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رس ;;ول م ;;شکل وق ;;ت ک ;;ے ب ;;ارے م ;;یں ج ;;ان ;;تے ت ;;ھے۔ ان ;;ہوں ن ;;ے اک ;;ثر خ ;;دا ک ;;ے ب ;;چوں ک ;;و پ ;;ری ;;شان ;;ی اور
مخالفت کا سامنا کرنے کے بارے میں لکھا۔ خدا نے ہمیں بے دفاع نہیں چھوڑا۔
اب راس;;تباز ای;;مان ک;;ے ذری;;عہ زن;;دہ رہ;;ے گ;;ا… اب ای;;مان ان چ;;یزوں ک;;ا م;;ادہ ہ;;ے ج;;س ک;;ی ام;;ید ک;;ی"
جاتی ہے  ،ان چیزوں کا ثبوت جو نظر نہیں آتے ہیں۔" عبرانیوں 1 :11 - 10:38

ع;بران;یوں ک;و ل;کھنے وال;ے م;صنف ن;ے اپ;نے ق;ارئ;ین ک;ے س;ام;نے ڈھ;ٹائ;ی ک;ا ب;یان دی;ا۔ ان;ہوں ن;ے ل;کھا ک;ہ
"راس;;تباز" "ای;;مان" ک;;ے ذری;;عہ زن;;دہ رہ;;ے گ;;ا اور "ای;;مان" ام;;ید ک;;ی گ;;ئی چ;;یزوں ک;;ا "م;;ادہ" ہ;;ے اور
ن;ظر ن;ہیں آن;ے وال;ی چ;یزوں ک;ا "ث;بوت"۔ ہ;ر م;سیحی ج;ان;تا ہ;ے ک;ہ ن;جات ک;ے ل “" ای;مان "ض;روری ہ;ے
)" ک;یون;کہ ف;ضل ک;ے ذری;عہ آپ ای;مان ک;ے ذری;عہ ن;جات پ;ا چ;کے ہ;یں "(  ،ل;یکن ہ;م م;یں س;ے بہ;ت س;ے
ل;وگ ی;ہ ب;ھول ج;ات;ے ہ;یں ک;ہ" ای;مان "وہ;ی ہ;ے ج;س ط;رح ہ;میں زم;ین پ;ر رہ;نا ہ;ے۔ "ای;مان" ک;ے ذری;عہ
زن;;دہ رہ;;نا ت;;عجب ی;;ا غ;;یر م;;عمول;;ی ب;;ات ن;;ہیں ہ;;ے۔ ی;;ہ ع;;ام م;;سیحی زن;;دگ;;ی ہ;;ے۔ ہ;;م اب;;دی زن;;دگ;;ی ک;;ے ل
م;کمل  completelyخ;دا پ;ر م;کمل ان;حصار ن;ہیں ک;رت;ے ہ;یں  ،پ;ھر زم;ین پ;ر اپ;نی زن;دگ;ی ک;ے ل God
یا جزوی طور پر خود پر انحصار کرتے ہیں۔ صرف "ایمان" کے ذریعہ رہتے ہیں۔
م;;ثال ک;;ے ط;;ور پ;;ر  ،م;;صنف ن;;ے ہ;;اب;;یل  ،ہ;;نوک  ،ن;;وح  ،اب;;راہ;;یم  ،س;;ارہ  ،اس;;حاق  ،ی;;عقوب  ،ج;;وزف ،
م;;وس;;ی  ،راح;;ب  ،گ;;یڈون  ،ب;;ارک  ،س;;مسون  ،ی;;فتھی  ،ڈی;;وڈ  ،س;;موئ;;یل اور ان;;بیاء ک;;ا ت;;ذک;;رہ ک;;یا ہ;;ے۔
ای;;مان ک;;ے ذری;;عہ ی;;ہ ل;;وگ "ب;;ادش;;اہ;;توں ک;;و م;;ات دی;;دے  ،راس;;تبازی ک;;ی  ،وع;;دے ح;;اص;;ل ک;;یے  ،ش;;یروں
ک;ے م;نہ ب;ند ک;ردی;ئے  ،آگ ک;ی لہ;ر ک;و ب;خشا  ،ت;لوار ک;ے ک;نارے س;ے ب;چ گ;ئے  ،ک;مزوری ک;ی وج;ہ س;ے
م;ضبوط  ،ل;ڑائ;ی م;یں ط;اق;تور  ،ب;ہادری ک;ا رخ ک;یا۔ غ;یر م;لکی ک;ی خ;وات;ین ن;ے اپ;نے ُ;م;ردوں ک;و دوب;ارہ
زن;;دہ ک;;یا :اور دوس;;روں پ;;ر تش;;دد ک;;یا گ;;یا  ،ن;;جات ق;;بول ن;;ہیں ک;;یا گ;;یا۔ ت;;اک;;ہ وہ بہ;;تر ق;;یام;;ت ح;;اص;;ل
ک;ری;ں :اور دوس;روں پ;ر ط;نزی;ہ م;ذاق اور ڈن;ڈے م;ارن;ے  ،اور اس ک;ے ع;الوہ  ،ق;ید و ب;ند ک;ی ق;ید ک;ا ب;ھی
م;;قدم;;ہ ت;;ھا :ان پ;;ر س;;نگسار ک;;یا گ;;یا  ،ان;;ہیں ج;;الوط;;ن ک;;یا گ;;یا  ،الل;;چ م;;یں ڈاال گ;;یا  ،ت;;لوار س;;ے م;;ارا
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گ;یا :وہ ب;ھیڑوں ک;ی ک;ھال;وں م;یں گ;ھوم رہ;ے ت;ھے اور ب;کری;اں ب;ے س;ہارا  ،ت;کلیفیں  ،اذی;تیں ک;ھا رہ;ے
وہ صح;راؤں اور پ;ہاڑوں اور زم;ین ک;ے گ;ھنے اور غ;اروں ) :دن;یا ق;اب;ل ن;ہیں ت;ھا  theج;ن ک;ے ل( ہ;یں۔
م;;یں پ;;ھرت;;ے ت;;ھے۔ اور ان س;;ب ک;;و  ،ای;;مان ک;;ے ذری;;عہ اچ;;ھی خ;;بر م;;لنے ک;;ے ب;;عد ب;;ھی وع;;دہ ن;;ہیں ہ;;وا۔
خ;;دا ن;;ے ہ;;مارے ل;;ئے ک;;چھ بہ;;تر چ;;یز ف;;راہ;;م ک;;ی ہ;;ے  ،ت;;اک;;ہ وہ ہ;;مارے ب;;غیر ک;;ام;;ل ن;;ہ ہ;;وں۔ لہ;;ذا ج;;ب ہ;;م
ب;ھی گ;واہ;وں ک;ے ات;نے ب;ڑے ب;ادل ک;ے گ;رد گ;ھیرے ہ;وئ;ے ہ;یں ت;و آئ;یے ہ;م ہ;ر وزن اور گ;ناہ ک;و ج;و آس;ان;ی
س;;ے ہ;;میں گ;;ھیر رہ;;ے ہ;;یں ای;;ک ط;;رف چ;;ھوڑ دی;;ں  ،اور ہ;;م ص;;بر ک;;ے س;;ات;;ھ اس دوڑ ک;;ے س;;ات;;ھ دوڑی;;ں
ج;;و ہ;;مارے س;;ام;;نے رک;;ھی گ;;ئی ہ;;ے  ،ی;;سوع ک;;ی ت;;الش م;;یں م;;صنف اور ہ;;مارے ای;;مان ک;;و خ;;تم ک;;رن;;ے
ج;و اس ک;ے س;ام;نے رک;ھی ت;ھی اس ن;ے ش;رم س;ے ن;فرت ک;رت;ے  thatواال۔ ج;س ن;ے اس خ;وش;ی ک;ے ل
ہوئے صلیب کو برداشت کیا اور خدا کے تخت کے داہنے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔

چ;;لیں ک;;ہ ی;;ہاں خ;;دا ک;;ا ک;;یا م;;طلب ہ;;ے۔ "ای;;مان" پس;;تیس ہ;;ے۔  Letآئ;;یے ی;;ہ س;;مجھنے م;;یں م;;دد ک;;ے ل
ی;ہ "س;ماع;ت پ;ر م;بنی ث;اب;ت ق;دم;ی" ہ;ے۔ ہ;م ج;و س;نتے ہ;یں اس پ;ر ہ;م م;ضبوط;ی س;ے ق;ائ;ل ہ;وج;ات;ے ہ;یں۔
ہ;;م ک;;سی ش;;ک ک;;ے ب;;غیر اس ب;;ات پ;;ر ق;;ائ;;ل ہ;;یں ک;;یوں ک;;ہ ہ;;م اس;;ے ج;;ان;;تے ہ;;یں ج;;و ہ;;میں ب;;تات;;ا ہ;;ے س;;چ
ہے۔

ہ ; ;;ے۔ اس ک ; ;;ا م ; ;;طلب ہ ; ;;ے "ح ; ;;قیقت  ،ی ; ;;قین دہ ; ;;ان ; ;;ی  ،ج ; ;;وہ ; ;;ر  ،م ; ;;ادہ  ،ب ; ;;نیاد " hupostasis ،م ; ;;ادہ"
گ;;ارن;;ٹی۔" ع;;بران;;یوں  3 :1م;;یں  ،ی;;سوع م;;سیح ک;;و خ;;دا ک;;ا ک;;راک;;ٹر ٹ;;یپس ہ;;یوپ;;وس;;ٹاس کہ;;تے ہ;;یں۔ وہ
خ;;دا ک;;ے ک;;ری;;کٹر ک;;ی "ح;;قیقت ک;;ی ن;;مائ;;ندگ;;ی" ہ;;ے۔ ج;;ب آپ م;;سیح ک;;و دی;;کھتے ہ;;یں  ،ت;;و آپ خ;;دا اور
اس ک;ا خ;اک;ہ دی;کھتے ہ;یں۔ م;سیح ک;و دی;کھا  ،س;نا اور م;حسوس ک;یا ج;اس;کتا ہ;ے۔ وہ اپ;نے ش;اگ;ردوں
ک ;;ے ل ;;ئے ح ;;قیقی ت ;;ھا۔ وہ خ ;;دا ک ;;ی ح ;;قیقت ہ ;;ے۔ ت ;;و ی ;;ہ ہ ;;ماری زن ;;دگ ;;ی ک ;;ی چ ;;یزوں ک ;;ے س ;;ات ;;ھ ہ ;;ے۔ ہ ;;م
مسیح میں جو "ایمان" رکھتے ہیں وہ ہماری "حقیقت" " ،ہمارے" مادہ " ،ہماری" ضمانت ہے۔
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ای;مان ح;قیقت ہ;ے "ج;ن چ;یزوں ک;ی ام;ید ک;ی ج;ات;ی ہ;ے"۔ ی;ہ وہ;ی ہ;ے ج;و ہ;م "خ;واہ;ش ک;ے س;ات;ھ ت;وق;ع
ک ;;رت ;;ے ہ ;;یں۔" ہ ;;م زن ;;دگ ;;ی م ;;یں بہ ;;ت س ;;ے ج ;;ذب ;;ات رک ;;ھتے ہ ;;یں۔ ی ;;ہ ای ;;ک ش ;;خص  ،ع ;;قیدہ  ،ن ;;وک ;;ری ،
دوس;روں ک;ی م;دد ک;رن;ے ک;ے م;واق;ع  ،چ;یزی;ں ہ;وس;کتا ہ;ے۔ ای;مان ج;س ک;ی ہ;م خ;واہ;ش ک;ے س;ات;ھ ت;وق;ع
ک;;رت;;ے ہ;;یں اس ک;;ی ح;;قیقت ہ;;ے۔ ای;;مان ک;;ا م;;طلب ی;;ہ ہ;;ے ک;;ہ ج;;س ک;;ی ہ;;م ام;;ید ک;;رت;;ے ہ;;یں وہ "ح;;قیقت"
ہے۔

ہ;ے .ی;ہ "ج;ان;چ ک;ے ذری;عہ " elegchosای;مان ب;ھی "ن;ظر ن;ہیں آن;ے وال;ی چ;یزوں ک;ا ث;بوت ہ;ے۔" "ث;بوت
ث;بوت" ہ;ے۔ ی;ہ ل;فظ م;لزم ک;ے خ;الف س;چائ;ی ک;ے ث;بوت;وں ک;ا اس;تعمال ک;یا گ;یا ت;ھا ج;س ک;ی وج;ہ س;ے
اس;ے س;زا اور س;زا م;ل گ;ئی۔ "چ;یزی;ں ج;نہیں ن;ہیں دی;کھا ج;ات;ا ہ;ے" ی;ہ ع;ملی ط;ور پ;ر ی;ا ب;یان;ات ہ;ے۔
اس ک;ا م;طلب ہ;ے ای;سی چ;یزی;ں ج;و آن;کھوں س;ے ن;ہیں دی;کھ س;کتے ہ;یں۔ ای;مان ان چ;یزوں ک;ا "ث;بوت"
ہے جسے ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔

اگ;ر ہ;م م;شکل وق;ت ک;ا س;ام;نا ک;ر رہ;ے ہ;یں اور ب;ڑی ام;ید رک;ھتے ہ;یں ک;ہ م;عام;الت ہ;ماری پ;سندی;دگ;ی
م;;یں بہ;;تری الئ;;یں گ;;ے  ،ت;;و ہ;;م ک;;یا ک;;ری;;ں؟ ہ;;م خ;;دا پ;;ر ی;;قین رک;;ھتے ہ;;یں۔ ہ;;میں ی;;قین ہ;;ے۔ ی;;ہ ان چ;;یزوں
کی حقیقت ہے جن کی ہم امید کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔

ای;مان" ای;ک ہ;ی وق;ت م;یں ل;ذت اور م;شکل  ،آس;ان اور م;شکل ہ;ے۔ ہ;م ان;سان ہ;یں۔ اس ک;ا م;طلب ہ;ے"
ک;ہ ہ;م ن;ام;کمل اور م;حتاج ہ;یں۔ ہ;م غ;لطیاں ک;رت;ے ہ;یں۔ ہ;م گ;ڑب;ڑ ک;رت;ے ہ;یں۔ ہ;م چ;یزوں ک;و گہ;رائ;ی س;ے
ت ;;کلیف دی ;;تے ہ ;;یں اور م ;;حسوس ک ;;رت ;;ے ہ ;;یں۔ ہ ;;م ف ;;کر ک ;;رت ;;ے ہ ;;یں۔ ہ ;;م گہ ;;ری دی ;;کھ ب ;;ھال ک ;;رت ;;ے ہ ;;یں۔ ہ ;;م
چ;;اہ;;تے ہ;;یں ک;;ہ چ;;یزی;;ں ان س;;ے بہ;;تر ہ;;وں۔ خ;;دا ن;;ے ان س;;ارے خ;;دش;;ات س;;ے ن;;مٹنے ک;;ے ل;;ئے ہ;;میں ک;;یا
دیا؟ "ایمان۔" ہمیں یقین ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں  ،پھر سنیں۔ ہم دل نہیں ہارتے۔
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ہ;م "ای;مان ک;ی زن;دگ;ی" ک;یسے گ;زاری;ں گ;ے؟ ہ;م خ;دا ک;ے ک;الم پ;ر ی;قین رک;ھتے ہ;یں۔ ہ;م آگ;ے چ;لتے رہ;تے
ہ;یں  ،ای;ک وق;ت م;یں ای;ک ق;دم۔ ہ;م اپ;نی پ;رواہ م;سیح پ;ر ڈال;تے ہ;یں ک;یون;کہ وہ ہ;ماری دی;کھ ب;ھال ک;رت;ا
ہ;ے۔ ہ;م پ;ری;شان;ی ک;ے ب;جائ;ے دع;ا ک;رت;ے ہ;یں۔ ہ;مارا ای;مان ہ;ے ک;یون;کہ ن;جات ک;ے وق;ت خ;دا ن;ے ہ;مارے دل
و دم;اغ م;یں رک;ھی ہ;وئ;ی ای;مان "م;ادہ" اور "ث;بوت" ہ;ے ج;س ک;ی ہ;میں م;شکل وق;توں س;ے گ;زرن;ے ک;ی
ضرورت ہے۔ یہ کافی سے زیادہ ہے۔
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