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 کیا آپ کو 

 خدا کے مقدس ایام کو ماننا چاہئے یا شیطانی تعطیالت کو ماننا چاہئے؟
 بوب تھئیل پی ایچ ڈی کی جانب سے

 خدا کی دعوت کے دن بائبل میں درج ہیں؟

 کون دنوں یسوع رکھ دیا؟

 رسولوں کون دنوں رکھ دیا؟



 مسیح کے ابتدائی پیروکاروں کون دنوں رکھ دیا؟

 چھٹیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں؟آپ کو کسی بھی 

 کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں سے آیا؟

 آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور دوسروں کو ان کا مشاہدہ کر سکتی کیوں کرتے ہیں؟

 کسی بھی مذہبی مفہوم کیا ضرورت ہے؟

 آپ شیطانی چھٹیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے؟

 یہ خدا سے فرق پڑتا ہے آپ کو رکھ سکتے ہیں کس دن؟

اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ مسیحی ہیں تو، آپ کو ممکنہ طور پر یسوع مسیح کی مذمت کریں گے کہ شیطانی یا کافر والوں منا رہے 
 کی پیروی کرے گا سچ کرتا ہے؟ یسوع مسیحہیں؟ اگر ایسا ہے تو، معاملہ کافی آپ کے لئے کہ آپ کو اس پر 

ISBN 978-1-940482-17-0  

. خدا اور جانشین، ایک کارپوریشن واحد کی مسلسل چرچ کے 2.2ناسری کتب طرف سے. ایڈیشن  2016/2017© جملہ حقوق  
 امریکہ۔   93433ڈبلیو گرینڈ ایوینیو، گرور بیچ، کیلیفورنیا،  1036 .لئے تیار

 

ل کے مختلف تراجم بھر جوائس تھئیل کی طرف سے نیوزی لینڈ میں پینتیکوست کے دن پر لی گئی تصویر کا احاطہ. بائب :کریڈٹ

میں استعمال کیا جاتا ہے؛ جہاں کوئی نام نہیں اور نہ ہی مخفف دیا جاتا ہے، اس کے بعد نیا بادشاہ جیمز ورژن )ینآئوی( حوالہ دیا 

 ؛ حکم سے استعمال کیا جاتا(.1997© جارہا ہے )تھامس نیلسن، جملہ حقوق 

 

 فہرست

 . مقدس دن بمقابلہ مقبول چھٹیاں1

 صرف مسیح کی موت کے بارے میں ہے؟ . فسح:2

 . رات مشاہدہ اور بےخمیری روٹی کی دن ہو جائے کرنے کے لئے3

 . پینتیکوست: اپنے بالئے اور خدا کی ناقابل یقین گفٹ کے بارے میں حقیقت4

 . نرسنگے کی دعوت: مسیح کی واپسی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات5

 دیا جاتا . دن: کفارہ کے شیطان نکال6

 . عید خیام منانے: دنیا لگتا ہے کیا کے تحت مسیح کے دور حکومت کی طرح کی ایک جھلک7

 . آخری عظیم دن: بنی نوع انسان کے لئے خدا کا نجات کا حیرت انگیز منصوبہ بندی8

 . غلط ترجہ اور سبت9

 . دوبارہ مقرر شدہ شیطانی چھٹیاں10



   . خدا کے مقدس دن یا جھوٹ؟11

 ن کیلنڈرمقدس د

  رابطے کی معلومات

 

 

 

 

 

 . مقدس دن بمقابلہ مقبول چھٹیاں1

 متعدد گروپوں عیسائیت دعوی کرنے والے میں سے تقریبا تمام کچھ چھٹیاں یا مقدس دن کا مشاہدہ.

 آپ کو خدا کے مقدس دن یا شیطانی چھٹیوں کا مشاہدہ کرنا چاہئے؟

اور بائبل پر یقین کرنے کو تیار والوں کی بجائے مختلف ہجوم کے  طرح لگتا ہے.یہ کوئی آسان جواب کے ساتھ ایک آسان سوال کی 

 لئے، یہ ہے.

 وہ بائبل سے آتے ہیں یا وہ روایتی کافر / شیطانی مشاہدے سے متعلق ہیں ہے؟ مقدس دن اور تعطیالت کہاں سے آیا تھا؟

رقرار رکھنے اور کیوں چاہئے اس دن، اگر کوئی ہے تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک مسیحی ہیں، تو آپ کو سچ میں، آپ کو ب

 جانتے ہیں؟

یہ مختصر کتاب ساالنہ بائبل مقدس دن پر مرکوز ہے اور دوسروں کا مشاہدہ ہے کہ ساالنہ تعطیالت میں سے کچھ کے بارے میں 

 معلومات ہے.

 چھٹیوں کالم

لوگ اب لگتا ہے کے باوجود، جو کہ  . انگریزی سے آیا بوڑھے اصل میں کی چھٹی ڈکشنری کے مطابق، دنیا ویبسٹر

 چھٹی کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا. -مراد ایک  مقدس دن اصل وقت بند اصطالح

قومی چھٹیاں الزمی مذہبی ہونے کا تصور نہیں کر  بالکل، سب نہیں 'تعطیالت' مذہبی مقدس دن کے طور پر ارادہ کر رہے تھے.

 ( منایا.23-22: 10ایک یا ایک سے ان میں سے زیادہ ہے )یوحنا رہے تھے، اور یہاں تک یسوع بظاہر 

جہاں تک یسوع جاتا ہے کے طور پر، بائبل خاص طور پر ریکارڈ ہے وہ بائبل مقدس ایام اور اس طرح فسح طور تہوار منایا کہ 

یسوع کے  (.2: 8 ؛38-37 :7( اور آخری بڑے دن )یوحنا 26-10: 7(، جھونپڑیوں کی عید )یوحنا 19-7: 22؛ 42-41: 2)لوقا 

(، 8: 5کرنتھیوں  1؛ 6: 20(، عید فطیر کے دنوں )اعمال 7: 5کرنتھیوں  1رسولوں کو نئے عہد نامہ پوائنٹس فسح رکھتے ہوئے )

(، اور 28:17؛ 24-18: 21اعمال؛  18:21  ،37-24،33: 23(، ترہی اور جھونپڑیوں ) سییف احبار 14-1: 2پینتیکوست )اعمال 
 (.99اعمال:  27دن  کفارے )کے

بائبل کبھی نہیں پتہ چلتا ہے یسوع مسیح اور نہ رسولوں کافر رومیوں مشاہدہ ہے کہ لوگ جیسے مذہبی تعطیالت کا مشاہدہ کیا 
ذرائع سے آ رہے ہیں کہ مذہبی   اس کے باوجود، بہت سے ان کے مذہب کے طور پر عیسائیت کا دعوی جو بائبل کے باہر ہے.

 کا مشاہدہ. تعطیالت کے ورژن

 وہ رکھنا چاہئے؟



بائبل نبوت وقت آئے گا کہ سب قوموں کو خدا کے مقدس دن رکھنے یا خشک سالی اور آفتوں کے ساتھ مشروط ہو جائے گا جب 

 چاہئے یا نہیں؟  ایسی بات ہے کے بعد سے، آپ پر غور نہیں کیا جانا چاہئے آپ کو تو اب کیا کرنا (.19-16: 14)زکریاہ 

بعض اعتراضات کچھ بائبل شوز اس کے اندر سے خطاب  س کی مکمل طور پر اس کتاب میں کم از کم دو مرتبہ پڑھیں.براہ کرم ا

 جواب دے گا.  ایک دوبار پڑھا امید زیادہ سنگین سواالت آپ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں کے بارے میں اٹھائے گئے ہیں.

ہم تعصب کے جذبے میں ان کی ساالنہ مقدس دن  کی کوشش کریں.واقعی ایک کھلے ذہن کے ساتھ اس موضوع کا مطالعہ کرنے 

کے کسی بھی پریزنٹیشن پر نظر کرنے کے لئے اس کے خالف ہماری گارڈ پر نہیں ہیں تو، اس نے تمام انسانوں کے لئے قدرتی 

ماقت اور شرم کی بات بائبل کہتی ہے کہ، "انہوں نے کہا کہ جو بات وہ اسے سنتا ہے اس سے پہلے، جواب ہے جو اس سے ح ہے.
طرح ہونا سکھاتا ہے  Bereansہو تو دیکھنے کے لئے پرانے کے  17:100( تو یہاں یہ باتیں اسی طرح )اعمال 18:13ہے" )امثال 

-111.) 

کھلے ذہنوں، ہمارے اپنے راستے کے مقابلے میں زیادہ سچ خواہش خدا کے مقدس اور مقدس کالم سے پہلے کامپ کے ساتھ، خدا 

(، 2: 66صب سے آزاد نکال دل کے ساتھ اس کی مرضی، کرنے کے لئے تیار جمع کرانے میں ہمیں، اس وجہ سے، )اشعیا اور تع

اور یہ، دعائیہ مطیع، تیار، ابھی تک محتاط اور محتاط رویہ میں، اس  خدا سے دعا گو عاجزی اس کی پاک روح کی سمت کے لئے.
 (.DRBBکجو /  5:21تھسلنیکیوں  1یف تمام چیزوں کو ثابت )سی -معاملے کا مطالعہ 

 خدا کے تہوار اور مقدس دن

اس عام احساس ہونا چاہئے، جبکہ بہت سے ایسا ہے کہ احساس ہی نہیں،  آپ کو پتہ ہے خدا کے تہواروں بائبل میں درج ہیں کہ آیا؟

 اور نہ ہی جہاں کالم پاک میں ان کو تالش کرنے کے لئے.

مسئلہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ لوگ اب استعمال کے مقابلے میں ایک مختلف کیلنڈر کی بنیاد پر کر مزید برآں، ان کے ساتھ ایک 

وقت کو سمجھنے، بائبل   آپ بہتر خدا کے مقدس دن کے خدا کے کیلنڈر بنیادی طور پر ایک قمری شمسی سے ایک ہے. رہے ہیں.

بلے چارٹ چیک کرنے میں مدد کرنے کے لئے ہے )وہ ہر سال کے کیلنڈر اور رومن )جار جیائی( کیلنڈر کی مندرجہ ذیل کے مقا
 ایک ہی رومن کیلنڈر دن پر گر نہیں ہے(:



 )مقدس دن کے ساتھ ایک جدید رومن کیلنڈر اس کتابچے کے آخر میں دکھایا جاتا ہے.(

 

کھا پیدائش کی کتاب میں جہاں تک خدا کے مقدس دن کے طور پر، کے پہلے ایک پروٹسٹنٹ اور ایک کیتھولک ترجمہ دونوں د

 ایک حوالہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں:

پھر خدا نے کہا، "وہاں دو آسمان میں روشنی دن سے رات کو الگ کرنے کے لئے ہو. وہ نشانیاں ہوں گی اور مذہبی  14

 (GWT، خدا کے کالم ترجمہ، 1:14تہواروں، دنوں اور سالوں کو نشان زد کریں گے. )پیدائش 

کی تجوری میں وہاں دو ہو الئٹس دن سے رات کو تقسیم، اور ان کی نشاندہی تہواروں، دنوں اور سالوں کی خدا آسمان  14

 (NJB، نئے یروشلم بائبل 1:14)پیدائش  اجازت دینا، نے کہا.

 لفظ ایک مذہبی تہوار سے مراد ہے. کاٹے 'عبرانی میں 14آیت 

  سول معادل    عرصہ  تعداد         مہینہ

Abib/Nisan                 1   30 اپریل-مارچ    دن  

Ziv/Iyar                   2  29 مئی-اپریل    دن  

Sivan/Siwan              3   30 جون-مئی    دن  

Tammuz                4   29 جوالئی-جون    دن 

Av/Ab            5   30 آگست-جوالئی    دن  

Elul            6   29 ستمبر-آگست    دن  

Ethanim/Tishri          7   30 اکتوبر-ستمبر    دن  

Bul/Cheshvan          8   29 نومبر-اکتوبر   دن 30 یا 

Kislev           9   30 دسمبر-نومبر   دن 29 یا 

Tevet          10   29 جنوری-دسمبر    دن  

Shevat           11   30 فروری-جنوری    دن  

Adar           12   30 مارچ-فروری    دن 

  (نامی ایک اور مہینہ ہے 2اس کے عالوہ بائبل 'چھالنگ' سال میں ادار )

 



زبور کی کتاب بھی  تہواروں کے وجود کے بارے میں بات کی ہے کہ آیا؟آپ کو پتہ ہے بائبل اس کی بہت پہلے کتاب میں مذہبی 

 اس بات کی تصدیق خدا چاند بنایا کیوں یہ بنیادی طور پر ہے:

 ، افسیوں(19: 104انہوں نے کہا کہ تہوار کے موقع پر چاند بنا دیا. )زبور  19

 یہ کچھ تم سے پہلے سنا تھا؟

 کے موقع پر موجود تھے رکھی جاتی ہے کہ کیا ہیں؟مذہبی تہواروں خدا "آسمان میں روشنی" 

 درج ہیں جہاں اور بعض روشنیوں کا تذکرہ ہے میں ایک جگہ نہیں ہے. )کاٹے( ٹھیک ہے، بائبل تمام مقدس دن

 مندرجہ اس کو نظر انداز کرنے کے بہت خواہش ہے کہ، یا یہ نتیجہ اخذ اس کی مکمل دور کیا جا چکا ہے بائبل کا ایک حصہ ہے.
باوجود مندرجہ ذیل طور پر   ذیل نئے امریکی بائبل )نیب( ایک رومن کیتھولک ترجمہ سے دکھایا جاتا ہے )نیب کس کتاب فرماتے

سب سے زیادہ پروٹسٹنٹ، وہ کرتے ہیں اور مشاہدہ نہیں کرتے دنوں کے بہت سے حوالے سے روم کے چرچ کی پیروی استعمال 

 کیا جاتا ہے(:

 یہ میرے تہوار ہیں: وند، جس سے آپ کو مقدس دنوں اعالن کرے گا کے تہوار ہیں.مندرجہ ذیل خدا ... 2

آپ  آپ کو کوئی کام نہ کرنا. لیکن ساتواں دن آرام، ایک اعالن کیا مقدس دن کا سبت ہے؛ چھ دن کام کیا جا سکتا ہے؛ 3

 جہاں کہیں بھی سکونت یہ خداوند کا سبت ہے.

خداوند کی فسح شام گودھولی کے وقت  5 گا جو خداوند قدوس دنوں کے تہوار ہیں.یہ آپ کو ان کے وقت پر بیان کرے  4

سات  اس مہینے کے پندرھویں دن خداوند کی بےخمیری روٹی کی عید ہے. 6 پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کو آتا ہے.

آپ کوئی بھاری کام نہ  ؛7 ان دنوں آپ کو ایک قرار دیا مقدس دن پڑے گا کے پہلے دن تک بے خمیری روٹی کھانا.

 ، نیب(7-2: 23)احبار  کرنا.

آپ  16 سبت کے دن، جس دن آپ ترقی کے لئے پوال النے، آپ سات ہفتوں تک شمار کریں گے بعد دن کے ساتھ شروع؛ 15

 ، نیب(16-15: 23)احبار  پچاس دنوں ساتویں ہفتے کے بعد دن کو شمار کریں گے.

دہانی، ایک اعالن کیا مقدس دن کے طور پر بگل دھماکوں کے ساتھ ایک سبت باقی ... ساتویں مہینے آپ کو ایک یاد  24

 ، نیب(23:24)احبار  پڑے گا کے پہلے دن؛

آپ کو ایک قرار دیا مقدس دن  ابھی اسی ساتویں مہینے کے دسویں دن کفارہ کا دن ہے 27 خداوند نے موسی سے کہا: 26

اس دن پر آپ کو اس کے کفارہ، کفارہ خداوند  28 لئے ایک ہدیہ گذرانے.تم خود کو شائستہ اور خداوند کے  پڑے گا.
اس دن عاجزی نہیں  تمہارے خدا کے سامنے آپ کے لئے بنایا جاتا ہے جب کا دن ہے، کیونکہ کوئی کام نہیں کریں گے.

ں کے درمیان سے اس تو میں لوگو ،30 کسی کو بھی اس دن کام کرتا ہے ان لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا. 29 کرتے جو

اس نسل در نسل ایک دائمی آئین آپ بسے جہاں کہیں بھی  آپ کے پاس کوئی کام نہ کرنا؛ 31 شخص کو نکال دیا جائے گا.
کے نویں کی شام کو شروع، آپ شام کو شام سے   مہینے  تم خود بنائے گا. یہ آپ کے لئے مکمل آرام کا سبت ہے. 32 ہے؛

 اپنے سبت کو مانے.

بتاو استراایلیوں: ساتویں مہینے کے پندرھویں دن خداوند کی جھونپڑیوں کی عید سات دن  34 ند نے موسی سے کہا:خداو 33

سات  36 پہلے دن، ایک اعالن کیا مقدس دن ہے، آپ کو کوئی بھاری کام نہ کرنا. 35 تک جاری رہے گی جس کے لئے ہے.

تم خداوند کے لئے ایک  تو کسی کا اعالن مقدس دن پڑے گا. دن تک خداوند کے لئے ایک ہدیہ گذرانے، اور آٹھویں دن

 آپ کے پاس کوئی بھاری کام نہ کرنا. اس تہوار بند ہو رہا ہے. ہدیہ گذرانے.

 ( ہیں23نیب احبار  37-26اس وجہ سے، خداوند کے تہوار ... ):  ،37 یہ

بھی، عیسائی ہونے کا دعوی کرنے والے اکثر لوگ پھر  بائبل واضح طور پر خدا کے تہوار اور خدا کے مقدس ایام کی فہرست.

 واقعی مقدس دن نہیں رکھتے خدا کا حکم دیتا ہے.



: 8؛ یشوع 23:11؛ 6: 16؛ استثنا 23:32؛ احبار 5: 1نوٹ: بائبل میں ایک پورے دن غروب ٹو غروب آفتاب سے بھاگ گیا )پیدائش 

مثال  -clearاس کے عالوہ نئے عہد نامے  آج گنے جاتے ہیں. (، آدھی رات سے نہیں دن کے طور پر آدھی رات1:32؛ مرقس 9
بنانے مدد کرتا ہے کے طور پر پرانے عہد نامے میں مقدس دن عیسائیوں کے لئے تبدیل کر دیا گیا ہے اس  30-26، 26:18متی 

دنوں اور تہواروں اب بھی حقیقت ان  - 14-1: 10عبرانیوں  کے ساتھ منسلک رسومات کے پہلوؤں موجود ہیں جبکہ یاد رکھیں کہ؛

 موجود ہے اور غیر قوم والوں سمیت ابتدائی عیسائیوں کی طرف سے رکھا گیا تھا، کہ ہے.

چرچ میں ہم ایک ہی بائبل مقدس دنوں یسوع نے اپنے شاگردوں کو، اور ان کے وفادار پیروکاروں سمرنہ کی پولی  مسلسل خدا کی

ہم نے ان انداز ہے کہ ابتدائی اور بعد میں عیسائیوں ان پر دھیان میں  رکھا رکھیں.کارپ طرح غیر یہودی عیسائی رہنماؤں سمیت 

یہ اسی بنیادی دنوں یہودیوں رکھنے سے بعض طریقوں سے مختلف ہے یہودیوں کے ان تمام دنوں کا مطلب یہ یا وہ کیسے   رکھیں.
 کو قبول نہیں کرتے کے طور پر.  تہیں عیسائیوں کی طرف سے رکھا جائے کہ کیا ہو نئے عہد نامے کی تعلیما

مقدس دن پہلے اور دوسرے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح  بائبل خدا کے تہواروں کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے عیسائی احساس ہے کہ
 کے آنے نجات کی مدد تصویر خدا کی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ.

 . فسح: یہ صرف مسیح کی موت کے بارے میں؟2

 رکھنا چاہئے؟عیسائیوں فسہ 

قربانی  بہت سے جانتے ہیں، اسرائیل کے بچوں کو خاص طور پر خروج کی کتاب میں فسح کا مشاہدہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا.

میمنے گودھولی کے وقت چودہویں پر  ( بغیر، ایک بھیڑ کے بچے لے گئے.12خروج  5(: فیملیز عیب )4-3: 12کے لئے، )خروج 

 (.7: 12( اور اس کے خون میں سے کچھ خاندان کے گھر کے دروازے پر رکھا گیا تھا )خروج 6: 12 قربان کیا گیا تھا )خروج

( نہیں 12خروج  30-28اقدامات کو خدا ہدایت کی موت سے 'پار کیا' کیا گیا اٹھانے والوں میں مصریوں جبکہ جو ایسا نہیں کیا ): 

 تھے.

( اس کے نوجوانوں 13:10اس کے طور پر، یسوع فسح سے ساالنہ )خروج ( بھر: بہت احس22:15اور ان کی پوری زندگی )لوقا 

 ( کے وقت سے رکھا.2لوقا  41-42)

میں ابیب کہالتا  16استثنا  5یا نیسان:  1میں  3:؛: یستےر 23فسح پہلے مہینے کے مہینے کی چودھویں تاریخ کو منایا گیا. )احبار 

 اس سال کے موسم بہار کے موسم میں ہوتا ہے. (.7

( کو تبدیل کر دیا، ہمارے نجات دہندہ بھی اسے 17-1 22: لوقا 13؛ یوحنا 22-19اگرچہ یسوع اس سے وابستہ کئی طریقوں ): 

اس کے عالوہ نئے عہد نامے کی وجہ سے یسوع کی کی قربانی،  ( اس کے شاگردوں کو بتایا.22لوقا  13-7رکھنے کے لئے ): 

-13،26-12: 7( کہ واضح ہے، اب ضرورت نہیں ہے )سییف عبرانیوں 7-6: 12خروج بھیڑ ہالک اور چوکھٹوں پر خون لگانے )
 (.28- 9:11؛ 27

 1پولوس رسول نے خاص طور پر سکھایا عیسائیوں یسوع کی ہدایات کے مطابق میں فسہ رکھنے کے لئے کر رہے تھے کہ )
 (.26-23: 11؛ 8-7: 5کرنتھیوں 

( ہونے کے لئے "دنیا کی نکالنے سے 1:20پیٹر  1اد سے پہلے گیا تھا" سکھاتا ہے )بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح "دنیا کی بنی

اس طرح، ان کے مقدس ایام اور تہوار، یسوع مسیح ہونے سمیت "فسہ،" کے ذریعے سے نجات  (.8: 13مقتول میمنے ')مکاشفہ 

دوی الشوں آسمانوں میں رکھا  ا تھا کیا گیا تھا.کے خدا کی منصوبہ بندی پر جانا جاتا ہے اس سے پہلے انسانوں سیارے پر رکھا گی

 گیا تھا کے کچھ کرنے کے قابل ہو جائے کرنے کے لئے یہی وجہ ہے کہ

 ان کا حساب!

 بہت تمام گرجا گھروں بائبل یسوع فسح سے وابستہ کسی چیز کو پورا ہے کہ جب اس نے قتل کیا گیا سکھاتا ہے کہ تسلیم کرتے ہیں.

( نبوت کی کیا گیا تھا کے بعد، 3:15یسوع مسیح )پیدائش  بحث کی اس عظیم قربانی کا آپریشن کو تالش کریں.ہم بھی باغ عدن میں 

خدا اس کی کھالیں کے ساتھ آدم اور حوا کے بدن کو )اس واقعات میں گناہ کی ایک قسم کی نمائندگی( کا احاطہ کرنے کے لئے میں 



( سے ایک بھیڑ کے بچے 4پیدائش  4-2ہابیل نے اپنی بھیڑبکریوں ):  (.3:21بحق  ایک جانور )شاید بھیڑ یا بکری(، )پیدائش جاں

 کی قربانی دی جب ہم نے بھی قربانی آپریٹنگ کے اس اصول کو دیکھ.

ابتداء  2: 12؛ خروج 1)؛:  ( سے بنی اسرائیل کی نجات کا مظاہرہ کیا.12خروج  38-1موسی کے زمانے میں مشہور فسح مصر ): 

فسح بنیادی  (.23سی کو اس کے بارے میں خدا کی ہدایات کے ساتھ ساتھ کیلنڈر ریکارڈ کیا اور ان کی عیدوں )احبار ( مو1 1:14

 کے پہلے بن گیا. picturingطور پر ان واقعات کو ساالنہ خدا کے فرزند کے لئے نجات کا اس کی عظیم منصوبہ بندی 

لیکن، نبوتی، یہ بھی عیسی آئے اور ہو گا کہ  کی غالمی سے نجات تصویر.پرانے عہد نامے میں، فسح مصر اور خدا کی مداخلت 
؛ 1:29خدا کا برہ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے لئے آنے والے )یوحنا  (.7: 5کرنتھیوں  1ہمارے فسہ وقت کی طرف دیکھ رہا تھا )

 (.177-16: 3سییف 

کہ شام کے وقت رکھنے کے لئے جاری رکھا اور اس کو رکھنے ایک انسان کے طور پر یسوع مسیح 'آخری فسح پر، انہوں نے کہا 
)سییف لوقا  ویں 14( اور تاریخ نیسان / ابیب کے 15-2،12: 13؛ سییف یوحنا 19-14: 22کے لئے اس کے شاگردوں کو بتایا )لوقا 

 (.544-52: 23؛ 22:14

یسوع بے خمیری روٹی اور مے فسح  یل کر دیا.یسوع مسیح، تاہم، اس کی پابندی کے ساتھ منسلک طریقوں میں سے کئی کو تبد

 ( میں شامل کیا.17-12: 13( کا ایک الزمی حصہ بنا دیا اور کی پریکٹس )یوحنا 30-26، 26:18)متی 

 Likeکسی بھی طرح سے یسوع سکھایا جو ایک ساالنہ فسح ہو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ لوگ جو گریکو رومن روایات ایسا کریں 

یہاں تک کہ یونانی آرتھوڈوکس علماء تسلیم کرتے ہیں کہ  اتوار کی صبح کو اس کے مشاہدے کے دن کے وقت کو تبدیل کیا.

. حضور کراس آرتھوڈوکس پریس، Iحصہ  -صدی عیسائیوں رات کو فسح ) سی ایسٹر اور عظیم ہفتے کے ماخذ  ND 2اور  ویں 1

: 6؛ رومیوں 29-27: 11کرنتھیوں  1فسح صرف )سییف  صدی میں. ویں 21ے ہیں چرچ میں ہم کی طرح کرت مسلسل ( خدا کی1992

 ( مناسب طریقے سے بپتسمہ عیسائیوں کی طرف سے لیا جا سکتا ہے.9:14؛ نمبرز 12:48؛ خروج 3-10

شاید یہ اس کا انگریزی زبان میں کچھ مختلف بال اور کے طور پر یسوع مسیح )کیتھولک چرچ کی کیا یہ مدنظر رکھتے ہوئے نہیں 
اگرچہ، روم کے چرچ )اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروٹسٹنٹ اوالد میں سے کئی کے طور پر( سرکاری طور پر یہ فسح رکھتا ہے 

 (.332، ص NY 1995ے.  کہ سکھاتا ہے کہ شامل کیا جانا چاہئ

 شراب، نہ انگور کا رس

( کے باوجود اور نئے عہد نامے میں استعمال یونانی 10-3: 2یسوع پانی کو مے میں تبدیل کر دیا ہے کہ حقیقت یہ ہے )یوحنا 
لئے استعمال (، مختلف لوگ ہیں جو انگور تھا کہ دعوی کیا ہے فسح کے 8: 3تیمتھیس  1شراب سے مراد )سییف  (oinos) اصطالح

( میں شراب 535-532، ص 1907یہودیوں، خود اگرچہ فسح )مثال، شراب. یہودی انسائیکلوپیڈیا  کیا گیا تھا کہ رس، اور نہ شراب.

 کا استعمال کریں.

 ہم کیسے جانتے ہیں انگور کا رس ممکنہ یسوع کی طرف سے استعمال نہیں کیا گیا تھا؟

یسوع مسیح کے  کر رہے ہیں اور فسح اپریل نامی رومی مہینے میں عام طور پر ہے.انگور عام طور پر ستمبر کے گرد کاشت 

لہذا، انگور کا رس فصل اور فسح کے وقت کے درمیان  زمانے میں انہوں نے جدید نسبندی یا ریفریجریشن ضرورت نہیں تھی.

 خراب ہو جاتا.

 1909یل )سییف کینیڈی. ہیسٹنگز بائبل ڈکشنری. یٹے اور کے، دوسروں یہ ناممکن تھا کہ بیان کیا یہودیوں انگور کا رس ہے کہ طو

لہذا، صرف شراب، یہاں تک کہ کئی سال کے لئے کے رہ سکتا ہے جس کا  ( محفوظ کیا جاتا ہے کرنے کے لئے ہیں.974ص 

کی ہے، لیکن ضرورت میں جھونپڑیوں کی عید کی تائید  26:14)شراب کا استعمال، شراب کی طرح، استثنا  استعمال کیا گیا ہوتا.

 نہیں.(

صرف عام  ( بننے کے لئے نہیں ہیں.KJV، 5:18عیسائی "اضافی ہے جس میں شراب میں متوالے،" پال نے لکھا ہے )افسیوں 

 طور پر فسح پر فنا میں شراب کی ایک بہت چھوٹی )ایک چائے کا چمچ مکمل یا اس سے کم کے بارے میں(.

 پر تھا ویں 15 ویں 14فسح 



 بائبل فسح کی تاریخ کے بارے میں الجھن میں کیا گیا ہے.کچھ 

 (.5: 23دن پر رکھا جانا تھا کہ سکھاتی )احبار  ویں 14بائبل یہ خدا کے کیلنڈر کے پہلے مہینے کے 

اور یہودی  GWTآیت میں، یہ ہے کہ بھیڑ کے بچے "شام میں" قتل کیا جا کرنے کے لئے ہے ) ویں 6میں سے  12خروج باب 
اس سے بنا ہوا اور کھایا جائے  آیت ہے کہ وہ اس رات گوشت کھائے ہیں کہ کہتے ہیں. ویں 8 اشاعت سوسائٹی ترجمہ( فرماتے ہیں.

اور، جی ہاں وہ جو بھیڑ کے بچے کو ہالک کر دیا ہے کے طور پر، ایک آسانی روسٹ مار سکتا ہے، اور 'پہلے سال  اس رات ہے.

( غروب آفتاب کے درمیان آدھی رات جس بنیادی طور پر ہے بنی اسرائیل کے 55: 12ے کھاتے )خروج کی ایک بھیڑ کے بچ

ابھی بائبل  فی جو کھایا ہے جب تک تھا. 12:10. میں فسہ اور تکنیکی طور پر، وہ صبح خروج 12ریکارڈ کی تاریخ کیا کیا خروج 
 واقع ہوئی ہے واضح ہے.  کے اسی رات "اس رات پر" ویں 14(، 12:12ملکوتی فسح )خروج 

، اور قتل کر دیا  (.14-10: 10؛ 9:28؛ عبرانیوں 3:18پیٹر  1بائبل یسوع صرف تھا ایک بار قربان کرنے کے لئے سکھاتا ہے کہ )
بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کے  ( رکھا ہے کہ واضح ہے.22لوقا  16-14گیا: نئے عہد نامے میں، یہ یسوع ان کی آخری فسح )

(، بےخمیری 31-28: 19ایک "اعلی دن" تھا کیونکہ )یوحنا  ویں 15 کیوں؟ سے پہلے داؤ سے ہٹا دیا گیا تھا ظاہر کرتا ہے. ویں 15

 فسح کو پورا کیا. ویں 14لہذا، یسوع رکھا اور   (.6: 23روٹی کی خاص طور پر پہلے دن )احبار 

( میں وفادار 24، باب Vور تیسری صدی )یوسیبیئس. چرچ تاریخ، کتاب ابتدائی کلیسیا کی تاریخ بھی ہے کہ فسح کی پہلی، دوسری، ا

پر رکھا گیا تھا کو ریکارڈ کرتا ہے اور یہ رکھا  ویں 14یہودی اور غیر یہودی عیسائی رہنماؤں کی طرف سے نیسان کے مہینے کے 

 گیا کہ شام )کیلواس( میں.

ورژن کے مشاہدہ کا دعوی کئی نام تبدیل کر دیا ہے، اگرچہ، تاریخ، سب سے زیادہ رہنماؤں مسیح دعوی کرنے والے فسح کے کچھ 

 وقت،

 میں ایسٹر سیکشن دیکھیں(. 10عالمات، اور معنی )باب 

بائبل واضح طور پر یسوع مسیح فسہ ہمارے لئے اور ہم بے خمیری روٹی کے ساتھ کہ عید منانے کے لئے ہیں کہ قربان کیا گیا تھا 

 کہ سکھاتی:

رانے خمیر، تاکہ آپ، آٹا کی ایک تازہ بیچ بن سکتا ہے اگر آپ کو بے خمیری رہے ہیں کیونکہ کے طور صاف باہر پ 7

اس لئے ہمیں نہ پرانے خمیر، بدی اور شرارت  8 ہمارے ایسٹر کا برہ ہے جو مسیح کے طور پر، قربان کیا گیا ہے. پر.

، 8-7: 5کرنتھیوں  1) کی بے خمیر روٹی سے. کے خمیر کے ساتھ عید منانے کی اجازت ہے، لیکن خلوص اور سچائی

 نیب(

پولوس رسول نے یسوع سے استعمال کیا جاتا ہے کہ  نوٹس کہ دعوت خلوص اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے رکھا جائے گا.

رکھنا چاہئے جاری   انہوں نے یہ بھی عیسائی اب بھی فسح کا مشاہدہ کرنے کے لئے یہودی لوگ فسح کا متبادل تھا احساس ہوا کہ.
 کہ سکھایا.

 لیکن بنیادی طور پر ہے کہ کس طرح عیسائیوں ایسا کرنے گئے تھے؟

 پولوس رسول نے وضاحت کرتا ہے:

کے طور پر: اسی رات جس میں روٹی لے وہ  23 میں نے رب جس کہ میں بھی آپ کے حوالے سے موصول ہونے والی

کیا تھا، اس نے اسے ٹکڑے کر کے کہا، "لو کھاؤ؛ یہ میرا جسم آپ اور جب وہ شکر ادا  24 پکڑوایا گیا پر خداوند یسوع؛

اسی طرح انہوں نے کھانے کے بعد پیالہ، کہہ لیا "یہ پیالہ میرے خون  25 کے لئے ٹوٹ جاتا ہے ہے؛ میری یاد میں ایسا"

ب کبھی تم یہ روٹی ج 26 میں نیا عہد ہے. آپ کو میری یاد میں، یہ پینے کے طور پر اس کے طور پر اکثر کرتے ہیں."

 (29-23: 11کرنتھیوں  1) کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار اس کے آنے تک.

لہذا، پولوس رسول نے سکھایا عیسائیوں انداز یسوع نے روٹی اور شراب کے ساتھ ان کی آخری فسح کا مشاہدہ ہے کہ میں فسح 

طور پر رات کے وقت   اور یہ ذکر یا یاد گاری کے -یک ساالنہ، نہیں ایک ہفتہ وار واقعہ ہے ایک یادگار ا رکھنے کے لئے تھے.

 تھا.

صحیح ہے کہ "یسوع مسیح ... فسح کے وقت کا انتخاب کیا ہے روٹی لی اور ... اس نے اسے توڑ دیا" اور یہ کیتھولک چرچ کی 

 بھی کھایا کیا ہے اس نے نوٹ.



یسوع مسیح نے  یسوع بےخمیری روٹی توڑ دیا اور کھانے کے لئے اپنے پیروکاروں کو یہ منظور ہے.یہ بائبل میں دستاویزی ہے 

چرچ میں ہم دعا، وقفے اور بےخمیری مسلسل خدا کی بھی ایک چھوٹی سی رقم پینے کے لئے اپنے پیروکاروں کو شراب منظور.

پھر بھی، روم کے چرچ )بہت سے دوسروں کی طرح(   قسیم.روٹی تقسیم، اور بسم لئے اپنی وفادار پیروکاروں کیلئے شراب کی ت

اب کوئی بے خمیری روٹی )یہ ایک پوری 'میزبان' استعمال کرتا ہے( اور نہ ہی اس کے پیروکاروں )پینے کے لئے شراب کی تقسیم 

اکثر پروٹسٹنٹ گرجا شراب تقسیم کرتا ٹوٹ جاتا ہے اور یہ  عام طور پر روم کے چرچ کی طرف سے اختیاری سمجھا جاتا ہے یہ

 گھروں میں نہیں کیا جاتا(.

 کیا کے بارے میں 'کے طور پر اکثر ... آپ کی منادی'؟

 کتنی بار فسح لیا جانا چاہئے؟

 تک." کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار اس کے آنے "جب یسوع نے کہا،

 ہے. موت یاد میں منایا کہ یسوع کیغور کریں کہ اسے اس کی 

؛ 17-16: 3( اور یسوع مسیح کے لئے ہمیں ہماری نجات کے لیے اپنی جان دے دی. )یوحنا 5:10مسیح کی موت خدا )رومیوں 

( ضرورت کے لئے نہیں ہیں 6رومیوں  12-3اس کی موت عیسائیوں ہمارے فانی جسم پر گناہ دور حکومت ):  (.11-5: 5عبرانیوں 

 یاد ہے. ساالنہ عیسائی فسح یسوع کی موت کی ہمیں سکھاتا ہے.کہ 

یسوع، آپ کی خواہش کے طور پر اکثر اس تقریب میں ایسا کرنے کی بھی نہیں کہا صرف یہ کہ آپ یہ کر جب، آپ کو اس کی 

دوسرے وقت استعمال  نئے عہد نامے میں ایک ،  لئے یونانی اصطالح 11:26اکثر میں کرنتھیوں  1 موت کا اعالن کر رہے ہیں.

کے لئے  ،  یا کی  اس کے طور پر اکثر آپ کی خواہش کے طور پر مطلب یہ نہیں ہے جب تک کہ "آپ کی خواہش،" ہوتا ہے.

؛ اس مخصوص اصطالح استعمال کی جاتی ہے کہ بائبل میں 6میں ہے:  11بھی موجود ہے )جس میں یہ مکاشفہ  یونانی اصطالح

میں موجود نہیں ہے کے بعد سے، پال ہم جتنی دفعہ ہم خواہش کے طور پر  11:26کرنتھیوں  1کی  تاہم، اس صرف دوسری جگہ(.

 خداوند کی فسح کا مشاہدہ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم فسح پر مشاہدہ کر رہے ہیں جب، یہ صرف نہیں ہے

 ایک تقریب ہے، یہ یسوع کی موت دکھایا جا رہا ہے.

 ، پال اس نے لکھا:مزید برآں

پس جو کوئی نااہل انداز میں اس روٹی یا مشروبات رب کے اس کپ کھاتا خداوند کے بدن اور خون کا مجرم ہو  27

وہ  29پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس کپ کی روٹی اور پینے کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں. 28 گا.

 1) مشروبات خود کو کھاتا اور پیتا فیصلے، خداوند کے بدن کا احترام نہیں کرتا. کون کھاتا ہے اور ایک نااہل انداز میں

 (29-27: 11کرنتھیوں 

فسح ہماری خطائیں اور گناہ   پال واضح طور سکھا رہی ہے کہ یہ روٹی اور مے لے کرنے کے لئے، ایک خود معائنہ کرنا چاہیے.

ھ کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے کہ خود کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے پر توجہ مرکوز کی مدد کرتا ہے، اور اس طرح کے سات

کوششوں کے بہت لے جا سکتے ہیں کے طور پر، یہ بھی ایک ساالنہ   پال کی طرف سے اس حکم کو پورا کرنے میں مدد کرتا.

 امتحان کے تصور کی حمایت )لوگ روزانہ یا ہفتہ خمیر کو ہٹا نہیں کیا گیا(.

اور یہ کہ ایک ساالنہ  یکارڈ یسوع اور پولس دونوں مسیحی انداز میں فسح پر عمل نہ کرنے کی تعلیم دی ہے.نئے عہد نامے کو ر

 مشاہدے تھا.

 پاؤں دھونے

( ضرورت ہے کہ 13:10پاؤں دھونے عاجزی دکھائے اور حتی کہ مسیح کے پیروکاروں اب بھی پاک صاف ہو کو )سییف جان 
 تی ہے.عالقوں کر دیتے ہیں کہ میں مدد مل

 یسوع سکھایا کہ اپنے پیروکاروں کو ایسا کرنا چاہئے:



میں نے تو تم اپنے خداوند  14 تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. 13

مثال ہے، میں آپ میں تم سے ایک  15 اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو.

بے شک میں تم سے کہتا کہ نوکر اپنے مالک سے  16 کے لئے کیا کیا ہے کے طور پر آپ کیا کرنا چاہئے ہے کہ دیا ہے.

آپ ان سے کیا ہے تو آپ کو ان  اور نہ ہی اس کو بھیجا ہے وہ اس سے بڑا بھیجا جاتا ہے جو وہ ہے. بڑا نہیں ہے؛

 (17-13: 13یوحنا ) تو تم ہو. 17 چیزوں مبارک جانتے

 یسوع مسیح کی طرح عیسائیت واش پاؤں دعوی کرنے والے نسبتا چند ایسا کرنے کہا.

 چرچ میں ہم ہر سال اس پر یسوع کی ہدایات پر عمل کریں. مسلسل لیکن خدا کی

 کالم پاک کے باہر ذرائع

تاریخ کے ریکارڈ وفادار اصل  میں نہیں ہے. یہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ فسح عیسائیوں کی طرف سے ہر سال رکھا گیا تھا بائبل

ساالنہ  ویں 14( کے دوران 2016ایڈیشن. ناسری کتب،  ND 2رسولوں کے وقت سے اور عمر )خدا کی کلیسیا کی بی لگاتار تاریخ. 

 فسح ہے.

موجودہ ورژن اب ہم )اس دستاویز کی دوسری صدی میں تحریروں کی بنیاد پر کیا جائے گا لگتا ہے، لیکن  پولی کارپ کی زندگی

کے طور پر جانا جاتا خراب  دیکھتے چوتھی صدی میں شامل کیا جا کرنے کے لئے لگ رہے ہو کہ معلومات / تبدیلیوں پر مشتمل

( کی تاریخ اور 31، صفحہ نمبر 2015... ایک آدم عیسائی کمیونٹی پیٹر لینگ ایڈیشن،  ہے؛ متن میں کچھ دلچسپ معلومات نہیں

کیا دلچسپ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایشیائے کوچک میں فسہ مشاہدے پہلے پولوس  کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں.دینیات: سمرنہ 

( سے رسول جان سے سمرنہ کے لئے آیا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی 2رسول ). پولی کارپ کی زندگی، باب 
 پہلے کی ہے.

ر مے سے نئے عہد فسح بےخمیری روٹی کی موسم کے دوران مشاہدہ کیا جا کرنے چلتا بے خمیری روٹی او پولی کارپ کی زندگی

اور وہ تحریری طور پر بھی خیال ہے کہ بے خمیری روٹی اور مے لے  یہ ریاستوں بدعتیوں یہ ایک اور طریقہ کیا. کے لئے تھا.

 جایا گیا، اور ہر سال لیا گیا کا حامی ہے.

درج رسولوں کے ساتھ ساتھ بشپس / پادریوں پولی کارپ، اور دوسروں کو )فلپس اور جان تاریخ کے ریکارڈ ہے کہ بائبل میں 

رومن، مشرقی آرتھوڈوکس، اور انگلیکن  (.7-2آیات  24، باب V)کی تاریخ کے طور پر ہر سال فسح چرچ، کتاب  ویں 14سمیت( 

ابھی تک ان لوگوں کے عقائد میں سے کوئی بھی کیتھولک ان تمام لوگوں کے رہنماؤں رہا سنتوں ہے کرنے کے بارے میں غور، 

 اس پر ان مثالوں پر عمل کریں.

عیسوی  180فسح رکھنے کے لئے عیسائیوں سے کہہ  ویں 14ایشیائے کوچک کے فروگیہ کے عالقے ہیراپلس کے بشپ / پادری 

 کے ارد گرد لکھا:

بچے کے سنتان، پابند کیا گیا تھا جنہوں نے ... عظیم قربانی، خدا کی بجائے بھیڑ کے  چودھویں دن، رب کی حقیقی فسح؛

 اور جو فسح کے دن پر دفن کیا گیا، پتھر کو قبر پر رکھا جا رہا ہے.

پر نہیں تھا، اور اس کی موت کے  ویں 15یہ  پر دفن کیا گیا تھا. ویں 14پر قتل کیا گیا، اور  ویں 14پر فسح  ویں 14یسوع نے کھایا اور 

یسوع دن کی روشنی کے دوران صرف غروب آفتاب کے بعد فسح جایا کریں گے کیا ہے اور  کو نہیں تھا. سال میں، یہ ایک اتوار

 قتل کردیا جائے گا اور سورج کو دوبارہ مقرر )ایک نیا دن شروع کرنے( سے پہلے دفن کیا جائے.

ری صدی میں افسس کے بشپ / پادری کے بجائے اتوار کو فسح کی پابندی پر مجبور کرنے کی کوشش کی تو دیر دوس ویں 14وکٹر 

 رومن بشپ وکٹر کو ایک خط بھیجا:

ایشیا بھی عظیم روشنی، سو گئے ہیں میں  نہ تو انہوں نے مزید کہا، اور نہ لے. نے لکھا، "ہم عین مطابق دن کا مشاہدہ؛

، اور تمام لئے کے دن جی اٹھے گا جو رب کی، آنے والے جب اس نے آسمان کی طرف سے جالل کے ساتھ آئے گا

اور ان کے دو  ان میں فلپ، بارہ رسولوں، عالقے ہیراپلس میں سو گیا جو میں سے ایک ہیں. مقدسین کو تالش کریں گے.

اور اس کے  عمر کنواری بیٹیوں اور جو روح القدس میں رہتے تھے اور اب افسس میں ٹکی ہوئی ہے ایک اور بیٹی؛



انہوں  د، رب کی گود پر بیٹھ، اور، ایک پادری ہونے تھے، یاجکیی پلیٹ پہنی.عالوہ، جان، ایک گواہ دونوں اور ایک استا

اور ، سے بشپ اور شہید، سمرنہ  اور ایک بشپ اور شہید تھا جو سمرنہ میں پولی کارپ؛ نے کہا کہ افسس میں سو گیا.

ا روح القدس میں مکمل طور پر رہتے میں نے بشپ اور شہید لودیکیہ میں سو گیا تھا، یا مبارک ، یا ، ہیجڑ میں سو گیا تھا.

تھے، اور جو، سردیس میں مضمر ہے، آسمان سے کی منتظر ہے جب اس نے سے جی اٹھیں گے جو میں کیوں ذکر کی 

یہ تمام انجیل کے مطابق فسح کی چودھویں مشاہدہ، کوئی احترام میں انحراف، لیکن ایمان کی حکمرانی  ضرورت مردہ؟

، آپ سب کی کم از کم میرے رشتہ داروں، جن میں سے کچھ میں نے قریب سے عمل کیا ہے اور میں نے بھی  کے بعد.

اور لوگوں  اور میں نے آٹھویں ہوں. میرے رشتہ داروں میں سے سات کے بشپ تھے. کی روایت کے مطابق کرتے ہیں.

خداوند میں پینسٹھ برس سے رہ لہذا، بھائیوں، جو  کو خمیر سے دور ڈال دیا جب میرے رشتہ داروں نے ہمیشہ دن منایا.

رہے ہیں، اور دنیا بھر میں بھائیوں کے ساتھ مالقات کی ہے، اور ہر مقدس کتاب کے ذریعے گئے ہیں، خوفناک الفاظ کی 

ان لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ میں نے کہا ہے کے مقابلے میں ... میں نے آپ کی  طرف سے خوف کھا رہا ہوں.

جن  شپ موجود تھے جو، کا ذکر کر سکتا ہے 'ہم بجائے انسان سے خدا کی اطاعت کرنا چاہیے'؛خواہش پر طلب کیا جن ب

اور وہ میرے دیکھ، ان کی رضامندی کے خط کو  کے نام، میں نے ان کو لکھنا چاہیے، ایک بڑی جماعت کا قیام کرے گا.

میشہ خداوند یسوع کی طرف سے اپنی زندگی دی، یہ جان کر کہ میں بیکار میں میرے بال سفید برداشت نہیں کیا، لیکن ہ

 سے حکومت کی تھی.

 اپنے خط، میں نوٹس:

  ( وہ تعلیمات رسول جان سے گزر مندرجہ ذیل تھا.1

  ( کہ وہ انجیل کی تعلیمات کے وفادار جا رہی ہے.2

  ( بائبل سے تعلیمات رومن قبول روایت کے ان لوگوں کے اوپر تھے کہ پوزیشن پر انحصار.3

  تعلیمات کے اوائل میں چرچ کے رہنماؤں کی طرف سے اس کو نیچے منظور کرنے کے وفادار جا رہی ہے. ( وہ4

  ( دکھایا اس کے بعد وہ ایشیائے کوچک میں وفادار کے ترجمان تھے.5

  ( وہ اور اس کے پوروورتیوں فطیر کے وقت مشاہدہ کیا کہا.6

  ی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا.( بائبل پر ایک غیر بائبل رومن روایت کی اتھارٹ7
انہوں نے علیحدہ ہونے کو ترجیح دی )سییف مکاشفہ  -( روم کے بشپ کی اتھارٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا 8

18 :4.)  
 ( کہا تھا کہ ان کی زندگی میں مردوں کے عیسی اور نہ رائے کے ذریعے کنٹرول کیا جانا تھا.9

 کی مثال کی پیروی کریں گے؟ آپ یسوع اور نے جیسے رسولوں

لئے الطینی( لیبل لگا رہے )چودھواں پر فسح کیونکہ، وہ اور دوسروں کو بہت سے مورخین کی طرف سے ویں 14ابتدائی مسیحیوں 
 تھے آیا تھا.

سے، عیسوی کی طرف  180نوٹس کہ  ابتدائی عیسائیوں فسح نجات کے خدا کی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا تھا کہ احساس ہوا.

 سردیس کے بشپ / پادری لکھا:

فسح کے اسرار کو آتا ہے، یہ قانون ... لوگوں میں لکھا کھڑا بھی طور پر اس وجہ سے، چرچ کے لئے ماڈل، اور قانون 

لیکن انجیل چرچ سچ کے گودام بن گیا ہے، جبکہ قانون اور اس کی تکمیل کی تفسیر بن گیا ... یہ ایک  ایک خاکے بنے.

یہ صبر بہت سے لوگوں میں بہت سی چیزیں برداشت کرنے والے ... یہ زمین میں دفن کیا  کا فسح ہے. ہی ہماری نجات

گیا جو درخت پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا جو ایک کنواری انسانی بن گیا جو ایک،،، جو مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا 

یہ بھیڑ  کی بلندیوں کے لئے ذیل میں قبر سے نکل کر اوپر. ہے، اور جنہوں نے بنی نوع انسان کو اٹھائے ایک ہے آسمان

 کے بچے کو قتل کیا گیا ہے.

کیتھولک علماء )یوسیبیئس،  اور تاریخ ہر سال رکھا گیا تھا. ویں بعد کی صدیوں میں دوسروں وفادار طرف نیسان کے 14فسح 

خدا لکھاریوں کے مختلف چرچ جدید دور )مثال ، ڈوڈ کمپنی  ریکارڈ.اور بعد میں صدیوں میں ہوا  ویں 8- ویں 6 ویں، 5 ،4 سکرات ( یہ

دن( رسولوں کے وقت سے اس کی پابندی کا پتہ لگایا ہے.   7th)خدا کے چرچ،  1972کی ایڈ یروشلم،  3rdسچے مذہب کی تاریخ، 

 ( کے چرچ کی مسلسل تاریخ.2016خدا. ناسری کتب، 



ں، پاؤں دھونے طرح، بھی وہ ابتدائی وفادار مسیحی تصور کیا جاتا والوں کی طرف گریکو رومن علماء کو تسلیم فسح کے پہلوؤ

 (. پاؤں اور ہاتھوں کے دھونے. کیتھولک انسائیکلوپیڈیا(.1912سے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ )مثال کی، ایچ )

 باب میں مذکور پہلی ساالنہ دعوت ہے. ویں 23فسح احبار کی 

اس ابتدائی عیسائی تحریروں اکثر فسح اور نہیں کے طور پر اس کا  اور فضل مدد ملتی ہے. فسح عیسائیوں کے لئے تصویر نجات

 حوالہ دیتے ہیں جو غور کرنا چاہیے "عشائے ربانی".

کچھ فسح کی پابندی کی ضرورت سکتی ہے جبکہ دور، رہنماؤں لفظی اسے رکھ سکا گریکو رومیوں اور خدا کی کلیسیا کی طرف 

 ے سمجھا جاتا ہے.سے مقدس ہونے کے لئ

 چرچ میں ہم آج بھی ایسا کرتے ہیں. مسلسل خدا کی

 چرچ میں ہم فسح رکھنے اور تاریخی، اور بائبل، واشنگ ایک دوسرے کے پاؤں کی پریکٹس میں شامل ہیں. مسلسل خدا کی

 شروع سے منصوبہ بندی

( 3:16گناہوں کے لئے مرنے کے لئے خدا نے ہمیں )یوحنا فسح خدا ہم فراہم کر سکتے ہیں اور اس کا بیٹا ہے کہ خدا نے ہمارے 
( کی تخلیق سے پہلے ایک منصوبہ تھا کہ پتہ چلتا ہے، کا 1:20پیٹر  1سے محبت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو بھیجنے کی دنیا )

رومیوں  5-1اور گناہ ):  فسح کہ مسیحی اس کی موت سے گناہ سے آزاد کر دیا جاتا ہے سامنا کرنا پڑا ہے اور ہمارے لئے مر گیا.

 ( میں رہنے کے لیے نہیں ظاہر کرتا ہے.6

 لیکن صرف عیسی علیہ السالم کی قربانی کو قبول نجات کے خدا کی منصوبہ بندی کرنے کے لئے نہیں ہے نہیں ہے.

رکھنے، لیکن مختلف لوگوں کو کسی حد تک فسح کرنے اور / یا پینتیکوست تسلیم کر کے خدا کے نجات کے عیدوں کے آغاز 
( دوسرے بائبل عیدوں کی 3:18پطرس  2( خدا کے فضل کی )11:33"دولت کی گہرائی" جاننا پر جانا کبھی نہیں )سییف رومیوں 

 طرف سے تصویر.

( کے مصنف / ابتدائی ہے، لیکن یہ بھی ہماری نجات کا کامل کرنے ہے )عبرانیوں 9: 5مسیح نہ صرف ہماری نجات )عبرانیوں 

 اس کے سچے پیروکاروں ان کی بہار رکھنے اور مقدس دن گر. (.9-1: 1طرس پ 1؛ 2: 12

 . رات مشاہدہ اور بےخمیری روٹی کی دن ہو جائے کرنے کے لئے3

: 13بائبل مصر بنی اسرائیل کو پیش کی جائے کرنے کے لئے تھا جس سے گناہ کی ایک قسم تھی کہ اشارہ کرتا ہے )سییف خروج 

-1: 17بائبل عیسائی آج ایک دنیا روحانی "بابل" کی ایک قسم ہے جس میں رہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے )مکاشفہ  (.8: 11؛ مکاشفہ 3

( پر اپنی طرف بالئیں 18مکاشفہ  8-1بائبل کہتی ہے کہ عیسائیوں میں نسبتا جلد ہی اس سے پیش کی جائے گی خدا بابل ):  (.6

میں درج آفتوں میں سے کئی ایک بار خدا کے لوگوں کو دیئے گئے اس سے  مکاشفہ کی کتاب پتہ چلتا ہے. ہونے کے بعد نازل

 پہلے مصر میں استعمال کیا ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں.

 بنی اسرائیل نے عید فطیر کے پہلے دن پر مصر کو چھوڑ دیا.

( NJBآئوی(، ایک "مقدس اسمبلی ')کہ عید فطیر کے پہلے اور آخری دنوں دونوں ایک مقدس "مجمع" )ین 8-7میں:  23بائبل، احبار 

)مقدس دن ہے کہ شروع ہوتا ہے( نیسان کے پندرھویں کی شام اخمیری روٹی کھا ملوث ہے جس  کے لئے اوقات ہیں سکھاتا ہے.

 (.66: 23؛ احبار 12:16کی دعوت شروع ہوتی ہے )سییف خروج 

 بائبل میں درج ذیل ریکارڈز:

باہر النے کے لئے پروردگار کی طرف سے مشاہدہ کیا جا کرنے کے لئے ہے: اس یہ ایک رات زیادہ مصر سے انہیں  42

، 12:42)خروج  کے رب کی اس رات کو نسل در نسل سبھی بنی اسرائیلیوں کے مشاہدہ کیا جا کرنے کے لئے ہے.

KJV) 



سے  Ægyptیہ وہ اس رات سب بنی اسرائیل کو ان کی نسلوں میں مشاہدہ ضروری ہے: ہمارے رب کے قابل مشاہدہ رات 

 )حقیقی ڈووئے ریہمز( نکال نکال الیا جب ہے.

( 11سییف. مکاشفہ  8: عیسائیوں کے لئے، رات روحانی مصر )-یہ عیسائیوں خوش ہونے کی وجہ سے ہونا چاہئے کہ کچھ ہے 

 چھوڑنے کے لئے ہمارے برداری کارروائی مشاہدہ تصاویر کی جائے.

رات کے کھانے کے عام طور  مشاہدہ ایک تہوار رات کے کھانے کے ملوث ہونے کے لئے.تاریخی طور پر، رات کو عام طور پر 

 پر شامل ہیں، لیکن، بےخمیری روٹی تک محدود نہیں کیا گیا تھا.

 فسح ویں 15یہودیوں کے بلک کال کریں 

کچھ یہودی ذرائع یہ تھا کہ وہ اس کے وفادار  یہودی رہنماؤں تاریخ اور فسح کے ساتھ منسلک ان طریقوں میں سے کچھ بدل دیا.
رکھنے کے لئے نہیں   پر تاریخی شراکت( کے طور پر ایک ہی 1991. ولف، G. لغوی اور بائبل اور ربیوں فسح. Gعیسائی )ولف 

 کرنا چاہتے تھے کیونکہ مشورہ.

ائٹ اور بعض روایات پر ایک کھانے کا ایک لیکن اس کے عالوہ، شاید اس لئے کہ کس طرح یہودیوں کے ساتھ مل کر منایا جائے ن

کھپت کے )کیونکہ تارکین وطن )اسرائیل کے ملک سے باہر یہودیوں( اور کیلنڈر مسائل کے مقدس ایام کے ساتھ نمٹنے کے لئے 

ہودیوں کے یہودی انسائیکلوپیڈیا(، یہودیوں کی رات کو فون کرنے کے لئے منایا جائے فسح سب سے زیادہ ی 1906تھے مقدس دن. 
 دونوں رکھنا. ویں 15اور فسح کے طور پر  ویں14  کچھ کی شام کو رکھنے کے لئے ہوتے ہیں. ویں 15کو یہ نیسان / ابیب کے 

 Sedersفریسیوں پر فسح رکھنے کے لئے تھے )ربی جیفری ڈبلیو کیوں دو فسح  ویں 15اور  ویں 14یسوع مسیح کے وقت، صدوقیوں 

 ہے امریکہ میں یہودیوں؟(.

عہد نامہ قدیم فسح کو ظاہر کرتا ہے بنی اسرائیل  اس کے باوجود، بائبل دو مختلف اوقات دو مختلف مقاصد کے لئے ہیں سکھاتا ہے.

شوز، یسوع مسیح ان کی   نئے عہد نامے فسح عیسائیوں کے لئے، کو محفوظ کیا گیا ہے کہ اور موت فرشتہ سے شکار نہیں کیا.
 خود کا کفارہ جنم دیا. موت کے ذریعے اپنے گناہوں کا

( کی پابندی سے خدا کے نجات کے لئے شکر 12:42لیکن، رات مشاہدہ کیا جا کرنے کے لئے یہودیوں وہ مصری غالمی )خروج 
عیسائیوں کے لئے، مشاہدہ کیا جا کرنے کے لئے رات ہم خوش ہوتے ہیں اور رہائی یسوع گناہ کی  گزار ہونا چاہئے کہ یاد دالیا.

 ( کے لئے ہیں سکھاتا ہے.88یوحنا  36-34ہیا لئے شکر گزار ہو ): غالمی سے م

بعض یہودی علماء بائبل بےخمیری روٹی کی عید سے ایک مختلف تاریخ میں ہونے کے طور پر فسح کی فہرست ہے کہ احساس 

 ہے:

مہینے کی چودھویں ، تاہم، فسح، جس BJ" II 1 ،§ 3 XXIII؛؛ یوسیفس، "XXII 1، لوقا ἑορτή τῶν ἀζύμων.  لیو.
کے لئے مقرر کیا گیا ہے، اور )بےخمیری روٹی کی عید کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے (، پندرہویں دن کے لئے مقرر 

 کے یہودی انسائیکلوپیڈیا( 19066)فسح.  کیا.

روٹی کی سات روزہ میلے کا بائبل بےخمیری  ویں 15پر رکھنے کا کیا بال،  ویں 15لہذا، سب سے زیادہ کے باوجود یہودیوں فسہ طور 

کیونکہ یہودیوں مصر سے روانگی پر زور دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض غیر بائبلی روایات پر  حصہ سمجھا جاتا ہے.

 انحصار کرتے ہیں، وہ زیادہ تر صرف دوسری تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں.

کے ساتھ ساتھ ہونے جا رہا تھا کیا پڑھانے کے لئے تھے  فسح کی بحث اور خدا ہدایت موسی اور ہارون وہ لوگوں 12خروج باب 

یہ ہدایات اس پہلے مہینے کے دسویں دن ایک بھیڑ کے بچے، ابیب  -کے آغاز  ویں 14 اس کے بارے میں کے ساتھ شروع ہوتی ہے.

اس کو بچت بھی شامل دن یہ گودھولی کے وقت قتل کر دیا جائے کرنے کے لئے تھا جب تک  ویں 14کہالتا سے باہر لے جا، اور 

 تھے.

 فسح کے بارے میں مندرجہ ذیل ہدایات سے کچھ نوٹس:

باہر اٹھاو اور آپ کے خاندان کے مطابق اپنے لئے  22" تب موسی نے اسرائیل کے تمام بزرگوں کو بال کر ان سے کہا، 21

( بیسن 22-21: 12کہ )خروج بروں لیتے ہیں، اور جان سے مار فسہ. اور تم زوفا کا ایک گروپ لے گا، خون میں ڈپ 
میں ہے، اور سردل اور بیسن میں ہے کہ خون کے ساتھ دو چوکھٹوں ہڑتال اور تم میں سے کوئی صبح تک اس کے گھر 

 کے دروازے کے باہر جائیں گے.



کے  اظہار "صبح تک" معنی عبرانی لفظ سے آتا ہے "دن کی روشنی کے ذریعے توڑ،" "دن کی روشنی کے آنے،" یا "سوریودی

 آنے."

 اس سے قبل اس رات کیا ہوا؟ پر طلوع فجر کے بعد تک ان کے گھروں سے باہر نہیں گئے. ویں 14تو بنی اسرائیل میں 

اور جو تہھانے میں تھا جو اسیر کے پہلوٹھوں کو ان کے تخت پر بیٹھ گیا جو فرعون کا پہلوٹھا تھا اور مویشیوں کے  29

اور مصری لوگوں پر  33 بھی مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مارا میں یوں ہوا ... تمام پہلوٹھے سے آدھی رات ہے کہ رب

)خروج  کے لئے انہوں نے کہا، "ہم سب مر جائے گا." زور دیا کہ کہ وہ جلد بازی میں ملک سے انہیں بھیج سکتے ہیں.

12 :29،33) 

 ضرورت ہے: کہ ایک غلط مفروضہ بہت -موسی اور ہارون کو رات کے دوران باہر نہیں گئے 

تب فرعون نے ان سے کہا، "مجھ سے دور ہو جاؤ! اپنے آپ کو خبردار اور میرے چہرے پر کوئی زیادہ! کے دن میں  28

 آپ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ مر جائیں گے دیکھو!"

 (92-28: 10)خروج  تب موسی نے کہا، "تم اچھی طرح بات کی ہے. میں نے پھر اپنا چہرہ کبھی نہیں دیکھ." 29

وہ صبح  پہلوٹھوں کی موت کے بعد اسرائیلیوں کو مصر چھوڑنے سے پہلے مکمل کرنے کے لئے کاموں کی ایک بڑی تعداد تھی.

کی باقیات، دیہات اور   تک ان کے گھروں کے اندر رہنے کے لئے تھے، دن کی روشنی کے ٹوٹنے، جال کہ کھایا نہ گیا تھا بروں

شہروں میں جہاں مصریوں رہتے تھے کے پاس جاؤ اور انہیں چاندی، سونا، اور لباس دینے کے لئے ان سے پوچھیں، جمع اور جو 

کچھ مال کو وہ لے لئے تھے اپ لوڈ کریں اور ان کے جھوبڈ اور گلوں پیدل سفر کے ساتھ، کچھ جتنا بیس کے طور پر میل کے 

 نوٹس:  ئے جہاں مصر سے باہر ان کی منظم سفر کا آغاز کرنا تھا.لئے، رامسیس ل

اور لوگوں کو ان کے حوض ان کے کندھوں پر ان کپڑوں میں پابند کیا جا رہا ہے، یہ خمیری ہونے سے  34

اور انہیں چاندی کے مصریوں کے  اور بنی اسرائیل نے موسی کے کہنے کے مطابق کیا؛ 35 پہلے ان آٹا لیا.

اور رب ہے تاکہ وہ ضرورت کے طور پر ان کے پاس ایسی باتیں  36 اور سونے کے زیور اور لباس:ادھار، 

اور بنی اسرائیل سکات  37 اور وہ مصریوں خراب. قرضے لوگوں کو مصریوں کی نظر میں اسے مقبول بنایا.

ان کے ساتھ بھی  اور ایک ملی جلی بھیڑ 38 کو رعمسیس سے کوچ پیدل تقریبا چھ الکھ بچوں سوا مرد تھے.

اور وہ آٹا جو انہوں نے اس کے خمیر نہیں  39 اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی بہت بہت مویشی. چڑھ گئے؛

وہ مصر سے نکال دیا گیا تھا، اور  کیا گیا تھا کے لئے، مصر سے نکال الیا کے بےخمیری روٹی سینکا ہوا؛

 (KJV، 39-34: 12)خروج  بھی تیار کیا تھا.دیر نہ کر سکے کیونکہ نہ تو وہ خود کے لئے کسی 

 رات کو وہ اصل میں مصر کو چھوڑ دیا. مشاہدہ کیا جا کرنے کے لئے رات رات وہ رعمسیس چھوڑا ہے.

 خدا ان سے کیا کہا تھا کہ کیا کر رہا کرنے کے بعد، وہ چلے گئے.

چڑھ گیا." لوگوں کی تعداد اور عمر کی حد ہے، یہ  ہمیں بتاتا ہے، "اسرائیلیوں کو مصر سے نکال منظم صفوں میں 13:18خروج 

 سب کے بعد رات کے وقت وہ اس کو پورا کرنے کے قابل تھے کہ قابل ذکر ہے ذہن میں رکھتے فسہ.

 بےخمیری روٹی

فاق کے ہم عیسائیوں کو یسوع فسح پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور ہم کو رہنے کے لئے، انہوں نے کے طور پر، گناہ اور ن

 (.1: 12بغیر، عالمتی خمیر جس کی نمائندگی کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ )لوقا 

 دیر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ اس کے بارے میں لکھا ہے:

وں میں،، خوشی اور خوشی کے بادل -( کے ساتھ باہر چال گیا 3: 33اور، کے طور پر استراایلیوں ایک اعلی ہاتھ )گنتی 

پابندی سے ان کی نجات پر عظیم خوشی کے احساس اور کے میں اتنی نو عیسائی اپنے مسیحی زندگی باہر شروع رکھتا 
 لیکن کیا ہوتا ہے؟  ہے.



اور جلد ہی نئے اور ناتجربہ کار عیسائی پائے وہ نیچے حوصلہ  -شیطان اور گناہ کے فورا خدا کے نو اکلوتا بیٹا تعاقب 

 گہرائیوں میں ہے، اور چھوڑ دوں اور چھوڑنے پر آزمایا.شکنی کی 

جیسے ہی نے اسرائیلیوں نے ان کا تعاقب اس عظیم فوج نے دیکھا کے طور پر، وہ ان  -شروع  10نوٹس، آیت  14خروج 

ے انہوں نے یہ ان کو فرعون اور اس ک انہوں بنبنانا اور شکایت کرنے لگے. خوف ان پر آئے تھے. کی ہمت کھو دیا.
تو   اور وہ بے بس تھے. لشکر سے دور حاصل کرنے کے لئے ناممکن تھا کیونکہ وہ ان کے لئے بہت طاقتور تھا دیکھا.

 یہ ہمارے ساتھ ہے.

 ہماری طاقت کافی نہیں!

نہ ڈرو "اب بھی کھڑے ہیں، اور خداوند کی نجات دیکھیں ... مصریوں کے لئے ... تم ان کو پھر سے دیکھ لیں گے کوئی 

کس طرح بہت  ہ کے لئے زیادہ رب کے لئے لڑنا ہو گی. لیکن موسی کی معرفت ان سے خدا کا پیغام نوٹس. تم"!ہمیش
 اچھا!

انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے  بے یارو مددگار، ہم اب بھی کھڑے ہیں، اور خداوند کی نجات دیکھنے کے لئے کہا جاتا ہے.
ہمارے  -ہے   اس سے جی اٹھے مسیح ہیں، لیکن وہ کر سکتے ہیں. شیطان اور گناہ ہم کو فتح نہیں کر سکتے لڑے گا.

جو کہا اس نے ہم کو چھوڑ نہ ہی ہمیں ترک  -ہمیں بچائے  -ہماری تقدیس  -جو ہمیں پاک صاف کر دے گا  -سردار کاہن 

 نہیں کریں گے!

ہم  رکھنے کے کر سکتے ہیں!لیکن امریکہ میں مسیح ان کو  ہم اپنی طاقت اور طاقت میں احکام نہیں رکھ سکتے ہیں.

خدا کی عالمگیر کلیسیا،  کون سا؟-خدا کے مقدس دن یا کافر چھٹیاں آرمسٹرانگ. ایمان میں اسی پر انحصار کرنا ہوگا.

19766) 

 فیسٹیول کا مقصد

، آیت 13خروج  ان کے عظیم مقصد کیا تھا؟ کیوں خدا ان دعوت کے دن لکھ دیا؟ لیکن ہمیں اس کی مکمل اہمیت سیکھ لیں.

کے لئے اب چالو کریں: "... موسی نے لوگوں سے کہا، اس دن جس میں تم مصر سے باہر آئے ... یاد رکھیں" یہ ابیب  3

: "سات دن تک بے خمیری روٹی کھانا اور ساتویں دن ابدی پاس عید منانا اس کا طفیل ہے جو ابدی 66آیت  تھا. 15کے 
" تیرے پاس تیرے -)شناخت کے چمتکاری ثبوت(  -ر یہ ایک نشانی کے لئے ہو گی "]یادگار[ کیا کہ کیا جاتا ہے ... ... او

"خداوند کی شریعت تیرے منہ میں ہو سکتا ہے ... تو نے  -  کیوں؟ -ہاتھ پر اور تیری آنکھوں "کے درمیان ایک یادگار 

 اس وجہ سے اس پر یاد رکھو ..."

آپ خدا کے مقصد  آپ کو یہ سب کی حقیقی اہمیت کو سمجھنا ہو؟ ہے؟ اوہ، پیارے بھائیو، تم نے بہت اچھا معنی نظر آتا

قبول کرنے   ان کے خون کے فسح کہ ماضی ہیں گناہوں کی معافی کے لئے یسوع مسیح کی موت تصاویر. نظر آتا ہے؟

لہذا جب ہم اسے قبول  -یہ گناہ میں جاری کرنے کا الئسنس نہیں دیتا  -سے ہم ارتکاب ہوگا گناہوں کو معاف نہیں کرتا 
 ماضی کے گناہوں. -کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اس وقت تک معاف کر رہے ہیں 

ہم اب بھی آزمائشوں کا شکار  وشت ہیں.لیکن ہم اب بھی مخلوق گ ماضی کے گناہوں کو معاف. لیکن ہم نے روکے گا؟
ہم گناہ کے غالم ہو چکے ہیں اس کی طاقت میں.اور ہم اس سے  -گناہ اس کے چنگل میں ہماری منعقد کیا گیا ہے  رہے گا.

ہم سے تصویر کو سمجھ لیتے  -معنی  ہم گناہ کی غالمی میں رہے ہیں. خود کو فراہم کرنے کے لئے بے اختیار ہیں!

 (19799ٹرانگ. کیا تم فسح اور بےخمیری روٹی کی عید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیئے. اچھی خبر، مارچ )آرمس ہیں.

مکمل طور پر، یسوع سکھایا کے طور پر، "تم کامل ہو جائے گا، تمہارا آسمانی  کس حد عیسائیوں کو چاہئے کہ گناہ کو مٹا دے؟

گناہ کی  ( ہو سکتا خمیر.5کرنتھیوں  1سییف  8-7ہ کی ایک قسم ): عالمتی گنا (.5:48باپ کامل ہے کے طور پر صرف ')متی 

 طرح، اپ خمیر پف.

معنی  سات خدا کے نمبر کی عالمت کاملیت ہے کے طور پر، عیسائیوں عید فطیر کے سات دن کے ساتھ فسح کی پیروی کرنا ہے.

ی اور یسوع کی موت لئے مسیح کے خون کی فسح ماضی کے گناہوں کی معاف اور پرتیکواد صرف فسح کے ساتھ مکمل نہیں ہے.

 قبولیت تصاویر.

نمبر فسح کی مدد کی تصویر ہمارے  ( کے درخت پر پھانسی چھوڑ دینا چاہئے؟3:13ہم مسیح عالمتی اس کی موت )سییف گلتیوں 

مسیح کی قربانی  ماضی کے گناہوں یسوع -لئے مندرجہ ذیل بےخمیری روٹی کی سات دن مکمل گناہ حکموں پر چلنا کے دور ڈال 
 کے نتیجے کے طور پر معاف کر رہے ہیں کے بعد.



اس کی طاقت سے ہمیں مکمل طور پر فراہمی: یسوع مسیح خدا  بے خمیری روٹی تصویر کے دن زندگی اور بڑھ یسوع کے کام.

ہمیں پاک صاف ہے کے تخت ہے جہاں وہ اب فعال طور پر کام میں ہماری جانب سے ہمارے سردار کاہن کے طور پر، گناہ کی 
 ( کے پاس اوپر!2عبرانیوں  17-18)

 یہاں عبرانی صحائف عید فطیر کے دنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں سے کچھ ہے:

ساتویں دن تک پہلے دن سے  پہلے دن تم اپنے گھروں سے خمیر نکال دیں گے. سات دن تک بے خمیری روٹی کھانا. 15

پہلے دن مقدس مجمع ہو جائے  16 س شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈاال جائے گا.روٹی خمیری کھاتا ہے جس کے لیے، ا

لیکن جس چیز ہر کسی کو  کام کا کوئی انداز ان پر کیا جائے گا، گا، اور ساتویں دن آپ کے لئے ایک خاص اجالس ہو گا.

میں ملک مصر سے باہر لہذا آپ کو اس ایک ہی دن  17 صرف آپ کی طرف سے تیار کیا جا سکتا ہے. -کھانا چاہیئے 

لہذا آپ کو ہمیشہ کا آرڈیننس طور نسل در نسل اس دن کا مشاہدہ  اپنے فوجوں الئے ہو گا، بےخمیری روٹی کی عید منانا.

پہلے مہینے میں، شام میں مہینے کی چودھویں تاریخ ہے، آپ کو بے خمیری روٹی، شام میں مہینے کے  18 کریں گے.

سات دن تک کوئی خمیر اپنے گھروں میں پایا جائے گا، جو شخص خمیری ہے کیا کھاتا  91 اکیسویں دن تک کھائیں گے.

ہے کے بعد سے، کہ ایک ہی شخص، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈاال جائے گا کہ وہ ایک اجنبی یا زمین کے ایک 

و بے خمیری روٹی کھانا '' . تمہاری سب سکونت گاہوں میں آپ ک تم کچھ بھی نہیں خمیری کھانا. 20 مقامی ہے یا نہیں.

 (20-15: 12)خروج 

پتہ چلتا ہے کہ پرساد اخمیری روٹی،  16:16اور استثنا  اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں سکھاتی ہے. 8-6: 23احبار 

 پینتیکوست، اور زوال کے مقدس دن کے دن پر دیئے جانے کی توقع کر رہے تھے.

انہوں  (.7:22قربانیاں ذبح کی قربانیوں" تھے جب خدا "کو ملک مصر سے نکال الیا." )یرمیاہ اصل میں، کوئی "بھسم ہونے والی 

( اور نئے عہد نامے میں ہم اب بھسم ہونے والی قربانیاں جانور قربانی ہے کرنے 27-21: 7کیونکہ نافرمانی کا شامل کیا گیا )یرمیاہ 
 .( واضح ہے99عبرانیوں  15-11کی ضرورت نہیں ہے کہ ): 

ہم بے خمیری روٹی کھانا جیسا دنوں میں سے ہر ایک، ہم ہمارے ارد گرد کی دنیا میں اتنا مقبول ہے کہ گناہ سے بچنے کے لئے 
 ہے کہ احساس.

 دور کیا یا رکھا؟

 کہ ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ نے لکھا کچھ اور غور کریں: عید فطیر کے دنوں دور کیا کر رہے تھے؟

 نہیںپرانے عہد کے ساتھ ختم 

مصر میں  -اور اس مدت ہمیشہ کے لئے قائم کیا گیا ہے  عید فطیر کے دنوں مدت ہیں کہ مشاہدہ، دو ہائی دن سبتوں تعلق.

خدا بھی پرانے عہد مجوزہ  -موسی کی رسمی قانون دیا ہے یا لکھا گیا تھا اس سے پہلے کہ  -اب بھی تھے جبکہ 

فینٹن کے  یا انسٹی ٹیوٹ میں نہیں آیا، وہ دور لے نہیں کر سکتے! کیا موسی کی شریعت، یا پرانے عہد النے پہلے!

پوری  میں آیت کا ترجمہ ہے: "اس کے نتیجے میں یہ مدت ایک جاودانگی ادارے کے طور پر رہو." 17ترجمہ میں، 

 مدت شامل ہے.

کر رہے ہیں، اور ہمیشہ آج پابند  -اور بےخمیری روٹی کی سات دن  -اس اکیلے چاہئے ثابت کرنا ہے کہ مقدس دن ہے 

 کے لئے!

پر الگو ہے تو وہ ضرور ایسا کرتے ہیں، اور یہاں پوری ثابت ہوا، اس کے بعد فسح  14کی، نہیں کی  15اب ان نصوص، 

پیراگراف  لیکن ان نصوص کے اوپر دعوت اور نہ فسح کا حوالہ دیتے ہیں. یقینا یہ ہے! کے لئے کبھی قائم کیا جاتا ہے؟

 ... یہ ہمیشہ کے لئے قائم! 24فسح دوبارہ کہا جاتا ہے، اور آیت  12:21 شروع خروج میں

اکیلے فسح کا مشاہدہ کرنے کے لئے، اور اس کے بعد بےخمیری روٹی، اسباب کے سات دن کے مسیح کے خون کو قبول 

کا قانون ختم کیا  کہنے -کرنے اور گناہ میں پر جاری رکھنے کے لئے، عالمت میں، مشاہدہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں 

 جاتا ہے، ہم فضل کے تحت ہیں گناہ میں جاری رکھنے کے لئے الئسنس، جس کا مطلب!

بےخمیری روٹی کی سات دنوں احکام، گناہ کے دور ڈال کہہ کا ایک اور طریقہ ہے جس کے رکھنے 

 (1979ے. اچھی خبر، مارچ )آرمسٹرانگ. کیا تم فسح اور بےخمیری روٹی کی عید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیئ تصویر.



پولوس رسول نے مناسب طریقے سے بے  ابتدائی عیسائیوں کو یقین نہیں تھا کہ عید فطیر کے دنوں کے فاصلے پر کیا گیا تھا.

دوسروں کو اب بھی   انہوں نے کہا کہ اور (.7: 5کرنتھیوں  1خمیری روٹی کے ساتھ دعوت کو مدنظر رکھتے ہوئے کی توثیق )
 یہ مشاہدہ اور یہودیہ کے باہر اس کا مشاہدہ:نشان لگا / 

لیکن ہم عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے دور سفر کیا، اور پانچ دنوں میں تروآس، جہاں ہم کو سات دن تک رہا  6
 (6: 20)اعمال  میں ان میں شامل ہوئے.

اس کو اس طرح ریکارڈ کیا جا کرنے کے لئے عیسائیوں عید فطیر کے دنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں تھے تو روح القدس 

 -یہ رومیوں کی طرف سے فیصلہ دیا گیا تھا  ابھی فلپی مقدونیہ میں ایک انیجاتیوں قصبہ تھا. حوصلہ افزائی کی ہے نہیں کرے گا.
( 55کرنتھیوں  1 6: 7 20):؛ اعمال  اور اس طرح رکھتے ہوئے ان دنوں یروشلیم کی طرح ایک جگہ تک محدود نہیں کیا گیا تھا.

 عالقوں میں رکھا جائے تھے.  نئے عہد نامہ میں کم از کم دو جگہوں میں، ہم دیکھتے عید فطیر کے دنوں انیجاتیوں

، کیوں کہ وہ غیرقوم مسیحیوں پر نامعلوم تھے  .3میں "یہ عید فطیر کے دنوں کے دوران تھا" پر غور کریں:  12یہ بھی بیان اعمال 

( کے اعمال 11اعمال  1ا تو انہوں نے ان دنوں کا ذکر کیا گیا ہوتا: انیجاتیوں مصنف لیوک ایک اور غیر قوم )اور وجود ختم کیا تھ

 کی کتاب سے خطاب کے بعد؟

یسوع سکھایا اپنے پیروکاروں عید فطیر کے دنوں رکھنا چاہئے وہ واپس ہونے تک کا دعوی ہے خط  صدی RD 3شاید یہ مصنوعی 

صدی میں ان دنوں  RD 3ہم اس دستاویز پر انحصار نہیں کر سکتے ہیں جبکہ، یہ اس بات کی نشاندہی کچھ  ے.کہ شامل کیا جانا چاہئ

 کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ہے.

بائبل کے باہر سے معلومات رسولوں پال، یوحنا اور فلپس سمرنہ کی پولی کارپ اور دیگر ابتدائی مسیحیوں کے ہمراہ عید فطیر کے 

 ( رکھا ہے کہ رپورٹ.2)پولی کارپ کی زندگی، باب دنوں 

خدا  عید فطیر کے دنوں کے مشاہدے ممنوع. 38کے کینن  کی کونسل (364-363)ج.  لودیکیہ اس کے باوجود، چوتھی صدی کے

احکام کی تعمیل کی کلیسیا میں ان لوگوں کو اس کونسل جو بائبل اور مسلمانوں کی ابتدائی روایات کے خالف چال گیا کے بہت سے 
 نہیں کر سکا.

، 1988؛لہذا، مختلف سبت کیپر بعد )ناسری یہودی عیسائیت ، یروشلم، 58،62،63. جیروم میں حوالہ دیا گیا ہے کے طور پر پی پی 
 9-7، 19، باب 1( سیکشن 46-1عید فطیر کے دنوں رکھنے کے لئے جاری رکھا. . کے کی: کتاب دوم )فرقوں  35صفحہ نمبر 

پرے. اینڈریوز یونیورسٹی پریس، سپرنگز  .( اور قرون وسطی میں اور )سولہویں صدی میں119-117، صفحہ نمبر 1987 برالل،

(MI) ،1993 گیند بی سیونتھ ڈے مردوں میں حوالہ دیا کے طور پر کی جان ایک 58-57؛ یوحنا اور ناول ، پی پی 62-61، ص ،

 (.50-49، ص 2009ایڈیشن جیمز کالرک & کمپنی،  2nd میں ، 1800-1600تردید:اور انگلینڈ اور ویلز، 

سچے عیسائی چرچ کے لئے بات کی ہے کہ ہم اب بھی  لودیکیہ کی کونسل چرچ میں ہم قبول نہیں کرتے جیسا کہ مسلسل خدا کی

کھانا )خروج ہم سات دن بائبل نصیحت کے طور پر میں سے ہر ایک کے لئے کچھ بے خمیری روٹی  عید فطیر کے دنوں رکھیں.
مطلوب نہیں -گندم کے استعمال بائبل-یہ روٹی مختلف اناج سے بنا جا سکتا ہے / گری دار میوے  (.34:18؛ 23:15؛ 6: 13؛ 12:15

 ہے.

)یہ شاید کسی کو اس کی دعوت کے دوران صرف بےخمیری روٹی کے مقابلے میں دوسرے کھانے کی اشیاء کھا سکتے ہیں کہ 

ہ کوئی خمیری روٹی بھی کھائی جائے، فسح کے برعکس، عید فطیر کے پہلے اور پچھلے دن کے دن ہیں، ذکر کیا جانا چاہئے، ی

 کی طرح ہیں صرف یہ ہے کہ ہفتہ وار سبت کے دن، کہ ایک ہی کام کرنے کے لئے نہیں ہے.(

رتے ہوئے، ایک جسمانی ایک کچھ نے یقینا مقدس دن کو ایک روحانی تفہیم ہے، اگرچہ بائبل کے بہت سے حصوں دور کرنا پسند ک

 کرتا ہے.  اور جسمانی پابندی ہمیں بہتر روحانی اسباق کو سمجھنے کے لئے مدد کو بھی نہیں ہے.

بےخمیری روٹی کی مدد تصویر کے دن ہے کہ ہم عیسائیوں ہماری زندگی سے نکل گناہ اور نفاق ڈال کرنے کے لئے کوشش کرنے 

سے، یہ ہم سے بہتر خدا نے   انہیں جسمانی طور پر رکھنے کی طرف (.1: 12؛ لوقا 23:28؛ 12-6: 16کے لئے ہیں )سییف میتھیو 

 چاہا کہ روحانی سبق سیکھنے کے لئے مدد کرتا ہے.

 . پینتیکوست: سچ اپنے بالئے اور خدا کی ناقابل یقین گفٹ بارے میں4

کئی مناسب طریقے سے اس نئے عہد نامہ چرچ  ہیں.مسیح دعوی کرنے والے سب سے زیادہ پینتیکوست کے بارے میں کچھ جانتے 

 کے آغاز پر غور کریں.



 یسوع مسیح کی وفات کے بعد اس کے شاگرد روح القدس کی طاقت موصول کرنے کے لئے انتظار کرنے کے لئے کہا گیا تھا:

کرنا بلکہ باپ کا  اور ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے، اس نے ان کو حکم یروشلم سے دور نہ 4

وعدہ، "جس میں" اس نے کہا، "تم مجھ سے سنا ہے کے لئے انتظار کرنا، صحیح معنوں میں پانی سے بپتسمہ دیا جان 

 (5-4: 1)اعمال  لیکن آپ ابھی سے بہت دن نہ روح القدس سے بپتسمہ دیا جائے گا. " ،5 کے لیے

 تو انہوں نے انتظار کیا اور:

 (.1: 2طور پر آیا تھا جب، وہ ایک ہی جگہ میں ایک معاہدے کے ساتھ تمام تھے )اعمال  پینتیکوست کے دن مکمل 1

بائبل یہ واضح پیروی ہے کہ واقعات  نوٹس. پینتیکوست کے دن مکمل طور پر آیا تھا اس بیان پر زور دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو

اور، یہ ہے کیونکہ وہ سب  ہے. سے متعلق تھے کہ بنا رہا کہ پینتیکوست کے دن مکمل طور پر آیا تھا کی براہ راست حقیقت یہ

 کے سب مل کر اس کا مشاہدہ کر رہے تھے شاگردوں سے ہوا.

 یہاں پھر کیا ہوا ہے:

کہ یکایک آسمان سے ایک آواز نے آ جلدی زور کی آندھی سے کے طور پر، اور یہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے  2

اور وہ  4 ع ہوا تقسیم کی زبانیں آگ کی طرح، اور ایک ان میں سے ہر ایک پر بیٹھ گیا.پھر ان سے وہاں شائ 3 گونج گیا.

 ... سب روح القدس سے بھر گئے اور طرح روح نے انہیں بولنے کے عطا غیر زبانیں بولنے لگے ہوئے تھے.

کے نام پر بپتسمہ لے تب پطرس نے ان سے کہا، "توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک کی معافی کے لئے یسوع مسیح  38

 تو

وعدہ کے طور پر آپ کو اور آپ کے بچوں کے لئے ہے، اور  39 اور آپ کو روح القدس کا تحفہ حاصل کریں گے. گناہ؛

 دور دور ہیں جو بہت سے خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بالئے گا کے طور پر کے طور پر، سب کے لئے. "

نے گواہی دی اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ "اس ٹیڑھی نسل اور بہت سے دوسرے الفاظ کے ساتھ انہوں  40

اور اس دن کے بارے میں تین  اس کے بعد جو خوشی سے اس کے لفظ موصول والوں کا بپتسمہ لیا. 41 سے بچ جائے."

ٹی توڑتے اور انہوں نے ثابت قدمی سے رسولوں کے نظریے اور رفاقت میں، رو 42 ہزار آدمیوں نے ان کو شامل کیا گیا.

اور خداوند روزانہ جو بچایا جا رہا تھا ان  خدا کی حمد اور تمام لوگوں کے ساتھ احسان تعلق. 47 ... رہے اور نماز میں.

 (.47، 42-38، 4-2: 2)اعمال  لوگوں کو چرچ میں شامل کیا.

کیتھولک، مشرقی آرتھوڈوکس، سب سے اور یہ خدا کے گروپوں کے رومن  وہ روح القدس کی طاقت میں سے کچھ کا استقبال کیا.

تو روح القدس )ایک ہی وقت ہے کہ  زیادہ پروٹسٹنٹ، یہوواہ کے گواہوں کی مسیحی کلیسیا کے آغاز، اور چرچ سمجھا جاتا ہے.

 بہت سے یہودی مشاہدہ پینتیکوست( ایک مقررہ وقت میں دیا گیا تھا اور یسوع کے شاگردوں اب بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا.

 ایک اتفاق نہیں تھا. کہ

 پینتیکوست کے لئے زیادہ ہے؟

 کئی احساس ہی نہیں پینتیکوست روح القدس کے مقاصد اور نئے عہد نامے چرچ کے آغاز سے زیادہ نمائندگی کرتا ہے.

 میں بوڑھے اقتباسات کو دیکھتے ہوئے اور نئے اس دن اور اس کے معنی کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتا ہے.

پولوس  پروو ابتدائی ایک کے بعد عیسائیوں کی طرف سے رکھا، لیکن زبانوں میں بولنے کا کوئی ذکر کے ساتھ کیا گیا تھا. کے

رسول نے پنتکست عشروں رکھنے کے لئے پینتیکوست اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں ذکر کرنے کے بعد جاری 

 نوٹس: AD 56انہوں نے لکھا کیا، کے بارے میں  رکھا.



لیکن میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر  کے لئے میں نے راستے میں اب آپ کو دیکھنے کے لئے کی خواہش نہیں ہے؛ 8

 (.8: 16کرنتھیوں  1لیکن میں عید پنتیکست تک افسس میں رہوں گا ) رہنے کی امید رب چاہے تو.

پینتیکوست پینتیکوست تھا جب افسیوں پتہ ہوتا ہے، اور یہ یہ پال جانتا تھا کہ پینتیکوست تھا جب اس نے محسوس کیا کہ کرنتھیوں 

اس طرح، یہ بظاہر پال اور افسس اور کرنتھس میں غیر قوموں کی  تھی کہ جب آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ پتہ چلتا ہے.

 طرف سے مشاہدہ کیا جا رہا تھا.

 کے لئے یروشلم میں رہنے کی خواہش:ء کے ارد گرد، پینتیکوست  60ایک اور سال میں، پولوس رسول نے بھی 

پال کے لئے تا کہ وہ ایشیا میں وقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا، افسس ماضی بادبان کرنے کا فیصلہ کیا  16

 اعمال(. 20:16اس نے یروشلیم میں عید پنتیکست کے دن، اگر ممکن ہو تو، ہونا جلدی تھی ) تھا.

دوسری صورت میں، کوئی  ی پنتکست کا مشاہدہ کیا گیا اور پال بھی اسے دیکھ رہا تھا.اس طرح، یروشلم میں عیسائیوں اب بھ

 واضح وجہ پال پینتیکوست کے دن یروشلم میں بننا چاہتا تھا کیوں وہاں ہو جائے گا.

صیل سے اس اصطالح کی تاریخ کا حساب لگانے کے درج ذیل عبرانی تف معنی ایک یونانی اصطالح ہے. ویں 50اصطالح پنتکست 

 ماخوذ ہے:

اور تم سبت کے بعد دن سے اپنے لئے شمار ہوں گے جس دن آپ ہالنے کی قربانی کے پلندا الیا اس سے سات سبتوں  15

 (.16-15: 23شمار پچاس دن )احبار  16 ساتویں سبت کے بعد دن کو مکمل ہو جائے گی.

اس دوسرے بائبل کے نام  بارے میں الجھن میں کیا گیا ہے.پینتیکوست کے دن کئی نام ہیں، اور اس کی وجہ سے، کچھ اس کے 

 شامل کی: فصل کا پروو، ہفتوں کی عید اور پہلے پھلوں کے دن.

 یہودی روایات اور پینتیکوست کب ہے؟

 خدا کے مقدس تہوار، جو غروب آفتاب سے شروع اکثر ہمراہ گانا:

ائیل کے قادر کے لئے، خداوند کے پہاڑ میں آنے کے تم میں سے ایک ایک کی بانسری کے ساتھ جاتا ہے، جب اسر 29

طور پر دل کی شادمانی ہے جب ایک مقدس تہوار رکھا جاتا ہے رات میں کے طور پر ایک گانا ہو گا، اور.)اشعیا 

30:29) 

 ہیں. طرف پینتیکوست پر کال کرتے  جدید یہودیوں اصطالح

 رکھتے. کہ اس پر نہیں چرچ رکھتا ہے مسلسل خدا کی یہودیوں اسی روزبہت سے  پینتیکوست ہے جب کچھ الجھن میں کیا گیا ہے.

میں تورات،پینتیکوست ہمیشہ اتوار، "پر آتا ہے" )  6یہودی صدوقیوں صحیح تاہم "]میں[ پوسٹ اور ادب ... پینتیکوست سیوان کے 
ڈیا( تاریخ بہت سے یہودیوں کو اب استعمال کے یہودی انسائیکلوپی 1906؛ پینتیکوست 1861، ویانا،  212پر گر جائے گا کہ" تھا. 

کرتے ہیں )بعد از دب پرانے عہد نامے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ڈال دیا اور کتاب میں نہیں ہے کیا گیا تھا جس میں( میں ہے، 

 دہ.بائبل کے طریقہ کار کا مشاہ میں ہم چرچ مسلسل خدا کی جو بعد میں کسی تبدیلی اور نہ بائبل کی تاریخ ہے .

 نوٹس بھی سابق چیف ربی رب بوریاں سے مندرجہ ذیل:

فریسیوں نے لکھا سمجھ کے ساتھ ساتھ زبانی قانون میں جو ایمان الئے "سبت"، مطلب یہاں، کی کے پہلے دن 

سبت کے بعد دن اتوار ہے.اس  صدوقی، جو صرف تحریری قانون پر ایمان الئے، لفظی متن لیا. نیسان(. 15)

. L)بوریاں  ایک اتوار، اور پر شروع ہوتا ہے، پچاس دن بعد بھی ہمیشہ ایک اتوار کو آتا ہے.طرح شمار ہمیشہ 

 .(2014جون،  3یہودیت: لئے ایک خیال اسرائیل شیوا، 



( 7مارک  13-5عیسائیوں کو یسوع تحریری قانون پر زبانی قانون پر بہت زیادہ انحصار کے لئے فریسیوں کی مذمت کی ہے کہ ): 

یسوع نے ان سے کہا تھا کہ وہ "اپنی روایت جو آپ کو سنائی ہے اور آپ کو کیا کرنا بہت ایسی چیزوں کے  ا چاہیے.یاد رکھن

 (.7:13ذریعے کوئی اثر کے خدا کا لفظ بنانے" تھے )مرقس 

 کے وقت سے مراد: اور، جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا، پینتیکوست پہلے پھل کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے کے طور پر پچاس گنتی

تم اپنے  17 پھر آپ کو خداوند کے لئے ایک نئی غلہ کی نذر پیش کرے. شمار ساتویں سبت کے بعد دن کو پچاس دن؛ 16

وہ خمیر کے ساتھ پکایا جائے  وہ میدہ استعمال کرے. مکانوں سے ایفہ کے دو دسوان ڈگری کے دو لہر روٹیاں الئے.

 ( کو پہال پھل ہے.23احبار  17-16انہوں نے خداوند ):  گا.

آپ کو شمار کرتے وقت ساتویں سبت کے بعد دن کو پچاس دنوں کے، آپ پینتیکوست ہمیشہ ہے کہ ایک اتوار کو آنے کے لئے 

ایرینیئس نے دعوی کیا ہے جو سمرنہ کی پولی  پینتیکوست غروب اتوار جب تک غروب ہفتے کے روز سے چلتا ہے. تالش کریں.

 ( لکھا ہے کہ رسولوں نے ایک اتوار پینتیکوست رکھا مالقات کی ہے.7کے ٹکڑے کارپ )ایرینیئس 

 پہال پھل

اور اصل میں، یہ بھی ہے کہ باہر پرانے عہد نامے میں اشارہ  اصطالح "پہلے پھل" کے استعمال کے ایک دوسری فصل چلتا ہے.

 کیا:

اور سال کے آخر میں کا پروو،  17 کے پہلے پھل؛... فصل کی دعوت، اپنے مزدوروں جو آپ کو میدان میں بویا ہے  16

  ( کے پھل میں جمع ہوئے ہیں.17-16: 23جب آپ میدان سے اپنے مزدوروں )خروج 
 

( میں کا 34:22اور اگر تم دعوت ہفتے کے گیہوں کی فصل کے پہلے پھلوں کا مشاہدہ ہے، اور سال کے اختتام )خروج  22

 پروو گا.

کے دن پر، آپ کو ہفتے کے آپ دعوت میں خداوند کے لئے ایک نئی نذر کی قربانی النے  اس کے عالوہ پہلے پھلوں 26

 ( ہو گا.28:26جب، آپ کو ایک خاص اجالس )گنتی 

بعض پروٹسٹنٹ مبصرین پہلے پھلوں کی عید کے طور پر لہر پلندا قربانی سے رجوع کرتے ہوئے )مثال ایڈ نیلسن مطالعہ بائبل 

جبکہ "پہلے پھل کا ایک پلندا" پھر پیشکش کی گئی تھی  یہ ایک غلط نام ہے. (213، ص 1997، نیشولی، تھامس نیلسن اشاعت خانہ

(، اوپر دکھائے گئے کے طور پر، بائبل پہلے پھل کا وقت )نہ صرف ایک پلندا( کے طور پر ہفتوں کی عید سے 11-10: 23)احبار 
 مراد ہے.

 نے میں مدد کرتا ہے؟کس طرح پہلے پھل کے خیال ہمیں اس دن کو سمجھ

( ہمیں یاد دالتا ہے خدا اب بعد میں زیادہ فصل کی تصویر پیش آنے والے 34:22پنتکست کی عید یا عید پہلے پھل کے )خروج 

بہار کی فصل، زیادہ تر عالقوں میں،  آخری عظیم دن کے ساتھ، صرف ایک چھوٹی سی "پہلے پھل" روحانی فصل بال رہا ہے.

موسم خزاں کی فصل سے بہت چھوٹا ہے، اور اس کی انسانیت کے لئے نجات کا خدا کی منصوبہ بندی کے مطابق زیادہ سے زیادہ 

 ہے میں.

 انہوں نے کہا کہ پہلے پھل کی ایک قسم کے لئے نہیں تھا؟ لیکن کیا یسوع مسیح کے بارے میں؟

 پال نوٹ: جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر تھا.

آدمی کی طرف سے اب  21 ردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ہیں ان میں پہال پھل بن گیا ہے.لیکن اب مسیح م 20

آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح  22 تک کے طور پر، موت آئے انسان مردوں کی قیامت بھی آئی کی طرف سے.

پہال پھل، اس کے بعد ان لوگوں کو  لیکن ان کی اپنی ترتیب میں سے ہر ایک کو مسیح 23 میں سب زندہ کئے جائیں گے.

 (.23-20: 15کرنتھیوں  1) اس کے آنے پر مسیح کی ہیں.



انہوں نے اس کردار کو پورا  انہوں نے کہا کہ پہلے پھلوں کا پلندا ہے. میں لہر پلندا قربانی کی تکمیل ہے. 23: مسیح احبار 10-11

لیکن وہ  (.1،17: 20آسمان میں چڑھ جب اس نے زندہ کیا گیا تھا کے بعد )یوحنا کیا وہ )لہر پلندا قربانی ایک اتوار تھا( اتوار کو 

 اور نہ ہی ان کے سچے پیروکار نہ تو اب ایسٹر کہا جاتا ہے مشاہدہ کیا.

 اس کے عالوہ، جیمز کہ یسوع مسیح ہمارے آگے الیا بھی پہلے پھل کی ایک قسم ہو جائے کرنے کے لئے نوٹ:

( 1:18مرضی وہ ہمیں آگے سچ کا وعدہ کر پر الیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے پہلے پھل )جیمز اس کی اپنی کی  میں 18

 کی ایک قسم کی ہو سکتی ہے.

یسوع مسیح کی لہر پلندا قربانی کی نمائندگی کے لئے اصل پہلے پھل میں تھا جبکہ تو سچے مسیحی پینتیکوست کے دن کی طرف 

"پہلے پھل" یہ صرف چند اس عمر میں فصل کا حصہ ہو جائے گا مطلب ہو )سییف لوقا  .سے نمائندگی پہلے پھل کی ایک قسم ہیں

ایک جو نجات کے لئے ایک موقع نہیں تھا  -لیکن وہ بھی ایک بڑا فصل ہو جائے گا کہ مطلب یہ  -( 5: 11؛ 9:27؛ رومیوں 12:32
 سب کے بعد میں ایک سچے اور حقیقی موقع ملے گا جہاں کا وقت.

 یکوست پر بیان کیا گیا ہے نوٹس:پیٹر پینت

"اے بھائیو، ایک نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے ایک ساتھ قسم کھائی تھی، لہذا مجھے بزرگ داؤد آپ کو آزادانہ  29

اس کی روح عالم ارواح  30 طور پر بولتے ہیں، کہ وہ موا اور دفن بھی ہے، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے دو.
وڑا گیا تھا کہ اسے اس کے جسم کے پھل کی ہے کہ حلف، گوشت کے مطابق، انہوں نے مسیح کو جال اٹھائے میں چھ

انہوں نے اس توقع کر، مسیح کی قیامت کے بارہ میں بات کی تھی، ان کے تخت پر بیٹھنے کے لئے نہ اس کے جسم  31 گا،

پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر  33 سب گواہ ہیں.اسی یسوع کو خدا، اوپر اٹھایا ہے جس کے ہم  32 دیکھا کرپشن.
 (333-29: 2اور باپ سے وہ روح القدس کا وعدہ حاصل کر کے اس نے انڈیل یہ تم دیکھتے اور سنتے ہیں جو )اعمال 

سے ظاہر ہوتا پینتیکوست  پیٹر، پینتیکوست پر، پھل کے طور پر یسوع مسیح کہا جاتا ہے اور اس نے پرورش پائی تھی کہ نوٹس.

ہے خدا ہم پر قابو پانے اپنا کام کرنے اور یہاں تک کہ "اس موجودہ خراب عمر" میں رہنے والے اگرچہ روحانی طور پر ترقی کر 
 (4: 1سکتا ہے تا کہ اس کی پاک روح عطا کر کے اس چھوٹے سے فصل کو برکت دیتا ہے کہ )گلتیوں 

 انہوں نے یہ بھی بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا تھا:ابھی یسوع نے پہلے پھل کے پہلے نہ صرف تھا 

اس نے جس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر میں کیا جا کرنے کے لئے پہلے سے مقرر ہے، کہ وہ بہت سے  29

  ( میں پہلوٹھا ہو سکتا ہے.8:29بھائیوں )رومیوں 
 
 (.5: 1یسوع مسیح وفادار گواہ، مردوں میں سے پہلوٹھا )مکاشفہ  5

اس  یسوع پہلوٹھا ہے کے بعد سے، یہ یقینی طور پر دوسروں کو اس کی طرح بننے کی ہیں جو وہاں ہو جائے گا کہ اس کا مطلب.

یقینا مسیح کی طرح بننے کا خیال بائبل میں پڑھایا  طرح، یسوع مسیح کی طرح بننے سے بھی پینتیکوست کے پیغام کا حصہ ہے.

 یوحنا نے لکھا ہے نوٹس: نہیں ہے.جاتا ہے اور پنتکست تک محدود 

 (.2: 3یوحنا  1... ہم اسی طرح ہوں گے ) 2

( کے ساتھ 16:16یہ ایک مقدس اجتماع ہے کیونکہ اس میں ایک ہفتہ وار سبت کو بھی اسی طرح کا مشاہدہ کیا، لیکن پرساد )استثنا 

 دنوں کے بعد رکھا گیا تھا. 50بعد سبت پرانے عہد نامے، ہفتوں کی عید میں پہال پھل شامل فسح کے  کیا جاتا ہے.

اور اس تاریخ پر، روح القدس عیسائیوں پہلے پھل کی ایک قسم کے طور  مسیح کی موت کے بعد، رسولوں کہ تاریخ پر جمع ہوئے.

کے طور یسوع یہ پہال پھل اور عیسائیوں کو اس عمر میں کہا جاتا ہے جو  پر خدا تک رسائی فراہم کرنے کے لیے انڈیل دی گئی.

پر انہوں نے کہا ہے پہلے پھل ہونے کے لئے بھی ہیں کے پہلے تھا )نامی ان لوگوں کو بعد میں یسوع ہے کے طور پر ہونے کا 

 بھی ہو، لیکن صرف پہال پھل نہیں ہو گا(.

 مقدس دن یروشلم سے باہر رکھا جا سکتا ہے؟



بائبل مقدس دن اب نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ اس بات بعض وہ سب کے یروشلم پر جائیں گے کی ضرورت پڑے گی کے طور پر 

 کا اشارہ دیا ہے.

 لیکن اس وقت بھی یسوع مسیح کے ساتھ تاریخی معاملہ نہیں تھا.

پینتیکوست بھی ہفتوں /  ( "سبت کے دن" پر خطاب کیا.4:16ناصرت میں جبکہ ان کی وزارت کے آغاز میں، یسوع مسیح )لوقا 

لوقا مطلب ہے کہ جمع کی اصل یونانی اصطالح کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق  ( کہا جاتا ہے.16استثنا  10،16سبتوں کا پروو ): 

، σαββάτω، واحد ہے 1، جمع ): σαββάτωνگروپنگ( سبتوں لئے،  نہیں کا مضبوط الفاظ کا )جیسے اصل لفظ کی جا سکتی ہے.

 پر ترجمہ کیا جاتا ہے:گزرنے لفظی مندرجہ ذیل کے طور  میں کے طور پر( ہے. 14لوقا 

اور اس کی اپنی مرضی کے مطابق، انہوں نے کہا کہ میں سبت کے دن پر  اور وہ ناصرت جہاں وہ الیا گیا تھا میں آیا. 16

 ، گرین(4:16)لوقا  چال گیا، عبادت خانے میں داخل ہے، اور پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے.

جگہ میں، ایک مقدس دن کو رکھ سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا تھا کے طور لہذا، اس میں سے ایک یروشلم کے عالوہ کسی اور 

.(: انہوں نے 2002، سینئر درون یونانی انگریزی نئے عہد نامہ، تیسرا ایڈیشن بیکر کتب، JP)گرین  2-1 پر دکھائے مدد ملتی ہے.

 ہا تھا.میں گلیل کا ایک اور مقدس دن رکھنے کے لئے لگ ر 6یہ بھی ممکنہ طور پر لوقا 

( تک محدود کیا جانا چاہئے کہ ذکر کیا جانا 4:19شاید یہ سامری عورت نے اشارہ جب عبادت ممکنہ یروشلم کے عالقے )یوحنا 
 چاہئے، یسوع ایک یروشلم عبادت پابندی نہیں تھا کہ:

نہ تو اس پہاڑ پر، یسوع نے اس سے کہا، "اے عورت یقین مجھے، گھنٹہ تم  21 . نجات ہے کے لئے، ہم پرستش کیا پتہ؛

یہودیوں کی مگر 23 تم تم نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے 22 اور نہ یروشلیم میں باپ کی پرستش کرو گے جب آ رہا ہے

وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کرو گے جب؛ اس لئے کہ باپ اس 

خدا روح ہے اور اسکے پرستاروں کو عبادت کرنا ضروری ہے روح  24 ہےکی عبادت سے اس طرح کی تالش کر رہا 

 (24-21: 4)یوحنا  اور سچائی سے. "

مالحظہ کریں( یروشلم تک محدود نہیں  10:23بھی میتھیو  23:24نئے عہد نامہ میں واضح طور پر کہ مقدس دن یا دیگر عبادت )؛ 

 ہے ظاہر کرتا ہے.

( کا دن عیسائی اہمیت تھی: یہ گریکو رومن گرجا گھروں کو بھی تسلیم کرتے ہیں 28:26پھل )نمبر ، یا پرانے عہد نامے میں پہال 

اور وہ ایک شہر کو  ( کی دعوت کے طور پر کہا جاتا ہے غور کرنا چاہیے .23احبار  16-15کہ پینتیکوست، کبھی کبھی ہفتوں )
 اس کی پابندی کو محدود نہیں ہے.

قدیم اسرائیل  ( میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ.1:18 پھل کے خیال نئے عہد نامہ )جیمز بھی غور عیسائیوں ہونے پہال

بہار مقدس دن پینتیکوست، مناسب طریقے سے  میں، اور موسم بہار میں ایک چھوٹی فصل خزاں میں ایک بڑی فصل ہوئی تھی.
( 11:15؛ رومیوں 1:26کرنتھیوں  1؛ 6:44صویر )یوحنا سمجھ، جب مدد ملتی ہے خدا کو نجات کے لئے کچھ اب بال رہا ہے کہ ت

 (.388 -37کے ساتھ:  7ایک بڑی فصل کو بعد میں آنے والے )یوحنا 

پھر بھی، جزوی طور پر کیونکہ وہ بعض دوسرے بائبل  کئی گریکو رومن گرجا گھروں پینتیکوست کے کچھ ورژن کا مشاہدہ.

ا کو اب کچھ بال رہا ہے سمجھنے کے لئے میں ناکام رہتے ہیں، اور وہ کرتا ہے کہ تمام مقدس ایام کا مشاہدہ نہیں کرتے، وہ کیوں خد

فیصلے سے زیادہ رحمت کامیابیوں ")جیمز  ( ہے.52:10؛ اشعیا 6: 3نجات کی پیشکش کرتے ہیں کے لئے ایک منصوبہ )لوقا 
2:133.) 

 ے واقعات. نرسنگے کی دعوت: مسیح کی واپسی اور اس کے نتیجے میں ہونے وال5

اس کے  گریکو رومن گرجا گھروں میں سے زیادہ تر عام طور پر موسم خزاں میں پائے جاتے ہیں کہ بائبل مقدس ایام نہیں رکھتے.

 باوجود، ان مقدس ایام خدا کی منصوبہ بندی میں بہت سے اہم واقعات بےنقاب.

کے آنے، یہ بھی صرف آگے تباہی کے خوفناک  نرسنگے کی عید نہ صرف مردوں میں سے پہلے پھل کو جال بخشنے کا مسیح
 وقت اور یسوع مسیح کی مداخلت کل فنا سے زندہ کو بچانے کے لئے اور پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کی تصاویر زمین.



 اس تہوار خدا کی عظیم ماسٹر پالن میں فٹ بیٹھتا ہے کہ کس طرح کی سمجھ لیتے ہیں.

نئے عہد نامہ چرچ پینتیکوست پر شروع  د کے درمیان ایک اہم وقت فرق ہے کہ غور کریں.پینتیکوست کے دن اور نرسنگے کی عی

طور پر ختم ہو جاتی ہے کے بعد سے   ( میں واپس جب بنیادی57-51: 15کرنتھیوں  1کر دیا اور یسوع مسیح کی آخری نرسنگا )

ست اور نرسنگے کی عید کے درمیان وقت کی چرچ عمر کی نمائندگی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، ایک طرح سے پینتیکو
 مدت .

 (.25-23: 23ساتویں مہینے" میں منایا جاتا ہے )احبار  دن، چوتھا مقدس دن نرسنگے کی عید، "ماہ کے پہلے

 خدا کے کیلنڈر کے ساتویں مہینے )ستمبر اور / یا اکتوبر نمبر سات خدا کی منصوبہ بندی میں تکمیل اور کمال کا ابیوینجک ہے.

اس ماہ کے پہلے دن آتا  میں اس وقت ہوتی ہے( ہمارے لئے خدا کی عظیم ماسٹر پالن کی تکمیل آخری چار تہواروں پر مشتمل ہے.

 ہے کہ تہوار خدا کی منصوبہ بندی میں حتمی واقعات کے آغاز کا پرتیک ہے.

یہ  (.25-24: 23اڑانے کی یادگار ہونا تھا )احبار یہ کسی کی باقاعدہ کام سے آرام کا ایک اور ساالنہ سبت ہے، اور یہ نرسنگے کی 

بنی اسرائیل سے جو ہوا اس کی بہت  ( جاننے کے لئے ایک وقت ہے.8نحمیاہ  3-2 3سییف عزرا  7-1بھی خدا کے طریقے )

ں کرنتھیو 1ہمارے لئے لکھا گیا "ترجمہ، اور وہ، ہماری نصیحت کے لئے لکھے گئے تھے جن پر عمر کے سروں آئے ہیں" )

10:11.) 

 اس نرسنگے کی عید اس کا نام دیتی ہے کہ بگل کی اڑانے سے ہے.

خاص طور پر آخر دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کے حوالے سے، ان نرسنگے کی اڑانے کے ساتھ میں بندھے ہوئے عالمتی 

یہودی نام، بائبل اور نہ یہودیوں کے لئے یہ غور کرنا چاہیے اس کی تاریخ، روش ہشانہ لئے جدید  معنی کا ایک بڑا سودا نہیں ہے.

یہ وہ صدیوں اپنایا کہ خدا ان کے لئے اور پرانے عہد نامے لکھا گیا کے بعد اسے دینے کے بعد کچھ تھا  بھی اصل نہیں ہے.

 سب کچھ یہودی، انکارپوریٹڈ(. 1999-1998© . روش اصل کاپی رائٹ J)کریمر، ایمی 

-1: 10کے ساتھ ساتھ جمع کرنے کے لئے لوگوں کو فون کرنے کو اڑا دیا گیا تھا سکھاتی )گنتی بائبل ترہی، خدا کی عیدوں اعالن 

3 ،10.) 

 زندگی کی کتاب

میں ہے( کے ساتھ میں  2012، 17دلچسپ بات یہ ہے یہودی علماء 'کتاب حیات' )ایم اے ربی کیا ہی روش ہشانہ سالم؟ ہارٹز، ستمبر 

 کیوں دلچسپی کے ہے؟ نرسنگے کی عید بندھے ہوئے ہیں.

( اٹھائے جائیں گے 5: 3؛ مکاشفہ 3: 4ٹھیک ہے، بائبل سکھاتی ہے ان لوگوں کو 'کتاب حیات' میں درج ہیں جو کہ )فلپیوں 

 ساتویں اور آخری بگل: کب؟ (.23-22: 12)عبرانیوں 

ایک لمحے میں تو آنکھ کے  52 -دیکھو میں تم سے بھید بتاتا ہوں ہم سب کو نیند نہ کرنا، مگر سب بدل جائیں گے  51

اس  53 ترہی کے لئے آواز گا اور مردے غیرفانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. جھپکنے میں آخری بگل.
 (53-51: 15کرنتھیوں  1) فانی کے بقا پر ڈال ضروری ہے، اور اس فانی امرتا پر ڈال ضروری ہے.

رسنگے پھونکا جائے گا سکھاتا ہے، اور پھر خدا کی بادشاہی اور فیصلے آئیں گے مکاشفہ کی کتاب میں واضح طور پر کہ سات ن
( کی طرف سے محفوظ نہیں کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آتا ہے.آخر میں یہ ہے کہ جن کے 9 4(، عذاب خدا )2: 8( )15-18: 11)

 ( تجربہ کرے گا سکھاتا ہے.20مکاشفہ  15-14نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو دوسری موت ): 

 صور دھماکے

بائبل اسرائیل کی تاریخ، بھاری تنازعات اور بغاوت کے ساتھ کیا گیا  -سارا کو زبردست درآمد کے ایک واقعہ کے موقع پر ہمیشہ 

ال کیا جا کرنے تھا جس کے دوران، ترہی ہتھیار یا اہم پیغامات کو کے طور پر فون کرنے کے لئے، انتباہ آالت کے طور پر استعم
 کے لئے جاری ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ غور قوم.

خدا بھی سزا نہ وہ اپنے قوانین کے خالف ان کی مسلسل بغاوت کے لئے ان پر آئے گا کے بارے میں اسرائیل انتباہ کرنے کے 

ان کے انتباہات ترہی بجانا کو بگل کی یہ انبیا خدا کے لوگوں کے لئے  نبیوں، ان میں یسعیاہ، ئجیکیل، ہوسیع اور یوایل استعمال کیا.

 مانند اپنی آواز استعمال کرنے کے لئے تھے.



میرے لوگ اپنی سرکشی اور یعقوب کے گھر ان  ایک نرسنگا کی طرح اپنی آواز اٹھا؛ رونا بلند آواز سے نہ چھوڑونگا. 1

 (1: 58)اشعیا  کے گناہوں کو بتائیں.

جس کی ہم نے بھی اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش  نے پر کام کر رہے ہیں.کو ایسا کر ہم آج میں چرچ مسلسل خدا کی

ہم دلیری دنیا کے واقعات مناسب طریقے سے سمجھ پیشن ساتھ گٹھ رہے ہیں معاشرے اور کس طرح کے گناہوں سے  -کرتے ہیں 
 بتائیں.

-1: 9، 13-1: 8ماکوں ہو جائے گا )مکاشفہ مکاشفہ کی کتاب سکھاتا ہے لیکن وہاں بھی مستقبل میں آنے والے لغوی نرسنگا دھ
 لیکن سب سے تنبیہات ان لوگوں پر توجہ نہیں دیں گے. (.18

 -( پر پھونکا جائے تھے 23:24مکاشفہ کی کتاب میں کئی بم دھماکوں سے تباہ کر رہے ہیں، اور ایک بہت نرسنگے کی عید )احبار 

 امید ہے کہ بہت سے کنکشن دیکھ سکتے ہیں.

 یہاں وحی کے بارے میں سکھاتی ہے: سے اہم ترہی، ایک لحاظ سے،، گزشتہ ساتویں سے ایک ہو سکتا ہے.لیکن سب 

پھر ساتویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا: اور جنت میں بلند آواز تھے، کہنے لگے، "اس دنیا کی ریاست ہمارے رب اور  15

تب چوبیس بزرگ جو  16 لئے حکومت کریں گے!"بن چکے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے  ریاست اس کے مسیح کی

پوجا کی اور کہا کہ: "ہم نے تم شکر ادا کرو، اے  17 اپنے اپنے تخت پر خدا کے سامنے بیٹھا منہ کے بل گرے اور خدا،
رب قادر مطلق خدا، ایک ہی ہے اور جو تھا اور جو آنے واال ہے، کیونکہ آپ، مردہ کے وقت آپ عظیم طاقت لے لیا ہے 

قوموں ناراض تھے، اور آپ کا غضب آیا ہے، اور یہ کہ وہ فیصلہ کیا جائے چاہئے، اور آپ کو اپنے  18 بادشاہ ہوا. اور

خادموں یعنی نبیوں اور سنتوں، اور ان لوگوں کو بدلہ چاہئے کہ جو آپ کا نام، چھوٹے اور بڑے سے ڈرو اور جو زمین 

کا مقدس آسمان میں کھوال گیا اور اس کے عہد کے صندوق کو اس کے مندر پھر خدا  19 کو تباہ وہ لوگ تباہ کرنا چاہئے. "

 (19-15: 11)مکاشفہ  اور ، شور، گرجنا، بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے تھے. میں دیکھا گیا تھا.

کہ  نرسنگے کی عید نرسنگے کے مستقبل دھماکے سے اڑانے اور حقیقت یسوع آ کر زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرے گا

: 28؛ 24:14خدا کی بادشاہت آنے کی بشارت عیسی نے اپنے بندوں اب کا اعالن کرنا چاہتا ہے کا ایک بڑا حصہ )متی  تصاویر.

 اس دنیا میں مسیح کی فتح کو نرسنگے پوائنٹس کی دعوت.  ( آ جائے گا.24:14( ہے، اور پھر آخر میں )متی 19-20

 .1542A اس طرح جیروم اور کے ایفیفانئیس )کیتھولک آل  -کے ایفیفانئیس کے  ایفیفانئیس) ئیساور کے ایفیفان 930، 922، پی پی

، باب 1( سیکشن 46-1کے طور گریکو رومن مورخین، : کتاب دوم )فرقوں  1415سے اشتھار  MPL025ڈی چرچ مواد لیٹنا حجم 

کہ 'ناسری عیسائیوں' فال مقدس دن رکھنے کے (، ریکارڈ مدیر 119-117، صفحہ نمبر 1987فرینک ولیمز، ناشر برالل،  7-9، 19
لئے جاری رکھا. چوتھی اور پانچویں صدی میں انہوں نے یروشلم میں وفادار مسیحی جب تک وہ ماؤنٹ صیون پر مال شاہی حکام 

کی رسولوں کے )بی چرچ کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا چوتھی صدی میں یروشلم میں اصل عیسائی عمارت کا دعوی کیا ہے 

 (.35،60-16: 1990طرف سے رکھا گیا تھا. بائبل کے اثار قدیمہ کا جائزہ لیں، مئی / جون 

مخالف جان کریسوسٹم خاص طور پر دیر سے چوتھی صدی میں نرسنگے کی عید کو مدنظر رکھتے ہوئے کی طرف سے لوگوں 

تاہم، وفادار بننے کی کوشش کر ان  (.VII: 2؛ 5؛ ششم: 5کو روکنے کی کوشش کی. )جان کریسوسٹم کی میں یہودیوں میں خالف: 

 چرچ تو اب ہے. مسلسل خدا کی ھا.لوگوں کو تاریخ میں ایسا کرنے کے لئے جاری رک

 کفارہ کے شیطان نکال دیا جاتا. دن: 6

 اگلے موسم خزاں مقدس دن کفارہ کا دن ہے:

"اس کے عالوہ اس سال کے ساتویں مہینے کے دسویں دن کفارہ کے دن ہوں گے یہ  27 تب خداوند نے موسی سے کہا: 26
اور  28 کو دکھ، اور کرنے کے لئے آتشین قربانی گذراننا. رب.آپ کے لئے ایک خاص اجالس ہو گا، آپ کو آپ کی جان 

اگر آپ کو کسی شخص کے کہ ایک ہی دن روح کو دکھ نہیں ہے جو ہو گا کے لئے یہ کفارہ کے دن پر رب اپنے خدا کے 

ں سے تباہ بند اس شخص میں اس کی قوم می 29 سامنے تمہارے لئے کفارہ دیا جائے، جو کہ ایک ہی دن کوئی کام نہ کرنا.
آپ کے کام کی کوئی انداز  31 اور اگر کوئی شخص اس دن پر کسی بھی کام کرتا ہے جو 30 کر دیں گے ان لوگوں سے کاٹ

اس خاص آرام کا سبت تمہارے  32 نہ کرنا... میں تمہاری پشت در پشت ہمیشہ کے لئے ہو گی ایک قانون سب آپ . مکانوں

دکھ دینا؛، شام کو شام سے، شام میں مہینے کے نویں دن آپ کو اپنے سبت پاس ہوں گے، اور آپ کو آپ کی جان کو 

 (.322-26: 23)احبار  منانے گے "



اگر آپ کو کوئی کام نہیں  آپ کو آپ کی جان کو دکھ دینا؛ 'اسی ساتویں مہینے کے دسویں دن تم ایک خاص اجالس ہو گا. 7

 (7: 29)گنتی  کریں گے.

ھ" یہودی اور کی طرف سے تشریح کی گئی ہے بنیادی طور پر ہے کہ کس طرح تاریخی ہے خدا روزے کے جملہ "اپنی جان کو دک

( 5: 58اور اشعیا  69:10جیسی عبارتوں کی طرف سے تصدیق کی جاتی ہے؛  35:13کمیونٹیز کے چرچ )اس کو بھی زبور 
شام کو شام غروب   ہی پہنچتی ہے.روزے کا مطلب، جب تک کوئی آدمی کسی نہ کسی طرح بیمار ہے، اور اس طرح پہلے سے 

 آفتاب تک غروب آفتاب سے مطلب ہے.

(، جس )کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ صرف پولوس رسول نے 9: 27نئے عہد نامہ خود کفارہ کے دن بالتا ہے، "فاسٹ" )اعمال 
یسائی جس اعمال کی کتاب اعمال (، لیکن اس تھیو )ع 28:17؛ 24-18میں بیانات فی ہو گا جس:  21اسے رکھ رہی تھی وہ اعمال 

 (، جو بھی کیا گیا یا کسی اور اصطالح بدل گیا ہوتا ہے ضروری ہے.1: 1میں سے مخاطب کیا گیا تھا یونانی نامی 

خدا کے گرجا گھروں سے ملحق مشاہدہ افراد روزہ غروب آفتاب سے اس رات غروب آفتاب تک اگلی رات )وہ جسمانی طور پر 

ماؤں، چھوٹے بچوں، حاملہ خواتین، اور مختلف مصیبت زدہ دوسروں میں روزے رکھنے کی توقع نہیں کر  نرسنگ -ممکن ہو تو 

اس تیزی میں ہم کھانے یا پینے کے بغیر   یہ مسلسل ہے اس عالقے میں یہودی طرز عمل کے ساتھ ساتھ( کے ساتھ. -رہے ہیں 
 جانا.

وں کوئی یہودی مندر آج ہے کیونکہ وہاں کفارہ کا دن ہے رکھنے عجیب طور سے، ایک پروٹسٹنٹ رپورٹ کی ایک وجہ عیسائی

اس کے باوجود، بائبل  کے لئے کی ضرورت نہیں ہے کہ )مسیح کے پیروکاروں کفارہ کے دن روزے رکھے؟( کا دعوی ہے.

 1 17-16):  حقیقت ایک مندر تھا اور دوسری حقیقت نئے عہد نامے سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں اب خدا کی ہیکل ہیں کہ

 ( ہے پہلے بنی اسرائیل کو صدیوں سے کفارہ کے دن رکھا ہے .33کرنتھیوں 

 دونوں بکروں

بعض  ( کو بھیجا گیا تھا شامل ہیں.16احبار  10-1پرانے عہد نامے میں، کفارہ کے دن ایک تقریب جہاں کی بکری بیابان ): 
کیا جائے گا جب ملینیم دوران وقت طور دور کی بکری کے مسیحیوں نے اس شیطان گڑہی کے ایک ہزار سال کے لئے پابند 

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کے دوران للچانا اور دھوکہ دینے کے قابل نہیں ہو  ( دیکھا.20مکاشفہ  4-1بھیجنے ): 

 قربان نہیں ہے. ( مشاہدہ کرنے کے لئے100سییف عبرانیوں  10-1کیونکہ یسوع مسیح کی قربانی کی، ایک بکری اس دن ):   گی.

( اور انہوں نے صرف ایک بار قتل کیا گیا تھا )عبرانیوں 8-7: 5کرنتھیوں  1یسوع تھا اگرچہ ہمارے فسہ ہمارے لئے قربان )

 (، ہم نے فسح جہاں یسوع رسمی مقتول کے عالوہ کسی اور وقت دیکھتے ہیں.9:28

 کیوں؟

کری کی رہائی سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ سراگ وہاں ہو سکتا کئی کررہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قربانی دوسری ب

 ہے.

اس عمر میں، جو سچے مسیحی ہیں ان  اصل فسح کو ان کے گناہوں کے لئے منظور کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے نتیجے میں.

لیکن حقیقی  سیح کی قربانی کا دعوی.لوگوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے ان کے آخری دنیاوی فسح پر یسوع م

 (.5: 11؛ رومیوں 12:32مسیحی دنیا کی آبادی کا ایک چھوٹی سی اقلیت ہیں )لوقا 

(، سب سے اندھا کر دیا گیا ہے اور 4: 4کرنتھیوں  2دنیا بائبل شیطان ہے جو "اس عمر کے خدا" بالتا ہے کے بعد سے "اندا" )

اس کے باوجود اس کو بالیا جائے گا جو تقریبا سب کے  سے احاطہ نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک یسوع مسیح کی قربانی کی طرف

قربانی دکھا رہا ہے، چرچ کی عمر ختم ہو جاتی رسمی بعد  (.12:32اس کی عمر یا جہان میں آنے کے لئے )متی  -لئے ہو جائے گا 

ان لوگوں کے لئے نہیں تھا کہ اس کو خدا کی منصوبہ  مظاہرہ عیسی علیہ السالم کی قربانی، صرف چرچ کی عمر میں کہا جاتا ہے

 بندی صرف آج کی نہیں نومنتخب سب کے لئے نجات کی پیشکش بھی شامل ہے، اور میں مدد ملتی ہے.

قربانی دیگر بکری سے پہلے جاری کیا جا رہا دکھا کر، یہ ہے کہ یسوع مسیح شیطان کے گناہوں کو دور نہیں لے جا رہا تھا ظاہر 

 ہے.کرتا 

( عطا کی اور ہم نے 6:44لیکن یہ بعد خدا نے ہمیں بالتا ہے اور ہماری توبہ )یوحنا  یسوع مسیح کے تمام انسانوں کی سزائے لیا.

نہ صرف یسوع  توبہ کرنے کو تیار ہونا کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم ایمان لے آئے ہیں جب تک انسان کے لئے الگو نہیں ہوتا.



اس کے عالوہ، ہم پچھتا بپتسمہ  ایمان الئے اور ہم نے والد صاحب، یہ ہے کہ، ہم ان کی باتوں پر یقین یقین. میں ہیں، لیکن ہم زاد

( اور اصل کے طور پر انہوں نے ہمیں جینا ہوگا بسر کرنے کی کوشش کر کی 2:38لیتے، روح القدس عطا کیا جا رہا ہے )اعمال 
 (.6: 2یوحنا  1طرف سے یہ ثابت )سییف 

 یں رکھاتاریخ م

صدی میں رکھا گیا تھا ). جان کیرسوسٹم کی میں  ویں 4کفارہ کے دن جان کیرسوسٹم اس کے خالف تبلیغ کرنے والے کے مطابق 

 (.VII: 2؛ 5؛ ششم: 5یہودیوں میں خالف: 

سکتا رومن میں دیکھا جا  69/70کی کینن رسولی  یہ بھی اس بار یہ )پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جس کے قریب شامی

: انسانی مطالعہ. کینساس مطبوعات، 30( پر ظلم و ستم، کینساس مطبوعات یونیورسٹی کا مسئلہ 438-300سلطنت میں یہودیوں )

 (.355-34یونیورسٹی، ص  1952

ایک مسلمان دستاویز، پانچویں دسویں صدی کی مدت سے مورخہ فرماتے کہ یسوع اور اس کے شاگردوں نے یہودیوں کی طرح ہی 

 -دن  50اس یہودی مسیحی اب بھی کفارہ کے دن کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ گریکو رومیوں  ایام میں روزے رکھے.
 ساتھ آئے تھے جبکہ اشارہ کرتا ہے

. یہود و مسیحیوں کی تصویری رکھنے نہیں کیا، حجم -روزے کی مدت ہے کہ یسوع مسیح قدیم یہودی اور مسیحی ادب میں )کی پی 
کے  XVIII؛ سٹرن میں غیر مستند اناجیل کے اقتباسات '. . عبد الجبار تھیولوجیکل اسٹڈیز، این ایس والیوم 72-70، ص 2003، 158

مزید   ( حمایت کرتے ہیں.34-32دوسرے مؤرخین سے رپورٹس اس قول )مثال پاانس، ص  (.57-34: 1967( اپریل 1جرنل، )

 (.622-61صدی میں میں رکھا جا رہا تھا کہ دیکھیں )ص  یںو 16برآں، ہم تاریخی رپورٹوں یہ اب بھی 

چرچ میں آج ہم یہ مشاہدہ  مسلسل خدا کی صدی بھر کفارہ کے دن )اور دیگر مقدس دن( منایا. ویں 20خدا کے پرانے ریڈیو چرچ 

 کرتے رہتے ہیں.

. عید خیام منانے: دنیا لگتا ہے کیا کے تحت مسیح کے دور حکومت کی طرح کی ایک 7

 جھلک

یسوع مسیح بنی نوع انسان کی قیمت ادا کرنے کو ہمارے  عید خیام منانے خدا کی منصوبہ بندی میں ایک اختتام واقعہ تصاویر.

گناہوں کے لئے مر گیا کے بعد، اور اس نے ہمیں روح القدس بھیجا اور اس کا نام بادشاہوں اور پادریوں زمین پر اس کے ساتھ 

( اٹھایا، اور اس کی دوسری آمد کے بعد کے بعد، اور انہوں نے 5:100لئے ایک لوگوں )مکاشفہ حکومت کو بننے کے لئے کے 
آخر میں اس کے اور خدا کے حضور سے گناہ اور اس کے لوگوں کو دونوں الگ شیطان کے سر پر تمام گناہ رکھ دیا گیا ہے کے 

ر بنانے(، پھر ہم نے اس آخری سیریز کے لئے تیار ہیں بعد )امریکہ نے آخر میں ایک اسی کی، کفارہ کے ساتھ شمولیت اختیا

 واقعات کی، زمین پر خدا کی ہزار سالہ بادشاہت کے قیام کے آغاز.

( یسوع مسیح کی ہزار سالہ دور 20مکاشفہ  6-1عید خیام منانے لوگ شیطان کے فریب کے بغیر خدا کے قوانین رکھیں گے جب ): 

یہ ایک ایسی دنیا میں شیطان کے دھوکے میں اب کیا  ر مادی زندگی سے بھرپور تصاویر.حکومت کے دوران ہو گا کہ روحانی او

(، کیوں 33-1: 20شیطانی فریب، اس کے بعد چال جائے گا جس میں )مکاشفہ  (.9: 12ہو رہا ہے کے برعکس ہے. )مکاشفہ 
ں کے وزراء میں سے بہت سے گمراہ ہو مسیحیت دعوی کرنے والے سب سے زیادہ 'اچھا' جھوٹے وزراء کے ساتھ ساتھ ان لوگو

 (.155-14سے گمراہ کیا گیا ہے کا حصہ ہے:  11کرنتھیوں  2چکے ہیں یہی وجہ ہے )

 .26-10یہ سکھایا:  7عیسی خود جھونپڑیوں کی عید منائی، اور یہ بھی فی یوحنا 

 یہاں عبرانی صحیفوں سے اس کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں:

تب خداوند نے موسی  33 :35 ندرھویں رب کو سات دن جھونپڑیوں کی عید منانا پہلے دن آئیں گے'اسی ساتویں مہینے کی پ

 "بنی اسرائیلیوں سے کہہ کہ بات چیت کی. مقدس مجمع آپ اس پر کوئی رواج کام نہ کرنا. 34 سے، کہہ،

نسلوں میں ہمیشہ کے لئے  یہ آپ کی تم ایک سال میں سات دن تک خداوند کے لئے عید کے طور پر اس پر عمل کرے. 41

اسے اسرائیلی  تم سات دن کے لئے جھونپڑے میں رہیں گے. 42 تم ساتویں مہینے میں اس کو منانے گا. ایک قانون ہو گا.

 (42-35،41-33: 23ہیں جو تمام، جھونپڑیوں میں رہے گا. )احبار 



نی دعوت میں خوش ہو گا، آپ اور آپ کے بیٹے کو اور تم اپ 14 "تم جھونپڑیوں کی عید سات دن کا مشاہدہ کریں گے، ... 13

اور آپ کی بیٹی، آپ کا لڑکا نوکر اور آپ لونڈی اور الوی اجنبی اور یتیموں اور بیواؤں، اگر آپ نے رب جس یہوا منتخب 
رکت دے جگہ میں اپنے خدا کے لئے مقدس عید منانا رب اپنے خدا کو اپنے تمام پیداوار میں اور آپ ان تمام کاموں میں ب

 ہیں.  سات دن آپ کو ضرور خوش ہوتے 15 گا، کیونکہ تو آپ کے دروازے کے اندر کون ہو.

"ایک سال آپ سب مرد نظر رب جس وہ انتخاب کرتے ہیں جگہ میں اپنے خدا کے سامنے ہوں گے تین اوقات: ہفتوں  16

پہلے نظر نہیں کریں گے اور رب  کی عید میں بےخمیری روٹی کی عید میں، اور جھونپڑیوں کی عید پر؛ وہ اس سے

وہ قابل ہے کے طور پر ہر شخص کو دے گا، رب اپنے خدا کی نعمت جو خدا نے تم کو دیا ہے کے مطابق  17 خالی ہاتھ

 (.17-13: 16)استثنا 

سے پہلے خدا قدیم اسرائیل عشروں تک بیابان میں بوتھس / خیام )عبرانی میں( میں سکونت وہ وعدہ زمین میں داخل ہوئے اس 

یہاں تک ملینیم دوران، خدا کی بادشاہی فانی  لوگ بوتھس، ایک لحاظ سے، تصویر میں ہے کہ وہ وعدہ زمین صرف وارث تھے. تھا.
وہ پر قابو پانے اور وعدوں کے وارث   قوموں پر حکومت کر رہا ہے، جب بشر لوگوں کو حکومت کرنے کا واحد وارث ہوں گے.

 ضافہ ضروری ہے.کے لئے علم اور حکمت میں ا

خدا افرائیم )کبھی کبھی کتاب میں تمام اسرائیل کی ایک قسم پیش( کہ وہ "، خیموں میں سکونت عید کے دنوں میں کے طور پر" گے 

( کا وارث آزمائش اور فتنوں کے 10:11کرنتھیوں  1اسرائیل بیابان میں، تمام لوگوں وعدے ) ( کا کہنا ہے کہ.12ہوسیع -، 9)

 انہوں نے خدا کے وعدوں کے وارث کے لئے انتظار کر رہے ہیں غیر ملکی تھے.  اہئے جو کی ایک قسم تھی.ذریعے جانا چ

( کہ احساس 13:14ہم نصاری ہم اس عمر میں کوئی مستقل شہر ہے اور آنے والے سے ایک کے لئے نظر آتے ہیں )عبرانیوں 

رہائش گاہوں میں رہ رہا ہے کہ ہمیں یاد دالنے میں مدد ملتی جھونپڑیوں کی عید کے دوران عارضی  کرنے کے لئے کر رہے ہیں.

مسیحی، چرچ کی خدمات میں شرکت کرنا چاہئے اگر ممکن ہو تو، جھونپڑیوں کی عید کے ہر دن میں جاننے کے لئے )استثنا  ہے.
: 12ہے جو )رومیوں ( ہونے کی وجہ سے یہاں رہنے والے قربانیوں، ہمارے "مناسب سروس" 188-17: 8؛ نحمیاہ 10-13: 31

11. ) 

متعلقہ دسواں حصہ )عام کہا جاتا ہے "دوسری دسواں حصہ"(  کا وقت ہے. خوشی منانے (14:26استثنا  16:15عید خیام منانے )؛ 

 14(، بلکہ وزارت اس عمر )استثنا 26-22: 14کے استعمال اس کثرت کا وقت ہو جائے کرنے کے لئے ہے کہ پتہ چلتا ہے )استثنا 

اس سے ہمیں یسوع کی   عید خیام منانے تصویر ہزار سالہ کثرت کے وقت مدد ملتی ہے. (.27خیال رکھا جانا چاہئے کہ:  میں کا

 واپسی کے بعد وقت میں ایک جھلک فراہم کرتا ہے.

ی کتاب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سات سال، شریعت ک سالہ منصوبہ کے ساتویں دن کی نمائندگی کرتا ہے. 7،000ملینیم خدا کے 

یہ تصویر قانون، دس احکام سمیت ملینیم میں رکھا  ( میں پڑھا جا کرنے کا حکم دیا گیا تھا.31استثنا  13-10عید خیام منانے ): 
؛ حکموں پر زیادہ ہماری 3-2: 2جائے گا کہ میں مدد ملتی بائبل سے ظاہر ہوتا ہے کے طور پر قانون پھر پڑھایا جائے گا. )یسعیاہ 

اور کثرت لے آئے گا اس کے مطابق   یہ خدا کے قوانین ملینیم دوران برکات  دس احکام(. کتابچہ میں پایا جا سکتا ہےمفت آن الئن 

 بسر کر رہا ہے.

(، جس میں پہلی قیامت بھی کہا جاتا ہے پر اس وقت ہوتی 15:52کرنتھیوں  1ہم مسیحیوں اب آ ملینیم اور تبدیلی کی آخری نرسنگا )

 ہے کہ منتظر:

پھر میں عیسی کے لئے  اور میں تخت دیکھا، اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور عدالت نے ان کے لئے مصروف عمل کیا گیا تھا. 4

ان کے لئے گواہی اور خدا نے حیوان یا اس کے بت کی پرستش نہ کیا تھا جو کے کالم کے سر قلم کر دیا گیا تھا، اور ان 

اور وہ زندہ ہیں اور ایک ہزار  حاصل نہیں تھا ان لوگوں کی روحیں دیکھا.کے ماتھی پر یا ان کے ہاتھ پر ان کے نشان 
 (4: 20)مکاشفہ  برس تک مسیح کے ساتھ حکومت کرتا رہا.

بائبل یسوع خود کو چرچ کو جمع کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے اپنے تخت ہم اس کے ساتھ حکمران کی جائے گی جہاں 
 موں کو جمع اور مسیحیوں سے کہیں گے کہ دکھاتے ہیں:پر بیٹھا ہے، وہ اس سے پہلے قو

 آو میرے باپ کے مبارک لوگو جو بادشاہی کے وارث ،34

 (: دنیا کی تخلیق سے تمہارے لئے تیار کیا.25:34)متی 

 اب پناہ کی تقریب منانے وہ لوگ جو یہ تصویر ہزار برطانیہ میں مدد کرتا ہے کے طور پر اس کے شوقین ہیں.



 وسری صدی میں، عالقے ہیراپلس کے نے کہا:ابتدائی د

یہاں مردوں کے جی اٹھنے کے بعد کچھ ہزار سال کی مدت کے ہوں گے، اور مسیح کی بادشاہی اس بہت زمین پر مادی  

 شکل میں قائم کیا جائے گا.

کے آنے والے ہزار سالہ عید خیام منانے کی پابندی ہے کہ وفادار مسیحی نئے عہد نامے کے دور کے بعد سے عمل کیا ہے خدا 

 بادشاہی کا سایہ ہے.

 یہ کہاں رکھا جا سکتا ہے؟

یہ عام طور پر کسی کی معمول کی کمیونٹی سے باہر سفر شامل ہے، جس کا مطلب مدت: عید خیام منانے کو بنیادی طور پر ایک 

. JPفی گرین  ἐσκἠνωσενمیں یونانی لفظ  1:14یسوع انسانوں کے ساتھ جب وہ یہاں تھا )یوحنا  (.84زبور  5-1'عمرے' ہے )

 ترجمہ کیا جا سکتا ہے(. 282، ص 2002کے پرنٹنگ  5، 1996درون یونانی انگریزی نئے عہد نامہ. بیکر کتب، 

یروشلم میں رکھنا چاہیے کہ اس  بعض جھوٹا دعوی کرتے ہیں جبکہ موجودہ وقت کے ذریعے ماضی سے عید خیام منانے کو

اس لئے یروشلم ان کے لئے ایک ابتدائی -میں اس پابندی کے لئے کمانڈز ریکارڈ کیا 23بنی اسرائیل کے بعد احبار  خرابی میں ہے.

رے شہروں بائبل عید خیام منانے یروشلم کے مقابلے میں دوس آپشن نہیں تھا کیا گیا تھا صدیوں کے لئے بھی یروشلم میں نہیں تھے.

ء(  70 -ق م  530( میں رکھا جا سکتا ہے ظاہر کرتا ہے.دوسری مندر مدت کے دوران )8:15نحمیاہ  14سییف استثنا  24-23)؛: 
نے یہودیوں کو اکثر یہ دوسری جگہوں پر رکھا )متنبہ، ایچ یہودی تہوار " بھی کی یروشلم کے باہر ایک عظیم تہوار تھا": ان کی 

 (.184.  ص 1938ل کرنے کے لئے ایک گائیڈ، تاریخ اور اس پر عم

صدی میں سمرنہ کی پولی  ND 2صدی میں  ویں 4اس کے عالوہ، یروشلم ایشیائے کوچک میں جھونپڑیوں کی عید منائی نہیں دیر 

اور  .( اور بعض دوسروں نے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے.19کارپ نوٹ کرنے ایشیائے کوچک میں )پولی کارپ کی زندگی، باب 

اس طرح کے طور پر  -، کارڈنل جین میری یہودی مسیحیت کی دینیات کی طرف سے کیا. )صدی کارڈینل جین  ویں 20تحقیق 

( ذرائع سے اس کی تصدیق کر رہا ہے . جان اے بیکر. 1415سے اشتھار  MPL025لیٹنا حجم  1542کیتھولک سینٹ جیروم )
 (.3466-343کی طرف سے ترجمہ، پی پی.  1964پریس، 

کی ککی نامی ایک انیسویں صدی مخالف ہزار اسکالر تیسری صدی کے مصری بشپ اور ملینیم حمایت کی جو ان لوگوں کے بارے 
 میں یوں فرماتے ہیں:

... تمام وہ لوگ کہہ رہے ملینیم دوران، پچی کاری قانون بحال کیا جائے گا کہ یہودی نظریات کے مطابق بنائے گئے ایک 
... یہ کہا جاتا ہے ، کے وجود نہ یہودیوں، لیکن ایجاد اور ایک ملینیم مطابق برقرار رکھا ہے کے طور  ملینیم سکھانے جو

اور  پر ... پرنسپل اس خرابی کے مصنفین ایک افریقی بشپ، جن کے خالف سینٹ وعدوں پر ان کی دو کتابیں لکھی تھیں.

-252کی طرف سے شائع، ص  1855چارلس بیٹ، )کی،  ، سینٹ کے بدعتوں کے خالف اس کے کام میں رسوا جن.

2533) 

یہ نوٹ کرنا بشپس نہ ہی نہ تو یہودی تھے کہ، لیکن ایک مذہب تھا کہ "یہودی" عقائد رکھنے کے لئے کی مذمت کر رہے تھے 

یہودی مسیحی اور چونکہ ایک کیتھولک سنت کہا جاتا ہے، یہ ابتدائی تیسری صدی میں قابل احترام غیر  دلچسپی کے ہونا چاہئے.
حقیقت یہ ہے کہ وہ "پچی   رہنماؤں نے واضح طور پر کر مذمت کر رہے تھے کہ خیاالت کو منعقد کیا تھا کہ واضح ہونا چاہئے.

معنی سمجھ اور جھونپڑیوں کی عید منائی، لیکن ایک مسیحی زور دیتے ہوئے کہ پھر ثبوت   کاری قانون" کو منعقد وہ دونوں کے

 ہے.

صدی میں اولمپس کے گریکو رومن بشپ اور سینٹ میتھوڈئس عید خیام منانے کو حکم دیا گیا تھا کہ  ویں 4ابتدائی  یا RD 3دیر سے 

 سکھایا اور جو مسیحیوں کے لئے سبق تھا کہ:

چھ بعد میں دن کے لئے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور پوری دنیا کے ختم ہو گیا اور اس کے سب کام جو اس نے 

تھا سے ساتویں دن آرام کیا اور ساتویں دن کو برکت دی اور ساتویں میں اعداد و شمار کی طرف سے اس کو پاک  بنایا

کیا، تو مہینے، جب زمین کے پھل میں جمع کیا گیا ہے، ہم رب کی طرف دعوت رکھنے کے لئے حکم دیا گیا ہے، ... یہ 
ری جھونپڑیوں کی عید رب کو منایا جائے گی ... مصر حکم ہے استراایلیوں کے طور پر کی طرح، ہونے کے لئے ہما

کی سرحدوں کو چھوڑ دیا، پہلے جھونپڑیوں کے پاس آئے اور سے اس وجہ سے، ایک بار پھر متعین کر کے وعدہ کے 

اور اس کی زندگی کا مصر سے نکل جا   میں نے بھی اپنے سفر لے جا رہا ہے،  عالقہ میں پہنچے، تو بھی ہم کرتے ہیں.
طور پر، قیامت، اپنا مسکن قائم ہونے جھونپڑیوں کی حقیقی دعوت ہے، اور وہاں جس میں نیکی کا پھل کے ساتھ کے 



آراستہ کرنے کی سب سے پہلے آیا، پر قیامت، قیامت کے دن ہے جس کا پہال دن، مسیح کے ساتھ آرام کا ملینیم ہے، جس 

 (99)میتھوڈئس. دس کنواریوں کی ضیافت، گفتگو  کے ساتویں دن کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ سچ سبت منانے.

سے اشتھار  MPL025لیٹنا حجم  1542 -کیتھولک پادری اور عالم جیروم کہ ناسری مسیحیوں اسے رکھا اور وہ اسے یسوع مسیح )

ے عید دیر چوتھی صدی میں ناسری مسیحیوں کی طرف س ( کی ہزار سالہ دور حکومت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خیال کیا.1415
 خیام منانے کے رکھتے ہوئے بھی کیتھولک اور کے مشرقی آرتھوڈوکس سینٹ کے کی طرف سے تصدیق کی گئی تھی.

 استراایلیوں سے مسیحی اختالفات

 بنیادی طور پر نئے عہد نامہ صحیفوں کی بنیاد پر، مسیحی استراایلیوں کی نسبت عید خیام منانے کو تھوڑا سا مختلف رکھنا.

عید خیام منانے کو قرون وسطی )سفیر کالج تطابق دوران یورپ میں رکھا گیا ہے لگتا ہے کہ اس بات کی نشاندہی سبق ریکارڈز، 
کھجور کی شاخوں کے بغیر مقامات پر.  6: 12. "اور عورت کو ایک ایسی جگہ پاتا ہے جہاں جنگل، ... میں فرار ہو گئے" مکا 51

میں امریکہ میں رکھا  1700sاور  1600یہ  ( میں.62-61ے میں ٹرانسلوانیہ ) ص ک 1500s( کے ساتھ ساتھ خاص طور پر 1968

صدی میں دنیا بھر خدا کے پرانے ریڈیو چرچ اور خدا کی دنیا بھر  ویں 20یہ  گیا تھا کہ تجویز کرنے کے لئے کوئی ثبوت نہیں ہے.
 میں چرچ کی طرف سے رکھا گیا تھا.

ے مقامات میں رکھنے کے لئے جاری رکھیں اور ہم بھی سکھانے خدا کی بادشاہی میں یسوع چرچ میں ہم دنیا بھر ک مسلسل خدا کی
 مسیح کی ہزار سالہ دور حکومت کو جھونپڑیوں پوائنٹس کی عید ہے.

اور نہ صرف کھجور کی شاخ جھوپڑیوں میں استراایلیوں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کے طور پر  -عید خیام منانے "خیام" 

نئے عہد نامہ سے  کر خیمے یا موٹل / ہوٹل کے کمرے یا تو میں بہت سے جدید مسیحیوں کی طرف سے مشاہدہ کیا گیا ہے. کام
( ہے، ذاتی طور ایک کھجور کے بوتھ تعمیر 15-11: 9؛ 2: 8ظاہر ہوتا ہے مسیحیوں کے ایک مختلف مسکن )سییف عبرانیوں 

ل بنی اسرائیل کے خروج فی خیموں میں بنیادی طور پر رہنے لگا کہ پتہ چلتا ہے بائب  کرنے کے لئے نہیں ہونے سے ہم آہنگ ہے.

، گھروں( وہ چالیس برس تک بیابان میں تھے اور خدا کے طور 499-45فی:  4)اور بعض اوقات دیگر بظاہر عارضی استثنا  8: 33
ں میں رہنے والے آج عارضی رہائش گاہ / رہائش خیمے یا موٹل کمرو  فی خیام ". 23:43پر ان لوگوں کو سمجھا کہ "جبکہ احبار 

 گاہ کی اسی طرح کی ایک قسم ہے.

( سوختنی قربانیاں بنی اسرائیل 9: 9بائبل سے ظاہر ہوتا ہے مسیحیوں جانور قربانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے / پرساد )عبرانیوں 

اس کے بجائے، ہم زندہ قربانیوں کے  ( کی طرح.37-36: 23کو عید خیام منانے کے دوران فراہم کرنے کا استعمال کیا جس )احبار 

(، جو عام طور پر شامل ہیں باقاعدگی 11: 12طور پر خود کو پیش کرنے کے لئے مناسب سروس ہے جس سے ہیں )رومیوں 

 جھونپڑیوں کی عید کے دوران چرچ کی خدمات میں شرکت.

و بالکل دنوں کے لئے کیا جاتا ہے، ابھی تک یہ عید فطیر کے دنوں کچھ تعجب ہو سکتا ہے کیوں شرکت خدمات عید خیام منانے ک

بنیادی صحیفائی وجہ کمانڈ کا کہنا ہے کہ ہے کہ، "تم سات دن ... سات دن جھونپڑیوں کی عید منانا آپ  کے لئے ضرورت نہیں ہے.
ہم  3)سات دن تک عید کی مخالفت،  (13،15: 16جس یہوا منتخب جگہ میں رب اپنے خدا کے لئے ایک مقدس عید منانا" )استثنا 

کمانڈز -میں سے سات دن تک کھانے کو کہتی لئے، لیکن تاکہ عید فطیر 233: جو بے خمیری روٹی احبار 16اور استثنا  6بناتے: 

 کے دن سے متعلق بیان نہیں کیا جاتا ہے ایک 'قربانی' کے دنوں میں سے ہر ایک پر بے خمیری روٹی کھا کر بےخمیری روٹی کی
دوران عارضی رہائش گاہوں میں ہونا کہتے ہیں، لیکن اس کے دیگر مقدس   (23:422بائبل بھی عید خیام منانے )احبار  سات دن(

 دن سے متعلق بیان نہیں کرتا.

عید خیام منانے  ( کے لئے پابند ہوں گے، پھر بھی کم دھوکا ہو جائے گا.2-1: 20چونکہ شیطان ہزار سالہ دور حکومت )مکاشفہ 
جائے گا، ایک وقت میں   کے وقت کے لئے دور جا اور روزانہ مالقات تصویر جب دنیا اب یہ ہے کے مقابلے میں بہت مختلف ہو

 مدد ملتی ہے.

 (.6:10"تیری بادشاہی آئے!" )متی 

 بائبل عید خیام منانے ملینیم میں رکھا جائے گا اور خدا ہمارے ساتھ ول باآلخر 'عبادت گاہ' سکھاتا

 ی پیشن گوئی ظاہر کرتا عید خیام منانے ملینیم میں رکھا جائے گا کہ:بائبل ک

اور یہ کہ ہر کسی یروشلم پر چڑھ آیا جس بادشاہ رب االفواج کو سجدہ کرنے کے لئے سال بہ سال تک چلیں گے اور  16

دنیا کی تمام اقوام کا جو بھی اور یہ کہ  17 پناہ کی تقریب منانے کے لئے تمام قوموں کے چھوڑ دیا جاتا ہے جو یوں ہو گا.



مصری قوم  نہ یروشلیم کو بادشاہ رب االفواج کو سجدہ کرنے کے لئے، آئے ان پر کوئی بارش نہیں ہوگی کرتے ہوں گے.

وہ طاعون خداوند قوموں کو جو جھونپڑیوں کی عید منانے کے لئے  تو، وہ بارش نہ ہو. 18 نہیں آیا اور میں داخل ہوں گے

یہ مصر کی سزا، تمام قوموں کو سزا دینے جھونپڑیوں کی عید ):  19 ا ہے جس کے ساتھ حاصل کریں گے.آئے نہیں پکڑت

 ( رکھنے کے لئے نہیں آیا ہے کہ ہو جائے گا.144جکریاہ  16-19

ک مبصرین یہاں تک کہ کیتھول لہذا بائبل خدا کے تمام مستقبل میں پناہ کی تقریب منانے کے لئے کی توقع کرے گا کہ سکھاتا ہے.

 ریاستوں میں حصئوں پر ایک کیتھولک تفسیر: 14زکریا  کہ خدا کی منصوبہ بندی جھونپڑیوں کی عید بھی شامل ہے کی شناخت.

اس طرح چرچ سے پہلے ایذا اس کو مطلب وقت میں تبدیل کیا جائے گا، اور عظیم بکتی تہوار منائیں گے، اور خدا کے 

)میں کی اصل اور سچے پرانے عہد  تھ اور بہت سے انعامات مستفید ہوں گے.اعزاز میں مذہبی رسومات ورزش کے سا

 (824، ص 2ج  1610نامے 

یوحنا  1؛ 4: 18( کے تمام ممالک کی جگہ لے لے گا، اور اس تہوار الگ )سییف مکاشفہ 11:15خدا کی بادشاہی اس دنیا )مکاشفہ 

 ( ان کے معمول کے معمول سے.12-1: 2پطرس  1حجاج کرام )( کی طرف سے تصویر کو اس کی مدد کرتا مسیحی 18-19: 2

بائبل  عید خیام منانے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں مستقبل ہزار برطانیہ میں کیا ہو گا کے اس دور میں ایک جھلک فراہم کرتا ہے.

 (.3: 21ا ہے )مکاشفہ بھی بعد میں، "خدا کے مسکن" زمین پر کیا جائے گا "اور وہ ساتھ رہنے لگیں گے" ہمیں پتہ چلت

 عید خیام منانے رکھتے ہوئے اب خدا کی بادشاہی میں آنے کے لئے چیزوں کا ایک پوروسواد ہے.

 . آخری عظیم دن: بنی نوع انسان کے لئے خدا کا نجات کا حیرت انگیز منصوبہ بندی8

 چھوٹنے کی منصوبہ بندی کی تکمیل تصاویر.یہ آٹھویں دن، دن کو فوری طور پر عید خیام منانے کے سات دن بعد ہوئی جس میں 

: 21اس نئے آسمان اور نئی زمین کو صرف پہلے ہے )مکاشفہ  (.20:12کھول دیا جائے گا )مکاشفہ  -نجات  -"زندگی کی کتاب" 

سات  بھی مطلب ہے کہ عید خیام منانے کے پچھلے  جس کا مطلب ہے "اسمبلی کے آٹھویں دن" )یہ ،  یہودیوں کو اس تہوار (.1

 دنوں اسمبلی کے ایام تھے( کو کال کریں.

 یہاں بائبل سے آٹھویں دن زیادہ ہے:

آٹھویں دن تم ایک خاص اجالس ہو  36 ... ... 'اسی ساتویں مہینے کی پندرھویں رب کو سات دن جھونپڑیوں کی عید منانا. 34

 (34،36: 23)احبار  کرنا.... یہ ایک مقدس اسمبلی ہے، اور آپ کو اس پر کوئی رواج کام نہ  گا.

کے طور پر خدا کے حلقوں کے چرچ میں کہا جاتا ہے، کیونکہ نئے عہد نامہ اس کے بارے میں  آخری عظیم دن اس دن کثرت سے

 فرماتے ہیں کی:

 جو باہر، 38 آخری دن، عید کے اس عظیم دن، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، "جو پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پئے. 37

: 7)یوحنا  کے طور پر کتاب کہا گیا ہے، مجھ پر ایمان الئے اس نے اپنے دل زندگی کے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی. "

37-38) 

 تو عیسی علیہ السالم اس دن کو فوری طور ملینیم تہوار کے بعد آتا ہے کہ رکھا ہے، اور اس پر سکھایا.

 ملینیم بعد کیا ہوتا ہے؟

 (.5: 20ایک قیامت )مکاشفہ 

اس قیامت  یہ لوگ اٹھائے جائیں طور پر یسوع واپس جب سچے مسیحیوں آج میں شامل نہیں کریں گے. خدا سے پہلے مردہ موقف.

 میں لوگ خدا کے سچے منصوبہ بندی کی جہالت میں ہالک ہونے والوں کا ہونا الزمی ہے

 یہ کہ قیامت کے دن عیسی نے بار بار ذکر کیا ہے: ماضی کے ادوار میں.



اور جو کوئی تم کو قبول نہ تم اس گھر یا  14 ... اور تم جا کے طور پر، تبلیغ، کہہ، 'آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے.' 7

بیشک میں تم سے کہتا، یہ اس شہر  15 اس شہر سے چلے، جب اپنے پاؤں سے گرد جھاڑ دینا، آپ کے الفاظ نہیں سنے گا.
 (15-7،14: 10)متی  عمورہ کے عالقہ کا زیادہ قابل برداشت ہو جائے گا!کی نسبت انصاف کے دن میں سدوم اور 

معجزے جو آپ کو میں کیا گیا تھا  اور اے کفرنحوم، جو آسمان تک بلند کر رہے ہیں، نیچے ادولوک میں الیا جائے گا؛ 23
کے لئے مقابلے میں عدالت کے دن لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ آپ  24 سدوم میں کیا گیا تھا، تو وہ آج تک قائم رہتا.

 (24-23: 11)متی  صدوم کے عالقہ کا زیادہ برداشت کے الئق ہوگا.

( جان بوجھ کر 19:24یہ سدوم اور عمورہ میں تباہ وہ لوگ خدا کے لیے انصاف کے دن میں زیادہ برداشت کے الئق ہے کہ )پیدائش 
 لوگوں کے لئے مقابلے میں نوٹس.مسیح اور اس کی بادشاہی کا پیغام رد کر دیا ہے جو ان 

یہ جو  ( سکھایا.3:28( سوائے اس کے کہ "تمام گناہ معاف ہو جائے گا ')مرقس 3:29یسوع مسیح نے بھی 'ناقابل معافی گناہ' )مرقس 
ری پیشکش کو قبول کریں گے کہ آخ  نجات کے لئے ایک موقع ہی نہیں مال سبھی واقعی ہے کہ موقع ملے گا، اور تقریبا سب اس

 عظیم دن کی تکمیل کے ساتھ ہے.

 تقریبا تمام انسانوں کبھی رہتے تھے جو بچا لیا جائے گا!

2 ND  ( کے بارے 19صدی میں، سمرنہ کی پولی کارپ نے مبینہ عید خیام منانے اور آخری عظیم دن )پولی کارپ کی زندگی، باب
 میں سکھایا.

 ے لئے مرنے کے آیا ہے:بائبل سچ ہے کہ کیونکہ خدا کی محبت کی، یسوع سب ک

کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کرتا تھا وہ ان کا اکلوتا بیٹا باپ اسے ہالک بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میں جو شخص  16

کیونکہ خدا نے دنیا کی مذمت کرنے کے لئے دنیا میں اپنے بیٹے نہیں بھیجا، لیکن اس  17 یقین رکھتا ہے کہ دیا ہے کہ.

 (17-16: 3)یوحنا  نجات پائے. کے ذریعہ دنیا سے

 تو خدا سے محبت ایک رشتہ دار چند یا دنیا کے لئے مرنے کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجا؟

اقتباس جو دنیا کو بچا لیا لیکن بڑی اکثریت نے کبھی رہتے تھے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتال کرے  3:16پروٹسٹنٹ، اکثر یوحنا 

( کے لئے مرنے کے لئے آیا 3:17انہوں نے یہ بھی عیسی کے تمام )یوحنا  کے لئے ہوتے ہیں.ہے کہ پڑھانے  سکتا گا کہ کیا جا

کیا یہ نجات کی منصوبہ بندی کی قسم ہے کہ سب کچھ جاننے واال اور محبت کے  ہے کہ نظر انداز کرنے کے لئے لگ رہے ہو.
 اگر نہیں تو، یہ درست ہے؟  ے ہیں کی حمایت کرتا ہے؟بائبل خیال کہ ہر کوئی اب محفوظ کر سکت  ساتھ آئے گا ہے جو ایک خدا؟

( ہے، خدا سب سے زیادہ پہلے سے مقرر 8،16: 4یوحنا  1خدا سب کچھ جاننے واال چونکہ جاتا ہے اور تمام طاقتور اور محبت )

 ہے جو کبھی ابدی عذاب کے لئے رہتے تھے؟

 نہیں.

 ہے کے لئے کافی وار ہے. یقینی طور پر خدا اصل میں کام کرتا ہے کہ ایک منصوبہ

 فرماتے ہیں: 15-14: 9رومیوں 

انہوں نے موسی سے کہتا ہے، "میں نے رحم جس  15 یقینی طور پر نہیں! خدا کے ساتھ وہاں ادرم ہے؟ پس ہم کیا کہیں؟ 14

 میں رحم کرے گا پر پڑے گا، اور مجھے رحم کرے گا جسے پر رحم کرے گا."

باقی ابدی تشدد کی مذمت کر  نامہ، اور چند دوسروں میں اسرائیل کے ایک حصے کا انتخاب کیا ہے.ہم جانتے ہیں کہ خدا پرانا عہد 

 رہے ہیں تو اس سے محبت کیسی ہے؟

انہوں نے کہا کہ سب سے  (.4: 2تیمتھیس  1خدا "کی خواہش رکھتے ہیں سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں." )

محفوظ کرنے کی کو حق کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے جانتے تھے کیونکہ وجہ اس زمانے میں کہا زیادہ جواب اور آخر میں 

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہا جاتا نہیں ان لوگوں کو اب تمام   (.15-5: 8؛ لوقا 13:13جاتا تھا سب نہیں ہے کہ تھا )سییف مارک 
 کاٹ اور کھو گئے تھے.



 42یسعیاہ  18-16)؛:  ( میں اندھا کر دیا گیا ہے کہ سکھاتا ہے.12جان  40-37 44:18:؛ اشعیا بائبل بہت جان بوجھ کر اس عمر )

 بھی نوٹس: ( اس دور میں اندا والوں کو اب بھی ایک موقع ہے.9:41سییف جان 

سمجھ بوجھ کو یہ روح میں غلطی بھی ہیں جو  24 میں نے ایک بار پھر اس کی قوم میں ایک شاندار کام کیا کریں گے ... 14

 (14،24: 29)یسعیاہ  آئے گا، اور شکایت کرنے والے نظریے سیکھیں گے ان لوگوں کو.

( کے طور پر 52:10"تمام دنیا کی انتہا ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گے ')اشعیا  ( سے کوئی پارٹی نہیں ہے.2:11خدا )رومیوں 

 سب کے لئے ایک موقع ہو جائے گا.

(، ملینیم ختم ہو گیا ہے کے بعد دوبارہ زندہ کر 5: 20ت کا حصہ نہیں، "مردہ کے باقی" کہا جاتا )مکاشفہ وہ لوگ جو اس پہلی قیام

( ان لوگوں 144-1: 37یہ ایک جسمانی معاد ہے اور محسوس کرتے ہیں جو کہ ان کی امید کاٹ دیا گیا ہے )حزقی ایل  رہے ہیں.

 میں شامل ہوں گے.

(، "فیصلے کے اوپر رحمت 4:17پیٹر  1؛ سییف 3:23؛ رومیوں 20:12ئے گا اگرچہ )مکاشفہ وہ گناہ کا مرتکب فیصلہ کیا جا

( کے ساتھ التجا کرتا ہوں گے اور بہت سے جواب دے گا. )یسعیاہ 3:13؛ اشعیا 25:31خدا ہر بشر )یرمیاہ  (.2:13کامیابیوں" )جیمز 
یک اور موقع )واقعی خدا کا پاک روح کہ موقع نہیں ملے گا ایک ان کی پیشکش کو سب نہیں قبول کرے گا اگرچہ، اور یہ ا (.65:24

فی معاف کر دیا جائے کرنے کے لئے( نہیں ہے، بہت  3:299موقع مال تھا اور مکمل طور پر مسترد کر دیا ان لوگوں کو جو مرقس 

 آخری بڑے دن اس کو دکھانے میں مدد ملتی ہے.  سے توبہ کریں گے.

 بھی غور مندرجہ ذیل:

ے خداوند میری قوت اور میرا قلعہ ہے، مصیبت کے دن میں میری پناہ غیر قوموں تم کو زمین کی انتہا سے آتے ہیں ا 19
ایک آدمی اپنے لئے  20 اور کہتے ہیں کریں گے "یقینا اپنے باپ دادا کو وراثت میں مال ہے جھوٹ، اور البہین چیزیں."

لئے میں نے اس کو ایک بار ان کو جان کا سبب بنے گی. دیکھ، میں نے "اس  21 دیوتا، کون سا خدا نہیں ہیں بنا دے گی؟

 (.211-19: 16اپنے ہاتھ اور میری قدرت جاننا انہیں پیدا کروں گا اور وہ جان لیں گے کہ میرا نام رب ہے )یرمیاہ 

اتر پڑتا ہے اور اس  انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تب اس کے باقی وہ ایک خدا، اس کھدی ہوئی تصویر میں ہوتا ہے. 17

وہ جانتے ہیں  18کی پوجا کرتا ہے، یہ کرنے کے لئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، "مجھے بچا، تو میرا خدا ہے کے لئے!"
کیونکہ وہ ان کی آنکھیں، تاکہ وہ دیکھ نہیں سکتے ان کے دلوں، تاکہ وہ سمجھ نہیں سکتا  اور نہ ہی سمجھ میں نہیں آتا.

مجھ  میں گھنے بادل، اپنی خطاؤں کی طرح، بھی درگزر اور بدلی، اپنے گناہوں کی طرح ہیں. 22 ... .بند کر دیا ہے، اور

 (17،18،22: 44)یسعیاہ  پر واپس جائیں میں نے تمہیں بچا لیا ہے.

لئے ان کی ( کو قبول کیا ان لوگوں کو جو نجات کے 18-17: 44یہاں تک کہ جو مشرک تھے کہ ان سمیت جھوٹے روایات، )یسعیاہ 

افریقہ، یورپ، ایشیا، امریکہ میں عمر، اور یسوع مسیح کے بارے میں سنا کبھی نہیں  ( پڑے گا.44:22پہلی حقیقی موقع )اشعیا 

 (.22: 11جزیروں اور بادشاہی اور خدا کی سچی انجیل بھر میں اربوں اس اور ایک منصوبہ بندی کی تھی. )رومیوں 

( اور وہ اصل میں صرف ایک 68:20کرتے ہیں کہ "اے ہمارے خدا کی نجات کا خدا ہے" )زبور  چرچ میں ہم اتفاق مسلسل خدا کی

 رشتہ دار چند مقابلے میں زیادہ کے لئے کام کرتا ہے کہ نجات کا ایک منصوبہ ہے کہ سکھانے.

انسانوں نہیں ہے  ( آسمان کے نیچے صرف ایک نام ہے جس کے ذریعے محفوظ کر سکتے ہیں43:11؛ سییف اشعیا 4:12)اعمال 

انسانیت کے سب سے زیادہ یسوع کے بارے میں سچ اور خدا کی بادشاہی  (.3:18؛ یوحنا 4:10اور یہ کہ یسوع مسیح ہے )اعمال 
خدا کی بادشاہی کی  اوپر www.ccog.orgکی خوشخبری کبھی نہیں سنا ہے کے بعد سے )تفصیالت کے لئے، ہماری مفت کتابچہ 

یا تو اس کی عمر یا عمر میں -(، وہاں تمام نجات66: 3، اور "تمام انسان نجات دیکھیں گے خدا کے ")لوقا مالحظہ کریں( خوشخبری

 ( ایک موقع ہو جائے گا.122دیکھیں متی  32-31 13لوقا  30-29آنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے ):؛: 

-5فی پہلی قیامت میں اٹھائے گئے ہیں:  20فہ آنے کے لئے مستقبل عمر دوسرا قیامت )وقت میں سچے مسیحیوں کے طور پر مکاش

(، کے ساتھ ساتھ 65:20یسعیاہ )اشعیا  ( بھی شامل ہے.12-11: 20( کے بعد پہنچ گئے اور سفید تخت قیامت کے وقت )مکاشفہ 6

عمر کے اس بات کا اشارہ آنا اس مخصوص   آیات( 3،4-2، 34، باب Vرومن اور قدامت پسند کیتھولک سینٹ ایرینیئس ) کتاب 
 بارے میں ایک سو سال کے طویل ہو جائے گا.

( کی طرف سے رپورٹ کے طور پر روم کی کلیسیا کو ستایا ہے 5یہ خیال اب بھی تفتیش کار بشپ برنارڈ ): تفتیش کار دستی، باب 
 کہ ان لوگوں کی طرف سے قرون وسطی میں منعقد کیا گیا تھا.



/ دنیا بھر میں چرچ کی طرف سے سکھایا گیا تھا اور یہ اب بھی خدا صدی میں خدا کے ریڈیو  ویں 20اس نظریے کو 

 چرچ کی طرف سے سکھایا. مسلسل کی

 خدا کا نجات کا منصوبہ بنائیں

چرچ اس  مسلسل خدا کی بائبل مقدس دنوں رکھتے ہوئے خدا کے نجات کے حقیقی منصوبے کا سچے مسیحیوں کی یاد دالتا ہے.

 طرح سمجھتا ہے.  ( کی پابندی کی طرف سے باہر رکھی ہے کہ کس23:37ان فیسٹز )احبار  حوالے سے خدا کی منصوبہ بندی

 خدا نے واضح طور پر کہ اس نے اس کی عبادت کرنے کے لئے استعمال کافر رسومات نہیں چاہتا ہے سکھاتا ہے:

ان بے گھر اور ان کے رب تیرا خدا تجھے قوموں آپ نکال کے پاس جانے سے پہلے سے منقطع کرتے ہیں، اور آپ  29

خبردار آپ کو ان پر عمل کرنے کی، وہ آپ کے سامنے سے تباہ کر رہے ہیں کے بعد  30ملک میں رہیں، اپنے آپ کو 
پھنس نہیں کر رہے ہیں ، اور آپ '، یہ کہتے ہوئے کس طرح ان قوموں کو ان معبودوں کی عبادت تھی ان کے معبودوں 

تم اس طرح میں خداوند تیرے خدا کی عبادت نہیں  311 بھی اسی طرح کریں گے. ' میں نے کے بعد پوچھ گچھ نہیں ہے،؟

رب کے لئے ہر مکروہ وہ نفرت کرتا ہے جس میں انہوں نے اپنے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے کے  کریں گے؛
ھی آپ کو یہ میں نے حکم جو کچھ ب 322 کے لئے وہ ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ان کے بیٹے بیٹیاں بھی جال. لئے؛

)استثنا  آپ کو یہ کرنے کے لئے شامل کریں اور نہ ہی اس سے دور نہیں لے گا. مشاہدہ کرنے کے لئے ہوشیار رہنا ہوگا.

12 :29-322) 

نجات کے بائبل والوں گمنام خدا کی منصوبہ بندی کے ساتھ کافر عبادت طریقوں کو اکٹھا اور عام طور پر وہ لوگ جو یہ سمجھ میں 

 ا.نہیں آت

کرنتھیوں  1؛ 9: 27؛ 6،16: 20اعمال؛  18:21نئے عہد نامے پولوس رسول بائبل مقدس ایام کا مشاہدہ ہے کہ ظاہر کرتا ہے )مثال 

 ( وہ قانون اور کے کسٹم رکھا طور پر ان لوگ.8: 16، 7-8: 5

پال نے خود اپنی زندگی کے  ی.( کافر رسومات شامل کی مذمت ک10کرنتھیوں  1 23-20پال خاص طور پر بائبل کی رسومات ): 

 21؛ سییف 19-17: 28اختتام کے قریب بیان کیا ہے کہ وہ تمام طریقوں یہودیوں کو رکھنے کے لئے کی ضرورت رکھا )اعمال 

 .233( اور یہ کہ احبار میں درج تمام مقدس دنوں میں شامل کرنا تھا 24-18اعمال: 

: ایک اصول کے طور 6: 2یوحنا  1کے لئے وہ اور یسوع واک کے طور پر ) اور نہ ہی رسول جان کی نصیحت چلنا جاری رکھنے

( نقل کے طور پر اس کی نقل کرنے پولوس رسول کی اس نصیحت پر 11کرنتھیوں  1 1پر، گریکو رومن گرجا گھروں نے مسیح )

ان کے گرجا گھروں عام طور پر اس کے عالوہ،   (، وہ تمام بائبل مقدس دنوں رکھنے نہیں ہے کے بعد.19-18عمل نہیں کرتے ، 
کرنتھیوں  2؛ 23-20: 10کرنتھیوں  1ان کی عبادت کیلنڈرز، جس نے رسولوں کی مخالفت میں ان قوموں کے طرز عمل کو اکٹھا )

 (.66: 2یوحنا  1؛ 12، 4-3؛ جوڈے 14-18: 6

بہت سے اس گناہ کا احساس نہیں ہے  خدا کے مقدس دن نہ رکھتے ہوئے، بلکہ اس کی بجائے غیر بائبل کے متبادل کی طرف سے،

خدا اب صرف کچھ بال رہا ہے کہ سب اس کی عمر یا میں نجات کے لئے ایک موقع ملے گا کہ ہماری زندگی سے باہر واقعی کرنے 

 کی ضرورت ہے آنے کی عمر، اور تقریبا تمام نے کبھی رہتے تھے جو بعد میں فصل میں محفوظ کیا جائے گا.

یہ ایک شاندار اور  کہ اکثر نہیں سمجھتے نجات کا اس کی منصوبہ بندی کے کچھ حصوں باہر پوشیدہ ہے. خدا کے مقدس دن ہے

 محبت کرنے کی منصوبہ بندی ہے.

 . غلط ترجمہ اور سبت9

اینٹی جذبات، سمجھوتہ، جہالت، اور کے بارے میں  کیوں سب سے زیادہ یسوع دعوی کرنے والے بائبل مقدس دن نہیں رہتے ہو؟

کرنے کی ضرورت ہے کے لئے   خیاالت کے عالوہ 'روایت' غلط ترجمہ قبول کرنے کے لئے وہ خدا کے تہواروں پر عمل غلط

 تیار نہیں لگتے کئی ایک وجہ ہے.

عام طور پر جو لوگ 'ثبوت' ہے کہ بائبل مقدس ایام کے ساتھ دور کیا کر رہے ہیں کی توقع کے طور پر کی طرف اشارہ کرنے کے 

 لط ترجمہ کیا گیا / غلط فہمی حصئوں کے ایک جوڑے کی ہیں.لئے ہوتے غ

 17-16: 2کلسیوں 



: شاید، اکثر "ثبوت" ہے کہ سبت اور بائبل مقدس دن دور کیا کر رہے ہیں کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے کہ بائبل کی سب 16-17

 لیتے ہیں: تو، چلو اس کا ایک ہلکا سا غلط ترجمہ جائزہ ہے. 2سے زیادہ عام حصہ کلسیوں 

کے سلسلے میں آپ کو فیصلہ کرنے دیں، یا نئے  holydayکوئی آدمی اس وجہ سے گوشت میں، یا پینے میں، یا ایک  16

( 2کلسیوں  KJV، 17-16لیکن جسم مسیح ):  کون سے آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں؛ 17 چاند کی، یا سبت کے دنوں کی:

 لئے ہے. کے

ترچھے  مترجموں ڈال کیوں KJVمندرجہ باال ترجمہ تاہم، یہ ہے کہ اصل یونانی میں نہیں ہے ایک لفظ )جو ہے 
 "ہے" شامل، قریب ہے. ہے( میں حروف

اعداد اور  مضبوط کی اشاریہ کے لئے 17آیت  واقعی ایک لغوی ترجمہ یہ وہاں میں نہیں ہے کے طور پر یہ پتہ چھوڑ جائے گا.

 غور: پرمتعلقہ الفاظ 

3739 .2076 4639  ...3588  ...3195  ....3588 1161 4983 9999 3588 5547  

   جسم کے ... مسیح ............. لیکن .... .... آنے کے لئے چیزوں کا عکس کون ہیں؛

 غور کرنا چاہیے.کا مطلب ہے کہ بائبل کے متن کو لفظ میں کوئی لفظ بھی نہیں تھا کہ "ہے" اس کتاب میں نہیں ہے  9999یہ 

"مسیح کا بدن" کے طور پر ان  KJV( نئے عہد نامے میں اور ان اوقات 5547، اور 3588، 4983الفاظ )#  کی سخت ایک ہی تین

 -( 4:12؛ افسیوں 12:27کرنتھیوں  1؛ 4 10:16کرنتھیوں  1 کیونکہ:؛ 7کا ترجمہ چار دیگر اوقات استعمال کیا جاتا ہے )رومیوں 

 چاہیے تھا کرتا ہے کے طور پر. KJVVتو -ینآئوی

حالت پر )اور قوسین یا کوما شامل  17-16ترجمہ ہے گا:  2لہذا، ان لوگوں مترجمین خود کے ساتھ صرف مطابقت تھے، وہ کلسیوں 

 ہیں(:

)ان چیزوں کے لئے آنے کے  17 پس کھانے پینے میں یا ایک تہوار کے سلسلے میں یا نئے چاند کی پابندی کا یا سبت 16

 لئے چیزوں کا عکس ہوتے ہیں(، لیکن مسیح کے جسم کا کوئی آدمی جج آپ بتائیں.

( جج آپ کے بارے میں مقدس دن 'مسیح کے جسم کے باہر ان لوگوں کو اجازت نہیں 1:18یا دوسرے الفاظ میں، )چرچ، کلسیوں 

 قدس دن دور کیا جاتا ہے.نہیں کہہ رہی ہے کہ سبت کے دن اور م 17-16: 2کلسیوں  ہے، لیکن صرف سچ چرچ خود.

"مسیح کا بدن" کا حوالہ دیا گیا تھا کہ وہ اس آیت کی تفسیر  2:17میالن کے بھی ابتدائی آرتھوڈوکس بشپ یمبروس پر تسلیم کلسیوں 

 مندرجہ ذیل لکھا ہے:

. IIکتاب  )میالن کے یمبروس. ہمیں، تو، مسیح کے جسم کہاں ہے، حقیقت نہیں ہے مسیح ... کی الش طلب کرتے ہیں.

 (107قیامت پرایمان پر، سیکشن 

 یہ یونانی کے جدید مترجمین اکثر اظہار واقعی مطلب کیا نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ دکھ کی بات ہے.

 یہ غریب تفسیر )بائبل تشریح( دعوی کرتے ہیں کہ مقدس ایام کے ساتھ دور کیا کر رہے ہیں ایک غلط ترجمہ پر انحصار کرنا ہے.

 10-8: 4گلتیوں 

بعض پروٹسٹنٹ کہنے کا کوئی بائبل تاریخوں کا مشاہدہ  ہے رکھنے کے لئے ہے. 4: ایک اور عام اعتراض مقدس دن گلتیوں 8-10

 تو چلو ان لوگوں صحیفوں کو اصل میں کیا تعلیم دیتے دیکھو: کیا جانا ہے کہ اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں.

خدا نہیں جانتا تھا جب، آپ کو فطرت کی طرف سے خدا نہیں ہیں جو ان کی خدمت  لیکن اس وقت، یقینا، اگر تم 8

لیکن اب تم پر جانا جاتا ہے کے بعد خدا، یا بلکہ خدا کی طرف سے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کس طرح آپ کو  9 کی.

غالمی میں ہو کرنے  ضعیف اور نکمی ابتدائی کے لئے دوبارہ باری ہے کہ، جس سے آپ کو ایک بار پھر خواہش کی

 تم دنوں اور مہینوں اور موسموں اور سال کا مشاہدہ. 10 کے لئے؟



 یہاں مخالف قرآن ڈے دلیل کے ساتھ کئی مسائل ہیں.

ایک یہ ہے کہ گلتیوں تھے انیجاتیوں )بظاہر وہاں تھے، اگرچہ بعض یہودیوں نے بعد آیات میں خطاب( اور تبادلوں سے پہلے بائبل 

 رکھتے ہوئے نہیں تھے. مقدس دن مدنظر

نیز، بائبل کے طور پر بائبل کی ضروریات کو فون کریں گے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے "نکمی ابتدائی." پال واضح طور پر کافر 

 رسومات کے خالف خبردار کیا گیا تھا کے طور پر گلتیوں تھا "نوعیت کی طرف دیوتا نہیں تھے جس میں ان کی خدمت کی."

/ پروٹسٹنٹ / مشرقی آرتھوڈوکس وہ اکثر مختلف دنوں اور سالوں )اتوار، ایسٹر، کرسمس، نئے سال کا( مشاہدہ  ایک اور کیتھولک
کرتے ہیں کہ غور کرنا چاہئے کہ، تاکہ وہ کوئی مذہبی ایام کا مشاہدہ کیا جانا ہے کہ لگتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا 

 جانا چاہئے ہے.

ائبل مقدس دن کے ساتھ دور نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے بجائے غیر بائبلی رسومات سے معلق کے خالف ایک ب 10-8: 4گلتیوں 

 انتباہ ہے.

 کیا ساتویں دن سبت کے بارے میں؟

یہ ایک ہفتہ وار ہے اگرچہ ساالنہ مقدس دن ہے، کچھ مختصر تبصرے کے حکم میں ہو کرنے کے لئے لگ رہے ہو گے نہ ساتویں 
 . میں درج خدا کے تہواروں میں سے پہال ہے.23بار دن سبت اح

اگرچہ اتوار کو ہفتے کے ساتویں دن بعض کیلنڈروں پر دکھایا جاتا ہے،  ہفتے کے ساتویں دن، بائبل سبت، اب ہفتے کو کہا جاتا ہے.

: نئے عہد نامہ 17، 44-42، 15-13: 13اس کے ساتھ ساتھ رسولوں اور وفادار )اعمال  حقیقت یہ ہے کہ اتوار اتوار کے دن ہے.
( ساتویں 111-9: 4؛ عبرانیوں 4:  18؛ 4-1( اس سے ظاہر ہوتا ہے 21، 4:16لوقا  6 13:10 6میں واضح طور پر یسوع مسیح )؛ 

 دن سبت رکھا.

کئی کا دعوی ساتویں دن اس کی ضرورت نہیں کرتا ہے تاکہ سبت کے دن، نئے عہد نامے میں فرض نہیں ہے آج رکھا جائے 

ایک سے خیال کیا جاتا ہے کہ کیا  لیکن اس دعوی کو بنانے کے لئے واحد راستہ بائبل کے غلط ترجمہ پر انحصار کرنا ہے. کہ.

اصل یونانی، اصل آرامی، اور اصل الطینی ہونے کا وقت لگتا ہے، تو یہ ساتویں دن سبت مسیحیوں کے لئے فرض کیا جاتا ہے کہ 
 ان زبانوں کے تمام میں واضح ہے.

اں تک کہ بائبل کے کچھ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ترجمہ کے مطابق ساتویں دن سبت کا آرام خدا کے فرمانبردار مسیحی لوگوں یہ
 کے لئے رہنے کے لئے تھا:

انہوں نے کے لئے، اس انداز میں ساتویں دن کی بابت کسی جگہ فرمایا ہے "اور خدا ان کے سب کاموں کو ساتویں دن  4

پھر، پہلے ذکر کی جگہ میں، لہذا، یہ جو پہلے اچھی خبر ہے کیونکہ نافرمانی کے درج نہیں کیا موصول اور  5 آرام کیا"؛
اس لئے، سبت کا  9 .. 6 والوں رہتا بعد کچھ اس میں داخل ہوں گے، اور، "یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے."

خدا کے آرام میں داخل ہوتا ہے، اس کا اپنا کام خدا ان اور جو شخص  10 آرام اب بھی خدا کے لوگوں کے لئے رہتا ہے.

لہذا، ہمیں اس آرام میں داخل ہونے کے لیے تاکہ کوئی نافرمانی کر  11 سے کیا کے طور پر کی طرف سے ٹکی ہوئی ہے.
 نیب(  11--6،9-4: 4)عبرانیوں  کے بعد گر کر سکتے ہیں کوشش کرتے چلیں.

میں ساتویں دن کے بارے میں فرمایا ہے: "اور ساتویں دن خدا ان سب کو کام سے آرام کہیں کے لیے انہوں نے ان الفاظ  4
یہ ابھی بھی ہے 6 اور پھر سے گزرنے میں وہ کہتے ہیں اس سے اوپر، "یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے." 5 کیا."

ی تھیں جو ان لوگوں کی وجہ کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں گے رہتا ہے، اور اس سے پہلے خوش خبری سنائی جات

وہاں رہتا ہے، اس کے بعد، خدا کی امت کے لئے سبت  9 سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، میں نہیں گئے تھے ...

ان کے اپنے کام سے ٹکی ہوئی ہے، خدا ان سے کیا  10 خدا کے آرام بھی داخل ہوتا ہے جو کسی کے لئے باقی؛
میں داخل ہونے کی ہر ممکن کوشش، کوئی بھی نافرمانی کی ان کی مثال پر عمل  امریکہ، اس وجہ سے، اس آرام 11 تھا.

 ، ینآئوی(111-6،9-4: 4کرتے ہوئے گر جائے گا تا کہ بنا دو. )عبرانیوں 

روحانی ترقی اور ذاتی پھر سے جوان ہونے کے  نئے عہد نامہ میں واضح طور پر مسیحیوں ساتویں دن سبت رکھنے کے لئے ہے.

 ازت دی ہے کے عالوہ میں، سبت کو بھی خدا کی ہزار سالہ آرام کا آنے والے وقت تصاویر.لئے کی اج



؛ اشعیا 8: 20؛ خروج 3: 23بہت سے ساتویں دن سبت ایک مقدس دن ہے کہ اس پر غور نہیں کرتے، جبکہ، بائبل کرتا )احبار 

 11-4کی وجہ سے،: نئے عہد نامے رکھنے نہیں ) ( کے ساتھ کے ارد گرد بھی بہت5:26"خالی الفاظ" )سییف افسیوں  (.58:13
 ( کے خالف خبردار کیا.44عبرانیوں 

یہ شاید بھی ہے کہ غلط ترجمہ دوسری صورت میں اشارہ باوجود، انتاکیا کی دوسری صدی بشپ اگناشیس اتوار )تھئیل بی اگناشیس 
اور اگناشیس اور سبت  2016 21-18(: 3) 69سینٹینل، ج اور سبت کے ساتویں دن سبت کو تبدیل نہیں کیا ذکر کیا جانا چاہئے سبت 

کہا جاتا تھا ). تھئیل بی اور سبت سبت سینٹینل، ج   نہ ہی قدیم دستاویز (.2017، 17-15(: 2) 70سبت سینٹینل پر مزید تھئیل بی، ج 

69 (2 :)10 ،19-20 ،20166.) 

اور  کریں؟ چیک سچے مسیحی چرچ آج کہاں ہے کتابچےچرچ کی تاریخ کے بارے میں مزید دستاویزی معلومات کے لئے، 

www.ccog.org خدا کی کلیسیا کی مسلسل تاریخ. میں 

 . دوبارہ مقرر شدہ شیطانی چھٹیاں10

 کرسمس، ایسٹر، اور دیگر مذہبی دنوں کے بارے میں مسیح کے بہت سے پروفیسروں کیا مشاہدہ ہے؟

 یہ آپ کو ان رکھنے کے لئے اگر بائبل کے مطابق، فرق پڑتا ہے؟ ے آیا ہے؟اگر نہیں، تو وہ کہاں س وہ بائبل سے آئے ہیں؟

متعدد تعطیالت دنیا کی گرجا گھروں کی تائید ہے کہ اگرچہ ان میں سے سب نہیں ان میں سے سب کی طرف سے توثیق کیا جاتا 

ساتھ ساتھ، ان میں ایک   ھی کی مذمت کےپوری تاریخ میں، کچھ گرجا گھروں میں کبھی کبھی، کی توثیق، کبھی کب ہے، موجود ہیں.

 ہی تعطیالت ہیں.

یہ ہر چھٹی کے دن کے بارے میں تمام تفصیالت اور ان کی اصل میں جانے کے لئے اس کتابچہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، 

اصل میں ایک کافر  حقیقت میں مختلف گرجا گھروں اپنایا اس سے پہلے کہ بہت شیطانی والوں دوبارہ مقرر شدہ رہے ہیں وہ اکثر

 دیوتا / دیوی کی عزت کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کے طور پر ہے اور / یا ان کے نام تبدیل کر دیا.

کئی سیکھنے کے لئے گریکو رومن فقہا کبھی کبھی کے لئے کافر اور غیر مناسب طور پر ان تعطیالت کی مذمت کی ہے کہ حیران 

 حقیقت یہ ہے.  صدی میں ان کو فروغ دینے ویں 21ریکو رومن گرجا گھروں باوجود کہ مختلف گ-ہو جائے گا مسیحیوں

 نئے سال کے دن جینس کی )وقت کے خدا( اور سٹرینیوا قدر )صاف کرنے کی دیوی اور بہبود(

پر  جنجاتیتخسوچت  1لیکن عام طور پر نئے سال کے دن جدید کیلنڈروں پر جنوری  (،2 :12 )خروج بائبل بہار میں سال شروع ہوتا ہے

صدی عیسوی میں گریکو رومن مذہبی عالم طرطلیان مسیح اس کا ایک ورژن منا رہے  ND 2دیر سے  منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے.

 لیکن، بہت سے جو منانے کے لئے چاہتا تھا نہیں روکا. تھے جنہوں نے اقرار کیا وہ لوگ جو کی مذمت کی.

 کی رپورٹ: کیتھولک انسائیکلوپیڈیا

عیسائی مصنفین اور کونسلوں بتپرست میں اور زیادتیوں تہوار کے ساتھ منسلک کی مذمت کی ... سال کے آغاز پر منایا: 

دیوی ، نئے سال کے دن کی صدارت کرنے والے  -طرطلیان روایتی تحائف مانا جو مسیحیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے 

( کے طور پر محض XIVدوستانہ جماع ). ڈی آئیڈل  -( 90-185( )سییف لئے ، étrennesسے کہا جاتا )فادر 

 (1911، 11. نئے سال کے دن. کیتھولک انسائیکلوپیڈیا والیوم. Jکے  Tierney) ٹوکن.

یہ، تاہم، تمام قوموں  پر "ختنے کا پروو" کو اپنانے کے لئے لگ رہا تھا. سینٹ جنوری 1ء کے آس پاس، گریکو رومیوں  487

 سرگرمی نہیں روکا.

 تبصرہ: کیتھولک انسائیکلوپیڈیا

یہاں تک کہ ہمارے اپنے دن میں نئے سال کے افتتاح کے سیکولر خصوصیات کے ختنہ کا مذہبی پابندی کے ساتھ 

مداخلت، اور ایک مقدس دن کے مقدس کردار ہونا چاہئے کہ جس کا صرف ایک چھٹی کے بنانے کے لئے ہوتے 

سینٹ کافر اور دن منا کے مسیحی انداز درمیان فرق بتاتے ہیں: کافر اور زیادتیوں عیسائی روزے اور نماز کی طرف  ہیں.
 )ایضا( (.Serm cxcvii ،cxcviii.؛  PL ،XXXVIII ،1024 sqqسے کفارہ ہونگے. ). 



 تو یہ بھی فرماتے ہیں:

منع فرمایا کے اختتام کی  سٹرینس ڈیابولکس اوبزروارے ( مسیحیوںI... چھٹی صدی وکسرری کی کونسل )سکتے ہیں. 

 طرف.

تقریبا "شیطان کے نئے وقت کا مشاہدہ." یہ امکان نئے سال کی قراردادوں نماز اور طرز عمل  سٹرینس ڈیابولکس اوبزروارے اظہار

 .رجمہایک بار کافر دیوی کے لئے دیا سے متعلق ہیں یہ ہے کہ کے طور پر انگریزی میں الطینی سے ت

 بائبل چھٹی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ روم کے چرچ شیطانی طور پر اس کی صفات میں سے کچھ نے حرام کیا ہے. سینٹ جنوری 1

 ویلنٹائن ڈے اعزاز فینس / پین )جھوبڈ اور ارورتا کے خدا(

 بائبل ویلنٹائن ڈے کی طرح ایک چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا مشاہدہ.

 یہاں ایک کیتھولک ذریعہ اس کے بارے میں لکھا ہے کیا ہے:

. فروری کو منایا گیا جس کے قدیم رومی تہوار میں سینٹ ویلنٹائن ڈے جھوٹ کی جڑیں 15سال رومیوں کے لئے  800 

گا  پر، ایک جوان آدمی ایک الٹری میں ایک نوجوان عورت کے نام کو اپنی طرف متوجہ کرے  خدا اس دن وقف کیا تھا.

 اور اس کے بعد سال کے لئے جنسی ساتھی کے طور پر عورت کو رکھیں گے ...

کیتھولک چرچ اب کوئی باضابطہ سینٹ ویلنٹائن احترام کرتی ہے لیکن چھٹی کے دونوں رومن اور کیتھولک 

 (http: //www.american catholic.org)سینٹ ویلنٹائن ڈے کے ماخذ  ہیں. جڑیں

رویے کے اس قسم کے  الئسنس کی ایک دن ضرور مسیحیوں کا مشاہدہ کرنے کے لئے ایک دن نہیں ہے.کافر جڑوں اور جنسی 

 (.4؛ یہوداہ 6:18کرنتھیوں  1نئے عہد نامے میں خبردار کیا گیا تھا )

 ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ اسالمی تبصروں نوٹس:

ے کافر جڑوں سے آگاہ تھے کیونکہ ویلنٹائن ڈے منا سب سے پہلے، یہ ایک بدعت چھٹی ہے ... مسیحیوں ویلنٹائن ڈے ک

ہم کافر غیر  ...ایک سبق ہونا چاہئے کے مسلمانوں کے لئے جس طرح مسیحیوں اپنایا سینٹ ویلنٹائن ڈے جائز نہیں ہے.

.. محبت کے خاندانوں، دوستوں اور شادی شدہ لوگوں  اخالقی طرز عمل کے ساتھ وابستہ کسی بھی چیز سے بچنا چاہئے
)ویلنٹائن ڈے منانے کا حکم دیکھیے ورلڈ   کے درمیان اس طرح سے ایک دن منایا جائے کی ضرورت نہیں ہے. ... ماخذ.

 (contactpakistan.com. //httpوائڈ ویب 

 نوٹس مسلمان عیسائیت )ظاہر جھوٹے سمجھوتہ قسم( اور گناہ کے ساتھ ویلنٹائن ڈے وابستہ ہیں.

ے غیر قوموں میں تکفیر کی جائے کرنے کے لئے مسیح کے نام )اصطالح 'عیسائیت' کے ذریعے( کا دوسرے الفاظ میں، ویلنٹائن ڈ

( کافر تعطیالت 2:24نہیں ہے "خدا کے نام پر آپ کی وجہ سے کفر بکا ')رومیوں  (.5: 52؛ اشعیا 2:24سبب بنتا ہے )رومیوں 

 مدنظر رکھتے ہوئے.

 ( نہیں رکھتے.10:21کرنتھیوں  1ت )سییف حقیقی مسیحی دوبارہ مقرر شدہ شیطانی تعطیال

 میں مردی گراس: شیطان کارنیول

 میں مردی گراس اور ویلنٹائن ڈے )ذیل کہا جاتا ہے( کی طرح میلے کے سے آیا:

جو دریائے نیل  ایک ساالنہ موسم بہار فیسٹیول کے پہلے ریکارڈ کیا صورتوں میں سے ایک مصر میں کی تہوار ہے؛
خدا کے اعزاز میں ایک ساالنہ   صد دوران. 6ایتھنز میں  کے بارے میں الیا زندگی کی تجدید منائی.کے ساالنہ سیالب 

یہ کہ میلے سول خرابی کی شکایت اور کا ایک بے مثال  جشن ایک فلوٹ کے استعمال کے پہلے ریکارڈ کیا مثال تھا.

یورپ میں بہار ارورتا تقریبات کی روایت کے   اہم رومن میلے ، اور تھے.  عروج تک پہنچ رومن سلطنت کے دوران تھا.
ساتھ ساتھ عیسائی اوقات میں برقرار رہی ... میلے دل کی گہرائیوں سے کافر توہم پرستی اور یورپ کی لوککتاوں میں 

جڑیں ہیں کیونکہ، رومن کیتھولک چرچ نے ان کو ختم کرنے کے قابل نہیں تھا اور آخر میں چرچ کی سرگرمی کا حصہ 

 (20155ایڈ.  6)کارنیول. کولمبیا انسائیکلوپیڈیا، پر  ر پر ان میں سے بہت سے قبول کر لیا.کے طو



وہ رسم پاگل پن، زرخیزی، تھیٹر، اور یونانی پورانیک میں مذہبی ایکسٹیسی کی انگور کی فصل، اور  خدا کے لئے تھا، بھی بالیا.

( تیسری 4باپ دادا سے عیسائی نظم و ضبط پر. ج  -ی عبادت )قبلاس ک جنسی بے حیائی جشن کا حصہ تھا. شراب کے دیوتا تھا.
 صدی میں گریکو رومن رہنما طرف سے مذمت کی گئی تھی.

شراب، خاص طور پر شراب، ایک کرکش طرز زندگی کے لئے ایک اہم وجہ کیا جا رہا ہے کے ساتھ یونانی ثقافت میں ایک اہم 
 اور کارنیول اس سے متعلق ہو پا رہے.  مردی گراس (.11ہ نمبر ، صفح2008. ڈرنک. کے کتب، Iکردار ادا کیا )

دیر سے دوسری صدی عیسوی میں رومن کیتھولک بشپ اور مشرقی آرتھوڈوکس سینٹ ایرینیئس نے لکھا طور بتپرست تہوار 

 کھانے کے گوشت میں حصہ لینے کے لئے ودرمی ویلنٹائنس کے پیروکاروں کی مذمت:
زیادہ کامل" ہے کہ، منتقل کرنے کے درمیان ان حرام اعمال جس کے صحیفوں کہ ہمیں یقین پس میں بھی یہ "سب سے 

دالتا ہوں کے ان تمام اقسام کو خوف کے بغیر خود کو عادی آتا ہے "ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے خدا کی بادشاہی 

رح کے معاہدے میں کوئی آلودگی کلپنا، مثال کے طور پر، انہوں نے کہ وہ کر سکتے ہیں اس ط کے وارث نہ ہوں گے."

اس کے بعد، ایک بار پھر، ہر بتپرست تہوار میں  بتوں کی قربانی کا کھا کھانوں کے بارے میں کوئی بے تامل بناتے ہیں.

ان میں دیگر، باسیوں اللچ کے ساتھ گوشت کی خواہشوں کو خود تک برآمد روحانی  . . بتوں کے اعزاز میں، منایا.

انی کے لئے فراہم کی جاتی ہیں جبکہ جسمانی چیزوں کی جسمانی نوعیت کی اجازت دی جانی چاہئے کہ کو چیزوں روح

ان میں سے کچھ، اس کے عالوہ، ان عورتوں سے جن سے وہ مندرجہ باال نظریے سکھایا ہے بے  برقرار رکھنے.

ر، ان میں سے بعض کی طرف گمراہ کر حرمتی کی عادت میں، کے طور پر اکثر ان کے خدا کی کلیسیا کو واپس لوٹنے پ

دیا گیا ہے جو ان عورتوں کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے، کر رہے ہیں اور ان کی غلطیوں کے باقی کے ساتھ ساتھ 

 (3، آیت 6کتاب، باب  1)ایرینیئس. اگینسٹ بدعتوں.  اس کو تسلیم کرتے.
 رکین تھا کہ جس قسم کے خالف خبردار کیا:( روزوں مش330بعد میں، قدامت پسند کیتھولک حمایتی )متوفی 

تم برا شخصیات اور وجوہات اتنی زخمی کو حفاظت دینے  کیا آپ منروا کے شہریوں؟ آپ اے عقل مند بیٹوں نے کیا کہا؟

کے لئے کیا اسے برقرار رکھنے کے لئے تاکہ خطرناک ہے کا دفاع، یا جو فنون جس کے ذریعے آپ کو حاصل ہو گا کیا 

یہ کوئی جھوٹی بداعتمادی ہے اور نہ تم جھوٹ بول الزامات کے ساتھ چڑھائی کر  ساتھ جاننے کی شوقین ہے.الفاظ کے 

رہے ہیں: آپ کی بدنامی بہت نشانیاں، ٹھیک ہے، تو آپ پوچھ گچھ کی ہے جب استعمال کرتے ہیں جس کو حاصل کرنے 

کی طرف سے دونوں اعالن کیا جاتا ہے مقدس میں کی طرف سے، ان کی بنیاد آغاز کر اور قدیم ادب کے ریکارڈز 

مجھے صوفی تابوت سے باہر لے جایا، اور اختر ٹوکری میں ڈال  "میں نے روزہ رکھا، اور ڈرافٹ پی لی ہے؛ -چیزیں، 

 (26)کی خالف، کتاب ، باب  میں نے پھر سے موصول، اور تھوڑا سینے میں منتقل کر دیا ہے. دیا ہے.
 ضیافت ایک تیز رفتار کی طرف سے پیروی کے بارے میں انتباہ کرنے کے لئے لگ رہا تھا: بھی ایک 'میں مردی گراس'

مشتری، مجھے لگتا ہے، اور عظیم کے ساتھ ترپت ہونا ضروری ہے، اور طویل معمول کے  مشتری کی عید کل ہے.

)قوموں،  اور بھوک. وقفہ کے بعد روزہ رکھنے کی طرف سے کھانے کے لئے بے تاب کی طلب کے ساتھ بھرا ہوا ہے،

 (32کے خالف، باب  VIIکتاب 

اس طرح، ابتدائی لکھنے والوں کافر بت پرستی کو اپنے تعلقات کی وجہ کارنیول / میں مردی گراس کی طرح ایک بہت آواز ہے کہ 

 تعطیالت کی مذمت کی.

 بائبل سکھاتی ہے:

ان  revelryہمیں مناسب طریقے سے، دن میں کے طور پر،،، چلنا جھگڑے اور حسد میں نہ حیائی اور ہوس میں نہیں  13

لیکن خداوند یسوع مسیح پر ڈال دیا، اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے، گوشت کے لئے  14 اور نشہ میں نہ دو.

 (14-13: 13)رومیوں  کوئی شرائط بناتے ہیں.

بولیویا میں وہ یہ کہتے  ادمانی کی مذمت نہیں کرتا جبکہ، میں مردی گراس اور متعلقہ رسومات کالم پاک کے برعکس ہیں.بائبل ش

 ہیں "شیطان کارنیول" اور کھلے عام اپنے دیوتا کے طور پر شیطان کی پرستش!

میں سے ایک شیطان عبادت کی ایک شیطان کے کارنیول )ال( ہر موسم بہار، کارنیوال موڈ میں چال جاتا ہے ... جھلکیوں 

ایک کان کنی شہر ہے اور مقامی لوگوں،   مخصوص قسم کی طرف سے حاصل ہے جس کی روایت شیطان رقاص، ہیں.

 Oruroعیسائی روایت حکم یہ شیطان اور  زیر زمین بہت زیادہ وقت خرچ، انڈرورلڈ کے خدا کو اپنانے کا فیصلہ کیا.



  /Frommes .http://events.frommers.com/sispہونا چاہیے کہ ان کا خدا / )وفادار یوں اپنایا شیطان، یا 
index.htm ؟FX  & ایونٹ =event_id = 5769) 

یہ یسوع مسیح اور نہ ہی ان کی  کارنیول / مردی گراس کی ایک شیطانی چھٹی اور یقینی طور پر نہیں ایک عیسائی ایک ہے.

 کی طرف دھیان نہیں گیا تھا.ابتدائی وفادار پیروکاروں میں سے کسی 

 سسابی: اخمیری روٹی اور پینتیکوست کے دن کا ایک اخترتی؟

 سسابی کس بارے میں؟

 لفظ 'سسابی' بہار کے موسم کا مطلب ہے، لیکن یہ اب بنیادی طور پر حق میں مردی گراس کے بعد موسم سرما میں منایا جاتا ہے.

 بیان کرتا ہے: ورلڈ بک انسائیکلوپیڈیا

دنوں ایسٹر سے پہلے شروع ہوتا ہے اتوار کو  40سسابی کے موسم بہار میں منایا ایک مذہبی موسم ہے ... یہ راھ بدھ، 
 (.1966ایڈ.  50چھوڑ کر، اور ایسٹر اتوار کو ختم ہو جاتی ہے )بی سسابی. ورلڈ بک انسائیکلوپیڈیا، کی 

 کیا راھ بدھ کے بارے میں؟

 ور نہ ہی بائبل مقدس دن نہیں ہے.ٹھیک ہے، یہ ایک اصل عیسائی ا

 کی رپورٹ: کیتھولک انسائیکلوپیڈیا

)راکھ کے دن( جو رومن پر میں دیتا ہے گریگورین کے ابتدائی موجودہ کاپیوں میں پایا جاتا ہے اور مرتا  نام راھ بدھ

 شاید کم از کم آٹھویں صدی سے پہنچتی ہے.

پہلے دعا دی راکھ میں اپنے انگوٹھے رنگا، ماس کے آغاز، اور وہاں کاہن اس دن پر تمام قدیم رواج کے مطابق دیانتدار، 

کے سامنے قربان گاہ سے رجوع کرنے کی نصیحت کی جاتی ہیں پیشانی پرتیک )کی ایچ راھ بدھ. کیتھولک 
 (. 1907انسائیکلوپیڈیا، 

 صدی میں سرکاری طور پر اسے اپنایا. ویں 8لہذا، روم کے چرچ میں 

پر راکھ کے ایک کراس رکھ کے خیال میں سورج خدا کی عبادت اور کی دیگر اقسام کی طرف سے آیا ہے غور کرنا  یہ بھی پیشانی

 چاہیے:

عیسائی راھ بدھ کو پیشانی پر کی جانے والی راکھ کے صلیب  ... خالق ... آج کے بعد ان کے ماتھی پر سورج کراس ہوگا.

حصول ابتدائی مسیحیوں کی ایک مثال ہونے کا مشورہ دیا کچھ اس فرقے سے قرضوں کے  پر مماثلت ذکر ہے.

)پی کے اسرار: عیسائی دنیا  دوسروں کہ دونوں فرقوں اسی پروٹوٹائپ صلی ہللا علیہ وسلم ڈرائنگ رہے تھے مشورہ. ہے.
 (366، صفحہ نمبر 2005کی تشکیل کی ہے کہ کافر عقیدے اندرونی روایات / ریچھ اینڈ کمپنی، 

نہ طور پر مسیحی تہوار کے نتیجے میں ویدک بھارت سے اسے لے لیا جس میں رومن کے، کی طرف راھ بدھ یہ مبی
ایشز کے تمام گناہ بخش کو ... مارچ میں کفارہ کے روم کے نئے سال دعوت میں طاقت کے ساتھ، آگ خدا اگنی  سے آیا.

پھر   ا کفارہ ادا کرنے کے راکھ میں غسل.کی نسل سمجھا جاتا تھا، لوگوں کو ٹاٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کے گناہوں ک

اب کے طور پر، نئے سال کی شام، کھانے پینے، اور گنہگار، نظریہ تمام گناہ اگلے دن کا صفایا کیا جائے گا پر ایک 

لہذا کارنیوال ،  مارچ کے مرنے خدا کے طور پر، مریخ موت میں اس کے ساتھ میں اپنے بندوں کے گناہوں لیا. تہوار تھا.
کے ساتھ منسلک کیا گیا  Tiwانگریزی میں، اس کی وجہ سے مریخ سکسون خدا   یخ کے دن فوت ہو جائے پر گر گئی.مر

فرانسیسی زبان میں کارنیوال دن مردی گراس کی بالیا گیا تھا، "موٹی منگل،" راھ بدھ سے پہلے اتسو  تھا، منگل تھا.

 (677-66، ص 1983انسائیکلوپیڈیا اس، )واکر بی متکوں اور راز کی عورت کے   دن.

 روزہ سے آیا؟ Lentenکہاں چالیس دن 

چوتھی چھٹے صدیوں  دن کی مدت کے بتاتا ہے کہ ہم نام پینتیکوست حاصل ہے جہاں کرتا ہے. 50بائبل شمار کرنے کے لئے ایک 

مشابہت تھا کہ کچھ کی قسم کو مدنظر رکھتے ( اسالمی تیزی سے p.32دن روزہ رمضان )پاانس،  50کے ارد گرد، گریکو رومیوں 

 وقت میں، یہ ایک یا اس سے زیادہ )عموما کھانے( اشیاء کی ایک چالیس روزہ پرہیز کرنے کے لئے تبدیل. ہوئے کیا گیا.



 کیا:ا جان سے طور سسابی نہیں رکھ  €ابتدائی مسیحیوں، کورس کے، احساس ہوا پانچویں صدی میں بھی کیتھولک سینٹ مٹھادیہر 

آدم چرچ اس کے کمال متصل برقرار رکھا کے طور پر، سسابی کی اس پابندی کا  کہ پتہ ہونا چاہیئے جب تک لیکن آپ

 (30ا کی پہلی کانفرنس. پچاس دنوں کے دوران نرمی پر. باب  €، مٹھادیہر 21)کی جان. کانفرنس  کوئی وجود نہیں تھا.

 وفادار اسے رکھنے نہیں تھا کہ اعتراف کیا. اس طرح، وہ سسابی کہ شامل کر دی گئی اور اصل

اس کے باوجود وہ قرضے نامی کسی  ( رکھتے ہوئے ومباحثہ.5کرنتھیوں  1 8-7پولوس رسول نے فسح اور عید فطیر کے دنوں ): 

مل ہے تاہم، اگر سات دن کے خمیر سے "تیزی"، بہت سے وقت کے ارد گرد ایسٹر کو کال کرنا شا چیز کے لئے ایسا نہیں کیا.

کیونکہ عید فطیر کے دنوں میں، یہ روم اور مصر کے ساتھ وابستہ کچھ ایک پرہیز مدت مناسب ہو گا کہ محسوس کیا کہ، لیکن وقت 

 کی رقم ہو سکتی ہے ، وہ مختلف، سے احتراز کیا اس کے ساتھ ساتھ.

 صدی میں لکھا ہے: 5سکرات 

روم میں لوگ ایسٹر تیزی  منایا جائے گا پایا جائے گا. ایسٹر سے پہلے روزے مختلف لوگوں میں مختلف طریقے سے

یونان اور اسکندریہ سے زیادہ میں لوگ اور تمام چھ ہفتے کے  سے مسلسل تین ہفتوں سے پہلے، ہفتہ اور اتوار کو چھوڑ.

تویں دوسروں ایسٹر سے پہلے کہ وقت 'چالیس دن کا روزہ سا ایک روزہ جو انہوں نے اصطالح 'چالیس دن کا روزہ.'

... کسی وجہ  ہفتے سے اپنا روزہ شروع، اور تین سے پانچ دن صرف روزے دار، اور اس وقفے میں، ابھی فون کریں.'

ایک بھی کھانے سے، کے ساتھ ساتھ  سے اس کے لئے ایک اور، ان کے کئی آرزوؤں کے مطابق تفویض، اور دیگر.

کچھ مکمل طور زندگی ہے  یں اختالف دیکھ سکتے ہیں.کے دنوں کی تعداد کے بارے میں پرہیز کے طریقے کے بارے م

کہ چیزوں سے پرہیز: دوسروں کو تمام زندہ مخلوق کی مچھلی پر کھانا کھالنا: مچھلی کے ساتھ مل کر بہت سے، اور کہا 

کچھ انڈے سے پرہیز کریں،  کہ موسی کے مطابق، ان اسی طرح پانی سے باہر کئے گئے تھے میں بھی فول کھاتے ہیں.

اب بھی دوسروں کو بھی اس میں نہیں کھا: دوسروں  اور پھل کے تمام قسم: دوسروں کو خشک روٹی کے حصہ لینا؛

تیسرے پہر تک روزہ رکھا کرتے ہوئے، اس کے بعد ... امتیاز کے بغیر خوراک کے کسی بھی طرح لے تاہم کوئی بھی 

 (22، باب Vکتا چونکہ کلیسائی تاریخ، حجم. ایک اتھارٹی ... )سکرات طور پر ایک تحریری حکم کے پیدا کر س

: 11؛ 1:10کرنتھیوں  1رسولوں میں سب سے زیادہ یقینی طور پر کی ضروریات اختالف کے روزوں اختالف نہیں تھا )سییف 

چالیس روزہ کی روزوں بائبل جو تمام کھانے اور پانی سے غیرحاضری ملوث میں ذکر چالیس دن روزے کی طرح نہیں ہیں  (.1

 (.2: 4؛ لوقا 34:28خروج )

 سسابی کے ماخذ کے بارے میں، ایک عالم نے لکھا کیا محسوس کریں:

کی عبادت کرنے والوں  Osirisچالیس دن کسدیوں کے نمازیوں کی طرف سے منایا گیا اور عظیم مصری خدا ایڈونس یا 

پر موسم بہار کے لیے ایک  کی طرف سے قرضے ... مشرکین میں سے، اس سسابی کی مدت عظیم ساالنہ )عام طور

. خدا کے تہوار، ص Sمیں  1995. بائبل ، سپرنگز ) 1)کتاب اور تاریخ، حصہ  ناگزیر ابتدائی کیا گیا ہے ہے ( تہوار.

108) 

سے متعلق ہے کا امکان  Ishtarیہ کہ چالیس دن کا خیال روزہ مصر میں یا یونان سے اسکندریہ کی طرف سے آیا اور کافر دیوی 

 نکہ کسدیوں یونانیوں اور مصریوں پر قبضہ کر لیا، کہ وہ اس عمل کو شروع کر دیا جب ہو سکتا ہے.چو ہے.

ابتدائی مسیحیوں عید فطیر کے دنوں مشاہدہ کیا چونکہ دوبارہ مقرر شدہ کافر روزوں بظاہر گریکو رومیوں کی طرف سے مختلف 
 طریقوں سے بدل رہے تھے.

 لوث ہونے کے خالف خبردار کیا کہ نوٹس:پولوس رسول نے کافر رسومات میں م

کہ کس طرح سیدھی راہ دے سکتے ہیں اور  کافروں کے ساتھ ایک ناہموار ٹیم میں اپنے آپ کو استعمال نہ کریں؛ 14

کس طرح مسیح کے ساتھ ایک معاہدے پر آ  15 قانون توڑنے شراکت دار ہو، یا کیا روشنی اور تاریکیاں مشترک ہے؟

خدا کی ہیکل جھوٹے معبودوں کے  16 چیز کا اشتراک ایک مومن اور کافر کے درمیان ہو سکتی ہے؟سکتے ہیں اور کس 

 (NJB، 16-14: 6کرنتھیوں  2) زندہ خدا کا مقدس. -ساتھ سمجھوتہ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم کیا ہیں ہے 



یا یہ کہ جھوٹے  ے کے مترادف ہے؟جھوٹے معبودوں کو خوراک کی تقدیس کو کچھ بھی کرن اس کا کیا مطلب ہے؟ 19

صرف مشرکین قربانی، ان کی طرف سے قربانی  نہیں، یہ نہیں ہے؛ 20 معبودوں کو خود کچھ بھی کرنے کے لئے رقم؟

ساتھ اشتراک کرنے  کے s میں تمہیں ڈیمن دی جاتی ہے جو خدا نہیں ہیں وہ شیاطین کے لئے قربانی دی ہے جب کہ.

آپ  تم خداوند اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین کے پیالے کے پیالے سے نہیں کر سکتے ہیں؛ 21 چاہتے. کے لئے نہیں کرنا

ہم واقعی رب  22 کے طور پر اچھی طرح سے کے رب کی میز اور شیاطین 'کے ٹیبل میں کچھ حصہ ہے نہیں کر سکتے.

 (NJB، 22-19: 10کرنتھیوں  1ہم مضبوط وہ ہے کے مقابلے میں ہیں؟) کی غیرت دالتا رہوں کرنا چاہتے ہیں؛

نہ ہی یہ یسوع مسیح کے پہلے  مصر، رومن کے، یا دیگر شیطانی ذرائع، ایک جگہ سسابی بائبل تھا سے نہیں آیا تھا سے چاہے.

 پیروکاروں کی ابتدائی روایات سے آیا تھا.

پر کافی مضبوط ہیں، لیکن وہ واقعی پولوس رسول کے مطابق خدا کے غضب کچھ وہ کے اختالط کر سکتے ہیں تو روحانی طور 

 ابھارنے رہے ہیں.

 ایسٹر

( کے نفرت 103-101بہت سے لوگوں کا احساس ہی نہیں ایسٹر  فسح ہونا چاہیے تھا کہ، کیونکہ بزدلی کی اور یہودیوں )ایضا، ص 

 کے لئے اتوار کو منتقل ہو گیا.

 کی خبر دی احترام کیا محسوس کریں:دوسری صدی  .پروٹسٹنٹ عالم

... کھایا اس میں وہ روٹی بےخمیری تھی شاید یہودیوں، کے ذریعے آٹھ دن ...  14اس فیسٹیول میں سب سے اہم فسح دن، نیسان کے 

نیسان  14کی طرح ان کے درمیان قیامت کے ایک ساالنہ تہوار ... ایشیا کے مسیحیوں کی کوئی ٹریس نہیں ہے معمولی جان کو کی 

کی ایک متن کی کتاب،  1857) جوہان کارل لڈوگ. چرچ کی تاریخ. ہارپر اور بھائیوں،  پر ان فسح سنجیدگی کے حق میں اپیل کی.

 (1666ص 

مسیحیوں اگرچہ کیونکہ رومن حکام کی نظر میں یہودیوں کی طرف سے کی وجہ سے بغاوت کے خود کو دور کرنے کے خواہاں 

فسح )لیکن ایشیائے کوچک( یروشلم، روم، اور اسکندریہ میں گریکو رومیوں کے بہت سے ایک اتوار کو  پر ویں 14ہے، نیسان کے 
 سب سے پہلے، وہ فسح کا ایک ورژن رکھی اور یہ ایک قیامت چھٹی رکھا نہ گیا تھا.  عید فسح کو سوئچ کرنے کا فیصلہ کیا.

 . سنائیڈر کی طرف سے مندرجہ ذیل:Gنوٹس بھی 

( کے قمری تاریخ پر ایک ایسٹر کے کھانے 5ک  1نوٹ کے  8-7مسیحیوں یہودی عید فسح ).: سب سے پہلے 

 )ایکیرسٹ( کے ساتھ یسوع مسیح کی موت کا جشن منایا.

آخر میں، گن کے دنیا میں قیامت کے دن ایسٹر کے تہوار میں  سب سے پہلے قیامت کے کوئی ساالنہ جشن نہیں تھا.

آئرش یسوع، رومن عیسی:. ابتدائی آئرش مسیحیت تثلیث پریس انٹرنیشنل،  GF)سنائیڈر  وار تھا.اس دن ات شامل کیا گیا تھا.

 (183کی تشکیل، ص  2002

ایشیائے کوچک میں کچھ اور دوسری جگہوں پر اتوار کو تاریخ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جانے نہیں دیا کیونکہ، میتھراس کی 

گریکو رومیوں کے لئے اتوار کو اعالن کیا جس میں کہا جاتا ہے.قسطنطین نے خود تو  عبادت شہنشاہ کانسٹنٹائن نسیا کی کونسل
 اعالن کیا:

کے لئے ہم اپنے نجات دہندہ کی طرف سے ایک  ہمیں تو مکروہ یہودی بھیڑ کے ساتھ عام میں کچھ بھی نہیں ہے دو.

 (.18ب با III)کانسٹنٹائن کی کی 'زندگی، کتاب  مختلف طریقے سے موصول ہوئی ہے.

مسیحیوں نے یہودیوں سے نفرت کرنی چاہئے اور نہ ہی مشاہدہ نہ خدا کے مقدس دن ہے، بہت سے یہودیوں کو ایسا کرنے کی 

 کوشش صرف اس وجہ سے.

پھر  یسوع مسیح کا اشارہ کبھی نہیں یہودی نسل مکروہ تھا کہ )وہ یہودی تھا( اور نہ ہی اس نے فسح کی تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے.

لیکن  اور اتوار پابندی اب ایسٹر کے طور پر جانا جاتا ہے. ھی سورج کی عبادت کانسٹنٹائن دوسری صورت میں یہ نتیجہ اخذ کیا.ب



کیونکہ سورج کی عبادت کے طریقوں اور طریقوں سے نجات بھی "یہودی" سمجھا جاتا تھا کہ یہ جب ہے کیوں ایسٹر منایا جاتا ہے 

 واقعی ہے.

ایسٹر.  FGایسٹر انڈے، ایسٹر خرگوش، اور ایسٹر کی آگ کی طرح اس کے طریقوں میں سے بہت سے رومن کیتھولک ذرائع )مثال 

 ( کے مطابق کے سے آئے تھے.1909کیتھولک انسائیکلوپیڈیا، ج وی رابرٹ کمپنی. 

 اینگلیکن بشپ اس نے لکھا:

کے بغیر یہودی فسح کی طرف سے ان کے ایسٹر تہوار ... ایشیائے کوچک ... کے چرچ ہفتے کے دن کے حوالے 

یہودیت کی بھی  اس طرح ریگولیٹ، لیکن ... روم اور اسکندریہ اور گال میں سے ان لوگوں کو ایک اور قاعدہ مشاہدہ؛

)اس، گلتیوں کرنے جوزف نائی سینٹ پال کے خط:... کا تعارف، نوٹس اور توضیحات کے ساتھ ایک نظر  گریز. جھلک

 (331پی پی،  317کی طرف سے شائع،  1881شدہ متن کے میکملن، ثانی 

 یہ طلوع آفتاب دیوی کا ایک اور 'آسمان کی ملکہ' ہے: اور نام ایسٹر؟

فرقے خون کے لئے ایک ہوس تھی جو یودقا  جنسی ... ایسٹر یا ایک پرانے کسدیوں وہ ارورتا اور جنگ دیوی دونوں تھا.

 (164، ص 2010)کش ایچ لوگوں کے چہروں. کارپوریشن،  عبادت اثر میں ہے. رانی کی طرف سے قائم کی ایک ہی

سیارے وینس کی طور پر دیکھا گیا تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ، سورج دیوتا، اور گناہ، چاند خدا کے ساتھ، وہ ایک 

 (760ص  2005. کیونڈش مارشل، 6)خداؤں، دیوی، اور پران، ج  کی بنیاد رکھی.

 کی ملکہ' کی خدمت کے خالف خبردار کیا: بائبل 'آسمان

بچوں کے لکڑی جمع کرتے ہیں  18 کیا تم نے نہیں کیا وہ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں کیا کرتے ہیں؟ 17
اور وہ غیر معبودوں کے تپاون  باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں جنت کی رانی کے لئے کیک بنانے کے لئے آٹا ساننا،؛

 (19-17: 7)یرمیاہ  ، وہ مجھے غضبناک ہو سکتا ہے.انڈیل

آسمان کی  کی نفسیات( سے ملتے جلتے تھے. ' 71، صفحہ نمبر 1922کیک 'ہاٹ کراس بنس' )سی سماجی زندگی. ڈوڈ اور میڈ، 
 ملکہ '؟

کا ایک شاید کسدیوں ارورتا دیوی ، سیارے وینس کی دیوی  کو کیک. (18)آیت  آسمان کی ملکہ کے ... 7یرمیاہ 
 (1962)بائبل شروحات، الیکٹرانک ڈیٹا بیس کاپی رائٹ )ج( موڈی پریس کی طرف سے  حوالہ.

اس کے باوجود،  مسیحیوں کے ایک کافر دیوی جس کا طرز عمل بائبل کی مذمت کے بعد ایک چھٹی نہیں نامی ہونا چاہیے تھا.
 ہیں لگتے.مسیحیت دعوی کرنے والے سب سے زیادہ اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے ن

 مائونڈے جمعرات اور یوخرستی میزبان

اس کے بارے میں  کیتھولک انسائیکلوپیڈیا یہاں فسح کے لئے ایک اور 'متبادل' کے طور پر، کچھ مائونڈے جمعرات رکھنے '.

 سکھاتی ہے میں سے کچھ ہے:

ر مقدس ہفتہ کو عجیب رسومات مائونڈے )یا قرآن( جمعرات کی دعوت سنجیدگی ایکیرسٹ کی ادارے کی یاد میں منایا او

روم میں مختلف تخشنگی تقریبات اوائل اس کی یاد میں شامل کیا گیا ہے ... یہ کی ادارے کی برسی  کی سب سے قدیم ہے.

 ...  کے گرد التا ہے.

کے کا بپتسمہ دنی ایکیرسٹ   مقدس نے جمعرات کو ایک آنندپورن کردار کی تقریبات کی جانشینی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا.

. نیو یارک کے کی مصالحت، مقدس تیل کی ، پاؤں کے 10... )ایچ مائونڈے جمعرات کیتھولک انسائیکلوپیڈیا والیوم 
 (19111دھونے، اور یاد: رابرٹ کمپنی، 

لئے سمجھا جاتا  'ایکیرسٹ کے ادارے' بنیادی طور پر یسوع کی فسح کے ساتھ وابستہ عالمات کی بدلتی سے رجوع کرنے کے
روم  روم کے چرچ یہ ایک ساالنہ تقریب تھی اور وہ مشق کیا گیا تھا کہ اس کے لئے تقریبات مزید کہا ہے کہ قبول کرتے ہیں. ہے.

کی ایچ  1912لیکن ہے کہ اب کوئی اس کی پریکٹس ).: رابرٹ کمپنی،  کے چرچ کہیں اور، کرتے تھے کہ کی قبول کرتے ہیں

 . نیویارک( ہے.155کے دھونے کیتھولک انسائیکلوپیڈیا والیوم پاؤں اور ہاتھوں 



 'یوخرستی میزبان' اب روم کے چرچ کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اصل مسیحیوں نے کیا کیا سے مختلف ہے.

 سکھاتا: کیتھولک انسائیکلوپیڈیا

ر اگرچہ یہ اصطالح اسی طرح روٹی روٹی یوخرستی تخصیصی وصول کرنے کی قسمت میں عام میزبان کہا جاتا ہے، او
پہلوں معبودوں کے شکار  اور قربانی کی شراب پر الگو کیا جا سکتا ہے، یہ زیادہ خاص طور پر روٹی کو مخصوص ہے.

کے مطابق لفظ ، دشمن سے  Ovidکے طور پر اپنے جنگ دشمنوں کی پیشکش کی وجہ سے، " ایک نام پر کوئی": لئے 

سے حملہ کرنے کے لئے،.... پہلے مسیحیوں میں پایا طور ماخوذ ہے ... صرف روٹی   کہ تاہم، یہ ممکن ہے آتا ہے.

اس فارم کو اختالف لیکن کیا یہ ہمارے دن میں ہے سے بہت کم ہے   کھانے کے طور پر خدمت کی ہے کہ استعمال کیا.
 (19100جون،  1 . سے7) "میزبان" کیتھولک انسائیکلوپیڈیا والیوم.  کہ لگتا ہے.

 بتدائی مسیحیوں بے خمیری روٹی، نہ 'سورج' کے میں استعمال کیا گیا تھا کہ کی طرح لگتا ہے کہ ایک گول میزبان استعمال کیا.ا

 مریم کا مفروضہ

 تو جہاں میں میری مفروضہ کے خیال سے آیا تھا؟ ابتدائی مسیحیوں نے اصل میں یسوع کی ماں مریم کی تعظیم نہیں کی.

لیکن -چوتھی صدی میں غیر مستند ادب سے )یا ممکنہ طور پر ابتدائی طور پر دیر سے تیسری صدی کے طور پر( بنیادی طور پر، 
کیتھولک کے اس کی تفتیش کرنے کی کوشش کی تاہم وہ جب یہ واقعی سب سے پہلے  بعد میں اس سے بھی بنیادی طور پر بھی.

( کو منعقد جو خواتین سے متعلق کرنے کے طور پر غیر یقینی 78.11.44یہ واضح طور پر کافر دیوی عبادت )کے، -تیار کی ہے

 تھا.

اگست، وہ  15پہلے دن جب وہ مبینہ طور پر زمین پر آیا اور تیسرے دن،  دن تہوار تھا. 3-1قدیم رومیوں دیوی ڈیانا کے لئے ایک 

کیتھولک دعوت کے اسی دن ہے )کیر  یہ مریم کے مفروضہ کے بظاہر اس مفروضے آسمان پر آسمان کی ملکہ کے طور پر منایا.

E ،کچھ اس ایک حادثہ یا اتفاق ہونے کے لئے   .(.61، صفحہ نمبر 1985. ولیم کی: "کائنات میں کیسٹون کی ایک قسم" پریس
کیمبرج یونیورسٹی پریس،  85150-521، مسائل 0)گرین سییمسی پر غور نہیں کرتے رومن مذہب اور میں ڈیانا کے فرقے، ج 

 (.177-14، ص 2006. عالوہ ازیں پبلشنگ، 1جادو فن اور کنگز کا ارتقاء، ج  JG؛. کی 62 ، ص2007

اس کے باوجود،  ( کے درمیان ایک کنکشن نہیں ہے.49ہینسن، ص -ڈیانا اور مختلف دیگر دیویوں اور کتنے قول مریم )ڈاڑھوں

یں سے ایک )آگسٹین. اناجیل کی ہم آہنگی، کتاب میں کیتھولک سینٹ آگسٹین خاص طور پر کئی "جھوٹے اور جھوٹ بول دیوتاوں" م

 ( کے طور ڈیانا کا حوالہ دیا.255باب 

یہ شبہ ہے کہ اس نے رسمی طور پر محمد کے 'کنواری' بیٹی فاطمہ نے مبینہ طور پر بھی آسمان میں چڑھ طور کیونکہ اسالم کے 

یہ ایک 'آسمان  'مفروضہ' ایک بائبل مقدس دن نہیں ہے. ا تھا.اثر و رسوخ کے کم از کم جزوی طور پر روم کے چرچ میں اپنایا گی

 (، کافر کآرریوور.199-17: 7کی ملکہ' ہے )یرمیاہ 

 ہالووین / تمام اولیاء کے دن

ایک سنت کی طرح ایک شخص کی زندگی اور موت کی یاد کے اعزاز کے خیال صحیفہ کی مخالفت کرتے ہوئے کیا جاتا ہے نہ 

 (، سنتوں کی پوجا اور ان کے لئے قربانی رسولی تعلیمات کے خالف ہے.40-38: 11)سییف ججز 

سائمن میں  (.4:10(، لیکن یسوع مسیح نے انکار کر دیا )متی 9: 4شیطان سجدہ کرنے سے مسیح چاہتا تھا اور اس کی عبادت )متی 

ی تعظیم کو اپنے پیروکاروں کو حوصلہ ( ک55-1، آیات 23کتاب، باب  1( مبینہ / اس کی عبادت ). ایرینیئس  23-9: 8)اعمال 

 افزائی کی.

پطرس رسول نے نہ صرف مذمت سائمن میں ، انہوں نے حالت رکوع یا اس کو شردقانجل سے ایک انیجاتیوں سے منع فرمایا ہے. 

-11اعمال:  14پولوس رسول نے ان کو اور برنباس کو قربانی سے غیر قوموں سے منع فرمایا ہے ) (.26-25: 10)اعمال 

ابتدائی مسیحی اس کو سمجھا اور اس  رسولوں بنیادی طور پر دونوں کی کہ وہ مرد اور اس سے نہیں کیا جانا چاہئے دلیل دی. (.18
 میں اوشیش پوجا کرنے لگے.  وقت گزرنے کے ساتھ، تاہم، بعض بدعتی دیر دوسری صدی  طرح بھی نہیں کیا.

ایک رسولی پریکٹس نہیں تھا کے باوجود، چوتھی اور بعد کی صدیوں میں گریکو دعوی کیا سنتوں کی پوجا حقیقت یہ ہے کہ یہ 
 رومن گرجا گھروں کے ساتھ ایک اہم مسئلہ ہونے لگا.

 نوٹس مندرجہ ذیل:



جیسا کہ گرجا گھروں اور کے اندر کلٹی دیوتا، گرین انسان، اور سروں واقف کافر تصاویر، شامل کرتے ہوئے، چرچ 

کی ان کی قبولیت کی نرمی اور سے منتقلی کے ان کے دماغ میں دو روحانی روایات باہمی مرکب حکام قیاس نئے مذہب 
گرے سکول کے ابلیھاگاروں  2006)ڈاؤن لوڈ: کے کے کیریئر پریس،  کو عوام کی حوصلہ افزائی نئے پرانے طریقوں.

 (855سے، ص 

 عیسوی: 600ذیل ہے کہ پوپ "گریگوری" عظیم "لکھا ارد گرد  ایک کتاب میں، مندرجہ باال بیان کا ایک چھوٹا ورژن پہلے مندرجہ

وہ مقدس پانی، جگہ کی قربان  آگسٹین بتاو وہ ہرگز ان مندروں کے اندر دیوتاؤں کے مندروں بلکہ بتوں کو تباہ ہونا چاہئے.

ر پر، ان لوگوں کو کے طو گاہوں اور ان میں سنتوں کی اوشیش کے ساتھ ان کا پاک کیا گیا ہے کے بعد، اسے کرنے دیں.
تبدیل کیا جانا  شیاطین کی عبادت سے مندروں کو اچھی طرح سے تعمیر کر رہے ہیں، تو وہ حقیقی خدا کی خدمت کو

... خود کو ان کے ایک وقت کے مندروں کے ارد گرد جھوپڑیوں کی تعمیر اور مذہبی ضیافت کے موقع کو منانے  چاہئے.

ر، یا جن کی اوشیش ان میں محفوظ رہے ہیں شہداء کی دعوت پر اس وجہ سے ان کے گرجا گھروں کی تقدیس کے دن پ
وہ قربان گا اور شیطان کو قربانی کے طور پر نہ کوئی اور جانوروں کے کھانے، بلکہ خدا کے جالل کے  ان دو ،،.

یبٹ کے لئے خط )گریگوری میں: ا ہے جن تمام چیزوں میں سوات کے طور پر، وہ ترپت ہونے کے لئے شکر ادا گا. لئے
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( کے 10کرنتھیوں  1 21-20اس کے باوجود، بائبل اس اور شیطانی ):  پوپ گریگری کافر رسومات پر شامل کرنے کی وکالت کی.

ضرورت مزید برآں، بائبل یسوع کی قربانی کے بعد جانور قربانی کے لئے کوئی  طور پر قربانیوں کے ان کی قسم مخالفت کرتا ہے.

'سنتوں دن' ظاہر کرتا ہے کہ اس نے یہ بھی بت پرستی کی چیز ہے   ( ہے کہ وہاں کہ سکھاتا ہے.10عبرانیوں  10-1نہیں ہے ): 
 کے لئے اوپر کی اجازت دی ہے اور وہ واقعی شیطانی تعطیالت ہیں.

یہ ایک  ( ہالووین پر.8: 22خروج  -)جو بائبل ( اور کے طور پر کبھی کبھی یہ بھی 9: 2تیمتھیس  1کئی لباس بائبل نامناسب )سییف 
 ایک نہیں تھا.  بائبل کے لحاظ سے مناسب جشن نہیں ہے اور یقینی طور پر ایک ابتدائی مسیحی

 اور شام سے پہلے ہالووین )تمام اولیاء کے طور پر تخسوچت جنجاتی 1تمام اولیاء کے دن ساتویں صدی میں اعالن کیا گیا تھا، اور بعد نومبر 
 (. 19077مارچ کے دن. کیتھولک انسائیکلوپیڈیا،  1 . سے1جانا بن گیا میں منتقل کر دیا. والیوم. 

 اکتوبر کو ایک تاریخ قدیم ڈرویڈس کی منایا گیا: 31

ڈرویڈس کی، اور قدیم گال اور برطانیہ میں پادریوں کے آرڈر، کا خیال ہے کہ ہالووین پر، ماضی، اسپرٹ، پریوں، 

، witches... ان ڈریوڈ عقائد ہالووین تہوار میں  یلوس باہر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لئے آئے. چوڑیلوں، اور

کا  stalksماضی، اور بلیوں کے موجودہ دن استعمال آنے سے ... ہالووین سجاوٹ کے طور پر پتیوں، کدو، اور کارن 
کے ابتدائی قوموں نے بھی ڈریوڈ چھٹی کی یورپ   استعمال کرتے ہوئے کی مرضی کے ڈرویڈس کی طرف سے آتا ہے.

پرانے کافر رواج  نومبر نامی رومن کیتھولک چرچ. 1کے طور پر  تمام اولیاء کے دن میں، 700sطرح ایک تہوار تھا ... 

-25: 1966. شکاگو، 9)ہالووین ورلڈ بک انسائیکلوپیڈیا، ج   اور مسیحی دعوت دن ہالووین تہوار میں مل گئے تھے.
266) 

 ایک کیتھولک مصنف نے لکھا کیا غور کی دلچسپی ہو سکتی ہے:یہ 

کیوں ایک پوپ ہالک ہونے والوں میں مشرکین 'کی تقریبات کے سب سے اوپر پر مرنے والوں کے کیتھولک جشن ڈال 

خزاں )برائن. ہالووین، موسم  کیونکہ کیتھولک عیدوں تسلسل میں ہیں اور کافر والوں کے معنی کو پورا کرو. دیں گے؟

 (10/31/066جشن کے طور پر، یاد دہانی خدا کے نام مقدس ہے. کیتھولک آن انٹرنیشنل نیوز. 

یہ بہت سے روم کے چرچ لطف کے ساتھ منسلک اور ان کے ایمان کے لئے کافر کنکشنز کے بارے میں گھمنڈ ہے کہ ایک حقیقت 

پر کرنے کے لئے نظر آنا چاہئے کہ بائبل ہے اور یہ ( کے منبع کے طور 3:16تیمتیس  2یہ وہ اور سب، نظریے )سییف  ہے.
کرنتھیوں  2؛ 10:21کرنتھیوں  1؛ 6-2: 10؛ یرمیاہ 32-29کا استعمال کرتے ہوئے کی مذمت:  12عبادت کے کافر شکلوں )استثنا 

6 :14-188.) 

 کرسمس

میں کرسمس اور نہ ہی کسی دوسرے کی روم کے ابتدائی چرچ  بائبل کبھی بھی یسوع کے سمیت سالگرہ کا جشن، توثیق کرتا ہے.

کے  644صدی میں مذمت کر رہے تھے )قوموں کتاب میں باب  RD 3سالگرہ رسومات اب بھی طرف دیر سے  سالگرہ نہیں منائی.

 خالف(.



رکت مزید برآں، طرطلیان نے خبردار پشپانجل اور تحفے بنا ایک کافر دیوتاوں کو دیکھ کے ساتھ موسم سرما کی تقریبات میں ش

دسمبر کے آخر میں ان قوموں کی طرف سے منایا گیا تھا کہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس طرح سے ایک جشن نہیں   کے لیے ہے.

 تھا.

دعوی کیا "الطینی الہیات کا باپ" طرطلیان طرح طور پر موسم سرما کی تقریبات، کی مذمت کی انہوں نے لکھا ہے کے طور پر 
 وتا جس کا نام مراد بھرپور سے(:کرسمس میں جس )ایک کافر دی

زحل کے، ضروری کے وقت بھی بہت کم بندوں کی طرف سے منایا جائے  جتنا منروا کے ہیں زحل کے طور پر؛

اور تمام کے کا تحفہ اور عزیز کی  نئے سال کا تحفہ اسی طرح میں پکڑا جائے ضروری ہے، اور رکھی؛ ضروری ہے.

اسکول مقرر مقدس دن  کی بیویوں اور قربانی؛  ں کے ساتھ جوڑ ہونا ضروری ہے؛اسکولوں پھولو عید لیا جا سکتا ہے؛

کون ان باتوں پر،  شیطان کے ہر دوبام اکثر کیا جاتا ہے. ایک ہی بات ایک بت کی سالگرہ پر جگہ لیتا ہے؛ پر فخر ہے.

نہیں ہے ایک کے لئے  ایک مسیحی کے مالک کے لئے بھرپور رہے ہیں کہ سوچیں گے جو وہ کون ہے جو ایک ماسٹر

 (X)طرطلیان. بت پرستی پر، باب  اسی طرح مناسب انہیں لگتا ہے کہ وقت ہوگا جب تک کہ؟

( کے ارد گرد سمجھوتے اور کرپشن کی ایک ساکھ تھی )اور اس 222-217( اور کے وقت )217-199طرطلیان، رومن بشپس )
، باب ششم( IXی طرف سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، کتاب طرح کے طور پر )تمام کی تردید طرح رومن کیتھولک سنتوں ک

 اور ان کے چرچ میں اس کی اجازت لوگوں کے ساتھ سمجھوتہ کیا ہے، وغیرہ

قدیم کسدیوں ایک  رومن اور فارسی مثریت خود سے بھی پہلے کے کافر مذہب کی موافقت تھے. -قدیم کسدیوں اسرار پنت کی کہ 

استثنا  3-2 10 3:13:؛؛ یرمیاہ 6-2بائبل سدا بہار درخت ) نومولود کے طور پر پنرپیم نمرود منایا. سدا بہار درخت کی عبادت کے

 ( شامل عبادت کی مذمت.12

باآلخر اور دیگر سورج دیوتا کی  ویں 25دسمبر  کسدیوں بھی موسم سرما کے موسم کے دوران سورج کی پیدائش نو کا جشن منایا.

 کیا گیا تھا:  یونکہ یسوع کی سالگرہ کی تاریخ کے طور پر منتخبعبادت سال کے اس وقت ہوا، ک

. روم کے عوام پہلے ہی زحل کا پروو کے طور پر اس کا 25عیسوی میں روم کے بشپ منانے کے لئے دسمبر  354

ڈ بک مشاہدہ کیا ہے کیونکہ سورج کی سالگرہ منا وہ شاید اس تاریخ کا انتخاب کیا لوگوں کو حکم دیا.) کرسمس. ورل

 (417-408، ص 1966. فیلڈ انٹر پرائزز تعلیمی کارپوریشن، شکاگو، 3انسائیکلوپیڈیا، ج 

میں میتھراس ایک ہی خدا ہے ... اتوار متھرا کے اعزاز میں مقدس رکھا گیا تھا، اور ہر مہینے کے سولہویں ثالث کے 

م سرما، سورج کے نئے جنم، موسم کے دسمبر کو ان کی سالگرہ، سالگرہ ، موس 25 طور پر اس کے پاس مقدس تھا.

 (1911، 1)مثریت. کیتھولک انسائیکلوپیڈیا، ج. سے ، اکتوبر  تھا. نٹھرتا کی طرف سے کے طور پر منایا گیا

شہنشاہ کانسٹنٹائن سورج دیوتا میتھراس، سے سورج تصور کیا جاتا ہے اور ایک سے ایک زمین کے نیچے غار میں ایک چٹان سے 
یسوع ایک نیچے زمین پتھریلی غار میں   شاید اس کی وجہ سے، اس کی ماں ہیلینا متک ہوا تھا اس کے پیروکار تھے.پیدا ہوا تھا 

 پیدا ہوا تھا کہ یقین کرنے کا فیصلہ.

روم اب یہ سکھاتا ہے )اور اس مصنف کی کہ کے' ویٹیکن سٹی میں کئی بار دکھایا دیکھا ہے(، لیکن تیسری صدی اس کے حامیوں، 

 سے ایک میں، راک دیوتا کی مذمت:میں 

ابھی دوسری طرف، ان دونوں  سے ایک، ایک پتھر سے پیدا ہوئے وہ ایک دیوتا کے طور پر مانا جاتا ہے تو کیا گیا تھا.

راک خدا پر قابو پانے کی ہے: تو چٹان کے خالق کے بعد کی کوشش  میں سے پہلے ہے جس پر ہمیں بتا، اس کے بعد،.

اگرچہ، وہ کوئی  اس کے عالوہ، آپ کو اب بھی اس سے بھی ایک چور کے طور پر بیان کرنا؛ .کی جائے ضروری ہے

کچھ شک نہیں کہ خدا زمین کی تھی، اور ایک  اور معبود ہوتے تو وہ یقینی طور پر چوری کی وجہ سے زندہ نہیں کی.

 Vulcanبالکل اسی طرح جیسے ، میں  اور اس نے ان غاروں میں دوسرے لوگوں کی بیلوں کر دیا؛ راکشسی فطرت کی.

 )مسیحی نظم و ضبط پر( کے اس بیٹے نے کیا.

ایسا لگتا  یسوع مسیح ایک پتھر سے پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود کہ جزوی طور پر کس طرح اپنی پیدائش اب پیش کیا جاتا ہے.

کے طور پر اور بائبل  ویں 25کے طور پر دیر دسمبر  .پیدا ہوئے سکھانے کے لئے سچ بھی نہیں ہے ویں دسمبر 25ہے کہ انہوں نے 



بائبل لوقا  8( کہ "مردم شماری ہوگا: علماء چرواہے میدان میں اپنے ریوڑوں کے ساتھ باہر کیا گیا کہ نہ کرتے )5-1: 2باال )لوقا 

 (.19088لوپیڈیا، میں پتہ چلتا ہے کی طرح( کو تسلیم موسم سرما میں ناممکن ہوتا ")کرسمس. کیتھولک انسائیک 22

نہ تو یسوع کے  طریقوں اور کرسمس کے ساتھ منسلک کسٹم میں سے بہت کے سے آئے اصلی علماء داخل کرے گا کے طور پر.

 رسولوں اور نہ ہی ان کے ابتدائی پیروکاروں کرسمس منایا.

 دوبارہ مقرر شدہ کافر چھٹیاں

کی ممانعت نہیں ہے، ابتدائی مسیحی مردہ سنتوں کے لئے دعا نہ ہی بائبل )سادہ یوم آزادی رسومات کی طرح( سیکولر تعطیالت 
کہا جا رہا کرنے کے   بہت سے کافر دیوتاوں بنیادی طور پر تمام سینٹ ڈے اور نہ ہی کرسمس کی طرح کچھ بھی مشاہدہ نہیں کیا.

 لئے 'کسی چیز کے دیوتا' ہونے کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا تھا 'کچھ کے سینٹ.'

سومات میں سے کچھ کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن شیطانی تعطیالت اب بھی مسیحی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو عیسی کافر ر

کہ لوگوں کو کئی تعطیالت کے سے آیا، اور اس سے بھی قدیم کسدیوں  علیہ السالم اور ان کے ابتدائی پیروکاروں رکھا ہے کہ ہیں.

بل سے متاثر کیا گیا تھا جو اسرائیل کے بچوں کی مدد کے لئے نحمیاہ بھیجے تو نحمیاہ نے کیا خدا با  اسرار مذہب سے تعلقات ہیں.
 کہا کیا محسوس کریں:

 (13:30)نحمیاہ  میں نے سب کچھ کافر کے ان کو پاک کیا. 30

دا کے لوگوں کو "بڑا شہر بائبل خ (.5: 17نئے عہد نامے میں ایک سمجھوتہ ایمان اور "اسرار بابل" کے بارے میں انتباہ )مکاشفہ 

 بابل" کے حوالے سے کرنا چاہئے کہ سکھاتی ہے نوٹس:

اس کے، میری قوم میں سے نکل جا، اور تم اس کے مری کے حاصل  ،4 ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کے گناہوں میں شریک

 (4: 18)مکاشفہ  کرتے ہیں، ایسا نہ ہو.

( بھاگ جانا 6:18کرنتھیوں  1 2:22تیمتھیس  2نہیں؛ مسیحیوں کے فتنہ اور گناہ )، اس کو گلے لگانے اور نہ ہی اس کو فروغ دینے 

-14: 6کرنتھیوں  2؛ 21-19: 10کرنتھیوں  1وہ سچے خدا کی عبادت کے ساتھ میں کافر رسومات یکجا کرنا چاہئے نہیں ) چاہئے.

 ( ہے.99-3: 15(، یہاں تک کہ یہ ایک روایت )متی 18

 جھوٹ؟. خدا کے مقدس دن یا 11

 کون دنوں وفادار کی طرف رکھنا چاہئے؟

کے دوران پہلے، خدا کے مقدس دن اب ایک کیتھولک اور آرتھوڈوکس سینٹ سمجھا جاتا ہے جو مخالف ، جان  1600سال 

اصل جان کریسوسٹم "ابتدائی کلیسیا  مسیحت آج اشاعت کئی سال پہلے، پروٹسٹنٹ کریسوسٹم کی طرف سے مذمت کر رہے تھے.

 (.2008، 8عظیم ترین مبلغ" کہا جاتا )جان کریسوسٹم ابتدائی کلیسیا کے عظیم ترین مبلغ. مسیحت آج، اگست کے 

مسیح کا اقرار کیا جو کچھ ان کا مشاہدہ  تبلیغ زوال مقدس ایام کے خالف عیسوی میں 387 پر، جان کریسوسٹم عوامی طور

سے ...'( نرسنگے کی عید، کفارہ کے دن، اور جھونپڑیوں کی عید کا انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ) 'دروازے پر تیزی  تھے.

 ہے: ذکر کیا

قابل رحم اور دکھی یہودیوں کے تہواروں میں سے ایک دوسرے کے بعد اور فوری جانشینی میں ہم پر مارچ کرنے جلد 

پر ان کا خیال ہے کا کہنا ہماری صفوں جو ہم کرتے ہیں کے طور  ہی یہ ہیں: ترہی، جھونپڑیوں کی عید روزوں کی عید.

اس کے باوجود ان میں سے کچھ کو ان عیدوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ان کے  ہے کہ میں بہت سے موجود ہیں.

میں ابھی  روزوں کا مشاہدہ میں یہودیوں شمولیت اختیار کریں گے تہوار اور دوسروں کو دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں.

گاڑی چالنے کے لئے کی خواہش ... یہودی تقریبات آدرنیی اور عظیم ہو تو، چرچ سے اس ٹیڑھی اپنی مرضی کے 

انہوں نے کہا کہ ایک  ہمارے ہیں جھوٹ ... ہے خدا ان کے تہواروں سے نفرت ہے اور آپ ان میں اشتراک کرتے ہیں؟

 دوسرے کے ساتھ ان میں سے یہ یا وہ تہوار، لیکن تمام نہیں کہا.

سوچا کہ یہ ہے ایک روزہ، حیرت نہیں ہے کہ میں  تیزی سے ہمارے دروازوں پر اب ہے.یہودیوں کے شریر اور ناپاک 

نے اسے ناپاک بالیا ہے ... لیکن اب شیطان سمن نرسنگے کی عید کے لئے آپ کی بیویوں اور وہ اس کال کرنے کے 

مات میں خود کو مبتال کرتے ہیں، تم انہیں بے دینی کے الزا لئے ایک تیار کان کی باری ہے کہ، آپ کو ان روکنا نہیں ہے.



 5انطاکیہ، شام اتوار،  4؛ سوم: 1)جان کریسوسٹم کے خالف یہودیوں کی دوم:  آپ کو ان طریقوں میں بند گھسیٹا جائے.

 ء میں تبلیغی( 387ستمبر 

وقت یہودیوں  اس کو سمجھنے کے لئے جان کریسوسٹم احساس ہوا ہوگا کہ ان کے عالقے میں دوسری صدی کے چرچ میں ایک ہی

اس طرح، تبلیغ انہوں نے کیا کیا کی طرف  نے کیا فسح کی تقریب منائی اور کیتھولک چرچ اب بھی پینتیکوست رکھا ہے کہ اہم ہے.

سے، جان کریسوسٹم ان کے اپنے چرچ کے خالف تبلیغ رومن اور قدامت پسند کیتھولک فسح اور پینتیکوست کے طور پر ان لوگوں 

 ے دونوں کا حصہ ہو گا دونوں کو رکھنے کے لئے دعوی کرتے ہیں کے طور پر "ان سب کو ایک ساتھ."کے تہواروں میں س

مزید برآں، جان کریسوسٹم اصل میں ایک بار پینتیکوست ): رسولوں کے اعمال پر کریسوسٹم کا جے ایس جان کریسوسٹم، 

اس طرح، انہوں نے کہا کہ یسوع کی قیامت کے  ں لکھا.قسطنطنیہ کے آرچ بشپ کے( کہا جاتا ہے "یہودیوں کا تہوار" کے حق می

 بعد، وفادار پھر ایک سمجھا جاتا تھا کہ کیا میں موجود ہونا کرنے کی ضرورت کا اعتراف کیا "یہودی دعوت".

 واضح وجہ ہے کہ وہ یسوع کی مثال کی خدا ان دنوں میں سے سب کی مخالفت تھی تو کیوں رسولوں نے انہیں رکھا گیا ہوتا؟

 پیروی اور وہ کسی طرح دور کیا گیا ہے کہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں پڑا ہے.

پہلے ذکر کیا ہے، نئے عہد نامے نام نہاد "یہودی" مقدس دنوں میں سے ایک بالتا ہے ایک کیتھولک ترجمہ سے مندرجہ ذیل نوٹس 

 "بہت اچھا.":

 ، نئے عہد نامہ(.7:37ہے )یوحنا  دن عظیم کا یسوع کھڑا ہوا اور پکار جشن اور آخری میں، 37

 تو کون صحیح ہے؟

 جو لوگ یسوع کے طرز عمل یا ان کی مذمت وہ لوگ جو پیروی؟

 کو یاد ہوگا جان کریسوسٹم، اس معاملے میں، کسی حد تک صحیح طریقے سے بیان کیا ہے کہ:

 ہیں." تقریبات آدرنیی اور عظیم ہیں، تو ہمارا جھوٹ "یہودی

 ہے؟ بائبل کے مطابق دن" "عظیم جو ایک دہ کیا جانا چاہئے؟جو اتنا دنوں مشاہ

 کون دنوں جھوٹ ہیں؟

پر کرسمس کے لئے اس کی  25دسمبر  جان کریسوسٹم طرح کرسمس اور ایسٹر کے طور پر کافر تعلقات کے دنوں کی حمایت کی.

، آرنلڈ. ایک کیتھولک ڈکشنری: اصول، نظم  منطق بھی واضح طور پر غلط اور جھوٹ اور غلط معلومات )کی بنیاد پر کیا تھا ادیس
، 1893و ضبط، تدفین، تقریبات، کونسلوں، اور مذہبی کیتھولک چرچ کے احکامات میں سے کچھ اکاؤنٹ پر مشتمل ہے . برادران، 

 (.178ص 

دے کہ اپنایا جو ان یہ واضح ہونا چاہئے کہ خدا کی دنوں جھوٹ نہیں ہیں، لیکن جان کریسوسٹم کی )اور گرجا ان دنوں وہ ترقی 

یہاں تک کہ کیتھولک سینٹ تھامس کہ سبت کے دن اور بنیادی طور پر تمام بائبل مقدس دن تھا  لوگوں کو( صاف صاف جھوٹ تھا.

  لکھا

 مسیحیوں کے لئے کا مطلب ہے )سینٹ تھامس کی سما(.

ت کی بقا کے طور پر بیان کیا گیا ہے بھی شامل رپورٹ، " اکثر ابتدائی اور خالص مسیحی کیتھولک انسائیکلوپیڈیا دلچسپ بات یہ

صلیب اور  صدی گریکو رومن لکھا "بت کی عبادت کے طور پر خدا کی ہماری عبادت کی نمائندگی کرتے ہیں. ویں 11ایک  ہے.
میں مصروف تھے میں حق  IX IIII مقدس تصاویر کے نشان کی عزت ہے جو کے طور پر اگر ہم اب بھی شیطانوں کی عبادت ")

 (.1499، ص 1898کی کلید: ارمینیا پریس، آکسفورڈ چرچ کے ایک دستی، 

احساس بہت مسیح کا اقرار کرنے والے کو غلط طریقے شیطانی چھٹیوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ نئی نہیں ہے اور صدیوں کے دوران 

 بعض کی طرف سے مذمت کی گئی ہے.

 روایات اور / بائبل یا؟



ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ بائبل کے ساتھ  پر نسبتا کم لوگ بھی خدا کے مقدس دن کو رکھنے کے لئے کی کوشش کریں.سیارے 

 وابستہ ہے کرنے کا دعوی کرنے والے سب سے زیادہ دوسرے دنوں رکھیں.

ے معاشرے اور / یا ان بعض کیونکہ ان ک بعض کیونکہ خاندان کے ارکان کی طرف سے دباؤ کے غیر بائبل مذہبی تعطیالت رکھیں.

 کے آجروں کی جانب سے دباؤ کے بائبل مقدس دن نہیں رکھیں گے.

( اور دنیا کی توقع کرنا چاہئے خبردار کیا 10:36یسوع کہ اس کے پیچھے وہ لوگ جو خاندان کے اراکین کے ساتھ مسائل )متی 

کہ ایک ایسی دنیا میں اس کے سچے پیروکاروں  ( انہوں نے کہا5:48، لیکن کمال کے لئے کوشش کرنے کے لئے ہے )متی  ہے.

 ( نفرت کرے گا اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لئے ان کو نہیں بتایا.155جان  18-19)

 نئے لونگ ترجمہ میں خدا کے لوگوں کے بارے میں مندرجہ ذیل سکھاتا:

 (3: 119)زبور  ھرو.وہ برائی کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ صرف ان کی راہوں میں چلو پ 3

نظر بنانے کے لئے کی کوشش کرتا  (6-1: 3)پیدائش  شیطان گناہ اچھا آپ کو برائی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لئے تیار ہیں؟

تم نے اس کی تعطیالت رکھیں گے وہ آپ  ( کے طور پر ظاہر ہوتا ہے.15-14: 11کرنتھیوں  2اور "روشنی کی ایک فرشتہ" ) ہے

 بھی تو کیا؟سے  نظر کو اچھی

گریکو رومن عقائد ان کی چھٹیوں کی پابندی پر مبنی ہے کہ اس پر غور کرنے کے لئے ہوتے روایت ہے لیکن اکثر لوگ جو 

روایات بہت ایکٹ کی توثیق کی   ماضی کے بہت سے )اور حال( ان کے عقائد میں رہنماؤں چونکہ ان روایات کے میں شروع ہوئی.

 ول ہو.ہے، وہ خدا کے لئے قابل قب

(، بائبل کے ساتھ 2:15تھسلنیکیوں  2؛ 2: 11کرنتھیوں  1خدا کے لفظ کے ساتھ مسلسل ہیں کہ روایات ٹھیک ہیں جبکہ )سییف 

 نئے عہد نامے میں واضح ہے کہ ہوتا نوٹس: تنازعہ میں ان پر عمل نہیں کیا جانا چاہئے.

ایت کے مطابق، فلسفہ اور خالی فریب کے ذریعے آپ دنیا کے بنیادی اصولوں کے مطابق انسانوں کی رو 8 کسی خبردار

 (8: 2)کلسیوں  کو دھوکہ، اور مسیح کے مطابق نہیں.

اس نے جواب میں ان سے کہا، "آپ کی وجہ سے بھی اپنی روایت سے خدا کے احکام کی خالف ورزی کیوں کرتے ہیں  3

 !:منافقین ویسے یسعیاہ نبوت آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 ...

"یہ لوگ اپنے منہ سے میرے قریب آؤ اور ان کے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے لیکن اس کا دل مجھ سے دور  8

 (9-7،  3: 15اور بیکار میں اپنی عبادت، لوگوں کے احکام عقائد کے طور پر تدریس '." )متی  9 ہے

ئے اور ایک بار وہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ ان کی توبہ کی خدا کے لفظ کا ذکر ہے کہ بہت سے روایات ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہ
 حوصلہ افزائی کو قبول کیا ہے:

اے خداوند میری قوت اور میرا قلعہ ہے، مصیبت کے دن میں میری پناہ غیر قوموں تم کو زمین کی انتہا سے آتے ہیں  19
 (16:19)یرمیاہ  ھوٹ، اور البہین چیزیں."اور کہتے ہیں کریں گے "یقینا اپنے باپ دادا کو وراثت میں مال ہے ج

 بائبل غیرملکی مذہبی مشاہدے شیطانی ہیں کہ سکھاتی:

وہ نئے دیوتا،  17 مکروہات کے ساتھ وہ غضب انگیز کام کئے. انہوں نے اجنبی معبودوں کے ساتھ غیرت کو بھڑکایا. 16

لئے قربانی دی ہے، خدا کے لئے، خداؤں کے ساتھ وہ نئے انے کہ تمہارے باپ دادا کا ڈر نہیں تھا کے لئے، شیاطین کے 
 (17-16: 32)استثنا  نہیں جانتے تھے نہ.

 دیر سے رومن کیتھولک فرانسیسی کارڈینل جین میری سے اس تصور کا نوٹس تصدیق:

نہیں کر ایک کو ایک ہی وقت میں خدا اور بتوں کی خدمت  کافر دنیا اور مسیحی چرچ کو مکمل طور پر مطابقت نہیں ہیں؛

، ص 1977)الطینی مسیحت کی ماخذ. ڈیوڈ سمتھ اور جان آسٹن بیکر کی طرف سے ترجمہ. ویسٹ منسٹر پریس،  سکتے.

4400) 

ایک کو ایک ہی وقت میں خدا اور بتوں کی خدمت  کچھ شک نہیں کہ کافر دنیا اور مسیحی چرچ کو مکمل طور پر مطابقت نہیں ہیں؛

 نہیں کر سکتے.



ہت سے، ان کے چرچ میں بھی شامل ہے، تاکہ وہ کافر تعطیالت مسیحی شرائط و پریکٹس میں سے کچھ تبدیلیوں اس کے باوجود، ب

اس بات کو سمجھیں کہ یسوع نے کہا، "کیا تم میرے کالم پر قائم رہو گے  کے ساتھ نظر ثانی کی گئی ہے کہ مشاہدہ کیا جب آج کیا.
خدا کے مقدس  (.32-31: 8)یوحنا  قف ہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی."تو تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. اور سچائی سے وا

 ایام ہمیں کے سے آزاد.

 غور پولوس رسول نے خبردار کیا ہے کہ:

اور تاریکی میں کیا شراکت  کیا رفاقت کے لیے القانونیت کے ساتھ راستبازی ہے؟ بے ایمانوں کے ساتھ جوڑا جائے. 14

یا جو حصہ ایک کافر کے ساتھ ایک مومن  معاہدے کہیں شیطان کے ساتھ مسیح ہے؟ اور جو کچھ 15 روشنی ہے؟
خدا نے کہا ہے کہ کے طور  کے لئے آپ کو زندہ خدا کا مقدس ہیں. اور بتوں سے کیا مناسبت خدا کے مقدس ہے؟ 16 ہے؟

 پر:

 وں گے.""میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلنا. میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہ

 اس لئے 17

"ان میں سے نکل آؤ اور علیحدہ ہو خداوند فرماتا ہے. کیا ناپاک ہے چھو نہیں ہے، اور میں تم سے وصول 

 کریں گے."

 (18-14: 6کرنتھیوں  2) 'میں آپ کے لئے ایک باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو گے رب االفواج فرماتا ہے. 18

عبادت کا حصہ کے طور پر ان کو گلے کہ ان  حصہ نہیں ہو گا ان لوگوں کے لئے ایک باپ ہوں گا. نوٹس خدا جو کافر رسومات کا
 لوگوں کو نہ کسی باپ.

 طریقوں ہونے مشرکین تھا کہ جیسے کچھ ایکٹ خدا راضی اگرچہ، وہ خود کر رہے ہیں:

اقوام کی طرح بننا چاہتا ہوں." لیکن تم کہتے ہو، "ہم نے لکڑی اور پتھر کی خدمت کرنے والے دنیا کے عوام، طرح،  32

 ، ینآئوی(20:32)حزقی ایل  کیا یہ بات ذہن میں آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگا.

وہ مقدس اور عام کے  اس کے کاہنوں نے میری شریعت سے زیادتی کرتے ہیں اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک؛ 26

اور وہ تا کہ میں ان کے درمیان  فرق نہیں ہے کہ سکھانے. وہ پاک اور ناپاک کے درمیان کوئی درمیان فرق نہیں کرتے؛
 ، ینآئوی(22:26)حزقی ایل  کی بےحرمتی کر رہا ہوں، میرے سبتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی آنکھیں بند.

ے ( ل30:13اس منباون اس کے بجائے، کافر رسومات سمیت اس کے غضب )حزقی ایل  خدا نے اسے ایک فرق پڑتا ہے کہتے ہیں.

 ( ہے.3سییف جیمز  15-13ویشیی دنیاوی طرز عمل کا دفاع شیطانی ):  آئے گا!

 خدا کے مقدس دن یا کیا؟

 ( کے طور پر خدا کی عیدوں سے مراد ہے.28:26مثال نمبرز  29:12(؛ بائبل 'مقدس اجتماع' )30:29یا 'مقدس تہوار' )سییف اشعیا 

بائبل خدا کی عبادت میں  (.1: 4تیموتاؤس  1؛ 21-20: 10کرنتھیوں  1مذمت ) بائبل بارہا غلط اور شیطانی طور کافر رسومات کی

 (.21-20: 10کرنتھیوں  1 32؛ استثنا 10غیر بائبلی تقریبات یکجا نہ کرنے کا کہنا ہے کہ )؛ یرمیاہ 

 اس کے باوجود بہت سے ایک عبادت کیلنڈر پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ بائبل

 ( کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے.2یوحنا  1 19-18یوحنا رسول سے مخالف مسیح ):  تائید نہیں کرتا.

غیر بائبلی تعطیالت راکشسوں کی طرف سے ترقی دے رہے ہیں اور عمر بھر کے اربوں کے لئے غیر واضح خدا کی منصوبہ 

 بندی میں مدد ملی ہے.

 ادت کی جائے چاہتے تھے نے کہا:خدا سچائی کے ساتھ عب یسوع مسیح

 (NJB، 4:24)یوحنا  خدا روح ہے اور پرستاروں کو روح اور سچائی سے پرستش کریں. 24



خدا آپ اس پر بھروسہ اور چیزیں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے، نہ تمہاری  شیطانی تعطیالت سچے خدا کی عزت نہیں کرتے.

 (.6-5: 3)امثال 

کی قربانی کے ساتھ اپنے گناہوں میں شیطان کا  یسوع مسیحفسح پر  تصویر نجات کے خدا کی منصوبہ بندی.بائبل مقدس دن کو مدد 

کردار کی یاد دہانی کے لئے، وحی اور قیامت کے نرسنگے کے لئے، 'بےخمیری' رہتا ہے، پہلے پھل کے بالنے کو اس عمر 
مسیح کے کفارے کی قربانی، احساس ہے کہ خدا تمام )آخری  )پینتیکوست( میں رہنے کے لئے جدوجہد کرنے کے لئے، شروع اور

کرنے کے لئے، خدا کی منصوبہ  picturingعظیم دن( کو نجات دے گا، زمین پر خدا کی ہزار سالہ بادشاہی )جھونپڑیوں کی عید( 

 بندی کے کچھ حصوں کا انکشاف اور مسیحیوں کے لئے زیادہ ٹھوس بنا رہے ہیں.

 (.1: 11کرنتھیوں  1کے طور پر بائبل مسیحیوں بتاتی پولوس رسول کی نقل کرنے ) انہوں نے عیسی کی نقل

( 13جان  15-12انہوں نے سکھایا کے طور پر ):  (.13؛ 38-10: 7؛ یوحنا 19-7: 22؛ 42-41: 2یسوع رکھا بائبل مقدس دن )لوقا 

 آپ ان کی مثال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟

: 16؛ 8-7: 5کرنتھیوں  1؛ 18-17: 28؛ 9: 27؛ 24-18: 21؛ 6،16: 20اعمال؛  18:21ایام )پولوس رسول رکھا بائبل مقدس 

( کے ساتھ سمجھوتہ کرے گا ان لوگوں کو خبردار کیا.بائبل کے خدا کی 10کرنتھیوں  1 21-19پال جو ان شیطانی طریقوں ):  (.8

 (.9: 1پطرس  2سییف؛  13:30حمیاہ پیروی کا دعوی کرتے ہیں جو لوگ پاک صاف کیا جانا چاہئے کے سے )ن

یوحنا رسول بائبل مقدس دن رکھا، لیکن مسیحی ہونے کا دعوی لوگ اپنے طرز عمل کی پیروی نہیں کر رہے تھے کے بارے میں 

 خبردار:

اور آپ نے سنا ہے کہ کے طور پر دجال، آ رہا ہے یہاں تک کہ اب بہت سے مخالف  اے بچو! یہ آخری گھنٹے ہے؛ 18

وہ ہم سے باہر گیا، لیکن وہ ہم میں سے نہیں  19 آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے جس کے ذریعے.مسیح، 

لیکن وہ انہیں ظاہر ہو کہ ان میں سے کوئی ہم  کیونکہ وہ ہم میں سے ہوتے تو، ویں سے ہمارے ساتھ ہی رہتے.؛ تھے؛

 (19-18: 2یوحنا  1) میں سے تھے کہ باہر چال گیا.

جان جھوٹا مسیحی اپنے طریقوں سے مخالف  ، اس کے رسولوں کی طرح ہی بائبل مقدس دن رکھنا چاہئے جان رکھا طرح؟مسیحیوں

 مسیح کے طور پر کام کر رہے ہیں کی پیروی نہ کرو جو ہونے کا دعوی کرتے ہیں ان لوگوں کے جو لکھ رہا تھا.

روایت کے لئے  خدا یا مردوں کی روایات کے لفظ؟ کون ہیں؟جب یہ مقدس دن اور چھٹیوں کے لئے آتا ہے، ہم سننے کے لئے 

 مناسب جگہوں سے ہو سکتا ہے، کسی نے بھی خدا کے کالم کے ساتھ متصادم ہے اس روایت کو قبول کرنا چاہئے.

ہبی ( کے لئے منافع بخش ہے، شاید ہم اور پطرس سے سیکھنا چاہئے ان کے زمانے کے مذ3:16تیمتھیس  2خدا کا وعدہ نظریے )

 رہنماؤں کو دوسرے رسولوں کے جواب:

 اعمال( 5:29) ہم لوگوں کو خدا کے بجائے اطاعت فرض ہے. 29

آپ یسوع اور رسولوں کی مثالوں پیروی کریں گے، اور خدا کے مقدس دن اس کی راہ اپناتے اور مردوں کی کونسلوں کی روایت 

 آپ کو روکنے کے لئے کی اجازت نہ دیں؟

( ہیں: کیا تم ان لوگوں کو جنہوں نے "مقدس اجتماع ہونے کا اعالن ہے" سنوگی 23:37وار )احبار جس خدا کی بائبل تہ

 (؟23احبار  8،21،24،27،35،36)

 نے کہا: یسوع مسیح

 (8:21)لوقا  میرے بھائیوں خدا کا کالم سنتے اور اس پر عمل کرنے والوں کو حاصل ہے. 21

( کی طرف 17:19ہم سچ )یوحنا  ( ہونا چاہیے ہیں.8:29مسیحیوں )رومیوں  ہیں؟ اگر آپ واقعی یسوع کے بھائیوں میں سے ایک

 سے الگ کیا جائے گا رہے ہیں.

آپ کو خدا کے مقدس دن یا روایات کہ متاثر کر رہے رکھیں  آپ اور / یا آپ کے گھر خدا کا کالم سنتے اور اس پر کیا جائے گا؟

 گے؟



خداوند کی خدمت اس دن اپنے لئے منتخب جن کو تم میں سے جن کے ملک تم سے اور اگر تم  15 رب کی عبادت کرو! 14"

اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم  سکونت "کافر دیوتاوں طرح" کام کرے گا کرنے کو بری لگتی ہے تو.
 ( کام کرے گا.24یشوع  15-14رب "): 

 خدا کے مقدس دن کا انتخاب کریں.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایام کا کیلنڈر مقدس

 2022 2021 2020 2019 2018 2017  2016   *مقدس ایام

 Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15   عید فصح

 Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16  خمیری روٹی

                                        Apr 6    Apr 3  -22 

  Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5   پینتیکوست

 Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26   نرسنگے



 Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5   کفارہ

                  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct  پاک صندوق کی عید

                                        30    10-16 

 Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17  آخری عظیم دن

 

  تمام مقدس ایام ایک شام پہلے، غروب آفتاب سے شروع ہوتے ہیں۔ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیسیا مسلسلخدا کی 
 

 .USA 93433ڈبلیو گرینڈ ایونیو، گروور بیچ، کیلیفورنیا،  1036 :چرچ کے امریکہ کے دفتر میں واقع ہے مسلسلخدا کی 
 

 چرچ مسلسل( کی ویب سائٹ کی CCOGخدا )
 

CCOG.ASIA  سائٹ ایشیا پر توجہ مرکوز ہے اور ایک سے زیادہ ایشیائی زبانوں میں مختلف مضامین، اسی طرح انگریزی  یہ

 .میں کچھ آئٹمز ہے
CCOG.IN   یہ سائٹ ہندوستانی ورثے کے ان لوگوں کی طرف نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ انگریزی زبان اور مختلف ہندوستانی

 .زبانوں میں مواد ہے

CCOG.EU  ٹ یورپ کی طرف نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ایک سے زیادہ یورپی زبانوں میں مواد ہے.یہ سائ 
CCOG.NZ  .یہ سائٹ نیوزی لینڈ اور برطانیہ میں اترا پس منظر کے ساتھ دوسروں کی طرف نشانہ بنایا جاتا ہے 

CCOG.ORG   کی خدمت کرتا ہے. یہ ہفتہ یہ خدا کی مسلسل چرچ کے مرکزی ویب سائٹ ہے. یہ تمام براعظموں میں لوگوں

 وار اور مقدس دن کے خطبات بھی شامل مضامین، لنکس، اور ویڈیوز، پر مشتمل ہے.

CCOGAFRICA.ORG  .یہ سائٹ افریقہ میں ان لوگوں کی طرف نشانہ بنایا جاتا ہے 
CCOGCANADA.CA  .یہ سائٹ کینیڈا میں ان لوگوں کی طرف نشانہ بنایا جاتا ہے 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Diosیہ خدا کی مسلسل چرچ کے ہسپانوی زبان کی ویب سائٹ ہے. ۔ 

PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosیہ انگریزی اور ٹیگا میں معلومات کے ساتھ فلپائن ویب سائٹ ہے. ۔ 
 

 خبریں اور سرگزشت ویب سائٹس
 

COGWRITER.COM  یہ ویب سائٹ ایک اہم اعالن آلہ ہے اور خبر، نظریے، تاریخی مضامین، ویڈیوز، اور پیشن اپ ڈیٹس
 .ہیں



CHURCHHISTORYBOOK.COM   یہ چرچ کی تاریخ پر مضامین اور معلومات کے ساتھ ویب سائٹ کو یاد کرنے کا

 .ایک آسان ہے
BIBLENEWSPROPHECY.NET  کا احاطہ کرتا ایک آن الئن ریڈیو کی ویب  یہ جس خبروں اور بائبل کے موضوعات

 .سائٹ ہے
 

 لئے یو ٹیوب پر ویڈیو چینل سرمنیٹسخطبات & 
 

BibleNewsProphecy  چینل۔ CCOG ویڈیوز سرمنیٹس. 

CCOGAfrica  چینل۔  CCOG افریقی زبانوں میں پیغامات. 
CDLIDDSermones  چینل۔ CCOG ہسپانوی زبان میں پیغامات. 

ContinuingCOG  چینل۔ CCOG ویڈیو خطبات. 

 

 

 

 

 خدا کے مقدس دن یا شیطانی تعطیالت؟

آپ کی چھٹیوں کا سوچتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ سدا بہار درخت، پشپانجل، خرگوش، انڈے، گرم، شہوت انگیز کراس بنس،  

  'ملبوسات کے بارے میں سوچتے ہو؟ چڑیلیںاور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوئی بھی بائبل میں توثیق کی جاتی ہے. آپ بائبل اصل سکھاتا کیا جانتے ہیں؟ پھر بھی ان عالمات میں سے

 پولوس رسول نے لکھا:

بلکہ وہ چیزیں ہیں  20پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بت کچھ چیز ہے، یا بتوں کو پیش کی جاتی ہے کہ کیا کچھ بھی ہے؟  19

قربانی جس، اور میں آپ کو راکشسوں کے ساتھ رفاقت کے جو غیر قوموں وہ شیاطین کے لئے اور خدا نہ کرنے ذبیحہ 

تم خداوند اور شیاطین کے پیالے کے پیالے سے نہیں کر سکتے ہیں؛ تم خداوند کے  21لئے نہیں کرنا چاہتے ہیں. 

یا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دال سکتا ہوں؟  22دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان کے حصہ لینا نہیں کر سکتے. 

 (22-19: 10کرنتھیوں  1اس سے زورآور ہیں؟ ) ہم



 

 آپ کو خدا کے مقدس دن یا شیطانی تعطیالت رکھنا چاہئے؟


