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عبرانين

جي نالي پولس رسول جو خط
خدا جو پنهنجي پُٽ جي ذريعي ڳالهه ڪرڻ
 1ماضي َء ۾ خدا اسان جي پي ُء ڏاڏن سان
گهڻن موقعن تي ڪيترائي ڀيرا ڪيترن
7
طريقن سان نبين 1جي معرفت ڪالم ڪيو 2 .پر
۽ فرشتن جي بابت هي چوندو آهي ته:
انهن آخري ڏينهن ۾ خدا وري اسان کي پنهنجي
پُٽ جي معرفت ڪالم ڪيو .ان انهن جي وسيلي
“خدا پنهنجي فرشتن جي هوا 3وانگر بنايو
سان سڄي دنيا جي تخليق ڪئي ۽ ان کي سڀين
آهي ۽ پنهنجي خادمن کي باهه جي شعلن
شين جو وارث ٺهرايو 3 .۽ پُٽ خدا جي جالل
جي طرح بڻايو آهي” زبور 4 :104
جو اظهار آهي خدا جي فطرت جو ڪامل مظهر
آهي پُٽ تمام شين کي پنهنجي قدرت جي ڪالم  8پر خدا پنهنجي پُٽ کي اهو چيو:
سان سنڀاليندو آهي .اهو ماڻهن جي گناهن کي
ڌوئي ڪري آسمان مان خدا جي ساڄي طرف
“اي خدا توهان جو تخت هميشه هميشه جي
وڄي ويٺو 4 .خدا ان کي ايترو وڏو ۽ عظيم
الءِ رهندو .توهان جي بادشاهت ۾ انصاف
نالو ڏنو اهڙو نالو ان ڪنهن مالئڪن کي به نه
سان گڏ توهان حڪومت ڪندا.
ڏنو اهڙي طرح ان جي عظمت مالئڪن کان
 9تون انصاف سان محبت رکي ،۽ بدي
وڌيڪ ٿئي.
يعني
کان نفرت .انهي َء سبب کان خدا
ٰ
 5خدا هي ڳالهيون ڪنهن مالئڪ سان نه
اسان جي خدا خوشي َء جي تيل سان
ڪيون ته:
تنهنجي ساٿين جي نسبت تو کي گهڻو مسح
ڪيو ”.زبور 7-6 :45
“تون منهنجو پُٽ آهين .اڄ آئون تنهنجو
10
پي ُء ٿي ويس ”.زبور 7 :2
خدا اهو چيو:

1

۽ خدا اهو به ڪڏهن ڪنهن مالئڪ کي ناهي
چيو،
“آئون ان جو پي ُء ٿيندس ،۽ اهو منهنجو
پُٽ هوندو”  2سموئيل 14 :7
 6۽ جڏهن خدا پهر 2ياٽي پُٽ کي دنيا ۾ آندو ته
چيو،
 1 :1 1نبين اهي ماڻهون خدا جي باري ۾ ڳالهائيندا
آهن ڪجهه ڪتابن ۾ لکيل آهي جيڪو قديم عهدنامي
جو حصو آهي.
 6 :1 2پهرائٽو خاندان ۾ پهريون پيدا ٿيڻ وارو پهريون
ڇوڪرو

“خدا جا سڀ مالئڪ ان کي سجدو
ڪن ”.استثناء 43 :32

“اي خداوند توهان شروعات ۾ زمين جي
بنياد رکي ۽ آسمان توهان جي هٿ جي
ڪاريگري آهي.
 11اهي تمام شيون غائب ٿي وينديون پر
توهان باقي رهندا ۽ سڀ شيون اهڙيون
ئي پراڻيون ٿي وينديون جهڙي طرح
ڪپڙا
 12توهان ان کي ڪوٽ وانگر ويڙهي
ڇڏيو .۽ اهي ڪپڙن ۾ تبديل ٿي ويندا.
پر توهان ڪڏهن نه بدل سگهندا .۽ هميشه
جي الءِ رهندا ”.زبور 27-25 :102
معني آهي “روح”
 7 :1 3هوا ان جي به
ٰ
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 13۽ خدا مالئڪن مان ڪنهن جي باري ۾ اهو توهان ان تي توجهه ڏيندا آهيو .ڇا اهو
ايترو اهم آهي؟
ناهي چيو:
 7ٿوري عرصي جي الءِ توهان ان
مالئڪن کي گهٽ رتبي وارو بڻايو .توهان
“منهنجي ساڄي پاسي ويهه جيسيتائين مان
ان کي شان ۽ شوڪت ۽ عزت جوتاج
تنهنجي دشمنن کي تنهنجي پيرن هيٺان نه
پارايو 8 .توهان هر شيءِ ان جي هيٺان
ڪريان ”.زبور 1 :110
ڪري ڇڏي ”.زبور 6-4 :8
 14تمام مالئڪ روح آهن جيڪي خدا جي
خدمت ڪندا آهن اهي انهن ماڻهن جي مدد جي جيڪڏهن خدا هر شيءِ کي هيٺان ڪري ڇڏيو
الءِ موڪليا ويا آهن .جيڪي نجات جي ميراث ته ان وٽ ڪجهه نه رهيو پر حقيقت اها آهي
ته هاڻي تائين هر شيءِ ماڻهون جي هيٺان نه
پائڻ وارا آهن.
آهي 9 .پر اسان ڏسون ٿا ته ٿوري عرصي جي
الءِ توهان يسوع کي مالئڪن کان گهٽ رتبي
اسان جي نجات شريعت کان وڏي آهي
 1ان الءِ اسانکي ان سچائي تي عمل وارو بڻايو .پر هاڻي اسان ماڻهون ان کي عزت
ڪرڻ جي الءِ ۽ گهڻو چوڪنڊو رهڻ ۽ جالل جو تاج پائيندي ڏسون ٿا ڇاالءِ جو ته
جي ضرورت آهي جيڪا اسان سڀن کي ان تڪليف برداشت ڪئي ۽ مري ويا .خدا جي
سيکاري ويئي آهي هوشيار رهڻ گهرجي ته فضل سان يسوع سڄي انساني نسل جي الءِ موت
جيئن اسان سچي رستي کان هٺي نه وڃون .کي برداشت ڪري ڇڏيو.
 10خدا ئي آهي جنهن تمام شين جي تخليق
 2تعليمات جيڪا خدا فرشتن جي ذريعي پيش
ڪئي سچ ثابت ٿي .شريعت جي خالف ورزي ۽ ڪئي ۽ تمام شيون ان جي جالل جي الءِ آهن.
نافرماني جي هر عمل جي الءِ ماڻهن کي مناسب ڪئي پُٽن جي هجڻ جي الءِ ان پنهنجي جالل کي
جرمانو ٿيو 3 .اسان کي جيڪا نجات ڏني ويئي منقسم ڪيو .اهڙي طرح خدا ئي ڇا ڪنهن جي
آهي اها حقيقت ۾ گهڻي اهم آهي ان الءِ جيڪڏهن ضرورت سمجهندا هيا .ان يسوع کي مستند ڪيو
اسان اهو سوچي ڪري زندگي گذاريون ٿا ته ان ته جيئن انهن ماڻهن جي نجات جي نمائندگي
نجات جي ڪائي اهميت نه آهي ته يقينن اسان ڪري .خدا مسيح جي مصيبتن جي ذريعي نجات
کي به سزا ڏني ويندي .اهو خداوند ئي هيو جنهن ڏياريندڙ بڻايو.
 11يسوع هڪ آهي جيڪو ماڻهن کي پاڪ
نجات جي باري ۾ ماڻهن کي سڀن کان پهريان
ٻڌايو .۽ جن انهن کي ٻڌو انهن اسان جي سامهون ڪندو آهي ۽ جيڪي ماڻهون پاڪ بڻايا ويا آهن
اهو ثابت ڪيو ته اها نجات سچي هئي 4 .۽ اهي ان جي خاندان سان گڏ آهن ان الءِ يسوع کي
خدا به پنهنجي عجيب ڪمن ۽ پنهنجي نشانيون انهن کي ڀا ُء ۽ ڀيئنرون چوڻ ۾ شرمندگي ناهي.
ڪئي قسم جي معجزن ۽ روح القدس جي نعمتن  12يسوع چوي ٿو:
جيڪي ان جي مرضي سان ورهايون ويون
“اي خدا! مان پنهنجي ڀائرن ۽ ڀيئنرن
هيون ان جي شاهدي ڏيندو رهيو.
جي الءِ توهان کي چوندس .سڀن ماڻهن
کي ميڙاڪي ۾ تنهنجي تعريف جا ترانه
مسيح جو ماڻهون جي صورت ۾ بچائڻ
ڳائيندس ”.زبور 22 :22
 5خدا اچڻ واري جهان کي جنهن جي متعلق
اسان گفتگو ڪري رهيا آهيون مالئڪن جي
هيٺان ناهي ڪيو 6 .صحيفن ۾ ان کي ڪنهن  13هو چوي ٿو،
جاءِ ايئن چيو ويو آهي ته:
“منهنجو يقين خدا آهي” يسعياه 17 :8
“اي خدا! انسان ڇا آهي جو توهان ان جي
متعلق سوچندا آهيو .۽ ابن آدم ڇا آهي جو
۽ هو ٻيهر چوي ٿو،
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“آئون هتي آهيان .منهنجا ٻار مون سان
گڏ آهن جن کي خدا مون کي ڏنا آهن”.
يسعياه 18 :8

 14اهي ٻار منهنجي جسماني اعتبار سان گوشت
۽ رت جا آهن .يسوع انهن ۾ رهڻ لڳو ته اها رت
به انهن وانگر انهن ۾ شريڪ ٿيا ته موت جي
وسيلي سان ان کي جيئن موت تي قدرت حاصل
هئي يعني ابليس کي تباهه ڪري ڇڏي 15 .يسوع
انهن ماڻهن وانگر ٿي ويا ۽ انتقال ڪري ويا.
ان الءِ اهي انهن ماڻهن کي آزاد ڪري سگهيا
جيڪي موت جي خوف کان پنهنجي سڄي عمر ۾
غالم وانگر رهيا هيا 16 .اهو واضع آهي ته اهي
مالئڪ ناهن جنهن جي يسوع مدد ڪندو رهيو
يسوع انهن ماڻهن جي مدد ڪندو آهي جيڪي
ابراهيم جي نسل مان آهن 17 .انهي َء وجهه سان
يسوع کي هر ڳالهه بلڪل اهڙي طرح ان جي
ڀائرن ۽ ڀيئنرن وانگر ٿيڻو پيو ته خدا جي خدمت ۾
اعلي ڪاهن ٿين .۽ ماڻهن
اهي رحم دل ۽ وفادار
ٰ
کي انهن جي گناهن جي معافي ڏياري سگهي18 .
هاڻي يسوع انهن ماڻهن جي مدد ڪري سگهي ٿو
جيڪي آزمائش ۾ مبتال آهن ڇاالءِ جو ته پاڻ ئي
آزمائش جي حالت ۾ ڏک کنيا.
يسوع موسٰ ي کان عظيم آهي
 1انهي َء الءِ منهنجا پاڪ ڀائرو! توهان
سڀن کي يسوع جي متعلق ڌيان ڏيڻو
پوندو اهوئي هڪ آهي جنهن کي خدا اسان
ڏانهن موڪليو آهي ۽ اهو اسانجي ايمان جو
وڏو ڪاهن آهي .منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون ان جي
متعلق سوچو ڇو جو خدا توهان سڀن کي پنهنجو
پاڪ ماڻهون ٿيڻ جي چونڊيو ڪيو آهي 2 .خدا
اسان جي الءِ يسوع کي موڪليو ۽ انهن اسان
موسي وانگر يسوع به
اعلي ڪاهن بڻايو.
کي
ٰ
ٰ
خدا جو وفادار هيو .ان هيڪل ۾ انهن سڀن ڪمن
کي ڪيو جيڪو خدا چاهي پيو 3 .ڇاالءِ جو ته
موسي کان وڌيڪ عزت جي الئق سمجهيو
انکي
ٰ
ويو .جهڙي طرح گهر ٺاهڻ وارو گهر کان
وڌيڪ عزت وارو هوندو آهي 4 .هر گهر کي
ماڻهون ٺاهيندا آهن پر جنهن سڀ شيون ٺاهيون
اهو خدا آهي5 .
موسي ته خدا جي سڄي گهر
ٰ
۾ خادم وانگر وفادار رهيو ته جيئن آئنده بيان

3
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ٿيڻ وارين ڳالهين جي شاهدي ڏي .پر مسيح
پُٽ وانگر خدا جي گهراڻي ۾ وفادار رهيو اسان
ان جي گهراڻي جا آهيون جيڪڏهن اسان دليري
سان پنهنجي اميد تي قائم رهون.
اسان کي خدا جي اطاعت ۾ قائم رهڻ گهرجي
 7ان الءِ روح القدس وضاحت فرمائي ٿو:
“جيڪڏهن توهان اڄ خدا جي آواز ٻڌو،
 8توهان پهريان وانگر پنهنجي دلين کي
سخت نه ڪريو صحرا ۾ جڏهن توهان
آزمائش ۾ هيا توهان خدا جي خالف ٿي
ويا هيا.
 9چاليهن سالن تائين توهان جي ابن ڏاڏن
منهنجي عظيم ڪمن کي ڏٺو ۽ انهن مون
کي ۽ منهنجي صبر کي آزمايو.
 10ان الءِ آئون انهن ماڻهن تي غصو ٿيم
آئون چيو“ ،انهن ماڻهن جي دل هميشه غلط
رستي تي آهي اهي ماڻهون منهنجي واٽن
تي نه سڃاتو.
 11انهي َء الءِ آئون غصو ۾ اچي
ڪري وعدو ورتو ته“ ،هي ماڻهون
ڪڏهن به منهنجي آرام ۾ داخل نه ٿي
سگهن ”.زبور 11-7 :95
 12انهي َء الءِ منهنجا ڀائرو ۽ ڀئينرون هوشيار
رهو! اهو ڏسو ته جيئن توهان مان ڪو اهڙو
گنهگار ۽ بي اميان دل نه هجي جيڪو توهان
کي زنده خدا کان ڪٿي پري نه ڪري ڇڏي.
 13پر هر ڏينهن هڪ ٻئي کي همت ڏيندا رهو
جيسيتائين اهو “اڄ” جي ڏينهن آهي هڪ ٻئي
جي مدد ڪريو ته جيئن توهان جي دل گناهه
جي وجهه سان سخت نه ٿي سگهي اهي گناهه
فريب ڏيڻ آهي 14 .اسان سڀ مسيح ۾ شريڪ
ٿيا آهيون اهو سچ آهي جيڪڏهن اسان مضبوطي
سان اصل ايمان تي آخرتائين قائم رهون 15 .اهو
ئي ڪجهه صحيفن ۾ چيو ويو آهي:
“جيڪڏهن اڄ خدا جي آواز ٻڌو ،ته
پهريان وانگر پنهنجي دلين کي سخت نه
ڪريو جڏهن توهان خدا جي خالف ٿيا
هيا ”.زبور 8-7 :95
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 16اهي ماڻهون ڪير هيا جيڪي ان جي آواز
ٻڌي ڪري بغاوت ڪرڻ جي مخالف هيا؟ ڇا
موسي جي وسيلي سان
اهي سڀ ناهن جيڪي
ٰ
17
ڇا اهي ماڻهون نه هيا
مصر مان نڪتا هيا؟
جيڪي چاليهه سالن تائين خدا جي غضي جي
خالف هيا؟ ڇا اهي ماڻهون نه هيا جيڪي گناهه
جي وجهه سان صحرا ۾ مري ويا؟  18ڪير
هيا اهي جيڪي ماڻهن جي الءِ خدا واعدو ڪيو
هيو اهي ماڻهون ان جي آرامگاهه ۾ داخل نه ٿي
سگهندا .ڇا اهي هي نه هيا جن خدا جي نافرماني
ڪئي؟ ان الءِ اسان کي انهن تي نظر رکڻ جي
ضرورت آهي ته اهي خدا ۾ ايمان نه ٿا رکن
ڇاالءِ جو ته ان جي ڪفر جي بدولت اهي خدا
جي آرامگاهه ۾ داخل نه ٿي سگهيا.
 1خدا پنهنجي ماڻهن کي آرامگاهه ۾
داخال جو واعدو ڪيو آهي اهو اڄ به
سچ آهي انهي َء الءِ اسان کي ڊڄڻو پوندو ته
ڪٿي اسان مان ڪوئي ان واعدي کي ڇڏي نه
ويهي 2 .نجات جو پيغام اسان کي چيو ويو آهي
پر ان تعليم سان انهن ماڻهن ڪوئي استفاده ناهي
ڪيو بغير شڪ جي انهن اها تعليمات ٻڌي پر
ان کي ايمان سان اقرار ناهي ڪيو 3 .اسان جن
ايمان آندو خدا جي آرامگاهه ۾ داخل ٿينداسين
جيئن ته خدا چيو آهي،

4

“آئون پنهنجي عضب ۾ اڇي ڪري واعدو
ڪيو ته اهي ماڻهون منهنجي آرامگاهه ۾
داخل نه ٿي سگهندا ”.زبور 11 :95
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ٻڌي چڪا هيا اهي نافرماني جي سبب سان
اهي خدا جي آرامگاهه ۾ داخل نه ٿي سگهيا.
 7انهي َء الءِ خدا ٻيهر خاص ڏينهن کي مقرر
ڪيو جيڪو “اڄ” چوندراندو آهي ان ڏينهن جي
متعلق خدا دائود کي ڪئي سالن کان بعد چيو
اهو ئي صحيفو آهي جيڪو اسان پهريان چئي
چڪا آهيون
“جيڪڏهن اڄ توهان خدا جو آواز ٻڌو ،ته
پهريان وانگر پنهنجي دلين کي سخت نه
ڪريو ”.زبور 8-7 :95
 8جيڪڏهن يشوع ماڻهن کي آرام تائين وٺي ويو
هجي ها ته خدا بعد ۾ ٻئي ڏينهن جي آرام جو
حڪم نه ڪري ها 9 .ان مان ظاهر ٿيئي ٿو ته
خدا جي ماڻهن جي الءِ سبت جو آرام هاڻي به
مستقبل ۾ اچڻ وارو آهي 10 .خدا ان جو ڪم
ختم ڪري آرام ڪيو جيڪي داخل ٿي ڪري
خدا جو آرام ورتو اهو اهڙو ئي ماڻهون آهي
جنهن خدا وانگر ڪم ختم ڪري آرام ڪيو.
 11ته اسان سڀن کي گهڻي کان گهڻي سخت
محنت ڪري آرام ۾ داخل ٿيڻ گهرجي جن خدا
جي نافرماني ڪئي اسان کي ان وانگر نه ٿيڻ
گهرجي.
 12خدا جو ڪالم زنده ۽ موثر ۽ هر هڪ ٻه
منهني تلوار کان گهڻي تيز آهي .خدا جو ڪالم
تلوار وانگر گهڙي ويندو آهي اهو ان جاءِ کي
ڪٽندو آهي جتي روح ۽ جان مليل هوندي آهي
اها اسان جي جوڙن ۽ هڏين کي ڪٽندو آهي.
۽ اسان جي دل جي خيالن ۽ ارادن کي ڄاڻيندو
آهي 13 .هن دنيا ۾ ڪائي به شيءِ خدا کان
لڪيل نه آهي هو هر شيءِ کي صاف ڏسندو آهي
۽ هر شيءِ ان جي سامهون ظاهر آهي .اسان کي
ان جو جواب ڏيڻو آهي.

اصل ۾ خدا جو ڪم پورو ٿي چڪو هيو جڏهن
انهن دنيا جي تخليق مڪمل ڪئي 4 .صحيفن ۾
مخصوص جاين تي اهڙي طرح چيو ويو آهي
جيئن ته انهن ستاويهين ڏينهن جي بابت چيو
هيو“ ،خدا پنهنجي سڀن ڪمن کي پورو ڪري
ستاويهين ڏينهن آرام ڪيو 5 1”.۽ وري ان جاءِ
تي صحيفي ۾ خدا چيو آهي ته “اهي ماڻهون خدا جي سامهون اسان جي الءِ مسيح جي مدد
اعلي ڪاهن آهي يسوع
 14ڇاالءِ ته اسان وٽ
منهنجي آرامگاهه ۾ داخل نه ٿي سگهندا”.
ٰ
 6ان جو مطلب آهي ڪجهه ٻيا ماڻهون داخل خدا جو پُٽ جيڪو آسمان مان گذري ويو .اسان
ٿي ڪري خدا جي آرامگاهه کي پائي سگهندا کي سختي سان ايمان تي مضبوطي سان قائم
اعلي ڪاهن اهڙو ناهي
پر اهي ماڻهون جيڪي پهريان خوشخبري کي رهڻو آهي 15 .اسان جو
ٰ
جيڪو اسان جي ڪمزوري ۾ اسان جو همدرد
نه ٿي سگهي .جڏهن اهو زمين تي هيو ته ان
 4 :4 1اقتباس پيدائش 2 :2
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کي هر طرح جي رغبت ڏياري ڪري اڪسيا
اعلي قسم
ويو پر اهو بيگناهه رهيو 16 .اهڙي
ٰ
جي ڪاهن جي ذريعي خدا جي تخت جو فضل
سان ويجهو اسان دليري سان پهچي سگهون ٿا.
ته جيئن اسان تي رحم ٿيئي ۽ اهو فضل حاصل
ڪريون جيڪو ضرورت جي وقت اسان جي
مدد ڪري.
اعلي ڪاهن کي ماڻهن مان
 1هر يهودي
ٰ
چونڊيو ويو آهي ان جو ڪم خدا جي
شين جي الءِ ماڻهن جي مدد ڪرڻ جي آهي ان
اعلي ڪاهن کي گهرجي ته گناهن جي الءِ خدا
ٰ
جو نذرانو ۽ قرباني پيش ڪري2 .
اعلي ڪاهن
ٰ
پاڻ به ٻين ڪمزورن ماڻهن وانگر آهي ۽ هو به
انهن ماڻهن سان نرمي سان پيش اچڻ جي قابل
هوندو آهي جيڪي جاهل ۽ غلطي تي آهن3 .
اعلي ڪاهن
جيئن ته ان ۾ به ڪمزوريون آهن
ٰ
ان جي گناهن جي الءِ قرباني ڏيندا آهن اهڙي
طرح ماڻهن جي گناهن جي الءِ به ڏيئي.
4
اعلي ڪاهن وانگر ڪوئي شخص پنهنجو
ٰ
1
پاڻ کي اعزاز ناهي پائيندو بلڪه ان کي هارون
اعلي ڪاهن ٿيڻ جي الءِ خدا جي طرف
وانگر
ٰ
5
کان گهرايو وڃي .۽ مسيح سان گڏ به ايئن ئي
اعلي ڪاهن جو اعزاز ناهي
هيو ته ان پنهنجي
ٰ
ورتو پر خدا ئي ان کي چيو،

5

“تون منهنجو پُٽ آهي .اڄ آئون تنهنجو
پي ُء ٿي ويس” زبور 7 :2
 6هڪ ٻئي جاءِ تي خدا صحيفي ۾ چيو آهي،
“توهان ملڪ صدق 2وانگر هميشه جي الءِ
اعلي ڪاهن ٿي ويو ”.زبور 4 :110
هڪ
ٰ
 7جڏهن مسيح زمين تي هيو ته ان خدا کان
دعا ڪئي ۽ مدد جي الءِ خدا کان درخواست
ڪئي .خدا اهوئي آهي جنهن ان کي موت کان
بچايو .۽ يسوع زور زور سان سڏي پڪاري
 4 :5 1هارون پهريون يهودي مٿانهون ڪاهن جيڪو
موسي جو ڀا ُء هيو.
ٰ
 6 :5 2ملڪ صدق هڪ ڪاهن ۽ بادشاهه جيڪو
ابراهيم جي زماني ۾ هيو .پيدائش  24-14 :17زبور
4 :110

۽ ڳوڙها وهائي ڪري خدا کان دعا جي التجا
ڪئي .انهن جو خدا ترس هجڻ جي سبب جي
ڪري ان جي التجا کي ٻڌيو 8 .يسوع خدا جو
پُٽ هيو پر تڪليفون کڻي ڪري اعطاعت ڪرڻ
سکڻ انهي َء الءِ مصيبت ۾ رهيا 9 .ان طرح
يسوع ڪامل ٿيو انهن تمام ماڻهن جي نجات جو
سبب بڻيا جيڪي خدا جا فرمانبردار هيا10 .
اعلي
۽ خدا يسوع کي ملڪ صدق جي طرح
ٰ
ڪاهن بڻيو.
بهڪڻ واري جي خالف انتباه
 11ان جي باري ۾ اسان کي گهڻيون ڳالهيون
ڪرڻيون آهن .پر اهو گهڻو مشڪل آهي ڇاالءِ
جو ته توهان جي سمجهڻ جي صالحيت ۾ اضافو
ناهي ٿيو 12 .ان وقت تائين توهان کي استاد ٿيڻ
گهرجي ها هاڻي ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته
ڪوئي شخص خدا جي تعليمات جي شروعات
اصول توهان کي وري سيکاري ۽ سخت غذا
جي جاءِ توهان کي کير پيئڻ جي ضرورت
پوندي 13 .جنهن شخص جي زندگي جو گذارو
کير تي هجي ته اهو هاڻي تائين ٻار آهي جيڪو
صحيح تعليمات جي متعلق تجربو ناهي ڪيو
ته ڇا صحيح آهي 14 .سخت غذا ته انهن جي
الءِ آهي جيڪي وڏا ٿي ويا آهن ۽ جيڪي کير
ڇڏي ڏيندا آهن اهڙن ماڻهن جي روحاني احساس
مسلسل عمل جي تربيت پائيندو آهي ۽ سٺي ۽
خراب ۾ فرق ڪرڻ جي قابل هوندو آهي.
 1انهي الءِ هاڻي اسان کي يسوع جي
ابتدائي تعليم جون ڳالهيون ڇڏي ڪري
وڌائڻ گهرجي ٻيهر اسان کي انهن شين جي
پويان ناهي وڃڻو اسان خراب ڪمن کان توبه
ڪرڻ ۽ خدا تي ايمان آڻڻ جي شروعات ڪئي
آهي 2 .ان وقت اسان کي بپتسمه (اصطباغ) جي
تعلق سان سيکاريو ويو هيو ۽ هڪ خاص عمل
به جيڪو ماڻهن تي پنهنجو هٿ رکي ڪري
ڪندو هيو اسان کي موت کان اٿارڻ جي متعلق
۽ ابدي عدالت جي متعلق سان به ٻڌايو ويو 3 .۽
وڌيڪ علم حاصل ڪرڻ جي الءِ پنهنجي ايمان
کي اڃان وڌائڻو ۽ پختو ڪرڻو آهي ۽ جيڪڏهن
خدا چاهي ته اسان اهوئي ڪنداسين.
 6-4جيڪي روشن خيال ٿيا ۽ خدا جي عطيي
کي پاتو ۽ جن روح القدس ۾ شريڪ ٿيا ۽ خدا
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جي ڪالم جي خوبصورتي جو تجربو حاصل
ڪيو ۽ جن خدا جي مستقبل جي دنيا جو تجربو
به حاصل ڪيو ۽ وري ان کان ڦري ويا ۽ مسيح
کي ڇڏي ڏنو ته ڇا اهو ممڪن آهي ته ٻيهر
انهن کي شرمسار ٿيا واپس آڻيون ئي نه! اهو
ممڪن ناهي ته اهي مسيح کي ٻيهر صليب تي
چاڙهڻ وارا آهن ۽ ايئن ڪرڻ سڀن جي سامهون
بيشرمي جو چهچٽو ڪرڻ وارا آهن.
 7اهي ماڻهون ان زمين وانگر آهن جيڪي
بارش جو پاڻي پيئندا آهن .جيڪا ان تي بار
بار ٿيندي آهي .۽ هڪ هاري ان زمين تي ٻوٽا
لڳائيندو آهي ۽ سنڀال ڪندو آهي ته ماڻهن جي
الءِ غذا ملي سگهي جيڪڏهن هن زمين تي اهڙا
وڻ ڦٽي پون جيڪي ماڻهن کي فائدو پهچائن ته
اهي زمين تي خدا جو فضل ٿيندو آهي 8 .پر
جيڪڏهن هن زمين تي ڪنڊن جو وڻ آهي ۽
بيڪار گاهه جا وڻ ڦٽيا آهن ته پوءِ اها زمين
بي فائده آهي ۽ لعنت ان تي ئي ايندي ۽ خدا جو
عضب ان زمين تي ايندو ۽ اها باهه سان تباهه
ٿي ويندي.
 9عزيز دوستو ان جي باوجود اسان سڀ اهي
ڳالهيون توهان سان ڪري رهيا آهيون پر حقيقت
۾ اسان توهان مان مطمئن آهيون ته توهان سٺي
حالت آهيو اسان کي يقين آهي ته توهان اهڙا
اعمال ڪندا جيڪي نجات جي رستي تي ويندا.
 10خدا غير منصف ناهي اهو توهان جي ڪمن
کي ناهي وساريندو ان جي الءِ توهانجي محبت
کي خدا ياد رکندو ۽ اهو به ياد رکندو ته توهان
صرف ان جي ماڻهن جي مدد ڪئي بلڪه هاڻي
به توهان ڪري رهيا آهيو 11 .اسان ڳالهه جا
خواهشمند آهيون ته توهان مان هر ماڻهون پوري
اميد سان گڏ آخر تائين اهڙي طرح ڪوشش جو
اظهار ڪندو رهي 12 .ته جيئن توهان سست نه
ٿي وڃو .اسان چاهيون ٿا ته توهان انهن ماڻهن
وانگر ٿيو .جيڪي شيون خدا جي واعدي سان
پائيندا آهن انهن جي ايمان ۽ صبر جي بنياد تي
ان جي واعدي کي پائيندا آهن.
 13خدا ابراهيم سان واعدو ڪيو هيو ۽ خدا
کان وڌيڪ ڪوئي ناهي ۽ انهي َء الءِ خدا پنهنجو
قسم کڻي ڪري ان جا واعده پورا ڪيا 14 .خدا
ابراهيم کي چيو“ ،آئون توکي يقين برڪتن مٿان

عبرانين 3 :7
15

انهيءِ ابراهيم صبر ڪيو
برڪتون ڏيندس”.
۽ وري بعد ۾ ابراهيم اهوئي پاتو جيڪو خدا
واعدو ڪيو هيو.
 16ماڻهون هميشه قسم کڻڻ جي الءِ پاڻ کان
وڌيڪ شين جو قسم کائيندا آهن ۽ انهن جي قسم
سان ثابت ٿيندو آهي ته جيڪو ڪجهه انهن چيو
آهي اهو سچ آهي ۽ انهن جي بحث اتي ئي ختم
ٿيندي آهي 17 .خدا صاف طور تي انهن کي
ٻڌائڻ چاهيو جهڙي طرح اهي واعدو پوري
ڪري رهيو هجي ته ان جو فيصلو ناهي بدلندو
انهي َء الءِ انهن جي وارثن جي الءِ واعدي کي
ورتو 18 .اهي ٻه شيون خدا جي الءِ ممڪن
ناهن ته اهو ڪجهه چوڻ مهل ڪوڙ ڳالهائي ۽
قسم وٺڻ وقت ڪوڙي قسم کڻي.
جڏهن ته اسان جي پختي طور سان دل ڏکايل
ٿي وڃي جيڪو پناهه وٺڻ جي الءِ ڍوڙيا آهن ته
ان اميد کي جيڪي خدا جي سامهون رکيل آهي
قبضي ۾ آڻي 19 .اسان کي اها اميد آهي ته هو
اسان جي جان جو اهڙو ننگر آهي جيڪو ثابت
۽ قائم رهندو آهي ۽ اهو اسان کي ان پاڪ جاءِ
تي پهچائيندو آهي جيڪو آسمان مقُدس ۾ پردي
جي پويان آهي.
 20يسوع اتي داخل ٿي چڪو آهي ۽ اسان جي
داخل ٿيڻ جي الءِ دروازا کي کولي ڇڏيو آهي.
اعلي ڪاهن ٿي ويو جيئن
يسوع هيمشه جي الءِ
ٰ
ته ملڪ صدق ٿيو هيو.
1

اعلي ڪاهن ملڪ صدق
ٰ
 1ملڪ صدق سالم جو بادشاهه ۽ خدا
تعالي جو ڪاهن هيو جڏهن ابراهيم
ٰ
بادشاهن کي شڪست ڏيئي ڪري واپس اچي
رهيو هيو ته ملڪ صدق ابراهيم سان مليو ان
ڏينهن ملڪ صدق ابراهيم کي مبارڪ آباد ڏني.
 2۽ ابراهيم ملڪ صدق کي پنهنجي پاڻ جي
سڀن شين جو ڏهون حصو نذر ڪيو.
معني
ملڪ صدق جون ٻه معنون آهن پهرين
ٰ
“راستبازي جو بادشاهه” ۽ ٻيو “سالم جو بادشاهه”
يعني “سالمتي جو بادشاهه 3 ”.ڪوئي نه ٿو ڄاڻي
ٰ
ته ان جو پي ُء ڪير هيو ۽ ما ُء ڪير هئي .يا هو
ڪٿان آيو هيو اهو ڪڏهن پيدا ٿيو ۽ ڪڏهن اهو

7
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مري ويو .ملڪ صدق هڪ خدا جي پُٽ وانگر
اعلي ڪاهن ٺهريو.
آهي هميشه جي الءِ
ٰ
 4تنهنڪري توهان غور ڪريو ته اهو
ڪهڙو عظيم هيو ملڪ صدق کي ابراهيم
بزرگ پنهنجي مال جو ڏهون حصو عطيي ۾ ڏنو
هيو جيڪو هن جنگ ۾ کٽيو هيو 5 .شريعت جي
قانون جي مطابق الوي جي قبيلي جي ماڻهون
ڪاهن هوندا آهن ۽ اهي ماڻهن کان ڏهون حصو
وصول ڪندا آهن ۽ ڪاهن اهو سڀ انهن ماڻهن
جي کان وصول ڪندو آهي جيڪڏهن ته ٻئي
يعني جن ڪاهنن جو تعلق ابراهيم جي خاندان
ٰ
سان ئي ڇو نه هجي 6 .ملڪ صدق جو تعلق
الوي جي خانداني گروهه سان نه هيو پر ان کي
ڏهون حصو ابراهيم کان مليو ۽ ان ابراهيم کي
مبارڪباد ڏني جنهن کان خدا واعدو ورتا هيا.
 7۽ سڀ ماڻهون واقف هيا ته گهڻي اهميت وارو
گهٽ اهميت واري کي مبارڪباد ڏيندو آهي.
 8اهي ڪاهن ماڻهن کان ڏهون حصو پائيندا
آهن اهي هميشه جي الءِ ناهن رهندا وري به
ڏهون حصو وٺندا آهن پر صحيفن ۾ چيو ويو
آهي ته ملڪ صدق جنهن ڏهون حصو پاتو
هميشه رهندو آهي 9 .الوي جيڪو ڏهون حصو
ماڻهون کان وٺندو آهي اُن کي ملڪ صدق کي
ڏهون حصو ابراهيم جي ذريعي ڏنو 10 .جڏهن
ته الوي اڃان ڄائو ئي نه هيو پر الوي هاڻي به
پنهنجي ڏاڏي ابراهيم جي صليب ۾ هيو جڏهن ته
ملڪ صدق ان سان مليو هيو.
 11جيڪڏهن ماڻهن کي الوي جي ڪهانت
طريقي سان ڪامل روحاني بڻايو وڃي ،ڇاالءِ
جو ته ان جي ماتحتي امت کي شريعت ڏني
ويئي هئي ته وري ٻئي ڪاهن جي الءِ اهو ڇو
ضروري هيو ته ملڪ صدق ۾ جيئن ٿيئي ها ته
هارون وانگر آهي؟  12۽ جڏهن ڪاهن تبديل
ٿيندا آهن ته شريعت کي بدالئڻ به ضروري
آهي  13اسان اهو مسيح جي متعلق چئون ٿا اهو
مختلف خاندانن مان هيو ڪوئي به ماڻهون ان
خانداني ميڙاڪي ۾ ڪڏهن به ڪنهن به وقت
قربانگاهه تي ڪاهن وانگر خدمت نه ڪئي
هئي 14 .اها ڳالهه صاف آهي ته اسان جو
خداوند يسوع مسيح يهوداه جي خانداني ميڙاڪي
موسي ان خانداني ميڙاڪي جي
مان هيو ۽
ٰ
ڪاهنن جي بابت ڪجهه نه چيو هيو.

مسيح ملڪ صدق وانگر ڪاهن آهي
 15ان مان صاف معلوم ٿيئي ٿو ته ٻيو ڪاهن
ظاهر ٿيندو آهي جيڪو ملڪ صدق جهڙو آهي.
 16اهو ڪاهن ڪنهن انساني اصول ۽ قانون
جي تحت ناهي ٺهيو .بلڪه غير فاني زندگي جي
قوت جي مطابق مقرر ٿيو 17 .صحيفن ۾ ان
جي باري ۾ چيو ويو“ ،توهان ملڪ صدق جهڙا
ڪاهن هميشه رهو”.
 18جيڪا شريعت پهريان ڏني ويئي هئي اها
ختم ٿي ويئي آهي ڇاالءِ جو ته اها ڪمزور ۽
بي فائده هئي19 .
موسي جي شريعت ڪنهن
ٰ
شيءِ کي ڪامل نه ٿي ڪري سگهي ۽ هاڻي
هڪ بهتر اميد پيدا ٿيئي آهي ۽ انهي َء اميد جي
سهاري اسان خدا جي ويجهو وڃي سگهون ٿا.
 20۽ اهي گهڻي اهم ڳالهه آهي ته خدا قسم
اعلي ڪاهن
ڏيئي ڪري يسوع کي ان وقت
ٰ
بڻايو پر جڏهن ٻيو ماڻهون ڪاهن ٿيو ته ان
وقت ڪوئي واعدو نه ٿيو 21 .خدا جي قسم جي
ذريعي مسيح ڪاهن ٿيو .خدا انهن کي چيو:
“خداوند قسم ورتي آهي ۽ ان ۾ ڪائي
تبديلي ناهي :توهان ابدي طور تي ڪاهن
آهيو” زبور 4 :110
 22ان جو مطلب آهي ته خدا جي عهدنامي ۾
يسوع ضامن آهي.
 23اهي ٻين ڪاهنن مري چڪا هيا ان الءِ
اهي گهڻا هيا .ڇاالءِ جو ته موت جي سبب کان
اهي قائم نه رهي سگهيا هيا 24 .پر يسوع هميشه
جي الءِ آهي ان جي خدمتون بطور ڪاهن
ڪڏهن به ختم نه ٿينديون 25 .انهي َء الءِ مسيح
جي ذريعي ماڻهون خدا ڏانهن وڃي سگهن ٿا
اهو انهن جي گناهن کان بچائي سگهي ٿو اهو
ئي هميشه جي الءِ ڪري سگهي ٿو ڇاالءِ جو
ته اهو هميشه زنده آهي ۽ جڏهن به ڪوئي خدا
جي ويجهو هوندو آهي ته اهو ان جي مدد جي
الءِ تيار رهندو آهي.
اعلي ڪاهن آهي
هڪ
يسوع
 26اهڙي طرح
ٰ
جنهن جي اسان کي ضرورت آهي اهو پاڪ ۽
گناهنن کان آزاد اهو پاڪ ۽ گنهگارن کان الگ
۽ آسمانن کان مٿي ڪيو ويو آهي 27 .اهو ٻين
ڪاهنن وانگر نه آهي ٻيا ڪاهن هر روز ڪائي
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قرباني پيش ڪندا آهن انهن کي گهرجي ته سڀ وٺڻ جو سبب نه هيو .پر خدا ڪجهه نقائص
کان پهريان پنهنجي گناهن جي الءِ قرباني ڏين ماڻهن ۾ پائي ڪري هي چيو آهي:
پوءِ ٻين جي گناهن جي الءِ پيش ڪن پر اهو
“خداوند چوي ٿو ته وقت اچي رهيو آهي،
مسيح جي الءِ ضروري ناهي هميشه جي الءِ
جڏهن آئون نئون عهدنامو ڏيندس جيڪو
هڪ ئي وقت قرباني ڏني مسيح پنهنجو پاڻ کي
بني اسرائيلين ۽ يهوداه جي ماڻهن سان گڏ
پيش ڪري ڇڏيو 28 .شريعت ته ڪمزور ماڻهن
هوندو.
اعلي ڪاهن بڻائيندي آهي پر خدا شريعت
کي
ٰ
 9۽ اهو انهي َء عهدنامي وانگر نه هوندو
کان بعد قسم کائي ۽ خدا قسم سان گڏ انهن الفاظن
جيڪو آئون انهن جي پي ُء ڏاڏن کي ڏنو
اعلي
کي چيو ۽ انهن الفاظن خدا جي پُٽ کي
ٰ
هيو اهو جو عهدنامو جيڪو آئون ا ُن
ڪاهن بڻايو ۽ ان پُٽ کي ابدي طور تي ڪامل
ڏينهن ڏنو هيو جڏهن انهن ملڪ مصر
بڻايو ويو.
کان ڪڍڻ جي الءِ انهن جو هٿ هيو اهي
پنهنجي عهدنامي جي مطابق قائم نه هيا
اعلي ڪاهن آهن
يسوع اسان جو
ٰ
جيڪو آئون انهن کي ڏنو هيو ۽ آئون انهن
 1هتي هڪ نڪتي جي ڳالهه آهي
کان پنهنجو منهن ڦري ڇڏيو.
جيڪا اسان چئي رهيا آهيون .اسان هو
 10پوءِ خداوند فرمائي ٿو ته جيڪو نئون
اعلي ڪاهن آهي جيڪو آسمان ۾
هڪ اهڙو
ٰ
خدا جي تخت جي ساڄي طرف ويٺو آهي2 .
عهدنامو اسرائيل جي گهراڻي سان مسقتبل
اعلي ڪاهن خدا جي خدمت پاڪ
اسان جو
۾ ٻڌندس اهو هي آهي ته آئون پنهنجي
ٰ
۽ سچي عبادت جي جڳهه ڪندو آهي ان کي
قانون کي انهن جي ذهن ۾ وجهندس .۽
انهن جي دلين تي لکندس ۽ آئون انهن جو
خداوند پاڻ ئي بڻايو آهي ماڻهون نه.
خدا آهيان
اعلي ڪاهن تحفه ۽ قربانيون پيش
 3هر
ٰ
۽ اهي منهنجا ماڻهون هوندا.
اعلي
ڪرڻ جي الءِ مقرر ٿيو آهي .اسان جي
ٰ
 11۽ ڪوئي به ماڻهون پنهنجي وطن
ڪاهن کي به گهرجي ته ڪجهه به نذرانو پيش
واري ۽ پنهنجي ڀا ُء کي اها تعليم نه ڏيندو
ڪري 4 .جيڪڏهن هو زمين تي هجي ته اهو
نذرانو پيش ڪرڻ جي الءِ ڪاهن نه هجي ها
ته تون خداوند کي سڃاڻ ڇاالءِ جو ته هر
ماڻهون ننڍو هجي يا وڏو هجي سڀ مون
جيئن ته شريعت پهريان ئي ڪاهن کي ان ڪم
کي سڃاڻن.
جي الءِ مقرر ڪري ڇڏيو آهي 5 .جيڪو ڪم
 12انهي َء الءِ ته آئون انهن جي برائين کي
اهو ڪاهن ڪندا آهن بلڪل انهن شين جي نقل
معاف ڪندس ۽ انهن جي گناهن کي وري
موسي
آهي جيڪي آسمان ۾ آهي انهيءِ الءِ خدا
ٰ
ڪڏهن به ياد نه ڪندس” يرمياه 34-31 :31
کي انتباه ڪيو هيو جڏهن اهو پاڪ خيمو قائم
ڪرڻ جي الءِ تيار هيو ان کي اها هدايت ٿئي ته
 13جڏهن خدا پنهنجو نئون عهدنامو چيو ته
ڏس“ ،جيڪي نمونه توهان کي پهاڙ تي ڏيکاريا
ويا هيا ان جي ئي مطابق سڀ شيون بڻايو 1”.پهريان عهدنامي کي پراڻو ٺهرايو .۽ ڪائي به
 6جيڪو ڪم يسوع کي ڏنو ويو اهو ڪم ٻين شيءِ پراڻي ۽ بيڪار ٿي وڃي ته اها ڍهڻ لڳندي
ڪاهن جي ڪم کان به اعليءٰ هيو ان کان آهي.
جيڪو عهدنامو جنهن جي الءِ يسوع ثابت آهي
پراڻي عهدنامي جي مطابق عبادت ڪرڻ
اهو قديم کان وڌيڪ ۽ سٺين شين جي واعدن تي
مشتمل آهي.
 1پهرين عهدنامي ۾ به عبادت جا
اصول هيا ۽ انسان جي بڻايل جاءِ ۾
 7جيڪڏهن پهريئن عهدنامي ۾ ڪجهه غلطي
2
نه هئي ته پوءِ ٻئي عهدنامي کي ان جي جاءِ تي عبادت ڪئي ويندي هئي .خيمي کي پردي
سان ورهايو ويو هيو پهريون حصو پاڪ جاءِ
چورائيندي هئي ان پاڪ جاءِ تي شمعدان ۽ ميز
 5 :8 1اقتباس خروج 40 :25
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جنهن تي خاص ماني خدا جي نذر جي الءِ هئي.
 3ٻئي پردي جي پويان اهو خيمو هيو جنهن
کي گهڻو پاڪ چوندا آهن 4 .ان پاڪ حصي ۾
سونهري قربانگاهه جتي عود زو ۽ چئني طرفن
کان سون لڳل معاعدي جي پاڪ صندوق هيو.
1
صندوق ۾ هڪ سوني جو ٿانو جنهن ۾ کاڌو
ڀريل هيو ۽ هارون جو عصا هيو ۽ چوطرف
پٿرن جون تختيون جن تي پراڻي عهدنامي جا
ڏهه حڪم لکيل هئا 5 .۽ صندوق جي مٿان ٻن
عڪسن وارو فرشتو 2خدا جو جالل ڏيکاري
رهيو هيو پر هاڻي هر شيءِ جي متعلق تفصيلي
بحث جي ضرورت ناهي.
 6ان طرح خيمي ۾ هر شيءِ ترتيب ڏني ويئي
هئي ڪاهن معمول جي مطابق عبادت ڪرڻ
جي الءِ پهرين خيمي ۾ عبادت جي ڪم کي
اعلي ڪاهن ئي سال
سرانجام ڏيندا 7 .پر صرف
ٰ
۾ هڪ دفعو گهڻو پاڪ ترين جاءِ ۾ وڃي سگهي
ٿو اهو بغير خون جي ناهي ويندو جيڪو پنهنجي
۽ ماڻهن جي گناهن جي الءِ پيش ڪيو ويندو آهي
جيڪو بغير خبر جي ان کان واقف هجي.
 8روح القدس انهن ٻنهن خيمن کي استعمال
ڪرڻ سان اسان کي اها تعليم ڏيڻ چاهي ٿو ته
جيسيتائين پهريون خيمو موجود آهي ٻيو خيمو
جيڪو پاڪ جاءِ آهي اهو کوليو ناهي ويندو.
 9اڄ اسان سڀن جي الءِ هڪ مثال آهي ۽ ان
جي مطابق اهڙي نذرون ۽ قربانيون جيڪي
خدا کي پيش ڪيو ويون هجن عبادت ڪرڻ
واري جي دل کي اعتبار سان ڪامل نه ڪري
سگهي ٿي 10 .اهي قربانيون ۽ نذرانه صرف
کائڻ پيئڻ ۽ مخصوص غسل سڀ بيروني اصول
آهن جسماني ۽ دلي ناهن جيڪي اصالح ٿيڻ
تائين مقرر آهن ۽ خدا ئي تعارف ڪرايو آهي.
جيسيتائين ته خدا جو نئون رستو نه ملي.
نئين عهدنامي جي مطابق عبادت ڪرڻ
 11پر مسيح انهن شين جو جواب آهي اسان
اعلي ڪاهن ٿي ڪري آيو توهان ڄاڻو ٿا.
وٽ
ٰ
پر مسيح اهڙي جڳهه تي خدمت ناهي ڪندو
 4 :9 1منّ هي کاڌو آهي جنهن کي خدا يهودي ماڻهن
کي صحرا ۾ کائڻ جي الءِ ڏنو هيو.
 5 :9 2ڪروبي فرشته ٻن عڪسن وارو يا جنهن جا
ٻه وجود هجن.

جيئن ته خيمو جنهن ۾ ٻين ڪاهن خدمت ڪئي
مسيح اهڙي جاءِ خدمت ڪندو آهي جيڪا خيمي
کان بهتر آهي ۽ گهڻي ڪامل آهي انسانن جي
بڻايل نه آهي ۽ نه ئي وري تخليقي دنيا سان
ڪوئي تعلق آهي 12 .مسيح ان پاڪ جاءِ ۾
پهريون ڀيرو داخل ٿي ڪري ٻڪرين ۽ بڇڙن
جو خون کڻي ڪري نه بلڪه اهو پنهنجو خون
کڻي ڪري .پنهنجي رت جي ذريعي انهن
اسانجي الءِ ابدي آزادي محفوظ ڪئي.
 13بي حرمت ماڻهن تي ٻڪرن ،ڏادن جو
رت ۽ جوان ڳئون جي رک ڇٽڪي ڪري
انهن کي حرمت ڏني ويئي آهي جنهن سان اهي
ظاهري طور تي ناپاڪ ٿيا 14 .مسيح جو رت
ان کان گهڻو ڪري سگهي ٿو مسيح ابدي روح
جي ذريعي پنهنجو پاڻ کي خدا ڏانهن مڪمل
قرباني جي طور سان پيش ڪري ڇڏيو انهن جو
رت اسان جي دلين کي مئلن ڪمن کان ڇو نه
صاف ڪندو ته جيئن اسان زنده خدا جي خدمت
ڪريون.
 15انهي َء الءِ مسيح نئون عهدنامي جو ڪارڻ
ٿيو ۽ جن کي خدا گهرايو هيو اهي ابدي شيون
حاصل ڪري سگهن ٿا جنهن جو اُن واعدو
ڪيو ،ڇاالءِ جو ته جيڪي پهريون عهدنامو
جي هيٺ ڪيل گناهن سان ماڻهن کي ڇٽڪارو
ڏيارڻ جي خاطر مسيح پنهنجي جان ڏيئي ڇڏي.
 16جڏهن ماڻهون مرندو آهي ۽ اهو وصيت
ڇڏندو آهي اهو ثابت ٿيڻ ضروري آهي ته اهو
شخص جنهن وصيّت اهو مري چڪو آهي17 .
انهيءِ الءِ وصيّت ماڻهون جي موت کان بعد ۾
ئي ظاهر ٿيندي آهي ۽ جيسيتائين وصيّت ڪرڻ
وارو زنده رهندو آهي ان تي عمل ناهي ڪيو
ويندو 18 .اهڙي طرح خدا ۽ انهن جي ماڻهن
جي وچ ۾ جيڪو پهريون عهدنامو آهي اهو بغير
موسي تمام
رت جي ناهي ٻڌيو ويو 19 .پهريان
ٰ
ماڻهن کي شريعت جو هر حڪم ٻڌائي ڇڏيو
تڏهن انهن ٻڪرن ۽ ڏادن جي رت کي پاڻ ۾
ماليو ۽ وري ڳاڙهو ۽ زوفا شهني سان گڏ ان
ڪتاب ۽ تمام امت تي ڇٽڪي ڇڏيو20 .
موسي
ٰ
چيو“ ،هي رت آهي ان عهدنامي جو جنهن
جو خدا توهان کي حڪم ڏنو ته ان تي عمل
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موسي رت کي پاڪ
ڪريو 21 1”.اهڙي طرح
ٰ
خيمي تي به ڇٽڪي ڇڏيو ۽ گڏ ئي انهن ِشين تي
به جيڪي عبادت ۾ استعمال ٿينديون هيون22 .
شريعت جي مطابق تمام گهڻين شين کي رت سان
پاڪ ڪيو ويندو آهي ۽ بغير رت وهائڻ گناهه
معاف ناهن ٿيندا.
مسيح جي قرباني سان گناهن جي معافي
 23اهي سڀ شيون انهن حقيقي شين جي نقل
آهن جيڪي آسمان ۾ آهن اهو ضروري هيو ته
انهن نقلن کي به قرباني سان پاڪ ڪيو وڃي پر
آسماني شيون بهترين قربانين کان پاڪ هونديون
آهن 24 .مسيح ماڻهون جي ٺهيل پاڪ جاءِ ۾
ناهي ويو اها ته اصل جي نقل آهي مسيح پاڻ
آسمان ۾ داخل ٿي ويو هاڻي اتي خدا جي سامهون
اسان جي مدد ڪرڻ جي الءِ تيار آهن.
 25اهو پاڻ کي اتي ٻيهر پيش ڪرڻ جي الءِ
اعلي ڪاهن پاڪ ترين
داخل نه ٿيو جيئن ته
ٰ
جاءِ ۾ سال ۾ هڪ دفعو ويندا آهن پاڻ سان گڏ
رت جو نذرانو کڻي ويندا آهن ۽ اهي پنهنجو
رت ناهن ڏيندا بلڪه جانور جو رت کڻي ويندا
آهن 26 .جيڪڏهن مسيح ڪئي ڀيرا پنهنجو پاڻ
کي پيش ڪري ته وري دنيا جي تخليق کان
هاڻي تائين ڪئي دفعه ان جون مصيبتون کڻڻيون
پونديون پر مسيح هڪ ئي دفعي آيو ۽ پنهنجو
پاڻ کي بطور قرباني هڪ دفعو ئي پيش ڪري
ڇڏي انهن جو هڪ ئي دفعو پاڻ کي پيش ڪرڻ
ڪافي هيو.
 27هر ماڻهون کي هڪ دفعو ئي موت ڏانهن
منهن پوڻو آهي ان کان بعد وري انصاف ڏانهن
منهن ڪرڻو آهي 28 .انهي َء الءِ مسيح به هڪ
ئي دفعي ان جي قرباني ڏني .ماڻهن جا گناهه
ختم ڪرڻ جي الءِ ۽ مسيح ٻئي دفعي ظاهر ٿيندا
پر ماڻهن جي گناهن جي وجهه سان نه بلڪه
انهن ماڻهن جي نجات جي الءِ ايندا جيڪي انهن
جو انتظار ڪري رهيا آهن.
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جيڪو آئنده ٿيڻ واريون آهن شريعت حقيقي شين
جي ڪائي مڪمل تصوير ناهي ماڻهن اهوئي
قربانيون هر سال پيش ڪيون جيڪي ماڻهون
خدا جي عبادت جي الءِ آيا آهن اهي شريعت
جون قربيانيون ماڻهن کي ڪڏهن به ڪامل
نه ٿيون بڻائي سگهن 2 .جيڪڏهن شريعت ئي
ماڻهن کي ڪامل بڻائي ها ته اهي قربانيون ختم
ٿي وڃن ها ۽ جيڪي ماڻهون خدا جي عبادت
جي الءِ اچن اهي هڪ دفعي ۾ ئي پنهنجي گناهن
کان پاڪ ٿي وڃن ها ۽ گناهن جو احساس نه
هجي ها 3 .پر انهن قربانين کي پيش ڪندي
رهڻ سان انهن ماڻهن پنهنجي گناهن کي هر سال
ياد ڪيو 4 .اهو ممڪن نه هيو ته ڳئن ۽ ٻڪرين
جو رت انهن جي گناهن کي پري ڪري.
 5جڏهن مسيح دنيا ۾ آيا ته انهن چيو:
“اي منهنجا خدا! تون نذرانو ۽ قربانين جي
خواهش ناهي ڪئي پر توهان منهنجي الءِ
هڪ جسم کي تيار ڪيو آهي.
 6ساڙڻ جون پوريون قربانيون ۽ گناهن
جي قربانين کان توهان خوش نه ٿيا.
 7تڏهن آئون چيو هيو ،مان اتي ئي آهيان،
وڙهيل ڪاغذ ۾ منهنجي الءِ شريعت
جي ڪتاب ۾ اهو ئي لکيل آهي اي خدا
آئون توهان جي مرضي پوري ڪرڻ آيو
آهيان ”.زبور 8-6 :40

 8صحيفن ۾ ان پهريان ئي چيو هيو ته “نه تون
قربانيون ۽ نه نذرانه ۽ نه ساڙڻ ۽ ن ئي گناهه
جي قربانين کي پسند ڪيو ۽ نه انهن مان خوش
ٿئين .جڏهن ته اهي قربانيون شريعت جي مواقف
پيش ڪيون وينديون آهن 9 ”.تڏهن ان چيو“ ،اي
خدا آئون هتي آهيان ۽ آئون توهان جي مرضي
کي پورو ڪرڻ جي الءِ آيو آهيان” انهي َء الءِ
خدا قربانين کي پهريان جي طريقي جي موقف
ڪندو آهي ته جيئن نئين ۽ ٻئي کي قائم ڪري.
 10يسوع مسيح اهوئي ڪيو جيڪو خدا چاهيو
۽ انهي َء الءِ اسان مسيح جي جسم جي قرباني
مسيح جي قرباني اسان کي مڪمل ڪيو
 1شريعت اسان کي هڪ غير سان پاڪ ٿياسين جنهن کي مسيح هڪ ئي دفعي
واضع عڪس پنهنجي شين جو ڏنو ڏني .۽ انهن جي هڪ ئي قرباني سڀن جي الءِ ۽
هر وقت جي الءِ ڪافي آهي.
 11هر روز ڪاهن بيهندا آهن پنهنجي
 20 :9 1اقتباس خروج 8 :24
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پنهنجي مذهبي خدمتون ادا ڪرڻ جي الءِ ۽ آهيون ان جي بنياد مظبوط آهي ڇاالءِ جو ته خدا
اهي بار بار اهي ئي قربانيون پيش ڪندا آهن واعدو ڪيو آهي اهو قابل اعتبار آهي.
پر اهي قربانيون هرگز گناهن کي پري نه ٿيون
هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ ۾ مظبوط رهو
ڪري سگهن 12 .پر مسيح هڪ دفعي ئي
24
اسان کي هڪ ٻئي جي متعلق سوچڻ
گناهه جي الءِ قرباني ڏني جيڪا سڀن جي الءِ
ڪافي هئي وري مسيح خدا جي ساڄي طرف گهرجي ته اسان کي هڪ ٻئي سان محبت ۽
ويهي رهيا 13 .۽ هاڻي مسيح کي اتي ان جي سٺا ڪم ڪرڻ ۾ هڪ ٻئي جو لحاظ رکون.
دشمنن جو انتظار آهي ته انهن کي انهي اختيار  25هڪ ٻئي کان جمع ٿيڻ ۾ باز نه اچون .اها
ڏنو وڃي 14 .مسيح هڪ ئي قرباني چڙهائڻ ڪجهه ماڻهن جي عادت آهي توهان کي هڪ
سان انهن کي هميشه جي الءِ پاڪ ڪري ڇڏيو ٻئي جي همت وڌائڻ گهرجي ۽ خاص طور تي
1
توهان ڏسندا آهيو ته اهو خداوند جو ڏينهن
آهي:
 15روح القدس به اسان کي ان جي باري ۾ ويجهو اچي رهيو آهي.
شاهدي ڏيئي ٿو ته پهريان اهو چوي ٿو،
مسيح کان منهن نه ڦيريو
“ 16هي معاعدو آهي جيڪو آئون پنهنجي
 26جيڪڏهن اسان سچائي ڄاڻي ڪري عمده
به گناهن جي سلسلي کي قائم رکون ته وري
ماڻهن کان بعد ۾ ڪندس خداوند چوي ٿو.
ڪائي قرباني ناهي جيڪا گناهن کي پري
مان ڏسندس ته منهنجو قانون انهن جي
دلين ۾ داخل ٿيئي .۽ مان پنهنجي قانون
ڪري سگهي 27 .جيڪڏهن اسان اهڙي طرح
گناهه ڪندا رهون ته وري خطرناڪ فيصلو
کي انهن جي ذهنن ۾ لکندس” يرمياه 33 :31
۽ خوفناڪ باهه جو خطري ۾ آهيون جيڪا
خدا جي دشمنن کي تباهه ڪري ڇڏيندي28 .
 17تڏهن هو چوي ٿو:
موسي جي شريعت مڃڻ
جيڪڏهن ڪوئي به
ٰ
کان انڪار ڪري ته ٻه يا ٽي ماڻهن جي شاهدي
“آئون انهن جي گناهن ۽ انهن جي برن
سان مجرم قرار ڏنو ويندو آهي ان کي بغير رحم
ڪمن کي معاف ڪندس
جي ماريو ويندو آهي 29 .تڏهن توهان خيال
وري ڪڏهن به ياد نه ڪندس ”.يرمياه 34 :31
ڪريو ته اهو شخص ڪهڙي قدر وڌيڪ سزا
 18جڏهن گناهه معاف ٿي چڪا ته پنهنجي جي الئق ٺهرايو ويندو جنهن خدا جي پُٽ پيرن
هيٺان ڪچلي ۽ عهدنامي جي رت کي جنهن سان
گناهن جي الءِ ۽ قرباني جي ضرورت ناهي.
اهو پاڪ ٿيو هيو ناپاڪ ڄاڻيو ۽ فضل جي
روح کي بي عزت ڪيو 30 .اسان ڄاڻون ٿا ته
خدا جي ويجهو اچو
 19تنهنڪري اي ڀائرو ۽ ڀيئرون! يسوع جي خدا چيو هيو“ ،آئون ماڻهن کي خراب ڪمن جي
رت سان هاڻي اسان پاڪ ترين جاءِ ۾ يقين سان سزا ڏيندس 2”.۽ خدا اهو به چيو“ ،خداوند ئي
گڏ داخل ٿي سگهون ٿا 20 .اسان ان نئين رستي پنهنجي ماڻهن جو فيصلو ڪندو 31 3”.ڪنهن
سان داخل ٿي سگهون ٿا جيڪو يسوع اسان جي گنهگار کي زنده خدا جي هٿن ۾ پوڻ هڪ
الءِ کوليو آهي اهو نئون رستو پردي جي ذريعي خطرناڪ ڳالهه آهي.
ان جو جسم آهي 21 .خدا جي گهر ۾ اسان جو
عظيم ڪاهن آهي 22 .اسان کي ان ڳالهه جو
پنهنجي صبر ۽ حوصلي کي قائم رکو
 32شروع جي انهن ڏينهن کي ياد ڪريو
يقين هجڻ گهرجي ته اسان جي دليون گناهن جي
احساس سان پاڪ ڪيا ويا آهن ۽ اسان جي جنهن ۾ توهان سچائي جي روشني پائي هئي
جسمن کي پاڪ پاڻي سان ڌوتو ويو آهي ته اچو
 25 :10 1ڏينهن ان ڏينهن مسيح ايندو.
اسان سچي دلين سان گڏ ان پوري ايمان سان گڏ 2
 30 :10اقتباس خروج 35 :32
خدا ڏانهن هلون23 .
۽ جن اميد تي اسان قائم  30 :10 3اقتباس زبور 36 :32
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توهان ڪافي مشڪالتن جو منهن ڏٺو هيو ۽
وري سختي سان گڏ بيٺا رهيا هيا 33 .ڪڏهن
ته ماڻهن توهان کي نفرت ڀريون ڳالهيون ڪيون
۽ ٻين ماڻهن جي سامهون ستائڻ شروع ڪيو ۽
ڪڏهن ته توهان اهڙن ماڻهن جي مدد ڪرڻ
جي ڪوشش ڪئي جن اهڙي طرح جو سلوڪ
ڪيو هيو 34 .ها توهان انهن ماڻهن جي مدد
ڪئي جيڪي قيد ۾ هيا ۽ انهن جي مصيبت ۾
گڏ رهيا جڏهن توهان جي جائيداد توهان کان
کسي ويئي ته توهان خوشي سان قبول ڪيو .اهو
ڄاڻي ڪري ته توهان وٽ هڪ بهتر ۽ دائمي
ملڪيت آهي.
 35انهي َء الءِ پنهنجي دليري کي هٿ مان
وڃڻ نه ڏيو .ان جو وڏو اجر آهي 36 .توهان
کي صبر ڪرڻ گهرجي ته توهان خدا جي
مرضي جي مطابق ڪيو آهي ته توهان اهي
شيون حاصل ڪندا جنهن جو خدا توهان سان
واعدو ڪيو آهي 37 .۽ تمام ئي گهٽ وقت آهي،
“اچڻ وارو ايندو ۽ دير نه ڪندو.
 38اهو شخص خدا سان راستباز رهندو
ان جي ايمان سان زندگي ملندي پر اهو
ماڻهون ڍپ کان پوئتي هٺندو ته خدا ان مان
خوش نه ٿيندو ”.حبقوق 4-3 :2
 39پر اسان انهن ماڻهن مان نه آهيون جيڪي خدا
جي رستي ۾ ڍپ کان پوئتي هٽندا آهن ۽ هالڪ
ٿي ويندا آهن .اسان اهي آهيون جيڪي ايمان سان
گڏ رهندا آهيون ۽ انهن کي بچايوويندو آهي.
ايمان
معني آهي جن شين
 1ايمان جي
ٰ
جي اميد ڪئي وڃي ان تي يقين
۽ جيڪا شيءِ اسان نه ٿا ڏيون ان جي حقيقت
کي مڃڻ 2 .خدا اهڙي ئي ماڻهن کان خوش هيو
جيڪي گهڻا پهريان اهڙي طرح ايمان رکندا
هيا 3 .ايمان ئي جي بنياد تي اسان ئي آهيون
ته خدا جي حڪم سان دُنيا جي تخليق ٿيئي .اهو
نه جيڪو ڪجهه نظر اچي ٿو .ظاهري شيون
سان ٻڻيو آهي.
 4هابيل ايمان ئي جي بدولت قائن کان بهترين
قرباني پيش ڪئي هئي .ان کان بعد خدا ان کي
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قبول ڪيو ۽ ان جي راستباز ٿيڻ جي شاهدي
ڏني هابيل مري ويو پر پنهنجي ايمان جي وجهه
سان اهو هاڻي تائين ڪالم ڪندو آهي.
 5ايمان جي وجهه سان حنوڪ کي هن دنيا
کان مٿي کنيو ويو ته جيئن اهو موت جو مزو نه
چکي خدا ان کي هن دنيا کان پري ڪري ڇڏيو
هيو انهي َء الءِ ماڻهون ان کي پائي نه سگهيا
ڇاالءِ جو ته ان کي کڻڻ کان پهريان ان جي حق
۾ شاهدي ڏني ويئي هئي ته ان خدا کي خوش
ڪيو 6 .ايمان کان بغير خدا کي خوش ڪرڻ
ناممڪن ناهي ڇاالءِ جو ته جيڪو ڪوئي خدا
ڏانهن ويجهو ايندو آهي ان کي خدا تي ايمان آڻڻ
گهرجي ته اهو موجود آهي اهو پنهنجي چاهڻ
وارن کي سٺو اجر ڏيندو آهي.
 7ايمان ئي جي وجهه سان نوح کي انهن شين
جي باري ۾ خبردار ڪيو ويو هيو جنهن کي
اهي ڏسي نه سگهندا هيا نوح ايمان وارو هيو ۽
خدا جي عظمت انهن جي دل ۾ هئي انهي َء الءِ
خدا جي هدايت پائي ڪري پنهنجي خاندان جي
بچا َء جي الءِ هڪ وڏي ٻيڙي تيار ڪئي پنهنجي
ايمان جي بدولت نوح اهو ٻڌائي ڇڏيو ته دنيا ان
جي ايمان کي ظاهري غلطي تي هئي ۽ نوح
پنهنجي ايمان جي بدولت خدا جي ويجهو راستباز
ماڻهن مان هڪ ٺهرايو.
 8ايمان جي بدولت ئي جڏهن ابراهيم خدا جي
گهرائڻ کي ٻڌو ۽ اطاعت ڪئي ۽ اهو اهڙي
جاءِ ويا جيئن ان کي وراثت ۾ پائڻ هيو حاالنڪه
هو ڄاڻي ئي نه پيو ته هو ڪيڏانهن وڃي رهيو
آهي وري به ان حڪم مڃي ڪري هليو ويو.
 9ابراهيم جي ايمان جي ئي وجهه سان ان کي
ان مقام تي جيڪو ڏيڻ جو ان سان واعدو ڪيو
ويو هيو ان اتي هڪ اجنبي وانگر رهيو اهو
خيمن ۾ رهيو اهو ان ملڪ ۾ اسحاق ۽ يعقوب
سميت جيڪي ان سان گڏ ان واعدي جا وارث
هيا 10 .ابراهيم اهو ان الءِ ڪيو ڇاالءِ جو ته
اهو ان شهر کي سامهون ڏسي رهيو هيو جنهن
جي بنيادون ابدي هيون جنهن جي معمار ۽ ماهر
فن خدا هيو.
 11ابراهيم کي ڪراڙپ جي وجهه سان اوالد
جي اميد نه هئي ۽ اهڙي طرح ساراهه بانجهه
هئي ابراهيم کي پنهنجي ايمان جي وجهه سان
اوالد پيدا ڪرڻ جي طاقت ملي ڇاالءِ جو ته

عبرانين 12 :11

346

ابراهيم کي خدا تي ڀروسو هيو ته هن جيڪو
واعدو ڪيو آهي پورو ڪندو 12 .۽ اهڙي طرح
هڪ ماڻهون مان تقريبن مردو هيو آسمان جي
تارن جي تعداد وانگر ۽ سمنڊ جي ڪناري جي
واري َء برابر بيشمار نسل پيدا ٿيئي.
 13اهي تمام ماڻهون ايمان جي حالت ۾ مري
ويا ۽ واعدي ڪيل شين کي نه پائي پر پري کان
انهن کي خوش ٿي ڪري اقرار ڪيو ته اهي
زمين تي هڪ مسافر آهي 14 .جيڪي ماڻهون
انهن ڳالهين کي قبول ڪندا آهن ته جيئن اهي
ماڻهون جيئن پنهنجي وطن جي ڳولها ۾ آهن15 .
جيڪڏهن اهي پنهنجي دل اتي ڄمايل آهي جنهن
ملڪ کان اهو نڪري آيو هيو ته انهن کي واپس
وڃڻ جو موقعو هيو 16 .پر اهي ماڻهون دراصل
يعني آسماني ملڪ جي ڳولها ۾ هيو
هڪ بهتر
ٰ
انهي َء الءِ خدا پاڻ ان خدا سڏرائڻ کان ناهي
شرمايو ۽ ان انهن جي الءِ شهر تيار ڪيو.
 18-17خدا ابراهيم جي ايمان جي آزمائش
ڪئي خدا ابراهيم کي چيو ته اهي اسحاق جي
قرباني پيش ڪري ابراهيم ايمان جي بدولت
اسحاق کي پيش ڪيو خدا پهريان ئي واعدو
ڪيو هيو ته “اسحاق جي ذريعي توهان جي
نسل وجود ۾ ايندو 19 1”.پر ابراهيم يقين سان
گڏ سوچيو ته خدا مئلن مان ساڙڻ تي قادر آهي.
۽ جڏهن خدا ابراهيم کي اسحاق جي قرباني کان
روڪيو ته جيئن ان اسحاق جي موت کان ٻيهر
واپس گهرايو.
 20ايمان جي بدولت اسحاق يعقوب ۽ يسوع
کي دعا ڏني ۽ ٿيڻ واري شين جي متعلق چيو.
 21۽ ايمان جي ئي بدولت يعقوب مرڻ وقت
يوسف جي هر ڇوڪري کي دعا ڏني ۽ پنهنجي
عصا جي سهاري خدا کي سجدو ڪيو.
 22يوسف جڏهن مرڻ جي ويجهو هيا ته
پنهنجي ايمان جي بدولت ئي انهن بني اسرائيل
جي اخراج جي متعلق چيو ۽ پنهنجين هڏين جي
تعلق سان جيڪو ڪرڻو هيو ان جي هدايت ڏني
هئي.
23
موسي جي ما ُء ۽
بدولت
ئي
جي
ايمان
ٰ
موسي جي پيدائش کان بعد ان کي ٽن مهينن
پي ُء
ٰ
تائين لڪائي رکيو ڇاالءِ جو ته انهن ڏٺو ته ٻار
 17 :11 1اقتباس پيدائش 12 :21

خوبصورت آهي ۽ بادشاهه جي حڪم کان نه
ڍڄي.
24
موسي وڏا ٿيا
جڏهن
سان
وجهه
جي
ايمان
ٰ
ته ان پنهنجو پاڻ کي فرعون جي ڌي َء جو پُٽ
سڏرائڻ کان انڪار ڪيو 25 .انهي َء الءِ گناهه
جا ڪجهه روز لطف وٺڻ جي بجاءِ خدا جي
ماڻهن سان گڏ مصيبتون کڻڻ پسند ڪيون26 .
موسي مسيح جي الءِ مصيبتون کنيون مصر جي
ٰ
خزاني جي دولت کان بهتر سمجهيو ڇاالءِ جو ته
ان نگاهه اجر پائڻ تي هئي .جنهن کي خدا ان
کي ڏيڻ وارو هيو.
موسي بادشاهه جي
بدولت
 27ايمان جي
ٰ
غصي کان بي خوف ٿي ڪري مصر ڇڏي ڏني
اهو سمجهي ڪري ته خدا ان کي ڏسي رهيو
آهي اهو نه ڏيکارجڻ واري خدا جي سامهون
ثابت قدم رهيو 28 .ايمان جي بدولت ان فسح جي
تياري ڪئي ۽ دروازن تي رت ڇڙڪي ڇڏيو
ته جيئن موت جو فرشتو 2بني اسرائيل جي ٻارن
کي ماري نه ڇڏي.
 29۽ ايمان جي بدولت ماڻهون بحرقلزم کان
ان طرح پار ٿيا جيئن خشڪ زمين تي هوا ۽
مصرين به بحرقلزم کي اهڙي طرح پار ڪرڻ
جي ڪوشش ڪئي ته اهي سڀ ٻڏي ويا.
 30ماڻهون خدا جي برگيزه جي ايمان جي
بدولت يريخو جي شهر پناهه جي ديوار جي
چوطرف ستن ڏينهن تائين ڦرندا رهيا تڏهن اها
ديوار ڪري پئي.
 31ايمان جي بدولت ئي راحب نالي فاحشه
نافرمانن سان گڏ مري نه ويئي ڇاالءِ جو ته ان
جاسوس جي دوستن وانگر مدد ڪئي هئي.
 32ڇا مون کي توهان کي اڃان مثالن ڏيڻ
جي ضرورت آهي؟ مون وٽ ايترو وقت ناهي
ته آئون توهان کي جدوعون ،برق ،سمسون،
افتاه ،دائود ،سموئيل ۽ نبين جا حاالت چوان.
 33انهن تمام ماڻهن ايمان جي بدولت گهڻن
حڪومتن کي شڪست ڏني انهن انصاف قائم
ڪيو نيڪ عمل ڪيو ۽ خدا جي واعدي جي
مطابق ۽ انهن شينهن جا منهن بند ڪري ڇڏيا.
 28 :11 2موت جو فرشتو ادبي طور تي “تباهه ڪرڻ
وارو” مصر جي ماڻهن کي سزا ڏيڻ ارو هڪ فرشتي
کي هر هڪ گهر جي سڀ کان وڏي ٻار کي مارڻ جي
الءِ موڪليو .خروج 32-29 :12
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 34انهن چمڀڙندڙ باهه کي روڪي ڇڏيو ۽ تلوار
جي موت کان بچي نڪتا .ڪمزور پنهنجي
ايمان جي وجهه سان طاقتور ٿي ويا ۽ جنگ
۾ دشمن فوجين کي هارائڻ تي مجبور ڪري
ڇڏيو 35 .عورتون وري پنهنجي مردن سان
وري ملن جيڪي وري ملن جيڪي زنده ٿيا هئا
ٻيا ماڻهون تڪليفون کڻندي موت جي ويجهو ٿي
ويا پر رهائي کان انڪار ڪيو ته انهن کي موت
کان بعد وري زنده ڪري قيامت جي روز بهتر
زندگي ڏني وڃي 36 .ڪجهه ماڻهن کي کل اڏي
ويئي ۽ ڪجهه کي اذيتون ڏنيون ويون ۽ ڪجهه
ماڻهن کي ٻڌي ڪري قيد ۾ وڌو ويو 37 .ڪجهه
کي سنگسار ڪري ويو ٻين کي ڪارائي سان
ڪٽي ڪري ٽڪرا ڪيا ويا ۽ ڪجهه کي تلوار
سان ماري ڇڏيو انهن مان ڪجهه ماڻهون رڍن
۽ ٻڪرين جي کل اوڙهي ڪري محتاجي ۾،
مصيبت ۾ بدسلوڪي جي حالت ۾ ماري ماري
ڦري رهيا هيا 38 .انهن عظيم ماڻهن جي الءِ
دنيا ۾ زنده رهڻ جي الئق نه هيو .اهي ماڻهون
جنگلن ۽ پهاڙن ۽ غارن ۽ زمين جي گڏن ۾
آواره ڦري رهيا هيا.
 39انهن تمام ماڻهن کي انهن جي ايمان جي
بدولت سڀ کان سٺي شاهدي ڏني ويئي .پر انهن
مان ڪنهن به خدا جي ڏنل واعدن کي نه پائي
سگهيا 40 .خدا اسان جي الءِ بهتر منصوبه بڻايا
ته اهي اسان جي بغير ڪامل نه ڪيا وڃن.
اسان به مسيح جي مثال کي اپنائڻ گهرجي
 1اسان پنهنجي چوطرف ڪئي
ايمان وارن شاهدن کي ڪڪرن
وانگر پائيندا آهيون اسان کي انهن شين کي ڦٽي
ڪري ڇڏڻ گهرجي جيڪا اسان کي روڪندي
آهي ۽ گناهن کان پري رهڻ گهرجي جيڪي
اسان کي آساني سان گيهري ويندا آهن ۽ اسان
کي صبر سان گڏ ڊوڙ ۾ شامل ٿيڻ گهرجي جيڪا
اسان جي سامهون آهيي 2 .اسان کي پنهنجون
نظرون مسيح تي رکڻ گهرجن ڇاالءِ جو ته
اسان جو ايمان ان سان ئي آهي ۽ هو ان کي
مڪمل ڪندو آهي ان اسان جي الءِ مصيبتون
برداشت ڪري صليب تي چڙهي ويو ان اها
خوشي جيڪا ان جي سامهون هئي پرواهه نه
ڪري صليب تي مرڻ پسند ڪيو ان صليب جي

12
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شرمندگي جي پراواهه ڪرڻ کان بغير خدا جي
تخت جي ساڄي طررف ويهي رهيا 3 .حقيقت
تي غور ڪريو مسيح گنهگارن جي ايتري وڏي
مخالفت کي صبر سان برداشت ڪيو .ته جيئن
بي دليه ٿي ڪري همت نه هاريو.
خدا پي ُء وانگر آهي
 4توهان گناهه سان وڙهڻ ۾ هاڻي تائين اهڙو
مقابلو ناهي ڪيو جنهن ۾ رت وڙهو هجي5 .
توهان همت افزائي جي لفظ کي وساري ڇڏيو
آهي جنهن ۾ پُٽن وانگر گهرايو ويو:
“اي منهنجا پُٽ! خداوند جي تنبيه کي
نه شيءِ نه جان ۽ جڏهن اهو توهان کي
صحيح رستي تي آڻڻ جي الءِ مالمت
ڪري ته پست همت ٿيو.
 6خداوند ان انسان کي ئي دڙڪا ڏيندو
آهي جنهن سان هو محبت ڪندو آهي ۽
جنهن کي پنهنجو پُٽ بڻائيندو آهي ان کي
سزا به ڏيندو آهي” امثال 12-11 :3
 7توهان سزائن کي برداشت ڪريو جنهن سان
ثابت ٿيندو ته خدا توهان سان پُٽ جو سلوڪ
ڪري رهيو آهي خدا اهڙي ئي طرح ماڻهن کي
سزا ڏيندو آهي جيئن ڪوئي پي ُء پنهنجي پُٽ کي
ڏيندو آهي .هر پُٽ پنهنجي پي ُء کان سزا پائيندو
آهي 8 .جيڪڏهن توهان کي سزا ناهي ملي
جيڪا هر پُٽ کي ملندي آهي ان جو مطلب آهي
ته توهان ان جا ناجائز پُٽ آهيو ان جا حقيقي
پُٽ نه آهيو 9 .هتي زمين تي جڏهن اسان جي
جسماني پي ُء تنبيه ڪري ها ته تڏهن به اسان
انهن جي تعظيم ڪندا رهنداسين .تڏهن توهان
ڇا روحن جي پي ُء کي ان کان وڌيڪ تابيداري
نه ڪرن ته اسان کي زندگي ملي 10 .اسان جي
پيئرن اسان کي ٿوري عرصي جي الءِ اسان کي
سزا ڏني انهن ماڻهن اسان جي بهتري جي الءِ
ايئن ڪيو .پر خدا سزا ڏيئي ڪري اسان جي
مددد ڪئي ته جيئن اسان پاڪ ٿي وڃون11 .
جڏهن اسان کي سزا ڏني ويئي ته اسان ماڻهن
کي خوشي منائي بلڪه سزا پائڻ ته سورن سان
ڀريل هيو .پر سزا پائڻ کان بعد اسان ماڻهن کي
سزا سان سبق سيکاريو .اسان ماڻهون امن ۽
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امان ۾ آهيون ڇاالءِ جو ته اسان ماڻهن کي سنئين
زندگي گذارڻي شروع ڪري ڇڏي آهي.
خبردار رهو ته توهان کي
ڪهڙي طرح رهڻو آهي
 12تنهنڪري نرم هٿن ۽ سست گوڏن کي
درست ڪريو 13 .راستبازي جي زندگي
گزاريو ته جيئن ڍڪ کائي ڪري نه پئو ته
توهان جي ڪمزوري سان توهان کي نقصان
نه پهچي.
 14سالمتي سان سڀن ماڻهن سان رهڻ جي
ڪوشش ڪريو ۽ پاڪ زندگي گذارڻ جي
ڪوشش ڪريو جيڪڏهن ڪنهن جي زندگي
پاڪ نه هجي ته اهو ڪڏهن خداوند کي نه
ڏسندو 15 .انهي َء الءِ هوشيار رهو ته ڪٿي خدا
جي فضل کان محروم نه رهو .ايئن نه ٿيئي ته
ڪٿي ڪوئي نفرت جي پاڙ توهان جي زندگي
۾ پروان چڙهي ۽ ڪوئي مسئلو پيدا ٿي وڃي
۽ ماڻهن کي نجس نه ڪري ڇڏي 16 .ڪنهن
کي حرامڪاري جو گناهه ڪرڻ نه ڏيو هوشيار
رهو ته ڪوئي عيسائو وانگر بي دين نه ٿيئي
ان محض هڪ وقت جي ماني جي الءِ پنهنجي
پيدائشي حق کي وڪڻي ڇڏيو 17 .۽ ياد ڪريو
ته يسوع ايئن ڪرڻ کان بعد پنهنجي پي ُء سان
برڪت چاهي پر ان انڪار ڪري ڇڏيو.
حاالنڪه ان روئي ڪري گهريو هيو .يسوع
جيڪو ڪيو هيو ان ۾ تبديلي ناهي ڪئي.
 18توهان هڪ نئين مقام تي آيا آهيو ۽ اهو
مقام ان پهاڙ وانگر ناهي .جتي بني اسرائيل
آيو هيو .ان پهاڙ تي نه آيا هيا جنهن کي ُڇهي
سگهجي ها ۽ باهه سان سڙي ويندو هيو .توهان
ان جاءِ تي نه آيا آهيو جتي تاريڪي ،ڪاري
هوا ۽ طوفان آهي 19 .ان جاءِ تي بلڪل شور
ناهي يا وري آوازن جو شور ناهي جڏهن ماڻهن
آواز ٻڌي ته اهي ڀڄندا ويا ۽ انهن چيو اهي ان
کان ٻيا الفاظ ٻڌڻ نه ٿا چاهن 20 .ڇاالءِ جو
ته اهي حڪم کي برداشت نه ڪري سگهيا
“جيڪڏهن ڪائي شيءِ جيئن ته هڪ جانور
به ان پهاڙ کي ُڇهي ته ان کي سنگسار ڪيو
وڃي 21 1 ”.اها جاءِ اهڙي ڊپ واري هئي
 20 :12 1اقتباس خروج 13-12 :19

موسي چيو“ ،مان خوف سان ڏڪي رهيو
ته
ٰ
2
آهيان”.
 22بلڪه توهان ان قسم جي مقام تي ناهيو
صيون
آيا جنهن نئين مقام تي آيا آهيو اهو ڪوه ّ
آهي خدا جي شهر آسمان يروشلم ۾ آيا آهيو
جتي هزارين مالئڪ خوشي سان گڏ جمع
آهن 23 .توهان ته خدا جي پهريٽي اوالد جي
مجلس ۾ آيا آهيو جن جا ناال آسمان ۾ لکيل
آهن توهان خدا ڏانهن آيا آهيو جيڪو سڀ سان
گڏ انصاف ڪرڻ وارو آهي ۽ انهن راستبازن
جي روح جي ويجهو آيا آهيو جن کي ڪامل
ڪيو ويو آهي 24 .توهان يسوع ڏانهن آيا آهيو
جيڪو خدا جي نئين عهدنامي ۾ ثالث آهي ۽
توهان ڇٽڪيل رت آهيو ان رت جي ويجهو
آهيو جيڪو هابيل جي رت کان بهتر ڳالهيون
چوندو آهي.
 25هوشيار رهو جيڪو ڪوئي به چوي ته
ان کي ٻڌڻ کان انڪار نه ڪريو انهن ماڻهن ان
وقت ٻڌڻ کان انڪار ڪيو ۽ خراب بڻجي ويا
هيا جڏهن ان زمين تي انهن انتباه ڪيو هيو ته
اهي بچي نه سگهيا هيا هاڻي خدا آسمان مان چئي
رهيو آهي انهي َء الءِ اهي ٻڌڻ کان انڪار ڪندا
ته اهي ڀڄي نه سگهندا انهن کي سزا ملندي.
 26پهريان جڏهن خدا چيو ته زمين هلي ويئي
هئي ۽ هاڻي ته ان واعدو ڪيو آهي ته “هڪ
دفعو وري نه صرف زمين بلڪه آسمان کي به
هالئيندس 27 3”.هي الفاظ “هڪ دفعو ٻيهر”
اسان کي صاف اشارو ڏيئي ٿو ته تمام شيون
جيڪي تخليق ٿيون آهن اهي ڪڍيون وينديون
ڇاالءِ جو ته صرف اهي ئي شيون قائم رهنديون
جيڪي هلڻ وارويون نه آهن.
 28تنهنڪري اسان کي شڪرگذار ٿيڻو هوندو
ته اسان جيڪا بادشاهت ورتي آهي اها نه
دهالئي ويندي .اسان کي شڪر گذار ٿيڻو هوندو
۽ اهڙي طرح خدا جي عبادت ڪرڻ پوندي
جنهن سان اهي خوش ٿي وڃن .اسان کي ان
جي عبادت تعظيم خوف سان ڪرڻي هوندي.
 29اسان جو خدا باهه وانگر آهي هر شيءِ کي
ساڙي رک ڪري ڇڏيندو.
 21 :12 2اقتباس استثناء 19 :9
 26 :12 3اقتباس حجي 6 :2
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 1توهان مسيح ۾ ڀيئڻ ۽ ڀائر آهيو
تنهنڪري هڪ ٻئي سان محبت
ڪريو 2 .ياد رکو مهمان نواز بڻو ڪجهه
ماڻهن کي ته انجاني ۾ ايئن ڪرڻ ۾ فرشتن جي
مهمانوازي ڪئي آهي 3 .جيڪي ماڻهون قيد ۾
آهن انهن کي نه وساريو انهن کي اهڙي طرح
ياد رکو جيئن ته توهان انهن سان گڏ قيد ۾ آهيو ۽
جيڪي مصيبت ۾ آهن انهن ماڻهن کي نه وساريو
اهو سمجهيو ته توهان به انهن سان گڏ مصيبت
۾ آهيو.
 4شادي جي سڀن کي عزت ڪرڻ گهرجي
شادي جو بستر پاڪ رکڻ گهرجي خدائي انهن
ماڻهن جو فيصلو ڪندو جيڪو حرامڪاري
جي گناهه ۽ زنا ڪندا آهن 5 .پنهنجو پاڻ کي
دولت جي محبت کان پري رکو ۽ جيڪو ڪجهه
توهان وٽ آهي ان ۾ خوش رهو خدا چيو آهي:
“آئون توهانکي ڪنهن وقت به نه
ڇڏيندس :ڪڏهن به توهان کان پري نه
ٿيندس” استثناه 6 :31
 6ان الءِ اسان يقين سان چئي سگهون ٿا،
“خدوند اسان جو مددگار رهي :مون کي
ڊڄڻ جي ضرورت ناهي .ماڻهون مون کي
ڇا ڪري سگهي ٿو” زبور 6 :118
 7توهان جي قائدين جن توهان کي خدا جو
پيغام سيکاريو انهن کي ياد رکو ته اهي ڪيئن
جيئيا ۽ مئا ۽ ايئن جيئن ايمان وارا ٿي وڃن8 .
يسوع مسيح اهڙو ئي اڄ آهي جيئن ڪل هيو ۽
اوئين ئي ابدي طورتي رهندو 9 .بيگاني تعليمات
جيڪو توهان کي غلط رستي تي وجهي ان تي
عمل نه ڪريو اهي خدا جي فضل ئي سان توهان
جي دل وسيع ٿيڻ گهرجي نه ته انهن کاڌن سان
جن کاڌن سان ڪنهن جو ڪجهه سٺو ناهي ٿيو.
 10اسان جي هڪ اهڙي قربانگاهه آهي جنهن
۾ پاڪ خيمو جي خدمت ڪرڻ وارن کي کائڻ
جو حق ناهي11 .
اعلي ڪاهن جن جانورن جي
ٰ
رت پاڪ ترين جاءِ ۾ گناهه آهي ڪفاري جي
الءِ کنيو ويندو آهي پر انهن جانورن جي جسمن
کي خيمن جي ٻاهران ساڙيو ويندو آهي12 .
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اهڙي طرح يسوع کي شهر کان ٻاهر مصيبتون
برداشت ڪرڻيون پيون ان کي پنهنجي ماڻهن کي
پاڪ ڪرڻ جي الءِ پنهنجو رت به وهائڻو پيو.
 13انهي َء الءِ اسان کي گهرجي ته اسان به ان
ذلت کي کڻندين اسان خيمي جي ٻاهر يسوع جي
ويجهو هلون.
 14هتي زمين تي اسان جي الءِ ڪوئي اهڙو
شهر ناهي جيڪو ابدي طور تي هميشه جي الءِ
قائم رهي پر اسان ان شهر جي انتظار ۾ آهيون
جيڪي آئنده اچڻ وارو آهي 15 .تنهنڪري
يسوع جي ذريعي پنهنجي قربانيون خدا کي پيش
ڪرڻ ۾ روڪ لڳائڻ نه گهرجي اهي قربانيون
اسان جي آزمائش آهي جيڪي ان جي نالي
تي اسان جي چپن سان اچي رهيا آهن 16 .۽
اسان کي ٻين ماڻهن جي ڀالئي ڪرڻ وسارڻ نه
گهرجي ۽ جيڪو ڪجهه توهان وٽ آهي ان ۾
ٻين کي ماليو اهي ئي قربانيون آهن جيڪي خدا
کي پيش ڪندي آهي.
 17پنهنجي سردارن جي اطاعت ڪريو ۽
انهن جي اختيار ۾ رهو اهي توهان ماڻهن جي
طرف کان هميشه توهان جي جان جي تحفظ جي
الءِ نگران ڪار آهن انهن جي اطاعت ڪريو ته
جيئن اهو ڪم اهي خوشي سان توهان جي الءِ
ڪرن نه ته ڏک سان توهان ان ڪم کي ڏکيو
بڻائيندا ته ان سان توهان کي فائدو نه ٿيندو.
 18اسان جي الءِ دعا ڪندا رهيو جيڪو
ڪجهه اسان ڪندا آهيون ان سان اسان جي
دل صاف آهي ڇاالءِ جو ته اسان اهوئي ڪندا
آهيون جنهن ۾ بهتري آهي 19 .آئون توهان کي
درخواست ڪريان ٿو ته دل سان دعا ڪريو ته
خدا مون کي توهان ڏانهن جلد واپس موڪلي
آئون هر شيءِ کان گهڻو ان جي خواهش ڪريان
ٿو.
 21-20آئون دعا ڪريان ٿو ته خدا توهان کي
سالمتي ڏيئي ۽ اطمينان جيڪو نيڪ ۽ سٺي
شيون جن جي توهان کي ضرورت هجي اهو
عطا ڪري ته جيئن ان جي مرضي کي پورو
ڪري سگهو اهو خدائي آهي جنهن خدواند يسوع
کي موت کان ساڙيو انهي َء الءِ يسوع مسيح
هڪ عظيم ڌنار آهي ۽ اسان ان جون رڍون خدا
يسوع کي ان جي رت جي ذريعي موت کان ٻاهر
آندو جيڪو رت جو ابدي عهدنامو آهي منهنجي
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دعا آهي ته يسوع مسيح جي ذريعي خدا اسان ۾
اهو ڪم ڪرڻ جي صالحيت ڏيئي جيڪو ان
کي خوش ڪري يسوع جو جالل هميشه ٿيندو
رهي .آمين.
 22اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! منهنجي التجا
آهي ته توهان ُ
غور سان ۽ صبر سان ان نصيحت
جي پيغام کي ٻڌو بهرحال هي خط مختصر آهي.
 23آئون توهان کي بخوشي توهان کي اهو معلوم

ڪرائڻ گهرجي ته تيمٿيس اسان جو ڀا ُء قيد کان
رها ٿي ويو آهي اهو جلد ئي مون ڏانهن اچي ته
اسان ٻئي توهان سان ملڻ اينداسين.
 24سڀ قائدين کي خدا جي ماڻهن کي سالم
چئو .اطاليه جي خدا جي ماڻهن توهان کي سالم
چون ٿا.
 25خدا جو فضل ۽ ڪرم توهان سڀن تي ٿيندو
رهي.

