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 رســــول مــــشکل وقــــت کــــے بــــارے مــــیں جــــانــــتے تــــھے۔ انــــہوں نــــے اکــــثر خــــدا کــــے بــــچوں کــــو پــــریــــشانــــی اور


مخالفت کا سامنا کرنے کے بارے میں لکھا۔ خدا نے ہمیں بے دفاع نہیں چھوڑا۔

 اب راســتباز ایــمان کــے ذریــعہ زنــدہ رہــے گــا… اب ایــمان ان چــیزوں کــا مــادہ ہــے جــس کــی امــید کــی"


جاتی ہے ، ان چیزوں کا ثبوت جو نظر نہیں آتے ہیں۔" عبرانیوں 10:38 - 11: 1

 عـبرانـیوں کـو لـکھنے والـے مـصنف نـے اپـنے قـارئـین کـے سـامـنے ڈھـٹائـی کـا بـیان دیـا۔ انـہوں نـے لـکھا کـہ

 "راســتباز" "ایــمان" کــے ذریــعہ زنــدہ رہــے گــا اور "ایــمان" امــید کــی گــئی چــیزوں کــا "مــادہ" ہــے اور

 نـظر نـہیں آنـے والـی چـیزوں کـا "ثـبوت"۔ ہـر مـسیحی جـانـتا ہـے کـہ نـجات کـے ل “" ایـمان "ضـروری ہـے

 (" کـیونـکہ فـضل کـے ذریـعہ آپ ایـمان کـے ذریـعہ نـجات پـا چـکے ہـیں ") ، لـیکن ہـم مـیں سـے بہـت سـے

 لـوگ یـہ بـھول جـاتـے ہـیں کـہ" ایـمان "وہـی ہـے جـس طـرح ہـمیں زمـین پـر رہـنا ہـے۔ "ایـمان" کـے ذریـعہ

 زنــدہ رہــنا تــعجب یــا غــیر مــعمولــی بــات نــہیں ہــے۔ یــہ عــام مــسیحی زنــدگــی ہــے۔ ہــم ابــدی زنــدگــی کــے ل

God خـدا پـر مـکمل انـحصار نـہیں کـرتـے ہـیں ، پـھر زمـین پـر اپـنی زنـدگـی کـے ل completely مـکمل 


یا جزوی طور پر خود پر انحصار کرتے ہیں۔ صرف "ایمان" کے ذریعہ رہتے ہیں۔

 مــثال کــے طــور پــر ، مــصنف نــے ہــابــیل ، ہــنوک ، نــوح ، ابــراہــیم ، ســارہ ، اســحاق ، یــعقوب ، جــوزف ،

 مــوســی ، راحــب ، گــیڈون ، بــارک ، ســمسون ، یــفتھی ، ڈیــوڈ ، ســموئــیل اور انــبیاء کــا تــذکــرہ کــیا ہــے۔

 ایــمان کــے ذریــعہ یــہ لــوگ "بــادشــاہــتوں کــو مــات دیــدے ، راســتبازی کــی ، وعــدے حــاصــل کــیے ، شــیروں

 کـے مـنہ بـند کـردیـئے ، آگ کـی لہـر کـو بـخشا ، تـلوار کـے کـنارے سـے بـچ گـئے ، کـمزوری کـی وجـہ سـے

 مـضبوط ، لـڑائـی مـیں طـاقـتور ، بـہادری کـا رخ کـیا۔ غـیر مـلکی کـی خـواتـین نـے اپـنے مُــردوں کـو دوبـارہ

 زنــدہ کــیا: اور دوســروں پــر تشــدد کــیا گــیا ، نــجات قــبول نــہیں کــیا گــیا۔ تــاکــہ وہ بہــتر قــیامــت حــاصــل

 کـریـں: اور دوسـروں پـر طـنزیـہ مـذاق اور ڈنـڈے مـارنـے ، اور اس کـے عـالوہ ، قـید و بـند کـی قـید کـا بـھی

 مــقدمــہ تــھا: ان پــر ســنگسار کــیا گــیا ، انــہیں جــالوطــن کــیا گــیا ، اللــچ مــیں ڈاال گــیا ، تــلوار ســے مــارا
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 گـیا: وہ بـھیڑوں کـی کـھالـوں مـیں گـھوم رہـے تـھے اور بـکریـاں بـے سـہارا ، تـکلیفیں ، اذیـتیں کـھا رہـے

 وہ صحـراؤں اور پـہاڑوں اور زمـین کـے گـھنے اور غـاروں (: دنـیا قـابـل نـہیں تـھا the جـن کـے ل) ہـیں۔

 مــیں پــھرتــے تــھے۔ اور ان ســب کــو ، ایــمان کــے ذریــعہ اچــھی خــبر مــلنے کــے بــعد بــھی وعــدہ نــہیں ہــوا۔

 خــدا نــے ہــمارے لــئے کــچھ بہــتر چــیز فــراہــم کــی ہــے ، تــاکــہ وہ ہــمارے بــغیر کــامــل نــہ ہــوں۔ لہــذا جــب ہــم

 بـھی گـواہـوں کـے اتـنے بـڑے بـادل کـے گـرد گـھیرے ہـوئـے ہـیں تـو آئـیے ہـم ہـر وزن اور گـناہ کـو جـو آسـانـی

 ســے ہــمیں گــھیر رہــے ہــیں ایــک طــرف چــھوڑ دیــں ، اور ہــم صــبر کــے ســاتــھ اس دوڑ کــے ســاتــھ دوڑیــں

 جــو ہــمارے ســامــنے رکــھی گــئی ہــے ، یــسوع کــی تــالش مــیں مــصنف اور ہــمارے ایــمان کــو خــتم کــرنــے

 جـو اس کـے سـامـنے رکـھی تـھی اس نـے شـرم سـے نـفرت کـرتـے that واال۔ جـس نـے اس خـوشـی کـے ل


ہوئے صلیب کو برداشت کیا اور خدا کے تخت کے داہنے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔

 چــلیں کــہ یــہاں خــدا کــا کــیا مــطلب ہــے۔ "ایــمان" پســتیس ہــے۔ Let آئــیے یــہ ســمجھنے مــیں مــدد کــے ل

 یـہ "سـماعـت پـر مـبنی ثـابـت قـدمـی" ہـے۔ ہـم جـو سـنتے ہـیں اس پـر ہـم مـضبوطـی سـے قـائـل ہـوجـاتـے ہـیں۔

 ہــم کــسی شــک کــے بــغیر اس بــات پــر قــائــل ہــیں کــیوں کــہ ہــم اســے جــانــتے ہــیں جــو ہــمیں بــتاتــا ہــے ســچ


ہے۔

 ہــــــے۔ اس کــــــا مــــــطلب ہــــــے "حــــــقیقت ، یــــــقین دہــــــانــــــی ، جــــــوہــــــر ، مــــــادہ ، بــــــنیاد ، hupostasis "مــــــادہ"

 گــارنــٹی۔" عــبرانــیوں 1: 3 مــیں ، یــسوع مــسیح کــو خــدا کــا کــراکــٹر ٹــیپس ہــیوپــوســٹاس کہــتے ہــیں۔ وہ

 خــدا کــے کــریــکٹر کــی "حــقیقت کــی نــمائــندگــی" ہــے۔ جــب آپ مــسیح کــو دیــکھتے ہــیں ، تــو آپ خــدا اور

 اس کـا خـاکـہ دیـکھتے ہـیں۔ مـسیح کـو دیـکھا ، سـنا اور مـحسوس کـیا جـاسـکتا ہـے۔ وہ اپـنے شـاگـردوں

 کـــے لـــئے حـــقیقی تـــھا۔ وہ خـــدا کـــی حـــقیقت ہـــے۔ تـــو یـــہ ہـــماری زنـــدگـــی کـــی چـــیزوں کـــے ســـاتـــھ ہـــے۔ ہـــم


مسیح میں جو "ایمان" رکھتے ہیں وہ ہماری "حقیقت" ، "ہمارے" مادہ ، "ہماری" ضمانت ہے۔
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 ایـمان حـقیقت ہـے "جـن چـیزوں کـی امـید کـی جـاتـی ہـے"۔ یـہ وہـی ہـے جـو ہـم "خـواہـش کـے سـاتـھ تـوقـع

 کــــرتــــے ہــــیں۔" ہــــم زنــــدگــــی مــــیں بہــــت ســــے جــــذبــــات رکــــھتے ہــــیں۔ یــــہ ایــــک شــــخص ، عــــقیدہ ، نــــوکــــری ،

 دوسـروں کـی مـدد کـرنـے کـے مـواقـع ، چـیزیـں ہـوسـکتا ہـے۔ ایـمان جـس کـی ہـم خـواہـش کـے سـاتـھ تـوقـع

 کــرتــے ہــیں اس کــی حــقیقت ہــے۔ ایــمان کــا مــطلب یــہ ہــے کــہ جــس کــی ہــم امــید کــرتــے ہــیں وہ "حــقیقت"


ہے۔

 ہـے. یـہ "جـانـچ کـے ذریـعہ elegchos "ایـمان بـھی "نـظر نـہیں آنـے والـی چـیزوں کـا ثـبوت ہـے۔" "ثـبوت

 ثـبوت" ہـے۔ یـہ لـفظ مـلزم کـے خـالف سـچائـی کـے ثـبوتـوں کـا اسـتعمال کـیا گـیا تـھا جـس کـی وجـہ سـے

 اسـے سـزا اور سـزا مـل گـئی۔ "چـیزیـں جـنہیں نـہیں دیـکھا جـاتـا ہـے" یـہ عـملی طـور پـر یـا بـیانـات ہـے۔

 اس کـا مـطلب ہـے ایـسی چـیزیـں جـو آنـکھوں سـے نـہیں دیـکھ سـکتے ہـیں۔ ایـمان ان چـیزوں کـا "ثـبوت"


ہے جسے ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔

 اگـر ہـم مـشکل وقـت کـا سـامـنا کـر رہـے ہـیں اور بـڑی امـید رکـھتے ہـیں کـہ مـعامـالت ہـماری پـسندیـدگـی

 مــیں بہــتری الئــیں گــے ، تــو ہــم کــیا کــریــں؟ ہــم خــدا پــر یــقین رکــھتے ہــیں۔ ہــمیں یــقین ہــے۔ یــہ ان چــیزوں


کی حقیقت ہے جن کی ہم امید کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔

 ایـمان" ایـک ہـی وقـت مـیں لـذت اور مـشکل ، آسـان اور مـشکل ہـے۔ ہـم انـسان ہـیں۔ اس کـا مـطلب ہـے"

 کـہ ہـم نـامـکمل اور مـحتاج ہـیں۔ ہـم غـلطیاں کـرتـے ہـیں۔ ہـم گـڑبـڑ کـرتـے ہـیں۔ ہـم چـیزوں کـو گہـرائـی سـے

 تـــکلیف دیـــتے ہـــیں اور مـــحسوس کـــرتـــے ہـــیں۔ ہـــم فـــکر کـــرتـــے ہـــیں۔ ہـــم گہـــری دیـــکھ بـــھال کـــرتـــے ہـــیں۔ ہـــم

 چــاہــتے ہــیں کــہ چــیزیــں ان ســے بہــتر ہــوں۔ خــدا نــے ان ســارے خــدشــات ســے نــمٹنے کــے لــئے ہــمیں کــیا


دیا؟ "ایمان۔" ہمیں یقین ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ، پھر سنیں۔ ہم دل نہیں ہارتے۔
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 ہـم "ایـمان کـی زنـدگـی" کـیسے گـزاریـں گـے؟ ہـم خـدا کـے کـالم پـر یـقین رکـھتے ہـیں۔ ہـم آگـے چـلتے رہـتے

 ہـیں ، ایـک وقـت مـیں ایـک قـدم۔ ہـم اپـنی پـرواہ مـسیح پـر ڈالـتے ہـیں کـیونـکہ وہ ہـماری دیـکھ بـھال کـرتـا

 ہـے۔ ہـم پـریـشانـی کـے بـجائـے دعـا کـرتـے ہـیں۔ ہـمارا ایـمان ہـے کـیونـکہ نـجات کـے وقـت خـدا نـے ہـمارے دل

 و دمـاغ مـیں رکـھی ہـوئـی ایـمان "مـادہ" اور "ثـبوت" ہـے جـس کـی ہـمیں مـشکل وقـتوں سـے گـزرنـے کـی


ضرورت ہے۔ یہ کافی سے زیادہ ہے۔
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