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اس::ان س::خت س::وال::ن ج::ا ج::واب ڏئ::ي ره::يا آه::يون ج::يڪي ع::يسائ::ي ن::وج::وان پ::ڇي ره::يا آه::ن .وال::دي::ن ۽
.ٻني عيسائي بالغن کي مدد ِ
الء ڇا ڪرڻ گهرجي؟ انهن جي سوالن جو جواب پيار ۽ سچائي سان
.هتي هڪ عيسائي نوجوان کان ايندڙ سوال آهي

ج:ڏه:ن اس:ني آس:مان ڏان:هن وي:ندا آه:يون اه:و س:وچ:ڻ ج:ي ح:يران ڪ:ندڙ ڳ:ال:هه آه:ي ت:ه اس:ان س:دائ:ني
اتي هونداسني پر ڪئني؟

!عظيم سوال

و ح :: :يران ڪ :: :ندڙ آه :: :ي ت :: :ه اس :: :ان س :: :دائ :: :ني خ :: :دا س :: :ان ج :: :نت ۾ ره :: :نداس :: :ني .اس :: :ني isاه :: :و س :: :وچ :: :ڻ ڏا
اڻ:ون ٿ:ا ت:ه م:اڻ:هن ج:ي ِ
الء ڌرت:ي ت:ي ج:يئڻ ت:ائ:ني س:ال:ن ت:ائ:ني جيس:ني ٿ:ي ره:يو آه:ي تيس:تائ:نيknow
ِ
:سواء اس ::ني ج ::نت ۾ ڪ ::يئن ره ::نداس ::ني؟ ج ::نت ۾ اس ::ان ج ::ي زن ::دگ ::ي ڪ ::يتري
اه ::ي م ::رن ::دا  ،پ ::ر م ::رڻ ک ::ان :
سوال  ،جيڪي پڇڻ ِ
َ
الء وڏي ڳالهه آهن
.مختلف هوندي؟ ۽  ،جنت ۾ ڪيئن ملندي؟ ‘‘ ڪيترا ’’

.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

م::اڻ::هو ج::يڪي ه::زاري::ن س::ال اڳ ره::ندا ه::ئا ه::نن س::وچ::يو ت::ه اه::ي ڊگ::ها ٽ::اور ب::نا ڪ::ري ‘آس::مان::ن’ ت::ائ::ني
وڃ::ي س::گهن ٿ::ا .اه::و گ::هڻو س::ٺو ن::ه ه::لي س::گهيو .خ::دا ان::هن ک::ي ٽ::اور ج::ي ت::عمير ک::ان روڪ::يو ۽ ان::هن
ک ::ي ه ::ڪٻئي س ::ان ڳ ::ال ::هائ ::ڻ ۾ ت ::ڪليف ڏن ::ي ڇ ::اڪ ::اڻ ت ::ه ه ::ن ان ::هن ج ::ي زب ::ان ک ::ي پ ::ري ::شان ڪ ::ري ڇ ::ڏي ::و
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)پ:يدائ:ش  .(11م:اڻ:هو ج:ڏه:ن ک:ان ڊگ:ها ج:بل ت:ي چ:ڙه:ي وي:ا آه:ن ۽ اي:تري ت:ائ:ني ج:و راڪ:يٽ ت:ي اڏام:ي
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
ع:يسيٰ پ:نهنجي ش:اگ:ردن ک:ي ٻ:ڌاي:و ت:ه ه:و ج:نت ڏان:هن وڃ:ي ره:يو ه:و ان:هن ج:ي ِ
الء ه:ڪ ه:نڌ ت:يار ڪ:رڻ
الء ان:هن ک:ي ح:اص:ل ڪ:رڻ ج:ي ِ
۽ وري زم:ني ت:ي اچ:ڻ ج:ي ِ
الء ت:ه ه:و س:دائ:ني ه:ن س:ان گ:ڏ ٿ:ي س:گهن
).يوحنا (14
پ:ول:س رس:ول ل:کيو آه:ي ت:ه ج:ڏه:ن ع:يسيٰ پ:نهنجي ش:اگ:ردن ِ
الء واپ:س اي:ندو آه:ي ت:ه ه:ر ڪ:نهن ج:يڪو ه:ن
اڻ:ون ٿ:ا ت:ه خ:دا knowج:ي اچ:ڻ ک:ان اڳ م:ري وي:ندو آه:ي ک:ي ج:يئري ک:ان ج:يئرو ڪ:يو وي:ندو .اس:ان
اه::و ڪ::ري س::گهي ٿ::و ڇ::اڪ::اڻ ت::ه ه::ن ع::يسى ک::ي ج::يئري م::ان اٿ::اري::و .ع::يسائ::ي ج::يڪي ه::ن وق::ت ج::يئرا
“ (1 Tesaloniansآه:ن ان:هن ک:ي ”ب:ادل ۾ ان:هن س:ان گ:ڏ خ:داون:د س:ان ه:وا ۾ م:الئ:ڻ ِ
الء پ:ڪڙي:و وي:ندو
واع ::دو اه ::و آه ::ي ت ::ه ع ::يسائ ::ي “ه ::ميشه خ ::داون ::د س ::ان گ ::ڏ ه ::ون ::دا” )آي ::ت  .(17اه ::و ي ::قينا ً ه ::ڪ 4:16).
معج::زو ٿ::يندو .ص::رف خ::دا ک::ي ق::درت آه::ي ت::ه م::ئل ک::ي وري ج::يئرو ڪ::رڻ ۽ ل::کني م::اڻ::هن ک::ي زم::ني ک::ان
.جنت ڏانهن منتقل ڪرڻ هن کي هميشه ِ
الء يسوع مسيح سان گڏ آهي
ِ
سواء جنت ۾ ڪيئن رهنداسني
.اڳتي سوال اهو آهي ته اسني مرڻ کان

م:اڻ:ھو پ:يدا ٿ:يندا آھ:ن  ،رھ:ندا آھ:ن ۽ آخ:رڪ:ار م:رن:دا آھ:ن .اه:و ئ:ي ط:ري:قو آه:ي ـــ ش:يون ق:درت:ي دن:يا
۾ ڪ ::م ڪ ::ن ٿ ::يون .خ ::دا ج ::يڪو اس ::ان س ::ان ج ::نت ۾ ڪ ::رڻ ج ::ي م ::نصوب ::اب ::ندي ڪ ::ري ره ::يو آه ::ي “ ،م ::اف ::وق
ال:فطرت آه:ي ”.پ:ول:س رس:ول ل:کيو آه:ي ت:ه ج:ڏه:ن ع:يسى اس:ان ج:ي ِ
الء واپ:س آي:و “اس:ان س:ڀني ک:ي
ت:بدي:ل ڪ:يو وي:ندو ”.اس:ان ه:ڪ 'ن:ئون' ج:سم ح:اص:ل ڪ:نداس:ني ج:يڪو ام:ر ۽ ن:اق:اب:ل ب:رداش:ت ه:ون:دو )1
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ڪ:ورٿ:ينس  (54-51 :15ان ج:و م:طلب آه:ي ت:ه اس:ني ڌرت:ي ت:ي ه:تان ج:ي ڪ:نهن ب:ه م:سئلي ک:ان س ِ
:واء
س ::دائ ::ني ج ::يئرا ٿ ::ي س ::گهنداس ::ني .اس ::ان درد  ،ڏک  ،ب ::يماري ي ::ا م ::وت ج ::و تج ::رب ::و ن ::ه ڪ ::نداس ::ني .اس ::ان
ي:سوع م:سيح س:ان گ:ڏ س:دائ:ني ره:نداس:ني ڇ:و ت:ه خ:دا اس:ان ک:ي ن:ئون ج:سم ڏي:ندو ج:يڪو س:دائ:ني زن:ده
!رهي سگهندو .ٻيو معجزو
.آخرڪار  ،اسان جي زندگي جنت ۾ ڪيئن مختلف هوندي

خ::دا اس::ان ک::ي ٻ::ڌائ::ي ٿ::و ت::ه ه::و ه::اڻ::ي ک::ان ڪ::يترائ::ي س::ال ه::ڪ ن::ئون ج::نت ۽ ه::ڪ ن::ئني زم::ني ٺ::اه::يندو.
:اء’ ع:يسيٰ چ:يو ه:و ش:اگ:رد ِ
ي:اد رک:و ت:ه ‘ج ِ
الء ٺ:اه:ڻ وارو ه:و؟ اھ:و س:ڏي:و وي:ندو آھ:ي 'ن:ئون ي:روش:لم' ۽
اھ ::و خ ::دا ک ::ان آس ::مان ک ::ان ن ::ازل ٿ ::يندو ۽ ن ::ئني ڌرت ::ي َء ج ::ي ب ::لڪل وي ::جھو ٿ ::يندو .اھ ::و ھ ::ڪڙو ب ::ھتري ::ن
خ ::وب ::صورت ش ::ھر آھ ::ي ج ::يڪو اڃ ::ا ت ::ائ ::ني ت ::عمير ڪ ::يو وي ::و آھ ::ي ڇ ::اڪ ::اڻ ت ::ه ع ::يسى ان ک ::ي ت ::عمير ڪ ::يو.
.توهان پڙهي سگهو ٿا ته هن خوبصورت  21۾ ڪيترو خوبصورت هوندو
الء ه::ڪ ح::يرت واري تج::رب::و ه::ون::دو .شه::ر ک::ي س::ج ڪ::رڻ ج::ي ِ
ن::ئني ي::روش::لم ۾ ره::ڻ اس::ان ِ
الء س::ج ج::ي
ض::رورت ن::ه ه::ون::دي ڇ::اڪ::اڻ ت::ه ي::سوع ئ::ي س::ندس ن::ور ه::ون::دو ” -خ::دا ج::ي ش::ان ان ِ
الء روش::ن ڪ::ندو“.
ج::يڪي م::اڻ::هو ن::ئني زم::ني ت::ي ره::ندا اه::و ن::ئني ي::روش::لم ج::ي روش::ني َء ۾ ه::لندا .واح::د م::اڻ::هو ج::يڪو ن::ئني
ي::روش::لم ۾ ۽ ن::ئني ڌرت::ي َء ت::ي ره::ڻ ج::ي ق::اب::ل ه::ون::دا اه::ي م::اڻ::هو ه::ون::دا ج::ن ج::ا ن::اال ل::يمبس ج::ي ڪ::تاب
.جي زندگي ۾ لکيا ويا آهن )مثال طور محفوظ ٿيل ماڻهو(
ج::يترو اس::ان خ::دا س::ان ه::ميشه ج::نت ۾ ڪ::نداس::ني اس::ان پ::ڙه::و ٿ::ي ري::و  .22اس::ان زن::دگ::ي م::حفوظ ،
م:زو ۽ اه:م ه:ون:دي .خ:دا ج:ي ِ
الء ج:يڪو ڪ:جهه ڪ:ري:ون ٿ:ا اه:و س:ندس آڏو ت:مام گ:هڻو اه:م ه:ون:دو .اس:ان
ه:ميشه س:ان ي:سوع م:سيح س:ان گ:ڏ ره:ندي:اس:ني ۽ ک:يس ل:طف ڏي:نداس:ني .م:نهنجو خ:يال آه:ي ت:ه خ:دا
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الء ج::نت ۾ اس::ان ِ
ِ
الء ڪ::يتري::ون ئ::ي س::خاوت::ون م::نصوب::ا آه::ن  ،ان ک::ان ب::ه وڌي::ڪ ج::و ه::و ه::ن ڌرت::ي َء ت::ي
آهي .مان چوان ٿو انھي َء ڪري جو رسول خدا يوسف  22۾ لکيو5-4 :
اھ::ي ک::يس ڏس::ندا  ،۽ س::ندس ن::ال::و س::ندن پ::يشان::ي َء ت::ي ھ::ون::دو .اُت::ي رات ن::اھ::ي ھ::ون::دي :ان::ھن ک::ي”
س:ج ج:ي روش:ني َء ج:ي ض:رورت ن:اھ:ي  ،ڇ:و ت:ه خ:داون:د خ:دا ان:ھن ک:ي روش:ن ڪ:ري ٿ:و .۽ اھ:ي س:دائ:ني
.۽ سدائني حڪومت ڪنديون

ان::هي ب::اب::ت س::وچ::يو! اس::ان ڏس::نداس::ني ي::سوع م::سيح ک::ي وي::جھو ۽ ذات::ي ط::ور ت::ي )آم::هون س::ام::هون
ٿ::ي وي::ندو( ۽ ه::ن س::ان گ::ڏ س::دائ::ني ۽ ڪ::ڏه::ن ”دور“ ڪ::ندو .ڇ::ا ت::ون ت::صور ڪ::ري س::گھني ٿ::و ت::ه اس::ان
ڪ ::ھڙن م ::شھورن ج ::و ح ::اڪ ::م رھ ::يا آھ ::يون  ،م ::سيح س ::ان گ ::ڏ س ::دائ ::ني ۽ ھ ::ميشه رھ ::ندا؟ م ::نهنجو خ ::يال
.آهي ته اها هميشه سٺي شي هوندي
.توهان جي سوال ِ
الء مهرباني! مون کي اميد آهي ته اهو جواب مدد ڏيندو
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