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ع?قیدہ دف?اع ک?ا ف?ن ان?سان?ی نس?ل ک?ی ت?اری?خ ک?ی ط?رح ہ?ی پ?ران?ا ہ?ے۔ در ح?قیقت  ،ای?مان ک?ا دف?اع پہ?ال
فن تھا جسے خدا نے پہلے انسان کو سکھایا تھا۔
ت??ب خ??داون??د خ??دا ن??ے اس آدم??ی ک??و پ??کڑ ل??یا اور اس??ے ب??اغ??ی ع??دن م??یں رک??ھ دی??ا ت??اک??ہ اس ک??ی
دی??کھ ب??ھال اور دی??کھ ب??ھال ک??رے۔ اور خ??داون??د خ??دا ن??ے اس ش??خص ک??و ح??کم دی??ا  ’’ ،ب??اغ ک??ے
ے اور ب?رے ک?ے ع?لم ک?ے درخ?ت andہ?ر درخ?ت ک?ا آزادان?ہ ط?ور پ?ر ت?م ک?ھا س?کتے ہ?و۔ ل?یکن اچ?ھ
ک?و ت?م ن?ہیں ک?ھاؤ گ?ے  ،ک?یون?کہ ج?س دن ت?م اس م?یں س?ے ک?ھاؤ گ?ے ت?م ض?رور م?ر ج?اؤ گ?ے۔ "
پیدائش 17-15 :2
خ ??دا ن ??ے آدم ک ??و پ ??یدا ک ??یا  ،پ ??ھر اس ??ے ب ??اغ ع ??دن م ??یں رک ??ھا اور اس س ??ے ک ??ہا ک ??ہ "اس ??ے پ ??ال ??و اور
رک?ھو۔" ی?اد رک?ھنا م?وس?یٰ  ،پ?یدائ?ش ک?ے م?صنف  ،ن?ے وہ س?ب ک?چھ خ?دا ن?ے ع?بران?ی زب?ان م?یں ت?مام
چ ??یزوں ک ??ے آغ ??از ک ??ے ب ??ارے م ??یں ب ??تای ??ا ت ??ھا۔ ق ??دی ??م ع ??بران ??ی م ??یں ان ال ??فاظ ک ??ا ک ??یا م ??طلب ہ ??ے "اس ک ??ی
آم?یزش ک?رو اور رک?ھو"۔ "ٹ?ینڈ" ک?ا م?طلب ب?اغ م?یں ک?ام "م?زدوری" ک?رن?ا ہ?ے۔ "ک?یپ" ک?ا م?طلب ب?اغ?یچے
ک?ی ح?فاظ?ت  ،ح?فاظ?ت  ،ح?فاظ?ت  ،ح?فاظ?ت "ک?رن?ا ہ?ے۔ ہ?م س?مجھتے ہ?یں ک?ہ ب?اغ ل?گان?ے اور ک?ٹان?ے ک?ے
ل?ئے ک?سی ب?اغ م?یں ک?سی ک?و ک?ام ک?رن?ے ک?ی ض?رورت ہ?ے  ،ل?یکن اس ک?ی ح?فاظ?ت ک?ی ض?رورت ک?یوں
ہے؟

خ?دا ک?ا ط?اق?تور دش?من ت?ھا  -خ?دا ک?ی ط?رح ط?اق?تور ن?ہیں  ،ل?یکن پ?ھر ب?ھی ط?اق?تور۔ اس ک?ا م?طلب ہ?ے
ک?ہ خ?دا ن?ے اپ?نے ل?ئے پ?یدا ک?یا ہ?وا ای?ک دش?من ت?ھا۔ اس م?یں زم?ین اور ان?سان?ی نس?ل ش?ام?ل ہ?ے۔ اس?ی
ل ??ئے خ ??دا ن ??ے زم ??ین پ ??ر اپ ??نی زن ??دگ ??ی ک ??ے آغ ??از ہ ??ی م ??یں پہ ??لے ان ??سان ک ??و ای ??مان ک ??ے دف ??اع ک ??ی اہ ??میت
س?کھائ?ی۔ خ?دا ن?ے آدم اور ح?وا ک?و اس ک?ے س?ات?ھ زم?ین پ?ر ح?کمران?ی اور راج ک?رن?ے ک?ے ل?ئے پ?یدا ک?یا۔
خ?دا ک?ے س?ات?ھ ح?کمران?ی ک?ے ای?ک ح?صے ک?ا م?طلب ہ?ے دش?منوں س?ے زم?ین ک?ی ح?فاظ?ت ک?رن?ا۔ آدم ی?ہ
ک??یسے ک??ری??ں گ??ے؟ خ??دا ک??ے ہ??ر ح??کم ک??ی ت??عمیل ک??رت??ے ہ??وئ??ے۔ خ??دا ک??ا آدم ک??و پہ??ال ح??کم ک??یا ت??ھا؟ "...
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ے اور ب??رے ک??ے ع??لم ک??ے درخ??ت س??ے ت??م ن??ہیں ک??ھاؤ گ??ے۔" ِاس??ی ط??رح س??ے دف??اع ک??ا andل??یکن اچ??ھ
آغاز ہوا۔
خ ??دا اپ ??نے ت ??مام ل ??وگ ??وں س ??ے ای ??مان ک ??ے دف ??اع ک ??ی ض ??رورت ہ ??ے۔ ب ??ائ ??بل ک ??ے ذری ??عے اب ??تداء س ??ے ل ??ے ک ??ر
م?کاش?فہ ت?ک پ?ڑھ?یں اور آپ ک?و ہ?زاروں اف?راد ن?ظر آئ?یں گ?ے ج?و خ?دا ن?ے ای?مان ک?ے دف?اع ک?ے ل?ئے ک?ہا
ہ??ے۔ ای??مان خ??دا ک??ا ک??الم ہ??ے اور اس م??یں ی??قین ہ??ے۔ خ??دا ک??ے ک??الم پ??ر ہ??زاروں س??ال س??ے ح??ملہ آور ہ??ے
اور خداوند اب بھی اپنے لوگوں سے اس کا دفاع کرنے کا مطالبہ کررہا ہے۔
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