪي ڪنجوسائي، ۽ نڪي متوالو، ۽ نڪي ، ۽ نڪي خدا جي بادشاهت )۽ نڪي چور،  10 نڪي ، ۽ نڪي ، ۽ نڪي ،
 ( وارث ڪندو.10-9: 6ڪرنٿين 

بت، جادو، نفرت، ، ، ڏمر، خود  20 هاڻي جي گوشت جو ڪم ظاهر ٿيو آهي، جنهن جي آهي: ڌارئي، زنا، ، بي حيائي، 19

جي مون کي توهان کي اڳي ٻڌايو، بس جيئن مون جنهن  حسد، قتل، خمار جي اٻڙڪي، ، ۽ جيان؛ 21 غرض ، جهيڙو، شيعا،

 ( جي بادشاهي وارث نه ٿيندو.21-19 :5کي به، وقت ماضي ۾ توهان کي ٻڌايو آهي ته جن اهڙي شيء کي عملي طور خدا )

هن الء توهان کي خبر آهي، ته ڪو به ، پليت شخص، ۽ نڪي ڪنجوسائي ماڻهو، جيڪو هڪ زياده آهي، هن ۾ ڪو به  5

 اٿسوارث ڪيو 

 ( جي بادشاهي.5افسيون  5مسيح ۽ خدا ): 

رسول جي پولس خبردار  خدا جي معيار ڪئي آهي ۽ حڪم سندس بادشاهت ۾ داخل ڪرڻ جي قابل ٿي ۾ گناهه کان توبه کائنس.

 ڪجهه ته هڪٻئي کي نه ها ته:

۾ اوهان کي سڏيو وڃي مون کي عجب آهي ته اوهان کي ان کان پوء جلد ئي منهن موڙيندڙ آهن جيڪي مسيح جي فضل  6

پوء  8 پر اتي ڪي ايذايو توهان اسان جيئن آهن ۽ مسيح جي خوشخبريء ڪرڻ چاهيو ٿا. جنهن ٻئي نه آهي، 7 مختلف انجيل،

اسان کي، يا آسمان مان مالئڪ، جيڪي اسان اوهان کي تبليغ ڪيو کان اوهان کي ڪنهن ٻئي انجيل ۾ تبليغ به ته، کيس 
اڳ ۾ چيو آهي، سو هاڻي مون کي وري چون ٿا، جيڪڏهن ڪنهن اوهان کي ڇا حاصل ڪيو کان  9 لعنت ڪيل ٿيڻ گهرجي.

 (9-6 :1) اوهان کي ڪنهن ٻئي انجيل تبليغ، کيس لعنت ڪيل ٿيڻ گهرجي.

پر مون کان ڊڄو، اهڙو متان، جيئن نانگ، سندس جي ٺڳيو ئو پوء اوهان جي دلين جي سادگي مسيح ۾ آهي ته مان خراب  3

جيڪڏهن ڪير اچي هن چيو ته هڪ ٻئي تي عيسي تبليغ جن اسان جي تبليغ نه ڪئي آهي، يا توهان کي  4 ٿو.ٿي سگهي 
ملي ته جيڪڏهن الء هڪ مختلف روح جنهن ڪري توهان کي حاصل نه ڪيو آهي، يا هڪ مختلف انجيل جنهن ڪري 

 (4-3: 11ڪرنٿين  2) توهان سان گڏ ان سان گڏ مٿي ۾ وجهي سگهي ٿي! -توهان کي قبول نه ڪيو آهي 

 سنڌ جي "ٻئي" ۽ "مختلف،" اصل ڪوڙا، انجيل ڇا هو؟

 هن ڪوڙي انجيل جي مختلف حصن ۾ ڪئي آهي.



ظالم  23-21عام ۾، جو ڪوڙي انجيل ايمان اوهان کي خدا جي فرمانبرداري ڪريو ۽ حقيقت ۾ سندس واٽ کي سچو رهي الء خدا ): 

 پرور ٿي.-اهو غرضي شش ڪري نه ٿا ڏين ته آهي.( ڄاڻندا ڪوٺيو آهي، جڏهن ته ڪو7هجن. متي 

انسان ايمان آندو آهي ته اهي خدا کان  -( 3سال اڳ )پيدائش  6000نانگ کي هڪ ڪوڙي انجيل الء وڻندو الء گذران ٺاهي تقريبا 

اڪثر مختلف  جي ها، عيسي آيو کان پوء، سندس نالو وڌيڪ چڱو ڄاڻندا آهن ۽ پاڻ الء چڱائي ۽ برائي جو فيصلو ڪرڻ گهرجي.

 ۽ هن کي اڳتي ڪيو ويو آهي ۽ آخري دجال جي وقت ۾ جاري رهندو.-ڪوڙي الء خاص انسيت هئي انجيل

بنيادي ايمان آندو   هاڻي جي رسول جي پولس جي وقت ۾ واپس، جو ڪوڙي انجيل اعتراف هڪ / سچ ۽ غلطي جي صوفيء گڏيو هو.

ڪرڻ جي ضرورت هئي. ايمان کي ته ڇا جو گوشت ڪيائون ڪو ته خاص علم هو جيڪي نجات سميت روحاني بصيرت، پهچڻ 

اهڙي هڪ ڪوڙي اڳواڻ  خاص پڇاڙي جو هو ۽ اهي ستين ڏينهن سبت وانگر ڪم ۾ خدا کي مڃي ڪرڻ جي مخالفت ويا سنڀالي.

 ( پاران خبردار ڪيو ويو هو.8عمل  21-18شمعون ، جن جي رسول جي پطرس ): 

 پر ان کي سولو ناھي
 عهد نامي جي ڏيکاري ٿو ته فلپس خدا جي بادشاهت سيکاريو:سنڌ جي نئين 

اهي فلپس ايمان آندو ته جيئن ته هو خدا جي  12 ... فلپس سامريہ جي شهر ڏانهن الٿو ويو ۽ انهن الء مسيح جي تبليغ. 5

 (.5،12: 8بادشاهت بابت جي شين جي تبليغ ... )رسولن جا 

 کي خدا جي بادشاهت ۾ داخل ٿيڻ آسان نه آهي: پر عيسي، لس، ۽ شاگردن سيکاريو آهي ته ان

۽ جڏهن عيسي ڏٺو آهي ته هن کي تمام ڏک ٿيو، هن چيو، "ڪيئن ڏکي ان تن کي خدا جي بادشاهت ۾ داخل ٿيڻ جي مال  24

الء ان کي هڪ الء جي ڀيٽ ۾ هڪ سوئي جي اک جي ذريعي وڃڻ الء اٺ الء آسان آهي خدا جي بادشاهت ۾  25 الء آهي!

 يڻ جي امير ماڻهوء کي. "داخل ٿ

 ۽ جن ان کي ٻڌي چيو ته، "ڪير وري محفوظ ٿي سگهي ٿو؟" 26

 (27-24: 18)لوقا  پر هن چيو ته، "سنڌ ۾ شيون جن کي ماڻهن سان ممڪن آهي خدا سان ئي ممڪن آهي." 27

 "اسان ڪيترن ئي رڪاوٽ جي بادشاهت ۾ داخل ذريعي هجڻ ضروري آهي 22

 (.14:22خدا ")رسولن جا ڪم 

اسان کي، توهان جي الء هميشه خدا جي مهرباني ڪرڻ ڀائر، ته جيئن ان کي إله آهي پابند آهن ڇو جو توهان جي ايمان  3

پوء ته اسين پاڻ جي گرجا مان توهان جي الء  4حد درجي ڄمائي، ۽ اوهان سڀني جي هر هڪ جو پيار، هڪ ٻئي طرف 

جن کي خدا جي  5 جي بقا هجڻ ۾ توهان جي صبر ۽ ايمان جي الء خدا جي، ڇاالء جو توهان سڀني ۽ رڪاوٽ آهي ته توهان

سڌريل حڪم جو پڌرو ثبوت آهي، توهان کي خدا جي بادشاهت، جنهن الء اوهان کي به شڪار جو الئق شمار ڪيو وڃي ٿو 
سگه تائين مهلت ڏيڻ ۽ توهان  7 کان اهو آهي خدا سان ڪو ٻيو چڱا شيء ازيت سان جن اوهان کي ڏکي، 6 ٿي سگهي ٿو ته؛

( سان آسمان مان نازل ڪيو 7-3 :1 2ڏي جيڪو اسان سان گڏ غم باقي آهن جڏهن ته خداوند عيسي سندس وڏي مالئڪ، )

 آهي.

( ان جو 6-4: 6؛ عبرانيون 6:44؛ جان 14-1: 22ڇو جو سختيء جي، صرف ڪجهه هاڻي سڏيندا آهن رهيو ۽ پسند هن عمر ۾ )متي 

بعد ۾ سڏيو ويندو ته جيئن بائبل ڏيکاري ٿو ته جن "جو روح ۾ بي راهو هليو سمجهه ۾ اچي ويندو، ۽ جن کي شڪايت  ٻيا، حصو ٿي.

 (.29:24جو نظريو سکڻ ٿيندو" )يسعياه 

 پطرس جي بادشاھت سيکاريائين
ڪئي وڃي ضروري آهي ته رسول جي پطرس سيکاريو آهي ته ٽالپرن جي الزوال ٿي ويو، ۽ خدا جو انجيل گهري ۽ سندس تابعداري 

 يا حڪم نه ٿئي ها:

تنهن ڪري، ڀائرن، توهان جي دعا ۽ چونڊن جي پڪ ڪرڻ، ۽ جيڪڏهن اوهان کي انهن شيء اوهان کي ٿاٻو ڪڏهن  10

پوء هڪ منهن کاهين اسان جو پالڻهار ۽ ڇوٽڪارو ڏيندڙ عيسى مسيح جو الزوال بادشاهت ۾  11 الء به وڌيڪ هتي ٿي؛

 (.11-10: 1پطرس  2يو ويندو الء )توهان کي فراهم ڪ

۽ جيڪڏهن ان کي پهريون ڀيرو اسان سان  جي وقت الء حڪم خدا جي گهر تي شروع ڪرڻ جي الء اچي چڪو آهي. 17

 (.4:17پطرس  1) ٿيندي آهي، جيڪي تن کي خدا جي انجيل جو چيو نه مڃ جي آخر ڪڏهن ٿيندو؟



 بائبل جي آخري ڪتاب ۽ بادشاھت
بادشاهت کان نفرت،  -( آهي خدا جي 1،14: 1( ۽ عيسى خدا )يوحنا 8،16: 4يوحنا  1هي ته "خدا جي محبت آهي" )بائبل جي تعليم آ

 (.15-14: 22هڪ بادشاهه جو پيار ۽ جن جي قانون جي محبت جي حمايت آهي آهي نه )هجن. مڪاشفو 

 بائبل جي آخري ڪتاب خاص خدا جي بادشاهت تي بحث ڪري.

مالئڪ توتارو: ۽ اتي جنت ۾ بلند آواز هئا، جو چوڻ آهي، "هن دنيا جي ڪنهن به ملڪ اسان جي ان کان پوء ستين  15

 (.11:15)مڪاشفو  پالڻهار جي ۽ سندس مسيح جي ملڪ بڻجي ويا آهن، ۽ هن سدائين ۽ ڪڏهن حڪومت ملندو!"

 ۽ بائبل سندس ڳوليو جي ٻن کي روشن ڪري: عيسي جي بادشاهي ۾ راڄ ڪندو!

و نالو لکيل سندس شاهي تي ۽ سندس پنهنجيء ران تي ڪئي آهي: ڌارو ڌار جي بادشاهن جو بادشاهه ۽ ۽ هو هڪ ج 16

 (.19:16پالڻهار )مڪاشفو 

 مڪاشفو کان هن بيتن نوٽيس: پر عيسي جي صرف هڪ جو راڄ ڪندو آهي؟

کي جن عيسي کي انهن جي  ان کان پوء مون ۽ مون کي تخت ڏٺائين، ۽ انهن تي ويهي رهيو، ۽ حڪم انهن کي سرزد ٿيو. 4

شاهدي الء ۽ خدا جي ڪالم کي قتل ڪيو ويو هو، جيڪو حيوان يا سندس تصوير عبادت نه هو جو پاڻ ڏٺو، ۽ سندن 

۽ اهي رهندو هو ۽ هڪ هزار سالن الء مسيح سان گڏ  پيشانيون تي يا انهن جي هٿ تي سندس نشان حاصل نه ڪيو هو.

جيئن ته ٻيو موت تي ڪو وس وارو آهي، پر اهي خدا  و پهريون قيامت ۾ حصو آهي.برڪت وارو ۽ پاڪ هن ج 6 . . تائين.

 ( حڪومت ويندو.4،6: 20جي ۽ مسيح جي عالمن هوندا، ۽ ان سان گڏ هڪ هزار سال )مڪاشفو 

ڇاڪاڻ ته ٽالپرن جي سدائين آخري ڪندو  ن هڪ هزار سالن الء مسيح سان حڪومت ڪرڻ جيئرا ٿي ويندا!مسيحيسچ پچ ته 

جي طبعي، جي ، مرحلو -هي ڇو مون کي بادشاهي (، پر آهي ته حڪومت جو ذڪر صرف هڪ هزار سال هئي.11:15)مڪاشفو 

 جيئن ته آخري، وڌيڪ روحاني، مرحلو ڪرڻ جي مخالفت جي پهرين مرحلي جيئن هن کان اڳ ڪرڻ جو حوالو ڏنو آهي.

 طور ۾ مڪاشفو جي ڪتاب ڏنل آهن:ٿورن ڏينهن خدا جي بادشاهت جي ۽ آخري مرحلن جي وچ ۾ ايندڙ 

کان آزاد ڪيو ويندو ۽ قومن جي جنهن زمين جي  8 هاڻي جڏهن هزارن سالن کان ڪٽجي ويا آهن، ۽ شيطان سندس جيل ۾ 7

چئني ڪنڊن، ياجوج ۽ ماجوج ۾ آهن ٺڳي ڪرڻ، انهن کي جنگ الء گڏ ڪرڻ الء ٻاهر وڃڻ ٿيندو، جن جي تعداد ۾ جيئن 

ان کان پوء مون کي هڪ وڏو اڇو تخت ۽ ان جو جن جي منهن کي زمين مان ان تي ويهي رهيو،  11 ... آهي سمنڊ جي ريت.

۽ مون کي، جي مري ننڍي ۽ وڏي ڏٺو، ۽ خدا کان اڳ ۾ بيٺو، ۽  12 ۽ انهن الء ڪو جاء تي مليو هو. ۽ آسمان پري ڀڄي ڏٺو.

۽ مئن کي سندن ڪم مطابق  گيء جو ڪتاب آهي.۽ ٻيو ڪتاب کوليو ويو آهي، جنهن جي زند ڪتابن ۾ قائم ڪيون ويون.

هن سمنڊ جي مئن مٿي ڏني جو ان ۾ هئا، ۽ موت ۽ عالم ارواح  13 نبيرو هئا، جو انهن شين جن جي ڪتابن ۾ لکيل هئا ڪندي.

وري موت ۽ عالم ارواح  14 ۽ اهي سندس ڪمائي موجب نبيرو هئا، هر هڪ. جو مئل جيڪي انهن ۾ هئا مٿي پهچائي ٿو.

مڪاشفو  15-11، 8-7۽ ۾ زندگي جو ڪتاب نه مليا لکيل ڪنهن باه ):  15 . ٻيو موت آهي هن جي ڍنڍ ۾ ٿينديون هيون. باهه

 ( جي ڍنڍ ۾ اڇليو ويو.20

مڪاشفو جي ڪتاب مان ظاهر آهي ته اتي هڪ کان پوء مرحلو آهي ته هزار سال حڪومت کان پوء ۽ ٻيو موت کان پوء اچي ٿي 

 ويندي:

به ڪو  کي، هڪ نئون آسمان ۽ هڪ نئين زمين کي ڏٺو پهرين آسمان ۽ پهرين زمين کي گذري چڪا هئا.هاڻي مون  1

وري مون کي، جان، پاڪ شهر، نئون يروشلم، ڏٺم ته خدا کان آسمان کان ٻاهر هيٺ اچڻ، هڪ گهوٽ  2 وڌيڪ سمنڊ هو.

ڌو جو چوڻ آهي، " اتي، خدا جي خيمه مردن ۽ آء آسمان مان هڪ بلند آواز ٻ 3 زال مڙس الء سينگاريو طور تيار ڪيو.

۽  4 سان گڏ آهي، ۽ اهو انهن سان گڏ رهڻ وارا آهن، ۽ اهي سندس قوم هوندا خدا پاڻ انهن سان گڏ ٿي ۽ انهن جي خدا ٿيندو

 خدا سندن اکين مان هر آنسو پري ڀالئين ٿيندو؛.. ڪانه ٿي ويندو ڪو به وڌيڪ موت ۽ نڪي ڏک ۽ نڪي رو. نه ته اڳوڻي

 (4-1: 21)مڪاشفو  شيء گذري ويا الء ڪو به وڌيڪ درد ٿي ويندو. "

ان  2 ۽ ھن چيو ته مون کي زندگيء جي پاڻي جي ھڪ خالص درياء، ٿانون جي طور تي پڌرو پهتا، خدا جي ۽ ليال جي تخت مان. 1

ھڪ وڻ ھر مهيني پنهنجي جي گهٽيء جي وچ ۾، ۽ سنڌوء جي يا پاسي تي، زندگيء جي وڻ ھو، جنهن ھلي ٻارھن ميون، ھر 

۽ ڪو به وڌيڪ لعنت نه ھوندا، پر خدا جي ۽ ليال جو تخت ان ۾ ھوندا، ۽ پنهنجن  3 ھن وڻ جي پنن جي قومن جي شفا الء ھئا. ڦر.

ڪا رات نه ڪيو  5 اھي سندس منهن ڏسڻ وارا، . ۽ سندس نالي سان سندن پيشانيون تي ھوندا 4 ٻانهن سندس عبادت ڪنداسون.



۽ )اھي( سدائين ۽  ي، ڪو ڏيئو ۽ نڪي سج جي روشني جي ضرورت الء پنهنجي پالڻهار خدا انهن کي روشني ڏئي ٿو.ويندو: اھ

 (5-1: 22)مڪاشفو  ڪڏھن حڪومت ويندو.

هن پاڪ  آهي، ۽ خدا جي ٻانهن شامل آهن ۽ هميشه الء محنت ڪريو. کان پوء اطالع آهي ته هن حڪومت، جنهن جي هزار سالن

هيء خدا جي بادشاهت جي  آسمان ۾ تيار ڪيو ويو آهي، آسمان کان ٻاهر نڪري ويندو ۽ زمين کي هيٺ اچي ويندو.شهر، جنهن کي 

 ڪوئي به وڌيڪ درد يا سهڻ جي هڪ وقت! آخري مرحلي جي شروعات آهي.

سنڌ جي زمين، پاڪ شهر جنهن کي ان تي ٿيندو سميت  (.7: 21( ۽ سڀڪنهن شيء )مڪاشفو 5: 5زمين جو وارث ڪندو )متي هن 

 جو احساس آهي ته: بهتر ٿيندو، ڇاڪاڻ ته خدا جي طريقن تي عمل ڪيو ويندو.

 ( ٿيندو.9يسعياه  7ڪو آخر ):  7 سندس حڪومت جو واڌارو ۽ امن

ظاهر آ ڪو ترقي خدا جي بادشاهت جي آخري مرحلي کان پوء جيئن ته سڀ خدا جي حڪومت جي فرمانبرداري ڪندو شروع ڪري 

 ويندي. ڇڏيو آهي ٿي

 هيء هڪ سڀ کان شاندار وقت ٿي ويندي:

پر جيئن ته ان کي لکيو آهي: "اکين نه ڏٺو آهي، ۽ نڪي ڪن ٻڌو ۽ نڪي انسان جي دل ۾ هن شيء جنهن خدا جن ساڻس  9

 1پر خدا )سندس روح جي وسيلي اسان کي انهن کي ظاهر ڪيو آهي  10 پيار الء تيار ڪيو اٿس ۾ داخل ڪيو آهي."
 (.10-9: 2ڪرنٿين 

 اهو هڪ مبهم وقت ٿيندو! اها محبت، خوشي، ۽ مٿس هميشه آرام جو وقت آهي.

 توهان ان ۾ پنهنجو حصو آهي ڪرڻ چاهيو ٿا نه آهن ڇا؟

  . جي نئين عهد نامي کان ٻاھر ذريعن ڄاڻايو5

 خدا جي بادشاھت

 تبليغ الء وٺي ويا ھئا ڇا؟مسيح جي شروعات پروفيسرز خيال آھي ته اھي خدا جي لغوي بادشاھت جي انجيل ۾ 

 ھا.
سال اڳ، مذاڪرات اتر کيرو جي يونيورسٽي جي پروفيسر جي ڏني ۾، هن بار بار، ۽ صحيح، زور آهي ته سڀ کان اڄ مسيحين 

وسنديون، عيسي ۽ سندس جي شروعات پوئلڳ خدا جي بادشاهت کي خبردار ڪيو.جيتوڻيڪ ڊاڪٽر جي مسيحيت جي مجموعي کي 

گرجا گهر جي ته مان وڏي فرق، اسان کي متفق هوس ته ٽالپرن جي انجيل ۽ جيڪي عيسى پاڻ کي خبردار  ياڳت سمجهڻ خدا جي

 ڪيو آهي ۽ سندس پوئلڳ ۾ ايمان آهي ته اسان کي به متفق هوس ته ڪيترن ئي اڄ مسيحين جي دعوي ڪندا نه سمجهي ته.

 نئين عهد نامي جي لکڻ ۽ وعظ-قديم ترين محفوظ پوسٽ
هت جيڪي "قديم ترين مڪمل مسيحی واعظ ته ڪشٽ ڪري ڇڏيو آهي" )سولنگي ميگاواٽ قديم مسيحی وعظ ٿي خدا جي بادشا

پٺيان ڪتاب، عاليشان ،  2پونديون آهي جو هڪ اهم حصو ٿي ويو جڏهن ته حواري جا ابا ڏاڏا:.. يوناني مسودا ۽ انگريزي ترجمو، 

 ڙن بيانن تي مشتمل آهي:ان جي باري ۾ اه قديم مسيحی وعظ هن (.102ع، ص.  2004

کانسواء اوهان کي خبر آهي، ڀائرن، ادنى ۽ عارضي آهي ته گوشت جي دنيا ۾ اسان نڪرندو، پر مسيح جي انجام جو  5: 5

 وڏو ۽ آهي: جي اچڻ بادشاهي ۾ آرام ۽ زندگي دائمي.

 قديم وعظ ۾ چيو ويو آهي:وڌيڪ، هن  مٿي بيان ڏيکاري ٿو ته ٽالپرن هاڻي نه آهي، پر اچي ۽ دائمي ٿي ويندي.

هاڻي جيڪڏهن جي قابل نه آهن انهن جي حيثيت به اهڙي چڱا ماڻهو، پنهنجي چڱا ڪم جو مطلب آهي، انهن جي ٻارن  9: 6

کي محفوظ ڪرڻ جي، جيڪي يقين اسين خدا جي بادشاهت ڀرڻ جي آهي ته اسان کي اسان جي بپتسما پاڪ ۽ نه سينواريو 

تنهنڪري  7 :؟،9 جي وڪيل ٿيندو ته اسان پاڪ ۽ چڱا ڪم ڪري نه مليو ڪيو ويو آهي يا جن، اسان رکڻ الء لکان؟

تنهن ڪري ته اسان سڀني کي خدا جي بادشاهت ۾ داخل ڪري سگهون ٿا، اسان کي هڪ  6 سو: جيڪڏهن اسان کي خبر آهي

نهن کي حاصل ڪندو آهي حق خدا جي نظر ۾، اسان کي پنهنجي بادشاهت ۾ داخل ٿي ۽ واعدو ج .11 ٻئي سان محبت ڏين

 "ڪن ٻڌي ڇڏيو آهي نه نڪي اک ڏٺو ۽ نڪي اک ڏٺو ۽ نڪي انسان جي دل تصور."



اسان جو انتظار، تنهن ڪري پيار ۽ چڱا ۾ خدا جي بادشاهت جي الء ڪالڪ جي ڪالڪ، تنهنڪري اسان کي خدا  1: 12

 يء جي بادشاهي اچي ويندو.ته هو چوي ٿو، منهنجي پ 6:. 12 جي ظاهر جي ڏينهن کي نه ڄاڻندا آهن ڏي

مٿي بيان، ڏيکاري ٿو ته مناسب ڪينجهر جي ذريعي محبت جي ضرورت آهي ته اسان کي اڃا به خدا جي بادشاهت ۾ داخل نه ڪيو 

ان جي پيء جي بادشاهي آهي ۽ ان  ته آهي عيسي وري موٽي کان پوء جي ڏينهن کان پوء وٺندي آهي ته.-آهي، ۽ ان کي خدا جي ظاهر

 بادشاهي بس عيسى نه آهي.جي 

اها دلچسپ ڳالهه آهي ته سنڌ جي قديم ترين مسيحی واعظ ته خدا رهڻو ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي آهي خدا جي هڪ ئي بادشاهي ته 

چرچ هاڻي تعليم )اهو ممڪن آهي ته ان کي خدا جو هڪ حقيقي گرجا گهر مان ٿي  اڳتي نئين عهد نامي جي تعليم جي تعليم ۽ خدا جي

 ٿو ته، پر يوناني جو منهنجي محدود علم منهنجي هڪ اعالن ڪرڻ( جي صالحيت حدن. سگهي

 ٻئي صدي چرچ اڳواڻن ۽ بادشاھت جو انجيل
صدي عيسويء ۾ غور ڪيو وڃي ته پپياس، جان جو ٻڌندڙ ۽ پولی کارپ جي هڪ دوست ۽ رومن ڪيٿولڪ  سيڪنڊ 2ان جي شروعات 

 رڪارڊ ته پپياس سيکاريو:  سيکاريو.جي هڪ درويش ٿي سمجهيو، ته بادشاهي 

... اتي جي مئلن مان جي قيامت، جڏهن مسيح جي ذاتي حڪومت هن زمين تي قائم ڪيو ويندو کان پوء هڪ ملينيم ٿي 

 ڏسو( XXXIX ،12، 3. به ، چرچ جي تاريخ، ڪتاب vi)پپياس جي ذرا،  ويندي.

 پپياس سيکاري ٿو ته هن عظيم گهڻو جي هڪ دفعي جي هجي ها:

 جهڙي انداز ۾، ]هن چيو ته ڪڻڪ جو هڪ اناج ڏهن پيدا ڪري ڇڏي

۽ ته ، ۽ پوکون، ۽  هزار ڪنن، ۽ هر ڪن ڏهه هزار داڻو ها، ۽ هر اناج صاف، پاڪ، نفيس اٽو جي ڏهن ڇپبا به ها ته؛

ڀرپور  ۽ سڀ جانور، پوء صرف زمين جي پيشڪش تي کارائڻ، ۽ بڻجي ها، ۽ ماڻهو کي مڪڙن ساڳي چڙهي ۾ پيدا ٿين؛

محڪومي ۾ ٿي. "ته ]شاهدي پپياس، هڪ قديم انسان، جيڪي هڪ ٻڌندڙ هو جي لکڻ ۾ انهن شين کي برداشت آهي پنجن 

(؛ جان ۽ پولی کارپ جي هڪ دوست، سندس ڪتابن جي چوٿين ۾ ivڪتابن الء کيس پاران ٺهيل هئا ...[ )پپياس جي ذرا، 

 جي

 خط: نامي جينئين عهد -ان جي عهدي کي رياستن جي ڪرنٿين

پوء وري مسيح  عيسى مسيح اڳي خدا کان موڪليو ويو. رسولن جي خداوند عيسي مسيح کان اسان الء انجيل ملي. 1-3: 42

تنهن ڪري هڪ چارج  ٻئي تنهن ڪري مقرر ترتيب ۾ خدا جي مرضي جي آيو. خدا وٽان آهي، ۽ پيغمبر مسيح کان آهي.

عيسي مسيح جي جيئري ٿي اٿڻ جي وسيلي يقين ڏياريو ۽ پاڪ روح جو  ملي پوڻ، ۽ پوڻ پوريء طرح اسان جي خداوند

 پورو يقين سان خدا جي ڪالم ۾ تصديق ڪئي وئي، انهن کي خوشخبري آهي ته خدا جي بادشاهت اچي وڃي سان ڦاٽي ويو.

 135-120 رپ سي.پولی کا جي پولی کارپ هڪ اوائلي مسيحی اڳواڻ، اصل رسولن کي ماريندو جي آخري جو جان جو شاگرد هو.

 ع سيکاريو:

)پولی  وڏي برڪت وارو غريب آهن، ۽ جن کي ته چڱا 'خاطر، جهڙي طرح آهن، انهن الء خدا جي بادشاهي ان جي آهي.

طور سڪندر شهمير ۽ جيمس جي انهيء. آمريڪي ايڊيشن،  1وٺي، جلد  کان ابن ڏاڏن -  کارپ. جي کي خط، باب دوم.

 ع( 1885

سان ٺٺوليون نه آهي،" اسين سندس حڪم ۽ شان جي الئق سير ڪرڻ گهرجي ... ان سان گڏ آهي ته ڄاڻندڙ، پوء، ته "خدا 

اهي، جي سڌ ته دنيا ۾ آهن مان پٽي وڃي "کان وٺي خالف هر حوس جي روح؛ "۽" نڪي ، ۽ نڪي ، ۽ نڪي پاڻ جي 

 باب ٿيل( )أيضا، ماڻهن سان، خدا جي بادشاهت جا وارث ٿيندا، "۽ نڪي جن شين متضاد ۽ ڪندا.

اسان کان پوء خوف ۾ خدا جي عبادت ڪريون، ۽ سڀني عنايت سان، به ته جيئن هو پاڻ اسان کي حڪم ڪيو آهي، ۽ رسولن 

جو اسان وٽ خوشخبريء جي منادي ڪيائون، ۽ پيغمبرن کي جيڪو اڳي جي پالڻهار جي اچڻ کي خبردار ڪيو ته 

 (vi)أيضا، باب  جيئن.

 وانگر، پولی کارپ سيکاريو آهي ته چڱا ڪم، نه ته حڪم ٿي چڪندو، خدا جي بادشاهت جا وارث ٿيندا.سنڌ جي نئين عهد نامي ۾ ٻين 

 هيٺين به پولی کارپ جي سيکاريو ويو آهي ڪرڻ جي دعوي ويو:

آء اوهان کي جڏهن پادرين موجود  'اوهين منهنجي ، خدا جي محبوب ٻارن کي ٻڌي. ۽ هيٺين سبت جي ڏينهن تي هن چيو ته؛

اوهان کي  ۽ وري واچ آهيو، ۽ هاڻي وري مون کي اوهان سڀني ۽ جي پالڻهار جي واٽ ۾ سير ڪرڻ جي وساريل ... هئا،



نئين حڪم ٻئي طرف بابت پيار هڪ، سندس اوچتو تيز وڄ، باهه جي وڏي  تيار ٿي، نه توهان جي دلين ۾ نازل ڳرو ٿي ڏي،

۽ خدا اوهان جي سيکاريو پيو وڃي جيڪي سڀڪنهن  رو.حڪم، جي دائمي زندگي، سندس امر بادشاهيء جي طور تي پڌ

شيء جڏهن اوهين جي ڳوال جي وحي ڪتاب، کي خبر آهي، اوهان جي دلين تي پاڪ روح جي قلم سان ، ته ان جي حڪمن 

، 3،2. ، جڏهن ته حواري جا ابا ڏاڏا، ج. 24)پولی کارپ جي زندگي، باب  تي اوهان ۾ سدائين رهڻ ڪري سگهون ٿا. '

 (506-488ع، پي.  1889

 ع ۾، سيکاريو: 170 ، جيڪي هڪ خدا جي گرجا گهر اڳواڻ، سي هو.مليڻوجي 

۽ حڪم فضل ۾ جاري، ۽  جي عمر ۾ جاري قانون، ٻنهي ۽ يروشلم کان گڏجي اڳي اچڻ الء؛-بيشڪ سنڌ جي نئين ۾ انجيل

 جي ختم پيداوار ۾ قسم، ۽ پٽ ۾ جٺ، ۽ ٻڪرين هڪ شخص ۾، ۽ خدا ۾ انسان ...

 انجيل جي قانون جي وضاحت ٿيو ۽ ان جيپر 

 سچو، جڏهن ته چرچ سچ جي ٿيو ...

هن جي هڪ جيڪو اسان کي موت کان زندگيء ۾ روشني ۾ آزادي ۾ غالمي کان بچايوسون، اونداهين مان، هڪ دائمي 

. ترجمو:.. آن الئين دينيات جي جنرل 68، کان 7،40جي عيد فصح تي واعظ جون آيتون  مليڻو).  بادشاهي ۾ ظلم کان آهي.

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

 اهڙيء طرح، خدا جي بادشاهت شيء دائمي ٿي ويندو هو، ۽ نه رڳو موجوده مسيحی يا ڪيٿولڪ چرچ ۽ خدا جي قانون شامل آهن.

 ء جي لکڻ ماڻهن جي بادشاهي کي نظر ڪرڻ:هڪ ٻي وچ شهيد ٻيو صدي

تنهنڪري، گهڻي اوهان مان ڪو هڪ ۽ نڪي پوئتي نظر، پر خوشيء سان خدا جي بادشاهت جي انجيل کي پڇڻ 

. سڪندر شهمير ۽ جيمس جي انهيء. آمريڪي 8ابن ڏاڏن کان ، جلد  -XLV)رومن بردبار. ، ڪتاب ايڪس، باب  گهرجي.

 ع( 1886ايڊيشن، 

جو  ماهي لکڻ جي ريڍار  شهمير ۽ جي ترجمي ۾ ته ان ويو نه ته سچ چرچ ۾ هڪ طرف لکيل، جي وچ ٻئي صدي وڌيڪ، جڏهن

 اسلوب "خدا جي بادشاهت" استعمال ڪري چوڏهن ڀيرا.

 سچ پچ ته مسيحين، ۽ اڃا به ڪيترن ئي رڳو مسيح، جي ٻئي صدي عيسويء ۾ خدا جي بادشاهت جي باري ۾ ڪجهه ڄاڻن ها.

جي ڪيٿولڪ ۽ مشرقي اورتهوڏاڪس درويش سمجهڻ ته قيامت کان پوء، مسيحين خدا جي بادشاهت ۾ داخل  جيتوڻيڪ سنڌ

 ع: 180 نوٽيس هن ڇا لکيو، سي. ٿين.

اهڙي الء جن ايمان آندو آهي، تنهنڪري ان ۾ جا پاڪ روح، جيڪو بپتسما ۾ سندس پاران ڏنو ويو، ۽ رسيور جي برقرار 

هن روح الء، انهن ۾ هڪ  ون ۽ چڱا ۽ صبر برداشت ۾ هلندو سئزرلينڊ جي رياست آهي.رکي آهي، ته هن سچ ۽ ٻيون صفت

قيامت ته ايمان آندو اٿس جسم وري روح حاصل ڪرڻ، ۽ ان سان گڏ، پاڪ روح جي قدرت جي، ڪنهن اٿاريو ۽ خدا جي 

حواري جي تبليغ جو ان جي )، ايس، ليون جي پادريء انجري جي آرمينيائي مان ترجمو جي  بادشاهت ۾ داخل ٿي رهيو.

 ع(. 1920. جيئن مسيحی علم کي گهٽائڻ الء سماج ۾ شايع:... جي جي ناتي، 1879. ويل، ، مڪيش 42سمجهاڻي، باب 

 جو ٻيو ۽ ٽيون صدين ۾ پريشاني
، سبت، ۽ خدا  ان جو وڏي پيماني تي قبول ڪرڻ باوجود، سنڌ جي ٻئي صدي عيسويء ۾، هڪ مخالف قانون وڙهڻ اڳواڻ رکيو اٿي.

جيتوڻيڪ هن پولی کارپ ۽ ٻين جي معطل ڪيو ويو آهي، هن چيو ته ڪافي  خدا جي لغوي بادشاهت جي قانون جي خالف سيکاريو.

 ڪجهه وقت الء روم جي چرچ سان رابطو هئي ۽ اتي اثر ڪري رهيو.

ٹ جي اچڻ بادشاهيء جي نظريي جي ڪيتريون ئي ايلگورس ٻيو ۽ ٽيون صدين ۾، ايلگورسٹ اليگزينڊريا )مصر( ۾ قائم ٿيڻ هئا.

 نوٽيس جن ايلگورسٹ جي ڪجهه جي باري ۾ رپورٽ: مخالفت ڪئي.

هن جو چوڻ اسڪولن ڏانهن  اليگزينڊريا ۾ ستو پيو ۽ مالدار چوڻ لڳو خاندان مان پيدا ٿيو، ۽ ان جي فلسفي ۾ تعليم ڪيو ويو.

 تعريف ٿيڻ ... روانو ٿيو ، جنهن کي سڪندر جي اسڪول جي چارج ۾ ڪامياب جو هڪ

بردبار، ، ۽ اسڪول سندن ۽ تمثيلي تشريح جي پاڪ جي عقيدن ۾ فسادي ٿي ويا ... پاڻ الء جي نالي سان مليل 

 ، ۽ برقرار رکيو آهي ته اتي مسيح جي حڪومت ٿي ويندي زمين تي ... عوامي جي ايلگورسٹ "."ايلگورسٹ



خدا جي بادشاهت ۾ موجود آهي." تڪرار، ۽ سندس جي شاگردن سان گڏ "شين جي اهڙي هڪ رياست طور تي هاڻي 

 حساب جي ... هي خدا جي بادشاهت جي گرجا جي موجوده حالت ۾ موجود جو پهريون ذڪر آهي ...

سندن گمراهيء ، ڄاڻائي ٿو ته آسمان جي بادشاهي تمثيلي نه آهي، پر کيس دائمي زندگي کي ته قيامت ۾ اسان جي پالڻهار 

 هي ...جي لغوي اچڻ بادشاهي آ

پوء جي بادشاهي جو خيال شيء جي موجوده رياست ۾ اچي، ڏنائون ۽ مصر ۾ ايلگورسٹ جي اسڪول ۾ حاضر ڪيو ويو 

 ، هڪ پوري صديء کان اڳ جي سلطنت جي پادرين جي تخت جي جي حيثيت رکي ٿي آيو ...200ع ۾  250

ان سيٽ جي طور تي هڪ   يال ڏنائون.بردبار خدا جي سچي ذهني علم جي هڪ رياست طور تي خدا جي بادشاهت جي خ

)لکندس، هينري بنو بادشاهت جو انجيل:.. دنيا جي بادشاهيء نه؛ هن دنيا ۾  روحاني معني ڪتاب جي انهيء خط ۾ لڪي.

نه، پر ان جي آسماني ملڪ ۾ اچي، جي مئلن مان جي قيامت جي ۽ سڀ ڪنهن شيء جو معاوضو ڏيڻ جو طرفان شايع، ۽ ، 

 (125-124ع، پي.  1870

اهڙيء طرح، پادريء خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء سيکاريو، جڏهن ته، سنڌ جي ايلگورسٹ هڪ ڪوڙي، گهٽ لغوي، ان جو 

جي پادريء به هڪ ئي وقت جي باري ۾ ايلگورسٹ جي غلطيون کي منهن ڏيڻ جي   ڌيان پاڻ سان وٺي آيو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.

 ڙي خدا جي لغوي بادشاهت جي حق الء اٿيو.بيشڪ خدا جي گرجا گهر ۾ تاريخ اه ڪوشش ڪئي.

 ہربرٹ ڊبيلو آرمسڻرانگ جي بادشاھت جي انجيل سيکاريائين، پلس
 ۾، مرحوم ہربرٹ ڊبيلو آرمسڻرانگ لکيو: عيسويء صدي هين 20هن 

اسان کي خدا پوء  ٺاه ٺاهيندا پيو  اهي هڪ ، دنيا ان جي جاء تي ٻيو ڪجهه پيو. . . مڃيو. نه مسيح جي انجيل ڇو ته اهي

هڪ وايو، غير  -انسان جي دلين ۾ هڪ سٺو جذبي  !- جي بادشاهت جي حيثيت صرف هڪ خوبصورت جي ڳالهائي ٻڌو

رسول دانيال، جيڪو مسيح کان  . . ٻين اندازو ڪيو ته "چرچ" جي بادشاهي ان جي آهي. حقيقي شيء کي ان جي ڪش!

زمين تي لغوي ماڻهن جي حوالي سان  -هڪ حقيقي بادشاهت هئي  سالن کان رهندو هو، ته خدا جي بادشاهت جو 600اڳ ۾ 

 . . هڪ حڪومت جي حڪمران.

اها هتي آهي،  -جيڪي خدا جي بادشاهي ان جي آهي جو خدا جي وضاحت آهي: "۽ انهن بادشاهن جي ڏينهن ۾ ..."  . . هتي.

سان جي نبوت مالئڻ  17۽  13اشفو ، ۽ مڪ7هن، شاهين  جو ڏهن ڌڪ جي ڳالهائڻ لوهه ۽ مٽيء جو حصو آهي جو حصو.

 8):  توهان تمام اکين اڳيان! . . جي، يورپ جي نئين گڏيل قومن جي آهي ته هاڻي نظر ايندا ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي.

انهيء کي کولي ته ان ڏهن بادشاهن يا ملڪ جي  17:12( پراڻي رومي سلطنت کي جيئرو ڪنداسون مڪاشفو 17 .مکاشفہ

 . . دو آهي.هڪ يونين ته هون

( جي حيثيت ۾ اچڻو 16-11 :19 .جڏهن مسيح ايندو، هن چيو ته بادشاهن جي بادشاهه، جي سڄي زمين حڪمران )مکاشفہ

ان ۾ چيو ويو  11:15، اهي سڀ دنيا جي ملڪ واپرائڻ ڪرڻ آهي.مڪاشفو  --شاهين  خدا جي بادشاهت --۽ سندس  آهي.

۽ هن کي  آهن: بڻجي ويا اسان جي پالڻهار ۽ سندس مسيح جي ملڪ ملڪآهي ته انهن لفظن ۾: "هن دنيا جي ڪنهن به 

اهو  -ها، ۽ ڪڏهن به گڏيل قومن ۽ انگريز قومن  هيء خدا جي بادشاهت آهي. ڪڏهن ۽ ڪڏهن الء حڪومت وارا"!

بادشاهه جي خداوند عيسي مسيح جي، پوء سڄي زمين تي بادشاهن جو  - -جي حڪومتن  موجوده حڪومت جي آخر ۾ آهي.

هن مڪمل طور تي پڌرو ته حقيقت اها آهي ته خدا جي بادشاهت هڪ لغوي حڪومت آهي  اهي وري ملڪ بڻجي ويندو.

پوء خدا جي  -به جيئن جو رومي سلطنت جو هڪ بادشاهي هو  -ائين جيئن سلطنت کي اهڙي بادشاهي هو  ٻڌائيندو.

يسوع مسيح هڪ  -هڪ حاڪم  والي سان وٺي آهي.اهو دنيا جي قومن جي حڪومت جي ح بادشاهت هڪ حڪومت آهي.

 . . . بادشاهه ٿي پيدا ٿيو!

سال اڳ نڪري ويو ۽  1.900ساڳي ئي يسوع مسيح جو ٽڪر ۽ پاڪ زمين جي ميدانن تي يروشلم جي گهٽين کان وڌيڪ 

نهن ۽ ٽي پوء هن کي سوريء تي ڪيو ويو، خدا کيس مئلن مان ٽي ڏي هن چيو ته هو وري آيو هوس. وري اچڻو آهي.

هن چيو ته خدا جي عرش تي  ( جيئرو.4-3 :.15 رسولن جا؛ مون کي کرنتهيوں 2:32؛ 12:40راتيون کان پوء )متي 

 .؛ مکاشفہ10:12، 1 :8، 3 .:1 عبرانيوں؛ 11-9: 1هن ڪائنات جي حڪومت جي هيڊ ڪوارٽر )رسولن جا ڪم  ويٺو.

3:21.) 



ي سان بادشاهن جي بادشاهه جي حيثيت کرنتهيوں ٿي، ۽ ان کان پوء سڀني قومن جي حوال -ته "پري ملڪ ۾"  -: 12-27

 هن جي مثال جي "دهليء"، جيڪو خدا جي عرش ڏانهن هليو ويو آهي (. 19زمين کي واپس ڪرڻ الء )لوقا 

( آسمان ۾ 21-19: 3وري، هن چيو ته جيستائين سنڌ جي "سڀڪنهن شيء کي معاوضو ڏيڻ جي دور" )رسولن جا 

ان صورت ۾، زمين تي خدا جي حڪومت  هڪ اڳوڻي رياست يا حالت ڪرڻ جي بحالي جو مطلب آهي. معاوضو آهي.

 جي بحالي، ۽ اهڙيء طرح، هن دنيا ۾ امن، ۽ خيالي حالتن جي بحالي.

( 24:22دنيا ڦڙتي، جنگين ۽ دنيا جي ڏکي ايترو وڏو آهي ته، جيستائين خدا ، ڪو انساني گوشت زنده بچايو وڃي ها )متي. 

ان جي بلڪل گهٽجڻ شروع ۾ جڏهن دير هن ڌرتي بند مان سڀ زندگي جي نتيجي ۾ هوس، عيسى  هٽجڻ شروع ٿيندو.۾ گ

حڪمران خالق جي -هن چيو ته سڀ قدرت ۽ ڪائنات هن وقت هن خدائي خدا جي حيثيت ۾ اچڻو آهي. مسيح موٽايا ويندؤ.

 .شاهه، ۽ پنهنجي پالڻهار ڌارو ڌار جي" )مکاشفہ( هن "بادشاهن جو باد25:31؛.. 24:30)متي  شان ۾ اچي ويو آهي.

حڪومت قائم ۽ سڀني قومن جي راڄ کي "لوهه جي هڪ عصا سان اچڻي آهي، -( جي طور تي دنيا جي وڏين19:16

 . . (.5 :12، 19:15 .")مکاشفہ

 ؟ فيه مرغوب غيرمسيح 

 مسيحيت جي گرجا به ڪندو؟روايتي  -پر خوشي سان انسانيت وسامي ڪندو، ۽ وجد ۽ جوش ۾ سندس استقبال 

( جي ڪوڙي وزير ڪندو کين ڌوڪو ڪيو آهي، ته 15-13 :.11 کرنتهيوں iiچيائون، ايمان ڇو ته شيطان ) اهي نه ٿيندو!

سان( تي سخت ناراض ٿي ويندي، ۽  11:18آهي  11:15 .هن گرجا ۽ قومون پنهنجي اچڻ )مکاشفہ هن جو دجال آهي.

 ( کي ناس ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو!17:14 .کيس )مکاشفہفوجي لشڪر در کيس منهن ڏيڻ الء 

( ۽ پوء مسيح موٽايا ويندا جڏهن ته قومن، بيت المقدس تي سان اچڻ عالمي جنگ سوم جي جنگ ۾ 14 زکرياہ  1-2).: 

( خالف جنگ "جن قومن جي خالف جنگ" 3مافوق الفطرت طاقت ۾ هن چيو آهي ته کيس )آيت  مصروف ٿي ويندو.

"سندس پيرن زيتون جي جبل تي ان ڏينهن ۾ بيهڻ  ( شڪست ڏيندو!17:14 .بالڪل انهن )مکاشفہ هن چيو ته ڪندو.

 ع( 1984)آرمسڻرانگ. ٿڌائي مان اسرار،  (.4 :14 زکرياہويندو،" بيت المقدس جي اوڀر ۾ هڪ تمام مختصر فاصلي )

 ڪيترن ئي وڙهي وينديبائبل چاهي ٿو ته عيسي موٽي ويندو ۽ هن ڪري ورتي ويندي، ڪنهن ڏکيائي جي 

ڪيتريون ئي سمجهان ٿو ٿيندو )بائبل نبوت جي تاويل تي ٻڌل آهي، پر جزوي ڪوڙي پيغمبرن ۽  ( جي خالف.19:19خدا )مڪاشفو 

 سببان( ته موٽي عيسي جي آخري دجال آهي!

 آرمسڻرانگ کان به آهي: جڏهن ته هيٺ ڏنل ہربرٹ

پاڪ روح جي الء سان اختيار ... خدا ۽ عيسي مسيح جي ڄاڻڻ جي خدا جي سچي خدا جي محبت جي  -سچ پچ ته مذهب 

 ۽ خدا جي خدائي عشق جي گرمائش ...! -سچ ڄاڻڻ جي  -خوشي ناقابل 

 خدا جي سچي چرچ جي تعليمات چئجي پاڪ بائيبل جي "هر لفظ جي جيئري" جي جن آهي ...

 ويندو. مرد "ڏي" جي واٽ جي "حاصل" جي واٽ کان ڦري -پيار جو خدا جي واٽ 

 )أيضا( هڪ نئين تهذيب هاڻي مٺ زمين ملندو!

اعالن ته نئين سڀيتا اچي ۽ محبت تي مشتمل ٿي آهي جيڪي سنڌ جي بادشاهي ته عيسى ۽  نئين سڀيتا خدا جي بادشاهي ان جي آهي.

گرجا  اڳتي ا جي۽ ته ڪجهه ته اسان کي خد سندس پوئلڳ سيکاريو جو سچو انجيل سڀني جي باري ۾ آهي جو هڪ اهم حصو آهي.

 گهر ۾ گڏو گڏ نصيحت آهي.

 آرمسڻرانگ ڳالهه آهي ته عيسى ته انساني سماج آيل هو، ہربرٹ

به جڏهن ان کي آڻجي ان جي فرمانبرداري ڪريو ڪرڻ گهري ٿو، زندگيء جي 'ڏي واٽ'، عشق جي رستي کي رد ڪري ڇڏيو 

 ي.لڳ ڀڳ ڪو هڪ صحيح جيڪي عيسي آيل هو جي اهميت وٺ پڪڙ لڳ آهي.

 عيسي جي وسيلي ڇوٽڪارو انجيل جو حصو آھي

جي ها، ته انجيل ته نئين عهد  هاڻي ڪجهه جو هن جو مطالعو ڪيو آهي پري شايد نجات ۾ عيسي 'موت ۽ ڪردار جي باري ۾ لڳو.

 نامي ۽ ہربرٹ ڊبيلو آرمسڻرانگ ٻنهي جي باري ۾ لکيو جو حصو آهي.

 جي وسيلي ڇوٽڪارو شامل آهن: سنڌ جي نئين عهد نامي جي ڏيکاري انجيل عيسي



( الء ايمان آندو، ته يهودي الء پهريون ۽ پڻ الء نجات کي خدا 1:16الء مون کي ان جي هر هڪ جو يوناني )روميون  16

 جي وس آهي الء، مسيح جي خوشخبريء جي حياء نه آهيان.

پوء  12 ... ويو ۽ انهن الء مسيح جي تبليغ. فلپس سامريہ جي شهر ڏانهن الٿو 5 پوء جن پکڙي ويا ڪالم جي تبليغ هر ويو. 4

جنهن مهل )اهي( فلپس ايمان آندو ته جيئن ته هو خدا ۽ عيسي مسيح جي نالي جي بادشاهي بابت جي شين جي تبليغ، ٻنهي 

پوء جنهن مهل )اهي( شاهدي ڏيڻ ۽ پنهنجي پالڻهار جي ڪالم جي تبليغ، اهي  25 ... مردن ۽ عورتن ۽ بپتسما ورتائون.

هاڻي جي پالڻهار جو مالئڪ فلپس کي خطاب  26 روشلم ڏانهن موٽيا، سامريہ جي ڪيترن ئي ڳوٺن ۾ خوشخبريء جي تبليغ.ي

)رسولن جا  ۽ جي ذريعي ڪارڻ، هن چيو ته سڀني شهرن ۾ تبليغ تان جو اچي قيصريہ آيو. فلپس ازوتس کان مليو هو. 40 ...

8 :4،5،12،25،26،40) 

 (17:18)رسولن جا ڪم  عيسي ۽ قيامت.اهو انهن الء تبليغ  18

سڀني  خدا جي بادشاھت جي تبليغ ۽ جن شين سان ان کان پوء پولس پنهنجي رينٽيڊ گهر ۾ ٻه سڄي سال ٽڪيؤ، ۽ 30

 (31-30: 28)رسولن جا ڪم  ملي. 31 سڀني جو کيس آيو، خداوند عيسي مسيح جي ڳڻتي آيل ويساهه، ڪو هڪ کيس سان

رومي -افسوس، خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء جي هڪ مناسب سمجهڻ جي  ٽالپرن جي به شامل آهن.نوٽيس ته تبليغ عيسي ۽ 

 گرجا جي تعليمات کان غائب ٿي ويندو.

 دراصل، اسان کي ته بادشاهت جو حصو بڻجي مدد ڪرڻ الء، خدا جي انسان ائين پيار

 ه.( الء مرڻ الء موڪليو ت17-16: 3خدا تعالي هن عيسى اسان کي )يوحنا 

 بادشاھت جي انجيل ته ڇا دنيا جي ضرورت آھي پر آھي، ...
پر مذهبي گهرن سميت ڪيترن ئي دنيا جي اڳواڻن، يقين آهي ته ان کي بين االقوامي انساني تعاون آهي ته امن ۽ خوشحالي آڻڻ ٿيندو، ۽ 

ٿيندو، سندن انساني ڪوششون  ۽ جڏهن ته اهي ڪجهه عارضي آهن، اهي نه رڳو ڪامياب نه نه خدا جي بادشاهت ٿي ويندي.

هي هڪ  آخرڪار نڪتو ته ان جي زندگي ٻڌائي ها عيسي سندس بادشاهت قائم ڪري موٽي نه ڪيو جيڪڏهن کي ڌرتي آڻيندو.

 ڪوڙي انجيل آهي.

االقوامي رٿ صدي عيسويء ۾ هڪ نئين دنيا جي حڪم ۾ وجهي هڪ نيم مذهبي بابلي بين  کان پهرين 21دنيا ۾ ڪيتريون ئي گڏجي جي 

چرچ پنهنجي آغاز کان ۽ زد ۾ جاري ڪرڻ جو منصوبو  اڳتي هيء شيء آهي ته خدا جي ڪر ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.

سال اڳ )پيدائش  6000جيئن ته شيطان سندس انجيل جو هڪ نسخو الء وڻندو الء گذران ٺاهي تقريبا  کان معطل ڪري ڇڏيو آهي.

 خدا کان وڌيڪ چڱو انهن کي ۽ دنيا بهتر ڪندو تنهن کي خبر آهي. (، انسان ايمان آندو آهي ته اهي3

جي اتر جي  10-1هڪ مذهبي اڳواڻ )جو ڪوڙو نبي سڏيو، به سڏيو سان گڏ: بائبل جي مطابق، ان کي يورپ ۾ هڪ فوجي اڳواڻ )

( 17-11حيوان:  -جي ٻن 13جي حيوان سڏيو( جي ميالپ سان وٺي ويندي آخري دجال ۽ مڪاشفو  13بادشاهه سڏيو، به مڪاشفو 

جيتوڻيڪ ماڻهوء کي مسيح  ( دنيا جي ترتيب ۾ آڻڻ.18۽  17( هڪ 'بابلي' )مڪاشفو 9،18جي شهر کان:  17ست ٽڪرن )مڪاشفو 

اهي شيطان جي -۾ هن پيغام کي ڌيان ادا نه ڪندو صدي کان پهرين 21جي موٽڻ ۽ سندس بادشاهيء جي قيام رکي ٿو، دنيا ۾ ڪيترائي جي 

 پر هن دنيا ۾ خدا شاهد ملي ويندو. جيل جي مختلف نسخن ايمان تائين جاري رهندو.ڪوڙي ان

 پگهار ته عيسى سيکاريو:

۽ ان جي بادشاهي جي هن انجيل سڀني قومن کي شاهد سڀني جي دنيا ۾ تبليغ ڪئي ويندي، ۽ ان کان پوء آخر ۾ اچي  14

 (24:14)متي  ويندو.

 ۾ پهچي ويندو، پوء آخر ۾ اچي ويندو.نوٽيس ته ٽالپرن جي انجيل شاهد دنيا 

 نه هن الء ڪيترن ئي سبب آهن.

۾ شروع ڪري ڏيکاريو ويو آهي( جي شروع کان اڳ جو سچو انجيل ٻڌي دنيا  24:21هڪ ته خدا جي وڏي ازيت )جنهن جي متي 

 (.7: 3؛ خوشدلي 3انهيء انجيل پيغام ٻنهي شاهد ۽ هڪ ڊيڄاريندڙ آهي )هجن. حزقيا  گهري آهي.

يو ته ان جي پيغام جو نچوڙ جي اٿڻ حيوان، اتر بجلي جي بادشاهه جي خياالت جي برخالف ٿي ويندي آهي، جو ڪوڙي رسول خدا، ٻ

( ۽ تباهي 24:14انهن کي بنيادي انساني ڪوشش جي ذريعي امن جو انجام ڪندو، پر ان جي آخر ۾ )متي  حتمي دجال سان گڏ آهي.

 ڏس ڏيندو.( ڏانهن 3 :5 تهسلينکيوں  1)هجن 



( ايمان کي چونڊيو ويندو: ڇو ته جي آيتن کي ۽ ڪوڙي 2 تهسلينکيوں  2 12-9انجيل پيغام جي بدران:، دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪوڙ )

ڇاڪاڻ ته رومن ڪيٿولڪ، مشرقي اورتهوڏاڪس، ، ۽ ٻين جي خدا جي بادشاهت  ( جي.2 تهسلينکيوں  2 9انهن سان الڳاپيل عجب )

قت جي دعوي ڪئي ويندي آهي ته خدا جي بادشاهت جي انجيل جي پيغام کي ڪوڙو دجال سان الڳاپيل انجيل جي جي، ڪيترن ئي حقي

 آهي.

( جي بادشاهي جي انجيل جو اعالن ڪيو ويندو سان گڏو گڏ دنيا ۾ جيڪي ڪجهه به دنيا جي 13-7: 3هن وفادار نصارى )مڪاشفو 

 ٿي ويندي ٻڌايان. اڳواڻن کي )حيوان ۽ ڪوڙو نبي شامل آهن( کي ڇڏي ڪري

چيائون ته دنيا جو پيغام آهي ته حيوان، اتر طاقت جو بادشاهه آهي، جو ڪوڙي رسول خدا سان گڏ، ان جي آخري دجال، آلخر کي 

قومن کي ٻڌايان جي حمايت ڪندو ، ڪئناڊا، آسٽريليا، -ناس ڪندو )سندن اتحادين جي ڪجهه سان گڏ( ته آمريڪا ۽ متحده جي اينگلو

( کي ناس ڪندو آهي ته، سنڌ جي ڀوت جي 43-40: 11( ۽ اهي فوري وري هڪ عربي / اسالمي )شاهين 11:39م )شاهين ۽ نئون اي

( تي عيسى مسيح کي منهن 16:14مڪاشفو  19 20-19(، ۽ آخرڪار سندس موٽڻ )؛: 14-13: 16آالت جي طور تي فعل )مڪاشفو 

اهڙي امڪان گهڻو  ن ڪيو ويندو آهي ته بادشاهي جلدي اچڻ وارو آهي ويندا.( جو اعال13-7: 3هن وفادار فلڈيلفياه )مڪاشفو  ڪندو.

 جي پورو ڪرڻ الء ڏيندا ها. 24:14ميڊيا ڪوريج پيدا ۽ متي 

ويندي سان گڏ  جي دعوي ڪئي جڏهن ته 'ڪوڙي انجيل' دنيا جي اڳواڻن اعالن )امڪان ڪي 'نون' هڪ ٻي جو جي هڪ صورت

اهي دنيا ۾ جيڪي واقعي ٿيندو سکڻ چاهيان ٿو نه ٿيندو ويندو ڪندا )۽ اڃا به ان کي، -وانگر تهيورپ جي اعلي قيادت جو قسم( نه 

اهي ۽ / يا سندن حامي به امڪان بي علميء سان سيکاري  (.7-5: 10پهريون ڀيرو پاڻ کي نه مڃيندا آهن ٿي سگهي ٿو هجن. يسعياه 

باقي ته اهي ۽ / يا سندن پوئلڳ جي وفادار  استعمال ڪندي ڪيو ويندو. ويندي آهي ته وفادار فلڈيلفياه هڪ آ دجال جي هڪ نظريو 

جي سنڌ -هن به هن کي ڏس آخر (.15-13: 12، مڪاشفو 35-29: 11چرچ جٺ ڪٺور ڪندو )شاهين  اڳتي خدا جي ڏانهن ڪر ۽

گڏو گڏ ان جي وفادار الء ( جي شروع ٿيندو سان 11:31. شاهين 15-14: 24؛ هجن. متي 11:39؛ شاهين 24:21جي وڏي ازيت )متي 

 (.16-14: 12؛ 3:10تحفظ جو وقت مسيحين )مڪاشفو 

-10: 13هن حيوان ۽ ڪوڙو نبي قوت، معاشي به سوديبازي، جي آيتن کي، ڪوڙي عجب، قتل ۽ ٻين جي ڪوشش ڪندو )مڪاشفو 

 دي:مسيحين پڇا ڳاڇا ڪئي وين ( ڪنٽرول ڪري .10-9 :2 تهسلينکيوں  2؛ 7:25؛ شاهين 14: 16؛ 17

"ڪيئن ڊگهي، اي منهنجا رب پاڪ ۽ سچ، جيستائين توهان جن کي زمين ۾ رهڻ تي فيصلو ۽ اسان جي رت کي 

 (6:10)مڪاشفو  10 سيکت؟"

 جي عمر ۾، خدا جي ماڻهن کي حيران ڪيو، "اهو ڪيئن ڊگهي ٿي ويندي، جيستائين عيسي موٽي؟"

 

ڪيترائي  کان پهرين 21عيسي موٽي اميد )۽ خدا جي بادشاهت قائم( جي  اسان جي ڏينهن يا ڪالڪ نه ڄاڻندا آهن جڏهن ته، اسان کي

 2؛ 4،11: 4، 2-1: 1؛ عبرانيون 36-7: 21؛ لوقا 2 :6 ہوسيع ؛ 4: 90؛ زبور 34-4تي ٻڌل صدي ۾:  24ڪتاب )مثال طور متي 
 (، ڪجهه حصن جنهن جي اسان کي هاڻي ڏسڻ پوريون پئي.4 :5 تهسلينکيوں  1؛ 8-3: 3پطرس 

 عيسي مداخلت نه ٿو ڪري ته، هن دنيا ۾ سڀ زندگي مٽايو ڪيو ويندو:

کان پوء اتي وڏي ازيت ٿيندو الء، جيئن دنيا جي شروعات کان وٺي هن وقت ايتري قدر نه ڪيو ويو آهي، ڪو به، ۽  21

ي واسطي الء تن پر جي برگزيدن ج ۽ جيستائين تن ڏينهن ۾ قصر هئا، ڪو به گوشت بچايو وڃي. 22 نڪي ڪڏهن ٿي ويندو

 (22-21: 24)متي  ڏينهن ۾ قصر ڪيو ويندو.

تارا آسمان مان  فوري طور تن ڏينهن جي ازيت کان پوء سج اونداها ڪيو ويندو، ۽ چنڊ پنهنجي روشني ڏي نه ڪندو؛ 29

ظاهر ڪندو، ان کان پوء انسان جي پٽ جي نشاني آسمان ۾  30 ڪرندا ويندا، ۽ جيڪي آسمانن جي اختيار ڌوڏبي ڪيو ويندو.

۽ ان کان پوء سڀ زمين جي قبيلن ماتم ٿيندو، ۽ اهي ماڻهو جي پٽ کي ڏسي ٿي ويندو طاقت ۽ وڏي شان سان آسمان جي 
۽ هو هڪ صور جي هڪ وڏي آواز سان سندس مالئڪن کي موڪلي ويندي، ۽ )اهي( آسمان جي  31 ڪڪرن تي اچڻ.

 (31-29: 24)متي  گڏ ڪندو،. هڪ آخر ۾ مان ٻين کي ته چار هوائن کان سندس برگزيدن

 خدا جي بادشاهت جيڪي دنيا جي ضرورت آهي.

 بادشاھت جي الء سفير
 بادشاهت ۾ پنهنجو ڪردار ڇا آهي؟



 نوٽيس جيڪي رسول جي پولس لکيو: آهن، تون ان الء هڪ سفير ٿي آهي. مسيحیحق هاڻي، جيڪڏهن توهان هڪ اصل 

جيئن ته جيتوڻيڪ خدا اسان جي ذريعي درخواست هئا: اسان کي، مسيح  هاڻي وري، اسان کي مسيح جي الء سفير آهن، 20

 (5:20ڪرنٿين  2) جي بنياد تي توهان کي التجا خدا ڏانهن صلح ٿي.

۽ امن امان جي انجيل جي تياري ڪرڻ سان گڏ  15 تنهنڪري اسٽينڊ،،، سچ سان پنهنجي ٻانهي تي چڱا جو تي وجهي پوڻ 14

سڀني جي مٿان، ايمان جي پرهيزگاري جنهن سان توهان کي قابل ٿي ويندي کڻڻ  16 پوڻ؛توهان جي پيرن جي طريقي پوڻ 
جي موڪليل نماز ۽ ٻاڏائي جي روح ۾ سان هميشه ٿڪجي، ادراڪ رهيو، ته ظالمن هڪ جي سڀني  18 سان هن آخر تائين

الء سڀ سورهيائي ۽ ڪندڙ ۽  19 -۽ نجات جي هيلمٽ، ۽ روح، جنهن کي خدا جو ڪالم آهي جو تلوار وٺي. سڀ  17باهه 

معلوم مون الء، ته جملي مون کي ڏنو ٿي سگهي ٿي، ته مون کي منهنجي وات دليري ڇڏين ٿا ته انجيل جي راز 

جنهن الء مون کي زنجيرن ۾ هڪ سفير آهيان؛ان ۾ مون کي دليري ڳالهائڻ ڪري سگهون ٿا، جيئن مون کي  20 ڪرڻ،

 (20-14: 6)افسيون  ڳالهائڻ الء کپي ته.

 هيٺين تشريح ڪئي آهي؟: -  هڪ سفير ڇا آهي

جي بلند ترين درجو جي هڪ سفارتي نمائندو هڪ غير ملڪي حڪومت کي  ڪري: خاص هڪ سرڪاري دوها، :1

سمورن يا يا سندس يا سندس پنهنجي حڪومت جي رهواسي نمائندي جي حيثيت ۾ اعلى خود مختيار يا هڪ خاص ۽ عام 
 اسائنمنٽ جي الء مقرر ڪيوطرح ٿوري وقت سفارتي 

 هڪ مجاز نمائندو يا رسول ھڪ: 2

 نوٽيس جيڪي رسول جي پطرس لکيو: آهي، ته توهان هڪ سرڪاري دوها، مسيح الء آهن! مسيحیتوهان کي هڪ حقيقي 

پر اوهان کي هڪ پسند ليکڪن، هڪ شاهي پادرين، هڪ مقدس قوم، پنهنجي خاص ماڻهو، ته توهان جو سندس روشني  9

جو هڪ ڀيرو هڪ قوم نه هئا پر  10 اونداهين کان ٻاهر اوهان کي سڏيو وڃي ان جي ساراه سان بيان ڪري رهيا آهن،۾ 

 (10-9: 2پطرس  1) هاڻي آهن خدا جي ماڻهن کي، جيڪي ٻاجه حاصل نه ڪئي هئي پر هاڻي ٻاجه حاصل ڪيو آهي.

 مسيحی جي طور تي، اسان کي هڪ مقدس قوم جو حصو ٿي وڃن ٿا.

 ن قوم هاڻي پاڪ آهي؟جنه

اهو خدا جي ٽولي  ( جو حصو ٿي ويندي.11:15پر جي ملڪ جو ڪو اهي آلخر مسيح جي بادشاهي )مڪاشفو -خير، بيشڪ هن دنيا

 پنهنجي بادشاهي ته پاڪ آهي.

هاڻي زندگي پر اسان کي  سفير جي حيثيت ۾، اسان کي عام طور تي هن دنيا جي قومن جو سڌو سنئون سياست ۾ ملوث نه ڪندا آهن.

ائين ڪندي ڪندي، اسان کي ڀلي معلوم ٿئي ڇو خدا جي طريقن، چڱو آهي ته سندس بادشاهت ۾ اسان کي  جو خدا جي واٽ رهندا آهن.

 بادشاهن ۽ عالمن ٿي ۽ زمين تي مسيح سان حڪومت ڪري سگهو ٿا:

 ان جو اسان کي پيار ۽ سندس پنهنجي ۾ اسان جي گناهن کان اسان کي غسل ڪرڻ 5

۽، ان ڪري اسان کي بادشاهن ۽ عالمن سندس خدا ۽ پيء کي ڪيائين جويي صاحب ۽ تنهنجي بادشاهي سدائين ۽  6 رت،

 (6-5: 1)مڪاشفو  آمين. ڪڏهن ٿي.

 (5:10)مڪاشفو  ۽ اسان کي زمين تي راڄ ڪيو ويندو. ۽ اسان کي بادشاهن ۽ عالمن اسان خدا کي پيدا ڪيو آهي. 10

 کان پوء ماڻهو خدا جي طريقن ۾ ڊوڙڻ آهن آيل ڪيو ويندو:ته مان هڪ مستقبل پاسو جن 

هن چيو ته توهان جي رڙ جو آواز تي  تون ڪو وڌيڪ روئي ويندو. الء ماڻهن کي يروشلم ۾ ۾ سدائين رهڻ وارا هوندا. 19

جي پالڻهار ۽ جيتوڻيڪ ان  20 جڏهن هن ان کي ٻڌي، هن چيو ته اوهان کي ورندي ڏيندو. توهان کي تمام سهڻي ٿي ويندي.

اوهان کي ڏک جي ماني ۽ ديه جو پاڻي ڏئي ٿو، تڏهن به پنهنجي استاد جي ڪنهن به ڪنڊ ۾ لهي ڇانئجي ويندي نه ڪيو 
توهان جي ڪنن جڏهن توهان جي ساڄي پاسي کي ڦري يا جڏهن اوهان  21 ويندو، پر توهان جي اکين ۾ پنهنجي استاد ڏسندا.

پٺيان هڪ لفظ ٻڌي ويندو، جو چوڻ آهي، "هن جي انداز ۾ آهي، ان ۾  جي کاٻي پاسي ڏانهن ڦيرايو اوهان جي

 (21-19: 30)يسعياه  ڊوڙڻ،".

 جڏهن ته بادشاهي الء هڪ نبوت آهي، هن عمر ۾ مسيحی هڪٻئي الء تيار ٿي ڪرڻ جي ضرورت آهي:



 ( هجڻ کپي5:12... هن وقت جي اوهان کي استاد )عبرانيون  12

، 3:15پطرس  1ار خدا واکاڻيون ٿا: ۽ هميشه تيار هر انسان ته توهان جي اميد ۽ خوف کان )پر اوهان جي دلين ۾ پالڻه 15

 اٽلندو( سان اوهان ۾ آهي ته مان هڪ سبب پڇي ٿو جو جواب ڏي ٿي.

بائبل ڏيکاري ٿو ته سنڌ وڌيڪ وفادار مسيحی جي ڪيترن ئي ٿيندو، صرف ان وڏي ازيت جي شروع کان اڳ، ڪيترن ئي کين 

 ته: پرڻجڻ جي

 ( ڪيترن ئي کين پرڻجڻ جي ڪنداسون جي تن11:33۽ سنڌ جي ماڻهن کي سمجهڻ )شاهين  33

خدا جي بادشاهت ۾ پنهنجي  (، ڪجهه هاڻي اسان کي ڪم ڪرڻ گهرجي آهي.3:18پطرس  2پوء، سکيا، فضل ۽ علم ۾ وڌندڙ )

، هن به بادشاهي مسيحی( الء، 13-7: 3۽ ان کان وڌيڪ وفادار، )مڪاشفو  ڪردار جو حصو هڪٻئي ڪرڻ جي قابل ٿي آهي.

 ( جي شروع ڪرڻ کان اڳ سنڌ جي اهم انجيل شاهدي جي حمايت ۾ شامل ٿيندو.24:14)هجن. متي 

 پوء خدا جي بادشاهت قائم آهي، خدا جي ماڻهن کي هڪ خراب ڌرتي بحال ڪرڻ ۾ مدد الء استعمال ڪيو ويندو:

  توهان جي عمر زيان هنڌن تي مسجد ضرور بڻائينداسون جن؛کان مان  12

 (58:12)يسعياه  ۽ اوهان ۾ ٽڪو کي ڀڃڻ جي ، گهٽين جي سڏيو ويندو. توهان ڪيترائي جڳ جي بنياد کڙا ڪنداسون.

ن ملڪن( ۾ اهڙيء طرح، خدا جي ماڻهن کي هن عمر ۾ خدا جي واٽ رهندو بحالي جي هن وقت دوران اها پهچ ماڻهن جي شهرن )۽ ٻي

اسان کي مسيح جي الء سفير هاڻي هجڻ گهرجي، پوء به سندس  هن دنيا ۾ بيشڪ هڪ بهتر جاء تي ٿيندو. رهڻ الء ڌار ڪندو.

 بادشاهت ۾ خدمت ڪري سگهن ٿا.

 سچو انجيل پيغام منقلب آھي

کي سچ معلوم ڪنداسون، ۽ سچ ۽ اوهان  32عيسي چيو ته، "تون منهنجي ڪالم ۾ سدائين رهڻ ته، تون منهنجي شاگرد بيشڪ آهن 

(. هن جي انجيل جي باري ۾ سچ ڄاڻندڙ خدا جي بادشاهت هن دنيا جي ڪوڙي 32-31: 8اوهان کي آزاد ڪرڻ وارا آهيون." )يوحنا 

خدا جي رٿ جي حمايت ڪري سگهي ٿو شيطان کي -اميدن ۾ محصور رهيو کان اسان کي اسان دليري ڪو منصوبو آهي ته ڪم

( جي 18:37(.! ۽ خدا جي بادشاهت جي سچي حل آهي. اسان جي الء اٿي ۽ سچ )هجن جان 9: 12آهي )مڪاشفو سڄي دنيا ۾ ٺڳيو 

 حمايت ڪرڻ جي ضرورت آهي.

 خدا جي بادشاهت جي خوشخبري هن عمر ۾ هڪ گهرجي: انجيل پيغام ذاتي نجات جي باري ۾ ان کان وڌيڪ آهي.

 ائي پيدا ٿي وڃي۽ هن دنيا کي مڃيوسين، نه ٿي ٿا، پر جي هڪجهڙ 2

پنهنجي ذهن جي ڪان، اوهان کي ثابت ڪري سگهون ٿا ته ڇا ته خدا جي نيڪ ۽ قابل قبول ۽ ڀرپور هوندي 

 (2: 12)روميون  آهي.

 سچ پچ ته مسيحی خدا ۽ ٻين جي خدمت ڪرڻ جاين تي آهن:

، پر دل جي خلوص ۾،  -ن، سڀڪنهن شيء ۾ گوشت موجب پنهنجي ڌڻين جي فرمانبرداري ڪريو، نه سان، جيئن ماڻه 22

ڄاڻڻ ته پنهنجي پالڻهار کان اوهان  24۽ جيڪي اوهان ڪندا آهيو، ان جي پالڻهار کي جيئن ۽ نه انسانن کي،  23 خدا ترس.

 (24-22 :3 )کلسيوں  اوهان کي پنهنجي پالڻهار جو مسيح جي خدمت الء. کي وراثت جو ثواب ملي ويندو ڪندا،؛

کي اهڙي بادشاهي ڌوڏبي نه ٿي سگهي ٿو ڏنو وڃي، اسان جي فضل سان آهي، جنهن جي تنهن ڪري، تنهنڪري اسان  28

 (12:28)عبرانيون  اسان کي عنايت ۽ ثواب خوف سان خدا جي عبادت ڪري سگهون ٿا ڏين.

جڏهن ته بس،  اسان جي دنيا جي جيڪي حق ۽ باطل آهي الء مٿي خدا جي معيار کي قبول. دنيا کان مختلف رهن ٿا. مسيحیسچ پچ ته 

مسيحی جي دنيا کان پوء مختلف  ( جي رهن ٿا ته جيئن ان کي هن عمر ۾ خدا جي واٽ رهندا ايمان لڳن ٿا.10:38ايمان )عبرانيون 

( 14،22: 24، 9: 19، 2: 9سمجهي ويا اهي ۾ رهندو هو، ته زندگيء جي انهن جي صورت ۾ سنڌ جي نئين عهد نامي )رسولن جا ڪم 

( سڏيو ويو 11 يہودہهن دنيا غرضي لکين ماڻهو، شيطان جي وڌيو هيٺ، جيڪي "قابيل جي واٽ" ) ڏيو ويندو هو.۾ جيئن ته "واٽ" س

 آهي ۾.

جڏهن ته پيغمبر لفظ، صحيح سمجهڻ،  ( جي هڪ پيغام آهي.14:17خدا جي بادشاهت جي انجيل چڱا، خوشي، ۽ امن امان )روميون 

( 36-8: 21(، خاص طور تي اسان کي دنيا ۾ رهجي وڃو )هجن. لوقا 4:18 تهسلينکيوں  1؛ 3: 14ڪرنٿين  1آهي )هجن 



هي ڇو تن  ( ڪرڻ ٿي ويا آهن.10مارڪ  30-29زندگيء جو سچو مسيحي واٽ روحاني گهڻو مال ۽ جسماني ڪهڙين نعمتن ):  ره.

 جي سفير آهن. کي ان رهن ٿا سمجهن ته دنيا ۾ خدا جي بادشاهت جي ضرورت جو حصو آهي.مسيحی کي خدا جي بادشاهت

( ۾ رهن ٿا، جو روحاني، جي نه جسماني ۾ اسان جي اميد 8روميون  8-5مسيحی جي باوجود اسان کي هڪ مادي دنيا ۾ ): 

سمجهڻ ته ڪيترن ئي جيڪو اڄ عيسي  مسيحیهيء شيء آهي ته اوائلي  ( جي "انجيل جو اميد" آهي.1:23 اسين )کلسيوں  رکندو.

 بيشڪ گهيرو ڪري نه ٿا آهي.

 رومي گرجا ھڪٻئي جي بادشاھت اھم آھي، پر ...-. گريکو6

رومي گرجا کي يقين آھي ته اھي خدا جي بادشاھت جي عادتن سيکاري، پر مصيبت بيشڪ ڌيان جيڪي ان حقيقت -ھن گريکو

 تعليم.: جي بادشاهي جي باري ۾ هن جي ڪيٿولڪ انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا مثال جي طور تي، آھي
مرحلي تي سندس هن بادشاهت جي ، ان جي مختلف مرحلن، ان جو ڪهڙو مطلب، جي واٽ جنهن ۾ ان مسيح جي ... هر 

جو سماء ويندو آهي، سندس اهري جي غذائي بڻجي درس ۾، ايتري قدر جو سندس وڪيپيڊيا "انجيل سڏيو ويندو آهي جي 

مون  .13ڪرنل، مون کي،  ظالم هجن. بادشاهي جو خدا جي بادشاهت "" ... اهي جيئن ته چرچ جي ڳالهائڻ شروع ڪيو "؛

، وغيره ... ته ٻڌايون اداري جي حيثيت جي گرجا گهر جو 10هلي،  .9، 6مکاشفہ، مون کي،  .ii ،12کي تهسلينکيوں ، 

 ع(. VIII. 1910. بادشاهت. ڪيٿولڪ انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، جلد Hمطلب آهي ... )خدا جي پوپ 

هلي،  .9، 6مکاشفہ، مون کي،  .ii ،12مون کي تهسلينکيوں ،  نشاندهي ڪئي جيتوڻيڪ؛ کي 13هن جي مٿان "ڪرنل، مون کي، 

شيء جو  خدا جي بادشاهت پئي ۾ چرچ باري جي ، "جيڪڏهن اوهين انهن کي مٿي نظر ايندو، توهان کي ته سي آيتون جي هڪ نه10

بائبل ٻيون به  يا ان کي عيسي 'بادشاهي آهي ته. اهي هڪٻئي کي مؤمنن کي خدا جي بادشاهت جو حصو ٿي ويندي لهندين. چوڻ آهي

 افسوس، مختلف گهرن ته ٿي چڪو آهي. (.9-6 :1 گلتيوں ڪيتريون ئي انجيل کي تبديل يا ڪنهن ٻئي کي ڦري ها، هڪ غلط هڪ )

")يوحنا  ڪو به هڪ مون جي ذريعي کان سواء سنڌ جي پيء کي اچي عيسي سيکاريو، "مون کي واٽ، سچ، ۽ ان جي زندگي آهيان.

پطرس سيکاريو، "۽ نڪي ڪنهن ٻئي ۾ نجات آهي، آسمان هيٺ ڪو ٻيو نالو ماڻهن جنهن جي اسان کي بچايو وڃي هجڻ  (.6: 14

( 2:38پطرس يهودين کي ٻڌايو سڀ ايمان توبه ڪئي ۽ )رسولن جا ڪم  (.4:12ضروري آهي مان ڏنو آهي ان الء" )رسولن جا ڪم 

 روري آهي.قبول عيسي بچايو وڃي آهن هجڻ ض

هن کي به سيکاري ٿي ته  هن کي ان جي ابتڙ، پوپ سيکاريو آهي ته ملحد، عيسي کان سواء، چڱا ڪم جي محفوظ ٿي سگهي ٿو!

روميون به غور ڪرڻ 'مريم' جي هڪ -اضافي طور تي، هن کي ۽ ڪجهه گريکو يهودين عيسى کي قبول سواء محفوظ ٿي سگهي ٿو!

افسوس، اهي ۽ ٻيا عيسي ۽ خدا جي  سان گڏو گڏ ۽ اتحاد ڪرڻ جو هڪ اهم آهي ته لڳي.غير حقيقي نسخو انجيل کي هڪ اهم 

 بادشاهت جي صحيح انجيل جي اهميت کي نه ٿا سمجهن.ڪيتريون ئي ڳالهيون انجيل کي گهٽائڻ آهن.

 ي مٿان نظر آهي:سنڌ جي نئين عهد نامي جي تعليم آهي ته مسيحی ج ڪيتريون ئي اکين جي سير ۽ دنيا ۾ ايمان آهي گهرندا.

 (2 :3 )کلسيوں  مٿان شيء تي، زمين تي شين تي نه توهان جي ذهن سيٽ ڪريو. 2

 (7: 5ڪرنٿين  2) اسان الء ڊوڙڻ ايمان جي، اک جي نه. 7

 اڃان، پوپ اليون بنيادي طرح سندس چرچ جي سندس اکين جي سير ڪرڻ سيکاريو:

ص شيطان  encyclical Quas Primas Kramer)جي  آهي. ... ڪيٿولڪ چرچ ... زمين تي مسيح جي بادشاهي ان جي

 ۾ هنڌين ماڳين طور(. 73ع، ص.  2002جي آخري ويڙهه. ڪهاڻي قونصل پبليڪيشن، 

ع ۾ سندس چرچ جي روپ،  33ويب سائيٽ دعوا، "خدا جي بادشاهت زمين تي عيسي مسيح جي طرفان سال  101 بائبل ڪيٿولڪ هن

۾ قائم ڪيو ويو،." پر خدا جي بادشاهت موجود نه آهي هتي ۽ نڪي ان کي روم جي چرچ آهي، پطرس ... ڪيٿولڪ چرچ جي اڳواڻي 

 پر ان کي زمين تي ٿيندو.

ڪيٿولڪ  آ خدا جي دنياوي بادشاهت ته ان کي بنيادي طرح رڳو "دجال جو نظريو"-چرچ روم جي ائين تکو جي تعليم هڪ جلد

 خالف: ۾ درج آهي  سرڪاري جي چرچ



فريب کان اڳ دنيا ۾ هر وقت جي دعوي تاريخ جي اندر جو احساس ڪرڻ ته نجات جو آسرو جنهن رڳو دجال جي  676

چرچ جي بادشاهي جي نالي هيٺ  حڪم ذريعي تاريخ کان ڳالهه ڪري سگهجي ٿو ڪيو وڃي ٿو شڪل وٺي ٿيندي آهي.

 (194ع، ص.  1995،  .رشيل + يوسف .اچي جو هن وبال جي به تبديل فارم رد ڪري ڇڏيو آهي ... )ڪيٿولڪ چرچ جي

ڪجهه ته ان اعالن تن جي خالف سخت  افسوس، جن سان متفق جي آخر ۾ خدا جي بادشاهت جي انجيل جو اعالن سان اهم مسئال آهن.

 (.36-30: 11؛ 7:25قدم کنيا ويندا )شاهين 

نوٽيس تنهن تي عيسي  بلڪ اهي نه ٿيندو. پر، تون خيال ٿئي، جيڪي پنهنجي پالڻهار جي طور تي عيسي جي بادشاهي ۾ ٿي نه ٿيندو؟

 چيو ته:

"نه هر جنهن مون کي چوي ٿو، 'پالڻهار پالڻهار' آسمان جي بادشاهي ۾ داخل ڪنداسون، پر هن جو آسمان ۾ منهنجي پيء  21

ٿيون ڪيتريون ئي ته ڏينهن ۾ مون کي چوندو، 'پالڻهار پالڻهار آهي اسان کي توهان جي نالي ۾ اڳڪ 22 جي مرضي ڪونهي.
۽ پوء مون کي، انهن الء  23' نه، توهان جي نالي ۾ ڀوت ڪڍي اڇليندي، ۽ توهان جي نالي ۾ ڪيترن ئي عجب ٿي چڪو آهي

-21: 7)متي  بيان ڪندو' آء اوهان کي ڪڏهن به نه سڃاتو.؟ مون کان موٽن ٿا، توهان کي جيڪو القانونيت عملي طور '!

23) 

هن القانونيت به ڪجهه ته  ( هو پنهنجي وقت ۾.7 :2 تهسلينکيوں  2"اڳ ۾ ئي ڪم تي" ) رسول جي پولس "القانونيت جو راز" نوٽ

 ( سڏيو ويندو آهي ۾ خالف ڪجو سان الڳاپيل آهي.17مڪاشفو  5-3بائبل جي آخر ڀيرا ته "اسرار، بابل جي وڏي" ): 

جن ايمان آندو آهي ته اهي خدا جي ڏهن حڪم قانون رکڻ جي ضرورت نه ڪندا آهن سان الڳاپيل  مسيحیهن "القانونيت جو راز" 

آهي، وغيره ۽ / يا ڪو ان کي پوء ڪيترن ئي قبول پاسو آهي ۽ / يا نه تپسيا جي قبول فارم خدا جي ڀڃڪڙي ڪرڻ آهي قانون، پوء 

ت جي هڪ صورت رکندي نه آهن ته حضرت عيسي يا حيمسيجڏهن اهي خيال آهي ته خدا جي قانون جي هڪ صورت آهن، اهي 

 سندس رسولن طور جائز سڃاڻپ ڪري ڇڏي آهي.

 9-3عيسي ورهائي وڃي ته اچڻ ): -روميون فريسين جيڪو خدا جي حڪمن تي ڀڳو، پر انهن جي روايتن موجب هن قبول-هن گريکو

( جي خالف ها باغي ڪوٺيو 9: 30جي هن قانون )يسعياه يسعياه به خبردار ڪيو آهي ته ماڻهن کي خدا  ( ڪيو وانگر آهي!15متي 

 هي مال بغاوت ڳاله اسان کي، افسوس، اڄ ڏينهن تائين هن کي ڏسي رهيو آهي. وڃي ٿو.

ٻيو "راز" روم جي چرچ تي ايمان آهي ته ان جي ۽ امن ۽ زمين تي خدا جي بادشاهت جي هڪ غير حقيقي نسخي کي رسي ويندا لڳي 

ڪتاب ڪجهه سالن الء، هڪ آ اتحاد جنهن کي ان جي مرضي جي تعليم جي خالف ڪجو، ڪامياب ٿي )نوٽ:  ته ٿي نظر اچن ٿا.

 منظور ترجمو، ڏيکاريو ويو آهي(:-هڪ ڪيٿولڪ نئون يروشلم بائبل، هن

ي ۽ )اهي( پاڻ ک چيائون ته بالئن جي سامهون پنهنجو پاڻ کي سجدو ڪيو، ڇاڪاڻ ته هن جي حيوان سندس دليل ڏنو پئي؛ 4

ڪير ان جي خالف وڙهي سگهي  حيوان جي سامهون سجدو ڪيو، جو چوڻ آهي، 'جي حيوان سان ڪري سگهو ٿا جنهن؟

۽ ان کي  6 ٻن مهينن الء سرگرم ٿي.؟-جڏهن ته حيوان جي وات کي ان جي حامل ۽ جي اجازت ڏني وئي هئي ۽ چاليهن 5' ٿو
اهو بزرگ جي خالف جنگ  7 خيمه ۽ جيڪي ال۽ آهن خالف اتيخدا جي خالف پنهنجي بدزبان، سندس نالو، سندس آسماني 

ڪرڻ ۽ انهن کي فتح ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي، ۽ هر مذهب، قوم، ٻولي ۽ قوم تي وس وارو ڏنو؛. هر جن جو نالو 

اب ۾ ۽ دنيا جي سڀني ماڻهن کي ته آهي ته ان جي عبادت ڪندو، . هيٺ زندگي جي قرباني ليال جي ڪت 8 لکيل نه ڪيو ويو

جي تلوار جي موت جي تلوار جي  قيد ڪري قيد الء سي؛ 10 سائينء جو ٻڌي سگهو ٿا ڪريون، سن: 9 دنيا جي بنياد کان وٺي

 (10-4: 13)مڪاشفو  هي آهي ڇو جو بزرگ سورهيائي ۽ ايمان هجڻ ضروري آهي. موت الء سي.

 بائبل هڪ آخر وقت بابل وحدت خالف ڪجو:

الي مان هڪ مون وٽ ڳالهائڻ الء آيو، ۽ چيائين ته، 'هتي اچو ۽ مون کي توهان جي وڏي ست مالئڪ ته پئي ته ست پي 1

جنهن سان سڀني جي زمين جي بادشاهن ڏيکاري ويندي پاڻ  2 بگاڙين جو تخت نشين کانسواء گهڻي پاڻي آهي جو عذاب،

مون کي هڪ ٿر کي روح ۾ هن  3' ڪيو آهي، ۽ جيڪو دنيا جو سڀ آبادي سندس ڌارئي جي شراب سان مست ڪيو آهي.

ٿي گذريو آهي، ۽ اتي مون کي هڪ عورت هڪ موهن حيوان جنهن کي ست سرو ۽ ڏهن ڪنڊن پئي سوار ٿي ڏٺو . ۽ اهو 
هن عورت واڱڻائي ۽ موهن ۾ سوڍو ويو ۽ سون ۽ ڳهه ۽  4 سڀ ڪجهه جي حوالي سان لکيل سندس عقيدي جي ڳوليو پيو

ھڪ  5 سندس پيشاني تي پاڪدامن رهڻ جو تاڪيد سان ڀرجي ورتو ويو، موتين سان چمڪندي، ۽ هوء هڪ سون سندس

مون ڏٺو  6 ماء' بابل جي وڏي، سڀني جي طوائف ۽ زمين تي سڀ گندي عمل جي '. لکيو ويو جي نالي سان، ھڪ جو نالو:

مون کي ۽ جڏهن مون کيس ڏٺو،  آهي ته هوء مست ٿي ويو، جو بزرگ جي رت، ۽ جي شهيدن جي خون سان مست عيسي؛

 (6-1: 17)مڪاشفو  مڪمل طور تي هو.



جو وڏو  هن عورت اوهان کي ڏٺو 18 . . آھي. جنهن تي عورت ويٺي ست ڪنڌ کي ست ٽڪر، هن 'هي الء سڏي ٿو. 9

 (9،18: 17)مڪاشفو  جنهن کي زمين تي سڀ ميرن جي حوالي سان دليل آهي. ' شهر

زمين، سندس آواز جي چوٽي هن  اچي ڏٺو، کيس ڏنو وڏو دليل سان؛هن کان پوء، مون کي ٻيو مالئڪ آسمان مان نازل  1

معتوب رهيو آهي، ۽ شيطان جي مارڻ ۽ هر  بابل جي وڏي 2 رهندي، 'بابل معتوب رهيو آهي مهل سندس شان سان شفقت.

مست سڀ جي قومن جي زال پاڪدامن رهڻ جي شراب جي  3 فتنه روح ۽ گندي، براين نسلن الء هڪ گاه بڻجي وئي آهي.

زمين تي هر بادشاهه زال سان پاڻ کي ڪري ڇڏيو آهي، ۽ هر سوداگر سندس جي ذريعي امير ڀڙڪي  جون پاڙون آهن؛

اچو، منهنجي قوم، زال کان پري، پوء جيڪي اوھان کي  'ٻاهر مون کي ان جو چوڻ ٻڌو، آسمان مان ڳالهايو. 4 'ٻيو آواز

آئي گناهن جي آسمان کي مٿي پهچي  5 پوندو. آفتون برداشت ڪرڻوسندس ڏوھن ۾ حصيداري نه ڪندا آھن ۽ ان جي ساڳي 

هوء اڀي جي رقم کڻ وٺندا  6 ويا، ۽ خدا ذهن ۾ آئي فساد ڪيو آهي : زال کي ڪهڙو جيئن هوء ٻين عالج ڪري ڇڏيو آهي

 زال ۽ جي هر هڪ هڪ 7 هوء کيس پنهنجي آميزش جو هڪ پولينڊ مضبوط ڪپ ڪيو آهي. ادا ٿي هجڻ ضروري آهي.

مون کي ڪو به بيوه  مون کي راڻي جي حيثيت ۾ تخت نشين آهيان، هوء آڻجي. عذاب يا هڪ پيڙا جي مالئي ويندي آهي.

هوء زمين  ته الء، هڪ ڏينهن ۾، سنڌ جي آفتون تي آئي ٿي ويندا:. بيماري ۽ ماتم ۽ ڏڪار. 8 آهيان ۽ خبر ڪڏهن به نه ٿيندو

کي جڳائي جنهن جي مذمت ڪئي وئي آهي سندس غالب حڪمت وارو سنڌ جي پالڻهار خدا  کي ڌماڪو ڪيو ويندو.

اهي  نه ماتم ڪيو ويندو ۽ زمين جي بادشاهن جو پاڻ ۾ سندس سان ۽ زال سان منعقد ڪيو جي زال الء روئيندا. '9' آهي.

 (9-1: 18تماڪ کي ڏسي هوء جل طور، )مڪاشفو 

 عيسي موٽي ايڏو نه ٿيندو: کان پوء باقاعدي اتحاد جيستائينزڪريا ع ۾، بائبل هڪ آ بابل جي خالف ڪجو ۽ ڏيکاري ٿو ته 

. -الء مون کي آسمان جي چئن وائن کي اوهان پکيڙي آهن  - -جي اتر جي ملڪ مان ڀڄڻ  ڏسو! ٻاهر ڏس! 10

 ھاڻي بابل جي ڌيء سان گڏ رھندڙ! ڪر،  توهان فرار، ٻاهر ڏس! 11 چاهي

کي ، جي قومن جو اوهان کي ڀڙڀانگ جي باري ۾، 'جيڪو پهچندي آهي الء هي چوي ٿو، تنهنڪري ان جي پاڪ مون   12

هاڻي نظر، مون کي انهن جي حوالي سان منهنجو هٿ موج ويندو ۽ اهي اهي  13 اوهان کي منهنجي اک جي صوف پهچي.

موڪليو ان کان پوء اوهان کي معلوم ٿيندو ته مون کي  آهن جن جي ڀڙڀانگ ٿي ويندو اهي ٻانهون ڪري ورتو اٿئي. '

۽ ان ڏينهن تي ڪيترن ئي  15 رهي آ آهيان الء چاهي! -روهتاس، خوش ٿيو، جي ڌيء، هاڻي مون کي مان توکي  14 اٿس!

ان کان پوء اوهان کي  جي ها، اهي پنهنجي قوم بڻجي ويندو، ۽ )اهي( اوهان مان ٿيندا رهن ٿا. قومن کي تبديل ڪيو ويندو.

، جي قبضي وٺي ويندو پاڪ زمين ۾ سندس حصو، ۽ وري   16 موڪلي ڇڏيو آهي!معلوم ٿيندو ته مون کي توهان ڏانهن 

 (12-6طور ڏنل آهن:  2، ؛ جي اٽلندو / نسخن ۾ نوٽ جي آيتن زڪريا 16-10: 2)زڪريا  يروشلم پنهنجي پسند ڪر.

آهن چٽيء طرح بائبل جي هن ۽ تحريڪن ته گڏيل قومن، وئٽيڪن، ڪيترن ئي پروٽسٽنٽ، ۽ مشرقي اورتهوڏاڪس اڳواڻن کي گهٽائڻ 

( "ڪيترن ئي ٺڳي" 24متي  5-4عيسى خدا جي تابعداري ڪرڻ جو ):  مذمت ڪري رهيا آهن ۽ همت افزائي نه ڪرڻ گهرجي.

جي  6جي: گهڻو ڪري کي مڃيندا آهن  17)جيڪو حضرت عيسي نه آهي( ۽ مڪاشفو  2-1 گهرن جي ڊيڄاريو. ڪوٺيو ويندو ها

 "اڇو " سان ملندڙ آهي.

 عيسي موٽي ايڏو نه هوس: کان پوء وانگر، رسول جي پال به سيکاري ٿو ته ايمان جو سچو اتحاد جيستائين زڪريا

ايتري قدر جو اسان سڀني تي ايمان آڻڻ ۽ خدا جي فرزند جي علم ۾ اتحاد پهچي ۽ ڀرپور ماڻهو، پاڻ کي مسيح جي سان  13

 (4:13)افسيون  پوريء طرح بالغ ٿي بڻجي.

دراصل، جڏهن عيسي موٽي، هن چيو ته قومن جي وحدت آهي ته  ن اتحاد عيسي 'موٽڻ کان اڳ اچي گمراهي ۾ آهن.جن ايمان آندو ه

 ان جي خالف ريلي ڪندو ناس ڪرڻو پوندو:

پوء ستين مالئڪ، سندس صور اڏيندڙ، ۽ آوازن کي آسمان ۾ واڪا ڪندو ٻڌو ٿي سگهي ٿو سڏي، 'هن دنيا جي  11:15

هن 16 پالڻهار ۽ سندس مسيح جي بادشاهي بڻجي چڪو آهي، ۽ هن کي ڪڏهن ۽ ڪڏهن الء راڄ ڪندو.'بادشاهي اسان جو 

عبادت سندن پيشانيون سان  17 چار وڏا، خدا جي حضور ۾ تخت نشين، پاڻ کي سجدو ڪيو ۽ انهن لفظن سان خدا جي-ويهن
ن چيو ته جن کي هو، جو اعزاز حاصل زمين پهچي، 'اسان کي، غالب جي پالڻهار خدا اوهان کي شڪر، هن جو آهي، ه

سنڌ جي قومن، هنگامو ۾ هئا ۽ هاڻي وقت توهان جي  18 ڪرڻ الء پنهنجي وڏي سگهه ۽ پنهنجي حڪومت جي شروعات.

عذاب الء، ۽ جي مري نبيرو ڪيو وڃي ٿو، ۽ اوهان جي ٻانهن پيغمبرن الء، هن بزرگ الء ۽ جن کي اوهان جي نالي کان 



هن وقت جن کي زمين ۾ تباهه آهن ناس ڪرڻ آيو  آهي ننڍي ۽ وڏي وڇڙيل، اجرو ڪيو وڃي ٿو. ڊڄان ٿو الء اچي چڪو

 (18-15: 11)مڪاشفو  آهي. '

۽ مون ٻڌو ڇا، هڪ وڏي ميڙ جي آوازن ٿي رهيو ڇوڙ يا گوڙ جو وڏو سخت جهڻڪار هوندي، جواب، جي آواز  6: 19

ان کان پوء مون ڏٺو ته حيوان، زمين جي  19 . . . ڇڏيو آهي.جي پالڻهار جي دور اسان جي خدا غالب شروع ڪري  جهڙو!

پر حيوان قيدي ورتو ويو هو،  20 سڀني بادشاهن ۽ انهن جي لشڪر سان گڏ، گڏ ئي سوار ۽ سندس لشڪر کي منهن ڏيڻ الء.
قبول  اتان جي ڪوڙو نبي جو حيوان جي بنياد تي معجزو ڪم پئي سان ۽ انهن جي جن ايمان جي حيوان جي نشان سان

سڀ باقي سوار جي  21 اهي ٻه ٻرندڙ جي باهه ڍنڍ ۾ زنده ويا. ڪئي هئي ۽ جن کي سندس بت جي پوڄا ڪئي هئي ٺڳيو هو.

کان پوء مون کي  4: 20 . . تلوار، جنهن جو سندس وات مان ٻاهر آيو ڪندي مارجي ويا، ۽ سڀني پکين پاڻ سندن گوشت سان.

مون کي جيڪي عيسى جي  ڏٺائين، ۽ انهن تي وس وارو حڪم ڏئي رکندو هو. تخت، جتي اهي سندن سيٽون ٿي گذريو آهي

الء حاضر پوڻ الء ۽ خدا جي ڪالم جي تبليغ پوڻ الء قتل ڪيو ويو هو، ۽ جن جي حيوان يا سندس بت جي عبادت ڪرڻ 

هزار سالن الء مسيح سان اهي زندگي الء آيو، ۽ هڪ  کان انڪار ڪيو ۽ سندن پيشانيون يا هٿ تي قبول نه ها جي پاڻ ڏٺو.

 (4: 20؛ 21-6،19: 19گڏ تائين.)مڪاشفو 

ته جڏهن ڪو  ان کان پوء هن ۽ هن بزرگ راڄ ڪندو. نوٽيس عيسي جي دنيا جي لشڪر سندس خالف متحد ناس ڪرڻو پوندو آهي.

 ايمان جي باقاعدي اتحاد ٿي ويندي آهي.

(، نه 15-14: 11ڪرنٿين  2، پر جيئن ته رسول پولس ڊيڄاريو )افسوس، ڪيترن ئي ڪوڙي وزيرن ته سٺو ظاهر ڪرڻ الء ايترو

 آهن ٿيندا.

 جيڪڏهن وڌيڪ بيشڪ بائبل سمجهي ها ۽ خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء گهٽ عيسي جي خالف وڙهي ها.

 . ڇو خدا جي بادشاھت؟7
( "سمجهه ۾ 5: 147۽ خدا جو )زبور  انسان خيال کي اسين ائين هوشيار آهن پسند جيتوڻيڪ، اتي اسان کي سمجهڻ الء حدون آهن،

 الفاني آهي".

 ته ڇو ان کي هن ڌرتي کي فڪس ڪرڻ الء خدا جي مداخلت وٺي ويندو آهي.

 نوٽيس ڏنل: بيشڪ هدايتون ناخوش آهن. هن ايمان، انسان جي وڏي اڪثريت رهي ته جيئن ۾ جڏهن ته ڪيترن ئي خدا

۽ جيڪي پنهنجي پالڻهار اوهان جي ضرورت ڪونهي پر انصاف  اوهان کي، اي ڏيکاري اٿس ماڻهو، جيڪي سٺو آهي. 8

 (8 :6 ميکاہ ) ڪندا، ٻاجه سان پيار ڪرڻ، ۽ اوهان جو خدا سان عاجزيء ڊوڙڻ؟

( جي 6-1: 3آدم ۽ حوا ٻئي )پيدائش  عاجزيء ڊوڙڻ شيء انسانذات وٽ، ڇوته جيڪي ڪندا تي راضي ٿي ويو آهي نه آهي. سان خدا

 ( باوجود پسند ڪيو آهي خدا جي مٿان.20 خروج  17-3وقت کان وٺي، انسان پاڻ کي ۽ سندن تي ڀروسو ڪري، سندس حڪم ): 

 المثال جي ڪتاب جي تعليم:

ي صورتن ۾ مٿس توهان سڀن 6 وجهڻ، ۽ پنهنجي پنهنجي سمجهه تي نه جهڪڻ، 5 توهان سڀني کي دل سان پنهنجي پالڻهار ۾

جي پالڻهار کان  توهان پنهنجي اکين ۾ حڪمت وارو نه ٿي ڪريو. 7 ايمان آندو، ۽ )خدا( اوهان جي رستا متوجه ٿينداسون

 (7-5: 3)المثال  ڊڄو ۽ برائي کان موٽن ٿا.

ڪيتريون ئي  نه ڪندو. اڃان، گهڻا ماڻهو بيشڪ سندن سڀني جي دلين سان خدا ۾ اعتماد يا خدا سندن قدم متوجه ڪرڻ الء انتظار

جان  1( جي ٺڳيو ويو آهي ۽ )9: 12انسانيت شيطان )مڪاشفو  چوندا آهن جيڪي خدا گهري ڪرايو ويندو، پر ان کي نه ٿا ڪن.

 ( دنيا جي سڌن ۽ 'زندگي جي وڏائي' الء معتوب رهيو آهي.2:16

اچي ويا آهن، ڇاڪاڻ ته اهي خيال اهي چڱي تنهن ڪري، ڪيترن ئي، پنهنجي مذهبي روايتن ۽ سيڪيولر حڪومتن سان گڏ وٺي 

 ( ڪندا ۽ نڪي سڀ کان بيشڪ توبه ڪئي ويندي.10:23تنهن هوندي به، اهي نه )هجن. يرمياه  طرح ڄاڻندا آهن.

 ( جي ضرورت آهي.24ظالم هجن. متي  22-21ته ڇو انسانيت خدا جي بادشاهت ): 

 خدا جي طريقا حق آھي



خدا جي قانون جي خدا ۽ اسان جي پاڙيسريء ڏانهن پيار  ( آهي ۽ خدا خود غرض نه آهي.8،16: 4جان  1سچ آهي ته خدا محبت )

 (.6: 8دنيا جي واٽن کي موت ۾ خود غرض ۽ آخر ۾ آهن )روميون  (.11-8: 2. جيمس 31-29: 12ڏيکاريو )مرقس 

 نوٽيس بائبل ڏيکاري ٿو ته اصل مسيحی جي حڪم جو مشاهدو:

ئي مسيح جي خدا جي پيدا ٿيو آهي، ۽ هر اهو ماڻهو جيڪو ان کي دوست رکندو آهي جيڪو  جيڪو ايمان آهي ته عيسى 1

هن جو قسم آهي ته اسان کي خبر آهي ته اسان کي خدا جي  2 به ڄايو کيس دوست رکندو آهي جيڪي خدا جي ڄڻيو آهي.
جي محبت آهي ته اسين سندس هن الء، خدا  3 ٻارن کي پيار، جڏهن اسان کي خدا سان محبت ۽ سندس حڪمن تي عمل .

 (3-1: 5جان  1) ۽ سندس حڪم نه آهي. حڪم رکيو.

افسوس، ڪيترن ئي،  ( آهن.1:15ٽموٿي  1سندس طريقن سان لڳل ) ( "حڪم چڱا آهن".119زبور  172خدا جي جو سڀ ): 

ناس نه آيو هو، پر انهن کي  "القانونيت" جي مختلف صورتون قبول ڪيو ۽ احساس نه ٿا ته حضرت عيسي جي قانون يا پيغمبرن کي

عيسي  (.27-21: 5( سندن حقيقي معني بيان ۽ جيڪي ڪيترن ئي کان انهن ط ڪندي فڪر )مثال طور متي 5:17پوري ڪرڻ )متي 

( )جي لحاظ سان 'خدا 5:19سيکاريو آهي ته "جيڪو ڪندو آهي ۽ انهن کي تعليم، هن آسمان جي بادشاهت ۾ وڏو سڏيو ويندو" )متي 

 هت' ۽ 'آسمان جي بادشاهت' آهن(.جي بادشا

ڪيتريون ئي سمجهان ٿو عيسي جي پيروي ڪرڻ، پر بيشڪ  ( آهي ته.2:17بائبل جي تعليم ڪمن کان سواء ايمان مئن کي )جيمس 

"گناه  (.1: 11ڪرنٿين  1( ۽ جيئن ته اهي وڃي ان جهڙي ريس نه ڪندو )هجن 23-21: 7ايمان آندو ويندو نه سندس تعليمات )متي 

تنهن هوندي به، بائبل ڏيکاري ٿو ته ٻاجه  (.3:23، اٽلندو( ۽ سڀ ڏوهه ڪيو آهي )روميون 4: 3يوحنا  1قانون جي ڏاڍ آهي" ) جي

 ( الء منصوبو آهي.6: 3( تي غلبي جي ڪندو ته جيئن خدا بيشڪ سڀ )هجن تہ 2:13حڪم )جيمس 

۾، عيسي سان "لوهه جي هڪ عصا" راڄ ڪندو )مڪاشفو  جي بادشاهي انساني حل، ڌار ڌار خدا جي طريقن کان، ڪم نه ٿيندو.

سڀ دنيا جي مسئال موجود آھن، ڇاڪاڻ ته ھن دنيا جي  (، ۽ چڱائي غالب جيئن ماڻهو خدا جي واٽ ٿيندا رهن ٿا ويندي.19:15

رهيو جي قابل تاريخ نظر انسانيت سماج جا مسئال حل ثي  . معاشري خدا ۽ سندس قانون جي فرمانبرداري ڪريو ڪرڻ کان انڪار

 نه آهي:

ڇاڪاڻ ته جسماني من خدا جي خالف دشمني  7 ڀالرو ٿي الء موت آهي، پر روحاني ڀالرو ٿي زندگي ۽ امن امان آهي  6

پوء وري، جن جي گوشت ۾ آهن خدا  8 ان الء ان کي خدا جي قانون جي تابع نه آهي، ۽ نڪي بيشڪ ٿي سگهي ٿو. آهي.

 (8-6: 8)روميون  راضي نه ٿا ڪري سگهو.

( آهن، ۽ خدا جي روح خوش نصيب آهن 8روميون  9اسان جي ذاتي ڪمزورين جي باوجود،: مسيحی جو روحاني تي ڌيان ڏيڻ الء )

 هن عمر ۾ ائين ڪرڻ:

اوهان الء اوهان جي سڏڻ، ڀائرن کي ڏسي، ته ڪيترا نه حڪمت وارو گوشت موجب، ڪيترا نه غالب، ڪيترن ئي  26

دا آهن پر خدا جي دنيا جي بي عقلن جيڪي شيون شرم ڪرڻ جي حڪمت وارو ڪر الء پسند ڪيو سڏين 27 ڪونه ستو پيو،.

۽ دنيا جي بنيادي  28 اٿس، ۽ خدا ڇڏيو آهي دنيا جي ڪمزور شيء کي شرم ڪرڻ جي شيء جنهن غالب آهي وجهي چونڊيو؛

ته  29 ه ڪرڻ جي شيء آهي ته آڻڻ ،شين ۽ شين جنهن خسيس خدا پسند ڪيو آهي، ۽ انهن شين کي جنهن نه آهي، ڪجه به ن
ته،  -  31 پر ان جو اوهان کي مسيح عيسى، جن مان خدا ۽ چڱا ۽ ۽ 30 سندس موجودگي ۾ ڪو به گوشت پاڪ ٿيڻ گهرجي.

 1) جيئن ان کي لکيو ويو آهي، "جيڪي شاندار هو، آڻي اسان کي حڪمت الء ٿيو ۾ آهن کيس سنڌ جي پالڻهار ۾ شان. "

 (31-26: 1ڪرنٿين 

 6( ايمان ): 2 :3 (، مٿي پيا )کلسيوں 7: 5ڪرنٿين  2اسان کي هاڻي ايمان جي ڊوڙڻ ) مسيحی خدا جي رٿ ۾ جويي صاحب کي آهي!

 ( رکندي الء برڪت ڪئي ويندي.22:14اسان کي خدا جي حڪم )مڪاشفو  ( ۾.11عبرانيون 

در شهرن تي راڄ ڪندو  مسيحیب آهي ته اصل بائبل چوي ٿو ته مسيحی عيسي سان راڄ ڪندو، پر توهان جو احساس جو مطل

 عيسي سيکاريو: ڇا؟

پوء اهو پنهنجن  13 "هڪ خاص دهليء پاڻ الء هڪ بادشاهي حاصل ڪرڻ ۽ موٽڻ ڪري هڪ پري ملڪ ۾ نڪتو. 12

ن پر پنهنجي شهري 14 ٻانهن جي ڏهن سڏيو، ۽ انهن الء ڏهن بچايوسون، ۽ کين چيو ته، 'ڪاروبار ڪن تائين مون کي اچي.'

 کيس ناپسند ڪيائون، ۽ کيس کان پوء هڪ وفد موڪليو، چوڻ، 'اسان کي هن شخص اسان تي حڪومت ڪرڻ نه ڏيندو.'

"۽ پوء اهو هو ته جنهن مهل )اهو( موٽي آيا، جي بادشاهي ملي پوڻ، هن چيو ته ان کان پوء انهن ٻانهن کي حڪم ڏنو،  15

 ته هن کي ڪيئن خبر ٿئيکي وڻيس تنهن کي پئسا، کيس سڏيو وڃي ٿو ڏنو پئي، 



۽ هن کيس چيو ته، 'خير ٿي چڪو آهي نيڪ  ،17 کان پوء، پهرين آيا چوڻ، 16 خدا تعالي هر انسان واپار طرف توجهه ها

ڇاڪاڻ ته توهان هڪ تمام ٿورو ۾ وفادار هئا، ڏهن شهرن تي دليل  ٻانهو.' ماسٽر، اوهان جي مينا ڏهن ڪمايو آهي. '؛

اهڙيون هن کيس چيو،' تون به پنجن شهرن جي حوالي  19' چوڻ،' ماسٽر، توهان جي مينا پنج ڪمايو آهي.۽ ٻيو، آيا  18' آهن.

 (19-12: 19)لوقا  سان ٿي. '

مسيحی جو هڪ حقيقي بادشاهت ۾ حقيقي شهرن تي راڄ ڪرڻ الء، جو  جي ٿورو اوهان کي هاڻي آهن جي حوالي سان وفادار ٿي.

ه، "منهنجو اجورو مون سان گڏ آهي، سندس ڪم موجب هر هڪ کي ڏي" )مڪاشفو حضرت عيسي به چيو ت موقعو آهي.

جان  2( ۽ هڪ جاء تي )14:15(: خدا هڪ رٿ )ايوب 6:44جان  17:14جن بيشڪ ان کي جواب ڏيندو الء )؛ مڪاشفو  (.22:12

 خدا جي بادشاهت جي حقيقي جي الء آهي ۽ توهان ان جو هڪ حصو ٿي سگهي ٿو! ( آهي.14

آهي ته ظاهر آهي ته مصنوعي انٽيليجنس ۽ جي "ڇڙي مسئال 'انسانيت کي منهن حل ٿي  سائنس ي شروع ۾، سنڌ جي جرنلج 2016

اڃان، جي مضمون کي سمجهڻ الء جيڪي بڇڙائيء ڪيو ويو، رڳو ان کي  سگهي ٿو ماهي" مانيء جي طاقت "هڪ مضمون هئا.

 ڪيئن حل ڪرڻ گهرجي ناڪام ٿي.

صدي عيسويء ۾ لکان ته جيئن ان کان پوء سنڌ جي وڏي ٻوڏ  کان پهرين 21سچي طريقن تي عمل کان، جيئن ته تعاون، ڌار ڌار خدا جي 

 ( جي ناڪام ٽاور تعمير ڪرڻ برباد آهي.11ابتداء  9-1کان واپس ٿي ويو جڏهن انسانيت سڳورن ): 

-(، انسان3 :5 تهسلينکيوں  1؛ 27: 9ر شاهين دنيا ۾ مسئال، وچ اوڀر وانگر جايون ۾ )اميد عارضي مستفيض جي باوجود، مثال طو

 (.17جي امن امان جي ضرورت جي حل نه ڪيو ويندو:  14اسان کي خدا جي بادشاهت )روميون 

موٽون جي خوشي ۽ خدا جي بادشاهت جي آرام جي ضرورت آهي: بين االقوامي دهشتگردي جي پريشاني، اميد مستفيض جي باوجود، 

 (.21:12( جي حل ٿيندو نه ٿي )هجن. حزقيا 12ظالم هجن. مڪاشفو  9)هن کي گڏيل قومن ۾ ٺڳيو 

( کي ناس 11:18جي ماحول جا مسئال، بين االقوامي تعاون جي حل نه ٿيڻ جي طور تي دنيا جي قومن جي مدد ڪندو زمين )مڪاشفو 

 ڪري، پر اهي خدا جي بادشاهت جي حل ڪيو ويندو.

 رو جا مسئالجنسي سدائين رهڻ، حمل، ۽ انساني جسم وڪ

 سڪندر حل نه ڪيو ويندو ته آمريڪا جي طرفان آهي، پر خدا جي بادشاهت جي.

 2 حبقوق هن تمام وڏا قرض آهي ته آمريڪا، برطانيا ۽ ٻين ڪيترن ئي قومن جي عالمي جي ذريعي حل ڪيو ويندو نه ٿي، پر آلخر )

 ( خدا جي بادشاهت جي.8-6رپيا تباهي کان پوء: 

مذهبي جهيڙو  اسان کي خدا جي بادشاهت جي ضرورت جي حل نه ڪيو ويندو.-جي تعليم جي گڏيل قومنعلمي ۽ مغل حاڪمن 

گناه جي دنيا ۾ اهو مسئلو آهي ۽ ان  بائبل جي سچي عيسي کان ڌار نجات الء متفق تحريڪ جي حل نه ڪيو ويندو. -بيشڪ ڪنهن به 

 جي ضرورت آهي.الء، اسان کي عيسي 'قرباني ۽ خدا جي بادشاهت ۾ سندس موٽڻ 

اسان کي خدا جي بادشاهت جي ضرورت سبب ڏڪار جي خطري ۾ دنيا -ترميميو ويو جنهن جي امڪاني فصل ناڪام-بک مسئلن ٺاهڻ

 جي حصن الڳو آهن جي حل نه ڪيو ويندو.

 اسان کي خدا جي بادشاهت جي ضرورت آهي.-جديد طبي سائنس انسان الء سڀ جواب نه ٿو صحت

تمام وڏا غربت، ايشيا، ۽ ٻين هنڌن تي، جڏهن ته آخر وقت کان هڪ وقت تائين فائدو 'بابل' )ظالم هجن. آفريڪا جي حصن ۾ هن 

 اسان کي خدا جي بادشاهت جي ضرورت جو مسئلو حل نه ڪندو.-(، غربت19-1: 18مڪاشفو 

جي حيثيت ۾ هڪ محبت خدا  اهو خدا ۽ اڳواڻ خدا جي بادشاهت جي مرحلو هڪ لغوي بادشاهي ته زمين تي قائم ڪيو ويندو آهي.

( الء مسيح سان راڄ 5:10مڪاشفو  20 6-4هن بزرگ هڪ هزار سال )؛:  جي محبت جي قانون جي بنياد تي ڪئي ويندي.

هن بادشاهي خدا جي گرجا گهر ۾ آهن سي بيشڪ شامل ڪندو، پر ڪو به ڪتاب ۾ چيو ويو آهي ته خدا جي بادشاهت در جي  ڪندو.
چرچ روم جي تعليم جي مخالفت ڪئي وئي آهي، ۽ بعد ۾ ان کي وڌيڪ موءثر بائبل جي  ي صورت ۾( آهي.گرجا گهر )ڪيٿولڪ يا ٻ

۽ پوري مدد ڪري  24:14اهڙي امڪان جنهن جي متي  انجيل پيغام جي مخالفت جي طور تي اسان کي آخر تائين وڌي حاصل ڪندو.

 سگهون ٿا اهم ميڊيا ڪوريج حاصل ڪندو.

( ۽ ان 2: 21ا جي بادشاهت جي "نئون يروشلم، خدا کان آسمان کان ٻاهر نازل آ" ۾ شامل ٿيندو )مڪاشفو ان جي آخري مرحلي ۾، خد

 نه ڪو وڌيڪ ٿي ويندي، ڪو به وڌيڪ جو اضافو ٿيو جو اتي ڪو به ختم ٿي ويندي.

 ڏک، ۽ ڪو به وڌيڪ موت.



پراڻي عهد نامي جو ليکڪ ان جي باري ۾  ي.تبليغ ۽ خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء کي سمجهڻ بائبل جي هڪ اهم موضوع آه

 عيسي، لس، ۽ جان ان جي باري ۾ سيکاري. سيکاري.

اڳواڻن،  مسيحیجلد ٻيو صديء جي  ' جي نئين عهد نامي جي ان جي باري ۾ سيکاري کان ٻاهر رهڻو واعظ.مسيحیسنڌ جي قديم ترين '

 گهر اڄ ان کي سيکاري.خدا جي گرجا  ستة اسان جي ۾ ۽ وانگر، ان جي باري ۾ سيکاري.

اهو به هو سو هن جي پوء جي  پگهار ته خدا جي بادشاهت جي پهرين لوڪ بائبل ڏيکاري ٿو ته حضرت عيسى جي باري ۾ تبليغ آهي.

 ۽ ان کي ڪجهه مسيحی جي پهرين طلب ڪرڻ گهرجي آهي.-باري ۾ تبليغ قيامت

ل ته عيسى ۽ سندس پوئلڳ سيکاريو جي زور خدا جي اچڻ انجي انجيل جي حياتيء ۽ عيسي جي موت جي باري ۾ نه رڳو آهي.

( جي آخر ۾ آيل 5: 11جي بادشاهي جي انجيل مسيح جي وسيلي ڇوٽڪارو شامل آهن، پر انساني حڪومتن )مڪاشفو  بادشاهت هو.

 شامل آهن.

دنيا کي تبليغ ويو نه اچي ها ( کي شاهد 24:14ياد رکو، عيسى آهي ته آخر ايتري قدر کان پوء ٽالپرن جو انجيل سڀ قومون )متي 

 ۽ ته تبليغ هاڻي اچڻ ۾ آهي. سيکاريو.

اڃان تائين، سڀ کان نه ڪندا آهن ته ان جي  . خدا جي بادشاھت مسئال انسانيت کي منهن ڪرڻ جو حل آھي هن سٺي خبر ته آهي

(، 6:13بادشاهت دائمي )متي  خدا جي حمايت ڪرڻ چاهيو ٿا، ۽ نڪي ان کي ٻڌي، ۽ نڪي ان جي حق تي ايمان ڪرڻ چاهيو ٿا.

 ( آهي،.7:31ڪرنٿين  1جڏهن ته "هن دنيا ۾ پري ڪارڻ آهي" )

، خدا جي  خدا جي گرجا گهر جي باري ۾ سنجيده آهن. ستة خدا جي بادشاهت جي صحيح انجيل جو اعالن ڳاله آهي ته سنڌ ۾ اسين آهي

( هڪٻئي سان جهاد 28متي  20-19مقدس جي تعليم )( شامل آهن: اسان سڀڪنهن شيء آهي ته ڪالم 24:14بادشاهت )متي 

اسان کي ته ٽالپرن جي انتظار جڏهن ته، اسان کي معلوم ٿئي ٿو ۽ خدا جي طريقن ۽ آرام کي ٻين جو حق ايمان ڪرڻ چاهيو ٿا  ڪر.

 جي پيروي ڪرڻ جي ضرورت آهي.

تون خدا جي بادشاهت جي خوشخبريء  گهرجي؟توهان کي خدا جي اچڻ بادشاهت جي خوشخبريء جي اعالن جي حمايت نه ڪرڻ 

 تي ايمان آڻيندا آهن ڇا؟

 

 

 

 گهر گرجا وڌڻ اڳتي جي خدا
 

 سامونڊي گروور آيون، وڏو ڊبيلو 1036 :آھي واقع۾  آفيس جي آمريڪا جي چرچ اڳتي جي خدا

 .آمريڪا 93433 ڪيليفورنيا، ڪناري،
 

 ويبسائٽون( CCOG) گهر گرجا جي خدا ستت
 

CCOG.ASIA گڏو مضمون، مختلف۾  ٻولين ايشيائي وڌيڪ۽  آهي ڪئي زور تي ايشيا سائيٽ ويب هن 

 .آهي ڇڏيو شيون ڪجهه۾  انگريزي گڏ
CCOG.IN ٻولي انگريزي اهو. آهي بڻايو نشانو ڏانهن تن جي تهذيبي جي هندستان سائيٽ ويب هڪ هي 

 .آهي مواد۾  ٻولين هندستاني مختلف۽ 
CCOG.EU ۾  ٻولين يورپي وڌيڪ کان ان. آهي ٽارگيٽ ڪري رخ طرف يورپ سائيٽ ويب هڪ هي

 .آهي مواد
CCOG.NZ بڻايو نشانو ڏانهن ٻين۽  ايم نئون سان منظر پس وسايو-انگريز هڪ۾  سائيٽ ويب هڪ هي 

 .آهي



CCOG.ORG ڏي کي ماڻهن تي براعظمن سڀ اهو. آهي سائيٽ ويب مکيه جي چرچ اڳتي جو خدا هيء .

 .آهي مشتمل تي وڊيوز۽  جوڙي، مضمون، اهو
CCOGCANADA.CA آهي بڻايو نشانو ڏانهن تن آهن۾  ڪئناڊا سائيٽ ويب هڪ هي. 

CDLIDD.ES   La Continuación de la Iglesia de Diosالء جي گهر گرجا اڳتي جو خدا هيء ۔ 

 .آهي سائيٽ ويب جي ٻوليء ٿيندڙ
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosآهي سائيٽ ويب فلپائن جي چرچ اڳتي جو خدا هيء ۔ .

 .آهي معلومات۾  ٻولي تگلگ۽  انگريزي اهو
 

 سائيٽون ويب تاريخ۽  نيوز
 

COGWRITER.COM تاريخي فلسفي، خبر،۽  آهي اوزار. سڏيائين اهم هڪ جو سائيٽ ويب هن 

 .آهي تازه هللا۽  وڊيوز، مضمون،
CHURCHHISTORYBOOK.COM کي سائيٽ ويب سان معلومات تي تاريخ جي چرچ۽  مضمون هي 

 .آهي آسان الء وٺڻ نصيحت
BIBLENEWSPROPHECY.NET موضوع جي بائبل۽  خبر جيڪا سائٽ ويب ريڊيو الئن آن هڪ هيء 

 .آهي پکڙيل تي
 

 داخل داخال وڊيو يوٽيوب الء سرمنڻيس۽  وعظ
 

BibleNewsProphecy  چئنل. CCOG وڊيوز سرمنيٹ. 
CCOGAfrica  ۾  ٻولين آفريڪي. چئنلCCOG موجود پيغام ڪوبه الحال. 

CDLIDDSermones  ۾  ٻوليء ٿيندڙ جي. چئنلCCOG موجود پيغام ڪوبه الحال. 
ContinuingCOG  چئنل .CCOG وعظ وڊيو.  

 
 
 

 سان دير ڪجهه گڏوگڏ سان) ڪجه جي سرن باقي چند جي سڃاتو طور ڪڏهن عمارت هڪ۾  المقدس بيت تصوير هن

 جي گهر گرجا جي هللا تي( سڏيو صيہون پہاڑی وقت هن) ٽاڪرو الهندي جي المقدس بيت ڀلي پر ٿو، ڏيکاري هيٺ( شامل

 :ڪيو بيان تي طور
 

 
 



 ته آهي عمارت هڪ. ٿو وڃي مڃيو ڪري ٿي سائيٽ ويب جي عمارت جي چرچ مسيحی اصل مذڪوره ته ٻڌاء اهو

 جي خدا ته آهي عمارت هڪ۾  المقدس بيت هي. ها وئي ڪئي تبليغ'۾  خوشخبريء جي بادشاهت جي خدا''  عيسي حضرت

 .هو سيکاريو انجيل جي بادشاهت
 

 

 جنهن گرجا جي خدا ڀائرن، توھان،...  ته ڇاڪاڻ مهرباني جي هللا سواء کان اڄ به، کي اسان الء جي سبب ھن
 .ٿيو پوئلڳ جو آھن۾  عيسى مسيح۾  يهوديہ

 (14-13 :2 تهسلينکيوں  1)

 

 .تڏھن الء ھو ڀيرو ھڪ الء پهچائي تائين بزرگ جي سڀني جنهن ايمان جي

 (3 يہوده)

 

 آھي، ضروري ھجڻ تبليغ۾  بادشاھت جي خدا کي شهرن ٻين به کي مون" چيو، کي انهن( عيسى) ته چيو ھن
 (4:43 لوقا." )آھي ويو موڪليو کي مون الء مقصد ھن ته ڇاڪاڻ

 

 ان ڌڻ، ٿورو نه، ڊڄو ٿا ڇو. ويندو ڪيو شامل کي اوھان[ ج] شيون سڀ اھي۽  طلب، جي بادشاھت جي خدا پر
 (32-31: 12 لوقا. )آھي ايندو سٺي جي پيء جي اوھان ڏئي بادشاھي جي اوھان کي ان الء
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	1. انسانيت جي حل ڪيو آھي ڇا؟
	هن دنيا جي ڪيترن ئي مشڪلاتن کي منهن ڏئي ٿو.
	ڪيترن ئي ماڻهن کي بکيو آهي. ڪيترن ئي ماڻهن کي مظلوم آهن. ڪيترن ئي ماڻهن غربت جي منهن. ڪيتريون ئي قومون سنجيده قرض ۾ آهن. ٻار، مولود آھن، منهن فحش شامل آهن. دوا-مزاحمتي بيمارين ڪيترن ئي ڊاڪٽرن ڳڻتي. اهم صنعتي شهرن ۾ هوائي به صحتمند ٿي ميري آهن. مختلف س...
	دنيا جي اڳواڻن انسانيت کي منهن مسئلا حل ڪرڻ ڪري سگهو ٿا؟
	ڪيتريون ئي ائين سوچيو.
	نئون يونيورسل حياتيون
	25 سيپٽمبر 2015 ع تي، سنڌ جي وئٽيڪن جي پوپ جي هڪ اهم-نوٽ تقرير کان پوء، اقوام متحده (گڏيل قومن) جي 193 قومن جيڪي اصل ۾ نئون يونيورسل حياتيون اڪلائڻ ڪيو ويو جو "17 پائيدار ترقي جي گولز" تي عمل ڪرڻ لاء ڏيئي. هتي جي قومن جي 17 مقصدن آهن:
	مقصد 1.ان سڀ صورتون هر ۾ آخر غربت
	مقصد 2. آخر بک، خوراڪ جي تحفظ ۽ سگهارو غذا حاصل ۽ پائيدار زراعت فروغ
	مقصد 3. صحتمند سرن کي يقيني بڻايو ۽ سڀني عمر ۾ فروغ سڀني لاء ڪيتري پئي وڃي
	مقصد 4. جنهنجي ۽ انصاف معياري تعليم کي يقيني بڻايو ۽ سڀني لاء سڄيء سکيا جا موقعا فروغ
	مقصد 5. جنس حيثيت حاصل آهي ۽ سڀني عورتن ۽ ڇوڪرين کي بااختيار
	مقصد 6. دستيابي ۽ پاڻي ۽ صفائي جي پائيدار انتظام سڀني لاء کي يقيني بڻايو
	مقصد 7. سڀني لاء، سستي معتبر، پائيدار ۽ جديد توانائي لاء پهچ کي يقيني بڻائڻ
	مقصد 8. مقابلو، جنهنجي ۽ پائيدار اقتصادي ترقي، مڪمل ۽ اپائتو روزگار ۽ سڀني لاء مهذب ڪم اڳتي وڌايو
	مقصد 9. کان اڳرا ڍانچو اڏيو، جنهنجي ۽ پائيدار ۽ واڌ جدت فروغ
	مقصد 10. اندر ۽ مان ملڪن جي برابريء کي گھٽائڻ
	مقصد 11. شهرن ۽ انساني آباد، جنهنجي محفوظ، کان اڳرا آهن ۽ پائيدار ڪر
	مقصد 12. پائيدار واپرائڻ ۽ پيداوار نمونن کي يقيني بڻايو
	مقصد 13. آبهوا جي تبديلي ۽ ان جي اثرن کي منهن ڏيڻ لاء تڪڙي عمل وٺو
	مقصد 14. ۽ پائيدار ترقي لاء ساگر، سمنڊ ۽ سامونڊي وسيلن کي استعمال
	مقصد 15.، جي حفاظت بحال ۽ جي پائيدار استعمال کي ٻيلن کي منظم، جهاد ويراني، ۽ ڊگهيون ۽ زمين کي خواري ۽ تون جهنگلي حيات نقصان روڪڻ وارو
	مقصد 16. هر سطح تي، پائيدار ترقي لاء امن ۽ جنهنجي معاشري اڳتي وڌايو سڀني لاء انصاف تائين رسائي فراهم ڪري ۽ کپن، اثرائتي ده ۽ جنهنجي ادارن
	مقصد 17. عملدرآمد جو مطلب مضبوط ۽ پائيدار ترقي لاء عالمي پارٽنرشپ نئين چونڊيل
	هن حياتيون پوريء طرح 2030 جي عمل ڪيو وڃي ٿو وٺي ويندو آهي ۽ پڻ پائيدار ترقي لاء 2030 حياتيون سڏيو ويندو آهي. ان ريگيوليشن، تعليم، ۽ بين الاقوامي ۽ تعاون جي ذريعي انسانيت کي منهن جو اڃان اوھان کي حل ڪرڻ لاء ور. جڏهن ته ان جي مقصد جي ڪيترن ئي سٺو آهي، ا...
	هن "نئون يونيورسل حياتيون" جي "نئون ڪيٿولڪ حياتيون" سڏيو ٿي سگهي ٿو ته جيئن لفظ "ڪيٿولڪ" جو مطلب آهي "آفاقي." پوپ جو نئون يونيورسل حياتيون جي اپنائڻ سڏيو "اميد جو هڪ اهم سائين."
	پوپ به ڊسمبر 2015 ع ۾ 21 (سرڪاري ماهي موسمياتي تبديلي تي گڏيل قومن جي فريم ورڪ گڏيل کي پارٽين جي 21 ڪانفرنس) سڏيو جي عالمي معاهدي جي واکاڻ ڪرڻ لڳا، ۽ چاهين قومن "ڌيان اڳي جي رستي جي پيروي ڪرڻ، ۽ هڪجهڙائي جي هڪ سدا-وڌندڙ احساس سان . "
	ڪو هڪ دم ميري هوائي ڪرڻ گھري، بکيو وڃو، ٽٽل ٿي، جڏهن ته، يافته ٿي، وغيره، هن بين الاقوامي دوستي جو انسانيت کي منهن مسئلا حل ٿيندو؟
	گڏيل قومن جي ڪچي
	گڏيل قومن قائم ڪيو ويو ۽ قائم 24 آڪٽوبر 1945 ع تي، دوم عالمي جنگ کان پوء، امان جي ٻئي اهڙي ٽڪراء کي روڪڻ لاء ۽ دنيا ۾ امن جي فروغ لاء ڪوشش ڪرڻ ۾. ان جي بنيادي تي، جو گڏيل قومن جي 51 رڪني رياستن پئي؛ اتي هاڻي آھن 193.
	جيئن ته گڏيل قومن ٺاهي سو جيڪڏھن نه هزارين، دنيا جي چوڌاري تضاد جو نه وئي آهي، پر اسان اڃان تائين ٽئين عالمي جنگ جي طور تي بيان ٿي سگهي ٿو ڇا نه پئي ڪيو آهي.
	ڪجهه ايمان جي گڏيل قومن وانگر بين الاقوامي تعاون جي فروغ لاء دعوي ڪري ٿو ته، ۽ حياتيون جو قسم آهي ته پوپ ۽ ڪيترن ئي ٻين مذهبي اڳواڻن کي فروغ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن سان گڏ، امن ۽ خوشحالي آڻيندو.
	جڏهن ته، گڏيل قومن هن ڪندا لاء ٽريڪ رڪارڊ سٺو نه ڪئي وئي آهي. گڏيل قومن کان ٻيا هٿياربند تضاد قائم ڪرڻ کان سواء، وڌيڪ لکن، بک پناهگير، ۽ / يا مفلس آهن.
	ڏهاڪي هڪ کان اڳ، گڏيل قومن ان جي ملينيم ڊولپمينٽ گولز تي عمل ڪرڻ سيٽ. اهو اٺ "ترقي مقصدن،" ھا پر هن ڪامياب ٿيڻ نه ڏني، ڪڏهن به سنڌ جي گڏيل قومن جي پاڻ موجب. پوء، 2015 ع ۾، ان جي پوء-سڏيو "17 پائيدار ترقي جي گولز" منظور ڪيا ويا. ڪجهه پراميد آهي. ڪي ان ...
	جيئن پري جنت وڃي ٿي، ته جيئن 6 مئي، 2016 تي، پوپ هن هڪ انساني يورپي جنت جي ته سندس چرچ جي مدد ڪري سگهي ٿو ته سنسڪرت پھچڻ چيو. اڃان، پوپ جي خواب ڪڍي ڦري هڪ سور (ھجن. مڪاشفو 18) ٿي ويندو.
	ڪجهه به مفاهمت ۽ ڪامياب نه ٿي سگهي ٿي، پر ...
	جي ڊڪشنري ۾ چيو ويو آهي ته جنت آهي "هڪ ريزه جاء جنهن ۾ سنڌ جي حڪومت، قانون، ۽ سماجي حالتن جو ڀرپور آهن."
	بائبل جي تعليم آهي ته انسانيت پنهنجي تي ان مسئلا حل نه ڪري سگھو ٿا:
	23 اي منھنجا پالڻھار مون کي خبر آهي انسان جي واٽ پاڻ ۾ نه آهي. اهو جيڪو پنهنجي قدم متوجه ڪرڻ ھلندو انسان ۾ نه آهي. (يرمياه 10:23، اهڙي جيستائين ٻي صورت ۾ ظاهر ٿي)
	بائبل جي تعليم آهي ته بين الاقوامي تعاون لکان ٿيندو:
	16 تباهي ۽ بدحالي سندن طريقي ۾ آھن. 17 ۽ اھي معلوم نه ڪيو آهي امن امان جي واٽ 18 جو سندن اکيون ان کان اڳ خدا جو ڪو به خوف نه آهي. (روميون 3: 16-18)
	اڃان، ڪيترن ئي انسان هڪ خيالي سماج جي انهن جي نظر ڏانھن ڪم ڪري رهيا آهن ۽ اڃا به ڪڏهن ڪڏهن مذهب داخل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. پر لڳ ڀڳ ڪو هڪ سچي خدا جي طريقن جي پيروي ڪرڻ لاء راضي آهن.
	اهو ئي آهي ته اتي جي گڏيل قوم جي يا ان جي وئٽيڪن جي مقصدن جي ڪنهن به طرف ڪو به جاري ٿيندو نه آهي. نه ڪي، گڏو گڏ ڪي رنڊڪون ٿي ويندي.
	دراصل، ۽ شايد تمام وڏا تڪرار کان پوء، عالمي امن ڊيل جي هڪ قسم کي اتفاق ڪيو ويندو ۽ تصديق (شاهين 9:27). ۽ جڏھن ان کي آهي، ڪيترن ئي بي علميء سان مؤمنن کي ته انسانيت هڪ کان وڌيڪ پرامن ۽ خيالي سماج جي باري ۾ آڻڻ ويندو مڪارم ڪندو.
	ڪيتريون ئي اهڙيون بين الاقوامي 'خيالي جنت ترقي' (ظالم ھجن. حزقيا 13:10) جي گڏو گڏ مختلف نشانيون ۽ عجب (: 9-12 2 تھسلینکیوں 2) جي ۾ ورتو ويندو. ، اڳواڻن ڇا سمجهان ٿو سگھي ٿو (1 تھسلینکیوں 5: 3؛ يسعياه 59: 8) باوجود:؛ پر بائبل جيئن امن امان آخري نه ڪندو...
	جيڪڏهن انسانيت بيشڪ جنت جي باري ۾ آڻڻ جي ڪنڌ نالائق آهي، جنت جي ڪنهن به قسم جي ممڪن آهي؟
	ها.
	2. عيسي ڇا انجيل ۾ تبليغ ڪئي؟
	عيسي سڀ کان سندس واٽ کي قبول نه ڪري ها سيکاريو:
	3. بادشاھت جي پراڻي عهد نامي ۾ معلوم ٿي ويو؟
	شاهين جي بادشاھت بابت سيکاريائين
	يسعياه جي بادشاھت بابت سيکاريائين
	حزقيا لکڻ ته بني اسرائيل جي قبيلن جي تن کي (نه صرف يھودين) جن جي وڏي ازیت جي وقت دوران پکڙي ويا ته بادشاھي ۾ گڏ ڪيو وڃي ها وحي ڪيو ويو:
	17 ان ڪري، جو چوڻ آهي ته 'اهڙيء طرح پالڻھار خدا چوي ٿو: ". مون کي، جي پيپلزپارٽي کان اوھان کي گڏ ئي ملڪن ۾ جتي توهان کي منتشر ڪيو ويو آهي کان اوھان کي گڏ، ۽ آء اوھان کي بني اسرائيلن جي ملڪ ڏي ويندي ويندي"' 18 ۽ اھي اتي وڃڻ ٿيندو، ۽ اھي اتان کان ان جي ...
	جي پالڻھار خدا چوي ٿو. (حزقيا 11: 17-21)
	سنڌ جي پراڻي عهد نامي ۾ مختلف اديبن به (مثال طور حزقيا 20:33؛ 21؛ 4: 7) کي بادشاھي جي عادتن جي باري ۾ لکيو.
	پوء جنھن مھل عيسى خدا جي بادشاھت جي خوشخبريء درس شروع ڪيو، سندس فوري طور تي پهتو جي بنيادي تصور سان ڪجهه شناسائي هئي.
	4. رسولن جي بادشاھت جي انجيل سيکاريندو آھي ڇا؟
	جڏهن ته انجيل وانگر ڪيترن ئي ايڪٽ صرف عيسي جي شخص جي باري ۾ ته سٺي خبر آهي، ته حقيقت آهي ته عيسى پوئلڳ خدا جي بادشاھت جي خوشخبريء سيکاريو آهي. اھو ئي پيغام آهي ته عيسى آندو آهي.
	پولس خدا جي بادشاھت سيکاريائين
	پر ان کي سولو ناهي
	پطرس جي بادشاھت سيکاريائين
	بائبل جي آخري ڪتاب ۽ بادشاھت
	1 ۽ هن چيو ته مون کي زندگيء جي پاڻي جي هڪ خالص درياء، ٿانون جي طور تي پڌرو پهتا، خدا جي ۽ ليلا جي تخت مان. 2 ان جي گهٽيء جي وچ ۾، ۽ سنڌوء جي يا پاسي تي، زندگيء جي وڻ هو، جنهن هلي ٻارهن ميون، هر هڪ وڻ هر مهيني پنهنجي ڦر. هن وڻ جي پنن جي قومن جي شفا لاء...
	5. جي نئين عهد نامي کان ٻاهر ذريعن ڄاڻايو  خدا جي بادشاھت
	مسيح جي شروعات پروفيسرز خيال آهي ته اهي خدا جي لغوي بادشاھت جي انجيل ۾ تبليغ لاء وٺي ويا هئا ڇا؟
	ها. (1)
	قديم ترين محفوظ پوسٽ-نئين عهد نامي جي لکڻ ۽ وعظ
	ٻئي صدي چرچ اڳواڻن ۽ بادشاھت جو انجيل
	جو ٻيو ۽ ٽيون صدين ۾ پريشاني
	ہربرٹ ڊبيلو آرمسٹرانگ جي بادشاھت جي انجيل سيکاريائين، پلس
	بادشاھت جي انجيل ته ڇا دنيا جي ضرورت آھي پر آهي، ...
	جي عمر ۾، خدا جي ماڻهن کي حيران ڪيو، "اهو ڪيئن ڊگهي ٿي ويندي، جيستائين عيسي موٽي؟"
	بادشاھت جي لاء سفير
	1: هڪ سرڪاري دوها، خاص ڪري: جي بلند ترين درجو جي هڪ سفارتي نمائندو هڪ غير ملڪي حڪومت کي سمورن يا يا سندس يا سندس پنهنجي حڪومت جي رهواسي نمائندي جي حيثيت ۾ اعلى خود مختيار يا هڪ خاص ۽ عام طرح ٿوري وقت سفارتي اسائنمنٽ جي لاء مقرر ڪيو
	2 هڪ: هڪ مجاز نمائندو يا رسول
	6. گریکو-رومي گرجا هڪٻئي جي بادشاھت اهم آهي، پر ...
	هن گریکو-رومي گرجا کي يقين آهي ته اهي خدا جي بادشاھت جي عادتن سيکاري، پر مصيبت بيشڪ ڌيان جيڪي ان حقيقت آهي مثال جي طور تي، ڪيٿولڪ انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا جي بادشاھي جي باري ۾ هن جي تعليم.:
	7. ڇو خدا جي بادشاھت؟
	توهان کي خدا جي اچڻ بادشاھت جي خوشخبريء جي اعلان جي حمايت نه ڪرڻ گهرجي؟ تون خدا جي بادشاھت جي خوشخبريء تي ايمان آڻيندا آھن ڇا؟

