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 عـقیدہ دفـاع کـا فـن انـسانـی نسـل کـی تـاریـخ کـی طـرح ہـی پـرانـا ہـے۔ در حـقیقت ، ایـمان کـا دفـاع پہـال


فن تھا جسے خدا نے پہلے انسان کو سکھایا تھا۔

 تــب خــداونــد خــدا نــے اس آدمــی کــو پــکڑ لــیا اور اســے بــاغــی عــدن مــیں رکــھ دیــا تــاکــہ اس کــی

 دیــکھ بــھال اور دیــکھ بــھال کــرے۔ اور خــداونــد خــدا نــے اس شــخص کــو حــکم دیــا ، ’’ بــاغ کــے

 ے اور بـرے کـے عـلم کـے درخـتand ہـر درخـت کـا آزادانـہ طـور پـر تـم کـھا سـکتے ہـو۔ لـیکن اچـھ

 کـو تـم نـہیں کـھاؤ گـے ، کـیونـکہ جـس دن تـم اس مـیں سـے کـھاؤ گـے تـم ضـرور مـر جـاؤ گـے۔ "


پیدائش 2: 17-15

 خــــدا نــــے آدم کــــو پــــیدا کــــیا ، پــــھر اســــے بــــاغ عــــدن مــــیں رکــــھا اور اس ســــے کــــہا کــــہ "اســــے پــــالــــو اور

 رکـھو۔" یـاد رکـھنا مـوسـیٰ ، پـیدائـش کـے مـصنف ، نـے وہ سـب کـچھ خـدا نـے عـبرانـی زبـان مـیں تـمام

 چـــیزوں کـــے آغـــاز کـــے بـــارے مـــیں بـــتایـــا تـــھا۔ قـــدیـــم عـــبرانـــی مـــیں ان الـــفاظ کـــا کـــیا مـــطلب ہـــے "اس کـــی

 آمـیزش کـرو اور رکـھو"۔ "ٹـینڈ" کـا مـطلب بـاغ مـیں کـام "مـزدوری" کـرنـا ہـے۔ "کـیپ" کـا مـطلب بـاغـیچے

 کـی حـفاظـت ، حـفاظـت ، حـفاظـت ، حـفاظـت "کـرنـا ہـے۔ ہـم سـمجھتے ہـیں کـہ بـاغ لـگانـے اور کـٹانـے کـے

 لـئے کـسی بـاغ مـیں کـسی کـو کـام کـرنـے کـی ضـرورت ہـے ، لـیکن اس کـی حـفاظـت کـی ضـرورت  کـیوں


ہے؟

 خـدا کـا طـاقـتور دشـمن تـھا - خـدا کـی طـرح طـاقـتور نـہیں ، لـیکن پـھر بـھی طـاقـتور۔ اس کـا مـطلب ہـے

 کـہ خـدا نـے اپـنے لـئے پـیدا کـیا ہـوا ایـک دشـمن تـھا۔ اس مـیں زمـین اور انـسانـی نسـل شـامـل ہـے۔ اسـی

 لـــئے خـــدا نـــے زمـــین پـــر اپـــنی زنـــدگـــی کـــے آغـــاز ہـــی مـــیں پہـــلے انـــسان کـــو ایـــمان کـــے دفـــاع کـــی اہـــمیت

 سـکھائـی۔ خـدا نـے آدم اور حـوا کـو اس کـے سـاتـھ زمـین پـر حـکمرانـی اور راج کـرنـے کـے لـئے پـیدا کـیا۔

 خـدا کـے سـاتـھ حـکمرانـی کـے ایـک حـصے کـا مـطلب ہـے دشـمنوں سـے زمـین کـی حـفاظـت کـرنـا۔ آدم یـہ

 کــیسے کــریــں گــے؟ خــدا کــے ہــر حــکم کــی تــعمیل کــرتــے ہــوئــے۔ خــدا کــا آدم کــو پہــال حــکم کــیا تــھا؟ "...
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 ے اور بــرے کــے عــلم کــے درخــت ســے تــم نــہیں کــھاؤ گــے۔" ِاســی طــرح  ســے دفــاع کــاand لــیکن اچــھ


آغاز ہوا۔

 خـــدا اپـــنے تـــمام لـــوگـــوں ســـے ایـــمان کـــے دفـــاع کـــی ضـــرورت ہـــے۔ بـــائـــبل کـــے ذریـــعے ابـــتداء ســـے لـــے کـــر

 مـکاشـفہ تـک پـڑھـیں اور آپ کـو ہـزاروں افـراد نـظر آئـیں گـے جـو خـدا نـے ایـمان کـے دفـاع کـے لـئے کـہا

 ہــے۔ ایــمان خــدا کــا کــالم ہــے اور اس مــیں یــقین ہــے۔ خــدا کــے کــالم پــر ہــزاروں ســال ســے حــملہ آور ہــے


اور خداوند اب بھی اپنے لوگوں سے اس کا دفاع کرنے کا مطالبہ کررہا ہے۔


ایمان اور خود سے دفاع ™ 2020-1990

 کــــــالم نــــــیو کــــــنگ جــــــیمز ورژن ســــــے لــــــیا گــــــیا۔ کــــــاپــــــی رائــــــٹ 2 1982 کــــــے ذریــــــعہ تــــــھامــــــس نــــــیلسن ،"
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