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 اســان ســخت ســوالــن جــا جــواب ڏئــي رهــيا آهــيون جــيڪي عــيسائــي نــوجــوان پــڇي رهــيا آهــن. والــديــن ۽


.ٻني عيسائي بالغن کي مدد الِء ڇا ڪرڻ گهرجي؟ انهن جي سوالن جو جواب پيار ۽ سچائي سان


.هتي هڪ عيسائي نوجوان کان ايندڙ سوال آهي

 جـڏهـن اسـني آسـمان ڏانـهن ويـندا آهـيون اهـو سـوچـڻ جـي حـيران ڪـندڙ ڳـالـهه آهـي تـه اسـان سـدائـني


اتي هونداسني پر ڪئني؟


!عظيم سوال

 و حــــــيران ڪــــــندڙ آهــــــي تــــــه اســــــان ســــــدائــــــني خــــــدا ســــــان جــــــنت ۾ رهــــــنداســــــني. اســــــنيis اهــــــو ســــــوچــــــڻ ڏا

knowاڻـون ٿـا تـه مـاڻـهن جـي الِء ڌرتـي تـي جـيئڻ تـائـني سـالـن تـائـني جيسـني ٿـي رهـيو آهـي تيسـتائـني 

 اهـــي مـــرنـــدا ، پـــر مـــرڻ کـــانـــسواِء اســـني جـــنت ۾ ڪـــيئن رهـــنداســـني؟ جـــنت ۾ اســـان جـــي زنـــدگـــي ڪـــيتري


.مختلف هوندي؟ ۽ ، جنت ۾ ڪيئن ملندي؟ ‘‘ ڪيترا ’’ سواَل ، جيڪي پڇڻ الِء وڏي ڳالهه آهن


.خدا پنھنجي ڪالم ، بائبل ۾ اسان جي ‘ڪيئن’ سوالن جا جواب ڏئي ٿو


.اچو ته پهرين نظر ۾ ڏسندا ‘ڪيئن’ اسني زمني کان آسمان تائني پهتا آهيون

 مــاڻــهو جــيڪي هــزاريــن ســال اڳ رهــندا هــئا هــنن ســوچــيو تــه اهــي ڊگــها ٽــاور بــنا ڪــري ‘آســمانــن’ تــائــني

 وڃــي ســگهن ٿــا. اهــو گــهڻو ســٺو نــه هــلي ســگهيو. خــدا انــهن کــي ٽــاور جــي تــعمير کــان روڪــيو ۽ انــهن

 کـــي هـــڪٻئي ســـان ڳـــالـــهائـــڻ ۾ تـــڪليف ڏنـــي ڇـــاڪـــاڻ تـــه هـــن انـــهن جـــي زبـــان کـــي پـــريـــشان ڪـــري ڇـــڏيـــو
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 (پـيدائـش 11). مـاڻـهو جـڏهـن کـان ڊگـها جـبل تـي چـڙهـي ويـا آهـن ۽ ايـتري تـائـني جـو راڪـيٽ تـي اڏامـي


چڪا آهن ، پر اڃا تائني خدا جي جنت تائني نه پهتا آهن. پوء ، اسان اتي ڪيئن پهچون؟


!خدا کي اسان وٽ حاصل ڪرڻ جي “طاقت” آهي

 عـيسيٰ پـنهنجي شـاگـردن کـي ٻـڌايـو تـه هـو جـنت ڏانـهن وڃـي رهـيو هـو انـهن جـي الِء هـڪ هـنڌ تـيار ڪـرڻ

 ۽ وري زمـني تـي اچـڻ جـي الِء انـهن کـي حـاصـل ڪـرڻ جـي الِء تـه هـو سـدائـني هـن سـان گـڏ ٿـي سـگهن


.(يوحنا 14)

 پـولـس رسـول لـکيو آهـي تـه جـڏهـن عـيسيٰ پـنهنجي شـاگـردن الِء واپـس ايـندو آهـي تـه هـر ڪـنهن جـيڪو هـن

 اڻـون ٿـا تـه خـداknow جـي اچـڻ کـان اڳ مـري ويـندو آهـي کـي جـيئري کـان جـيئرو ڪـيو ويـندو. اسـان

 اهــو ڪــري ســگهي ٿــو ڇــاڪــاڻ تــه هــن عــيسى کــي جــيئري مــان اٿــاريــو. عــيسائــي جــيڪي هــن وقــت جــيئرا

 Tesalonians 1) “آهـن انـهن کـي ”بـادل ۾ انـهن سـان گـڏ خـداونـد سـان هـوا ۾ مـالئـڻ الِء پـڪڙيـو ويـندو

 واعـــدو اهـــو آهـــي تـــه عـــيسائـــي “هـــميشه خـــداونـــد ســـان گـــڏ هـــونـــدا” (آيـــت 17). اهـــو يـــقيناً هـــڪ .(4:16

 معجــزو ٿــيندو. صــرف خــدا کــي قــدرت آهــي تــه مــئل کــي وري جــيئرو ڪــرڻ ۽ لــکني مــاڻــهن کــي زمــني کــان


.جنت ڏانهن منتقل ڪرڻ هن کي هميشه الِء يسوع مسيح سان گڏ آهي


.اڳتي سوال اهو آهي ته اسني مرڻ کان سواِء جنت ۾ ڪيئن رهنداسني

 مـاڻـھو پـيدا ٿـيندا آھـن ، رھـندا آھـن ۽ آخـرڪـار مـرنـدا آھـن. اهـو ئـي طـريـقو آهـي ـــ شـيون قـدرتـي دنـيا

 ۾ ڪـــم ڪـــن ٿـــيون. خـــدا جـــيڪو اســـان ســـان جـــنت ۾ ڪـــرڻ جـــي مـــنصوبـــابـــندي ڪـــري رهـــيو آهـــي ، “مـــافـــوق

 الـفطرت آهـي.” پـولـس رسـول لـکيو آهـي تـه جـڏهـن عـيسى اسـان جـي الِء واپـس آيـو “اسـان سـڀني کـي

 تـبديـل ڪـيو ويـندو.” اسـان هـڪ 'نـئون' جـسم حـاصـل ڪـنداسـني جـيڪو امـر ۽ نـاقـابـل بـرداشـت هـونـدو (1
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 ڪـورٿـينس 15: 51-54) ان جـو مـطلب آهـي تـه اسـني ڌرتـي تـي هـتان جـي ڪـنهن بـه مـسئلي کـان سـواِء

 ســـدائـــني جـــيئرا ٿـــي ســـگهنداســـني. اســـان درد ، ڏک ، بـــيماري يـــا مـــوت جـــو تجـــربـــو نـــه ڪـــنداســـني. اســـان

 يـسوع مـسيح سـان گـڏ سـدائـني رهـنداسـني ڇـو تـه خـدا اسـان کـي نـئون جـسم ڏيـندو جـيڪو سـدائـني زنـده


!رهي سگهندو. ٻيو معجزو


.آخرڪار ، اسان جي زندگي جنت ۾ ڪيئن مختلف هوندي

 خــدا اســان کــي ٻــڌائــي ٿــو تــه هــو هــاڻــي کــان ڪــيترائــي ســال هــڪ نــئون جــنت ۽ هــڪ نــئني زمــني ٺــاهــيندو.

 يـاد رکـو تـه ‘جـاِء’ عـيسيٰ چـيو هـو شـاگـرد الِء ٺـاهـڻ وارو هـو؟ اھـو سـڏيـو ويـندو آھـي 'نـئون يـروشـلم' ۽

 اھــــو خــــدا کــــان آســــمان کــــان نــــازل ٿــــيندو ۽ نــــئني ڌرتــــيَء جــــي بــــلڪل ويــــجھو ٿــــيندو. اھــــو ھــــڪڙو بــــھتريــــن

 خـــوبـــصورت شـــھر آھـــي جـــيڪو اڃـــا تـــائـــني تـــعمير ڪـــيو ويـــو آھـــي ڇـــاڪـــاڻ تـــه عـــيسى ان کـــي تـــعمير ڪـــيو.


.توهان پڙهي سگهو ٿا ته هن خوبصورت 21 ۾ ڪيترو خوبصورت هوندو

 نــئني يــروشــلم ۾ رهــڻ اســان الِء هــڪ حــيرت واري تجــربــو هــونــدو. شهــر کــي ســج ڪــرڻ جــي الِء ســج جــي

 ضــرورت نــه هــونــدي ڇــاڪــاڻ تــه يــسوع ئــي ســندس نــور هــونــدو - ”خــدا جــي شــان ان الِء روشــن ڪــندو.“

 جــيڪي مــاڻــهو نــئني زمــني تــي رهــندا اهــو نــئني يــروشــلم جــي روشــنيَء ۾ هــلندا. واحــد مــاڻــهو جــيڪو نــئني

 يــروشــلم ۾ ۽ نــئني ڌرتــيَء تــي رهــڻ جــي قــابــل هــونــدا اهــي مــاڻــهو هــونــدا جــن جــا نــاال لــيمبس جــي ڪــتاب


.جي زندگي ۾ لکيا ويا آهن (مثال طور محفوظ ٿيل ماڻهو)

 جــيترو اســان خــدا ســان هــميشه جــنت ۾ ڪــنداســني اســان پــڙهــو ٿــي ريــو 22. اســان زنــدگــي مــحفوظ ،

 مـزو ۽ اهـم هـونـدي. خـدا جـي الِء جـيڪو ڪـجهه ڪـريـون ٿـا اهـو سـندس آڏو تـمام گـهڻو اهـم هـونـدو. اسـان

 هـميشه سـان يـسوع مـسيح سـان گـڏ رهـنديـاسـني ۽ کـيس لـطف ڏيـنداسـني. مـنهنجو خـيال آهـي تـه خـدا



اسان جنت ۾ سدائني ڪئني رهنداسني؟  of 6 6

 الِء جــنت ۾ اســان الِء ڪــيتريــون ئــي ســخاوتــون مــنصوبــا آهــن ، ان کــان بــه وڌيــڪ جــو هــو هــن ڌرتــيَء تــي


آهي. مان چوان ٿو انھيَء ڪري جو رسول خدا يوسف 22 ۾ لکيو: 5-4

 اھــي کــيس ڏســندا ، ۽ ســندس نــالــو ســندن پــيشانــيَء تــي ھــونــدو. اُتــي رات نــاھــي ھــونــدي: انــھن کــي”

 سـج جـي روشـنيَء جـي ضـرورت نـاھـي ، ڇـو تـه خـداونـد خـدا انـھن کـي روشـن ڪـري ٿـو. ۽ اھـي سـدائـني


.۽ سدائني حڪومت ڪنديون

 انــهي بــابــت ســوچــيو! اســان ڏســنداســني يــسوع مــسيح کــي ويــجھو ۽ ذاتــي طــور تــي (آمــهون ســامــهون

 ٿــي ويــندو) ۽ هــن ســان گــڏ ســدائــني ۽ ڪــڏهــن ”دور“ ڪــندو. ڇــا تــون تــصور ڪــري ســگھني ٿــو تــه اســان

 ڪـــھڙن مـــشھورن جـــو حـــاڪـــم رھـــيا آھـــيون ، مـــسيح ســـان گـــڏ ســـدائـــني ۽ ھـــميشه رھـــندا؟ مـــنهنجو خـــيال


.آهي ته اها هميشه سٺي شي هوندي


.توهان جي سوال الِء مهرباني! مون کي اميد آهي ته اهو جواب مدد ڏيندو

 ڪـــتاب نـــيو کـــنگ جـــيمس ورزن® کـــان ورتـــو ويـــو آهـــي. ڪـــاپـــي رائـــيٽ © 1982 ٿـــامـــسن نـــيلسن طـــرفـــان.
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